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Γιαλιτάκη Φωτεινή 

Γκουλιαμάνη Ειρήνη 

Γκουτζικίδη Αναστασία 

Γωγάκη Ανδρονίκη 

Δαγκωνάκη Χρύσα 

Διαμαντούλη Ευθαλία 

Εζανίδου Παναγιώτα 

Ευθυμίου Μαρία 

Ιατράκης Γιάννης 

Καδιανάκη Αριστειδούλα  

Καλλέργη Άννα 

Καλούδη Ελευθερία 

Καρκανάκη Μαρία 

Καρκανάκης Στυλιανός 

Καφετζάκη Καλλιόπη 

Καψή Μαρία 

Κοκκιάδη Μαρία 

Κοκκίνη Μαρία 

Κοκοβάκη Εμμανουήλ 

Κομονταχάκης Ιωάννης 

Κονιδάκης Γιώργος 

Κοσμαδάκης Νικόλαος 

Θεοφάνους Ειρήνη 

Κουγιουμουτζής Ζαχαρίας  

Κουφάκη Μαρία  

Μαραγκάκη Ελένη 

Μαρκογιαννάκη Αθηνά 

Μελιώτη Στυλιανή 

Μερκουλίδη Ελευθερία 

Μπαλασάκη Αλίκη 

Μπαρά Αθηνά 

Μπάτσουλης Αναστάσιος 

Μπελαδάκη Δέσποινα 

Μπελαδάκη Μαρία 

Νταλιαδάκης Χαράλαμπος 

Ορφανάκης Βασίλειος 

Παναγιωτίδου Μαρία-Ζωή 

Παπαδημητράκη Ευαγγελία 

Λιαπάκης Νίκος 

Παπαματθαιάκη Εμμανουέλα 

Πατεράκη Ευαγγελία 

Σταματάκη Έφη 

Στριλιγκά Μαλαματένια 

Στριλιγκά Μαρία 

Σωμαράκη Ειρήνη 

Τρουλλινός Πύραμος 

Τσεντελιέρου Σοφία 

Τσοράγλου Αγγελική 

Φραγκούλη Ευαγγελία 

Χαιρέτη Μαρία 

Χαλεπάκη Δήμητρα 

Χαλιώτου Αικατερίνη 

Χαραλαμπάκη Ευαγγελία 

Χουρσανίδου Αναστασία 

Σιφάκης Νικόλαος 

Χρυσοστομάκης Γιώργος 

Χριστοδούλου Μαρία 
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Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 Ανθρώπινα δικαιώματα παρελθόν, παρόν και μέλλον 

 Πολιτικές οντότητες, συμμετοχή και συλλογικότητα 

 Έθνη, κράτη και πολιτικοί θεσμοί 

 Ελευθερία, αντιπροσωπευτικότητα και πολιτικά δικαιώματα 

 Μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοκρατία 

 Πολιτική, πολιτειακή και δημοκρατική παιδεία 

 Εξουσία, θεσμοί και νέοι κοινωνικοί ρόλοι 

 Δημοκρατία και σχολικές πρακτικές 

 Δημοκρατία και εκπαιδευτική ηγεσία 

 Κοινωνική κρίση και δημοκρατία 

 Θρησκεία, τέχνη, πολιτισμός στον δημόσιο χώρο και την εκπαίδευση  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

 Κρίση και κοινωνικές συνέπειες 

 Νέες διαστρωματώσεις και κοινωνική κινητικότητα 

 Μετανάστευση και προσφυγικά ρεύματα 

 Κοινωνική πολιτική και εκπαίδευση 

 Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μειονότητες και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση 

 Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 Κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικές σχέσεις 

 Τριτοβάθμια εκπαίδευση και αγορά εργασίας 

 Εκπαίδευση, εργασία και ανισότητες 

ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 Θετικές επιστήμες στην κοινωνία της γνώσης 

 Ανθρωπιστικές επιστήμες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης  

 Φιλολογικές, ανθρωπολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές θεωρήσεις  

 Περιβαλλοντική εκπαίδευση – οικολογικές εφαρμογές 

 Ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 

 Νέες τεχνολογίες, καινοτόμες δράσεις 

 Διδακτικά πακέτα και μέθοδοι διδασκαλίας 

 Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια 
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Μύνημα Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 
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Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης 

Για την Περιφέρεια Κρήτης η διοργάνωση και υποστήριξη του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου του Ι.Α.Κ.Ε.  σηματοδοτεί τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν, τόσο οι φορείς της 

εκπαίδευσης, της έρευνας αλλά και το πλαίσιο αλληλεπίδρασης με τις τοπικές κοινωνίες και την 

Αυτοδιοίκηση. 

Ύστερα από την άκρως επιτυχημένη διοργάνωση των προηγούμενων συνεδρίων, με τη 

συμμετοχή δεκάδων εκατοντάδων εισηγητών η Διοίκηση του Ι.Α.Κ.Ε. με την ίδια συνέπεια και 

επιστημονικότητα έχει προετοιμάσει και το φετινό διεθνές συνέδριο, θέτοντας στο τραπέζι του 

διαλόγου τη «Δημοκρατία, τα δικαιώματα και τις ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Τις 

προκλήσεις στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης». 

Ζητήματα που παραμένουν στο προσκήνιο με επίταση εξ αιτίας των ιδιαίτερων πολιτικών, 

κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. 

Έναν κόσμο όπου η δύση δεν αποτελεί πλέον την μοναδική δύναμη σε αυτόν, αλλά ασφαλώς 

ακόμα την κύρια. Δημογραφικά υποχωρεί, ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό της τμήμα. Η δημοκρατία που 

εμφανιζόταν να είναι ο νικητής του τέλους του 20ου αιώνα βρίσκεται εκ νέου σε υποχώρηση και 

απαιτεί τη συνεχή φροντίδα μας. Νέες δυνάμεις κάνουν την εμφάνισή τους στο παγκόσμιο 

προσκήνιο. Ορισμένες από αυτές θέλουν να λειτουργούν μέσα στους υπάρχοντες κανόνες. Άλλες 

να αναθεωρήσουν τις δομές του παγκόσμιου συστήματος. Οι τελευταίες συνδυάζουν συχνά τον 

εσωτερικό αυταρχισμό με τον αναθεωρητισμό, ενώ στις πιο ακραίες περιπτώσεις καταγράφονται 

εκδηλώσεις ακραίου εθνικισμού. 

Τις τελευταίες δεκαετίες η ΕΕ βρίσκεται σε κρίση, αν και, παρόλα αυτά, αποτελεί –παρά τις 

αντιφάσεις και ελλείψεις- παράδειγμα κράτους δικαίου και προάσπισης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Καθήκον μας είναι να τη βγάλουμε από την κρίση. Να την κάνουμε ακόμα καλύτερη. 

Να αναπτύξουμε τα θετικά της και να αφήσουμε πίσω τα αρνητικά φαινόμενα που γέννησε η 

κρίση.  Εκείνο που επειγόντως χρειάζεται είναι μια δημοκρατική συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ. 

Πώς θα ενδυναμώσουμε τη δημοκρατία; Πώς θα περιορίσουμε τις ανισότητες, πώς θα 

διασφαλίσουμε τα δικαιώματα; Σε αυτά τα καυτά ζητήματα το Ι.Α.Κ.Ε. με τη διοργάνωση του 

φετινού συνεδρίου θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις. 

Ως Περιφέρεια Κρήτης συγχαίρουμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν και υποστήριξαν τη 

διοργάνωση, καλωσορίζοντας στην Κρήτη τους συνέδρους, με την ελπίδα ότι κατά την παραμονή 

τους στο νησί, θα χαρούν τις ομορφιές της Κρήτης, απολαμβάνοντας την Κρητική φιλοξενία. 

 

Σταύρος Αρναουτάκης  

Περιφερειάρχης Κρήτης  
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Καλωσόρισμα της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του 

Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής 

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε στο 4ο Διεθνές Συνέδριο του 

Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, με θέμα «Δημοκρατία, δικαιώματα και 

ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης»,  

που διοργανώνουμε στο Ηράκλειο Κρήτης, από 27 έως και 29 Απριλίου 2018, στο Πολιτιστικό 

Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου.  

Στα τελευταία δέκα χρόνια, η οικονομική κρίση και η μεγάλη ύφεση που ακολούθησε 

οδήγησαν σε μια απέραντη κοινωνική κρίση, η οποία επηρέασε αρνητικά πολλές χώρες του κόσμου 

και εκατομμύρια ανθρώπους. Η κρίση όξυνε τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, 

υπομόνευσε την κοινωνική δικαιοσύνη, διεύρυνε την κοινωνική αδικία, περιόρισε την κοινωνική 

προστασία, ενδυνάμωσε την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, επηρέασε θεμελιώδεις αρχές και τη 

λειτουργία της Δημοκρατίας, παραβίασε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, άλλαξε ριζικά τη ζωή 

πολλών ανθρώπων. 

Η χώρα μας έγινε συνώνυμο της κρίσης, λόγω των ισχυρών και ποικίλων επιπτώσεων που η 

τελευταία είχε σε πολλούς τομείς της ζωής των Ελλήνων (κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, 

πολιτιστικό και εκπαιδευτικό). Τα θέματα «Δημοκρατία, Δικαιώματα και ανισότητες» είναι από τα 

πιο σημαντικά και κρίσιμα ζητήματα στη δεκαετία που διανύουμε, εποχή κορύφωσης της κρίσης, 

τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Το Συνέδριό μας επιδιώκει να συνδέσει ερευνητικά συμπεράσματα με κοινωνικές αναλύσεις 

και προγραμματικές πρακτικές, καθώς επίσης να διερευνήσει σύγχρονες θεωρήσεις σε θέματα 

Δημοκρατίας, Δικαιωμάτων και ανισοτήτων. Παράλληλα, να προσφέρει ευκαιρίες διαλόγου, 

δράσεων και πρωτοβουλιών, οι οποίες μπορούν συμβάλλουν στην ατομική και συλλογική 

ανάπτυξη,  αλλά και έργων που ενισχύουν ενισχύοντας ατομικές ικανότητες και δημόσιες πολιτικές 

στον χώρο της έρευνας, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Ειδικότερος στόχος είναι η 

διερεύνηση των βαθύτερων αιτίων των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και των δυνατοτήτων 

κοινωνικής ένταξης και των προοπτικών ζωής και ευρύτερα των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 

αφορούν στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι αποτελούν μια εξαιρετικά ευάλωτη κοινωνική ομάδα 

στην εποχή μας. Εξίσου σημαντικός θεματικός άξονας του Συνεδρίου είναι το ζήτημα της 

Δημοκρατίας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με επίκεντρο την ανάδειξη της αναπτυξιακής 

και κοινωνικής οπισθοδρόμησης στο περιβάλλον της τρέχουσας κρίσης, που σημειώνεται από 

πολλούς, σε ό,τι αφορά τον θεσμό της Δημοκρατίας και το κοινό χρέος για την προάσπιση και την 

προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  

Το Συνέδριό μας υλοποιείται με την πολύτιμη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, Δήμων της 

περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου και πλήθους συνεργατών από τον χώρο της Εκπαίδευσης, της 

Εκκλησίας, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας. Είναι εξαιρετική τιμή για το Συνέδριό μας 

η ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καθώς επίσης ότι το Συμπόσιο 

«Θρησκεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα» τελεί υπό την υψηλή Αιγίδα Του.  

Θεωρούμε ότι με τις εισηγήσεις, τις διαλέξεις και τις ανακοινώσεις από αξιόλογους ομιλητές 

από τη χώρα μας και το εξωτερικό, τους οποίους έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε, καθώς επίσης με 

τον δημόσιο διάλογο που θα αναπτυχθεί μέσα από τις επιστημονικές ανακοινώσεις, τις 
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παρουσιάσεις, τα συμπόσια, τα εργαστήρια, τις αναρτημένες ανακοινώσεις και τις ανοιχτές 

συζητήσεις, θα φωτιστούν με επιχειρήματα, με λόγο και αντίλογο, πολλές πτυχές του ερευνητικού 

πεδίου και του επιστημονικού διαλόγου για τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα Δικαιώματα, τις 

ανισότητες και την εκπαίδευση σε περιόδους κρίσης και θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.  

Περιμένουμε την ενεργή συμμετοχή σας και σας καλωσορίζουμε στην όμορφη και φιλόξενη 

πόλη του Ηρακλείου. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι βοήθησαν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 

επιτυχία του Συνεδρίου. 

 

Εκ μέρους της  Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 

 

Η Πρόεδρος  

της Οργανωτικής Επιτροπής 

Ο Πρόεδρος  

της Επιστημονικής Επιτροπής 

 

Ελένη Π. Μαράκη 

Σχολική Σύμβουλος 

Α/θμιας Εκπαίδευσης 

 

Σπύρος Χ. Πανταζής 

Ομότιμος Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:  

ΈΝΑΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ 
 

Κώστας Α. Λάβδας,  

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Διευθυντής του Τομέα Διεθνών Σχέσεων, Τμ. Διεθνών, 

Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πρώην Καθηγητής στην Έδρα 

Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών «Κωνσταντίνος Καραμανλής», The Fletcher School of Law 

and Diplomacy, Tufts University, USA 

 

Ποιός είναι ο ρόλος και το περιεχόμενο που επιφυλάσσεται στην ιδιότητα του πολίτη 

(citizenship) από τα διαφορετικά υποδείγματα δημοκρατικής διακυβέρνησης; Συνθέτουν τα 

πρόσφατα παραδείγματα περιορισμένου αυταρχισμού (που μια σχολή πολιτικής ανάλυσης τα 

ονομάζει, κάπως επιπόλαια, «ανελεύθερες δημοκρατίες» - illiberal democracies) μια τάση που 

δείχνει το μέλλον; Υποστηρίζω ότι, αντίθετα, βρισκόμαστε σήμερα σε ένα σταυροδρόμι 

αναζήτησης νέων μορφικών και περιεχομενικών παραμέτρων της δημοκρατικής διακυβέρνησης. 

Πράγματι, η διάψευση των εύκολων υποσχέσεων μιας εν πολλοίς ψευδεπίγραφης αριστεράς αλλά 

και τα προφανή όρια του «κλασικού φιλελευθερισμού» στις σύγχρονες συνθήκες ενθαρρύνουν μια 

δημιουργική αναζήτηση πρόσθετων αρχών και κριτηρίων στις μεγάλες πολιτικές παραδόσεις της 

Δύσης, παραδόσεις που αντλούν έννοιες από την ελληνική, ρωμαϊκή και αναγεννησιακή πολιτική 

σκέψη. Ωστόσο η σύγχρονη συζήτηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημοκρατική 

διακυβέρνηση πάσχει από δυο διακριτά αλλά αμοιβαία ενισχυόμενα πλέγματα συγχύσεων: (α) τη 

σύγχυση ανάμεσα σε Πολιτεία (republic) και Δημοκρατία (democracy) και (β) τη σύγχυση ανάμεσα 

σε αυτά που οφείλουμε στους συμπολίτες μας ως εταίρους ενός πολιτειακού συστήματος στο οποίο 

συμμετέχουμε και αυτά που οφείλουμε στους συνανθρώπους μας ως ανθρώπινα όντα. Ως προς το 

(α), επειδή η Δημοκρατία είναι κανονιστικό (normative) ιδεώδες και όχι κατηγορία πολιτεύματος, 

αναπτύσσονται συγκεκριμένες διαστάσεις της Δημοκρατίας που μπορούν να υποβοηθήσουν την 

εφαρμογή της ως έννοιας και της εμπειρικής πολιτικής ανάλυσης. Ως προς το (β), επειδή οι 

εξελίξεις στις διεθνείς νόρμες και τους διεθνείς κανόνες δεν επιτρέπουν την απλοϊκή διάκριση 

μεταξύ θεσμικών καθηκόντων (institutional & civic duties / στο εσωτερικό του πολιτειακού 

συστήματος) και ηθικών καθηκόντων (moral duties / προς την ανθρωπότητα), αναπτύσσονται 

συγκεκριμένα κριτήρια που μπορούν να υποβοηθήσουν του συνδυασμούς των καθηκόντων υπό 

συνθήκες έλλογης πατριωτικής πολιτειότητας. Στη συνέχεια, εξετάζεται το υπό εξέλιξη πολιτικό 

σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα νέο δημοκρατικό υπόδειγμα φιλελεύθερης 

πολιτειοκρατίας (liberal republicanism). Υπάρχει, όμως, ένα όριο σε κάθε υπαρκτό ή υπό 

διαμόρφωση υπόδειγμα δημοκρατικής διακυβέρνησης. Επειδή η Δημοκρατία παραμένει 

κανονιστικό ιδεώδες και επειδή τα καθήκοντα προς τους συνανθρώπους μας αποτελούν ένα από τα 

συστατικά στοιχεία του ιδεώδους, είναι αδύνατο η δημοκρατική διακυβέρνηση να πραγματοποιηθεί 

πλήρως στο εσωτερικό ακόμη και ενός τυπικά άμεμπτου πολιτειακού υποδείγματος εάν δεν έχουν 

παγιωθεί στις διεθνείς σχέσεις συνθήκες «αιώνιας ειρήνης» όπως τις εννοούσε ο Κάντ ή 

(κατ’ελάχιστο) συνθήκες μεικτής και διάχυτης αμοιβαιότητας (mixed & diffuse reciprocity) που 

διασφαλίζουν την ειρήνη και ενθαρρύνουν μια εξωτερική πολιτική που εστιάζεται στην προώθηση 

στόχων μέσω συνεργασίας.    
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WITHIN IMMIGRANT DISCOURSES DURING THE AMERICANIZATION 

MOVEMENT1 IN THE EARLY 20TH CENTURY AT THE USA. A SUMMARY 
OF RESEARCH STUDY 

 

Victoria Mali Johanna Panagiotou,  

υπεύθυνη έκδοσης  περιοδικού Ethno News, Μόναχο 

 

According to BBC, “more than a million migrants and refugees crossed into Europe in 2015, 

sparking a crisis as countries struggled to cope with the influx and creating division in the EU over 

how best to deal with resettling people”. 2  

However, how could population be resettled within a latently or perceptibly a hostile 

environment, where both Politicians and Press partially reject new arrivals?  

The latter are not only obliged to face and overcome the above-mentioned antagonistic 

situation but also to come across the host society´s attitude.  

Thus, the academic discourses worldwide must focused not merely on the isolated xenophobic 

mottos of Politicians and the fourth power, but on the manner that human beings are irrationally 

defined as "second-class foreigners", a taxonomy that is primarily subject to Arab and African 

refugees, even confronted with supplementary selection and classification mechanisms.  

Inconsistently, this kind of "hierarchization of the stranger" is also welcomed by a number of 

"long-lived assimilated migrants". This phenomenon constitutes a crucial issue on my current 

research.  

In an aim to profoundly understand contemporary Inner-Immigrant discourses, I will study the 

coexistence of various ethnic groups during the early 20th century at the USA, as a reference. 

Precisely, I aim to submit a PhD thesis at the Institute of American Studies at the University 

of Munich (LMU), titled: “Within Immigrant Discourses during the Americanization Movement in 

the early 20th century at the USA”, under the direct supervision of Prof. Dr. Michael 

Hochgeschwender. 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ 
(ΓΙΑ ΜΙΑ «ΕΠΑΝΕΠΙΣΚΕΨΗ» ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ) 

 

Α.-Ι. Δ. Μεταξάς,  

Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Επίτιμος Καθηγητής Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, Τακτικό Μέλος της 

Académie Européenne Interdisciplinaire des Sciences 

 
Πόσο η Πολιτική Επιστήμη, ως έγκυρη γνώση, είναι προσωπικό χρέος του πολίτη για να έχει δικαίωμα 

γνώμης πάνω στην άσκηση της εξουσίας; Πότε μια τέτοια γνώση είναι προνόμιο και πότε υποχρέωση;  

Ποιος έχει την ευθύνη ώστε ο πολίτης να μαθαίνει να παρατηρεί, να καταγράφει και να κρίνει ό,τι του 

επιβάλλεται ή και του υποβάλλεται στο όνομα ενός δημοσίου συμφέροντος; Μιας διάστασης που ορίζεται από το 

Κράτος και πολύ λιγότερο από την Κοινωνία; 

Και πόσο είναι στην ίδια την ευθύνη του να διεκδικεί έγκαιρη πληροφόρηση πάνω στην πραγματικότητα 

της εξουσίας; ώστε να νομιμοποιεί το δικαίωμά του να την εγκαλεί, να την αμφισβητεί ή και να την δικαιώνει;   

                                                   
1 Americanization Movement: “A variety of programs and campaigns aimed at turning foreigners into Americans”:  

https://www.ancestry.com/contextux/historicalinsights/americanization-movement-immigrants 

2 “Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts”, in: BBC online, 4 March 2016  
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ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ, ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ: ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ,  

BRAIN DRAIN ΚΑΙ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ. 
 

Νίκος Παπαδάκης,  
Καθηγητής & Διευθυντής Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

Πανεπιστημίου Κρήτης, Αν. Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών & Μελετών του Παν. Κρήτης (ΚΕΜΕ-Π.Κ.) 

 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι οι επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης και της Ύφεσης στην 

ελληνική Νέα Γενιά. Εξετάζεται το εκπαιδευτικό επίπεδο της ελληνικής νέας γενιάς, η απασχολησιμότητα των 

νέων, όσο και η κοινωνική ευπάθεια εντός της νέας γενιάς. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ζήτημα της αποδημίας 

επιστημονικού προσωπικού, στο πρόβλημα της επισφαλούς εργασίας και στις επιπτώσεις αυτού στους 

βιογραφικούς σχεδιασμούς των νέων, όσο και στο φαινόμενο της διαγενεακής μεταβίβασης της φτώχειας.  

 

 

THE FUTURE OF VET – CEDEFOP PERSPECTIVES 
 

Dr Loukas Zahilas,  

Cedefop, Head of DSI 

 
The future of work and the future of education and training are going to look very different, as automation 

and Artificial Intelligence make many manual, repetitive jobs obsolete. The world is changing rapidly and in this 

moving landscape education, training and the labour market are no longer the same and therefore must also 

change. Still Europe is also facing big challenges as we still have 22.6 m unemployed people and 62.8m of low-

qualified adults. By 2060 the EU will move from having four-working-age people for every person aged over 65 

years to about two working-age persons and the working-age population will decrease by 2060 from 306m to 

269m.  

As a response to these challenges, societies are searching for a more meaningful vocational education and 

training (VET) in the context of the labour market. There is a need for a better package that would attract learners, 

getting people back into work and promoting equality, inclusion and solidarity. There are different views and 

perspectives on the future of VET: (a) Reflecting tendencies towards automation and job-polarisation there are 

concerns that demand for medium-level skills will start to drop and (b) Reflecting demographic developments and 

an ageing European population, it is possible to envisage an increased demand for medium-level skills related (for 

example) to health, social and personal services. 

Cedefop’s research project “The changing nature and role of VET in Europe” (2016-18) is currently at the 

centre of the discussion on the future of vocational education and training. By analysing developments in the 

sector over the last two decades it analyses current challenges and point to future development opportunities in 

this area. 

 

 

Η ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΗ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Δρ Πάνος Λιβεράκος,  

Senior Expert at the UNDP/ Regional Hub for Civil Service,  

 
Με βάση την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει μέχρι σήμερα, η εκπαιδευτική διαδικασία έχει παραμείνει σε 

ένα επίπεδο όπου η αποστήθιση πληροφοριών και όχι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης είναι το κύριο ζητούμενο. 

Στην εποχή της ύπαρξης υπερπληθώρας πληροφορίας η πρακτική αυτή μάλλον είναι παρωχημένη, αφού ο 

καθένας έχει τη δυνατότητα να βρει την πληροφορία που αναζητά μέσα από την τεράστια βιβλιοθήκη που φέρει 

το τίτλο Διαδίκτυο. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να καταργηθεί το σύστημα συσσώρευσης και απομνημόνευσης 

πληροφοριών και να αντικατασταθεί με ένα νέο όπου η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για την συστηματική 

ανάλυση της θα είναι το αντικείμενο της, ώστε κάποιος να έχει τη δυνατότητα να διακρίνει ποια πληροφορία 

είναι έγκυρη και ακριβής και ποια είναι παραπλανητική ή ανακριβής. Στη περίπτωση δε της δημοκρατίας, η 
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δυνατότητα κριτικής ανάλυσης της πληροφορίας που διαχέεται στο Διαδίκτυο επί παντός επιστητού, αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο στην διαμόρφωση απόψεων και συμπεριφορών, γιατί αυτές είναι πολύ εύκολο να 

χειραγωγούνται και να κατευθύνονται με βάση τις σκοπιμότητες ειδικών ομάδων που προωθούν τις πολιτικές 

επιδιώξεις που τις ωφελούν ενδεχομένως μονομερώς. Σε αυτή τη περίπτωση, ή έλλειψη κριτικής αναλυτικής 

σκέψης, βασισμένης στη λογική, οδηγεί την δημοκρατία σε μια κατάσταση όπου η κοινή γνώμη άγεται και 

φέρεται ανάλογα με την πληροφορία που διοχετεύεται σκόπιμα για τη χειραγώγηση της, οδηγώντας της έτσι σε 

μια κατάσταση όπου η δημοκρατία είναι μόνο ονομαστικά υπαρκτή και όχι ουσιαστικά. 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ  
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Βασίλης Μπάρος,  

Καθηγητής Παιδαγωγικής με έμφαση την Έρευνα Παιδείας και Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο 

του Salzburg, Univ. Prof. Dr. Wassilios Baros (Univ. Salzburg) 

 
Τα τελευταία 20 χρόνια η εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα διήλθε από ένα πρόγραμμα διαρθρωτικής 

προσαρμογής, το οποίο αποσκοπούσε να αναδιαμορφώσει την Παιδαγωγική Επιστήμη σε οργανωτικό επίπεδο και 

να την καταστήσει ικανή να ανταποκριθεί στις επίκαιρες εξελίξεις και τα διεθνή πρότυπα. Επικράτησε μια νέα 

τεχνική διακυβέρνησης, που υπό το κράτος του νεοφιλελευθερισμού διείσδυσε σταδιακά σε όλα τα λειτουργικά 

συστήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Ένα καθαρά τεχνολογικό – φανξιοναλιστικό πρίσμα εμπειρικών 

μετρήσεων, το οποίο εστιάζει στις εκροές/αποτελέσματα (output) της εκπαίδευσης, μη λαμβάνοντας υπόψη την 

έννοια της Παιδείας με την ευρύτερη έννοια. Το περιεχόμενο της Πολιτικής Παιδείας, επίσης, περιορίζεται 

κυρίως στην απόκτηση γνώσεων. Κατά πόσο, ωστόσο, είναι νέοι της εποχής μας, σε θέση να βιώσουν 

ηθικά/πολιτικά συναισθήματα όταν έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που θίγουν μια ηθική τάξη πραγμάτων 

και προσβάλλουν κάποιες, για αυτούς, αποδεκτές αξίες; Είναι, oι ίδιοι εκπαιδευτικοί, σε θέση, να νιώσουν ηθικά 

συναισθήματα όταν βιώνουν τις συνέπειες μνημονιακών πολιτικών της λιτότητας και της «παγκοσμιοποιημένης 

εκμετάλλευσης» όπως η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους αλλά και η κρίση δημοκρατίας;  

 

 

ANALPHABETISMUS –  

DER SICHERE WEG IN DIE ARBEITSLOSIGKEIT?  
 

Prof. Dr. Joachim Schroeder, 

 Universität Hamburg 

 
Illiterale Menschen müssen spezifische Hürden im Zugang zum Arbeitsmarkt bewältigen. Zudem fehlen 

passende Angebote für die berufliche Vorbereitung, Qualifizierung und Ausbildung sowie für die betriebliche 

Fort- und Weiterbildung. Der Beitrag stellt empirische Befunde, theoretische Kontroversen, bildungspolitische 

Entwicklungen sowie konzeptionelle Überlegungen zu der auch im europäischen Kontext relevanten Frage vor, 

wie Bildungssysteme verändert werden müssten, um jenen Menschen Bildungschancen zu eröffnen, die nur über 

sehr geringe schriftsprachliche Kompetenzen verfügen. 
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ÖKONOMISIERUNG VON SOZIALPOLITIK:  

ARME KINDER, REICHE KINDER 
 

Prof. Dr. Rita Braches  

(UniversitΓ€t Bamberg) 

 

Die im aktivierenden Sozialstaat vorangetriebene Ökonomisierung von Kindheit reduziert 

Kinder auf ihren Nutzen und führt zwangsläufig zum Ausschluss nicht-marktförmiger 

Personengruppen. Neben einer zunehmenden Minderheit von Kindern, die in Armutsverhältnissen 

aufwachsen, lebt auf der anderen Seite des Spektrums eine ebenfalls wachsende Zahl von Kindern 

in sehr wohlhabenden Familien. Die im Zusammenhang mit Armut bzw. Reichtum entstehenden 

Ungleichheiten schaffen zum einen gegenläufige Bedingungen des Aufwachsens und zum anderen 

völlig unterschiedliche Zukunftschancen. Grundlegende gesellschaftliche Güter wie Bildung, 

Gesundheit, soziale Beziehungen, soziale Positionen etc. und Wohlfahrt sind unter Kindern in 

Abhängigkeit zu ihrer sozialen bzw. familialen Zugehörigkeit sehr unterschiedlich verteilt. Die 

neoliberale Modernisierung und Umstrukturierung der westlichen Gesellschaften verstärkt und 

verfestigt die ungerechte Verteilung von Ressourcen, Bodenschätzen, Grundeigentum, Kapital und 

Arbeit. Um die Spaltung der Kindheiten, die mit einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft 

einhergeht nicht noch weiter zu verstärken, muss Sozialpolitik den Anspruch haben, 

verteilungspolitisch zu wirken und die Gruppe von Kindern in ihren gleichen aber auch spezifischen 

Rechtsansprüchen wahrzunehmen und anzuerkennen. Neben einer grundlegenden Kritik an den 

derzeitigen Wohlfahrtsregimes werden konkrete Maßnahmen diskutiert, die strukturelle 

Veränderungen hin zu einer „guten Kindheit“ zum Ziel haben. 

 

 

ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΕΞΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 
 

Δημήτρης Ξενάκης,  

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Μια από τις βασικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού θεσμικού στερεώματος στο διεθνές 

σύστημα είναι η διαμόρφωση σταθερού και προβλέψιμου περιβάλλοντος, κυρίως μέσα από την 

προώθηση του εκδημοκρατισμού, της χρηστής διακυβέρνησης και την ενδυνάμωση της βιώσιμης 

ανάπτυξης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η 

προώθηση του σεβασμού τους και του κράτους δικαίου, κυριάρχησαν ανάμεσα στα θέματα των 

εξωτερικών σχέσεων της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ήδη από τη δεκαετία του 

1970. Ακολούθησαν η προώθηση του εκδημοκρατισμού και της χρηστής διακυβέρνησης, στόχοι 

πιο φιλόδοξοι, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό στον οποίο απαιτείται ο μετασχηματισμός κράτους 

και κοινωνίας.  

Για να προωθήσει τους στόχους της, η ΕΕ έχει συνάψει σχέσεις, ιδίως μέσω συμφωνιών 

σύνδεσης, συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων σε διμερές και δια-περιφερειακό επίπεδο, όπου με 

εξαίρεση τις ρήτρες για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου κλπ, τις 

οποίες θέτει απαρέγκλιτα σε όλες τις συμφωνίες που συνάπτει, δεν ακολουθεί ενιαία στάση, 

λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό μέγεθος και την εμπορική ισχύ του αντισυμβαλλόμενου, τα 

οφέλη που αναμένει ανάλογα με τον τύπο της συμφωνίας, καθώς και άλλους παράγοντες, όπως η 

γεωπολιτική θέση της αντισυμβαλλόμενης χώρας.  

Η πολιτική αιρεσιμότητα με τη διασύνδεση των οικονομικών στόχων της αναπτυξιακής 

πολιτικής έχει αποτελέσει συχνά αντικείμενο πολιτικών αντιπαραθέσεων  μεταξύ της ΕΕ και των 

εταίρων της, κυρίως όσον αφορά ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και εξαγωγής πολιτικών προτύπων. 
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Εντοπίζονται όμως και προβλήματα νομιμοποίησης, τα οποία αφορούν στην απουσία κοινώς 

αποδεκτών ορισμών σχετικά με το τι αποτελεί δημοκρατία και τι χρηστή διακυβέρνηση, αλλά και 

στο γεγονός ότι «δεν υπάρχει ούτε κάποιος ισχυρά εγκαθιδρυμένος κανόνας ή γενική αρχή του 

διεθνούς δικαίου, που να επιβάλλει το ατομικό ή συλλογικό δικαίωμα στη δημοκρατία, ούτε κάποιο 

«απόλυτο καθήκον» των κρατών ή των κυβερνήσεων για δημοκρατική διακυβέρνηση, παρά το 

γεγονός ότι οι ουσιώδης αρχές της δημοκρατίας έχουν ενσωματωθεί στο διεθνές δίκαιο για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Ταυτόχρονα, η ευρεία ασυμφωνία που υφίσταται μεταξύ της εσωτερικής 

πρακτικής και των εξωτερικών πολιτικών στόχων της ΕΕ δεν βοηθά, ούτε στην υιοθέτηση σαφών 

στρατηγικών, ούτε στη δημιουργία μιας αντίληψης εκτός των συνόρων της, σύμφωνα με την οποία 

η Ένωση να μπορεί να απαιτεί από τις τρίτες χώρες να βελτιώνουν τις διακυβερνητικές και 

δημοκρατικές τους επιδόσεις.  

Οι σκέψεις αυτές αφορούν στο ζήτημα της «εξαγωγής» των κοινών πολιτικών αξιών που 

συγκροτούν τον πυρήνα του ευρωπαϊκού δημόσιου πολιτισμού σε νόρμες διεθνούς συμπεριφοράς 

και στη διαδικασία επέκτασης της περιμέτρου του ευρωπαϊκού πεδίου θεσμοποίησης που βρίσκεται 

σε εξέλιξη από τη δεκαετία του 1990. Στο πλαίσιο αυτό, τα προβλήματα τόσο λόγο των αδυναμιών 

των Ευρωπαϊκών στρατηγικών  όσο και εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η 

περιφερειακή εξέλιξη, αποτελούν μια ενδιαφέρουσα περίπτωση μελέτης στο πεδίο των εξωτερικών 

διαστάσεων του εξευρωπαϊσμού αφενός, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην 

προώθηση της πολιτικής αλλαγής και αφετέρου, οριοθετώντας τις προοπτικές επέκτασης της 

περιμέτρου του εξευρωπαϊσμού στον Αραβικό κόσμο. 

 

 

KOMPETENZORIENTIERTE PAEDAGOGIGISCHE ARBEIT MIT 

GEFLUECHTETEN UND ASYLSUCHENDEN KINDERN UND 

JUGENDLICHEN  
 

Louis Henri Seukwa 

 

Der Vortrag setzt sich mit dem aktuell ins Zentrum der öffentlichen Debatte gerückten 

Problemkomplex der Bildung und gesellschaftlichen Integration von geflüchteten Menschen 

auseinander. Unter Berücksichtigung der „zielgruppenspezifischen Benachteiligungen“ werden 

Überlegungen für die Modalitäten einer effektiven Integrationsarbeit mit Geflüchteten offeriert, die 

sowohl den Adressaten, als auch den Anforderungen einer u.a. durch (Flucht)Migration plural 

gewordenen Gesellschaft gerecht werden. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ 
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ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»  
 

Υπό την Αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου  

 

Συμμετέχοντες ομιλητές του Συμποσίου:  

1. Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, Εκπρόσωπος της Α.Θ. 

Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου: «Το Σεπτό Μήνυμα της Α.Θ. 

Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου».  

2. Γεώργιος Καλαντζής, Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων: «Θρησκεία και ανθρώπινα 

δικαιώματα: Προκλήσεις και προοπτικές στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα».  

3. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης: 

«Θρησκεία και ανθρώπινα δικαιώματα: Προκλήσεις και προοπτικές στη σύγχρονη ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα». 

4. Χριστόφορος Αρβανίτης, Επίκουρος Καθηγητής της Πατριαρχικής Ανώτατης 

Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης: «Το πολιτισμικό "πρωτείο" των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και η συν-απάντησις του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α΄».  

 

Το Συμπόσιο τελεί υπό την υψηλή Αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 

Βαρθολομαίου, ο οποίος απεδέχθη το σχετικό αίτημα του ΙΑΚΕ. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη θα 

εκπροσωπήσει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, ο οποίος θα αναγνώσει το 

Σεπτό Πατριαρχικό Μήνυμα. Δια του αιτήματός του το  ΙΑΚΕ αναγνωρίζει και τιμά την 

οικουμενική συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου στον αγώνα για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Περίληψη:  

Η θρησκεία ανέκαθεν λειτούργησε ως χώρος ηθικής  και πνευματικής καλλιέργειας, 

προβάλλοντας το δικό της όραμα για τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών και των ανθρώπινων 

σχέσεων. Από την άλλη πλευρά, στον ευαίσθητο χώρο της θρησκευτικότητας συχνά ανιχνεύονται 

φαινόμενα διαιρέσεων και φανατισμού, τα οποία γίνονται αφορμή για σοβαρές παραβιάσεις 

ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλα προβλήματα. Αρκετές σύγχρονες αντιπαλότητες έχουν ισχυρό 

θρησκευτικό υπόβαθρο ή χρησιμοποιούν τη θρησκευτικότητα ως μέσο για την προώθηση 

ιδιοτελών σκοπών.  

Στην εποχή μας, οι θρησκευτικοί θεσμοί καλούνται να συμβάλλουν στην προώθηση και τον 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσα από την αλληλογνωριμία, τον διάλογο και την 

καταλλαγή, καθώς επίσης με ουσιαστικές δράσεις που αφορούν στην ανακούφιση όσων αδικούνται 

ή στερούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.  

Σημαντική είναι η συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης και 

προσωπικά του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, για την προβολή της αξίας του 

ανθρώπινου προσώπου και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιών, καταθέτοντας 

μέσα από πολύτροπες δράσεις τη διαχρονική μαρτυρία της Ορθόδοξης παράδοσης. Ενδεικτικές 

είναι οι αναφορές σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα 

της εποχής μας στις αποφάσεις και ανακοινώσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το 2016, καθώς επίσης μια σειρά από 

πρόσφατες παρεμβάσεις με οικουμενική απήχηση του ίδιου του Οικουμενικού Πατριάρχου, οι 

οποίες αφορούν σε ζητήματα βίας, συγκρούσεων, ανισοτήτων, προσφυγικών ροών, θρησκευτικού 

φανατισμού ή φονταμενταλισμού κ.ά.  
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ΣΕΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 

Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 
 

Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος 

Εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Καλαντζής Γεώργιος 

Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων 

 

Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες, φίλες και φίλοι3,  

 

Είναι πολύ ευχάριστο να βρίσκομαι εδώ μαζί σας για ένα τέτοιο ζήτημα, όπως είναι η 

εξέταση της σχέσης της θρησκείας με τα ανθρώπινα δικαιώματα και μάλιστα στην ελληνική 

πραγματικότητα.  

Παίρνοντας αφορμή από το σεπτό Μήνυμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου 

μας θα ήθελα να πω ότι η χώρα μας είναι πάντα σε μία ενδιαφέρουσα κατάσταση γιατί ανήκουμε 

στη Δύση χωρίς να είμαστε δυτικοί, ανήκουμε και στην Ανατολή χωρίς να είμαστε ανατολίτες. Η 

Ορθοδοξία, είτε θέλουν να το αποδεχθούν ορισμένοι συμπολίτες μας είτε όχι και βεβαίως έχουν 

κάθε δικαίωμα να μη το αποδέχονται, αποτελεί τη βάση, το θεμέλιο, της ανάπτυξης της συνείδησής 

μας, της αυτοσυνειδησίας μας, του πολιτισμού μας και της ταυτότητάς μας. Αυτό σημαίνει ότι 

ακόμη και εκείνοι που δεν έχουν συνείδηση, ακριβώς, αυτής της διάστασης ζουν και ενεργούν 

μέσα από αυτή τη διάσταση. Το λέω αυτό γιατί, στο μέτρο που μπορούμε να καταλάβουμε και, 

βεβαίως, να κατανοήσουμε αυτά που αναφέρει στο Μήνυμά του και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός 

Πατριάρχης, προκύπτει ότι η δική μας προσέγγιση στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση 

με τη θρησκεία είναι επηρεασμένη από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει ότι συνδέονται αυτά 

τα δικαιώματα με τη θρησκευτική πίστη της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, που όπως είπα και 

πριν έχει καθορίσει την ταυτότητα του πολιτισμού μας.  

Σε μάς, η αντίληψη ότι η πίστη είναι κάτι που περιορίζεται μόνο στον χώρο προσευχής είναι 

κάτι ξένο. Για διάφορους λόγους, αν θέλετε και για λόγους που αφορούν τη δυνατότητα του 

Έλληνα εξαιτίας του κλίματος της χώρας μας, να μπορεί εκδηλώνει την ταυτότητά του μέσα από 

κοινοτικές και συλλογικές διαδικασίες. Εμείς, λοιπόν, είμαστε ένας λαός που έχει την ευκαιρία και 

βιώνει πολλά πράγματα όχι ως ένα ατομικό γεγονός αλλά μέσα από την επικοινωνία με τον άλλο. Η 

αντίληψη, δηλαδή, περί προσώπου που είναι κεντρική έννοια στην Ορθόδοξη θεολογία είναι κάτι 

που βιώνεται στην πολιτισμική μας ζωή και στην καθημερινότητά μας. Για μάς, λοιπόν, η αντίληψη 

ότι η θρησκεία είναι κάτι που πρέπει να περιοριστεί στον χώρο προσευχής, και όταν 

χρησιμοποιούμε τη λέξη «περιορίζω» σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να μάς αναγκάσει να πάμε προς 

τα εκεί, είναι κάτι ξένο.  Όπως εξίσου ξένη είναι η αντίληψη ότι πρέπει όλες οι πλευρές της ζωής 

μας να καθορίζονται αποκλειστικά από το ιερατείο. Είναι μια αντίληψη που θα συναντήσουμε 

πολλές φορές στην Ανατολή. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε και πολλές φορές βρίσκουμε την 

περίφημη μέση βασιλική οδό. Η θρησκεία δεν είναι απομονωμένη, δεν κλείνεται κάπου, άρα, δεν 

υπάρχει λόγος να προσπαθείς να την περιορίσεις. Έτσι, δεν θα δημιουργήσεις και αντιδράσεις. Από 

την άλλη, όμως, ο διάλογος μεταξύ πολιτικής κοσμικής εξουσίας και Εκκλησίας είναι συνεχής, 

πολλές φορές δύσκολος, αλλά υπαρκτός. Έχουμε ζυμωθεί στη λογική της συνεργασίας. Βεβαίως, 

για να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα, όπως συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, η 

συνεργασία αυτή δεν είναι ανέφελη. Πάρα πολλές φορές, αυτή η συνεργασία αντιμετωπίζει 

δυσκολίες, αντιμετωπίζει συγκρούσεις, όμως, στο τέλος αυτά λύνονται με ένα πνεύμα στο οποίο 

υπερισχύει η προσέγγιση της οικονομίας. Νομίζω ότι η αντίληψη περί οικονομίας, που είναι και 

αυτή μια κεντρική προσέγγιση στην Ορθόδοξη θεολογία και λείπει, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον, 

από τη δυτική χριστιανοσύνη, σώζει πολλές φορές τις καταστάσεις, γιατί δίνει ακριβώς τη 

δυνατότητα του ανθρώπινου μέτρου στο εδώ και τώρα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, αυτή η 

                                                   
3 Το κείμενο της εισήγησης προέρχεται από απομαγνητοφώνηση προφορικής εισήγησης, διασκευασμένης για τις ανάγκες της 

παρούσας έκδοσης.  
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προσέγγιση, αυτό το θεμέλιο, επιτρέπει στο δικό μας κράτος να ακολουθεί συγκεκριμένες πολιτικές 

που σε άλλες περιπτώσεις, ειδικά στην υπόλοιπη Ευρώπη, θα φάνταζαν περίεργες, ακατανόητες, μη 

αναμενόμενες.  

Να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα: Το δικό μας κράτος είναι το μοναδικό κράτος στην 

Ευρώπη αυτή τη στιγμή που επιχειρεί να κατασκευάσει ένα τέμενος που θα ανήκει στο κράτος, θα 

εποπτεύεται από το κράτος και θα διοικείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο, η πλειοψηφία του 

οποίου ανήκει σε εκπροσώπους του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν έχει γίνει 

κάπου αλλού στην Ευρώπη. Στην υπόλοιπη Ευρώπη το σύστημα ήταν, και σε όλες τις χώρες 

εξακολουθεί να είναι, ότι το ζήτημα αυτό ανήκει στις ίδιες τις θρησκευτικές κοινότητες χωρίς 

καμία κρατική παρέμβαση, στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας, και άρα εκείνος που έχει τα 

χρήματα θα καθορίζει και το πώς θα λειτουργήσει η κατάσταση. Δεν ξέρω αν ακούσατε πρόσφατα, 

δηλαδή πριν λίγους μήνες, έγινε μια μεγάλη συζήτηση στο Βέλγιο, για το μεγάλο τζαμί των 

Βρυξελλών. Ακούγοντας κάποιος  στην Ελλάδα για το μεγάλο τζαμί των Βρυξελλών μπορεί να 

νομίζει ότι είναι κάτι αντίστοιχο με εκείνο που θα φτιάξουμε εμείς στην Αθήνα. Δεν είναι. Το 

μεγάλο τζαμί των Βρυξελλών ήταν ένα τζαμί που διοικούνταν και χρηματοδοτούνταν από τη 

Σαουδική Αραβία. Μετά τα όσα έγιναν στο Βέλγιο, η Βελγική κυβέρνηση αποφάσισε να ζητήσει 

και να εργαστεί προς την κατεύθυνση να αποχωρήσει η Σαουδική Αραβία από το μεγάλο τζαμί των 

Βρυξελλών και στη θέση της να εμφανιστεί με κάποιο τρόπο το Βελγικό κράτος, με κάποιο τρόπο 

που ακόμη δεν έχουν βρει. Και εδώ, μπορείτε να δείτε μιαν αντίφαση. Με τον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα οι συμπολίτες μας συν-Ευρωπαίοι της Δύσης,  αυτό 

που κάνει η Ελλάδα στην Αθήνα δεν είναι και τόσο ελεύθερο, διότι εμπλέκει το κράτος. Εάν η 

προσέγγιση είναι ότι το κράτος πρέπει να είναι έξω από αυτό, όπως ανέφερε και ο σεπτός 

Οικουμενικός Πατριάρχης στο Μήνυμά του τη φράση ουδετερόθρησκο κράτος, δεν είναι κάπως 

αντιφατικό να έχεις ως στόχο το ουδετερόθρησκο κράτος και ταυτοχρόνως το κράτος αυτό να 

κτίζει ένα τέμενος, να προσλαμβάνει ιμάμη και να το λειτουργεί με δικά του έξοδα; Γιατί στην 

υπόλοιπη Ευρώπη χαρακτηρίζεται ως έλλειψη της θρησκευτικής ελευθερίας το ότι η χώρα μας δεν 

έχει ακόμη κατασκευάσει το τέμενος; Ενώ λογικά θα έπρεπε να ασκείται κριτική, γιατί το τέμενος 

αυτό θα είναι δημόσιο και γιατί το κράτος εμπλέκεται; Πώς είναι δυνατόν η ίδια χώρα ή οι ίδιες 

χώρες να ασκούν κριτική στη δική μας χώρα για τη σχέση που έχει με την Ορθόδοξη Εκκλησία 

αλλά να μην ασκείται καμία κριτική για το μοντέλο του τεμένους στην Αθήνα; Διότι, κατά την 

προσφιλή φράση, ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Δεν μπορείς να είσαι και τα δύο μαζί. 

Ουδετερόθρησκο κράτος όταν μιλάμε για την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά εμπλεκόμενο κράτος όταν 

μιλάμε για το τέμενος και το Ισλάμ; Γιατί υφίστανται αυτές οι αντιφάσεις στην προσέγγισή τους;  

Μία εξήγηση είναι γιατί η ίδια η δική μας χώρα παρουσίασε το θέμα του τεμένους ως 

απόδειξη της δικής της προσέγγισης στο θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας, με αποτέλεσμα η 

χώρα μας να αυτοπαγιδευτεί και να πρέπει να κτίσει τέμενος για να αποδείξει ότι σέβεται τη 

θρησκευτική ελευθερία. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο; Γιατί είναι καλό να βλέπουμε και τα δικά 

μας λάθη, για να μιλήσουμε για εφαρμοσμένη πολιτική και όχι για θεωρία. Φτάσαμε σε αυτό το 

σημείο γιατί υπήρχε ένας νόμος και υπάρχει ακόμη ένα νομικό σύστημα από την εποχή του 

Μεταξά, για το πώς αδειοδοτείται οποιοσδήποτε χώρος προσευχής πλην της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας.  Όπως αντιλαμβάνεστε, ένα σύστημα της εποχής του Μεταξά, του 1938, δεν μπορεί να 

συνάδει με τις σύγχρονες εξελίξεις. Και πράγματι, το σύστημα αυτό δοκιμάστηκε στο Συμβούλιο 

της Επικρατείας, αφαιρέθηκαν πολλά τμήματά του και ό,τι έμεινε εξακολουθεί να εφαρμόζεται. 

Μέχρι το 2006, το σύστημα αυτό προέβλεπε ότι ο επιχώριος Μητροπολίτης έπρεπε να δώσει άδεια 

για να λειτουργήσει ένας χώρος προσευχής μιας άλλης θρησκευτικής κοινότητας. Και, βεβαίως, 

αυτό σήμαινε ότι δεν δίνονταν άδειες. Το ότι δεν δίνονταν άδειες σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν θα 

προσευχηθούν; Θα προσευχηθούν! Τι έγινε, λοιπόν, στην Αθήνα; Άδειες δεν δινόντουσαν, 

βεβαίως, οι άνθρωποι είχαν το δικαίωμα να προσευχηθούν. Πώς λύθηκε το ζήτημα; Η Ελληνική 

Πολιτεία έκλεισε το μάτι και τους είπε, προσευχηθείτε εσείς και θα σας ελέγχουμε εμείς! Και ποιο 

είναι το αποτέλεσμα; Εκατόν είκοσι παράνομα τζαμιά στην Αθήνα.  Μπορούμε να είμαστε 
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περήφανοι γι’ αυτό; Προφανώς, όχι. Πώς απαντήσαμε σε αυτό; Θα κάνουμε ένα τζαμί κρατικό και 

θα λύσουμε αυτό το θέμα; Ποιο θέμα θα λυθεί; Έχει κανείς την αυταπάτη ότι, εάν γίνει ένα τζαμί 

στην Αθήνα, αυτό σημαίνει ότι θα κλείσουν εκατόν είκοσι, αν και τώρα λόγω της κρίσης δεν είναι 

εκατόν είκοσι είναι ογδόντα, άτυποι χώροι προσευχής; Δεν γίνεται. Και δεν γίνεται πρακτικά. Θα 

φύγει κάποιος που κατοικεί στον Πειραιά να ανέβει πέντε φορές την ημέρα στον Βοτανικό για να 

προσευχηθεί; Αυτά δεν είναι λογικά πράγματα και όπου η λογική φεύγει είναι βέβαιο ότι έρχεται η 

ήττα. Η χώρα μας, λοιπόν, κατάφερε μόνη της να αυτοπαγιδευτεί σε αυτή την κατάσταση και για 

να αλλάξει την πρόβλεψη περί σύμφωνης γνώμης του επιχωρίου Μητροπολίτη χρειάστηκε 

καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αποτέλεσμα: Η χώρα 

μας έχει ακόμη, δυστυχώς, μπορεί να είναι ηττημένη αλλά ακόμη την έχει, μία αρνητική αύρα σε 

τέτοια θέματα. Όχι γιατί στην πραγματική ζωή δεν διαφυλάττει δικαιώματα, στην πραγματική ζωή 

είναι χάος. Αυτό το σύστημα με τους ευκτήριους οίκους και την άδεια του επιχωρίου Μητροπολίτη 

οδήγησε σε ένα πραγματικό χάος. Δηλαδή, ασυδοσία.  Αυτό σημαίνει, εκατόν είκοσι άτυπα τζαμιά 

στην Αθήνα. Ασυδοσία. Από τη μία, λοιπόν, η κατάσταση στην πραγματική ζωή ήταν ασύδοτη, 

από την άλλη η χώρα καταδικαζόταν διεθνώς για έλλειψη θρησκευτικής ελευθερίας. Θα μου 

επιτρέψετε να πω ότι αυτό είναι μια κατάσταση που και «τρως ξύλο» και κάνεις και τη δουλειά. 

Γιατί; Γιατί δεν είχαμε το θάρρος ως Ελληνική Πολιτεία να αλλάξουμε ένα νόμο; Έπρεπε να 

καταδικαστούμε διεθνώς για να αλλάξουμε τον νόμο;  

Άλλο παράδειγμα από εδώ, από την Κρήτη. Συνέβη στα Χανιά. Στα Χανιά υπάρχει μια 

Καθολική εκκλησία από τον καιρό της ενετοκρατίας.  Δικαστήριο των Χανίων αποφάσισε ότι η 

συγκεκριμένη εκκλησία δεν έχει το δικαίωμα νομικής εκπροσώπησής της σε αστική διαφορά για 

οικόπεδα. Αποτέλεσμα: Η Ελληνική Πολιτεία δεν έκανε απολύτως τίποτα, η Καθολική εκκλησία, 

πολύ σωστά, πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και, όπως ήταν εξίσου 

αναμενόμενο και το ξέραμε όλοι, καταδικάστηκε η Ελληνική Πολιτεία. Έκανε κάτι η Ελληνική 

Πολιτεία μετά; Όχι. Έπρεπε να περάσουν περίπου δέκα χρόνια για να κάνουμε κάτι. Σταμάτησε να 

λειτουργεί η Καθολική εκκλησία; Βεβαίως, και όχι. Τι μάς έμεινε από αυτή την κατάσταση; Κάθε 

χρόνο, στη διεθνή έκθεση που βγάζει η Καθολική Εκκλησία για τα θέματα των θρησκευτικών 

ελευθεριών σε ολόκληρο τον κόσμο φιγουράριζε η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις ότι καταδίωκε τους 

Καθολικούς. Τους καταδιώκει στην πραγματική ζωή; Όχι. Και αυτό ισχύει, επίσης, και για άλλες 

θρησκευτικές κοινότητες. Υπήρχε, λοιπόν, μια πραγματική σύγκρουση μεταξύ αυτού που βγαίνει 

ως διεθνής εικόνα από τέτοιες περιπτώσεις και αυτού που ισχύει στην πραγματική ζωή, το οποίο 

διευρυνόταν συνεχώς.  

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα: Σε κάθε διεθνή έκθεση που εξέδιδε και εκδίδει το State 

Department, όπως και άλλες διεθνείς οργανώσεις και διεθνείς οργανισμοί, υπήρχε πάντοτε μια 

σταθερή αναφορά σε θέματα βανδαλισμού θρησκευτικών χώρων όλων των θρησκευτικών 

κοινοτήτων στην Ελλάδα, εκτός από τους χώρους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αποτέλεσμα: Η 

εικόνα ποια ήταν; Ότι σε αυτή τη χώρα κανένας δεν πειράζει τους Ορθόδοξους ναούς, αλλά, 

βεβαίως, γίνονται ουκ ολίγα περιστατικά βεβηλώσεων στους χώρους προσευχής άλλων 

θρησκευμάτων. Είναι αυτό η αλήθεια; Όχι. Ποια είναι η αλήθεια; Εδώ και δύο χρόνια που η Γενική 

Γραμματεία Θρησκευμάτων συλλέγει με τρόπο έγκυρο και αξιόπιστο στοιχεία, αποδεικνύεται ότι 

«πρωταθλήτρια» στις βεβηλώσεις θρησκευτικών χώρων της είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όταν, 

όμως, η ίδια η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν το λέει αυτό, είναι προφανές ότι οι διεθνείς οργανισμοί θα 

λάβουν υπόψη τους αυτά που λένε οι υπόλοιπες θρησκευτικές κοινότητες και πολύ καλά κάνουν 

και τα λένε. Γιατί, βεβήλωση σε οποιοδήποτε χώρο προσευχής είναι μια προσβολή όχι μόνο προς 

τη δημοκρατία αλλά και προς το θρησκευτικό αίσθημα οποιουδήποτε από εμάς, ανεξαρτήτως 

θρησκευτικής κοινότητας στην οποία ο ίδιος είναι ενταγμένος ή μπορεί και να μην είναι πουθενά 

ενταγμένος. Παραμένει το σχόλιο.  

Αυτά είναι συγκεκριμένα παραδείγματα στην πράξη, που δείχνουν πώς η χώρα μας έχει 

καταφέρει σε μια σειρά θεμάτων να μην έχει κανένα ζήτημα σε επίπεδο πραγματικής ζωής, εν 

πάσει περιπτώσει κανένα κορυφαίο ζήτημα γιατί δευτερεύοντα ζητήματα ανακύπτουν, αλλά την 
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ίδια στιγμή σε επίπεδο διεθνών εκθέσεων και διεθνούς εικόνας αυτό να είναι αντεστραμμένο. Είναι 

πάρα πολλές οι φορές που εκπρόσωποι της χώρας μας σε συναντήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

βρίσκονται στη θέση του αμυνόμενου.  

Να σας πω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα προσωπικής εμπειρίας. Αντιμετωπίζουμε 

σταθερά μια επίθεση για τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στην Ελλάδα. Ωραία! Στην ερώτηση 

προς όσους μας επιτίθενται εάν γνωρίζουν ποια είναι η θέση του Αρχιεπισκόπου στην Ελλάδα, δεν 

υπάρχει ποτέ απάντηση. Μόλις έλθει και η δεύτερη παρατήρηση ότι στη χώρα μας ο αρχηγός της 

Πολιτείας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν είναι ex officio και αρχηγός της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας η συζήτηση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Διότι, όπως ενδεχομένως ξέρετε, στη Μεγάλη 

Βρετανία  η βασίλισσα ex officio είναι και αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Εκεί, δηλαδή, 

δεν έχουμε ταύτιση Εκκλησίας και Πολιτείας και έχουμε στην Ελλάδα; Δεν είναι λίγο οξύμωρο; 

Γιατί κανείς δεν συζητάει αυτό το θέμα στην Αγγλία, και τα αντίστοιχα θέματα στις 

Προτεσταντικές χώρες; Η σχέση Προτεσταντικών χωρών με τις Εκκλησίες τους σε πολλές 

περιπτώσεις είναι πολύ πιο σκληρή από ό,τι είναι η σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με το 

Ελληνικό Κράτος και υπάρχουν συγκεκριμένοι ιστορικοί λόγοι που αυτό έχει γίνει. Η Ορθόδοξη 

Εκκλησία δεν υπήρξε ποτέ κρατική Εκκλησία.  Ούτε σήμερα είναι. Είναι δική μας ευθύνη να το 

εξηγήσουμε αυτό στο εξωτερικό. Όταν εμείς οι ίδιοι, όμως, δεν το έχουμε καταλάβει και δεν το 

πιστεύουμε πώς θα το εξηγήσουμε;  

Είναι δική μας ευθύνη να εξηγήσουμε στους διεθνείς συνομιλητές μας ότι δεν υπάρχει μία 

γενικώς και αορίστως Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα αλλά υπάρχουν διαφορετικά 

εκκλησιαστικά καθεστώτα. Και αυτό έχει μεγάλη ιστορική σημασία και αξία. Άλλο είναι το 

καθεστώς της Εκκλησίας της Ελλάδος, και μάλιστα και εκεί υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των 

Μητροπόλεων των Νέων Χωρών και των Μητροπόλεων της παλαιάς Ελλάδας, άλλο είναι το 

καθεστώς της Εκκλησίας της Κρήτης, άλλο είναι στο Άγιο Όρος και άλλο είναι στα Δωδεκάνησα. 

Όποτε κάνω μια τέτοια συζήτηση υπάρχει πάντοτε μια μεγάλη έκπληξη: Τόσο μικρή χώρα, τόσα 

καθεστώτα! Ναι, είμαστε μικρή χώρα, αλλά στο θέμα του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας δεν 

είμαστε καθόλου μικρή χώρα. Αντιθέτως! Θυμίζω ότι στα πρεσβυγενή Πατριαρχεία στη Μέση 

Ανατολή η αναφορά τους είναι ο Ελληνισμός. Όχι το Ελληνικό Κράτος, αλλά ο Ελληνισμός. Η 

Ρωμιοσύνη για να είμαι ακριβής. Αυτό είναι δική μας δουλειά να το συνειδητοποιήσουμε και δική 

μας δουλειά να το εξηγήσουμε. Ειδικότερα, σε μια εποχή που το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 

συγκεκριμένα, δέχεται σωρεία επιθέσεων που αμφισβητούν το ρόλο και τη θέση του στην 

Ορθοδοξία. Έχει μεγάλη σημασία, αν θέλετε και από γεωστρατηγικής πλευράς, να καταστήσουμε 

σαφές στην Ευρώπη ότι στο ζήτημα της Ορθοδοξίας το κέντρο της είναι το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο, το οποίο έχει επαρχίες στην Ελλάδα.  

Είναι σημαντικό σε επίπεδο Ευρώπης να γίνει κατανοητό ότι όταν οι εκπρόσωποι της χώρας 

μας ομιλούν για τέτοια θέματα ομιλούν έχοντας μια πολύ ιδιαίτερη βιωματική σχέση με αυτά. 

Ξέρετε, υπάρχουν πια και άλλες χώρες στην Ευρώπη που θα θέλανε να έχουν αυτόν το ρόλο. Είναι 

προς το συμφέρον της χώρας μας να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε, τι έχουμε, την ιστορία μας; Για να 

δείξουμε τι; Ότι είμαστε πιστοί και αποτελεσματικοί τιμητές μιας αντίληψης περί ουδετερόθρησκου 

κράτους, που υπάρχει σε ποια ακριβώς χώρα; Ακούμε πολλές φορές για τα ζητήματα οικονομικών 

σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους στην Ελλάδα. Η Γερμανία είναι ουδετερόθρησκο κράτος; Για 

όποιον λέει ναι, δεν μπορούμε να ασπαστούμε αυτή τη θέση, βεβαίως, θα ήταν ενδιαφέρον  να μας 

εξηγήσει και ποια είναι η χρηματοδοτική σχέση μεταξύ του Γερμανικού Δημοσίου και της 

Προτεσταντικής και της Καθολικής Εκκλησίας στη Γερμανία. Διότι υπάρχει αυτή η σχέση και είναι 

και πολύ ισχυρή. Εκατομμύρια ευρώ ρέουν κάθε χρόνο στην Καθολική και στην Προτεσταντική 

Εκκλησία και καλά κάνει η Γερμανία. Ρέουν υπό τη μορφή αποζημιώσεων για την εκκλησιαστική 

περιουσία που έχει κατά καιρούς χρησιμοποιήσει ή δημεύσει, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε 

ορολογία θέλετε,  το Γερμανικό Δημόσιο. Εδώ στη χώρα μας έχει συμβεί το ανάποδο. Στη χώρα 

μας επανειλημμένως εκκλησιαστική περιουσία έχει περάσει στα χέρια του Ελληνικού Κράτους με 

την επίκληση ότι υπάρχει κοινό συμφέρον και, άρα, από την Εκκλησία περιμένουμε να στηρίξει το 
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δοκιμαζόμενο έθνος. Θέλω να θυμίσω ότι με το που δημιουργήθηκε το Ελληνικό Κράτος 

διαλύθηκαν δεκάδες μοναστήρια στην Αθήνα, στην Αττική και αλλού και δημεύτηκε η περιουσία 

τους και αυτό έγινε για να πάει αυτό το προϊόν στην ανάπτυξη της δημόσιας εκπαίδευσης. Ιστορία 

μεν, αλλά πολύ χρήσιμο να τη θυμόμαστε δε. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκεί που βρίσκεται στο 

κέντρο της Αθήνας, τα κτήρια αυτά πού κτίστηκαν; Σε γη που παραχώρησε η Εκκλησία. Αυτό γιατί 

πρέπει να το ξεχνάμε; Επειδή η Εκκλησία δεν έχει ζητήσει να μπει μια ωραία πλακέτα που να 

αναφέρει το γεγονός; Και πόσες φορές ξέρουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, όταν έχει ανάγκη ένα 

χώρο, πηγαίνει στην Εκκλησία λέγοντας χάρισέ μας την τάδε περιοχή και πόσες φορές η Εκκλησία 

δεν το κάνει αυτό;  Στις περισσότερες φορές το κάνει.  

Νομίζω ότι, ίσως, μίλησα για την Ορθοδοξία λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε, αλλά μια και 

είναι η πλειοψηφία του Ελληνικού λαού ας αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο σε αυτή.  

Θα κλείσω λέγοντας, όμως,  και το εξής, ότι στη χώρα έχουμε την ευτυχία να έχουμε και 

Μουσουλμάνους και Εβραίους και Προτεστάντες και Βουδιστές και Σιχ και Μάρτυρες του Ιεχωβά 

και πραγματικά ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος. Αυτό είναι πλούτος για τη χώρα. Η ειρηνική 

συνύπαρξη και η ανάπτυξη των δικαιωμάτων τους δείχνει ότι στη χώρα υπάρχει κράτος δικαίου. 

Ένα συγκεκριμένο γεγονός που το δείχνει αυτό είναι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της 

Επικρατείας για αυτά τα θέματα. Αυτό δείχνει ότι ευτυχώς έχουμε ένα Συμβούλιο της Επικρατείας  

το οποίο σε όλα αυτά τα ζητήματα έχει προασπίσει πάντοτε με μεγάλη επιμονή τα δικαιώματα των 

θρησκευτικών μειονοτήτων, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα και έτσι έχει βοηθήσει την Πολιτεία 

να κάνει κρίσιμα βήματα. Σας ευχαριστώ πολύ.  
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Πρόσφατα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, δήλωσε στην 

ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

(2017), ότι «ένας νέος ούριος άνεμος φυσά στα πανιά της Ευρώπης». Στην πορεία για «μια 

ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ευρώπη» το μόνο σημαντικό δεν είναι να διατηρούμε 

απλώς αυτή την πορεία σταθερή, αλλά να ρυθμίζουμε εκ νέου τα πανιά για να «μην αφήνουμε τον 

άνεμο να μας παρασύρει εκτός πορείας». Για τον σκοπό αυτό ο Jean-Claude Juncker, παρουσίασε 

ένα Χάρτη πορείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ ο Γάλλος πρωθυπουργός Emmanuel Macron 

έκανε σχετικές προτάσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το επόμενο έτος 

(2019) πριν τις ευρω-εκλογές.  

Θεωρώ λοιπόν ότι η παρούσα ομιλία μου και η σημερινή μας Ημερίδα εντάσσεται πλήρως 

στην προβληματική για το μέλλον της Ευρώπης ή καλύτερα της Ένωσης των 27, και κυρίως της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την υλοποίηση της Απόφασης του Συμβουλίου για «Μια 

Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό» (2007), μέχρι και την πρόσφατη πρωτοβουλία για 

την New European Agenda for Culture, όπου αναγνωρίζεται και προωθείται ο ευρωπαϊκός 

πολιτισμός ως κεντρικός πυλώνας μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ταυτότητας για όλους τους πολίτες της 

Ένωσης. 

Στον διάλογο αυτό, δυστυχώς, η Κοινωνία των Πολιτών –στην οποία ανήκει πλήρως και η 

Εκκλησία– φαίνεται να μην είναι και πάλι αποδεκτή και να μην έχει κάποιο σημαντικό ρόλο στην 

προώθηση ενός προσδοκώμενου δημοκρατικού πολιτισμού. Κι εδώ οφείλουμε να υπογραμμίσουμε 
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ότι σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο (Έκθεση για την έρευνα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου 467, με 

τίτλο «Το μέλλον της Ευρώπης», 2017) η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

μπορεί να αυξήθηκε ελαφρά στο 43%, αλλά ακόμα το 47% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι 

«μάλλον δεν εμπιστεύονται» την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 52% των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι «η 

φωνή τους “μετράει” στην ΕΕ»· μάλιστα, ο συγκεκριμένος δείκτης σημειώνει νέο ρεκόρ από το 

φθινόπωρο του 2004, αλλά η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στις εθνικές τους κυβερνήσεις, στις 

περισσότερες Χώρες, είναι μηδαμινός και δημιουργεί ένα αγεφύρωτο χάσμα. Υπάρχουν δύο λεπτά 

σημεία που πρέπει να αναδείξουμε ακόμη. Το πρώτο είναι ότι οι φοβίες των Ευρωπαίων πολιτών 

συνδέονται άμεσα με την μετανάστευση και την τρομοκρατία με κοινό παρονομαστή και στα δύο 

τη θρησκεία και το δεύτερο είναι ότι οι πολίτες νιώθουν ότι στερούνται των πολιτικών 

δικαιωμάτων τους. Αυτή η δυσπιστία του πολίτη απέναντι στα ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά 

όργανα, δυστυχώς, οδηγεί στην εγκατάσταση όλο και περισσότερων, τουλάχιστον όχι στην 

κεντρική Ευρώπη, ακραίων πολιτικών φωνών αυξάνοντας τα εθνικιστικά κινήματα και τις 

εθνικιστικές κυβερνήσεις, οι οποίες επιπλέον καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την αποδοχή της 

εμπλοκής της θρησκείας στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό.  

Πιστεύω ακράδαντα ότι η τρέχουσα κρίση στην Ευρώπη είναι μια κρίση η οποία δυσφημεί το 

ίδιο το παρελθόν της και την έχει καταστήσει λιγότερο ελκυστική, αν όχι ανεπιθύμητη, για τους 

ανθρώπους της, τόσο εκτός όσο και εντός της Ευρώπης. Αυτό σχετίζεται με το έλλειμμα της ψυχής 

της Ευρώπης, δεδομένου ότι έχει επίσης να κάνει και με την έλλειψη ενός οράματος. Και όταν η 

ψυχή της Ευρώπης και η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον έχουν απομακρυνθεί, με άλλα λόγια όταν 

ο πυρήνας των ευρωπαϊκών αξιών όπως η θρησκευτική ελευθερία, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, η 

υπέρβαση της φτώχειας και του αποκλεισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη και, στη συνέχεια, 

παραμένουμε ΜΟΝΟ στην ευημερία των αριθμών και την Στατιστική τότε ομιλούμε για τραγωδία! 

Θα προσπαθήσουμε να παραμείνουμε μόνο στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίδοντας 

μία εικόνα για το τι ισχύει με όσα αναφέρονται στην Xάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του 

ανθρώπου της Eυρωπαϊκής Ένωσης –και όχι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Στρασβούργο– 

και θα κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις-σχόλια στο τέλος. 

Η Xάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου διακηρύχθηκε επίσημα τον Δεκέμβριο 

του 2000, στη Nίκαια από το Συμβούλιο της Eυρωπαϊκής Ενώσεως (δηλαδή από όλες τις 

Kυβερνήσεις των Κρατών-μελών) και την Eυρωπαϊκή Επιτροπή και ενσωματώθηκε στην τελευταία 

Συνθήκη της Λισαβόνας. Mε τη μεγάλη πολιτική, νομική, κοινωνική και πολιτιστική σημασία που 

έχει, αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς μια Eυρώπη που συμμερίζεται κοινές παραδόσεις, αξίες και 

νόμους. 

Η πρώτη αυτή επίσημη Διακήρυξη περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη νέα χιλιετία 

αποσαφηνίζει τα βασικά δικαιώματα των πολιτών της Eυρώπης, κωδικοποιεί και κάνει πιο διαυγή 

τα όσα διακηρύσσονται σε προηγούμενες ανάλογες συνθήκες και πρωτόκολλα. Mε τη σαφή 

αναφορά που γίνεται στην πνευματική και ηθική κληρονομιά, επάνω στις οποίες έχει στηριχθεί και 

αναπτυχθεί η Eυρώπη, αναγνωρίζεται επίσημα η σχέση που έχουν όλες αυτές οι ιδέες με τις 

διεργασίες πολλών αιώνων, στις οποίες η χριστιανική παράδοση – θρησκεία, καθώς και η ελληνική 

και η ρωμαϊκή πολιτιστική κληρονομιά είχαν έναν πρωτεύοντα ρόλο.  

Σε ότι αφορά το θέμα μας, τρεις φορές γίνεται αναφορά στο ζήτημα της θρησκείας (Άρθρο 

10, 14 και 22). Εκείνο όμως που καθορίζει το σύνολο της Χάρτας είναι η αναφορά σε μία λέξη: 

Αξιοπρέπεια (Άρθρο 1) κι αυτό συνδέεται άμεσα με το Άρθρο 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας.  

Ιδιαίτερα σημαντικό στη συγκεκριμένη Xάρτα είναι η έμφαση στην ουσιαστική σχέση που 

υπάρχει μεταξύ δικαιωμάτων και καθηκόντων. Η ακροτελεύτια πρόταση του προοιμίου της Xάρτας 

το τονίζει ιδιαίτερα: Η απόλαυση των δικαιωμάτων αυτών συνεπάγεται ευθύνες και καθήκοντα 
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έναντι τόσο των τρίτων, όσο και της ανθρώπινης κοινότητος και των μελλοντικών γενεών. Πρόκειται 

για μια καθοριστική αρχή που εξισορροπεί αποφασιστικά διάφορες παλαιότερες τάσεις, να γίνεται 

λόγος μόνο περί δικαιωμάτων και όχι περί καθηκόντων. 

Σχολιάζοντας ως Θεολόγος και Κοινωνιολόγος 

Ως Θεολόγος θα μπορούσα εύκολα να σας παρουσιάσω διάφορες βιβλικές ιστορίες ή 

αφηγήσεις, τόσο από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη ή από την Πατερική παράδοση, σχετικά 

με θέματα που αφορούν την κοινωνική αδικία, τις κοινωνικές ανισότητες, καθώς και την 

εκμετάλλευση των φτωχών και των αδύναμων. Ωστόσο, δεν θέλω να δώσω την εντύπωση –με ένα 

παρόμοιο επιχείρημα– ότι οι βιβλικές ιστορίες ή τα Πατερικά κείμενα προσφέρουν ένα μοντέλο 

που είναι έτοιμο να εφαρμοστεί στην κοινωνία και στο πεδίο της πολιτικής για το κοσμικό κράτος. 

Δεν είμαι τόσο αφελής ώστε να πιστεύω ότι μία παραβολή ή ένα κείμενο ή μία ιστορία θα  

μπορούσε να λύσει τα προβλήματα στην πολυσύνθετη σύγχρονη κοινωνία μας. Έχοντας πλήρη 

επίγνωση του κοσμικού και πλουραλιστικού χαρακτήρα του σύγχρονου κράτους και την κηδεμονία 

η οποία ασκείται πάνω από κάθε θρησκευτική ή εκκλησιαστική αρχή, δεν έχω καμία ψευδαίσθηση 

ότι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μπορούν να δώσουν απαντήσεις στη σημερινή κρίση. Απεναντίας 

μπορούμε να παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινότητα όταν γνωρίζουμε και 

αντιλαμβανόμαστε τις θρησκευτικές μας πεποιθήσεις με διαφορετικό τρόπο. 

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν αποτελεί μια αόριστη αστική περηφάνεια, αλλά τη βεβαιότητα 

ότι ο άνθρωπος είναι πράγματι ιερό πρόσωπο, δημιούργημα του προσωπικού Θεού. Η αξιοπρέπεια 

του ανθρώπου δεν συνδέεται με εγωιστική υπεροψία για το άτομό του, αλλά με τη συναίσθηση του 

ανθρώπινου μεγαλείου και των ορίων του. Mε ενατένιση της θείας καταγωγής και του τελικού 

σκοπού τής υπάρξεώς του. Πρόκειται για μία αξιοπρέπεια γεμάτη διακριτικότητα, ευγένεια και 

σεβασμό προς τους άλλους. Kι αυτή η έννοια δεν έμεινε θεωρητικό σχήμα, αλλά βιώθηκε και 

βιώνεται από χιλιάδες ανθρώπους. 

Η αναγνώριση της ιδέας της προσωπικότητος του ανθρώπου ως θεμελιακής αρχής για την 

οικοδόμηση των πολιτικών θεσμών και των κοινωνικών εκδηλώσεων της ζωής του ατόμου, 

χρειάστηκε μακροχρόνια και πολλαπλή διεργασία για να διαμορφωθεί στη συνείδηση του κόσμου.  

Η προσπάθεια του δυτικο-ευρωπαϊκού ανθρωπισμού, να αναπτύξει μια θεωρία περί 

ανθρώπου, παραμερίζοντας και υποκαθιστώντας τη χριστιανική αντίληψη, συνέδεσε την έννοια του 

προσώπου με την αυτόνομη ηθική ή την καθαρά ανθρωπιστική φιλοσοφία. Αλλά το πρόσωπο, ως 

έννοια και βίωμα, γεννήθηκε και διαμορφώθηκε από τη χριστιανική σκέψη.  

Το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο παραμένει, είναι η εφαρμογή των Ανθρωπίνων Διακιωμάτων. 

Ασφαλώς έχουν καθορισθεί διάφοροι μηχανισμοί, κρατικοί, δικαστικοί, διοικητικοί, κατασταλτικοί 

για την εφαρμογή των άρθρων της. Αλλά υπάρχουν πάντοτε περιπτώσεις, στις οποίες οι εξωτερικοί 

καταναγκασμοί δεν επαρκούν. 

Η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν γίνεται in abstracto. Kαλούνται να τα 

τηρήσουν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε καθορισμένες κοινωνίες. Γνωρίζουμε δε όλοι ότι υπάρχουν 

συνεχείς τάσεις και δυνατότητες διαφυγής από τις αρχές αυτές για ιδιοτελείς σκοπούς· ότι η 

αδιαφορία, ο εγωισμός και η απάθεια αναστέλλουν συχνά την τήρησή τους.  

Αλλά η εκπαίδευση και η διδασκαλία-εκμάθησή τους είναι ένα καίριο σημείο για τη 

λειτουργία μιας κοινωνίας. Τί σημασία έχει να φωνάζουμε για αυτά εάν δεν τα γνωρίζουμε;  

Σε μια εποχή όπως η σημερινή, όπου η λατρεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φθάνει συχνά 

στην ειδωλοποίησή τους, η χριστιανική παράδοση παρακινεί σε μια υπέρβαση ακόμη και των 

προσωπικών του δικαιωμάτων. Για να εξελιχθεί ο άνθρωπος σε ώριμη προσωπικότητα χρειάζεται 

να προφυλαχθεί από την ιδιοτέλειά του, την απειλή του ίδιου του «εγώ» του. Η χριστιανική σκέψη 
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και παράδοση ρίχνει φως σε αυτό το υπαρκτικό βάθος αυτοκαταστροφής, το οποίο απειλεί τον 

άνθρωπο, τονίζοντας ότι τα δικαιώματά μας κινδυνεύουν όχι μόνο από την αυθαιρεσία των άλλων, 

αλλά και από την αυθαιρεσία του ίδιου μας του εαυτού, ο οποίος κινείται με ανεξέλεγκτες 

εγωκεντρικές παρορμήσεις. 

Στην απολυτοποίηση των δικαιωμάτων μου εξακολουθεί να δρα απελευθερωτικά η 

χριστιανική προσταγή: για να βρεις τον εαυτό σου πρέπει να τον θυσιάσεις (πρβλ. Mτ. 16, 24). 

Πρόκειται για μια ριζική αντίθεση στην ουτοπία του απόλυτου δικαιώματός μου, για ελεύθερη 

υπαρξιακή ανύψωση με την αυτοθυσία.  

Τα δικαιώματα του ανθρώπου βρίσκονται σήμερα στο κέντρο της πολιτικής ως απάντηση 

στις σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις και ανατροπές, αλλά και για την προστασία της 

ελευθερίας του ατόμου. Η προσέγγιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου από εμάς τους Χριστιανούς 

θα πρέπει να  επικεντρώνεται στον κίνδυνο εκπτώσεως του ατομικού δικαιώματος σε 

ατομοκεντρισμό ή δικαιωματισμό. Μία παρόμοια εκτροπή λειτουργεί εις βάρος του κοινοτικού 

περιεχομένου της θρησκευτικής ελευθερίας, οδηγεί στην αυθαίρετη μετατροπή των δικαιωμάτων 

σε διεκδικήσεις και στην αναγωγή της επισφαλούς ταυτίσεως της ελευθερίας με την ασυδοσία του 

ατόμου ως «οικουμενικήν αξίαν», η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια των κοινωνικών αξιών, της 

οικογενείας, της θρησκείας, του έθνους και απειλεί θεμελιώδεις ηθικές αξίες.  

Θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα είναι η προστασία της αρχής της θρησκευτικής ελευθερίας 

υπό πάσας τας προοπτικάς αυτής, ήτοι της ελευθερίας της συνειδήσεως, της πίστεως, της λατρείας 

και όλων των ατομικών και συλλογικών εκφράσεων θρησκευτικής ελευθερίας, 

συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος εκάστου πιστού να τελή ακωλύτως από οιανδήποτε 

κρατική παρέμβαση τα θρησκευτικά του καθήκοντα, καθώς και της ελευθερίας δημοσίας 

διδασκαλίας της θρησκείας και των προϋποθέσεων λειτουργίας των θρησκευτικών κοινοτήτων.  

Σε μια εποχή κοινωνικής πολυμορφίας, για τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν 

αρκεί η παθητική αναγνώριση των δικαιωμάτων του άλλου. Η Εκκλησία προσθέτει μία 

καθοριστική αρχή: την κατανόηση των ανθρωπίνων σχέσεων με βάση τη χριστιανική έννοια της 

αγάπης. Xαρίζει ελευθερία όχι μόνο έναντι του φαρισαϊκού νόμου, αλλά και έναντι οποιουδήποτε 

στατικού ανθρώπινου νόμου (πρβλ. Ρωμ. 13, 10: «Πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη»).  

Η χριστιανική κοινωνική διδασκαλία προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω εμβαθύνσεως στο 

νόημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημιουργίας των προϋποθέσεων να μη μείνουν οι 

διακηρύξεις στεγνά νομικά κείμενα. Παράλληλα προσφέρει μια συνεχή δυναμική με την αρχή της 

αυτοκριτικής και της συνεχούς μετανοίας, που έχει θεσπίσει. Ο Χριστιανός δεν παύει να είναι 

κριτικός ως προς τις ιστορικές πραγματώσεις. Xαίρεται για τα συγκεκριμένα επιτεύγματα, αλλά 

αδιάκοπα αναζητεί κάτι πληρέστερο. Γνωρίζει ότι καμιά διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

δεν θα είναι ποτέ εξαντλητική και τελειωτική, αλλά πάντα θα συμβαδίζει με την κατάσταση της 

ειδικής επιγνώσεως και του πολιτισμού της δεδομένης στιγμής της Ιστορίας. Kαι γι’ αυτό οφείλει 

να «αγρυπνεί» για να αναμορφώνει και να αναθεωρεί προς το πληρέστερο τα νομικο-πολιτικά 

πλαίσια της κοινωνίας. Oι διάφορες διακηρύξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι 

σημαντικότατες στην οργάνωση της κοινωνίας και αποφασιστική η σημασία του ρυθμιστικού 

ρόλου του κράτους. Υπάρχει όμως πάντοτε μεγάλο περιθώριο εκμεταλλεύσεως του ανθρώπου από 

άλλους και καμιά λεπτομερής καταγραφή των δικαιωμάτων του δεν μπορεί να τον προστατεύσει. 

Tο ζήτημα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις 

σχέσεις Πολίτη και Κράτους, αλλά επεκτείνεται και στη δράση κάθε είδους κοινωνικών ομάδων 

που καταδυναστεύουν τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων. 

Ο οποιοσδήποτε νόμος προσδιορίζει απλώς την παράβαση. Η ρίζα του κακού παραμένει ο 

ανθρώπινος εγωισμός, που πάντοτε βρίσκει τρόπο να παραβιάζει τους νόμους για την εξυπηρέτηση 
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ιδιοτελών σκοπών. Γι’ αυτό,  η προσωπική συνείδηση των πολιτών έχει τεράστια σημασία για τον 

σεβασμό των δικαιωμάτων του άλλου. Για να χρησιμοποιηθεί σωστά η λογική και η βούληση 

χρειάζεται συνεχής κάθαρση καρδίας. Kαι σε αυτό, ουσιαστικό ρόλο έχουν αναμφίβολα οι 

θρησκευτικές πεποιθήσεις και κυρίως η καλλιέργεια υγιούς θρησκευτικής συνειδήσεως.  

Ως πρότυπο της ολοκληρωμένης προσωπικότητος η ορθόδοξη συνείδηση δεν προβάλλει τον 

καλοβολεμένο αστό, ο οποίος έχει περιφρουρήσει τα ατομικά του δικαιώματα και ζει μια 

ατσαλάκωτη κοινωνική «αξιοπρέπεια», αλλά τον άγιο, τον μάρτυρα, που ζει την αγαλλίαση και την 

πληρότητα της εσωτερικής ελευθερίας. 

Σχετικά με την ελεύθερη ανάπτυξη του ανθρωπίνου προσώπου θα υπάρχει πάντα κάτι που 

δεν θα μπορούν να το προσδιορίσουν οι διάφορες Διακηρύξεις. Η θεολογική σκέψη και η ζωή της 

Εκκλησίας μπορούν να επεκτείνουν πνευματικά την προοπτική της Xάρτας και ταυτόχρονα να 

προσφέρουν στους πολίτες της Eυρώπης εσωτερικά κίνητρα για την εφαρμογή της. Bοηθώντας 

τους να αποδέχονται τον κάθε άνθρωπο με βαθύτατο σεβασμό της ελευθερίας του, χωρίς την 

απαίτηση αναγκαστικής προσχωρήσεως στις χριστιανικές απόψεις. Mιά τέτοια στάση δίνει άνεση 

αναστροφής με τους άλλους ανθρώπους, έστω και αν αυτοί ανήκουν σε άλλες θρησκείες ή 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, εκφράζει πραγματικό σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, προθυμία 

ουσιαστικής συνεργασίας για την πανευρωπαϊκή και παγκόσμια αποδοχή και την υπεράσπισή τους.  

Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για το μέλλον της Ευρώπης, χωρίς αύξηση της 

συζήτησης στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε προσπάθεια να επεξεργαστεί 

μέτρα προκειμένου να ξεπεραστεί η σημερινή κρίση: πρώτα πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος 

τους λόγους της κρίσης και στη συνέχεια να αποφασισθεί η κατάλληλη θεραπεία.  

Επιτρέψτε μου εδώ να τολμήσω να πω ότι οι θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα, αλλά 

και οι ορθόδοξοι πολίτες της ΕΕ δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να εφαρμόσουμε μερικά σημαντικά 

Άρθρα. Αναφέρομαι στο Άρθρο 17 και 227 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Τί θα μπορούσαμε να 

πούμε; 

Σήμερα όλες οι σχετικές πρωτοβουλίες λαμβάνονται στην βάση ενός ανθρωπολογικού 

υποδείγματος (οράτε άρθρο 2 της Συνθήκης της Ένωσης), σύμφωνα με το οποίο ο άνθρωπος είναι 

το ον που χρειάζεται μια δημοκρατικά θεσμημένη κοινωνία, ώστε εντός αυτής να τρέφεται, να 

σκέφτεται και να ενεργεί ελεύθερα, στην καλύτερη δε περίπτωση και να δημιουργεί. 

Θεωρούμε ότι είναι πλέον αναγκαίο να διευρυνθεί το ανθρωπολογικό αυτό υπόδειγμα, έτσι 

ώστε να συμπεριλάβει πέραν των ανωτέρω διαστάσεων και το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι 

φτιαγμένος προκειμένου όχι μόνο να τρέφεται, να σκέφτεται και να δημιουργεί, αλλά και να αγαπά 

τον συνάνθρωπό του και να αναφέρεται στον Δημιουργό του και όλα αυτά με βάση την οντολογική 

του συγκρότηση ως συνθέτου όντος. 

Πιστεύουμε ότι εάν δεν γίνει δεκτό αυτό το νέο ανθρωπολογικό υπόδειγμα κινδυνεύουμε να 

νομοθετούμε όχι για πραγματικά ανθρώπινα όντα αλλά για φανταστικά ανθρώπινα όντα με 

αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες να μην αγκαλιάζονται από τις μεγάλες μάζες των 

ευρωπαίων πολιτών. 

Στην διαμόρφωση του νέου ανθρωπολογικού παραδείγματος ο ρόλος του Χριστιανισμού ως 

κύριου πυλώνα της μιας κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας είναι αναντικατάστατος. Ο Χριστιανισμός 

αγκαλιάζει και τις 5 προαναφερθείσες διαστάσεις του νέου ανθρωπολογικού παραδείγματος που 

χρειάζεται η Ευρώπη και είναι η κατεξοχήν θρησκεία διαλόγου με άλλες κουλτούρες, ώστε να είναι 

σίγουρο πως θα αποτελέσει την επικρατούσα θρησκεία της 3ης χιλιετίας. 

Στην πορεία αυτή ο ρόλος των χριστιανών ηγετών να επιδράσουν σε ευρωπαίους πολιτικούς 

που καλούνται να πάρουν σήμερα κρίσιμες αποφάσεις, καθίσταται κάθε ώρα που περνάει και πιο 

απαραίτητος. 
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Αρβανίτης Ελ. Χριστόφορος 
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Επίκουρος Καθηγητής Πατριαρχικής Αν. Εκκλ. Ακαδημίας Κρήτης 

 

«Μέσα σε μια διαδικασία κατανόησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι θρησκείες 

οφείλουν να ανακαλύψουν την ύπαρξη των δικών τους αξιών και να τα αποδεχθούν ως έκφραση 

της δικής τους πιστοποίησης» (Βαρθολομαίος, 2017). 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν απόρροια μιας κοινωνικοϊστορικής και πολιτισμικής  

διαδικασίας. Μεταδίδονται και μεταφέρονται μέσα από κριτικές θεωρήσεις από εποχή σε  εποχή, 

από κείμενα σε κείμενα, από πολιτισμούς σε πολιτισμούς, από ανθρώπους σε ανθρώπους. Εξ 

ορισμού αφορούν και αναφέρονται σε δικαιώματα που φέρουν τα άτομα απλώς και μόνο επειδή 

είναι άνθρωποι. (Μητέρα Τερέζα, 2017). Επί της ουσίας, όμως, πρόκειται για οικουμενικά 

δικαιώματα, τα οποία ολοκληρώθηκαν, καταγράφηκαν και υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση 

των Ηνωμένων Εθνών το 1948, έχοντα ως βασικό τους συντάκτη τον René Cassin. Πρόκειται για 

ένα κείμενο-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30 άρθρων που εμπνέεται από τη Γαλλική Επανάσταση και 

θεμελιώνεται πάνω στις αρχές και τις αξίες της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και της 

αδελφοσύνης.  

Στη συνέχεια απετέλεσαν ουσιαστικά τη βάση της ΣΥΜΒΑΣΙΣ δια την Προάσπισιν των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το 1950, πήραν δηλ χαρακτήρα 

υποχρεωτικού δικαίου για τις χώρες της Ευρώπης που το υπέγραψαν και οδήγησαν στη 

θεσμοθέτηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  Γίνονται αποδεκτά πλέον 

και de jure και de facto από τη ΣΥΝΘΗΚΗ της Λισαβώνας (13 Δεκεμβρίου 2007 και η οποία 

τέθηκε σε ισχύ το 2009) στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε, με το άρθρο 6, παρ., 

1,2,3. Στην Ελλάδα υπερψηφίστηκε  από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 12/8/2008 με 250 ψήφους 

υπέρ και 42 κατά. 

Δέκα χρόνια μετά, την πρώτη Ιουνίου του 2017, ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης Βαρθολομαίος Α’, εισηγείται στο Πανεπιστήμιο του 

Tübingen, ως επίσημος προσκεκλημένος του Konrad Adenauer Stiftung, το θέμα:  «Ορθοδοξία και 

Ανθρώπινα Δικαιώματα». Το επίσημο κείμενο ήταν και παραμένει στα γερμανικά και επομένως η 

όποια μετάφραση εδώ είναι ανεπίσημη.  

Για να γίνει, όσο αυτό είναι δυνατόν, κατανοητή η εισήγηση του Οικουμενικού Πατριάρχη, 

θα επιχειρήσω να καταδείξω τα σημεία εκείνα που προκαλούν την τόσο σημαντική για έναν 

θρησκευτικό ηγέτη παρέμβαση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Η πολεμική εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύπλευρη και πολυπρόσωπη. Πιο 

αναλυτικά: 

Α. Από το χώρο της αριστεράς. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

του 1948 χαρακτηρίζεται ως: «η μοντέρνα θρησκεία των αστικών κοινωνιών, οποία προκαλεί μία 

αφοσίωση και μία πίστη στηριζόμενη σε ιδεοληψίες» και αποτελεί: «μια κυριολεκτικά εξωφρενική 

αισιοδοξία ή υποκρισία» η οποία θα πρέπει να αποδομηθεί (Δημούλης, 2005). Δεν αποτελεί 

βεβαίως μια τέτοια τοποθέτηση, κάτι το παράδοξο. Το αντί- της αριστεράς στη Διακήρυξη των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προέρχεται από την στενή συγγένειά της με την ίδια τη φύση του 

μαρξισμού και το εγγενές πρόβλημα της αντικειμενικότητας που τον διέπει. Στο μαρξισμό η φύση 

των δικαιωμάτων είναι απολύτως συλλογική και ταξική με αποτέλεσμα, έναντι όλων αυτών των 

συλλογικών ταξικών δικαιωμάτων το άτομο απαγορεύεται να αντιτίθεται. Το αντι- δηλ της 

αριστεράς θεμελιώνεται στην απαγόρευση του αντι- σε αυτά που ίδια υποστηρίζει. Εξ ορισμού 

λοιπόν οδηγεί στην κατάργηση της ελευθερίας και των δικαιωμάτων όλων όσων αντιτίθενται στην 
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κυρίαρχη ιδεολογία, οδηγεί σε άσκηση εξουσιαστικής βίας και εγκαθιδρύει ολοκληρωτικά 

καθεστώτα.  

Στην μαρξιστική σκέψη τα ανθρώπινα δικαιώματα  αποτελούν εργαλεία για την επιβολή του 

καπιταλισμού και προασπίζουν τα συμφέροντα του εγωιστικού και κτητικού ατόμου. Η αταξική 

σοσιαλιστική κοινωνία μέσα από τις αλλαγές που θα επιφέρει στις κοινωνικές δομές θα τα 

καταστήσει ανενεργά και θα τα αχρηστεύσει, καθώς αυτά καθεαυτά θεωρούνται ιδεολογικές 

ανοησίες, λεκτικά σκουπίδια, μια βερμπαλιστική πλάνη της αστικής τάξης για να προωθεί τα 

συμφέροντά της (Μαυρίδης, 2014).  

Β. Από το χώρο της δεξιάς σε ένα καινούργιο bras de fer μέσω της αντικατάστασής τους εν 

ονόματι της ασφάλειας των πολιτών και ως μέτρο αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Ουσιαστικά 

πρόκειται για επιστροφή στις θεωρίες του Hobbes με επικάλυψη αυτή τη φορά τη νομιμότητα που 

παρέχει η δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και ο τριπλός διαχωρισμός των πυλώνων εξουσίας. 

Εν ονόματι αυτής της ασφάλειας όμως, και αυτό πρέπει να γίνει όσον το δυνατόν γρηγορότερα 

κατανοητό, πριν δηλ να είναι πολύ αργά για τον ανθρώπινο πολιτισμό, γίνεται κάτι παραπάνω από 

σαφές ότι στην Ευρώπη, αλλά και σε πλανητικό επίπεδο υπάρχει μία σημαντική άνοδος 

ακροδεξιών πολιτικών δυνάμεων με νεοναζιστικού τύπου αντιλήψεις και προτάσεις ξενοφοβίας, 

ρατσισμού, ομοφοβίας και ισλαμοφοβίας. Δυστυχώς η Ευρώπη και πιο ειδικά η ΕΕ σε θεσμικό 

επίπεδο δείχνει ότι ή δεν κατανοεί το μέγεθος του προβλήματος ή ότι κλείνει υποκριτικά τα μάτια. 

Τα ίδια φαινόμενα και στον Ελλαδικό χώρο με παράνομες πολιτικές διπλού αποκλεισμού των 

μεταναστών στην ελληνική επικράτεια (πρώτα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ένα νέο 

ιδιότυπο τείχος θαλάσσης και μετά στα χερσαία σύνορα με υψώσεις συρματοπλεγμάτων και 

παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων). 

Γ. Από τον θρησκευτικό χώρο είτε σε επίπεδο προσώπων είτε σε επίπεδο θεσμών. Στον 

χριστιανισμό θεμέλιο αυτών των αντιλήψεων αποτελούν οι θέσεις της ρωσικής εκκλησίας ότι:  «Τα 

ανθρώπινα δικαιώματα δε μπορούν να αποτελέσουν τη βάση επί της οποίας οι χριστιανοί θα 

εξαναγκασθούν να παραβιάσουν τις Θείες εντολές. Η (ρωσική) Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί 

απαράδεκτες τις προσπάθειες να υποταγεί η άποψη των πιστών για θέματα σχετικά με τον 

άνθρωπο, την οικογένεια, τον κοινοτικό βίο και την εκκλησιαστική πρακτική, στη μη θρησκευτική 

αντίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων… Με τη δικαιολογία της προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων ένας πολιτισμός δεν πρέπει να επιβάλει τον τρόπο ζωής του στους άλλους. Το έργο 

της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πρέπει να υπηρετεί τα πολιτικά συμφέροντα 

κάποιων χωρών» (Πατριαρχείο Μόσχας, 2018). Πρόκειται, είτε για πλήρη αδυναμία κατανόησης 

της ουσίας των ΑΔ (αναρωτιέμαι αν έκαναν τον κόπο απλώς να τα διαβάσουν)  είτε για συνειδητή 

απόλυτη και σκόπιμη διαστρέβλωση είτε για φοβική άμυνα και άρνηση διαλόγου με το μοντέρνο. 

Και στην Ελλάδα δυστυχώς με δηλώσεις θρησκευτικών προσώπων που συμφωνούν με ρατσιστικές 

και ξενοφοβικές αντιλήψεις, λησμονώντας το «δός μοι τούτον το ξένον» του δοξαστικού των 

Αίνων του Μεγάλου Σαββάτου, δηλώσεις  που εκφράζουν μία ομοφοβική μεσαιωνική αντίληψη για 

τον σεξουαλικό προσανατολισμό των ατόμων και που αγνοούν επιδεικτικά τα νέα επιστημονικά 

ιατρικά δεδομένα, και συνοδικές εγκύκλιοι που ανάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 

μονοδιάστατο ιδεολογικό «δικαιωματισμό», παραβλέποντας τον οικουμενικό τους χαρακτήρα. 

Ευτυχώς υπάρχουν και θρησκευτικά-εκκλησιαστικά πρόσωπα που διαφοροποιούνται, εκφράζουν 

και δρούν κατά το κείμενο του δοξαστικού των Αίνων του Μεγάλου Σαββάτου, του κειμένου των 

Μακαρισμών και του κειμένου της παραβολής της Τελικής Κρίσης εφαρμόζοντας εμπράκτως το 

πλαίσιο της φιλοξενίας του Αβραάμ και της προφητικής αλληλεγγύης. Αποτελούν και αυτοί όπως 

και ο Οικουμενικός Πατριάρχης την ελπίδα της προάσπισης των δικαιωμάτων.  

Δ. Από το φιλοσοφικό χώρο όπου κατά την ανάλυση του Παναγιώτη Kονδύλη: «Δεν 

υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα», καθώς για να υπάρξουν θα πρέπει να υπάρχει μια παγκόσμια 

κυβέρνηση που να τα επιβάλει, γιατί μόνο υπό το καθεστώς μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης όλοι 

οι άνθρωποι γίνονται οικουμενικά αντιληπτοί ως άνθρωποι» (Κονδύλης, 1998). Ο Κονδύλης 

συγχέει την διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το αν αυτά εφαρμόζονται ή δεν 
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εφαρμόζονται, πού εφαρμόζονται, πώς εφαρμόζονται, ποιοί τα εφαρμόζουν, υπό ποιες 

προϋποθέσεις εφαρμόζονται και παραβλέπει σκοπίμως τη διάκριση ανάμεσα σε ανθρώπινα 

δικαιώματα με οικουμενικό χαρακτήρα με την πολιτική πρόταξη του κράτους Δικαίου και τις 

εγγενείς αδυναμίες του στο θέμα των δικαιωμάτων. Κανείς άλλωστε σοβαρός μελετητής δεν το 

αρνήθηκε ποτέ αυτό. Είναι δε απολύτως ξεκάθαρο ότι όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων γνωρίζουν και καταγγέλουν τις αρνητικές πρακτικές. Ο Κονδύλης 

λοιπόν «κομίζει γλαύκας εις Αθήνας», υποκύπτει σε μία περιγραφική λαϊκίστικη υπεραπλούστευση 

και δημιουργεί επικίνδυνους συνειρμούς για τη φύση και τη θέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

μέσα στον ανθρώπινο πολιτισμό.  

Στον ίδιο φιλοσοφικό χώρο των αρνήσεων και επιθέσεων υπάγεται και η περίπτωση του 

Χρίστου Γιανναρά στον οποίο ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάνει ιδιαίτερη αναφορά πιθανόν λόγω 

της επιθετικής σφοδρότητας που την χαρακτηρίζει. Υπάρχει μια γενικευμένη προσωπική εμπάθεια 

απέναντι σε ό,τι κινείται και προέρχεται από το χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκαλεί 

ποικίλους προβληματισμούς και πολλαπλές σκέψεις για την σκοπιμότητά της. Η κατανόηση όμως 

της σφοδρότητας των επιθέσεων και το μέγεθος της εμπάθειας που χαρακτηρίζουν τα κείμενά του 

δεν μπορεί να αναζητηθεί και να τεκμηριωθεί εντός ιστορικού και πολιτισμικού πλαισίου. Είναι 

στην κυριολεξία έωλη. 

Για παράδειγμα, ο συγγραφέας του Απανθρωπία του Δικαιώματος αυθαίρετα και έξω από 

κάθε ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον, αλλοιώνει επανερμηνεύοντας με εμφανή σκοπιμότητα 

τον οικουμενικό χαρακτήρα της Διακήρυξης, γράφοντας ότι πρόκειται για μια διακήρυξη 

χρησιμοθηρικού ρεαλισμού, για μια καθολίκευση της ατομικής εξουσίας του δικαιώματος και για 

προκαθορισμούς. Ζητά την αυτοκατάργησή τους μέσα από την «οριοθέτηση της αυθυπέρβασης του 

ατόμου-της ελευθερίας του υποκειμένου» εν ονόματι «της διαπροσωπικής κοινωνίας» (Γιανναράς, 

2006). Φυσικό επακόλουθο αυτής της εσκεμμένης αλλοίωσης του νοήματος των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, το θεωρητικό καταφύγιο σε «καινούργια μορφώματα συλλογικότητας και 

ιεράρχησης αναγκών» (Γιανναράς, 2006), επί της ουσίας δηλ. σε ανάπτυξη νεοουτοπικών 

ολοκληρωτικών μορφωμάτων που θα επιδιώξουν για μια ακόμη φορά την εφαρμογή μιας εξουσίας 

που θα προκαθορίζει τις ανάγκες του ατόμου για ελευθερία.  

Σήμερα, η μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων άνοδος εκ νέου των 

εθνικισμών, υπό την κάλυψη της μετανεωτερικής σύλληψης της αντίστασης των πολιτισμών, ως 

αντίβαρο στην επιθετική οικονομική παγκοσμιοποίηση, η μετακίνηση οικονομικώς αδυνάτων 

πληθυσμών του τρίτου κόσμου προς τις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες, η αναγκαστική 

μετακίνηση πληθυσμών από περιοχές σε εμπόλεμη κατάσταση σε ειρηνικές χώρες, η μετακίνηση 

ατόμων και ομάδων λόγω πολιτικών διώξεων σε χώρες φιλελεύθερες και ασφαλείς γι’ αυτούς 

πολιτικά, η εμφάνιση σε παγκόσμια κλίμακα της τρομοκρατίας με τα γεγονότα που ακολούθησαν 

την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, υπό την εργαλειακή εξτρεμιστική χρήση του Ισλάμ και η 

διεκδίκηση από άτομα και μειονοτικές ομάδες ίσων ελευθεριών και δικαιωμάτων όσον αφορά σε 

θέματα θεμελίωσης των αστικών τους δικαιωμάτων ως πολίτες που αιτούνται τον 

αυτοπροσδιορισμό τους και την αυτοδιάθεσή τους χωρίς να υπόκεινται σε καθεστώς διώξεων λόγω 

των ιδιαιτεροτήτων τους, επαναφέρουν, εντατικοποιώντας το, το ζήτημα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων λόγω της επανεμφάνισης ακραίων και αντιδραστικών πολιτικών ηγετών με 

εθνικιστές, ρατσιστικές και ακροδεξιές αντιλήψεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθιστώντας 

τα και πάλι επίκαιρα.  

Σε αντίθεση όλων αυτών, με το κείμενό του ο Οικουμενικός Πατριάρχης καταγράφει 

επισήμως τη διαφωνία του με το όλο αυτό φοβικό αντιδικαιωματικό πλαίσιο. Τολμά να μιλήσει για 

καταστάσεις και πρόσωπα, επιχειρεί ένα πλατύ άνοιγμα στον κόσμο της νεωτερικότητας, απαντά 

στις κλειστοφοβικές επιθέσεις, θέτει βάσεις διαλόγου με το δικαιωματικό άνθρωπο και τον 

συναπαντά στις ανησυχίες που δημιουργεί η κρίση στο χώρο του μοντέρνου. 

Στο κείμενό του δεν υπάρχει ούτε σκεπτικισμός έναντι των κατακτήσεων της 

νεωτερικότητας, όπως αυτές καταγράφονται στη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ούτε 
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καν ο ελάχιστος υπαινιγμός για μια υποτιθέμενη συγκρουσιακή κυριαρχία του κοσμικού έναντι του 

θρησκευτικού. Υπάρχει μια αρμονία κοσμικού και θρησκευτικού στοιχείου που απεγκλωβίζει την 

ανθρώπινη σκέψη από αγκυλώσεις και οδηγεί την κριτική σκέψη στα μονοπάτια της ελευθερίας. 

Αναφέρει ο ίδιος στον επίλογο της εισήγησής του: «η ένταση μεταξύ χριστιανικής και μοντέρνας 

ελευθερίας είναι αναπόφευκτη… Ωστόσο, η ένταση μεταξύ των δύο ελευθεριών μπορεί να 

επενεργήσει θετικά στη δημιουργία ενός εποικοδομητικού διαλόγου. Ούτως ή άλλως, υποστηρίζει 

ο Πατριάρχης, δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές οι ανθρωπιστικές κινητοποιήσεις δίχως τη 

συσχέτισή τους με τον χριστιανισμό. Θεωρούμε απαράδεκτο να γίνεται λόγος  για μια 

«μεταχριστιανική» Ευρώπη, διότι κάτι τέτοιο αγνοεί το γεγονός ότι ό,τι υπάρχει ως παρόν αποτελεί 

μια σύνθεση επηρεασμένη από το χριστιανικό παρελθόν, το οποίο δεν είναι δυνατόν να διαγραφεί 

έτσι απλά.  Άλλωστε η προσδοκία ενός απόλυτα κοσμικού πολιτισμού αποδείχθηκε ουτοπική. Σε 

μια απόλυτα κοσμική Ευρώπη θα υποχωρούσαν και θα εξασθενούσαν οι δράσεις και οι 

κινητοποιήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Hans Mayer αναφέρεται με έμφαση στους 

κινδύνους της απόλυτης κυριαρχίας του κοσμικού: «Γνωρίζουμε, αν η κουλτούρα του κοινωνικού 

κράτους θα επιβίωνε ύστερα από μια κατάρρευση τού «αγάπα τον πλησίον σου»; Δεν θα 

εξαφανιζόταν η αλληλεγγύη για τον Διπλανό μας αν αυτός θα ήταν μόνο ο Ξένος, ο Άλλος, ο 

Αντίπαλος, ο Εχθρός»;( H. Maier, 1999).   

Οι θρησκείες και ιδιαιτέρως ο χριστιανισμός, κατά το κείμενο του Πατριάρχη, παρά τον 

αντιθετικό τους χαρακτήρα έναντι του κοσμικού χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

εμπεριέχουν ικανά ανθρωπιστικά στοιχεία που μπορούν να στηρίξουν τα θεμελιώδη και 

οικουμενικά χαρακτηριστικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλες έχουν 

συμβάλει ισότιμα σε αυτή την εξελικτική δυναμική τους πορεία. Το ότι αυτά, όμως, παρά την 

οικουμενικότητά τους θεμελιώθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο, ένα χώρο όπου κυριαρχούν επί αιώνες 

οι χριστιανικές αντιλήψεις, επιβεβαιώνει τις θρησκευτικές τους επιρροές. Αυτό το οποίο όμως 

προκαλεί την αντιδικαιωματική αντίδραση δεν είναι οι θρησκευτικές επιρροές, αλλά η εργαλειακή 

χρήση της θρησκείας από τους πολιτισμικούς αντιστασιακούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη 

θρησκεία και ό,τι αυτή εμπεριέχει πολιτισμικά για την ενδυνάμωση των εθνικιστικών ιδεών. 

Πρόκειται για τους θεωρητικούς της μετανεωτερικότητας, οι οποίοι χρησιμοποιώντας αυτή την 

έννοια επικαλούνται και χρησιμοποιούν εργαλειακά τον πολιτισμό ως αντιδραστικό αντίβαρο στην 

οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την οποία κατά έναν παράδοξο τρόπο την 

ταυτίζουν με την οικονομική παγκοσμιοποίηση. Έναν οικουμενικό χαρακτήρα ο οποίος καταγράφει 

ότι οι αντιδραστικοί εθνικισμοί οδήγησαν την ανθρωπότητα στη βαρβαρότητα των δύο παγκοσμίων 

πολέμων. Η απάντηση σε αυτή τη χρηστική πρόσληψη της μονοπολιτισμικής συλλογικής 

αντίστασης στην οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η θέση ότι τα αιτήματα των 

πολιτισμικών δικαιωμάτων μέσα από μια διαδικασία κατανόησης και αποδοχής μεταξύ τους και εν 

συνεχεία  μέσα από μια διαδικασία αλληλοσεβασμού και συνύπαρξης όλων μαζί ως ρεαλιστική 

απάντηση στην οικουμενική θεμελίωση της πολυπολιτισμικότητας, μπορούν να εμπλουτίζονται και 

να επαληθεύονται εξελικτικά και με διαφορετικές οπτικές κατανοήσεις, χωρίς να προσκρούουν 

στην οικουμενικότητα των δικαιωμάτων. Ο φόβος ότι ένας πολιτισμός μπορεί να εξαφανισθεί κάτω  

από συνθήκες πολυπολιτισμικότητας και οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι’ 

αυτό αυτά θα πρέπει να τα αποποιηθούν όλοι όσοι αισθάνονται τον εκμηδενισμό της 

εθνικοπολιτισμικής τους ταυτότητάς είναι ένας φόβος που προαπαιτεί τη διατήρηση και την 

αποδοχή από τους άλλους, ανεξαρτήτως συνθηκών, της απόλυτης μοναδικότητας τους, άρα και της 

συνεχούς και άνευ όρων παρουσίας τους. Ο ίδιοι υποστηρίζουν ότι «Τα ανθρώπινα δικαιώματα 

αποτελούν έκφραση μιας ατομικιστικής ανθρώπινης εικόνας, η οποία καταρρίπτει τις 

ανθρωπολογικές βάσεις των πολιτισμών που έχουν ως επίκεντρο την κοινότητα, μίας ατομικιστικής 

ανθρώπινης εικόνας που για τα μέλη αυτών των πολιτισμών (εκφράζει, ενσαρκώνει, απεικονίζει) 

μία τρομερή πρόκληση και έκφραση ασέβειας». Ο Πατριάρχης τους απαντά ως εξής: «Η Μεγάλη 

Χάρτα του Ορθόδοξου Χριστιανισμού είναι η κουλτούρα του προσώπου… Το να αποδίδουμε στα 

ανθρώπινα δικαιώματα κυρίως ατομικιστικό χαρακτήρα αποτελεί λανθασμένη εκτίμηση της ουσίας 
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τους. Η αλήθεια είναι ότι τα ατομικά δικαιώματα παραπέμπουν αρχικά στην κοινωνική διάσταση 

της ελευθερίας. Τα κοινωνικά ανθρώπινα δικαιώματα  εμπεριέχουν αναμφίβολα την προστασία της 

ελευθερίας του ατόμου». 

Σε αυτό ακριβώς το φοβικό, έναντι των οικουμενικών προσλήψεων, πλαίσιο, κινείται επίσης 

ένα κομμάτι του  θρησκευτικού εκκλησιαστικού θεσμού, προσπαθώντας να ακυρώσει τον 

πανανθρώπινο οικουμενικό χαρακτήρα των δικαιωμάτων είτε μιλώντας επιθετικά (συλλογικά ή 

ατομικά) έναντι των πολυταυτοτικών ιδιαιτεροτήτων των ατόμων και των αγώνων τους για αστικές 

ελευθερίες, είτε εντέχνως, μετατρέποντας το δικαιωματικό σε δικαιωματισμό, είτε αναλαμβάνοντας 

ρόλους εθνικούς, όπως έκανε στο παρελθόν, οι οποίοι όμως δεν δικαιολογούνται στο σήμερα, είτε 

απαιτώντας δικαιώματα συναπόφασης για θέματα στα οποία την αποκλειστική ευθύνη την έχει το 

κράτος. Η απάντηση του Πατριάρχη και προς αυτό το θρησκευτικό κομμάτι που εκφράζει αυτές τις 

απόψεις, αλλά και προς αυτούς που γενικεύουν την κριτική τους έναντι του εκκλησιαστικού 

θεσμού, βρίσκεται στη παρ., ΙΙΙ,δ και έχει ως εξής: «Η ορθοδοξία κατηγορείται συχνά για 

εθνοκεντρικές τάσεις. Απαιτείται όμως προσοχή, διότι δυσμορφίες μιας συγκεκριμένης ορθόδοξης 

εκκλησίας δεν δικαιολογούν γενικευμένες κριτικές για το σύνολο της Ορθοδοξίας. Εμείς 

υποστηρίζουμε τη θέση ότι η Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη  δεν είναι εθνοκεντρική εκ φύσεως. Όντως, 

εξαιτίας της συμμετοχής της Εκκλησίας στους απελευθερωτικούς αγώνες των Ορθοδόξων λαών και 

εξαιτίας της συμβολής της στο σχηματισμό και τη διατήρηση της ταυτότητάς τους, έχει 

δημιουργηθεί σε αυτούς τους λαούς μία ιδιαίτερη στενή σχέση ανάμεσα στην Εκκλησία, τον λαό 

και το κράτος, πράγμα το οποίο μπορεί να θεωρηθεί πηγή εθνικισμού. Πρέπει να σημειωθεί όμως 

ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει χαρακτηρίσει και καταδικάσει επανειλημμένα τον εθνοκεντρισμό 

ως μη συμβατό με την αυθεντική παράδοση της Ορθοδοξίας. Όταν ο εθνικισμός εμφανίζεται με 

ορθόδοξο πλαίσιο τότε πηγή αναφοράς του δεν αποτελεί η ορθόδοξη πίστη». Ο Ορθόδοξος 

Χριστιανισμός θα πρέπει να ξεπεράσει οριστικά την αμυντική του στάση έναντι του Διαφωτισμού» 

τόνισε ο Πατριάρχης στην ομιλία του. «Το πνεύμα του Διαφωτισμού δεν φέρει μέσα του κάποιον 

κίνδυνο για την ταυτότητα μας. Όπως και η απόλυτη άρνηση έτσι και η απόλυτη αποδοχή του δεν 

συνιστούν τη σωστή στάση απέναντί του. Το ζητούμενο είναι μια διαφοροποιημένη στάση». 

Μια στάση που δεν θα αγνοεί το μοντέρνο. Θα επιζητεί την κατανόησή του και θα διαλέγεται 

με αυτό. Στο σημείο αυτό απαντά επί της ουσίας στο Χρίστο Γιανναρά, ο οποίος χαρακτηρίζει την 

Ορθοδοξία και τη Νεωτερικότητα δυο «αντικρουόμενους» πολιτισμούς, και υποστηρίζει πως τα 

«εισαγόμενα από τη Δύση» στον ορθόδοξο κόσμο οδηγούν «σε ένα είδος πολιτικής 

σχιζοφρένειας», και ότι αυτού του είδους οι αντιλήψεις συνιστούν, διαστρέβλωση. Ο Πατριάρχης 

απαντά: «οι επικριτές της Νεωτερικότητας δεν κατανοούν πως οι αρνητικές πλευρές της δεν 

αποτελούν την ουσία της. Και επί πλέον, συνεχίζοντας την απάντησή του στο Χρίστο Γιανναρά 

υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα «δεν αποτελούν κίνδυνο για την κοινότητα… Δεν 

στρέφονται εναντίον της κοινότητας, αλλά εναντίον της απολυτοποίησης της, εναντίον του 

ριζοσπαστισμού της κοινότητας. Προστατεύοντας τον άνθρωπο ως άτομο, δεν απορρίπτουν ούτε 

την κοινότητα ούτε υποστηρίζουν τον ατομικισμό, ο οποίος ρυθμίζει τις προτιμήσεις του 

εσωστρεφούς ανθρώπου, του homo clausus».  

Η συνάντηση της Εκκλησίας με το μοντέρνο δεν απαιτεί την «ταυτοποίηση» της Εκκλησίας 

«με τα εγκόσμια και την κουλτούρα τους» όπως υποστηρίζουν κάποιοι με φοβικά σύνδρομα 

φοβούμενοι τον εγκλωβισμό της σε μορφές εκκοσμίκευσης, αλλά την προϋπόθεση της 

«λειτουργικής διακονίας», «της λειτουργίας μετά τη λειτουργία». Και καταλήγει ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης: «Βασική προτεραιότητα των εκκλησιών μας, παράλληλα με τη δραστηριοποίηση τους 

για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραμένει η αξίωσή τους να αποτελούν τον 

χώρο εκείνης της ελευθερίας, της οποίας ο σπόρος δεν είναι η διεκδίκηση ατομικών δικαιωμάτων, 

αλλά η αγάπη και η Διακονία, εκείνη η libertas που δεν αποτελεί απλώς και μόνο ανθρώπινο έργο 

αλλά θείο δώρο». Και προτείνει σε πλήρη αντιπαράθεση με τις φοβικές αντιλήψεις της εκκλησίας 

της Ρωσίας το εξής: «Μέσα σε μια διαδικασία κατανόησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι 
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θρησκείες οφείλουν να ανακαλύψουν την ύπαρξη των δικών τους αξιών και να τα αποδεχθούν 

ως έκφραση της δικής τους πιστοποίησης».  

Θα μπορούσε να υπήρχε μόνο αυτή φράση. Η σφοδρότητα όμως των επιθέσεων εναντίον των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποχρεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη να συναντηθεί με το 

πολιτισμικό «πρωτείο» του μοντέρνου ανθρώπου και να συναπαντήσει συμπορευόμενος. Την ίδια 

υποχρέωση αισθάνονται όλες και όλοι, όσες και όσοι κατανοούν ότι η καθημερινή πολιτική, 

κοινωνική, ατομική, και συλλογική απαξίωσή τους μέσα από ιδεολογίες, και κλειστοφοβικά 

σύνδρομα κλείνουν ερμητικά έξω από τους πολιτισμούς την ελευθερία και ανοίγουν τον σισύφειο 

κατήφορο προς τη βαρβαρότητα. 

Και επειδή το επιστημονικό αυτό Συνέδριο οργανώνεται  από τον εκπαιδευτικό κόσμο του 

Ηρακλείου  υπό τη αιγίδα του ΙΑΚΕ να αναφέρω ότι στους νέους φακέλλους του μαθήματος των 

Θρησκευτικών, (ένα μάθημα που ανοίγει πλέον την Ορθοδοξία σε πολιτισμούς και σε θρησκείες με 

σύγχρονες συνεργατικές διδακτικές μεθοδολογίες που αποσκοπούν στη γνωριμία με τον άλλον, 

στην αποδοχή του άλλου και στην συνύπαρξη με τον άλλον) διεπίστωσα ευχάριστα ότι υπάρχουν 

στατιστικά πάνω από 15 κεφάλαια στο σύνολο των βιβλίων που επεξεργάζονται τη θεματική των 

ΑΔ. Θεωρώ ότι αυτή η παρουσία των ΑΔ στο χώρο της Εκπαίδευσης μέσα από το μάθημα των 

θρησκευτικών είναι σημαντική στο χώρο της εκπαίδευσης και ελπίζω και εύχομαι ότι μετά την 

τριετή προβλεπόμενη αξιολόγησή τους θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Θα πρότεινα δε, αν δεν 

έχει ήδη γίνει, να αποσταλούν από το ΙΕΠ, τιμής ένεκεν, ως μαρτυρία συνοδοιπορίας, στον 

Οικουμενικό Πατριάρχη, ούτως ώστε να διαπιστώσει και ο ίδιος την συναπάντησι του με το 

μάθημα των θρησκευτικών στο θέμα των Α.Δ 

Τελειώνοντας να ευχαριστήσω προσωπικά για αυτήν την πρόσκληση τον Οικουμενικό 

Πατριάρχη, υπό την αιγίδα του οποίου γίνεται αυτό το Συμπόσιο, και τις/τους εκ μέρους του ΙΑΚΕ,  

κα Μαράκη Ελένη-πρόεδρο του ΙΑΚΕ, την κα Μαρία Κανδιανάκη, γραμματέα, τον κο Μανόλη 

Μπελαντάκη-αντιπρόεδρο και τον σύμβουλο θεολόγων κο Γιώργο Στριλιγκά. Είναι η δεύτερη φορά 

που το ΙΑΚΕ μου δίνει χώρο και χρόνο να εκφράσω ελεύθερα τις απόψεις μου. Με τιμάτε λοιπόν 

ιδιαιτέρως με την πρόσκλησή σας, και μέσα από μένα, τιμάτε και την Πατριαρχική Ανωτάτη 

Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. 
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Παράρτημα 

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Ι 

 
Με λίγα λόγια… 

 Τα ανθρώπινα δικαιώματα επειδή υποστηρίζουν τον αγώνα για την ανθρώπινη αξία αποτελούν 

εργαλείο για την υπέρβαση των παγκόσμιων κρίσεων, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. 

 Οι επιφυλάξεις μη χριστιανικών θρησκειών απέναντι στα, ως χριστιανικά και δυτικά 

εκλαμβανόμενα ανθρώπινα δικαιώματα, μπορούν να αρθούν μέσω του διαθρησκευτικού διαλόγου.  

 Ο σκεπτικισμός μερικών ορθοδόξων εκκλησιών απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα έχει να κάνει 
με τον κίνδυνο ότι τα ατομικά δικαιώματα μπορούν να οδηγήσουν στον ατομικισμό. 

 Η συνεισφορά της Ορθοδοξίας στην ευρωπαϊκή ταυτότητα έγκειται στην «κουλτούρα του 

προσώπου». Οι σταθερές σε αυτή την προσέγγιση ενυπάρχουσες δυναμικές μπορούν να παρακινούν 
τους ανθρώπους προς την αλληλεγγύη και να τους κινητοποιούν στον αγώνα εναντίον της αδικίας. 

 Μία διαφορετική στάση της Ορθοδοξίας απέναντι στο σύγχρονο κόσμο είναι αναγκαία. Η 
Ορθοδοξία πρέπει να τονίσει την κοινωνική διάσταση, όπως αυτή υπάρχει στην τρίτη γενιά των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Όλοι οι Χριστιανοί πρέπει να δώσουν, απέναντι σε μία κοσμική κοινωνία, μία κοινή μαρτυρία για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με έμφαση στην αλληλεγγύη και στην προς τον πλησίον αγάπη. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούνται δικαίως ως ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά επιτεύγματα στην 
ιστορία της ανθρωπότητας, ως ένα αποφασιστικό βήμα στην πορεία προς έναν πιο ελεύθερο, πιο δίκαιο και 
πιο ανθρώπινο κόσμο. 

Μετά από μία σειρά πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και θρησκευτικών κρίσεων στη Δύση, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα εισήλθαν μέσω της αμερικανικής και γαλλικής επανάστασης στο παγκόσμιο 
προσκήνιο κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Μετά από τις κλασικές διακηρύξεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (1776 και 1789), τα ανθρώπινα δικαιώματα βρέθηκαν, λιγότερο ή περισσότερο, σαφώς στο 

επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας. Ήταν μία δυναμική πραγματικότητα, η οποία, ως πολύτιμο όργανο 
πολιτικονομικού ανθρωπισμού, ως μίτος της Αριάδνης μέσα στο σκοτεινό λαβύρινθο του χρόνου, 
κατόρθωσε να απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις που ήταν συνδεδεμένες με τις συνθήκες της σύγχρονης 
ζωής. Η πραγματική εποχή των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων αρχίζει με την γενική διακήρυξή 
τους από τα Ηνωμένα Έθνη στις 10 Δεκεμβρίου του 1948. Είναι ένα γνήσιο ανθρωπιστικό μανιφέστο, μετά 
τη μεγαλύτερη, λόγω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καταστροφή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα 
ανθρώπινα δικαιώματα εμφανίζονται εδώ με την απαίτηση να θεωρηθούν ως «το κοινό ιδανικό που πρέπει  

να επιτύχουν όλοι οι λαοί και τα έθνη» (στο προοίμιο). 
Στη σημερινή εποχή των τρομοκρατικών επιθέσεων, της παγκοσμιοποιημένης οικονομικής κρίσης και 

του αδιεξόδου του πλουραλισμού, ο οποίος δεν σχετίζεται απλά με την πολυπολιτισμικότητα, αλλά επίσης 
και με τη σταθερά υποχωρούσα συναίνεση για αξίες και στόχους, για γάμο και οικογένεια, για έκτρωση και 
ευθανασία, για ανατροφή και παιδεία, για καλό και κακό -και η οποία έτσι φέρνει μαζί της τη σχετική με 
αυτά δυσκολία ενός κοινού αξιακού προσανατολισμού- τα ανθρώπινα δικαιώματα προσφέρονται και ως το 
μέσο επίλυσης πολλών προβλημάτων και ως το μέσο αντιμετώπισης της παγκόσμιας κρίσης της ελευθερίας. 

Οι επιδράσεις της σύγχρονης κουλτούρας και τα διακυβεύματα της «τεχνόπολης» του Postman 
απαιτούν, σε παγκόσμια κλίμακα, νέες απαντήσεις για τις οποίες τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσφέρουν, ως 
στήριγμα, απαντήσεις οι οποίες δεν μπορούν πλέον να δοθούν στη βάση παραδοσιακών ηθικών αρχών. Θα 
θυμάστε ίσως ότι ο Jürgen Habermas, κατά την επίσκεψη του στην Κίνα μετά την Αλλαγή πρότεινε τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ως λύση επίσης στα πολιτικοκοινωνικά προβλήματα αυτής της τεράστιας χώρας. Ο 
Hainer Bielefeldt δικαίως διαπίστωσε: «Οι επιδράσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής φαίνονται όλο και 
περισσότερο σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό ισχύει επίσης για τις κρίσεις και τους κινδύνους του σύγχρονου 
πολιτισμού, οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν μόνο με την προσφυγή σε παραδοσιακές 

ηθικές φόρμες και παραδοσιακούς πολιτικούς θεσμούς. Η αρχική, στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
απάντηση που βρέθηκε στη Δύση για την κρίση της νεωτερικότητας φαίνεται ήδη, εξ αιτίας ανάλογων 
εμπειριών αδικίας και κρίσεων σε πολλές περιοχές του πλανήτη, να είναι σήμερα αναπόφευκτη». 
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Τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτως ή άλλως αποτελούν για τη μνήμη των λαών και των ατόμων το 
σύμβολο του αγώνα για ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για ελευθερία και δικαιοσύνη, είναι σύμβολα της ελπίδας 
για ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι η ελευθερία και η ειρήνη δεν 
είναι κανένα αυτονόητο αποτέλεσμα της οικονομικής εξέλιξης, της ανύψωσης του βιοτικού επιπέδου και της  
επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου. 

 
I. 

Tα ανθρώπινα δικαιώματα, από την εμφάνισή τους βρέθηκαν αντιμέτωπα με τις χριστιανικές εκκλησίες 
και αντιτάχθηκαν σε αυτά των χριστιανικών εκκλησιών. «Δεν υπάρχει σχεδόν ούτε μια εξέλιξη του σύγχρονου 
πνεύματος που να μην προσέκρουε αρχικά στην αντίθεση της Εκκλησίας και της Θεολογίας» λέει ο J. Moltmann. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρήθηκαν για την Εκκλησία και τη Θεολογία ως «η έκφραση μίας ανίερης 
αίσθησης παντοδυναμίας εκ μέρους του ανθρώπου», μία απόρριψη αυτού καθεαυτού του χριστιανισμού. 

Έπρεπε να περάσει και να χαθεί πολύς χρόνος μέσα σε μεγάλη έχθρα και αμοιβαία καχυποψία γα να 
αναθεωρήσει,  ύστερα από τα καταστροφικά αποτελέσματα και την απερίγραπτη απανθρωπία του 20ου αι., η 
δυτική εκκλησία  την στάση της και να αποδεχθεί την ανθρωπιστική σκοποθεσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ως δική της υπόθεση. Όπως διαπιστώνει ο K. Hilpert: σήμερα τα ανθρώπινα δικαιώματα ανήκουν στον πυρήνα 

της εκκλησιαστικής μαρτυρίας στον κόσμο, «Δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία: η σημερινή 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία βλέπει ότι η διαφύλαξη και εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί από 
τις πλέον βασικές φροντίδες της δικής της δράσης. Η διαπίστωση αυτή ισχύει επίσης και για τις Ευαγγελικές 
Εκκλησίες και τις μεγάλες οικουμενικές ενώσεις, όπως το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών και η 
Παγκόσμια Λουθηρανική Ένωση». 

Στις μέρες μας τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται ξανά αντιμέτωπα με τη θρησκεία, αυτή τη φορά 
όμως με τις μη χριστιανικές θρησκείες. Σίγουρα, η γνωριμία  αυτών των θρησκειών με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ανήκουν στα παραδοσιακά αγαθά των 

θρησκειών αυτών, παρόλο που από αυτά προήλθαν μεγάλες ωθήσεις για τη θεμελίωση και προστασία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έχει ειπωθεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και το 
δυσκολότερο πρόβλημα, με το οποίο έπρεπε μέχρι σήμερα να αντιπαρατεθούν οι θρησκείες, παρόλο που 
πράγματι η κοινή ανησυχία για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, παρά τις διαφορές στην αιτιολόγηση αυτής 
της αξιοπρέπειας, συνδέει όντως τις θρησκείες και τα κινήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ τους. 

Τα κυριότερα επιχειρήματα των μη χριστιανικών θρησκειών εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
είναι τα εξής : 

α) Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν δημιούργημα της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας 
Αμερικής. Επομένως είναι προϊόντα της δυτικής κουλτούρας και είναι στενά συνδεδεμένα με τις βασικές 
προϋποθέσεις της δυτικής πολιτικής κουλτούρας. Η προβαλλόμενη καθολική ισχύς τους είναι η νέα μορφή 
της δυτικής επιδίωξης για ηγεμονία, ένας πολιτισμικός ιμπεριαλισμός της Δύσης. Στη Δύση προσάπτεται η 
κατηγορία για υποκρισία και κυνισμό όσον αφορά στη χρήση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι τα 
πολιτικοποιεί και συνεχώς τα εκμεταλλεύεται προς το συμφέρον του κράτους. 

β)  Τα ανθρώπινα δικαιώματα φέρουν τη σφραγίδα του Χριστιανισμού, ακόμη και όταν αυτά είχαν 
στραφεί εναντίον των εκκλησιών και οι εκκλησίες αρχικά τα είχαν αποφασιστικά απαρνηθεί θεωρώντας 

αυτά ότι αποτελούν μία εκκοσμικευμένη μορφή χριστιανικής ιεραποστολής, τον δούρειο ίππο του 
χριστιανικού κόσμου. 

γ) Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι έκφραση μίας ατομικιστικής ανθρώπινης εικόνας, η οποία 
ανατινάζει τις ανθρωπολογικές βάσεις των πολιτισμών που έχουν ως επίκεντρο την κοινότητα, και είναι για 
τα μέλη αυτών των πολιτισμών μία τεράστια πρόκληση και μία έκφραση ασέβειας. Για τα μάτια τους, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα έχουν προκαλέσει σε όλο τον κόσμο περισσότερα προβλήματα από όσα έχουν 
επιλύσει. 

δ) Τα ανθρώπινα δικαιώματα ενσαρκώνουν μίαν εκκοσμίκευση και έναν ανθρωποκεντρισμό, τα οποία 
είναι ασύμβατα με το θεοκεντρικό και κοσμοκεντρικό  χαρακτήρα μη δυτικών πολιτισμών. Υπογραμμίζεται 
επίσης ότι τα κινήματα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν και είναι σύμμαχοι του αθεϊσμού. 

Αυτό που θέλουμε να πούμε σε αυτό το σημείο είναι ότι η πορεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
εξαρτάται κατά πολύ από τη στάση των θρησκειών απέναντί τους. Η εύρεση λύσης είναι εδώ αδύνατη χωρίς 
τον διάλογο ανάμεσα στις θρησκείες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο διάλογος αυτός στηρίζεται από τον 
διαθρησκευτικό διάλογο και αποτελεί το όχημα για την αντιμετώπιση της καχυποψίας και το όχημα για την 

καλλιέργεια της ειλικρίνειας και της συνεργασίας. 
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ΙΙ. 
Η πρόκληση των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» αφορά και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η στάση των 

δεκατεσσάρων Ορθόδοξων αυτοκεφάλων Εκκλησιών απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι ενιαία. 
Δυστυχώς, υπάρχουν στον ορθόδοξο κόσμο κύκλοι και άνθρωποι που θεωρούν τα σύγχρονα ανθρώπινα 
δικαιώματα ως κίνδυνο για την ορθόδοξη ταυτότητά μας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα εκλαμβάνονται από 

αυτούς γενικά ως «φονταμενταλισμός της νεωτερικότητας» και η συζήτηση με ή για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα  εμφανίζεται ως μία «θύραθεν συζήτηση». Αυτοί οι άνθρωποι και οι κύκλοι βλάπτουν όμως 
τόσο τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και την Ορθοδοξία, επειδή έτσι παρεμποδίζεται κάθε δυνατότητα στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία να συνεισφέρει θετικά στο θέμα «ανθρώπινα δικαιώματα». Αυτό όμως 
αποτελεί ένα είδος αυτοπεριθωριοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζονται συνήθη κλισέ σχετικά με τον 
ορθόδοξο κόσμο και προσφέρονται στους επικριτές του πρόσθετα επιχειρήματα, ώστε να επιμένουν στην 
ταύτιση της Ορθοδοξίας με τη στείρα παραδοσιοκρατία, να την βλέπουν ως μία ξένη προς τη Δύση 

θρησκευτική κουλτούρα και να αναθερμαίνουν την κατηγορία περί ορθοδοξισμού. Έτσι βρίσκουν εύκολο 
ακροατήριο απόψεις για την Ορθοδοξία, όπως εκείνη του S.P. Huntington, ο οποίος είπε ότι «η Ευρώπη 
τελειώνει εκεί που έχει τα σύνορά της η δυτική χριστιανοσύνη και εκεί που αρχίζουν το Ισλάμ και η 
Ορθοδοξία». 

Η στάση των Ορθοδόξων Εκκλησιών απέναντι στο μοντέρνο και στα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει 
να εδράζεται σε θεολογικά κριτήρια. Προσωπικά, δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε, πώς μπορεί ένας 
σύγχρονος ορθόδοξος θεολόγος να διανοείται ότι η στάση του απέναντι στο μοντέρνο μπορεί να είναι μόνο 

αρνητική. 
Αναμφίβολα, οι δυσκολίες των Ορθοδόξων Εκκλησιών με τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι 

πρωτίστως θεολογικής φύσης, αλλά προκύπτουν μάλλον από ιστορικές συγκυρίες, από αρνητικές εμπειρίες 
με τη νεωτερικότητα. Θεωρούμε ότι οι δυσκολίες αυτές μπορούν να ξεπεραστούν, καθώς οι βασικές αρχές 
του Διαφωτισμού, της Ελευθερίας και του Λόγου δεν είναι άγνωστες στην ορθόδοξη ανθρωπολογία. 

Η κεντρική ιδέα της ορθόδοξης ανθρωπολογίας στη συνάντηση με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η 
έννοια του προσώπου, η οποία φιλοξενείται στην πατερική παράδοση και εκφράζει τη δημιουργία του 
ανθρώπου κατ’ εικόναν και καθ’ ομοίωσιν Θεού (Γεν. 1,26). Η ουσία του προσώπου δίνει στον άνθρωπο την 

ύψιστη τιμή, η οποία είναι απαραβίαστη. «Δεν υπάρχει τίποτα ιερότερο από το πρόσωπο». 
Όταν η ορθόδοξη θεολογία ομιλεί για τη θέωση, για την ενθέωση του ανθρώπου, και τον ορίζει ως 

«ζώον θεούμενον», «ον που προορίζεται να γίνει Θεός», τότε του αποδίδει αυτή την ύψιστη αξία και ορίζει 
τον πραγματικό του ενανθρωπισμό διά της χάριτος του Θεού μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας. Τίποτα 
δεν μπορεί εδώ να δικαιολογήσει τη μετατροπή του ανθρώπου σε απλό μέσον. Αυτή είναι μία θεμελιώδης 
συμβολή του Χριστιανισμού στην ιστορία της ανθρωπότητας.  

Για τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό το να είμαι πρόσωπο σημαίνει πάντα να συνυπάρχω, να είμαι στην 

κοινότητα μαζί με άλλα πρόσωπα. «Ένα πρόσωπο δεν είναι κανένα πρόσωπο», είπε ο Μητροπολίτης 
Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας. Με αυτόν τον τρόπο αντιστέκεται η ορθόδοξη ανθρωπολογία απέναντι στον 
ατομικιστικό ευδαιμονισμό και στην αυτάρεσκη επιμονή για «το δίκαιό μου», το οποίο ανοίγει χάσματα 
μεταξύ ανθρώπου και ανθρώπου. Η εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την αλήθεια: η πρόσβαση στα ανθρώπινα δικαιώματα από την πλευρά της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας επικεντρώνεται στον κίνδυνο τα ατομικά δικαιώματα να μετατραπούν σε ατομικισμό 
και αντίληψη διεκδικήσεων. Μία τέτοια πλάνη λειτουργεί εις βάρος του κοινωνικού περιεχομένου της 

ελευθερίας και οδηγεί σε έναν σαφή μετασχηματισμό των δικαιωμάτων, που απορροφάται στην επιδίωξη 
της ευτυχίας, όπως και στην εξύψωση της ανησυχητικής ταύτισης της ελευθερίας με την ατομική θέληση ως 
«καθολική αξία», η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια κοινωνικών αξιών, της οικογένειας, της θρησκείας και του 
έθνους και απειλεί θεμελιώδεις ηθικές αξίες. (§16). 

Εξάλλου, δικαίως τονίστηκε στην «μήνυμα» της συνόδου ότι το ορθόδοξο ιδανικό του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπερβαίνει τον ορίζοντα των καθιερωμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι 
«μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη (1 Κορ. 13,13) όπως φανέρωσε ο Χριστός και όπως το βιώνουν, όσοι πιστοί τον 
ακολουθούν» (§10). Για την ορθόδοξη θεολογία η εκουσίως, ως θύμα, προσφερόμενη αγάπη είναι η 

«ύψιστη ηθική», η εκούσια δηλαδή αποκήρυξη του ατομικού δικαιώματος εν ονόματι του πλησίον. 
Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση απαξίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αποδοχής τους 

τους. Αντιθέτως! Ο πιστός έχει ένα επιπλέον κίνητρο, ώστε να ενεργοποιηθεί για τα δίκαια του συνανθρώπου. 
Πιστεύοντας κανείς στην ύψιστη αξία της χριστιανικής ελευθερίας, δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ότι υποτιμά 
την εξωτερική ελευθερία. 
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Η ορθοδοξία έχει μια βαθιά αντίληψη για την κοινωνική αξία της ελευθερίας. Ο π. Γεώργιος 
Φλωρόφσκυ έκανε λόγο για «το δυναμικό κοινωνικό ένστικτο» της ανατολικής Εκκλησίας. Αυτό οξύνει τη 
ματιά των Ορθοδόξων, όχι μόνον για τις ατομιστικές συρρικνώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά 
επίσης και για την απειλή εναντίον της ανθρώπινης ατομικότητας, η οποία ουσιωδώς ανήκει στην 
προσωπικότητα, στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και τεχνολογικές υπερδομές, όπως και στον 

κοινοτικό ριζοσπαστισμό μερικών πολιτισμών. Η Magna Charta του Ορθόδοξου Χριστιανισμού είναι η 
κουλτούρα του Προσώπου. 

 
ΙΙΙ. 

Η κουλτούρα του Προσώπου είναι επίσης μία ανεκτίμητη συμβολή της Ορθοδοξίας στην Ευρωπαϊκή 
ταυτότητα. Για εμάς, η Ευρώπη δεν αποτελεί καμία «εγκεφαλική επινόηση» παρά ένα όραμα και μία διαυγή 
επίγνωση της χειροπιαστής «προόδου στη συνειδητοποίηση της ελευθερίας». Η ισότητα και η αδελφοσύνη 

είναι έννοιες αδιανόητες έξω από αυτήν την ελευθερία, γεγονός που τονίζεται και στο πρώτο άρθρο της 
Γενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην 
αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να 
συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης». 

Η Οικουμενική Χάρτα, η οποία φέρει την υπογραφή της Συνόδου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών –
συμπεριλαμβανομένης και της Ορθόδοξης Εκκλησίας– και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Καθολικών 
Επισκοπικών Διασκέψεων, επισημαίνει: «Επειδή θεωρούμε το Πρόσωπο και την αξιοπρέπεια κάθε 

ανθρώπου ως εικόνα του Θεού, υποστηρίζουμε την απόλυτη ισότητα όλων των ανθρώπων (…). Όλοι μαζί 
θέλουμε να συνεισφέρουμε, ώστε άνδρες και γυναίκες μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο να 
τυγχάνουν ανθρώπινης υποδοχής στην Ευρώπη» (§ 8). 

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η κανονιστική βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμπεριέχει τη διάσταση της 
ισότητας όλων των ανθρώπων και το αναπαλλοτρίωτο των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για αυτό τον 
λόγο χρησιμοποιείται σε όλα τα έγγραφα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα η έννοια «ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια» μόνο στον ενικό.  

Το, από τα ανθρώπινα δικαιώματα, εμφορούμενο πνεύμα της Ευρώπης έθεσε επίσης με κάθε σαφήνεια 

προ συζήτηση ο Δρ. Hans-Gert Pöttering, όταν είπε : «Θα προδίδαμε τις αξίες μας, εάν συρματόπλεγμα, 
δακρυγόνα, μάνικες νερού και αστυνομικοί σκύλοι ήταν τα μέσα μας για να κρατήσουμε μακριά από την 
Ευρώπη τους πρόσφυγες». Η ευρωπαϊκή ιδέα δεν μπορεί να περιοριστεί σε οικονομικούς στόχους ή σε άλλους 
πραγματολογικό-τεχνοκρατικούς προσανατολισμούς. Έχει επίσης και μία πνευματική, ανθρωπιστική και 
πολιτιστική διάσταση. Από την πλευρά του, ο H. Küng έκανε λόγο για μία «ηθικά θεμελιωμένη Ευρώπη». 

Για εμάς τους ίδιους είναι υψίστης σημασίας ότι το πνεύμα της Ευρώπης, μαζί με την ελευθερία που 
πηγάζει από τα ανθρώπινα δικαιώματα, τροφοδοτείται από εκείνη τη βαθιά χριστιανική ελευθερία, από την 

ελευθερία της πίστης, η οποία εξωτερικεύεται ως ανιδιοτελής αγάπη. Αυτή έχει τη δυνατότητα να 
κινητοποιήσει μέσα στον άνθρωπο απίστευτες δυνάμεις αλληλεγγύης και να τον ενθαρρύνει στη μάχη του 
εναντίον της αδικίας  υπέρ ενός ανθρωπινότερου κόσμου. 

 
IV. 

Πάνω σε αυτή τη βάση, θα θέλαμε να καταγράψουμε τα ακόλουθα για τη σχέση της Ορθοδοξίας και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων:  

α) Η συνάντηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τα ανθρώπινα δικαιώματα συμβαίνει στο γενικότερο 
πλαίσιο της αντιπαράθεσης της με τη σύγχρονη εποχή. Η ορθόδοξη χριστιανοσύνη πρέπει να ξεπεράσει 
οριστικά την αμυντική στάση απέναντι στο Διαφωτισμό. Το πνεύμα του Διαφωτισμού δεν αποτελεί καθ’ 
εαυτό κίνδυνο για την ταυτότητά μας. Όπως η ολοκληρωτική άρνηση, έτσι επίσης  και η ολοκληρωτική 
αποδοχή δεν είναι η σωστή στάση απέναντι στη νεωτερικότητα. Το ζήτημα είναι να υπάρξει μία 
διαφορετική στάση. Από την άλλη, δεν επιτρέπεται επίσης να συγχέουμε το αληθινό πνεύμα του 
Διαφωτισμού με τις διαστρεβλώσεις του. Δεν μπορεί κανείς ακόμα να αγνοεί τις αρνητικές πλευρές και τα 
αδιέξοδα της σύγχρονης εποχής. Ο καρδινάλιος W. Kasper επισημαίνει εύστοχα: «Το μεγαλείο της 

σύγχρονης ιδέας της ελευθερίας είναι αναμφισβήτητο». Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ανεκτικότητα, η 
ισότητα απέναντι στον νόμο, η ελευθερία της επιστήμης και της τέχνης, το κράτος δικαίου, αποτελούν 
διαρκή επιτεύγματα, τα οποία προωθούν χριστιανικές αρχές. «Υπάρχει όμως και η μιζέρια και η 
αβεβαιότητα ως προς την κατανόηση της σύγχρονης ελευθερίας. Αυτό δεν το έβλεπε ποτέ κανείς πιο καθαρά 
στο παρελθόν απότι  το βλέπει σήμερα». 
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β) Το φιλόδοξο έργο της συνάντησης της Ορθόδοξης Θεολογίας με το σύγχρονο κόσμο απαιτεί 
γνώσεις των σύγχρονων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών πραγματικοτήτων. Δίχως τη διερεύνηση 
του μοντέρνου πολιτισμού είναι αναπόφευκτες οι διαστρεβλώσεις. Μία τέτοια διαστρέβλωση είναι η τάση 
να θεωρούνται οι αρνητικές πλευρές της ως εγγενείς στη σύγχρονη εποχή. Ο Χρίστος Γιανναράς, ως 
γνωστόν, περιέγραψε την ορθόδοξη κουλτούρα και τη νεωτερικότητα ως «ασύμβατες» και μάλιστα ως 

«αντίθετες» κουλτούρες. Είπε επίσης, ότι «οι επιρροές από τη δύση» στον ορθόδοξο κόσμο οδηγούν σε «ένα 
είδος πολιτιστικής σχιζοφρένειας».  

Ένα είναι για εμάς εντελώς σίγουρο: το γεγονός ότι οι αναπόφευκτες εντάσεις μεταξύ μοντέρνας και 
χριστιανικής ανθρωπολογίας μπορούν να οδηγήσουν σε διχοτομήσεις, δεν σημαίνει επ’ουδενί ότι αυτές οι 
ανθρωπολογίες είναι ασύμβατα μεγέθη, ότι ένας μεταξύ τους διάλογος είναι αδύνατος και αντιπαραγωγικός. 
Η αρχική στείρα σύγκρουση μεταξύ Χριστιανισμού και σύγχρονου τρόπου ζωής στη Δύση, δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να επαναληφθεί στη συνάντηση του μοντέρνου τρόπου ζωής με την Ορθόδοξη Εκκλησία.  

γ) Η έμφαση εκ μέρους της Ορθοδοξίας στην κοινωνική διάσταση της ελευθερίας, στα κοινωνικά και 
καθολικά-οικουμενικά δικαιώματα δεν μας απαλλάσσει από το σοβαρό καθήκον της συνεχούς ενασχόλησης 
με τα ατομικά δικαιώματα. Επιμένουμε: άλλο θέμα είναι η προστασία του ατόμου και κάτι εντελώς 
διαφορετικό η ατομιστική συρρίκνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μία λανθασμένη εκτίμηση το 
να αποδίδουμε ατομικιστικό χαρακτήρα στην ουσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αλήθεια είναι ότι τα 
ατομικά δικαιώματα παραπέμπουν κατ΄αρχάς στην κοινωνική διάσταση της ελευθερίας και ότι τα κοινωνικά 
ανθρώπινα δικαιώματα εμπεριέχουν αναμφίβολα την προστασία της ελευθερίας του ατόμου. Η διάσταση 

επίσης της αδελφοσύνης ή της αλληλεγγύης ανήκει εξ αρχής στα ανθρώπινα δικαιώματα, πράγμα το οποίο 
ως θέμα συζήτησης σχετικά με την επονομαζόμενη «τρίτη γενιά» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επανήλθε 
στην επικαιρότητα.  

δ) Η ορθοδοξία κατηγορείται συχνά για εθνοκεντρικές τάσεις. Απαιτείται, όμως, ιδιαίτερη προσοχή, διότι 
διαστρεβλώσεις μιας Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν δικαιολογούν γενικευμένες κριτικές για το σύνολο της 
Ορθοδοξίας. Θέση μας είναι ότι η Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη εκ φύσεως δεν είναι εθνοκεντρική. Είναι αλήθεια, 
όμως, ότι εξαιτίας της συμμετοχής της Εκκλησίας στους απελευθερωτικούς αγώνες των ορθοδόξων λαών και 
εξαιτίας της συμβολής της στο σχηματισμό και την διατήρηση της ταυτότητάς τους, έχει δημιουργηθεί σε αυτούς 

τους λαούς μία ιδιαίτερα στενή σχέση ανάμεσα στην Εκκλησία, στο λαό και στο κράτος, πράγμα το οποίο μπορεί 
να εκληφθεί ως πηγή εθνικισμού. Επί του προκειμένου, πρέπει να τονιστεί ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει 
επανειλημμένως χαρακτηρίσει τον εθνοκεντρισμό ως ασύμβατο με την αυθεντική παράδοση της Ορθοδοξίας και 
τον έχει καταδικάσει. Γι’ αυτό, όταν ο εθνικισμός εμφανίζεται σε ορθόδοξο περιβάλλον, τότε οι πηγές του δεν 
βρίσκονται στην ορθόδοξη πίστη αλλά κάπου αλλού. Η συνάντηση με τον μοντέρνο κόσμο και με την κουλτούρα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί για την Ορθόδοξη Εκκλησία μία μοναδική ευκαιρία να αποδείξει τις 
υπερεθνικές και παγκόσμιες αξίες της. 

ε) Η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία πρέπει επίσης να αποδεχθούν οριστικώς ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα αποτελούν ένα επίτευγμα της νεωτερικότητας και έχουν κοσμικό χαρακτήρα. Αυτό δεν σημαίνει 
με κανέναν τρόπο ότι μπορεί κανείς να αρνηθεί τη συνεισφορά των χριστιανικών αρχών και δράσεων στη 
δημιουργία τους. Και αυτό γιατί η συνειδητοποίηση της απόλυτης αξίας του ανθρώπου δεν αποτελεί 
αποκλειστική ανακάλυψη της νεωτερικότητας. Η στράτευση για το σεβασμό της αξιοπρέπειας του 
ανθρώπου δεν είναι μία απλώς ανθρώπινη αξίωση, αλλά απορρέει από το κέντρον του χριστιανικού 
ευαγγελίου της αγάπης. Στον κόσμο του χριστιανισμού οι ηθικές προσταγές είναι εντολές του Θεού, πράγμα 

που τους δίνει έμφαση και επιπλέον βαρύτητα.  
στ) Θεωρούμε την ιδέα της αλληλεγγύης ως κεντρική για τη συνάντηση Ορθοδοξίας και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Η έννοια «αλληλεγγύη» παραπέμπει αφ’ ενός στη χριστιανική αγάπη και  αδελφοσύνη προς 
τον πλησίον, συγχρόνως όμως είναι συνδεδεμένη με τη σύγχρονη ιστορία της ελευθερίας και κυρίως με τον 
αγώνα για δικαιοσύνη και ισότητα. Αυτό καθιστά την αλληλεγγύη κοινό σημείο αναφοράς της χριστιανικής 
κοινωνικής ηθικής και των σύγχρονων κινήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τη χριστιανική μας ταυτότητα από την ταυτότητά μας ως σύγχρονοι 
άνθρωποι. Για όλους εμάς, η εποχή μας είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε τη 

χριστιανική μας μαρτυρία. Αυτό που περιμένει κανείς σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι να επιδρά 
ως θετική πρόκληση για τον μοντέρνο άνθρωπο, ως χώρος της κουλτούρας της λογικής ελευθερίας εντός 
μιάς κοινωνίας με αυξανόμενη την αδιαφορία και τον ευδαιμονισμό. 

Ενώπιον των σύγχρονων μεγάλων προκλήσεων καλούνται οι χριστιανικές εκκλησίες και ομολογίες να 
δώσουν την κοινή μαρτυρία. Αυτό καθιστά επείγουσα την ενδοχριστιανική συνεννόηση, καθώς μία 
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κατακερματισμένη χριστιανοσύνη δεν είναι πειστικός εκπρόσωπος της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της 
συμφιλίωσης και της προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

Επίλογος 

Κυρίες και κύριοι,  

τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποτελούν επίσης και στο μέλλον ένα συνεχές μέλημα για την ανθρωπότητα. 
Ούτε η ελλείπουσα συναίνεση για το περιεχόμενο  και τα όριά τους, ούτε η άρνηση του ειρηνοποιού τους 

χαρακτήρα από μη δυτικές κουλτούρες, ούτε η απόρριψη της οικουμενικής τους αξίωσης, ούτε επίσης η 
υπέρβασή τους από το σύγχρονο ατομικιστικό ευδαιμονισμό, ούτε η πολιτικοποίηση, εργαλειοποίησή τους και η 
κακοποίησή τους για διάφορους σκοπούς κατάληψης εξουσίας μπορούν να διακόψουν την επικαιρότητά τους. 

Η συμβολή του Χριστιανισμού στη δημιουργία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η στάση των 
εκκλησιών απέναντί τους είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί εκτενέστατα. Υπάρχει συμφωνία σε ότι 
αφορά τη χριστιανική ρίζα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν τη ρίζα τους στη 
χριστιανική κουλτούρα, προϋποθέτουν την κληρονομιά του Χριστιανισμού, ακόμη και αν οι χριστιανικές 

εκκλησίες είδαν να απειλούνται από την επαναστατική τους ορμή, τα θεώρησαν ως προμηθεϊκή επανάσταση 
εναντίον του Θεού και τα πολέμησαν. 

Κανείς δεν μπορεί  βεβαίως να ισχυριστεί μία άμεση χριστιανική προέλευση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του χριστιανισμού επικρατεί εν τω χρόνω μία συνέχεια 
και μία ασυνέχεια. Για αυτό το λόγο, η ένταση μεταξύ χριστιανικής και σύγχρονης ελευθερίας είναι αδιάκοπη, 
διαρκής και ενδελεχής. Η αισιόδοξη ανθρωπολογία του Διαφωτισμού με την παραγραφή των αμαρτιών, τον 
ορθολογισμό της, τον ατομισμό και τον αυτονομισμό δεν μπορεί να εναρμονιστεί με τη χριστιανική 
ανθρωπολογία, η οποία κατανοεί τον άνθρωπο εκ του Θεού και βλέπει την ελευθερία της ως δώρο της χάριτος. 

Ωστόσο, η ένταση μεταξύ των δύο ελευθεριών μπορεί να επενεργήσει θετικά για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο. Ούτως ή άλλως, δεν μπορούν να γίνουν σωστά κατανοητές οι ανθρωπιστικές μας κινητοποιήσεις 
δίχως αναφορά στον Χριστιανισμό. Θεωρούμε λοιπόν ως  ατόπημα τη συζήτηση για την «μεταχριστιανική» 
Ευρώπη, επειδή αγνοεί το γεγονός ότι το παρόν μας είναι μία διάσταση ενός χριστιανικά εμπνευσμένου 
παρελθόντος, το οποίο δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί έτσι απλά. Η επιδίωξη μίας απόλυτα 
εκκοσμικευμένης κουλτούρας αποδείχθηκε ουτοπική. Σήμερα μιλάμε για «μετα-εκκοσμικευμένες 
κοινωνίες». Σε μία απόλυτα εκκοσμικευμένη Ευρώπη θα εξασθενούσε επίσης και η μέριμνα για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Hans Mayer αναφέρθηκε με έμφαση στους κινδύνους της εκκοσμίκευσης: 
«Γνωρίζουμε εάν θα επιβίωνε η κουλτούρα του κοινωνικού κράτους, μετά την κατάρρευση της αγάπης προς 
τον πλησίον; Δεν θα εξαφανιζόταν η αλληλεγγύη προς τον πλησίον, εάν αυτός θα ήταν απλά ο ξένος, ο 
άλλος, ο ανταγωνιστής, και σίγουρα εχθρός; Μπορεί να υπάρξει κοινωνική ευθύνη, όταν η ίδια η ζωή (των 
αγέννητων παιδιών, των ηλικιωμένων κ.ά.) τίθεται εν αμφιβόλω; Υπάρχουν ακόμη ανθρώπινα δικαιώματα, 
όταν η ανθρωπότητα και ο Δημιουργός της παραγνωρίζονται σε μία «μάχη των πολιτισμών»; 

Στην ομιλία μας έχουμε διεξέλθει τις σημαντικότερες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται σήμερα 

αντιμέτωπη η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι για εμάς όλους πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η Ορθόδοξη 
Εκκλησία δεν είναι κανένα ίδρυμα του υπερπέραν και δραπέτης εκ του κόσμου. Γνώριζε και γνωρίζει να 
δίνει ευθαρσώς τη μαρτυρία της στον κόσμο, γεγονός επίσης που τελικά δεν μπορούν να  αρνηθούν ούτε οι 
αντίπαλοί της. Δίνω μαρτυρία στον κόσμο δεν σημαίνει όμως ποτέ ότι ταυτίζομαι με τον κόσμο και με την 
κουλτούρα του. Εάν το «εν τω κόσμω είναι» της εκκλησίας μετατραπεί σε ένα «εκ του κόσμου είναι», δεν 
κερδίζει ούτε η εκκλησία ούτε ο κόσμος κάτι θετικό.  

Ακόμα και σήμερα, δεν πρέπει η δραστηριοποίηση της ορθόδοξης εκκλησίας για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα να οδηγήσει στην εκκοσμίκευση της εκκλησίας. Όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι ορθόδοξοι, 

η μαρτυρία μας στον κόσμο είναι «ευχαριστιακή διακονία», «ευχαριστία μετά την ευχαριστία» και υπό αυτή 
την έννοια υπενθυμίζει συνεχώς τα όρια της κοσμικής ελευθερίας επί τη βάσει της εν Χριστώ ζωής. 

Οι σχέσεις μεταξύ των μη χριστιανικών θρησκειών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων -από τις οποίες 
εξαρτώνται πολλά για τη μαρτυρία των ίδιων των θρησκειών και για την επικράτηση και προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων- θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα κεντρικό και δύσκολο θέμα. Για την εφαρμογή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικό αυτά να ενταχθούν στις διάφορες κουλτούρες και 
λαούς, στη βάση της συσχέτισης με τη δική τους ζωντανή παράδοση - χωρίς να θιγεί φυσικά κατ’ αυτόν τον 

τρόπο ο αρχικός προσανατολισμός τους. Οι θρησκείες οφείλουν επίσης να ανακαλύψουν μέσα στα 
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ανθρώπινα δικαιώματα δικές τους αξίες και να τα αποδεχθούν ως έκφραση της δικής τους μαρτυρίας στον 
κόσμο. 

Υπό αυτή την έννοια, είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν 
αποτελούν κίνδυνο για την κοινότητα. Δεν στρέφονται, το επαναλαμβάνουμε, εναντίον της κοινότητας, αλλά 
εναντίον της απολυτοποίησής της, εναντίον του ριζοσπαστισμού της κοινότητας. Με το να προστατεύουν 

τον άνθρωπο ως άτομο, δεν απορρίπτουν ούτε την κοινότητα ούτε υποστηρίζουν τον ατομικισμό, ο οποίος 
απλώς ρυθμίζει τις προτιμήσεις του εσωστρεφούς ανθρώπου, του homo clausus. 

Η δικαιολογημένη κριτική του δυτικού ατομικισμού δεν πρέπει να οδηγήσει στην αξιολόγηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ατομικιστικά. Η έμφαση επίσης στα κοινωνικά ανθρώπινα δικαιώματα και στο 
κοινοτικό δίκαιο δεν απαλλάσσει τις θρησκείες από το σεβασμό προς τα ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα. 

Όπως και να έχει το πράγμα, χωρίς αναφορά στις θρησκείες δεν μπορούμε ούτε το παρόν μας να  
κατανοήσουμε,  ούτε να φανταστούμε το μέλλον μας. Ο φονταμενταλισμός της νεωτερικότητας, ο οποίος 

θεωρεί τη θρησκεία ως εμπόδιο στην πρόοδο, αγνοεί ή αποκρύπτει την μεγάλη συμβολή της στον πολιτισμό. 
Από την άλλη, είναι απαράδεκτο γεγονός οι θρησκείες να υπονομεύουν τα ανθρώπινα  δικαιώματα, αντί να 
στρατεύονται για τη στήριξή τους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι καμία αυτονόητη έκφραση δυτικών 
αξιών. Πολύ περισσότερο σχηματίστηκαν σε μία εποχή κατά την οποία ο δυτικός κόσμος βίωνε μεγάλη 
κρίση, στιγματισμένος από τον απολυταρχισμό και από τις θρησκευτικές και κοινωνικές συγκρούσεις. Τα 
ανθρώπινα δικαιώματα θέλησαν να απαντήσουν σε αυτή την κρίση στη βάση της προστασίας της 
αξιοπρέπειας του ανθρώπου. 

Δεν θα θέλαμε επίσης να μη μνημονεύσουμε ότι το σημερινό ασαφές περίγραμμα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η διεύρυνση και η υπέρβαση του περιεχόμενου τους ιδιαίτερα στη Δύση, όπως και η 
μετατροπή τους σε ιδιωτικές αξιώσεις, είναι όλα τάσεις που δεν συνάδουν με τον αρχικό πολιτικονομικό 
τους στόχο. Δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόφαση για να αποφύγουμε μία σοβαρή αντιπαράθεση 
με αυτά και με την κανονιστική τους αξίωση, ούτε ως πρόφαση για να τα αγνοήσουμε. 

Είναι βέβαιο ότι με για τη σημερινή κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων δεν επιτρέπονται 
θριαμβολογίες, διότι παράλληλα με τις προόδους για την προστασία τους συνεχίζεται και η απαξίωση τους 
και η κατάχρησή τους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αποτελούν σήμερα ασφαλή πραγματικότητα, αλλά 

ένα διαρκές καθήκον. Βασική προτεραιότητα για τις εκκλησίες μας παραμένει επίσης η πεποίθηση, 
συγχρόνως με την κινητοποίησή τους για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ότι αυτές οφείλουν 
να είναι ο χώρος εκείνης της ελευθερίας, της οποίας ο πυρήνας δεν είναι η διεκδίκηση ατομικών 
δικαιωμάτων, αλλά η αγάπη και η διακονία - εκείνη η ελευθερία που δεν είναι ανθρώπινο έργο αλλά δώρο 
Θεού. 

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και την υπομονή σας! 
 

Σημείωση του εισηγητή 

Η μετάφραση αυτή όπως ήδη αναφέρω στην εισήγηση δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση από το 
Πρωτόθρονο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά έγινε για τις επιστημονικές ανάγκες της εισήγησης.  Οφείλω 
γι’ αυτό το λόγο να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την κα Ελένη Ρουγιέ, φιλόλογο καθηγήτρια στο 3ο Γυμνάσιο 
Ηρακλείου για την πρωταρχική μετάφραση από τα γερμανικά στα ελληνικά και τον κο Κώστα 
Κωνσταντίνου, διδάκτορα φιλολογίας και Διευθυντή του 2ου Λυκείου Ηρακλείου και αγαπητό φίλο, για τις 
διορθώσεις, την τελική μετάφραση και τη φιλολογική και επιστημονική επιμέλεια του κειμένου στην 

ελληνική του απόδοση. Για το τελικό,  μετεφρασμένο κείμενο και την τελική επεξεργασία του η ευθύνη 
ανήκει στον εισηγητή. Επίσης, στην επίσημη ιστοσελίδα του Konrad Adenauer Stiftung, www.kas.de και 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, www.patriarchate.org/homilies-of-ecumenical-
patriarch bartholomew, έχει αναρτηθεί το πρωτότυπο κείμενο στα γερμανικά, στο οποίο ο αναγνώστης 
μπορεί να βρεί και τις υποσημειώσεις-αναφορές στην εισήγηση του Οικουμενικού Πατριάρχη. 

 

http://www.patriarchate.org/homilies-of-ecumenical-patriarch
http://www.patriarchate.org/homilies-of-ecumenical-patriarch
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ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 

ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

Dr.Αγγελίδης Παναγιώτης,  

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Αγωγής, Πανεπ. Λευκωσίας 

 

Dr. Σολωμού Αιμίλιος Α.,  

Ιστορικός, Διευθυντής Έδρας UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

 

Dr. Χατζησωτηρίου Χριστίνα,  

Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

 

 
1. Δρ. Αγγελίδης, Παναγιώτης:  «Σχολική βελτίωση στην εποχή της κρίσης: Μέσα από τον φακό της 

Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης»  
2. Δρ. Σολωμού Αιμίλιος. Α: «Ιστορική Παιδεία στο Διαπολιτισμικό Σχολείο σε μια περίοδο κρίσης»  
3. Δρ. Χατζησωτηρίου Χριστίνα: «Βελτιώνοντας το Διαπολιτισμικό Σχολείο στην εποχή της κρίσης»  
 
Σύγχρονα φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων του μοντερνισμού, της παγκοσμιοποίησης, και της 

μετανάστευσης έχουν αλλάξει άρδην το κοινωνικο-πολιτικό και πολιτισμικό συγκείμενο της εκπαίδευσης. Η 
οικονομική κρίση που έχει εμφανιστεί την τελευταία δεκαετία σε πολλές δυτικές χώρες σε συνδυασμό με τη 
μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων στην Ευρώπη, κυρίως λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή 
και τη Βόρεια Αφρική, έχει επηρεάσει σημαντικά τις κοινωνίες των Ευρωπαϊκών χωρών και τα όσα συμβαίνουν 
στην εκπαίδευση γενικότερα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων σε διάφορες 
χώρες και την εμφάνιση του νέο- ρατσισμού. Τα σχολεία ειδικότερα έχουν ενισχύσει τον πολυπολιτισμικό τους 
χαρακτήρα αλλά τα εκπαιδευτικά συστήματα φαίνεται να αδρανούν μπροστά στις νέες πρωτόγνωρες συνθήκες 
στις οποίες βρέθηκαν. Στο συμπόσιο αυτό θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους θα 
μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα σχολεία μας στην εποχή της κρίσης χωρίς να έχουμε στη διάθεσή μας πολλές 
πηγές. 

Στην πρώτη παρουσίαση θα εξεταστούν τρόποι βελτίωσης του σχολείου ‘από μέσα’ και τρόποι ανάπτυξης 
πιο συμπεριληπτικών πρακτικών. Στη δεύτερη παρουσίαση θα συζητηθεί η ιστορική παιδεία και πώς η 
ενίσχυσή της μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση του διαπολιτισμικού σχολείου. Στην τρίτη εισήγηση θα 
παρουσιαστούν οι απόψεις των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία για τα επιτυχημένα συστατικά 
της βελτίωσης του διαπολιτισμικού σχολείου. 
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

63 

Δημοκρατία και δικαιώματα 

Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
 

Γερονικολού Παναγιώτα 

panger030@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη  

H παρούσα εισήγηση είναι ένα διδακτικό σενάριο μέσα από το οποίο οι μαθητές 

προσεγγίζουν στοιχειώδεις αξίες της δημοκρατίας όπως την ελευθερία, την ειρήνη, το δικαίωμα 

στην εργασία, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, την ισότητα, την αποδοχή και τη δικαιοσύνη. 

Μέσα, για την προσέγγιση αυτή, αποτελούν έργα τέχνης (πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, ποιήματα), 

αλλά και ευφάνταστες δραστηριότητες ενσυναίσθησης. Η τέχνη βαδίζει στα χνάρια της 

δημοκρατίας, αλλά και η δημοκρατία στα χνάρια της τέχνης και οι μαθητές ανακαλύπτουν τα 

δικαιώματα και αντιλαμβάνονται τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το υπέρτατο αυτό ιδανικό.  

 

Λέξεις κλειδιά: δημοκρατία, τέχνη, δικαιώματα, υποχρεώσεις, ενσυναίσθηση  

1. Εισαγωγή 

Πόσο βαρυσήμαντος και πολυδιάστατος είναι ο όρος δημοκρατία; Πόσο διαφορετικός ανά 

εποχή και κουλτούρα; Πώς το παιδικό μυαλό τον εκλαμβάνει όταν στο σχολικό του βιβλίο συναντά 

τον όρο στην ιστορία με τη θεμελίωση της δημοκρατίας από τον Κλεισθένη - που όμως δεν αφορά 

συλλογική ισότητα - μέχρι την πραγματικότητα που βιώνει σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον; 

Αυτά τα ερωτήματα οδήγησαν στη δημιουργία του παρόντος διδακτικού σεναρίου με στόχους οι 

μαθητές:  

 Να συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τη δημοκρατία, ώστε ως 

μελλοντικοί ενεργοί πολίτες να τα διεκδικούν σεβόμενοι πάντα και τις υποχρεώσεις τους 

στο κοινωνικό σύνολο. 

 Να καταλάβουν ότι έχουν πολλά δικαιώματα και ως παιδιά, τα οποία ορίζονται από διεθνείς 

συμβάσεις (διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού του Ο.Η.Ε.), το σύνταγμα και 

τους νόμους. 
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 Να αντιληφθούν τις διαφορές του δημοκρατικού πολιτεύματος ανά εποχή (αρχαία Ελλάδα – 

σύγχρονη Ελλάδα, σήμερα) 

 Να έρθουν σε επαφή με διάφορες μορφές τέχνης. 

 Να πάψουν να είναι παθητικοί δέκτες της μαθησιακής διαδικασίας. Να συνεργαστούν, να 

εκφραστούν, να αποκτήσουν ενσυναίσθηση μέσα από ποικίλες δημιουργικές 

δραστηριότητες και χρήση των ΤΠΕ, καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη και 

οδηγούμενοι στη μεταγνώση. 

 Να διαμορφωθεί ένα κλίμα αλληλεπίδρασης, δικαιοσύνης και ισότιμων σχέσεων στο 

σχολείο - το οποίο αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας μας - ώστε να γίνουν οι καλύτεροι 
αυριανοί εκφραστές της δημοκρατίας. 

Η σύγχρονη εκπαίδευση οφείλει να καλλιεργήσει και να αναπτύξει τις δημοκρατικές αρχές, 

να “εμποτίσει” τους μαθητές με αξίες, ιδανικά και όνειρα και όλα αυτά καλείται να τα κάνει σε μια 

εποχή κρίσης και μέσα σε ένα πολυσυλλεκτικό περιβάλλον συνεχώς μεταβαλλόμενο.  

 

Γνώσεις και πρότερες ιδέες και αντιλήψεις των μαθητών  

Τα παιδιά ακόμη και αυτά που βρίσκονται στην πρώτη σχολική ηλικιά γνωρίζουν βασικές 

σωματικές τους ανάγκες (τροφή, στέγη, ένδυση) και αντιλαμβάνονται κάποιες από τις πνευματικές 

τους ανάγκες (επικοινωνία, αποδοχή). Αξιοποιώντας λοιπόν αυτές τις προϋπάρχουσες γνώσεις και 

ιδέες των μαθητών, στηριζόμενοι στις αρχές του εποικοδομητισμού θα προχωρήσουμε στην 

προσέγγιση των δικαιωμάτων τους που ένα πολίτευμα όπως η δημοκρατία τα διαφυλάττει και τα 

κατοχυρώνει.  

 

Μεθοδολογική- Διδακτική και Θεωρητική τεκμηρίωση  

Η παρούσα διδακτική πρόταση ακολουθεί σχεδόν όλες τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και 

ενδεικτικές οδηγίες σχεδιασμού ενός προγράμματος όπως προτείνονται από το παιδαγωγικό 

ινστιτούτο τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στη μελέτη και την εννοιολογική προσέγγιση του θέματος 

μέσα από το διεπιστημονικό μοντέλο και τη συνεργατική μάθηση.  

Ο σχεδιασμός των φάσεων βασίζεται στην ιδέα της μάθησης μέσω σχεδιασμού λαμβάνοντας 

υπόψιν ότι τα παιδιά έχουν διαφοροποιημένο τρόπο απόκτησης της μάθησης και γίνεται 

προσπάθεια, σημείο εκκίνησης, να είναι ο βιόκοσμός τους. Σε αυτό συμβάλλει και η λογική που 

διακατέχει τον σχεδιασμό για αξιοποίηση της τέχνης. Στην τέχνη η μοναδικότητα μάλλον παρά η 

ομοιομορφία επιβραβεύεται. (Eisner 2002). 

 

Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές – Συσχέτιση στοχοθεσίας με τα ΑΠΣ- ΔΕΠΠΣ 

Κοινωνική και πολιτική αγωγή: Ανάπτυξη θετικής στάσης για την έννοια της δηµοκρατίας, 

υιοθέτηση στάσεων υπευθυνότητας τόσο για την άσκηση των δικαιωµάτων τους όσο και για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, αναγνωρίση της σηµασία της διεθνούς συνεργασίας και της 

διεθνούς ειρήνης ως προϋποθέσεων για την οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη, αναγνωρίση της 

ανάγκης σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου, ευαισθητοποίηση για τα διεθνή προβλήµατα,  

εκτίμηση  της σηµασίας του θεσµού της εκπαίδευσης στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόµου και τη 

συµβολή της στην κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη, αποδοχή της ετερότητας και εκτίμηση της 

αξίας της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

           Γλώσσα: Ανακοίνωση προσωπικών εμπειρίων και σκέψεων, προσαρμογή των λεγομένων, 

των παραγλωσσικών μέσων  και όλης της συμπεριφοράς στις δραματοποιήσεις και στα παιχνίδια 

ρόλων, εξοικείωση με τις μετασημασιολογήσεις και τη λειτουργία της λογοτεχνικής-ποιητικής  

μεταφοράς, αισθητοποίηση με πρακτικό και παιγνιώδη τρόπο της έννοιας της γλωσσικής δομής, 
ακρόαση, διατύπωση ερωτημάτων, απαντήσεις με επιχειρηματολογία, με ακρίβεια και 

αυτοπεποίθηση, ανακοινώσεις σε ακροατήριο.      

           Ιστορία: κατανόηση της έννοιας του χώρου, του χρόνου και της αλλαγής, ανάπτυξη 

ενδιαφέροντος για την ελληνική μυθολογία και τις επιβιώσεις της στην τέχνη, συσχέτιση 
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γεγονότων της κλασικής εποχής με παρόμοια γεγονότα της σημερινής εποχής και διατύπωση  

δυνητικών γενικεύσεων, αναγνώριση της αξίας της δημοκρατίας και της ελευθερίας, 

συνειδητοποίηση της σημασίας και της ανάγκης για ειρήνη και συνύπαρξη των λαών, σεβασμός 

στις παραδόσεις, τις πεποιθήσεις, τις ιδέες των άλλων. 

          Εικαστικά: ανακάλυψη της τέχνης ως σπουδαίου τρόπου έκφρασης,  αναγνώριση ύπαρξης 

διάφορων απόψεων για ένα καλλιτεχνικό θέµα, χρησιµοποίηση πληροφοριών για καλλιτέχνες, για 

τις προθέσεις των καλλιτεχνών και για το κοινωνικό περιεχόµενο προσιτών έργων τέχνης.  

          ΤΠΕ: Αναζήτηση, συλλογή, επιλογή πληροφοριών, κριτική επεξεργασία, παρουσίαση, 

επίσκεψη επιλεγµένων τόπων του ∆ιαδικτύου και χρήση λογισμικών. 

          Θεατρική αγωγή: ανάπτυξη ικανοτήτων για δηµιουργική έκφραση, ανάπτυξη γλωσσικών και 

εκφραστικών δυνατοτήτων: αφήγηση, περιγραφή, ακρίβεια και βελτίωση της έκφρασης, διάλογος, 

συζήτηση, δηµιουργία έντεχνων µορφών προφορικού λόγου, δυνατότητα µη λεκτικής 

επικοινωνίας. 

2. Κυρίως μέρος 

Διδακτικό σενάριο 

Αφόρμηση 

(Εκτιμώμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες. 

Οργάνωση της τάξης: Οι μαθητές κάθονται σε κύκλο, σε ολομέλεια. Η δράση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και στην αυλή του σχολείου, αν ο καιρός το επιτρέπει.  

Υλικοτεχνική υποδομή: Δανειστική εκπαιδευτική βαλίτσα 2Π. Ο δανεισμός γίνεται ύστερα 

από αίτηση στην επίσημη σελίδα της ActionAid. Η κάθε δανειστική περίοδος διαρκεί 2,5 

εβδομάδες.) 

Με αφόρμηση τη δανειστική εκπαιδευτική βαλίτσα 2Π δίνονται στους μαθητές ερεθίσματα 

για να προσεγγίσουν τις εξής έννοιες - θεματικές: ανθρώπινα δικαιώματα, φτώχεια, ανισότητα, 

περιβάλλον. 

Από το ημερολόγιο του κυρίου 2Π που είναι μια κούκλα και το όνομά του προκύπτει από τις 

λέξεις Παγκόσμιος Πολίτης μαθαίνουμε τις ταξιδιωτικές του εμπειρίες στο Λονδίνο όπου 

ανακαλύπτει τη φιλία, στη Νέα Υόρκη όπου προβληματίζεται με τον υπερκαταναλωτισμό και την 

μόλυνση του περιβάλλοντος, στην Κένυα όπου σοκάρεται που ένα φυσικό αγαθό όπως το νερό δεν 

είναι διαθέσιμο σε όλους, στην Γκάνα και στη Σιέρα Λεόνε που αντικρίζει την ανισότητα και τον 

ρατσισμό. 

 

 
Εικόνα 1: Δανειστική εκπαιδευτική βαλίτσα 2Π της 

ActionAid 

 
Εικόνα 2: Σελίδες από το βιβλίο της κας. Ε. Σπυροπούλου  

“Στ’ αχνάρια της Δημοκρατίας” 

Στη συνέχεια ο κύριος 2Π αφηγείται στους μαθητές το παραμύθι της κας Ευφροσύνης 

Σπυροπούλου “Στ’ αχνάρια της Δημοκρατίας” , όπου περιγράφει τη γέννηση της Δημοκρατίας στην 

αρχαία Αθήνα και την πορεία της στον χρόνο και τον χώρο από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. 

Σε αυτή την πορεία η Δημοκρατία συναντά τις Ιδέες, τον Αγώνα, την Πολιτεία, τη Δικαιοσύνη, 
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αλλά κι έναν φοβερό γάτο που τη φυλακίζει. Εκείνη καταφέρνει να ξεφύγει από το σκοτάδι, να βρει 

την ελευθερία της και να συνεχίσει το ταξίδι της στο φως. (υπάρχουν πολλά παραμύθια που 

αναφέρονται στην δημοκρατία και τα δικαιώματα και ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει 

όποιο εξυπηρετεί καλύτερα τη στοχοθεσία του και ανταποκρίνεται στο ηλικιακό και αντιληπτικό 

επίπεδο των μαθητών του).Συνταξιδιώτες του 2Π, αλλά και της Δημοκρατίας που ζωντανεύει από 

το παραμύθι και μας ακολουθεί, θα ενημερωθούμε, θα σκεφτούμε, θα αναρωτηθούμε, θα 

συζητήσουμε, θα προχωρήσουμε από το εγώ στο εμείς και από το εμείς στο όλοι.  

Βιώνοντας το γνωστό – βιώνοντας το νέο 

(Εκτιμώμενος χρόνος: 5 διδακτικές ώρες. 

Οργάνωση της τάξης: Ιδανικά η φάση αυτή πραγματοποιείται σε αίθουσα όπου υπάρχει 

βιντεοπροβολέας ή διαδραστικός πίνακας ώστε να μπορεί να γίνει προβολή των έργων τέχνης και 

υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφοριών. Όπου αυτό δεν είναι 

εφικτό η δράση πραγματοποιείται με τα έργα τέχνης και της πληροφορίες σε έντυπη μορφή. Τα 

παιδιά χωρίζονται σε ομάδες 3-4 μελών οι οποίες δεν παραμένουν σταθερές, αλλά εναλλάσσονται 

ώστε να αλλάζει και η δυναμική και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών. 

Υλικοτεχνική υποδομή: εικόνες των έργων τέχνης που προτείνονται (ψηφιακά ή έντυπα), 

υφάσματα για τα παιχνίδια ρόλων, χαρτιά, μολύβια, χρώματα.) 

Κατά τον Gloton τα έργα τέχνης αποτελούν πηγές όπου εκφράζονται οι αντιλήψεις μιας 

εποχής για τον άνθρωπο και τον κόσμο, οι γενικότερες τάσεις και αξίες ενός πολιτισμού και 

μάλιστα με τρόπο πιο ανάγλυφο και εύγλωττο απ’ ότι με τις αφηρημένες ιδέες των λεκτικών 

κειμένων. Άλλωστε η εικαστική έκφραση αποτελεί έναν διεθνή κώδικα επικοινωνίας (Gloton, 

1976). 

Εργα τέχνης, αποτελούν σε αυτή τη φάση, έναυσμα για προβληματισμό και συζήτηση 

σχετικά με βασικές αρχές της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. 

Ξεκινώντας από την περιγραφή του έργου τέχνης, οδεύουμε με ανακαλυπτικό τρόπο σε κάποια 

δημοκρατική αξία. Κάτω από κάθε έργο τέχνης, σημειώνονται ενδεικτικές ερωτήσεις ή 

δραστηριότητες που βοηθούν στην προσδοκόμενη έκβαση του διαλόγου και της αποτύπωσης των 

σκέψεων των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί εμψυχωτικά. 

 

 
Εικόνα 3: Ο Περικλής αγορεύων στην Πνύκα, τοιχογραφία, 

Philipp von Foltz (1860) 

 
Εικόνα 4: Εξεγερμένος σκλάβος, άγαλμα,  

Michelangelo (1513) 
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Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονταν οι πολίτες στην πόλη-κράτος της Αθήνας; Είχαν όλοι τα ίδια 

δικαιώματα; Είναι δυνατόν η δημοκρατία να συνυπάρχει με τη δουλεία;  

Ο Περικλής είναι αναμφισβήτητα μια λαμπρή πολιτική προσωπικότητα, υπερασπιστής της 

δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου. Υποστήριξε τις λαϊκές μάζες και τις βοήθησε να 

αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα σε βάρος της αριστοκρατικής τάξης στην οποία ανήκε κι ο 

ίδιος. Ταυτόχρονα όμως υπήρξε μέγας προστάτης των τεχνών, κάνοντας την Αθήνα πολιτιστικό και 

πνευματικό κέντρο του αρχαίου κόσμου. Πώς κρίνετε το γεγονός ότι ήταν υπέρμετρα δημοκράτης 

για την εποχή του και ταυχρόχρονα φιλότεχνος; Πόσο συνυφασμένη είναι η τέχνη, με τον 

πολιτισμό και τη δημοκρατία;   

 

 
Εικόνα 5: Αγόρι διαβάζει ένα βιβλίο, πίνακας 

ζωγραφικής, Paritosh Sen 

 
     Εικόνα 6: Νεκρή φύση, πίνακας ζωγραφικής,  

     Γιάννης Μόραλης (1939) 

 

Ελευθερία του τύπου, του λόγου, της έκφρασης 

Σε ένα μη δημοκρατικό πολίτευμα το αγόρι του Paritosh Sen θα μπορούσε να διαβάζει ό,τι 

θέλει; 

Αν “ξυπνούσε” η πένα από τον πίνακα του Γιάννη Μόραλη σε ένα δικτατορικό καθεστώς τι 

φαντάζεστε ότι θα είχε να μας διηγηθεί; 

 

 
Εικόνα 7: Οι διαφορετικοί ήχοι, πίνακας ζωγραφικής, 

Wassily Kandinsky (1924) 
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Διαφορετικότητα, αποδοχή 

Οι ήχοι είναι διαφορετικοί και χάρη στη διαφορετικότητά τους απολαμβάνουμε τη μουσική. 

Αν όλοι οι ήχοι ήταν ίδιοι καμιά σύνθεση δεν θα ήταν εφικτή και η μουσική δεν θα υπήρχε. Πόσο 

αποδεκτή είναι γύρω μας η διαφορετικότητα; Σκεφτείτε και περιγράψτε έναν κόσμο που όλοι οι 

άνθρωποι θα ήταν όμοιοι.  

 

 
Εικόνα 8: Η Δικαιοσύνη και η Δίκη κυνηγούν το έγκλημα, 

πίνακας ζωγραφικής, Rierre Paul Prudhon (1808) 

 

Δικαιοσύνη 

Αναζητήστε πληροφορίες στο διαδίκτυο για την αρχαία θεά Θέμιδα. Γιατί η Θέμις, η θεά της 

Δικαιοσύνης, είναι τυφλή και κρατά ζυγαριά και σπαθί; 

 Για ποιον λόγο στον πίνακα η Δικαιοσύνη και η Δίκη κυνηγούν το έγκλημα;  

Περιγράψτε σε μια παράγραφο μια κοινωνία χωρίς νόμους και δικαιοσύνη.  

 

 
Εικόνα 9: Το κόκκινο αμπέλι, πίνακας ζωγραφικής, Vincent van Gogh (1888) 

 

Εργασία,  εργασιακά δικαιώματα 
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Από τους λίγους πίνακες που ζωγράφισε από μνήμης κι ο μοναδικός πίνακας που κατάφερε 

να πουλήσει εν ζωή ο Βαν Γκογκ ήταν το «Κόκκινο αμπέλι». Αν ήσασταν ένας από τους εργάτες 

που δουλεύουν στο αμπέλι τι θα ζητούσατε από τον εργοδότη σας; (Τα παιδιά μπορούν να παίξουν 

και παιχνίδι ρόλων με αυτοσχέδιους διαλόγους) 

 

 
Εικόνα 10: Φωτογραφία του Gösta Hellner, Γερμανικό 

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθήνας (1963) 

 
       Εικόνα 11: Η πρώτη ψηφοφορία, ξυλογραφία,  

       A. K. Waud (1867) 

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι  

Στην αρχαία Ελλάδα οι πολίτες μπορούσαν να εξορίσουν όποιον έκριναν ότι απειλούσε τη 

δημοκρατία. Με ποιον τρόπο το έπρατταν; Συμβαίνει κάτι ανάλογο σήμερα;  

Το κυρίαρχο όργανο στην αρχαία Ελλάδα ήταν η εκκλησία του δήμου. Ποιο είναι σήμερα; 

Με ποιον τρόπο διαλέγουμε τους εκπροσώπους μας;  

Παρατηρώντας την ξυλογραφία του Waud φτιάξτε κι εσείς μια ζωγραφιά που να δείχνει μια 

τωρινή διαδικασία ψηφοφορίας στην Ελλάδα.  

Η Ελληνική Βουλή ψηφίζει τον νόμο  ο οποίος παραχωρεί ίσα πολιτικά δικαιώματα στις 

γυναίκες, στις 28 Μαΐου 1952. Στο σύνταγμα του 1975 ορίζεται για πρώτη φορά ρητά ότι «όλοι οι 

Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου». Πώς το κρίνετε αυτό; Γιατί χρειάστηκαν 

τόσα χρόνια να αποκτήσουν οι γυναίκες δικαιώματα που για τους άντρες ήταν αυτονόητα; Πώς τα 

απέκτησαν;  

 

 
Εικόνα 12: Απόγνωση, πίνακας 

ζωγραφικής, Sandro Botticelli (1496) 

 

 
Εικόνα 13: Το φιλί, πίνακας 

ζωγραφικής, 

Klimt Gustav (1907-1908) 

 
Εικόνα 14: Καθιστό ζεύγος μορφών, 

γύψινο γλυπτό, Καπράλος Χρήστος 

(1963) 

 

Ισότητα των δύο φύλων 

Δώστε έναν δικό σας τίτλο για κάθε έργο τέχνης που βλέπετε παραπάνω (εικόνες 12, 13,14).  

Χωριστείτε σε 4 ομάδες αναπαριστώντας ένα ζευγάρι: στην Ελλάδα του 5ου π.Χ. αιώνα, στην 

Ελλάδα του 1950, στην Ελλάδα του 2018 και σε μια σύγχρονη, αλλά μη δημοκρατική κοινωνία.  
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Εικόνα15: Χαρταετοί, πίνακας 

ζωγραφικής, Μυταράς Δημήτρης 

(1934-2017) 

 

 ̎Να γίνομαι ανεμός για τον χαρταετό, 

και χαρταετός για τον άνεμο, 

ακόμα κι όταν ουρανός δεν θα υπάρχει ̎ 

(Οδυσσέας Ελύτης, Μικρός Ναυτίλος, 1988) 

 

Ισότητα, ίσες ευκαιρίες για όλους 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να πετάξει ένας χαρταετός; 

Πόσο επηρεάζουν οι συνθήκες το πέταγμά του; 

Αν παρομοιάσουμε τους ανθρώπους με τους χαρταετούς στον πίνακα του Δημήτρη Μυταρά, 

για να “πετάξουν” πραγματοποιώντας τα όνειρά τους τι θα χρειάζονταν;  

Πώς θα μπορούσε το σχολείο σας να γίνει πιο φιλικό σε άτομα ΑΜΕΑ; Προτείνετε ή 

αποτυπώστε τις ιδέες σας με μια ζωγραφιά η αφίσα. Πώς θα μπορούσε η πολιτεία να συμβάλλει; 

 

 

 
Εικόνα 16: Αρχιτεκτονικά σχέδια ναών, Leonardo da 

Vinci (1480) 

 
Εικόνα 17: Χέρια που προσεύχονται, 

πίνακας ζωγραφικής, Albrecht Dürer (1508) 

 

Ελεύθερη πίστη 

Ας υποθέσουμε ότι βρισκόσαστε σε μια χώρα με διαφορετική θρησκεία από τη δική σας. 

Πείτε πέντε κανόνες που θα θέλατε να ισχύουν. 
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Εικόνα 18: Πηγαίνοντας σχολείο, πίνακας ζωγραφικής, 

 Frere Pierre Edouard (1878) 

 

Δωρεάν δημόσια εκπαίδευση για όλους 

Η εκπαίδευση σήμερα αφορά και τα αγόρια και τα κορίτσια χωρίς διακρίσεις. Ίσχυε πάντα 

αυτό; 

Πώς το σχολείο και η εκπαίδευση γενικότερα μπορεί να διαμορφώσει τον πολίτη - όλους 

εσάς - ώστε να γίνετε η εγγύηση μιας δημοκρατικής κοινωνίας; 

Πώς πιστεύετε ότι θα ήταν η ζωή σας αν δεν ερχόσασταν σχολείο; Περιγράψτε μια μέρα σας. 

 

 
Εικόνα 19: Η τέχνη και τα πνεύματά της,  

πίνακας ζωγραφικής, Γύζης Νικόλαος (1876) 

 

Πολιτισμός, ελευθερία έκφρασης μέσω της τέχνης, μη λογοκρισία 

Το ελεύθερο πνεύμα αποτέλεσε και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς της δημοκρατίας. 

Ποια πιστεύετε ότι είναι η σχέση πολιτισμού – δημοκρατίας; 
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Εικόνα 20: Γκερνίκα, πίνακας ζωγραφικής, 

Pablo Picasso (1973)  
Εικόνα 21: Το πρόσωπο του πολέμου, 

πίνακας ζωγραφικής, Salvador Dali 

(1940) 

 
Εικόνα 22: Το παιδί με το περιστέρι, 

πίνακας ζωγραφικής, Pablo Picasso 

(1901) 

 

Ειρήνη 

Θα πίστευε κανείς ότι στον 21ο αιώνα η ειρήνη είναι δεδομένη για την ανθρωπότητα. 

Δυστυχώς αυτό όμως δεν ισχύει. Πόσο σχετίζεται με τη δημοκρατία; Από τις μέχρι τώρα ιστορικές 

σας γνώσεις και ψάχνοντας πληροφορίες στα βιβλία και στο διαδικτύο, αναζητήστε τη σχέση 

πολιτεύματος και πολέμου. 

 

 
Εικόνα 23: Μάσκα του φόβου, 

πίνακας ζωγραφικής, Paul Klee (1932) 

 

 Ασφάλεια 

Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που κάνουν τον πολίτη μιας δημοκρατικής χώρας να νιώθει 

ασφαλής; 

 

 
Εικόνα 24: Πόρτα ανοιχτή, πίνακας ζωγραφικής, 

Νίκος Χατζηκυριάκος – Γκίκας (1927) 
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Δημοκρατία – ελευθερία – δικαιώματα 

Η δημοκρατία είναι σαν μια πόρτα ανοιχτή στην ελευθερία και τα δικαιώματα. Απαριθμήστε 

ορισμένα δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτή.  

Εννοιολογώντας με θεωρία και ορολογία 

(Εκτιμώμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες. 

Οργάνωση της τάξη - υλικοτεχνική υποδομή : Η φάση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί στο 

εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου και όλες οι προτεινόμενες δραστηριότητες να γίνουν σε 

ηλεκτρονική μορφή. Ενναλακτικά εκτυπώνουμε τα ποιήματα και οι εργασίες γίνονται με έγγραφο 

τρόπο. Ανάλογα με τους δευτερεύοντες στόχους που θέτει κάθε εκπαιδευτικός σε αυτή τη φάση οι 

μαθητές μπορούν να δουλέψουν ομαδικά ή ατομικά. Επίσης δεν είναι υποχρεωτικό να γίνουν όλες 

οι δραστηριότητες από κάθε ομάδα. Ανάλογα με τη δυναμική των μελών αναθέτουμε κάποια από 

τις προτεινόμενες εργασίες και στο τέλος η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια συνθέτοντας 

το “ερμηνευτικό, εννοιολογικό, ετυμολογικό παζλ” της λέξης δημοκρατία.)    

 

Σε αυτή τη φάση μέσα από ποιήματα θα επιχειρηθεί μια γλωσσική και εννοιολογική 

προσέγγιση της λέξης δημοκρατία με τις εξής δραστηριότητες:  

Διαβάζοντας τα παρακάτω ποιήματα και σκεπτόμενοι όσα συζητήθηκαν στην προηγούμενη 

φάση να αναπτύξετε σε ένα κείμενο τι είναι δημοκρατία για εσάς. 

Βρείτε τα συνθετικά της λέξης δημοκρατία και έπειτα γράψτε λέξεις που ξεκινούν με το 

πρώτο της συνθετικό. 

Με κεντρικό άξονα τη λέξη δημοκρατία φτιάξτε έναν εννοιολογικό χάρτη. 

Υπογραμμίστε σε κάθε ποίημα τις λέξεις κλειδιά που σχετίζονται με τη δημοκρατία και τα 

δικαιώματα.  

 

Δημοκρατία (Democracy), Λάνγκστον Χιουζ (1949) 

Η δημοκρατία δεν θα έρθει 

σήμερα, αυτό το έτος. 

Ούτε ποτέ 

μέσω του συμβιβασμού και του φόβου. 

Έχω το ίδιο δικαίωμα 

όπως κι οι άλλοι άνθρωποι 

να στέκομαι 

σε δύο μου πόδια 

και στη δική μου γη. 

Έχω βαρεθεί ν’ ακούω τους ανθρώπους να λένε, 

άσε τα πράγματα να πάρουν την πορεία τους. 

Αύριο είναι μια άλλη μέρα. 

Δεν χρειάζομαι την ελευθερία μου, όταν θα είμαι νεκρός. 

Δεν μπορώ να ζήσω με το ψωμί του αύριο. 

Η ελευθερία 

είναι ένας δυνατός σπόρος 

που φυτεύεται 

σε μεγάλη ανάγκη. 

Ζω εδώ, επίσης. 

Θέλω ελευθερία 

ακριβώς όπως κι εσείς. 

 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος (απόσπασμα), Τάσος Λειβαδίτης (1965)  

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν’ αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. 
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Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα 

ματώσουν απ’ τις φωνές 

το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες — μα ούτε βήμα πίσω. 

Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων  

Κάθε χειρονομία σου σα να γκρεμίζεις την αδικία. 

Και πρόσεξε: μη ξεχαστείς ούτε στιγμή. 

Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια 

αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες  

μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα 

αύριο οι άνθρωποι θα χάνουνται στη νύχτα του πολέμου 

έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς 

εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω απ' τις οβίδες. 

Δεν έχεις καιρό 

δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου 

αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 

 

Το κάψιμο των βιβλίων, Μπερτολτ Μπρεχτ (1938) 

 Όταν διαταγή έβγαλε το καθεστώς να καούνε  

σε δημόσιες πλατείες τα βιβλία που  

περικλείνουν ιδέες ανατρεπτικές,  

κι από παντού κεντρίζανε τα βόδια  

να σέρνουν κάρα ολόκληρα  

με βιβλία για την πυρά, ένας εξορισμένος 

ποιητής, ένας απ’ τους καλύτερους, 

διαβάζοντας των βιβλίων τον κατάλογο,  

με φρίκη του είδε πως τα δικά του 

         τα είχανε ξεχάσει. Χίμηξε στο γραφείο του 

με τις φτερούγες της οργής, κι έγραψε στους τυράννους ένα γράμμα:  

«Κάψτε με!» έγραφε με πένα ακράτητη, «κάψτε με!  

Μ’ αφήσατε έξω! Δε μπορείτε να μου το κάνετε αυτό, εμένα!  

Την αλήθεια δεν έγραφα πάντα στα βιβλία μου;  

Και τώρα μου φερνόσαστε σα νά ’μαι ψεύτης!  

Σας διατάζω: Κάψτε με!» 

 

Ο δωδεκάλογος της Γ’ Μαραθώνειας πορείας, Γιάννης Ρίτσος (1965) 

(απόσπασμα από το ποίημα «Ο δωδεκάλογος της Γ' Μαραθώνειας πορείας»)  

 … Βαδίζω υπερασπίζοντας τον άνθρωπο, τα ποιήματα, τη μουσική, τ’ αγάλματα,  

την Ειρήνη και τη Δημοκρατία… 

...Πιστεύω στον άνθρωπο. 

Όλους μας μία κοινή μοίρα μας ενώνει: 

η πάλη κατά του πολέμου, κατά της δυστυχίας και του θανάτου 

η πάλη κατά της φτώχιας και του φόβου 

η πάλη κι η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 

Βαδίζω ενάντια σ' όλες τις προκαταλήψεις που χωρίζουν τους ανθρώπους 

βαδίζω για την Ειρήνη, 

κι αισθάνομαι στο πρόσωπό μου την ανάσα της Ανθρωπότητας… 

 

Εφαρμόζοντας κατάλληλα και δημιουργικά 

(Εκτιμώμενος χρόνος: 3  διδακτικές ώρες. 
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Οργάνωση της τάξης: Η φάση αυτή πραγματοποιείται στη σχολική αίθουσα, Τα θρανία είτε είναι 

τοποθετημένα ώστε να σχηματίζουν 3 – 4 ομάδες είτε είναι ενωμένα σχηματίζοντας μια μεγάλη 

τράπεζα όπου θα τοποθετηθούν τα υλικά αφήνοντας μεγάλο χώρο εργασίας όπου η ολομέλεια της 

τάξης αλληλεπιδρά σχηματίζοντας μόνη της κάποιες υποομάδες.  

Υλικοτεχνική υποδομή: πηλός, άχρηστα υλικά όπως: πανιά, κορδέλες, κουμπιά, καπάκια … )  

 

Εικαστικό εργαστήριο: Παρατηρείστε τα αγάλματα που έχουν τη μορφή της δημοκρατίας. 

Χρησιμοποιώντας πηλό φτιάξτε το δικό σας άγαλμα δίνοντας κι εσείς μορφή στη δημοκρατία.  

Χρησιμοποιώντας άχρηστα, ανακυκλώσιμα υλικά (πανιά, κουμπιά, κορδέλες, καπάκια κ.τ.λ.), 

φτιάξτε ομαδικά μια μεγάλη κούκλα που θα δώσει μορφή στη δημοκρατία και θα κάνει παρέα στον 

κύριο 2Π. 

 

 
Εικόνα 25: The Goddess of Democracy. 

Photo taken outside of Student Union Building 

of the University of British Columbia in 

Vancouver, Canada. 

 
  Εικόνα 26: May 28th. 1989. Students from the Central  

  College of Fine Arts, creating the Goddess of Democracy,  

  modeled on the Statue of Liberty. (64memo.com) 

 

 

 

Debate πολιτευμάτων: Βασιλεία, ολιγαρχία, αριστοκρατία, τυραννίδα, δημοκρατία, 

συνδιαλέγονται προβάλλοντας το καθένα τα δικά του επιχειρήματα. Κάθε πολίτευμα μπορεί να 

αντιπροσωπεύεται από έναν μαθητή στο τραπέζι διαλόγου ή και από ομάδα μαθητών.  

 

Παιχνίδια ρόλων: Οι μαθητές διαλέγουν κάποιους από τους πίνακες της πρώτης φάσης του 

σεναρίου και τους “ζωντανεύουν”. Με την τεχνική της παγωμένης εικόνας ο ένας πίνακας μπορεί 

να ζωντανεύει δίπλα στον άλλον φτιάχνοντας και μια ιστορία. 

 

Σύνδεση με την πραγματική ζωή: Επίσκεψη στο δημαρχείο της πόλης και στην αίθουσα 

δημοτικού συμβουλίου. 

 

Εφαρμόζοντας λειτουργικά και κριτικά. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 1 διδακτική ώρα. 

Οργάνωση της τάξης: Η τάξη βρίσκεται σε ολομέλεια δημιουργώντας μια μεγάλη ομάδα.  

Υλικοτεχνική υποδομή: εκτυπωμένες εικόνες ή ζωγραφιές των παιδιών με τα δικαιώματά τους.)  

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_British_Columbia
https://en.wikipedia.org/wiki/Canada
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Δείχνοντας στα παιδιά ανατυπώσεις πρωτότυπων χειρογράφων του Συντάγματος που 

εκδίδονται κατά καιρούς από το αρχείο πολύτιμων της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο 

εορτασμών και υπάρχουν στα περισσότερα σχολεία ή εναλλακτικά σε ψηφιακή μορφή από την 

επίσημη σελίδα της Βουλής φτιάχνουν “το σύνταγμα της τάξης” και κολάζ με θέμα τα δικαιώματά 

τους: προστασία, φιλία, θαλπωρή, καθαρό νερό και φαγητό, ειρήνη, αγάπη, διαφορετικότητα, 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, οικογένεια, μόρφωση, παιχνίδι. 

 

 
Εικόνα 27: Κολλάζ των μαθητών του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Ορχομενού με θέμα τα δικαιώματα των παιδιών  

 

 Δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου 

αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε. 

 Εννοιολογικοί χάρτες με πυρήνα τη λέξη δημοκρατία με το πρόγραμμα kidspiration που 

είναι ένα λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 -12 

ετών. 

 Συννεφόλεξα με τα δικαιώματα ή λέξεις σχετικές με τη δημοκρατία με το wordle που είναι 

μια δωρεάν εφαρμογή web 2.0 και επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν «σύννεφα 

λέξεων» (word clouds) 

 Δημιουργία ιστορίας – παραμυθιού με θέμα «Μια μέρα με δημοκρατιά, μια μέρα χωρίς 

δημοκρατία» με δωρεάν εργαλεία digital story telling για τη δημιουργία ακόμη και 3D pop 

– up βιβλίων. 

 Δημιουργία παζλ είτε με ζωγραφιές των μαθητών σχετικές με τα δικαιώματά τους, είτε με 

πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν στη φάση βιώνοντας το γνωστό – βιώνοντας το νέο με το 

δωρεάν πρόγραμμα jigsaw planet. 

 Συνέχεια του εικαστικού εργαστηρίου με διάφορα προγράμματα ζωγραφικής όπως το Tux 

Paint το οποίο είναι ένα ελεύθερο βραβευμένο πρόγραμμα ψηφιακής ζωγραφικής και 

ψηφιακής σχεδίασης που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-12 ετών. Τα παιδιά έχουν στη 

διάθεσή τους έναν κενό καμβά και ποικιλία εργαλείων όπως στάμπες και ήχους για να 

αποτυπώσουν τη φαντασία τους.  

 Με δωρεάν λογισμικά επεξεργασίας και δημιουργίας βίντεο όπως το Windows Movie 

Maker οι μαθητές μπορούν να φτιάξουν το δικό τους βίντεο παρουσίασης των 
δραστηριοτήτων τους που θα αποτελεί και τρόπο για τη διάχυση του προγράμματος. 
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Εικόνα 28: Περιβάλλοντα εργασίας λογισμικών 

3. Συμπεράσματα 

Το διδακτικό αυτό σενάριο απευθύνεται σε παιδιά ηλικιακής ομάδας 10 – 12 ετών, 

μολαταύτα με κάποιες τροποποιήσεις και επιλογή δραστηριοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί και σε 

μικρότερα παιδιά ή λίγο μεγαλύτερα. 

Συνειδητά δεν υπάρχει ούτε ένα φύλλο εργασίας, αλλά πολυαισθητηριακές δραστηριότητες 

στοχεύοντας στην ελεύθερη έκφραση και συμμετοχή όλων των μαθητών ανεξάρτητα από τη 

σχολική τους επίδοση. Βγαίνουμε από το καλούπι του ̎στημένου μαθήματος̎  και προχωρούμε στην 

αυτενέργεια που προκαλείται από το ενδιαφέρον. 

Έμφαση δίνεται στη συναισθηματική νοημοσύνη και την ενσυναίσθηση η οποία δίνει στο 

άτομο τη δυνατότητα να ενεργοποιεί τον εαυτό του, να έχει θετική και αισιόδοξη σκέψη, 

ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο. (Goleman, 1995)  

Παρατηρήθηκε πως γνωρίζοντας τα δικαιώματά τους τα παιδιά μπορούν να προστατευτούν 

από μορφές βίας, εκμετάλλευσης, αδικίας, σε μια εποχή που υπάρχει έξαρση της παιδικής εργασίας 

και παρατηρούνται πολλά φαινόμενα ενδοοικογενειακής και όχι μόνο βίας. Ευαισθητοποιούνται 

και υπερασπίζονται άλλα παιδιά των οποίων τα δικαιώματα καταπατούνται. Ακόμα και από αυτή 

την ηλικία ενεργοποιούνται και συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις που βοηθούν τον 

συνάνθρωπο, το περιβάλλον, την τοπική κοινωνία. Επιθυµούν την ενεργό συµµετοχή τους στην 

αντιµετώπιση θεµάτων, ζητηµάτων και προβληµάτων. Οι ενήλικοι πολίτες του αύριο είναι τα 

παιδιά του σήμερα που με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα θέτουν στόχους βιωσιμότητας, 

ειρήνης και δημοκρατίας για το μέλλον.  

Το παρόν διδακτικό σενάριο συνυφαίνει έναν πολιτιστικό και κοινωνικό δημοκρατισμό. Η 

εκπαίδευση είναι το κλειδί για το είδος της δημοκρατίας που οραματιζόμαστε (Dewey, 1916). Εμείς 

αυτή τη δημοκρατία οφείλουμε να την κρατήσουμε στα παιδικά μάτια σταθερή, αληθινή, 
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θαρραλέα, πολύχρωμη, με όλα της τα δικαιώματα, ελεύθερη να βαδίζει στον δρόμο που οδηγεί στο 

μέλλον και σε έναν καλύτερο κόσμο. 
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Περίληψη 

Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει την κριτική σημαντικών Ελλήνων στοχαστών στη 

θεωρία των ατομικών δικαιωμάτων κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου και να καταδείξει 

αποκλίσεις τους, αλλά και κοινά τους σημεία. Η εν λόγω κριτική ασκήθηκε από την αριστερή 

διανόηση, από φιλελεύθερους ριζοσπάστες, αλλά και από εκπροσώπους της φασιστικής διανόησης.  

Μαρξιστική κριτική της θεωρίας των δικαιωμάτων αποτυπώνεται υποδειγματικά στις  

αναλύσεις του Σεραφείμ Μάξιμου, μια κορυφαία περίπτωση μαρξιστή θεωρητικού, τον οποίο 

επιλέξαμε μεταξύ των κλασικών μαρξιστών. Από τη σοσιαλιστική διανόηση επελέγη η περίπτωση 

του Αλέξανδρου Σβώλου, από τους σημαντικότερους Έλληνες πολιτειολόγους και διανοούμενους 

του Μεσοπολέμου. Τέλος, από τη δεξιά διανόηση, επελέγη η κριτική προσέγγιση των καθηγητών 

Συνταγματικού Δικαίου Κούμαρου και Μαντζούφα, αναλυτών του μεταξικού καθεστώτος.  

 

Λέξεις κλειδιά: ατομικά δικαιώματα, κριτική, Μεσοπόλεμος. 

1. Εισαγωγή 

Στην περίοδο του ελληνικού μεσοπολέμου, ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός βρέθηκε σε 

μια μεταβατική περίοδο γεμάτη αντιφάσεις, η οποία χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια και από την 

mailto:marieanastasaki@gmail.com
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επιτακτική ανάγκη της εσωτερικής ανασυγκρότησης της χώρας και της αναζήτησης της ταυτότητάς 

της αφού είχαν δημιουργηθεί νέα κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά δεδομένα.   

Η Ελλάδα οδηγήθηκε σε αδιέξοδο λόγω της πρωτοφανούς έκρηξης των κοινωνικών 

αντιθέσεων και των πολιτικών αντιφάσεων που προκαλούν εκτεταμένη κοινωνική εξαθλίωση, 

πολιτική αστάθεια και πολιτική ανωμαλία. Η πολιτική κρίση εκδηλώνεται με την αναστολή των 

πολιτικών και ατομικών ελευθεριών και με τις μαζικές πολιτικές διώξεις, τα πραξικοπήματα, τις 

βραχύβιες κυβερνήσεις, τις δολοπλοκίες για την κατάληψη της εξουσίας, την κατάλυση της 

δημοκρατίας, την παλινόρθωση και, τέλος, την επιβολή της δικτατορίας.  

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την πολιτική κρίση κατά την περίοδο του ελληνικού 

Μεσοπολέμου υπό το πρίσμα της κριτικής που ασκήθηκε στη θεωρία των ατομικών δικαιωμάτων. 

Η μεσοπολεμική περίοδος επιλέχθηκε αφού σημάδεψε ποικιλοτρόπως τη νεοελληνική κοινωνία 

και, ως εκ τούτου, η κατανόηση της περιόδου εκείνης συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της 

σύγχρονης πραγματικότητας. Επιπροσθέτως, η ενασχόληση με την κριτική που ασκήθηκε από 

διαφορετικές ιδεολογικοπολιτικές και θεωρητικές αφετηρίες στη θεωρία των ατομικών 

δικαιωμάτων αναδεικνύει τα κρίσιμα κοινωνικοοικονομικά, ιδεολογικά και πολιτικά διακυβεύματα 

και φωτίζει τα αντίπαλα προγράμματα διαχείρισης ή και διευθέτησης της κρίσης. 

Η εν λόγω κριτική ασκήθηκε τόσο από την αριστερή διανόηση όσο και από τους 

φιλελεύθερους ριζοσπάστες. Αναπτύχθηκε όμως και επιχειρηματολογία από εκπροσώπους της 

ακροδεξιάς, οι οποίοι ήδη είχαν προσχωρήσει στη σαγήνη του φασισμού.  

Θα εστιάσουμε, λοιπόν, στις συμβολές δημοσιολόγων της περιόδου με διαφορετικές 

ιδεολογικές αφετηρίες, των οποίων ο λόγος και οι στρατηγικές επιχείρησαν να επηρεάσουν τις 

θεσμικές και πολιτικές εξελίξεις, καθώς και τους πολιτικούς προσανατολισμούς μιας κοινωνίας που 

βίωνε ριζικούς μετασχηματισμούς σε συνθήκες πολυπαραγοντικής και πολύμορφης κρίσης.     

2. Το ανυπόστατο των ατομικών δικαιωμάτων για την ελληνική μεσοπολεμική διανόηση 

2.1 Ριζοσπαστική κριτική Σ. Μάξιμου στην εφαρμογή της θεωρίας των ατομικών 

δικαιωμάτων 

Ο Καρλ Μαρξ στο έργο του Το εβραϊκό ζήτημα, διαπιστώνει αναφορικά με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα -droits de l’homme- που διακρίνονται από τα δικαιώματα του πολίτη –droits du 

citoyen- ότι «δεν είναι τίποτε άλλο παρά δικαιώματα του μέλους της κοινωνίας των ιδιωτών, 

δηλαδή του εγωιστή ανθρώπου, του χωρισμένου από τον άνθρωπο και την κοινότητα» (Μαρξ, Κ., 

1999: 91). Ειδικότερα, για το δικαίωμα της ελευθερίας αναφέρει ότι πρόκειται για το «δικαίωμα της 

απομόνωσης, το δικαίωμα του περιορισμένου, του κλεισμένου στον εαυτό του ατόμου» (ibid.:92). 

Για το ίδιο δικαίωμα αναφέρει και στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, ότι η αστική κοινωνία, στο 

πλαίσιο των αστικών σχέσεων παραγωγής, εννοεί την ελευθερία ως «το ελεύθερο εμπόριο, την 

ελεύθερη αγορά και πώληση» (Μαρξ, Κ., Ένγκελς, Φ., 2006: 35).  

Επιπλέον, σχετικά με την «πρακτική χρήση του δικαιώματος του ανθρώπου στην ελευθερία» 

(Μαρξ, Κ., 1999 : 92), αυτή συνίσταται στο δικαίωμα στην ατομική ιδιοκτησία. Ο Μαρξ 

καταγγέλλει σχετικά με το εν λόγω δικαίωμα ότι πρόκειται για το «δικαίωμα (του ατόμου) ν’ 

απολαμβάνει και να διαθέτει την περιουσία του αυθαίρετα και ανεξάρτητα από την κοινωνία, το 

δικαίωμα της ιδιωφέλειας» (ibid.:93). Μάλιστα, κάνει τη διάκριση ανάμεσα στην «ατομική 

ιδιοκτησία, η οποία αποκτήθηκε με προσωπική εργασία, και που τη δημιούργησε το ελεύθερο, 

πράγματι, άτομο, συνταυτιζόμενο, κατά κάποιο τρόπο, με τα μέσα της εργασίας του» και στην 

«ατομική καπιταλιστική εργασία» που διαδέχεται την πρώτη μορφή εργασίας, η οποία «βασίζεται 

στην εκμετάλλευση της εργασίας του άλλου, που είναι φαινομενικά μόνο ελεύθερη» (Μαρξ, Κ., 

2000: 107).  

Το δε δικαίωμα της ισότητας, το οποίο είναι η ισότητα στην ελευθερία σύμφωνα με τον 

Μαρξ, σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος θεωρείται σε ίσο βαθμό σαν αυτάρκης μονάδα (ibid.) ενώ η 

ασφάλεια είναι «η ύψιστη κοινωνική έννοια της κοινωνίας των ιδιωτών, η έννοια της αστυνομίας» 
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(ibid.: 94) προκειμένου να είναι εγγυημένη η ασφάλεια και η ιδιοκτησία των ατόμων. Κανένα από 

τα προαναφερθέντα δικαιώματα, καταλήγει ο Μαρξ, δεν «ξεπερνά τα όρια του εγωιστή ανθρώπου, 

του ανθρώπου ως μέλους της κοινωνίας των ιδιωτών, δηλαδή ως ατόμου αποτραβηγμένου στον 

εαυτό του, στο ιδιωτικό του συμφέρον και στην ιδιωτική του αυθαιρεσία και απομονωμένου από 

την κοινότητα» (ibid.: 93).  

Αυτό που καταγγέλλει ο Μαρξ δεν είναι τα δικαιώματα καθεαυτά, αλλά η απόσταση που 

υπάρχει ανάμεσα στη θεωρία -τα δικαιώματα όπως παρουσιάζονται στις διακηρύξεις και στα 

συντάγματα- και στην πράξη- όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της καπιταλιστικής κοινωνίας, η 

οποία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ικανοποίηση των δικαιωμάτων για όλα τα άτομα και όλες τις 

κοινωνικές τάξεις, παρά μόνο για τους αστούς. Τα δικαιώματα του πολίτη δεν είναι άλλα από τα 

δικαιώματα των αστών που προστατεύονται μέσω των διακηρύξεων των ανθρωπίνων -δηλαδή 

αστικών- δικαιωμάτων.  

Ο Σεραφείμ Μάξιμος, με σαφείς επιρροές από το έργο του γερμανού διανοητή, κάνει συχνά 

αναφορές σε έργα αυτού του τελευταίου προκειμένου να καταγγείλει την εφαρμογή των 

δικαιωμάτων στο πλαίσιο της αστικής κοινωνίας της εποχής του. Το δικαίωμα της ελευθερίας, επί 

παραδείγματι, συνίσταται σε μια ανάγκη της αστικής κοινωνίας για «να δώση ελευθερία στην 

ενεργητικότητα του ατόμου-αστού- για την καλλίτερη εκμετάλλευσι της συνολικής εργασίας των 

εργατών» (Μάξιμος, Σ., 1975: 78). Η αστική κοινωνία χρειάζεται ελευθερία για την παραγωγή και 

πώληση των προϊόντων, αλλά και για την χωρίς τέλος εκμετάλλευση του εργάτη. Με αυτόν τον 

τρόπο ερμηνεύει ο Μάξιμος την έννοια του φιλελευθερισμού όπως την αποδίδει ο Μαρξ (ibid.: 75). 

Επιπλέον, ο Μάξιμος αναφέρει για την ελευθερία ότι στην πράξη συνίσταται στην «ελευθερία 

στους μοναρχικούς να συνωμοτούν» όπως και στην «καταδίωξη στους κομμουνιστές που είναι 

κατά της μοναρχίας», πράγμα που πόρρω απέχει από την ελευθερία ως «σύμβολο της 

Δημοκρατίας» (Μάξιμος, Σ., 1977: 38). 

Ασκεί κριτική στον φιλελευθερισμό, στο πλαίσιο του οποίου εννοείται η ελευθερία του αστού 

εις βάρος του εργάτη. Πρόκειται για κριτική ενός συγκεκριμένου σταδίου εξέλιξης του 

καπιταλισμού, όπου η ελευθερία του ατόμου έχει έννοια οικονομική και εδράζεται στην «ελευθερία 

της ιδιοκτησίας, την απόλυτη και απεριόριστη» (ibid.). Τη δημοκρατία την αποτελούν άτομα με 

αυτή την έννοια της ελευθερίας- της ιδιοκτησίας-η οποία στηρίζεται στην εργασία και τον μόχθο 

του εργάτη (Μάξιμος, Σ., 1975: 78-79). Το δε κοινοβούλιο είναι όργανο αστικής κυριαρχίας και 

μάλιστα «ακατάλληλο όργανο αστικής κυριαρχίας στις κρίσιμες στιγμές» (ibid.: 71) και για το λόγο 

αυτό είναι χρεοκοπημένο και παραχωρεί τη θέση του στη δικτατορία με μεγάλη ευχέρεια όπως 

αποδεικνύουν τα γεγονότα του Μεσοπολέμου. 

Αυτό που καταγγέλλει ο Μάξιμος, όπως και ο Μαρξ, είναι η καταπάτηση των ελευθεριών 

που βιώνει μια συγκεκριμένη τάξη, η εργατική, σε ένα πλαίσιο ανισοτήτων και ταξικών 

διακρίσεων. Όσο δε για το δικαίωμα της ισότητας, αυτό είναι «ισότης δικαιωμάτων στους 

κεφαλαιούχους Έλληνας και ξένους» όπως και «στέρηση δικαιωμάτων στους εργάτες» (Μάξιμος, 

Σ., 1977:38). Η ισότητα, ένα από τα συνθήματα της Γαλλικής Επανάστασης, αφορούσε μόνο την 

αστική τάξη χωρίς να περιλαμβάνει την εργατική. 

Αυτή είναι η πραγματικότητα, η οποία διαφέρει πολύ από τις διακηρύξεις του αστικού 

κράτους περί ισότητας και ελευθερίας. Σε θεωρητικό μόνο επίπεδο τα δικαιώματα είχαν καθολικό 

χαρακτήρα όπως παρουσιαζόταν στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη, 

ενώ σε πρακτικό επίπεδο την εφαρμογή των δικαιωμάτων τη μονοπωλούσε η μειοψηφία της 

αστικής τάξης που κατείχε κεφάλαιο, ιδιοκτησία και μόρφωση.  

Ο σαρκασμός του Μάξιμου για την υποκρισία του αστικού κόσμου, της δημοκρατίας και του 

κοινοβουλευτισμού είναι διάχυτος στο έργο του. Στο όνομα των δικαιωμάτων και των ατομικών 

ελευθεριών, η αστική τάξη θεμελιώνει ένα καθαρά αστικό κράτος, του οποίου η υπόσταση είναι 

συνυφασμένη με τις δημοκρατικές ελευθερίες, τις αστικές δηλαδή ελευθερίες, οι οποίες «βρίσκουν 

στη Δημοκρατία μια πολιτειακή ολοκλήρωσι»· επιπλέον, «η διάκριση και ο διαχωρισμός είναι 

μάλλον τυπικοί σήμερα, δεδομένου ότι περιεχόμενο και μορφή έχουν προ πολλού συνταυτιστή» 
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(Μάξιμος, Σ., 1975:118). Τα δικαιώματα χάνουν τον καθολικό τους χαρακτήρα και οι ελευθερίες 

της μιας τάξης συγκρούονται με τις ελευθερίες της άλλης. Οι κοινωνικές τάξεις είναι αντιτιθέμενες 

και τα συμφέροντά τους είναι τόσο διαφορετικά ώστε δεν μπορούν να εκφραστούν από το ίδιο 

κοινοβούλιο. Επομένως, ο κοινοβουλευτισμός, ως σύστημα που υπηρετεί τα αστικά μόνο 

δικαιώματα, δεν εκφράζει τις μάζες, δεν βρίσκει έρεισμα στη λαϊκή συνείδηση (ibid.:129) ούτε και 

ανταποκρίνεται στις νέες μορφές κοινωνικών σχέσεων. Συνεπώς, «το κοινοβούλιο αχρηστεύεται» 

και δεν μπορεί με κανένα τρόπο –«ούτε με καθολικό κοινοβούλιο ούτε με αντιπροσωπεία τάξεων»- 

να «στεγάσει τις αντιτιθέμενες τάξεις» (ibid.: 152-153). 

Συνεπώς, το κοινοβούλιο δεν διαδραματίζει κανένα ουσιαστικό ρόλο μέσα στο καπιταλιστικό 

κράτος όπου το μόνο βέβαιο είναι, αφενός, η φασιστοποίηση της κοινωνίας με την ταυτόχρονη 

πάλη κατά του κοινοβουλευτισμού και, αφετέρου, οι πολιτικοί αγώνες, τα μέσα έκφρασης, 

αντίδρασης και κινητοποίησης των λαϊκών μαζών. Τόσο η αστική τάξη, όσο και η προλεταριακή 

δεν πιστεύουν πλέον στην κοινοβουλευτική λύση. «Η αστική τάξη έπαυσε να πιστεύει πια στην 

κοινοβουλευτική κυριαρχία της και η επαναστατική έχει προ πολλού αντιτάξη την προλεταριακή 

δικτατορία στο αστικό κοινοβούλιο» (ibid.: 152).   

Η αστική τάξη εγκατέλειψε την πίστη στους φιλελεύθερους θεσμούς και στις ατομικές 

ελευθερίες με αποτέλεσμα να καταφύγει σε εξωκοινοβουλευτικές διεξόδους που περιστέλλουν τα 

δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες. Η δε εργατική τάξη, υποστηρίζει ο Μάξιμος, θεωρεί τη 

δικτατορία του προλεταριάτου ως καταλληλότερη μορφή διακυβέρνησης από τον 

κοινοβουλευτισμό της αστικής τάξης.  

2.2 Μετριοπαθής κριτική προσέγγιση της θεωρίας των ατομικών δικαιωμάτων από τον  

Αλέξανδρο Σβώλο 

Για τον Αλέξανδρο Σβώλο, τα ατομικά δικαιώματα που προστατεύονται νομικά είναι 

χαρακτηριστικό του φιλελευθερισμού που τίθεται υπέρ της «αποχής του κράτους από μια ορισμένη 

σφαίρα ιδιωτικής δράσης των ατόμων (nec facere)» (Πάσχος, Γ., 1981: 70). Ο φιλελευθερισμός, ως 

κατεξοχήν ιδεολογία της αστικής τάξης, επεδίωξε τη νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων 

προκειμένου να προασπίσει τις αντιφεουδαρχικές κατακτήσεις της εν λόγω κοινωνικής τάξης και, 

παράλληλα, «εδημιούργησε την πίστιν προς την ιερότητα των κεκτημένων δικαίων και προς την 

αρμονίαν των συμφερόντων, την οποίαν εξασφάλιζεν ο ελεύθερος ανταγωνισμός» (Σβώλος, Α., Ι., 

1928:127). Για την επίτευξη δε της «αρμονίας των συμφερόντων» όπως την εννοεί ο 

φιλελευθερισμός είναι απαραίτητη η οικονομικής φύσεως ελευθερία, όπως και η πολιτική 

ελευθερία, η οποία εξασφαλίζει «εντός του κοινοβουλίου την αρμονίαν των γνωμών και των 

συμφερόντων» (ibid.). Εντούτοις, η εν λόγω αρμονία αποτελεί απλή πρόληψη, την οποία τα 

κοινωνικά γεγονότα έχουν διαψεύσει. Ο Σβώλος ασκεί κριτική στον ατομικισμό που προωθεί ο 

φιλελευθερισμός, ο οποίος «εθεώρησε τους πολίτες ως άτομα απομονωμένα και άσχετα προς 

άλληλα, ως μόρια ασύνδετα επί ωρισμένης χωρικής ενότητος» (ibid.:128). Εντούτοις, ο έλληνας 

στοχαστής αναγνωρίζει τα ατομικά δικαιώματα ως ζωτικής σημασίας στοιχεία τόσο για την 

ατομική όσο και για την κοινωνική ζωή (Σβώλος, Α., Ι., 1931:12). Εξάλλου, «ο τελικός σκοπός της 

κοινωνίας είναι ο άνθρωπος ως αυτοτελής αξία» και η χειραφέτησή του προς την ελευθερία 

(Σβώλος, Α., Ι., 1928: 365). 

Ειδικότερα για το δικαίωμα της ελευθερίας, αυτή αποτελεί για τον δημοκράτη καθηγητή μία 

από τις τρεις αρχές του πολιτεύματος-οι άλλες δύο είναι η δικαιοκρατία και η δημοκρατία. Οι τρεις 

αυτές αρχές αποτελούν σημαντικό έρεισμα της προόδου, μια που εξασφαλίζουν «το ελάχιστον 

όριον της αξίας του ανθρώπου, την διατήρησιν του πολιτισμού του και την αβίαστον εξέλιξίν του» 

(Σβώλος, Α., Ι., 1935:128). Επιπλέον, «η άμυνα υπέρ των αρχών αυτών ανταποκρίνεται σήμερα εις 

επιτακτικήν ανάγκη και εις το συμφέρον των πολλών» (ibid.:129). Η έννοια της δημοκρατίας 

εμπεριέχει τα «ατομικά δικαιώματα» και την «ελευθερία της πνευματικής και της ομαδικής 

κινήσεως», που αποτελούν τα όπλα των κοινωνικών κατακτήσεων των ασθενέστερων τάξεων 

γι’αυτό χωρίς αυτά η δημοκρατία είναι κενή λέξη αφού ταυτίζεται με την «απόλυτον εξουσίαν μιας 
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μερίδος του λαού επί του συνόλου» (ibid.). Περαιτέρω, ο έλληνας καθηγητής υπογραμμίζει ότι η 

τάση που παρατηρείται για την κατάκτηση της ελευθερίας του ατόμου είναι ότι αυτή 

πραγματοποιείται «επί καθολικωτέρου πεδίου-ηθική και οικονομική ζωή-και δια της ομάδος-όχι 

πλέον δια του ατόμου» (ibid.:365). Προφανώς, δίνει έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα της 

ελευθερίας και στο δυναμικό χαρακτήρα των ομάδων μέσω των οποίων προωθούνται 

αποτελεσματικότερα τα κοινωνικά συμφέροντα και εκφράζονται συνεπέστερα οι βουλήσεις όλων 

στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας.   

Η δημοκρατία, σύμφωνα με τον Σβώλο, θεωρεί όλες τις βουλήσεις ισοδύναμες και ισότιμες 

(ibid.: 120, 366)  και γι’αυτό η μειοψηφία -έστω κι αν υποκύπτει τελικά στη βούληση της 

πλειοψηφίας- «διατηρή την ελευθερίαν να εκφράζεται και να καταστή πλειοψηφία, διότι αι 

πολιτικαί αρχαί της δημοκρατίας έχουν εναλλασσόμενους και όχι μόνιμους προσωπικούς φορείς» 

(ibid.: 119) αφού ο Λαός έχει την ελευθερία να μεταβάλλει το πολίτευμα και την οργάνωση των 

εξουσιών (ibid.: 80). Η νομική προστασία της ελευθερίας των μειοψηφιών, αλλά και η δυνατότητα 

που τους δίνεται να εκφραστούν και να ασκούν τα δικαιώματά τους, αποτελεί υποχρέωση της 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, η οποία εξάλλου χαρακτηρίζεται από σχετικότητα (ibid.: 119-120) 

και ιδεολογική μικτότητα (ibid.: 366). Σε αντίθετη περίπτωση, η δημοκρατία αυτοαναιρείται.  

2.3 Η υπεροχή της έννοιας του καθήκοντος έναντι της έννοιας των ατομικών δικαιωμάτων για 

τη δεξιά διανόηση   

Η δεξιά διανόηση, η οποία εκπροσωπείται από τους αναλυτές του μεταξικού καθεστώτος 

Κούμαρο και Μαντζούφα, είναι τασσόμενη κατά του φιλελευθερισμού και των θεμελίων του, 

προπαγανδίζοντας απόψεις αντιφιλελεύθερες, αντικοινοβουλευτικές, συντηρητικές, αντιδραστικές 

και εθνικιστικές. Όπως υποστηρίζουν αυτοί οι στοχαστές, το ατομικιστικό πνεύμα της εποχής 

επηρέασε βαθιά τους πολίτες, με αποτέλεσμα αυτοί να μην ενδιαφέρονται για το γενικό συμφέρον 

ούτε και για τις κρατικές υποθέσεις (Κούμαρος, Ν.Δ., Μαντζούφας, Γ.Α.,  Ιούλιος 1938:768).  

Διαπιστώνουν ότι «ο αριθμός των πολιτών, οίτινες ενδιαφέρονται δια τας κρατικάς υποθέσεις 

είναι περιωρισμένος» όπως και ότι «έκαστος φροντίζει δια την ατομικήν αυτού ευημερίαν, μη 

αντιλαμβανόμενος, ότι αύτη έχει αναγκαίαν προϋπόθεσιν την γενικήν ευημερίαν» (ibid.).  

Σχετικά με το ζήτημα των ελευθεριών, η θέση του μεταξικού καθεστώτος όπως εκφράστηκε 

από τους θεωρητικούς του, ήταν ότι τα ατομικά δικαιώματα υποτάσσονται στα δικαιώματα του 

συνόλου και η έννοια του καθήκοντος υπερέχει της έννοιας του ατομικού δικαιώματος. Όπως 

ανέφερε και ο ίδιος ο Μεταξάς : «Το άτομον έχει δικαιώματα, αλλά τα δικαιώματα του συνόλου 

προηγούνται πάντοτε και εις πάσαν περίπτωσιν των δικαιωμάτων του ατόμου. Τα δικαιώματα του 

ατόμου απέναντι του κράτους συστέλλονται και διαστέλλονται κατά τας περιστάσεις, κανονίζονται 

δε εκάστοτε δια νόμου αναλόγως των συμφερόντων του συνόλου» (Αλιβιζάτος, 1995 :415). 

Μάλιστα προκειμένου να προσαρμοστεί «εις τα ιδεώδη του συνόλου» το άτομο πρέπει να 

χειραγωγηθεί, να κατανοήσει ότι «το όλον προηγείται του μέρους, ότι η κοινωνία προηγείται του 

ατόμου ως περιέχουσα το άτομον». Η «εθνική ολότητα» βρίσκεται υπεράνω όλων και γι’αυτό το 

άτομο έχει ηθικό καθήκον να προασπίσει την «εσωτερικήν και εξωτερικήν ασφάλειαν της χώρας 

και την ακεραιότητα, δια την οποίαν ουδεμία θυσία είναι μεγάλη» (Κούμαρος, Ν.Δ., Μαντζούφας, 

Γ.Α., 1940:844-845).  

Το προαναφερθέν «όλον» προκειμένου να αποφύγει το χάος και να επιτύχει αρμονία και 

συνοχή, οφείλει να προσαρμοσθεί στις νέες ανάγκες και να αρνηθεί συστήματα που διακήρυτταν 

δικαιώματα, αλλά τώρα έχουν χρεοκοπήσει και είναι αναχρονιστικά. Οφείλει να βγει από «τον 

βρωμερόν βούρκον μιας αθλίας παρακμής» και να ανακόψει την «κοινωνικήν αναρχίαν και 

κρατικήν αποσύνθεσιν» (Νικολούδης, Θ., 1937: 2) εκτελώντας το αυτονόητο, δηλαδή το καθήκον 

να ακολουθήσει ένα χαρισματικό ηγέτη, να τον υπακούσει, να τον αποθεώσει. 

Προφανώς λοιπόν, στο θεωρητικό οικοδόμημα των αντιδραστικών διανοητών δίδεται ένα νέο 

περιεχόμενο στα ατομικά δικαιώματα και ιδιαίτερη έμφαση στο καθήκον και την αφηρημένη 

έννοια του εθνικού συμφέροντος. Όπως, λόγου χάρη, υποστήριζε ένας ιδιαίτερα σημαντικός 
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θεωρητικός του καθεστώτος «Η  Μεταβολή της 4ης Αυγούστου μη δεχόμενη φυσικά δικαιώματα 

και ατομικάς ασυδοσίας, δυναμένας να ίστανται και έναντι του Κράτους ακόμη, δια να θέτουν 

φραγμούς εις την κρατικήν δράσιν, δεν καταλήγει εις την απορρόφησιν του ατόμου εντός του 

συνόλου και εις την εκμηδένισιν της ατομικής πρωτοβουλίας. Η κρατική δράσις έχει ως όριον το 

εθνικόν συμφέρον» (στο Κόκκινος, Γ., 1984 :69). Είναι σαφές ότι απορρίπτονται τα ατομικά 

δικαιώματα ως φυσικά δικαιώματα με το πρόσχημα ότι οδηγούν σε ασυδοσία και εμποδίζουν 

ακόμη και την κρατική δραστηριότητα. Η έννοια της ελευθερίας είναι συνώνυμη με την έλλειψη 

μέτρου και ορίων, πράγμα φυσικά που αντίκειται στο εθνικό συμφέρον και το υπονομεύει. Και 

όπως τονίζουν επανειλημμένα οι αναλυτές δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο από το εθνικό συμφέρον και 

κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το θέτει εν κινδύνω. 

Όπως και τα υπόλοιπα δικαιώματα, έτσι και το δικαίωμα του εκλέγειν δεν υφίσταται ως 

φυσικό δικαίωμα και είναι μέγα ψεύδος ότι η δημοκρατική αρχή πρέπει να στηρίζεται στην 

καθολική ψηφοφορία. Εξάλλου «δεν εξεδηλούτο δια των εκλογών η πραγματική λαϊκή  βούλησις» 

(Κούμαρος, Ν.Δ., Μαντζούφας, Γ.Α., Ιούλιος 1938:769) λόγω του χαμηλού ποσοστού των 

ψηφοφόρων που προσέρχονταν στις κάλπες, αλλά και αυτών που είχαν δικαίωμα να ψηφίζουν. 

Υπερίσχυε επομένως η άποψη μιας πολύ μικρής μειοψηφίας από το σύνολο του λαού· ως εκ 

τούτου, το δικαίωμα του εκλέγειν δεν είχε νόημα, όπως νόημα δεν είχε και η κοινοβουλευτική 

δημοκρατία αφού θεωρητικά μόνο συνίστατο στη λαϊκή κυριαρχία ενώ στην πράξη ήταν πάντοτε η 

υπεροχή μιας συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης «ήτις κατόρθωνε να έχη υπέρ εαυτής το ελάχιστον 

τούτο ποσοστόν του όλου λαού, το οποίον απετέλη την πλειοψηφίαν των εκλογέων» (ibid.). 

Υποστηριζόταν, μεταξύ άλλων, σε αυτό το πλαίσιο, ότι «δικαιώματα ελευθέρας εκλογής, λοιπόν, 

δεν εχάθησαν, ούτε αφηρέθηκαν από κανένα, διότι δεν υπήρχαν για να χαθούν ή να αφαιρεθούν. 

[…] Τα δικαιώματά μας δεν εμειώθηκαν κατά τίποτε. Από όσα είχαμε πρώτα, κανένα δεν μας 

έλειψε. Μόνον ότι κατά λάθος τα ελέγαμε δικαιώματα» (Αθάνατος Κ., 1937:230, στο 

Ανδρειωμένος, Γ. 2010:77). 

 Για τους αντιδραστικούς διανοητές επομένως, τα δικαιώματα δεν υφίστανται, η λαϊκή 

κυριαρχία αποτελεί μύθο όπως και η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι μια φενάκη. Η μόνη 

πραγματικότητα είναι η κυριαρχία μίας μειοψηφίας την οποία «η αληθής πλειονότης του λαού ήτο 

αναγκασμένη μοιρολατρικώς να υφίσταται» (ibid.:770). 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ούτε και η παραβίαση της καθολικής ψηφοφορίας, 

σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, σημαίνει στέρηση της ατομικής ελευθερίας αφού η ελευθερία 

του ατόμου μπορεί να υπάρχει και χωρίς την ελευθερία του εκλέγειν. Αντιθέτως, μπορεί να υπάρχει 

ελευθερία του εκλέγειν, αλλά να είναι περιορισμένη η ατομική ελευθερία.  

Οι αντιδραστικοί θεωρητικοί αποσυνδέουν τη δημοκρατία από το εκλογικό δίκαιο, την αρχή 

της πλειοψηφίας και τις ελευθερίες, ατομικές και συλλογικές. Επιπροσθέτως, δεν αποδέχονται την 

έννοια των ατομικών δικαιωμάτων που προωθεί τον ωφελιμισμό, τον ατομικισμό και τα ατομικά 

πάθη. Περιφρονούν και χλευάζουν τα άνευ νοήματος δικαιώματα που «δεν είναι παρά ασκήσεις 

ματαιότητας και υποκρισίας» προβάλλοντας το «επιχείρημα της ματαιότητας» (Χίρσμαν, Α., 2017: 

75-76). 

Αντιθέτως, προτάσσουν την έννοια του καθήκοντος και μάλιστα ως μοναδικού δικαιώματος 

κυβερνώντων και κυβερνωμένων: δηλαδή αποδέχονται μόνο «το δικαίωμα της εκπληρώσεως του 

καθήκοντος αυτών προς το έθνος» (ibid: 801). 

3. Κοινοί τόποι και αποκλίσεις της μεσοπολεμικής πολιτειολογικης σκέψης : Μια 

(συγ)κριτική σύνοψη 

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω σύντομες αναπτύξεις όλοι οι θεωρητικοί ασκούν αυστηρή 

κριτική στη θεωρία των ατομικών δικαιωμάτων ως χαρακτηριστικό του φιλελευθερισμού, είτε 

αυτοί χαρακτηρίζονται ως μαρξιστές, σοσιαλδημοκράτες ή αντιδραστικοί δεξιοί. Όλοι συμφωνούν 

ότι τα δικαιώματα έχουν ατομικιστικό, ατομοκεντρικό και εγωιστικό χαρακτήρα και εξυπηρετούν 
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την προώθηση των συμφερόντων της αστικής τάξης. Υπάρχει επίσης κοινή διαπίστωση ότι η 

καθολικότητα των δικαιωμάτων δεν υφίσταται ούτε και υπάρχει ισότητα δικαιωμάτων για όλους.  

΄Ολοι στηλιτεύουν επομένως τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η θεωρία των 

δικαιωμάτων εντός μιας κοινωνίας που είχε χαρακτήρα αστικό και ευνοούσε μια συγκεκριμένη 

κοινωνική τάξη. Η γενική παραδοχή είναι ότι η θεωρία των δικαιωμάτων χρησίμευσε στην αστική 

τάξη προκειμένου να δημιουργήσει τους απαραίτητους όρους της κυριαρχίας της.  

Ωστόσο, ο Μάξιμος όπως και οι Κούμαρος-Μαντζούφας, απορρίπτουν τα δικαιώματα με το 

εγωιστικό τους περιεχόμενο- καθένας προφανώς για τους δικούς του λόγους και ανάλογα με τους 

ιδεολογικούς του προσανατολισμούς.  

Η κριτική του μαρξιστή θεωρητικού είναι δηκτική και απορρίπτει τη θεωρία των 

δικαιωμάτων αφού τα δικαιώματα δεν έχουν θετικό ρόλο για τις υποτελείς τάξεις. Ειδικότερα το 

δικαίωμα της ελευθερίας αφορούσε μόνο την αστική τάξη και μάλιστα τη δυνατότητα που της 

προσφερόταν για τις οικονομικές της δραστηριότητες. Το δικαίωμα της ελευθερίας ήταν απλώς ένα 

ιδεολόγημα που χρησιμοποίησε η άρχουσα τάξη, το οποίο βασίστηκε στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας 

και στην ελευθερία εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης των εργατών. Η αστική τάξη 

υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες, αλλά ο χαρακτήρας τους είναι καθαρά 

αστικός. Εξάλλου, η αστική ελευθερία συνίσταται στην ελευθερία για συνωμοσίες και διώξεις 

εναντίον των οπαδών του κομμουνισμού, οι οποίοι όμως βιώνουν έντονα την καταπάτηση των 

ελευθεριών και τη στέρηση των δικαιωμάτων τους. Μέσω συγκεκριμένων επίκτητων 

χαρακτηριστικών -όπως του κεφαλαίου και της μόρφωσης- ο αστικός κόσμος διεκδίκησε τα 

ατομικά δικαιώματά του προκειμένου να επιβληθεί στις κατώτερες τάξεις, να κυριαρχήσει, αλλά 

και να διατηρήσει αυτή την κυριαρχία.  

Η έννοια των δικαιωμάτων επομένως δεν είναι γνήσια, δεν έχει πραγματικό περιεχόμενο και 

ούτε ισχύει ή εφαρμόζεται για το σύνολο της κοινωνίας. Εξάλλου, αυτό φαίνεται και στη 

λειτουργία του αστικού κοινοβουλίου, το οποίο είναι ο εγγυητής των ελευθεριών του αστικού 

κόσμου συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προώθηση των συμφερόντων του μέσα από 

αποκλεισμούς και διακρίσεις, αυταρχικές και δικτατορικές πρακτικές, εξωκοινοβουλευτικές και 

παράνομες μεθόδους. 

Για την αντιδραστική διανόηση, η κριτική είναι ολοκληρωτική και τα δικαιώματα 

υποκαθίστανται από το καθήκον, το οποίο ως ιερή υποχρέωση, αποκτά αποκλειστικότητα στο 

καθημερινό πράττειν του ατόμου και έχει μια υφή «θυσιαστική». Το άτομο οφείλει να θυσιάσει το 

προσωπικό του συμφέρον και το ατομικό του δικαίωμα στο βωμό του καθήκοντος δείχνοντας με 

αυτό τον τρόπο την υπεύθυνη στάση του απέναντι στην κοινωνία, την αυτοθυσία του, την αρετή 

του και την ηθικότητά του.   

Ο Αλέξανδρος Σβώλος από την πλευρά του, παρατηρεί κι αυτός ότι τα δημοκρατικά 

δικαιώματα υπήρξαν κατάκτηση της αστικής τάξης, η οποία διεκδίκησε τη βελτίωση των όρων 

ζωής της και επεδίωξε την αρμονία των συμφερόντων της προωθώντας όμως ταυτόχρονα τον 

ατομικισμό και την απομόνωση του ατόμου. Τα ατομικά δικαιώματα αποτέλεσαν το θεμέλιο του 

φιλελευθερισμού, αλλά η εφαρμογή των αρχών του απέδειξε ότι τα δικαιώματα ήταν το πρόσχημα 

για την κατίσχυση της αστικής τάξης εις βάρος των άλλων τάξεων που βρίσκονταν σε θέση 

υποτέλειας. Επιπλέον, η υπεροχή του ατομικού στοιχείου εις βάρος του κοινωνικού είναι μια 

πραγματικότητα με την οποία ο Σβώλος δεν συμφωνεί αφού ήταν αντίθετος προς στην 

ατομικιστική προσέγγιση του φιλελευθερισμού.  

Ωστόσο, ο Σβώλος χαρακτηρίζεται από ηπιότητα και μετριοπάθεια –σε αντίθεση με τους 

προηγούμενους αναλυτές- παρά την αυστηρή κριτική του. Θεωρεί τα ατομικά δικαιώματα 

απαραίτητα εργαλεία για τη διατήρηση και υπεράσπιση των κοινωνικών κατακτήσεων όπως και για 

τη δημοκρατία, η οποία είναι κενή άνευ δικαιωμάτων και αποτελεί «το αξιοπρεπέστερον δια τον 

άνθρωπον πολίτευμα και το γονιμώτερον δι’αυτήν» (Σβώλος, Α.Ι., 1935: 129). 

Ο κάθε διανοούμενος έχει επομένως τη δική του άποψη για τα ατομικά δικαιώματα 

καταλήγοντας είτε στην απόρριψή τους είτε στην αποδοχή τους υπό όρους. Όλοι συμφωνούν ότι τα 
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δικαιώματα είναι το θεμέλιο του φιλελευθερισμού και το χαρακτηριστικό γνώρισμα του εγωιστικού 

ατόμου και αναπτύσσουν επιχειρηματολογία προκειμένου να αναπροσδιορίσουν τις προϋποθέσεις 

των δικαιωμάτων και το πλαίσιο της εφαρμογής τους. Η θεωρία των δικαιωμάτων οφείλει να 

απαλλαγεί από τη μεταφυσική της υφή και να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο εντός ενός 

πλαισίου ισότητας για όλους.  
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Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που υπηρετούν στον Δήμο της Αγίας Παρασκευής Αττικής σε ζητήματα που αφορούν 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και η συγκριτική 

μελέτη μεταξύ εκπαιδευτικών θετικών και θεωρητικών επιστημών. Για τις ανάγκες της έρευνας, η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι εμπειρική ποσοτική με ερευνητικό εργαλείο το 

ερωτηματολόγιο. Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε με τυχαία δειγματοληψία και 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν πρότυπα για τους 

μαθητές, μελλοντικούς ενεργούς πολίτες, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

στάσης τους απέναντι στα ζητήματα των προκαταλήψεων και της διαφορετικότητας. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 19-26 Μαΐου 2017 με συμμετοχή 128 ατόμων.  

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων υποστηρίζει 

σε μεγάλο βαθμό την άποψη ότι η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη μπορεί να συμβάλλει 

σημαντικά στα ζητήματα της ανισότητας, των δυσμενών συνθηκών, του προσφυγικού και του 

μεταναστευτικού. 

 

Λέξεις κλειδιά: Σχολικός εκφοβισμός, ξενοφοβία, ρατσισμός, προκατάληψη. 

1. Εισαγωγή 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσαν να οριστούν ως τα δικαιώματα που είναι 

συνυφασμένα με τη φύση του ανθρώπου και είναι απαραίτητα για την επιβίωση των κοινωνιών. 

Βάση τους αποτελεί η αρχή του σεβασμού του ατόμου, θέτοντας ως δεδομένο ότι ο κάθε άνθρωπος 

είναι ένα ηθικό και λογικό ον που πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια και χρήζει εκτίμησης από τους 

συνανθρώπους του (Τζαμπερής, 2008). Το σύνολο αυτών των δικαιωμάτων είναι αδιαίρετο, 

αλληλένδετο και αλληλοεξαρτώμενο, είτε πρόκειται για δικαιώματα πολιτικά, όπως το δικαίωμα 

στη ζωή, η ισότητα απέναντι στο νόμο και η ελευθερία της έκφρασης, είτε πρόκειται για 

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά, όπως το δικαίωμα στην εργασία, η κοινωνική ασφάλιση 

και η εκπαίδευση, ή συλλογικά όπως τα δικαιώματα για την ανάπτυξη και την αυτοδιάθεση κ.ά. 

Πρακτικά πρόκειται για αρχές που ορίζουν πρότυπα συμπεριφοράς, όπου η βελτίωση ενός 

δικαιώματος διευκολύνει την προώθηση των άλλων, ομοίως, η στέρηση κάποιου επηρεάζει 

αρνητικά τα άλλα.  

Η διαφύλαξη και τήρηση αυτών των αρχών είναι πλέον θεσμοθετημένη από το εθνικό και 

διεθνές δίκαιο, για χάρη της εύρυθμης λειτουργίας των κοινωνιών.  Για την προώθηση αυτών των 

αρχών, οι διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών έδωσαν το έναυσμα για την ανάπτυξη της 

διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με το έγγραφο αυτό τέθηκε η βάση για τη 

συγκρότηση ενός συστήματος διεθνούς δικαίου και αξιών για την προστασία των ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων. Από τότε, το διεθνές δίκαιο, σε αυτόν τον τομέα, χαρακτηρίζεται από ένα 

συνδεδεμένο σύστημα συμβάσεων, συνθηκών, οργανώσεων και πολιτικών φορέων.  

Σε αυτό το πλαίσιο, το ζήτημα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εμπεριέχεται 

στην κοινωνική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία συνδέεται με την ειρήνη και την 

ισότητα, αλλά επεκτείνεται σε όλες τις διαστάσεις της αειφορίας. Αναγκαίο σε αυτήν την πορεία 

είναι τα άτομα να συλλειτουργούν ειρηνικά, αειφόρα και αρμονικά με άλλους πολιτισμούς, ενώ 

παράλληλα, απαιτείται η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης και η 

περιβαλλοντικά αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων. 

2.  Θεωρητικό πλαίσιο 

2.1 Ιστορική Αναδρομή 

Το πρώτο συνταγματικό κείμενο κατοχύρωσης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συντάχθηκε 

το 1215 στην Αγγλία και ήταν η Magna Charta Libertatum (Μεγάλος Χάρτης των Ελευθεριών). Με 

αυτό περιορίστηκε η βασιλική εξουσία, ενώ  οι ευγενείς και οι πολίτες  είχαν πλέον δικαίωμα στην 

προσωπική ελευθερία και στην ελευθερία κινήσεως. Το 1628 δημιουργήθηκε ένα συνταγματικό  

έγγραφο, το λεγόμενο Petition of Rights, όπου διακήρυττε την προσωπική ελευθερία  και 

απαγόρευσε τις αυθαίρετες συλλήψεις,τις φυλακίσεις και επιτάξεις (Αντωνόπουλος, 1981: 19-20) 

Το 1977 ψηφίστηκε και εγκρίθηκε από το Κογκρέσο το νομοσχέδιο των δικαιωμάτων  «Bill of 

Rights», στο οποίο δώθηκε ιδιαίτερη έμφαση  στα ατομικά δικαιώματα και στο δικαίωμα για 

επανάσταση (Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 2014: 19) Το 1945, 

στην Διάσκεψη της Γιάλτας, οι Συμμαχικές δυνάμεις συμφώνησαν στην επιτακτική ανάγκη 

δημιουργίας ενός νέου οργανισμού στον ρόλο που είχε έως τότε η Κοινωνία των Εθνών. Αυτός 

επρόκειτο να είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Σκοπός του θα ήταν η διατήρηση της ειρήνης 

και της ασφάλειας, η συνεργασία των μελών αλλά κύριο μέλημα του θα ήταν η προώθηση της 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο ρόλος του στη διεθνή νομοθεσία ήταν καταλυτικός, 

μιας και πλέον αποτελεί τον διεθνή ανθρωπιστικό νόμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

 Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πόλεμου, το 1945, κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη ενός 

Καταστατικού Χάρτη από τον ΟΗΕ για την προστασία του δικαιώματος των ατόμων, με σκοπό να 

διακηρυχτεί η πίστη στα θεμελιώδη δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια και στην αξία του ανθρώπου, 

στην ισότητα των φύλων αλλά και συλλογικά των εθνών και να υπάρχουν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις για την τήρηση της δικαιοσύνης. 

2.2 Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα επηρεάζουν κάθε πλευρά της ζωής και βρίσκονται στη ρίζα 

σχεδόν κάθε προβλήματος του σύγχρονου κόσμου, όπως βία, φτώχεια, καταστροφή του 

περιβάλλοντος, οικονομική ανισότητα κ.ά. Ενώ στην αρχική τους σύλληψη ήταν περιορισμένα στη 

σφαίρα των αστικών και πολιτικών ζητημάτων, σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να νοηθούν σε μια 

ευρύτερη σφαίρα συμπεριλαμβάνοντας και την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική διάσταση 

(Tzaberis, 2009). Η διεθνής κοινότητα πλέον αναγνωρίζει τρεις γενιές ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

καθεμιά από τις οποίες καλύπτει διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.  

Στην πρώτη συμπεριλαμβάνονται τα αστικά και πολιτικά, όπως αυτό της ελευθερίας της 

έκφρασης, το δικαίωμα στη ζωή, σε μια δίκαιη δίκη, στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή της 

κοινωνίας κ.α.. Στην δεύτερη ανήκουν τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά, όπως το 

δικαίωμα σε ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης, στην εργασία κ.α. Τα δικαιώματα της τρίτης γενιάς 

χαρακτηρίζονται και ως «αναδυόμενα», καθώς ακόμη βρίσκονται στη διαδικασία αποδοχής από το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο όπως τα συλλογικά δικαιώματα της κοινωνίας, όπως της βιώσιμης 

ανάπτυξης, της ειρήνης και του υγιεινού περιβάλλοντος. 
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2.3 Εκπαιδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Στην αρχή του 21ου αιώνα, είναι αναγκαία η αλλαγή των πεποιθήσεων και της στάσης μας 

απέναντι στη βία και στις διακρίσεις. Η αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλους 

ανεξαιρέτως απαιτεί την συμμετοχή όλων των μελών της κοινωνίας. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι 

η «καρδιά» αυτής της αλλαγής (Πανταζής, 2008: 108). Σε αυτήν τη διαδικασία, όλοι ανεξαιρέτως 

έχουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση, η οποία πρέπει να παρέχεται δωρεάν και η πρόσβαση στην 

ανώτερη παιδεία να είναι ανοιχτή σε όλους, με ίσους όρους και ανάλογα με τις ικανότητες του 

καθένα. Με αυτά τα δεδομένα, γίνεται αντιληπτό ότι σκοπός της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η 

πλήρης ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και η ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την 

ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές 

ομάδες. 

Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες μάθησης που να προάγουν την ελευθερία του πνεύματος, 

την επιχειρηματολογία και την απόκτηση συνείδησης της σημασίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, σύμφωνα με την δική τους κρίση και δράση και όχι απλά να προωθούν? την μετάδοση 

γνώσεων (Πανταζής, 2006: 20). Πρέπει να ακολουθούνται μορφές διδασκαλίας όπου οι 

διδασκόμενοι όχι μόνο να λαμβάνουν, αλλά να παράγουν και οι ίδιοι γνώση. Η αποτελεσματική 

διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου προϋποθέτει τον σαφή καθορισμό και την οργάνωση 

των ιδεών, εννοιών, πρακτικών και αρχών που πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία της 

μάθησης.  

Βασικός στόχος της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η ενσωμάτωση των 

διεθνών πρακτικών τους στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη 

πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην προώθηση της ισότητας και της 

βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση της συμμετοχής των ανθρώπων στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων στα πλαίσια ενός δημοκρατικού συστήματος (Flowers, 2004: 105). Η εκπαίδευση στα 

ανθρώπινα δικαιώματα είναι η προσπάθεια κατάρτισης, πληροφόρησης και μετάδοσης γνώσεων 

που σκοπό έχει τη δημιουργία μιας οικουμενικής κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που να 

προάγει τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων, την 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  

Μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν όλοι, ενήλικες και μαθητές, 

να μάθουν για τα δικαιώματά τους, τη μεταξύ τους σύνδεση, τις συμπεριφορές, στάσεις, ιδέες και 

αξίες από τις οποίες προέρχονται και ποια είναι η κατάσταση των δικαιωμάτων στον κόσμο. Για 

τους μαθητές, αποτελεί την προετοιμασία τους για μια υπεύθυνη ζωή, μέσα σε ένα πνεύμα ισότητας 

ανάμεσα στους λαούς, ώστε να είναι ικανοί να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια ελεύθερη 

κοινωνία. Εξάλλου, η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και 

του δικαιώματος στην εκπαίδευση.  

 Σύμφωνα με την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του παιδιού, η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα δεν είναι θέμα μόνο περιεχομένου αλλά σχετίζεται και με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες 

μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα μέσα διδασκαλίας, οι πρακτικές 

και όλες οι διαδικασίες, να συμβάλουν στην εκμάθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην 

προώθησή τους μέσα στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού συστήματος.  

2.4 Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο ανάπτυξη ήταν αποτέλεσμα των διασκέψεων των διεθνών 

οργανισμών και συγκεκριμένα ανάμεσα στις διαβουλεύσεις για τη σύνδεση της ανάπτυξης και 

προστασίας του περιβάλλοντος. Η UNESCO και η Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

ενσωμάτωσαν στα συνέδρια και στις συναντήσεις τους την αειφορία (Παπαδημητρίου, 2004). 

Υπήρξαν πολλές ονομασίες, όπως εκπαίδευση για έναν αειφόρο τρόπο ζωής, εκπαίδευση της 

αειφορίας και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία ήταν και αυτή που οριστικοποιείται 

από την διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ και χρησιμοποιείται σε διεθνή κείμενα. Το Παιδαγωγικό 
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Ινστιτούτο ορίζει την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως την εκπαίδευση που στοχεύει 

στην αξιοποίηση του ρόλου της για να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, να 

ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες απέναντι σε αυτά και να αναπτυχθεί μία περιβαλλοντική ηθική προς 

ένα αειφόρο τρόπο ζωής. Βασική της επιδίωξη είναι να καθιερωθεί μια νέα μαθησιακή κουλτούρα, 

που θα ενισχύει την υπευθυνότητα και την ενεργή συμμέτοχη όλων ώστε να υπάρξουν κοινωνίες 

που να λειτουργούν στα πλαίσια της αειφορίας (Ζαχαρίου & Κατσίκης, 2006: 193-203). 

 Οι αρχές που διέπουν την αειφόρο ανάπτυξη είναι η αναγνώριση την ποικιλότητας, η 

ανάπτυξη μέσα στο σεβασμό και την ανεκτικότητα της διαφορετικότητας, η αναγνώριση των αξιών 

σε ανοιχτό διάλογο, η προβολή των αξιών του σεβασμού και της αξιοπρέπειας που θεμελιώνουν 

την αειφόρο ανάπτυξη στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, η οικοδόμηση της ανθρώπινης 

ικανότητας σε όλες τις όψεις της αειφόρου ανάπτυξης, η χρησιμοποίηση της τοπικής γνώσης γύρω 

από τη χλωρίδα, την πανίδα και τις αειφορικές χρήσεις της γης, η συμβολή στην καλλιέργεια και η 

υποστήριξη πρακτικών και παραδόσεων που συμβάλλουν στην αειφορία (Unesco, 2005).  

Η Unesco, αναφορικά με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο ανάπτυξη, θέτει ως βασικές αξίες 

της τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια και στα ανθρώπινα δικαιώματα για το σύνολο των ανθρώπων 

παγκοσμίως και τη δέσμευση για κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη που αφορά σε όλους τους 

ανθρώπους, τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα των επόμενων γενεών και τη δέσμευση για 

διαγενεακή υπευθυνότητα, τον σεβασμό και τη φροντίδα για την κοινότητα της ζωής σε όλη την 

ποικιλότητα της, γεγονός που συνεπάγεται την προστασία και την αποκατάσταση των 

οικοσυστημάτων της Γης, τον σεβασμό στην πολιτιστική ποικιλότητα και τη  δέσμευση για την 

οικοδόμηση σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο ενός πολιτισμού που θα χαρακτηρίζεται από την 

ανεκτικότητα, την έλλειψη βίας και την ειρήνη (Τζαμπερής & Χονδρογιώργος, 2015). Σκοπός της 

Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη είναι η ενσωμάτωση των αξιών της στο σύνολο των 

μορφών μάθησης που αποσκοπούν στην αλλαγή της συμπεριφοράς σε μια κατεύθυνση αειφορική 

και ίση για όλους (Παπαβασιλείου, 2013). Διαθέτει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για να 

λάβουν οι μαθητές αλλά και οι ενήλικοι τις απαραίτητες γνώσεις, αρχές και αξίες ώστε να είναι 

υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες (Τζαμπερής κ.ά., 2015). Η είσοδος όλων στην εκπαιδευτική και 

μαθησιακή διαδικασία μπορεί να έχει μόνο θετικά αποτελέσματα, αρκεί να διασφαλιστεί ο 

ανεξάρτητος χαρακτήρας της και να μην λειτουργήσει ως μηχανισμός επιβολής ιδεών, απόψεων 

και αξιών αλλά δημιουργίας οικολογικής συνείδησης (Φλογαΐτη, 2011). 

Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη δύναται να βοηθήσει στη διαπολιτισμική 

διαδικασία, καθώς η ισορροπία του πλανητικού συστήματος και τα σοβαρά περιβαλλοντικά 

προβλήματα (όπως η τρύπα του όζοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η όξινη βροχή κ.ά.) είναι 

υπόθεση όλων, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή και το φύλο (Τρομπούκης, 2006).  Οι 

έννοιες που συνδέουν την αειφόρο ανάπτυξη με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στους διάφορους 

τομείς απηχούν, κατά βάση, πανανθρώπινες αξίες.  

Σημαντική κρίνεται, λοιπόν, η έγκαιρη παρέμβαση με κάθε τρόπο στην παραβίαση των 

δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η εκπαίδευση αποτελεί τον 

μοχλό της κατάλληλης κοινωνικής αγωγής και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση αυτών των 

περιστατικών παραβίασης. Αναγκαία θεωρείται η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

ενηλίκων σε θέματα που αφορούν ομάδες που διαφέρουν από το σύνολο, και η έγκυρη ενημέρωση 

των μαθητών από τις πρώτες σχολικές τάξεις για θέματα όπως η ισότητα και η αποδοχή. Οι γνώσεις 

και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχουν ως στόχο να μεταλαμπαδεύσουν 

στους μαθητές, κυρίως, τις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της αποδοχής της 

διαφορετικότητας μέσα σε ένα κλίμα ισότητας. Η συμβολή του εκπαιδευτικού στην διαμόρφωση 

της προσωπικότητας και της θετικής συμπεριφοράς των παιδιών αυριανών πολιτών είναι πολύ 

σημαντική.  
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3. Μέθοδος και αποτελέσματα της έρευνας 

Για τις ανάγκες της έρευνας επιλέχθηκε η εμπειρική ποσοτική μέθοδος, με χρήση 

ερωτηματολογίου (Bryman & Bell, 2015), το οποίο απευθύνθηκε στους εκπαιδευτικούς 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στον Δήμο της Αγίας Παρασκευής Αττικής, με σκοπό 

την καταγραφή των αντιλήψεών τους σε ζητήματα που αφορούν την ξενοφοβία και τον σχολικό 

εκφοβισμό, καθώς και τη συγκριτική μελέτη μεταξύ εκπαιδευτικών θετικών και θεωρητικών 

επιστημών. Ως πληθυσμός αναφοράς της παρούσας έρευνας θεωρούνται όλοι οι εν δυνάμει 

εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου της Αγίας Παρασκευής. Το δείγμα 

αποτελείται από 128 άτομα, για την επιλογή των οποίων χρησιμοποιήθηκε η απλή  τυχαία 

δειγματοληψία (Βάμβουκας, 2002: 164). Οι θεματικοί άξονες αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

την ξενοφοβία και τον σχολικό εκφοβισμό.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 19-26 

Μαΐου 2017. 

Σε ό,τι αφορά τους παράγοντες ευαισθητοποίησης των ατόμων σε θέματα σχετικά με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, όπως διαπιστώνεται από τον παρακάτω πίνακα, το σχολείο, η οικογένεια 

και οι φίλοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των 

ατόμων σε μεγάλο βαθμό, από αρκετά έως πάρα πολύ, και συγκεκριμένα με μ.ο. από 1,31 έως 1,70. 
 

Πίνακας 1: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις σε παράγοντες ευαισθητοποίησης των ατόμων σε θέματα που αφορούν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία, μεταξύ ανδρών και γυναικών του 

ερευνητικού δείγματος, σε ό,τι αφορά τη συμβολή της αειφόρου ανάπτυξης στο ζήτημα της 

καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από τον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας που 

πραγματοποιήθηκε καταδεικνύεται ότι η διαφοροποίηση αυτή είναι στατιστικά σημαντική (p = 

0,00). 

 
Πίνακας 2: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τη συμβολή της αειφόρου ανάπτυξης στο ζήτημα της καταπάτησης 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάλογα με το φύλο. Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων. 

 

 

                      Φύλο 

 

Ζητήματα 

Άνδρες Γυναίκες 
Έλεγχος στατιστικής 

σημαντικότητας 

Δ  Ε  Ι  Κ  Τ  Ε  Σ 
U Z p 

μ.ο. τ.α. μ.ο. τ.α. 

Καταπάτηση των 

ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 

2,73 1,18 1,94 1,01 1371,5 -3,31 0,00 

 

Παράγοντες 

Θετικές 

Επιστήμες 

Θεωρητικές 

Επιστήμες 
Συνολικά 

μ.ο. τ.α. μ.ο. τ.α. μ.ο. τ.α. 

Σχολείο 1,31 0,47 1,31 0,54 1,31 0,51 

Οικογένεια και φίλοι 1,31 0,51 1,35 0,61 1,34 0,58 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 1,73 078 1,67 0,80 1,70 0,79 

Τοπικές Αρχές 2,38 0,96 2,37 1,00 2,37 0,98 

Εκκλησιαστικές Αρχές 2,18 0,91 2,39 1,03 2,31 0,99 

Ο κάθε πολίτης 2,13 1,10 2,02 0,96 2,06 1,01 

Μη-κυβερνητικές Οργανώσεις 2,78 1,20 2,75 1,28 2,76 1,25 
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Στον Πίνακα 3 εμφανίζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και ο έλεγχος στατιστικής 

σημαντικότητας σε ό,τι αφορά τον βαθμό ένταξης ορισμένων δηλώσεων στο πλαίσιο των αρχών 

της αειφόρου ανάπτυξης, ανάλογα με το φύλο. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων 

προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μόνο στην δήλωση ότι το 

δικαίωμα ενός ατόμου να ζει ανθρώπινα δεν είναι σημαντικότερο από το δικαίωμα ενός άλλου για 

ευπρεπή διαβίωση με αντιστοίχους μέσους όρους 2,36 και 2,00 (p = 0,05).  

 
Πίνακας 3:  Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για ζητήματα που αφορούν τον βαθμό ένταξης ορισμένων δηλώσεων στο 

πλαίσιο των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, ανάλογα με το φύλο. Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των 

μέσων όρων 

 

 

                                 Φύλο 

 

Δηλώσεις 

Άνδρες Γυναίκες 
Έλεγχος στατιστικής 

σημαντικότητας 

Δ  Ε  Ι  Κ  Τ  Ε  Σ 
U Z p 

μ.ο. τ.α. μ.ο. τ.α. 

Θα ήθελα να υλοποιήσω 

πρόγραμμα σχετικά με την 

καταπολέμηση των διακρίσεων 

στο σχολείο. 

2,20 0,10 2,12 1,10 1894,0 -0,71 0,47 

Το δικαίωμα ενός ατόμου να 

ζει ανθρώπινα δεν είναι 

σημαντικότερο από το 

δικαίωμα ενός άλλου για 

ευπρεπή διαβίωση. 

2,36 1,26 2,00 1,28 1655,0 -1,90 0,05 

Είναι προσωπική μου ευθύνη να 

αναλάβω δράση για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων 

ακόμα και αν βρεθώ 

αντιμέτωπος με γνωστούς και 

φίλους. 

1,92 0,83 1,88 0,10 1894,5 -0,73 0,47 

 

Πίνακας 4: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τη συμβολή της εκπαίδευσης για αειφόρου ανάπτυξης σε σημαντικά 

ζητήματα, ανάλογα με την ειδικότητα. Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων 

           Ειδικότητα 

 

 

Ζητήματα 

Θετικές επιστήμες 
Θεωρητικές 

επιστήμες 

Έλεγχος στατιστικής 

σημαντικότητας 

Δ  Ε  Ι  Κ  Τ  Ε  Σ 
U Z p 

μ.ο. τ.α. μ.ο. τ.α. 

Προσφυγικό, 

Μεταναστευτικό 
2,91 1,06 2,45 1,05 1412,5 -2,38 0,02 

Σχολικός 

εκφοβισμός 
3,00 1,35 2,36 1,32 1359,0 -2,60 0,01 

Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 
2,73 1,18 1,94 1,02 1139,0 -3,78 0,00 

 

Σε ό,τι αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τη συμβολή της 

Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε σημαντικά ζητήματα, από τον Πίνακα 4 παρατηρείται 

ότι οι εκπαιδευτικοί των θεωρητικών επιστημών έναντι των θετικών θεωρούν ότι αυτή η 

εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να συμβάλλει στην διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 
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μ.ο. 1,94, στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού με μ.ο. 2,36 και στο προσφυγικό – 

μεταναστευτικό πρόβλημα με μ.ο. 2,45. Τα τρία αυτά ζητήματα παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές με  p = 0,00, 0,01 και 0,02 αντίστοιχα. Για τα ζητήματα της κλιματικής 

αλλαγής και της φτώχειας από τον έλεγχο μεταξύ των δύο ειδικοτήτων δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 5, διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα του δείγματος δηλώνει πως 

υπάρχει άμεση σύνδεση διότι μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία κατανοείται η έννοια του 

σεβασμού και αναπτύσσεται η ευαισθητοποίηση, που αποτελούν τα βασικά στοιχεία για ένα 

βιώσιμο περιβάλλον, με ποσοστό 48,4%. Το 12,5% δηλώνει πως υπάρχει κάποια σχετική σύνδεση 

χωρίς να το δικαιολογήσει και το 6,3% θεωρεί πως δεν υπάρχει καμία σύνδεση. Σημαντικό 

ποσοστό (32,8%) λαμβάνει και το μέρος του δείγματος που δεν απάντησε στην ερώτηση, εκ των 

οποίων στους εκπαιδευτικούς θετικών επιστημών έλαβε και την πλειονότητα (35,6%) ενώ στους 

εκπαιδευτικούς θεωρητικών επιστημών έλαβε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό (31,4%).  

 
Πίνακας 5:  Κατανομή των απαντήσεων του δείγματος σχετικά με τη σύνδεση της ΕΑΑ με την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων  

 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία, μεταξύ ανδρών και γυναικών του 

ερευνητικού δείγματος σε ό,τι αφορά την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από τον 

έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας που πραγματοποιήθηκε καταδεικνύει ότι η διαφοροποίηση 

αυτή είναι στατιστικά σημαντική (p = 0,00). 

 
Πίνακας 6: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τη συμβολή της αειφόρου ανάπτυξης στο ζήτημα της καταπάτησης 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάλογα με το φύλο. Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων. 

 

 

                      Φύλο 

 

Ζητήματα 

Άνδρες Γυναίκες 
Έλεγχος στατιστικής 

σημαντικότητας 

Δ  Ε  Ι  Κ  Τ  Ε  Σ 
U Z p 

μ.ο. τ.α. μ.ο. τ.α. 

Καταπάτηση των 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 

2,73 1,18 1,94 1,01 1371,5 -3,31 0,00 

3. Συμπεράσματα 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας προκύπτουν 

ενδιαφέροντα ευρήματα σε ζητήματα αναφορικά με τα Ανθρώπινα δικαιώματα και την εκπαίδευση 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τους 

κοινωνικούς παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των ατόμων σε 

θέματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, παρατηρείται ότι οι απόψεις και των δυο ομάδων 

συγκλίνουν στο ότι το σχολείο, η οικογένεια, οι φίλοι και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην ευαισθητοποίηση. Από την καταγραφή των απόψεων του 

Ανθρώπινα δικαιώματα 

και ΕΑΑ 

Θετικές 

Επιστήμες 

Θεωρητικές 

Επιστήμες 

Σύνολο 

Ν % Ν % Ν % 

Υπάρχει άμεση σύνδεση 14 31,1 48 57,8 62 48,4 

Δεν υπάρχει καμία σύνδεση 5 11,1 3 3,6 8 6,3 

Υπάρχει κάποια σχετική σύνδεση 10 22,2 6 7,2 16 12,5 

Δεν απάντησαν 16 35,6 26 31,4 42 32,8 

Σύνολο 45 100,0 83 100,0 128 100,0 
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δείγματος αναφορικά με τη σύνδεση της ΕΑΑ με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι 

εκπαιδευτικοί και των δύο κατευθύνσεων υποστηρίζουν πως υπάρχει άμεση σύνδεση.  

Σε ό,τι αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών θετικών και θεωρητικών επιστημών για την 

συμβολή της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα ζητήματα της φτώχειας, των 

δυσμενών συνθηκών, του προσφυγικού και του μεταναστευτικού, προκύπτει ότι οι απόψεις  των 

συμμετεχόντων και των δυο ειδικοτήτων συγκλίνουν στο ότι συμβάλλει αρκετά.  

Διαφορετικές απόψεις παρουσιάζονται στο ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού, όπου οι 

ειδικότητες των θεωρητικών επιστημών υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι η ΕΑΑ μπορεί να 

συμβάλλει στο συγκεκριμένο ζήτημα, σε σχέση με των θετικών επιστημών. Αντίστοιχα, στο 

ζήτημα της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι απόψεις τους διαφοροποιούνται, με τους 

εκπαιδευτικούς της θετικής κατεύθυνσης να θεωρούν πως συμβάλει σε μικρότερο βαθμό 

συγκριτικά με της θεωρητικής.  

Ακόμα, θεωρούν ότι συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης η 

δήλωση ότι το δικαίωμα ενός ατόμου να ζει ανθρώπινα δεν είναι σημαντικότερο από το δικαίωμα 

ενός άλλου για ευπρεπή διαβίωση. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται στη 

συμπεριφορά των ανθρώπων προς τους πρόσφυγες. Οι εκπαιδευτικοί της θεωρητικής κατεύθυνσης 

πιστεύουν πως ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων εντάσσεται στις αρχές τις ΕΑΑ 

περισσότερο σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της θετικής.  

Θα πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι σε καμία περίπτωση τα συμπεράσματα δεν 

μπορούν να γενικευτούν, αφού το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό και δεν καλύπτει όλες τις 

παραμέτρους του υπό εξέταση θέματος. Σε αυτήν τη βάση, προτείνεται η διεξαγωγή περαιτέρω 

έρευνας στο θέμα της εργασίας αυτής στο πλαίσιο ενός ευρύτερου δείγματος. 
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TRAFFICKING ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ  
 

Κατσαρού Βασιλική    

vaskatsarou@gmail.com  

Εκπαιδευτικός ΠΕ09 

 

Βογιατζή Ειρήνη  

ivog204@gmail.com  

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

 

Δεικτάκη Αναστασία  
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Εκπαιδευτικός ΠΕ10 

 

Περίληψη 

Η διδακτική μας πρόταση ακολουθεί την επιστημολογική αντίληψη για την ολιστική 

προσέγγιση της γνώσης και το πλαίσιο της εποικοδομητικής διάστασης και της 

κοινωνικοπολιτισμικής αλληλεπίδρασης στη διαδικασία της μάθησης. Υποστηρίζει τη συμμετοχή 

των μαθητών με ενεργό και συνεργατικό τρόπο και προωθεί ως μέθοδο την ομαδοσυνεργατική. 

Έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας και ουσιαστικής 

επικοινωνίας και να ανακαλύψουν τις ιδιαίτερες περιπτώσεις καταπάτησης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στις σύγχρονες κοινωνίες. Επιδιώκουμε, μέσα από την τέχνη και τον 

οπτικοακουστικό γραμματισμό των μαθητών να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν σχέσεις 

mailto:vaskatsarou@gmail.com
mailto:ivog204@gmail.com
mailto:ndiktaki@gmail.com
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αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης και να προωθήσουμε την αναγκαιότητα μιας άλλης προσέγγισης 

που θα μας οδηγήσει σε συμπεριφορές αντιρατσιστικές, δημοκρατικές και ανθρωπιστικές.  

 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικές επιστήμες, ανθρώπινα δικαιώματα, τέχνη, trafficking  

1. Εισαγωγή 

Βασική επιδίωξη κατά την υλοποίηση της συγκεκριμένης διδακτικής εφαρμογής υπήρξε η 

ένταξη εναλλακτικών μαθητοκεντρικών μεθόδων προσέγγισης της γνώσης στη διδακτική πρακτική 

που βασίζονται σε τεχνικές ανάπτυξης δημιουργικής σκέψης και σε παιδαγωγικές θεωρίες 

βιωματικής και εμπλαισιωμένης μάθησης. Επιχειρούμε να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές να 

καλλιεργήσουν μία ολιστική σχέση με τον κόσμο ως σύνολο καταστάσεων  και σχέσεων μέσα στις 

οποίες εμπλέκεται ένα υποκείμενο ενσαρκωμένο, ενεργό, σύγχρονο και προικισμένο με 

συναισθηματικότητα (Charlot, 1999).  

Σκοπός μας να καλύψουμε το κενό που αφήνει το σχολικό βιβλίο παρουσιάζοντας σύγχρονες 

μορφές καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα επιδιώκουμε να δώσουμε μία 

κοινωνική διάσταση στη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας, καθώς το δουλοκτητικό 

σύστημα οι μαθητές το έχουν ήδη διδαχθεί στο μάθημα της ιστορίας.   

 Τέλος, επιχειρείται ο οπτικοακουστικός γραμματισμός των μαθητών, με την παρακολούθηση 

συναφών ταινιών, με στόχο την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών και τη βαθύτερη κατανόηση 

του νοήματος των εμπειριών τους.  

Για την υλοποίηση της παρούσας διδακτικής εφαρμογής και προκειμένου να ξεφύγουμε από 

την καλλιέργεια μιας εξωτερικής και μηχανικής σχέσης με τη γνώση, επιλέξαμε να 

χρησιμοποιήσουμε την τέχνη ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Ερευνητές, όπως οι Gardner, Dewey, 

Perkins, Kokkos, έχουν επισημάνει σαφώς ότι η εκπαίδευση μέσω της τέχνης συμβάλλει θετικά 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και βοηθά τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες, 

όπως κριτική σκέψη και δημιουργικότητα (Kokkos, 2011). Σύμφωνα με την Maxine Green (2000), 

η συστηματική ανάλυση των έργων τέχνης μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε ποικίλες εκφάνσεις της 

πραγματικότητας, καθώς επίσης και διαφορετικές αντιλήψεις και τρόπους συμπεριφοράς, οι οποίοι 

χαρακτηρίζουν ορισμένες κοινωνικές ομάδες (Kokkos,2010). Επιπλέον, τα έργα τέχνης αποτελούν 

πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μας επιτρέπει να διευρύνουμε την κουλτούρα μας και 

παράλληλα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνικές αξίες, τα ιστορικά και πολιτισμικά 

δεδομένα, τις φιλοσοφικές απόψεις και την αισθητική της κοινωνίας και της εποχής κατά την οποία 

δημιουργήθηκαν (Kokkos, 2011:39).             

 Ταυτόχρονα ακολουθήσαμε τις αρχές της βιωματικής μάθησης, η οποία δίνει έμφαση στο 

σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης, καθώς και στους δεσμούς 

μεταξύ της σχολικής τάξης, της καθημερινής ζωής των μαθητών και της κοινωνικής 

πραγματικότητας (Δεδούλη, 2002). Η βιωματική μάθηση με την ενεργό συμμετοχή εμποδίζει τον 

αυταρχισμό που μπορεί να συνοδεύει τη μαθησιακή διαδικασία και προωθεί ταυτόχρονα την 

ανάπτυξη της θετικής αυτοεικόνας των παιδιών ενδυναμώνοντας έτσι έμμεσα τόσο τη διάθεσή τους 

για μάθηση όσο και τα χαρακτηριστικά τους εκείνα που αντιτίθενται σε ολοκληρωτισμούς. 

Παράλληλα, η εργασία σε ομάδες ενισχύει την καλλιέργεια των συμμετοχικών και συνεργατικών 

αξιών και βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να μαθαίνουν, 

συνεπώς αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή τους και έτσι μπορούν να δράσουν προς την 

κατεύθυνση της κοινωνικής αλλαγής (Mezirow,1991). 

Οι επιμέρους στόχοι της παρούσας διδακτικής εφαρμογής υπήρξαν οι ακόλουθοι: να 

αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες αυτογνωσίας και δεξιότητες ενσυναίσθησης, να αναγνωρίζουν 

και να σέβονται τη διαφορετικότητα, να αναγνωρίζουν και να διατυπώνουν τα θεμελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις περιπτώσεις καταπάτησης τους, να ενθαρρυνθούν για την υιοθέτηση 

συμπεριφορών που προάγουν την αποδοχή του διαφορετικού, να διακρίνουν την ιστορική διάσταση 

που διέπει τις κοινωνικές επιστήμες, να γνωρίσουν τη σημασία και την αξία των κοινωνικών 
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επιστημών για τη θεμελίωση των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων, να καλλιεργήσουν την 

κινηματογραφική τους παιδεία και να αναπτύξουν κριτική προσέγγιση απέναντι στα 

οπτικοακουστικά προϊόντα κατανοώντας την εικόνα ως γλώσσα, να παράγουν πρωτότυπα 

οπτικοακουστικά προϊόντα με τη χρήση ΤΠΕ. 

Η διδακτική αυτή εφαρμογή υλοποιήθηκε με τους μαθητές της Β΄ Λυκείου του Πειραματικού 

Γενικού Λυκείου Πανεπιστημίου Κρήτης – Ρέθυμνο, στο πλαίσιο του μαθήματος Βασικές Αρχές  

Κοινωνικών Επιστημών, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.  

2. Αφόρμηση  

Αφορμή και αφόρμιση για την παρούσα διδακτική εφαρμογή αποτέλεσε το ίδιο το σχολικό 

βιβλίο των Βασικών Αρχών Κοινωνικών Επιστημών, καθώς η ενότητα για το δουλοκτητικό 

σύστημα ολοκληρώνεται με την εξής διατύπωση: «Το δουλοκτητικό σύστημα ξεπεράστηκε. Η 

δουλεία, όμως, δεν εξαφανίστηκε. Μπορεί να περιορίστηκε, αλλά δεν εξαλείφθηκε» (Θεριανός, 

Φωτόπουλος, 2014). Στην προσπάθειά μας να ανιχνεύσουμε τις απόψεις των μαθητών, όσον αφορά 

τις σύγχρονες μορφές δουλείας διαπιστώσαμε στρεβλώσεις στη φύση και τη χρήση της γνώσης. 

Ορισμένοι μαθητές διακατέχονταν από αντικειμενοποίηση, έβλεπαν, δηλαδή, τους εξαναγκασμούς 

που υφίστανται ορισμένες κοινωνικές ομάδες, οι οποίοι παράγονται από την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, ως μία κατάσταση αμετάβλητη πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο, ενώ άλλοι 

διακατέχονταν από κοινωνικοπολιτισμικές στρεβλώσεις και τους θεωρούσαν αποτέλεσμα 

ελεύθερης επιλογής (Mezirow, 1990: 12). Κρίθηκε, λοιπόν, απαραίτητο ο σχεδιασμός μίας σειράς 

παιδαγωγικών δραστηριοτήτων προκειμένου οι μαθητές να αναθεωρήσουν ή/και να ανασκευάσουν 

τις (πιθανώς) εσφαλμένες αντιλήψεις τους, έτσι ώστε να προχωρήσουν στη συγκρότηση μιας 

ικανοποιητικότερης, καλύτερα οργανωμένης και ταξινομημένης εικόνας του κόσμου (Παληός, 

2003: 78).    

3. Σχεδιασμός παιδαγωγικών δραστηριοτήτων: μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την 

τέχνη    

Ο σχεδιασμός των συγκεκριμένων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων στηρίζεται και αντλεί 

αρκετά στοιχεία και από τη θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης. Αν και η συγκεκριμένη 

θεωρία αφορά κυρίως την εκπαίδευση ενηλίκων, θεωρούμε ότι οι σημερινοί έφηβοι, καθώς 

πλησιάζουν με γοργούς ρυθμούς προς την ενηλικίωση έχουν ως ένα βαθμό διαμορφώσει 

νοηματικούς συσχετισμούς με τους οποίους ερμηνεύουν συνθήκες, καταστάσεις και φαινόμενα και 

δια μέσου των οποίων αφομοιώνουν νέες εμπειρίες. Με την παρούσα διδακτική προσέγγιση 

επιδιώκεται η προοδευτική ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να μετασχηματίζουν το πεδίο 

αναφορών τους έτσι ώστε να παραχθούν πιστεύω, γνώμες και κρίσεις περισσότερες αληθινές ή 

αιτιολογημένες και ταυτόχρονα να οδηγηθούν οι μαθητές σε μία κατεύθυνση περισσότερο 

περιεκτική, διαφοροποιημένη, ανοικτή σε άλλες οπτικές γωνίες και ολοκληρωμένα νοηματοδοτικά 

σχήματα η αξιοπιστία των οποίων τεκμηριώνεται διαμέσου της ορθολογικής συζήτησης και του 

κριτικού αναστοχασμού (Mezirow, 1991:7).  

Ο σχεδιασμός των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων ακολούθησε, με μικρές παραλλαγές, τη 

μεθοδολογία των έξι σταδίων του Κόκκου για το μετασχηματισμό της μάθησης μέσω αισθητικών 

εμπειριών (Kokkos, 2010). Κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο της μεθόδου,  προσδιορίσαμε τις 

στερεότυπες αντιλήψεις των μαθητών όσον αφορά το φαινόμενο της σωματεμπορίας, καθώς οι 

μαθητές κλίθηκαν να απαντήσουν ελεύθερα στην ερώτηση σχετικά με το τι γνωρίζουν για τις 

σύγχρονες μορφές δουλείας, αλλά και τι συναισθήματα τους προκαλεί το φαινόμενο. Στο τρίτο 

στάδιο χρησιμοποιήσαμε τις απόψεις των μαθητών από το προηγούμενο στάδιο, οι οποίες 

διακατέχονταν από στερεότυπες προσεγγίσεις, προκειμένου να αναδείξουμε συγκεκριμένα θέματα 

που αφορούν το φαινόμενο του trafficking, όπως το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό και 

ιστορικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δρουν τα θύματα και οι θύτες. Στο τέταρτο στάδιο, επιλέξαμε 

δύο έργα τέχνης, ένα από το χώρο του κινηματογράφου και ένα από το χώρο του θεάτρου, τα οποία 
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κατά την άποψή μας αναδεικνύουν σημαντικές διαστάσεις του φαινομένου και τα οποία κρίναμε 

ότι θα βοηθούσαν τους μαθητές να αναπτύξουν μία πιο κριτική και ολιστική άποψη πάνω στο θέμα.   

Κατά το πέμπτο στάδιο αναλύουμε τα δύο έργα τέχνης και τα συνδέουμε με το φαινόμενο του 

trafficking. Η ανάλυσή μας ακολουθεί σε γενικές γραμμές την τεχνική του Perkins (Perkins, 1994). 

Οι μαθητές παρατηρούν και συζητούν μέσα στην τάξη τα δύο καλλιτεχνήματα, περνώντας 

σταδιακά από την ανοικτή και περιπετειώδη παρατήρηση στην αναλυτική και εις βάθος 

παρατήρηση με στόχο να καλλιεργήσουν μία νοοτροπία στοχασμού η οποία αναγνωρίζει 

στερεοτυπικές προσεγγίσεις και συμπεριφορές και παράλληλα αναζητά εναλλακτικές ερμηνείες 

των φαινομένων. Ταυτόχρονα, οι μαθητές εξοικειώνονται με την ανάλυση και την ερμηνεία 

καλλιτεχνικών έργων, γεγονός που θα τους βοηθήσει να διαμορφώσουν και να αναπτύξουν το 

αισθητικό τους κριτήριο (Kokkos, 2010).               

Τέλος, στο έκτο στάδιο ζητάμε από τους μαθητές να αξιοποιήσουν το σύνολο των 

πληροφοριών που συνέλεξαν από τα προηγούμενα στάδια και να επαναδιατυπώσουν τις απόψεις 

τους σχετικά με το θέμα μέσα από δικές τους δημιουργίες λόγου ή/και εικόνας. Κατά το στάδιο 

αυτό, συνδυάζουμε την ολιστική παρατήρηση της τεχνικής του Perkins με το έκτο και τελευταίο 

στάδιο του μοντέλου του Κόκκου, κατά το οποίο επιδιώκεται η κριτική επανατοποθέτηση των 

συμμετεχόντων.   

4. Υλοποίηση παιδαγωγικών δραστηριοτήτων   

4.1 Λίλια για πάντα  

Οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν αποσπάσματα από την ταινία «Λίλια για πάντα» 

(2002) του Lukas Moodysson. Ο κινηματογράφος, περισσότερο, ίσως, από τις άλλες μορφές 

εικονικής έκφρασης, συμπλέει με την έννοια των πολυγραμματισμών και αποτελεί δείγμα 

πολυτροπικού κειμένου, καθώς διαθέτει το πλεονέκτημα να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας (Γρόσδος, 2009). Η θέαση της κινηματογραφικής ταινίας 

αποτελεί για τους μαθητές μία ολοκληρωμένη προσομοιωτική κατάσταση, συμμετοχή σε μία 

έμμεση και σκοπούμενη εμπειρία, καθώς έχει την ικανότητα να τους φέρνει σε επαφή με την 

πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα τους ωθεί προς το υπερβατικό, επειδή αυτή η πραγματικότητα 

πρέπει να συλληφθεί από τη φαντασία (Γρόσδος, 2010). 

Μετά την ολοκλήρωση της προβολής, οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν την ταινία με 

γνώμονα τα εξής ερωτήματα, όπως αυτά διαμορφώνονται προκειμένου να ικανοποιήσουν τα 

στάδια ανάλυσης της τεχνικής του Perkins.   

Απόσπασμα 1ο: 00:01:00-00:13:00_Η κατάσταση της ηρωίδας 

 Ποια είναι η κατάσταση της ηρωίδας όσον αφορά την κοινωνική και την οικονομική της 

θέση;  

 Ποιο είναι το κοινωνικό – πολιτισμικό - ιστορικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει η 

ηρωίδα;  

 Γιατί ο σκηνοθέτης επιλέγει μία επαρχία της Ρωσίας ως γεωγραφικό τόπο της ιστορίας του;  

 Πως φανταζόσαστε το μέλλον αυτής της κοπέλας;   

 Απόσπασμα 2ο: 00:50:30-00:59:00_Η γνωριμία  

 Πως διαγράφεται το μέλλον της ηρωίδας με βάσει τις νέες εξελίξεις;  

 Θα μπορούσε η Λίλια να είναι μία μοντέρνα σταχτοπούτα;  

 Απόσπασμα 3ο: 1:04:25-1:15:00_Το ταξίδι   

 Τι θα συμβεί αφού ανοίξει η πόρτα;  

 Πως φανταζόσαστε τώρα το μέλλον της ηρωίδας;  

 Θα μπορούσατε εσείς να βρεθείτε στη θέση της Λίλια;  

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα της ηρωίδας που την κάνουν τόσο ευάλωτη;  

 Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, ώστε να αλλάξει τη ροή της ιστορίας;   
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Στη συνέχεια καλούμε τους μαθητές να επισκεφτούν την ηλεκτρονική σελίδα σχετικά με το 

trafficking  α21. Οι μαθητές σε ομάδες των τριών – τεσσάρων ατόμων, θα πρέπει να περιηγηθούν 

στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα με στόχο να αντλήσουν πληροφορίες, ώστε να σχεδιάσουν και να 

κατασκευάσουν ενημερωτικό υλικό σχετικά με τη σωματεμπορία, για να βοηθήσουν κορίτσια όπως 

η Λίλια να αποφύγουν την παγίδα του trafficking. Οι ομάδες των μαθητών στην πλειοψηφία τους 

επέλεξαν την κατασκευή ενημερωτικής αφίσας χρησιμοποιώντας διαφορετικά λογισμικά όπως το 

word, το power point, το easelly και το glogster.  

Στόχος της δραστηριότητας αυτής να περάσουμε από τη θέαση και την ερμηνεία του 

κινηματογραφικού έργου στη παραγωγή λόγου, καθώς η επεξεργασία εικόνων, όταν δεν μείνει 

στην επιφάνεια των πραγμάτων, διευκολύνει την έκφραση σύνθετων εννοιών, από μέρους των 

μαθητών (Rogers, 1984). Οι μαθητές κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό το νόημα των εμπειριών 

τους, αναδεικνύονται οι απεριόριστες εκφάνσεις που περιέχει ένα ζήτημα και ανιχνεύονται σε 

βάθος τα συναισθήματα των μαθητών (Κόκκος, 2009).         

4.2 Η Κασσάνδρα  

Η παρούσα δραστηριότητα χρησιμοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση και τις εμπειρίες των 

μαθητών προκειμένου να καταφέρει να μετασχηματίσει και να δομήσει μια «γνώση βάθους» για 

τον κόσμο και την πραγματικότητα που τους περιβάλλει (Κλεάνθους, 1952: 330). Συγκεκριμένα, 

καλούμε τους μαθητές της θεατρικής ομάδας που συμμετείχαν στην παράσταση «Κατσούρμπος» 

του Γεώργιου Χορτάτση, να δούνε την ιστορία της Κασσάνδρας, βασικής ηρωίδας του Χορτάτση, 

ως ιστορία μιας κοπέλας θύμα trafficking. Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν ομοιότητες και 

διαφορές στις ζωές των δύο ηρωίδων, Λίλιας και Κασσάνδρας, και να εντοπίσουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά εκείνα που συνέβαλλαν και στις δύο περιπτώσεις, ώστε τα δύο κορίτσια να πέσουν 

θύματα σωματεμπορίας. Η στοχαστική ερμηνεία της προϋπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας των 

μαθητών μας επέτρεψε να διορθώσουμε τυχόν στρεβλώσεις στο συλλογισμό και στη στάση τους 

όσον αφορά τα θύματα trafficking. Η αλλαγή των απόψεων των μαθητών επετεύχθη καθώς οι 

μαθητές επαναδιατύπωσαν κριτικά το αντιληπτικό τους σύστημα και τις προσωπικές τους 

ιδεολογίες, ώστε να πετύχουν μια πιο περιεκτική, οξυδερκή, διαπερατή και ολοκληρωμένη οπτική 

που τους επέτρεψε να εντάξουν καλύτερα τις νέες τους εμπειρίες (Mezirow, 1991: 7).    

Προϊόν της παρούσας δραστηριότητας αποτελεί το σενάριο για μία μικρού μήκους ταινία των 

μαθητών στην οποία διαφαίνονται καθαρά οι συμβολισμοί και τα γνωστικά σχήματα που 

χρησιμοποιούν προκειμένου να σχολιάσουν, να καυτηριάσουν και να αποδοκιμάσουν το φαινόμενο 

του trafficking (μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ). Η δημιουργία της ολιγόλεπτης ταινίας, έδωσε 

στους μαθητές την ευκαιρία να μετασχηματίσουν τις εμπειρίες τους και να παράγουν οπτικές 

έννοιες και μηνύματα. Κατάφεραν, συνεπώς, να αναπτύξουν την αισθητική τους ικανότητα και 

απέκτησαν αυτοπεποίθηση, καθώς έγιναν οι ίδιοι δημιουργοί. Παράλληλα, μέσα από τη δημιουργία 

ενός οπτικοακουστικού προϊόντος, οι μαθητές κατανόησαν σε μεγαλύτερο βαθμό το νόημα των 

εμπειριών τους, καθώς κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, αναδείχθηκαν οι 

απεριόριστες εκφάνσεις που περιείχε το ζήτημα, ανιχνεύτηκαν σε βάθος τα συναισθήματα των 

μαθητών και καλλιεργήθηκε μια αντικομφορμιστική στάση ικανή να αντιτεθεί σε αλλοτριωτικές 

καταστάσεις της κοινωνικής πραγματικότητας (Κόκκος, 2009: 82).     

5. Αξιολόγηση – Συμπεράσματα   

Η αξιολόγηση της δράσης έγινε με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι μαθητές φαίνεται ότι έμειναν ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή 

τους στη δράση την οποία σε ποσοστό 62% αξιολογούν ιδιαιτέρως θετικά στο σύνολό της. Όσον 

αφορά τις επιμέρους δραστηριότητες αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές μέλη της θεατρικής 

ομάδας, οι οποίοι συμμετείχαν στη δημιουργία του βίντεο, φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη 

συναισθηματική εμπλοκή στη δράση καθώς βαθμολογούν υψηλότερα τις σχετικές ερωτήσεις. 

Αρνητικά αξιολογείται, σε ποσοστό 30%, η αποσπασματική θέαση της ταινίας, αλλά και οι 

http://www.a21.org/content/greece/gnqxx4?permcode=gnqxx4&site=true
https://www.easel.ly/auth/login
http://edu.glogster.com/
https://youtu.be/sUqtT9jSbIw
https://docs.google.com/forms/d/1qpXkiD0eUkDULDi8CjtU1-7ObayZCSZ6Z4yoNJMI8yE/edit?usp=sharing
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συνθήκες θέασης (εικόνα – ήχος). Τέλος, ιδιαίτερα θετικά, σε ποσοστό σχεδόν 100%,  αξιολογούν 

οι μαθητές τη συμμετοχή τους στο μοντάζ της μικρού μήκους ταινίας και τις γνώσεις που 

αποκόμισαν από τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Από την πλευρά του εκπαιδευτικού, μπορούμε να πούμε ότι ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης 

δράσης κατέστησε εφικτή την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί εξαρχής, γεγονός που 

διαφαίνεται κυρίως από τις δημιουργίες των μαθητών. Τόσο οι αφίσες όσο και η μικρού μήκους 

ταινία αποτελούν σαφή δείγματα της δημιουργικής φαντασίας των μαθητών και μας επιτρέπουν να 

διακρίνουμε μία πραγματική αλλαγή στη στάση και τις συμπεριφορές τους όσον αφορά το 

φαινόμενο της σωματεμπορίας.   

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι στόχος κάθε εκπαιδευτικής 

προσπάθειας είναι να δημιουργήσει περισσότερο ελεύθερα και ολοκληρωμένα άτομα, τα οποία θα 

συμβάλλουν ενεργά και υπεύθυνα στη δημιουργία μιας καλύτερης, δικαιότερης και αλληλέγγυας 

κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Mezirow, η ανθρώπινη αίσθηση της ελευθερίας σχετίζεται με το 

στοχασμό και την αυτοπροσαρμοζόμενη ισχύ της σκέψης και συνεπώς, μία κεντρική διεργασία 

είναι αυτή με την οποία αξιολογούμε και επαναξιολογούμε τους λόγους που υποστηρίζουν τον 

τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και πράττουμε, μία διαδικασία η οποία, κατά τη γνώμη 

μας, θα πρέπει να ξεκινάει από την εφηβική ηλικία. Με την παρούσα διδακτική εφαρμογή 

πιστεύουμε ότι καταφέραμε να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, βοηθώντας τους μαθητές 

να μάθουν να αποφασίζουν με περισσότερη αντίληψη για το τι είναι σωστό, καλό και όμορφο και 

να μπορούν να ενσυναισθάνονται και να διαπραγματεύονται τους δικούς τους σκοπούς, τις δικές 

τους αξίες, πεποιθήσεις, προδιαθέσεις, κρίσεις και συναισθήματα παρά να ενεργούν με αυτά των 

άλλων (Mezirow, 2003).       
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Δημοσιογράφος 

 

Περίληψη 

Η εργασία αποσκοπεί στην κατανόηση της θεωρητικής έννοιας του δικαιώματος. Τα 

δικαιώματα κατακτώνται ύστερα από συλλογικούς αγώνες και κοινωνικά κινήματα. Μέσα από τη 

συγκεκριμένη εργασία, θα προσπαθήσω να δώσω την ερμηνεία του δικαιώματος υπό καντιανή 

σκοπιά.  Είναι ένα μέγεθος που αφορά αποκλειστικά και μεμονωμένα το άτομο ή ένα μέγεθος που 

αφορά το πρόσωπο αλλά σε συνάρτηση με τις σχέσεις που αναπτύσσει με τ’ άλλα άτομα;  

Γι’ αυτό το λόγο θα επικαλεστώ σε αρχικό πλαίσιο την έννοια της αυτονομίας που συνιστά 

θεμέλιο λίθο στο καντιανό έργο. Και αμέσως μετά, θα προσπαθήσω να αναδείξω πως το γεγονός 

πως το δικαίωμα είναι απαράβατος όρος τη δημοκρατίας  μέσω της αλληλεξάρτησης που 

διαθέτουν. Μια δημοκρατία δε μπορεί να λειτουργήσει εάν τα άτομα δεν είναι ελεύθερα και ίσα 

μεταξύ τους. Αλλά και το αντίστροφο. Τα δικαιώματα δεν έχουν κανένα απολύτως περιεχόμενο 

χωρίς μια συλλογικότητα που να τα αναγνωρίζει και να τα προστατεύει.  

 

Λέξεις- Κλειδιά: Δικαίωμα, Δημοκρατία, Αυτονομία 

1. Εισαγωγή 

Το δικαίωμα ως όρος έχει ένα βαθύ θεωρητικό πλαίσιο. Συναντάται σε κοινωνικούς αγώνες, 

ωστόσο η κατανόησή του γίνεται αντιληπτή μέσω του καντιανού έργου. Δικαίωμα σημαίνει πρώτα 

και κύρια βέτο. Ασκώ βέτο σε οποιονδήποτε ασκήσει μια μορφή πίεσης απέναντι μου προκειμένου 

να προασπίσω την ελευθερία μου.  

Πιστεύω πως ο Καντ μέσω της θεωρίας του μας δίνει το καλύτερο παράδειγμα 

αλληλεξάρτησης δημοκρατίας και δικαιωμάτων. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της αυτονομίας, η 
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οποία πρέπει να τη νοήσουμε ως μια μορφή ατομικής ελευθερίας. Ο άνθρωπος μπορεί μόνο εκείνος 

να χαρακτηριστεί ως αυτόνομος εξαιτίας της ιδιότητάς του ως φορέας του Λόγου. Αλλά αυτή η 

ελευθερία δεν είναι ανεξέλεγκτη αλλά πρέπει συνεχώς τις πράξεις του να τις υποβάλλει σ΄ ένα 

αντικειμενικό και αμερόληπτο κριτήριο. Αυτή η πράξη που θέλω να επιτελέσω την παρούσα 

στιγμή, είναι ορθό να εφαρμοστεί από το σύνολο της ανθρωπότητας ; Εάν ναι, τότε η πράξη μου 

είναι ηθικά αποδεκτή. Εάν όχι, τότε η πράξη μου είναι ηθικά κατακριτέα και γι’ αυτό 

αποδοκιμαστέα. 

Η αυτονομία σημαίνει επομένως να προσανατολίζω τις πράξεις μου όπως ακριβώς επιθυμώ 

αλλά να ισχύει απαρέγκλιτα η αρχή της μη βλάβης. Το κάθε άτομο αισθάνεται επομένως ελεύθερο 

αλλά είναι και φορέας ίσης δυνατότητας αυτοκαθορισμού. 

Η ελευθερία του προσώπου και η ίση δυνατότητα αυτοκαθορισμού συνιστούν τις αναγκαίες 

συνθήκες για την κατασκευή του κανονιστικού περιγράμματος της δημοκρατίας.  

Αυτό που κάνει ξεχωριστεί τη δημοκρατία δεν είναι ούτε η εφαρμογή της αρχής της 

πλειοψηφίας ούτε η κινητοποίηση των μαζών. Τη δημοκρατία λοιπόν πρέπει να τη 

νοηματοδοτήσουμε ως μια εγγενής διαδικασία που φέρει τις αξίες της ελευθερίας και της ισότητας. 

Αυτές οι αξίες συναποτελούν το κανονιστικό ιδεώδες της δημοκρατίας. Έτσι πρέπει να εκληφθεί η 

έννοια της δημοκρατίας.  

Το δικαίωμα είναι κατά βάση μια θεωρητική έννοια με ατομικά χαρακτηριστικά τα οποία 

όμως προϋποθέτουν αμοιβαιότητα. Η δημοκρατία είναι μια συλλογική διαδικασία με εγγενείς 

αξίες. Γιατί το δικαίωμα είναι αναγκαίο να υπάρχει στο πλαίσιο μιας δημοκρατίας; Και, γιατί η 

δημοκρατία ως ηθικοπολιτική κοινότητα οφείλει να κατοχυρώνει θεσμικές μορφές αυτοέκφρασης 

όπως είναι τα δικαιώματα; 

2.1. Δομικός Λίθος: η έννοια της αυτονομίας 

Η αυτονομία συνιστά μία από τις κεντρικές έννοιες στην καντιανή θεωρία. Ο Μιλ, ως ο 

θεωρητικός υποστηρικτής της συνεπειοκρατίας, δεν αναφέρθηκε ποτέ στο έργο στην έννοια της 

αυτονομίας. Ο Βρετανός φιλόσοφος την εκλαμβάνει ως μια μορφή αυτοκυριαρχίας, αυτοέκφρασης 

ατομικής κυριαρχίας ή ακόμη και ατομικής ελευθερίας. Ο Καντ, όμως, συστηματοποίησε τη 

συγκεκριμένη έννοια και την ανήγαγε στο έργο του ως θεμελιώδη λίθο για την ηθικότητα.  

Στην ηθική φιλοσοφία του Καντ, η αυτονομία είναι μια ικανότητα ή ένα γνώρισμα που 

διακρίνει τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι φορείς Λόγου. Η αυτονομία είναι  η ικανότητα 

αυτοκαθορισμού της δράσης του προσώπου να προσανατολίζει τις πράξεις και τις αποφάσεις του 

βάσει ορθών λόγων προς το πράττειν. Η καντιανή αυτονομία σημαίνει αυτονομοθεσία. Ο άνθρωπος 

ενεργεί σύμφωνα με μία βούληση ελεύθερη, η οποία κατευθύνεται μονόδρομα προς τις επιταγές 

του ηθικού νόμου. 

Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί ως αυτόνομο υποκείμενο. Ο Καντ στην 

προσπάθεια ερμηνείας της αυτονομίας, εφοδιάζει τα ανθρώπινα υποκείμενα με ένα ενιαίο και 

συνεκτικό  Λόγο στον οποίον διακρίνει δύο λειτουργίες: τη θεωρητική, που σχετίζεται με τη γνώση 

και ως εκ τούτου θα πρέπει να εστιάζει στην εμπειρία μέσα από την οποία αντλούμε πληροφορίες , 

και την πρακτική, που αφορά στο ηθικό μας χρέος, τα κίνητρα του οποίου δεν προέρχονται από τη 

φύση, καθώς τα ηθικά γεγονότα δεν ανήκουν στον αισθητό κόσμο· επομένως, ο πρακτικός λόγος 

εμφανίζεται ως ελευθερία στη βούληση του κάθε ανθρώπου, όταν φανερώνεται στην καθαρή της 

μορφή, όταν δηλαδή το κίνητρο της δεν εκτείνεται πέραν της καθεαυτής επίτευξής της.  

Ο Καντ δίδει νομολογικό περιεχόμενο στη βούληση, προσπαθώντας να προσδιορίσει το 

περιεχόμενό της. Η βούληση, αρχικά, έχει μια δεσμευτική αξίωση απέναντι στον εαυτό της, πράγμα 

που την καθιστά κυρίαρχη. Η κυριαρχία αυτή μεταφράζεται με όρους ελευθερίας, η οποία δεν είναι 

ούτε μέσο προς κάποιο σκοπό αλλά ούτε και κάποια διαισθητικά αντιληπτή μεταφυσικής ισχύος 

αρχή . Στον Καντ, την ελευθερία μας τη γνωρίζουμε μόνο μέσω της  κατηγορικής προσταγής, η 

οποία μας απευθύνει υποχρεώσεις, από τις οποίες στη συνέχεια παράγεται η ικανότητα να 

υποχρεώνουμε άλλους. 
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Για την καντιανή ηθική, ακρογωνιαίος λίθος είναι η έλλογη ιδέα της θετικής ελευθερίας, του 

αυτοπροσδιορισμού των υποκειμένων από τον ίδιο  τον ορθό λόγο . Με αυτόν τον τρόπο, ο Λόγος 

συνδέει την πράξη του ηθικού υποκειμένου με τη βούλησή. 

Διάσημο μέτρο της ηθικής μας αυτονομίας είναι η κατηγορική προστακτική, ο ηθικός νόμος;  

Οφείλω να ενεργώ με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορώ να θέλω να γίνει ο υποκειμενικός μου 

γνώμονας ένας καθολικός νόμος  . 

Ο Καντ με αυτόν τον τρόπο καταδεικνύει την ανάγκη συμμόρφωσης τη συμπεριφορά μας 

σύμφωνα με μια αρχή καθολικής αποδοχής. Ο ηθικός νόμος, έτσι, εξασφαλίζει ότι εμείς μπορούμ ε 

να συμπεριφερθούμε σύμφωνα με τις επιταγές του εάν θέλουμε να είμαστε ουσιαστικά αυτόνομοι.  

Και τώρα τίθεται ένα ζήτημα: «Πώς πρέπει να πράξει η βούληση;». Η δοθείσα απάντηση δε 

περιορίζεται σε κάτι έξω από τη βούληση, αλλά είναι γέννημα της ίδιας της βούλησης και 

συνίσταται στη συμπεριφορά της ως νομοθέτης. Ο γνώμονας των πράξεων του προσώπου πρέπει 

να είναι συμβατός με την επιθυμία μας εάν θα επιτρέπαμε όλοι να εφαρμόσουν την πράξη μας ανά 

πάσα στιγμή, δηλαδή εάν θα επιτρέπαμε η πράξη μας να γίνει καθολικός νόμος . Εάν ναι, τότε η 

πράξη είναι ορθή και ηθικά αποδεκτή. Εάν όχι, τότε η πράξη είναι ηθικά απαγορευμένη. Η 

υιοθέτηση της βούλησης ως νομοθέτη της δικής της πράξης προσδίδει στην ίδια την πράξη ηθική 

βαρύτητα, η οποία απορρέει από ένα εσωτερικό καθήκον. Αυτή είναι η ρίζα της καντιανής 

αυτονομίας. 

Η αυτονομία ως ηθική επιταγή χαρακτηρίζει την ικανότητα που διαθέτει το πρόσωπο να 

πράττει ως «καθολικός νομοθέτης». Εξαιτίας της ιδιότητας αυτής, μπορούμε να μιλήσουμε για 

έλλογο στοχασμό πάνω σε σκέψεις και επιθυμίας ή εάν προτιμάτε για κυριαρχία του Λόγου έναντι 

των επιθυμιών. Η αυτονομία δεν αποτελεί έτσι μόνο μία γνήσια μορφή αυτό-έκφρασης, αυτό-

κυριαρχίας όπως πολλοί την προσδιόρισαν στο μιλιανό έργο αλλά είναι κάτι παραπάνω. Συνιστά το 

κριτήριο ώστε οι πράξεις μας να είναι καθολικά έγκυρες ανεξάρτητα από τις τυχόν ευτυχείς ή όχι 

συνέπειες. Η αυτόνομη λειτουργία της βούλησης οδηγεί σε μια ηθική κατηγόρηση των 

περιεχομένων της, δηλαδή των επιθυμιών, των σκοπών. Επομένως, ηθικά αποδεκτή και 

επιδοκιμαστέα είναι η πράξη εκείνη που συμμορφώνεται με το περιεχόμενο της κατηγορικής 

προσταγής, δηλαδή την υποχρέωσή μας να δρούμε σύμφωνα με αρχές που μπορούν να 

ακολουθηθούν και από τους άλλους. 

 Η συμμόρφωση  αυτή πράξης και κατηγορικής προσταγής αναδεικνύει την αυτονομία της 

βούλησης, η οποία αποτελεί μια ρυθμιστική αρχή που ενυπάρχει σε κάθε έλλογο όν. Η αυτονομία 

της βούλησης ασκείται αθέσπιστα εξαιτίας της ιδιότητας που έχει το κάθε πρόσωπο να είναι μέλος 

της ανθρωπότητας . Άρα, η καντιανή αυτονομία προσδιορίζεται από την ικανότητα της βούλησης 

να καθορίζει το βουλητικό ενέργημά της (πρόθεση της να επιτελέσει μια πράξη) μόνο μέσω μιας 

καθολικής νομοθετικής μορφής (που πραγματώνεται σε επίπεδο σκέψης).  

Άρα, η αυτονομία στον Καντ σχετίζεται με μία μορφή θετικής ελευθερίας, αφού το κάθε 

μέλος της κοινωνίας , πέρα από την ιδιότητά του ως υποκειμένου ικανό για προσωπικό 

αυτοκαθορισμό και να συμμετέχει κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση ενός ηθικού σχεδίου της ζωής 

του τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο βίο, οφείλει να σέβεται την ελευθερία των άλλων  και 

να αποστασιοποιείται από ενέργειες που θα περιόριζαν την ικανότητα αυτοπροσδιορισμού των 

άλλων. Αυτό προκύπτει αναπόφευκτα από την κοινή ιδιότητά τους, να είναι φορείς Λόγου.  

2.2. Αλληλεξάρτηση Δημοκρατίας- Δικαιωμάτων 

Ο  Kαντ υποστήριξε πως οι άνθρωποι διαθέτουν «εγγενή αξία  » . Στον Καντ ο Λόγος δεν 

εκλαμβάνεται εργαλειακά, αλλά ως αυτοσκοπός με την έννοια πως οι  άνθρωποι είναι φορείς 

Λόγου, ο οποίος τους καθιστά ελεύθερους δρώντες ικανούς να λαμβάνουν αποφάσεις και να  

διαμορφώνουν τους στόχους τους σύμφωνα με τις επιταγές που ο ίδιος (ο Λόγος) ορίζει. Ο λόγος 

είναι εκείνος που κινητοποιεί τις πράξεις. Λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός καθώς οι άνθρωποι 

είναι εκείνοι που κινούνται από ένα αίσθημα καθήκοντος, το οποίο υπαγορεύεται από ένα ηθικό 
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χρέος, μία εσωτερική φωνή που επιτάσσει το δέον. Η καντιανή αυτονομία  είναι μια μορφή  

αυτονομοθεσίας. 

Ο Καντ εισάγει στη θεωρία του την έννοια της ατομικής ελευθερίας, η οποία δε νοείται ως 

ανεξέλεγκτη. Το κάθε άτομο διαθέτει τη μέγιστη δυνατή ελευθερία να διαμορφώνει τις σχέσεις του 

προς τους άλλους, δηλαδή να καθορίζει το βίο του σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Αλλά αυτή η 

ελευθερία προϋποθέτει ένα αυστηρό όριο. Το κάθε άτομο οφείλει να μην προσβάλλει την 

ελευθερία, που διαθέτει στον ίδιο ακριβώς βαθμό, το άλλο πρόσωπο. Η ισότητα με αυτόν τον τρόπο 

δεν είναι παρά λογική απόρροια του δικαιώματος της ελευθερίας που έχουν όλοι .  

Yπόβαθρο της καντιανής διδασκαλίας είναι η ηθική αυτονομία του προσώπου. Η αυτονομία 

είναι η αναγκαία συνθήκη για την κατασκευή του κανονιστικού περιγράμματος της δημοκρατίας. Η 

ηθική αυτονομία παρουσιάζεται  ως απουσία ετεροκαθορισμού (ή εξωτερικής επιβολής), αλλά και 

ως ικανότητα του έλλογου δρώντα να προσανατολίζει τις πράξεις του σύμφωνα με τις επιταγές του 

ορθού λόγου. Η αυτονομία μπορεί να ερμηνευτεί απλούστερα και ως μία εσωτερική δύναμη που 

διαθέτει το πρόσωπο για αυτενέργεια, που τη διαθέτει το πρόσωπο εξαιτίας της αντικειμενικής του 

ιδιότητα ως μέλος του ανθρωπίνου γένους. Και εξαιτίας αυτής της αντικειμενικής ιδιότητας οι 

άνθρωποι διαθέτουν την ίση ελευθερία να διαμορφώνουν το βίο και τις σχέσεις τους με τα άλλα 

πρόσωπα, όπως επιθυμούν.  

Ο αυτοπροσδιορισμός του κάθε προσώπου συνδέεται με την προσωπική αξίωση του 

σεβασμού της δυνατότητας αυτής. Ουσιαστικά, η ηθική αυτονομία δε νοείται χωρίς τον 

απαιτούμενο σεβασμό της ελευθερίας του υποκειμένου να είναι το ίδιο διαμορφωτής του βίου του.  

Η ελευθερία λαμβάνει έτσι τη μορφή των δικαιωμάτων . Ένεκα της ατομικής ελευθερίας, ο 

κάθε άνθρωπος είναι φορέας των ατομικών δικαιωμάτων. Ο Καντ συνάγει πως δικαίωμα που δεν 

αναγνωρίζεται από τα μέλη μιας συλλογικότητας ως αμοιβαίο και κοινό για όλους παύει να είναι 

δικαίωμα. Το πρόσωπο, που είναι φορέας δικαιωμάτων, οφείλει να αναγνωρίσει και τα άλλα 

πρόσωπα, ως φορείς δικαιωμάτων, ως δρώντες που έχουν την ίδια ικανότητα να ρυθμίσουν την 

εξωτερική τους ελευθερία. 

Η αμοιβαιότητα και ο αυτοπροσδιορισμός του έλλογου δρώντα βρίσκουν δικαιολογητική 

βάση στην ηθική ιδέα μιας πολιτικής κοινότητας που βασίζεται σε ένα αμοιβαίο σεβασμό 

προσώπων ισότιμων στην αυτονομία τους. Η ισότητα δεν είναι παρά λογική απόρροια του 

δικαιώματος της ελευθερίας που έχουν όλοι. Η ιδέα μιας τέτοιας ηθικό-πολιτικής κοινότητας είναι 

το θεμέλιο της πολιτικής νομιμοποίησης, αλλά και της δημοκρατικής νομιμοποίησης . 

Επομένως, η καντιανή διδασκαλία παρέχει ένα πλαίσιο που η ατομική ελευθερία (και κατ’ 

επέκταση τα δικαιώματα) και η δημοκρατία (τόσο ως διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο και ως 

κανονιστικό ιδεώδες) συνδέονται άρρηκτα. Η ατομική ελευθερία δε νοείται χωρίς συλλογικές 

διαδικασίες και χωρίς αμοιβαιότητα ως προς το σεβασμό και την αναγνώριση που ο καθένας 

απαιτεί προς το πρόσωπό του. Αλλά και η δημοκρατία δεν νοείται ως διαδικασία χωρίς να 

αναγνωρίζει και να προστατεύει δικαιώματα, χωρίς δηλαδή να αναγνωρίζει και τον τελευταίο των 

πολιτών ως φορέα ίσης ηθικής αυτονομίας και αξίας.  Έτσι, τα δικαιώματα, ενώ από τη μία πλευρά 

είναι αδιανόητα κατά ολοκληρωμένο τρόπο χωρίς συλλογική έκφραση και κάλυψη, από την άλλη 

χαράσσουν ένα πλαίσιο εντός του οποίου και μόνο είναι νοητή η λειτουργία της αρχής της 

πλειοψηφίας, η οποία και δε μπορεί να καταργήσει χωρίς να υπερβεί αθέμιτα την κανονιστική της 

εμβέλεια και χωρίς να αναιρέσει σε τελευταία ανάλυση τον ίδιο της τον εαυτό.  

Οι δημοκρατικές διαδικασίες , όμως, βασίζονται στην αναγνώριση πως οι πολίτες είναι 

αυτόνομοι και ίσοι μεταξύ τους. Είναι μια αναγκαία κανονιστική προϋπόθεση. Γι’ αυτό κρίνεται 

αναγκαίο και απαραίτητο να δημιουργηθούν θεσμικές εγγυήσεις που θα ενισχύουν τις 

δημοκρατικές διαδικασίες . Οι εγγυήσεις αυτές παρέχονται μέσα από την έκδοση των θεσμικών 

αποφάσεων που η πολιτειακή εξουσία κατοχυρώνει, δηλαδή τους νόμους.  

Οι νόμοι ρυθμίζουν γενικές και αφηρημένες περιπτώσεις και ισχύουν εξίσου έναντι όλων. Οι 

νόμοι, που παράγονται στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής ευνομούμενης κοινωνίας, προστατεύουν 

την ελευθερία των προσώπων στο όνομα της προαγωγής της ελευθερίας τους . Για παράδειγμα, οι 
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νόμοι που απαγορεύουν τη διάπραξη κακουργιών  είναι νόμοι που με αποτρέπουν να πράξω βίαια 

ενάντια σε άλλους, αλλά αποτρέπει και τους άλλους από το να επιδείξουν μια βίαιη συμπεριφορά 

σε μένα τον ίδιο. Έτσι, οι άνθρωποι μπορούν να θυσιάσουν την ελευθερία τους να κάνουν ό,τι 

επιθυμούν για χάρη της ελευθερίας υπό το κράτος του νόμου, που όλοι σέβονται.  

Η ελευθερία υπό το κράτος του νόμου είναι η σημαντικότερη μορφή ελευθερίας, αφού οι 

πολίτες μιας δημοκρατικής κοινωνίας  είναι και οι συντάκτες των νόμων αυτών. Η ελευθερία υπό 

το κράτος του νόμου χαράσσει την άμεση προέκταση της ηθικής αυτονομίας, που είναι η πολιτική 

αυτονομία. Και η πολιτική αυτονομία, που είναι κανονιστικός πυρήνας της καντιανής δημοκρατίας, 

συνιστά μία προνομία για τους πολίτες (ακόμη και για εκείνους που είχαν διαφορετική άποψη για 

τη σύνταξη ενός νόμου συγκριτικά με την απόφαση που πάρθηκε από την πλειοψηφία), καθώς 

είναι ελεύθεροι, δηλαδή είναι ισότιμα μέλη μιας αυτοδιοικούμενης συλλογικότητας και όχι 

υποκείμενα νόμων που άλλοι ορίζουν, οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις εκείνες που θα 

οδηγήσουν στη συναίνεση, η οποία θα επέλθει μέσω διαβούλευσης και κατ’ επέκτασης καλύτερων 

επιχειρημάτων. 

3. Συμπεράσματα 

Ο αυτοπροσδιορισμός επομένως του προσώπου δεν αφορά απλώς το συγκεκριμένο δρων 

πρόσωπο σαν να μη συνυπήρχε με τ’ άλλα υποκείμενα, αλλά όλα τα άτομα από κοινού, νοούμενα 

γενικά και αφηρημένα αλλά ταυτόχρονα το καθένα στην ατομικότητά του, υπό την έννοια ότι 

γίνονται αντιληπτά ως ικανά ίσης δυνατότητας αυτοκαθορισμού, με τον καθένα να έχει απέναντι 

στους άλλους προσωπική αξίωση του σεβασμού της δυνατότητας αυτής. 

Η ελευθερία με αυτόν τον τρόπο αποκτάει τη μορφή δικαιωμάτων, τα  οποία νοούνται από 

μια αντικειμενική και απροσωπόληπτη γωνία που είναι κοινή για όλους.  

Άρα, το δικαίωμα πρέπει να γίνει αντιληπτό όχι απλά ως κτήμα του μεμονωμένου ατόμου, 

αλλά δικαιολογείται μόνο με βάση την ηθική ιδέα μιας πολιτικής κοινότητας βασισμένης στον 

αμοιβαίο σεβασμό προσώπων ισότιμων στην αυτονομία τους.  

Η ιδέα μια τέτοιας κανονιστικής κοινότητας  - που συνιστά για το Γερμανό φιλόσοφο Καντ 

τη βάση της ηθικής δικαιολόγησης της δημοκρατίας αλλά και το κανονιστικό περίγραμμα της 

δημοκρατίας- είναι και το θεμέλιο της πολιτικής νομιμοποίησης και το θεμέλιο του δικαίου.  

Με αυτόν τον τρόπο, δημοκρατία και δικαιώματα αλληλοεξαρτώνται. Έτσι εφόσον οι 

δημοκρατικές διαδικασίες εξ ορισμού στο εσωτερικό τους βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό 

αυτόνομων και ίσων πολιτών, αφ΄ ενός προϋποθέτουν ότι τα δικαιώματα των πολιτών δεν 

αναγνωρίζονται θεωρητικά αλλά θωρακίζονται με πλήρεις θεσμικές εγγυήσεις ήδη πριν από την 

έναρξη της λειτουργίας των δημοκρατικών διαδικασιών και αφ΄ ετέρου απαιτούν από τη λειτουργία 

των διαδικασιών αυτών να παράγει θεσμικές αποφάσεις, δηλαδή νόμους.  
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Περίληψη 

Η ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας της σχολικής μονάδας συνεπάγεται ανάπτυξη της 

δυνατότητάς της να προγραμματίζει, να οργανώνει, να υλοποιεί και να αξιολογεί αποτελεσματικά 

το έργο της, με απώτερο στόχο τη βελτίωσης της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης. Στη 

παρούσα εισήγηση, παρουσιάζονται επιλεκτικά χαρακτηριστικά της αυτόνομης σχολικής μονάδας, 

όπως η συνεργασία, η ευελιξία και η αποδοχή της διαφορετικότητας τα οποία συνδέονται με αξίες 

της κατά Χέλλινγκερ προσωπικής και συλλογικής συνείδησης φερόμενα ως τάξεις αγάπης (π.χ. 

ανάγκη του «ανήκειν», νόμος της ιεραρχίας, «δούναι και λαβείν»), οι οποίες δρουν στην υπηρεσία 

της επιβίωσης, της πληρότητας και της καλύτερης ύπαρξης της ομάδας. Γίνεται αναφορά στην κατά 

Χέλλινγκερ «συστημική παιδαγωγική» και στην πιθανή εφαρμογή των συστημικών 

αναπαραστάσεων στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα με εφαρμογή των τάξεων της 

αγάπης στη σχολική μονάδα για αποκατάσταση ανισορροπιών.  

Λέξεις κλειδιά: Προσωπική συνείδηση, συλλογική συνείδηση, συστημική παιδαγωγική, 

τάξεις αγάπης, αυτονομία, συστημικές αναπαραστάσεις 

1. Εισαγωγή 

  Ένας βασικός λόγος που η αυτονομία της σχολικής μονάδας υφίσταται ήδη ουσιαστικά σε 

συστημικό επίπεδο είναι γιατί η σχολική μονάδα είναι ένα αυτοτελές σύστημα που απαρτίζεται από 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

107 

όλους όσους την αποτελούν, μόνιμους και αναπληρωτές, οργανικά τοποθετηθέντες και 

αποσπασμένους, διευθυντές και εκπαιδευτικούς, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και 

επηρεάζεται και αντίστοιχα επηρεάζει. Όταν κάτι αλλάζει σε ένα σύστημα, όπως αυτό της σχολικής 

μονάδας, επειδή κάτι αλλάζει σε αυτούς που την αποτελούν, π.χ. αν αλλάξει ο αριθμός των ατόμων 

που αποτελούν τη σχολική μονάδα ή η υπηρεσιακή τους κατάσταση ή η κατανομή αρμοδιοτήτων, 

επέρχεται αλλαγή στο σύστημα. Ένα σύστημα ποτέ δεν είναι ίδιο, ακόμη κι αν αποτελείται από τα 

ίδια μέλη, όταν με κάποιο τρόπο κάτι αλλάζει σε αυτά ή στην κατάστασή τους. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα ανεπεξέργαστα βιώματα και τα αγιάτρευτα ψυχικά τραύματα που είχαν οι πρόγονοί 

μας φαίνεται ότι μεταβιβάζονται ως ένα είδος «ψυχικού DNA»  από τη μια γενιά στην άλλη και 

κάθε βίωμα ή γεγονός που τραυματίζει την αγάπη ή υπερβαίνει τις τάξεις της, δημιουργεί «ψυχικό 

αποτύπωμα» που κληροδοτείται στο σύστημα (Μπασιούδη, 2018). Άρα διαφορετικά άτομα στο 

σύστημα που φέρνουν το δικό τους «ψυχικό αποτύπωμα»  δημιουργούν και τις κατάλληλες 

ισορροπίες. 

Ο Νίκος Καζαντζάκης στην «Ασκητική» κάνει λόγο για αυτό το «ψυχικό αποτύπωμα»  των 

ανθρώπων στις κοινωνίες: «Δεν είμαι ένας! Δεν είμαι ένας! ….Τα πάθη σου κ’ οι ιδέες σου είναι 

πιο παλιά από την καρδιά και το μυαλό σου…» 

Σύμφωνα με τον Jan Jacob Stam, ιδρυτή του Φλαμανδικού Ινστιτούτου του Bert Hellinger, ο 

συστημικός τρόπος σκέψης και αντίληψης του κόσμου μας βοηθάει να αποκτούμε συνειδητότητα 

των μηχανισμών και δυναμικών  οι οποίοι δουλεύουν στα συστήματα και τους οποίους σχεδόν ποτέ 

δεν παρατηρούμε. Αυτές είναι δυναμικές οι οποίες μπορούν, τη  μια στιγμή να μας δίνουν φτερά 

για να πετάμε και την άλλη στιγμή να μας κρατούν παραλυμένους και ανήμπορους να 

αντιδράσουμε. 

Στην παρούσα εισήγηση  δίνονται τα χαρακτηριστικά της κατά Hellinger προσωπικής και 

συλλογικής συνείδησης, τα οποία συνδέονται με κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά και 

στόχους της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, όπως έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία. Επίσης, 

αναδεικνύονται τα οφέλη της εφαρμογής της μεθόδου των συστημικών αναπαραστάσεων στην 

εκπαίδευση και της εφαρμογής των τάξεων της αγάπης, ως θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το κάθε 

σύστημα. Τέλος, δίνεται παράδειγμα αποκατάστασης ανισορροπιών στο σύστημα της σχολικής 

μονάδας μέσα από την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών που διέπουν το κάθε σύστημα (Τάξεις 

αγάπης).  

2. Εφαρμογή της μεθόδου των συστημικών αναπαραστάσεων στην εκπαίδευση 

Οι προκλήσεις στη σχολική μονάδα λόγω ακριβώς των διαφορετικών (τραυματικών ή μη) 

ψυχικών αποτυπωμάτων των μελών που την απαρτίζουν, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο. Είναι 

παγκόσμιο φαινόμενο στην εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις, στο χώρο εργασίας και στις οικογένειες 

και γενικά όπου υπάρχουν ομάδες και μέλη που την αποτελούν. Ένα από τα βασικά εργαλεία της 

συστημικής παιδαγωγικής που μπορεί να ωφελήσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στο χώρο 

της εκπαίδευσης είναι η μέθοδος των συστημικών αναπαραστάσεων ή αλλιώς «φιλοσοφία εν 

δράσει». Την εμπνεύστηκε ο Μπερτ Χέλλινγκερ και είναι ένας θεραπευτικός τρόπος εργασίας, που 

διατηρεί μια φιλοσοφική στάση ως προς τη ζωή, τους ανθρώπους και τις αμοιβαίες σχέσεις τους 

(Palmgren, 2008:15). Ήδη στο εξωτερικό, η φιλοσοφία των αναπαραστάσεων εφαρμόζεται σε 

επιχειρήσεις. Η φιλοσοφία τους προτείνεται τα τελευταία χρόνια σε θέματα εργασιακά, θέματα 

λήψης απόφασης, αναδιάρθρωσης, ζητήματα ηθικής, παρενόχλησης ή στρατηγικά ζητήματα.  

Η μέθοδος των συστημικών αναπαραστάσεων δεν έχει ακόμη ευρεία εφαρμογή στην 

ελληνική πραγματικότητα. Έχουν, όμως, γίνει συστημικές αναπαραστάσεις στο Μεξικό στο χώρο 

της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο σχολείο CUDEC Alfonso Malpica Cardenas (Hellinger, 

2014:143-197) στο οποίο εφαρμόστηκε η λεγόμενη «συστημική παιδαγωγική»  η οποία 

συνεισέφερε στο συγκεκριμένο σχολείο ώστε να επανακτήσουν οι γονείς την εμπιστοσύνη τους σε 

αυτό. Στο συγκεκριμένο σχολείο έγιναν οικογενειακές συστημικές αναπαραστάσεις, παρουσία 
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μαθητών και γονιών για προβλήματα σχετικά με διάσπαση προσοχής, υπερδραστηριότητα και 

δυσλεξία, ψυχώσεις και κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ.   

 Ο Χέλλινγκερ αναφέρει ότι όταν το θέμα του «ποιος φταίει» προκύπτει σε μία σχολική 

μονάδα, αντί να ψάχνουμε ενόχους, ψάχνουμε για λύσεις στην οικογενειακή ιστορία των μαθητών 

ή όλων όσων εμπλέκονται στο πρόβλημα μέσα στο σύστημα. Επίσης, το βίωμα έχει δείξει ότι οι 

εκπαιδευτικοί χάνουν ουσιαστικά χρόνο όταν κοιτούν μόνο τα μαθησιακά προβλήματα των 

μαθητών, χωρίς να κοιτούν τους γονείς τους πίσω από αυτούς και χωρίς να τιμούν την ιστορία της 

οικογένειας και τις συνθήκες μέσα στις οποίες ένα παιδί μεγαλώνει. Αν τα τιμήσουν, μπορούν με 

αυτόν τον τρόπο να συναισθανθούν και να τιμήσουν  τους δικούς τους γονείς που στέκονται πίσω 

τους. Έτσι συνδέονται με της δική τους προσωπική δύναμη. Κι έτσι μόνο μπορούν να διδάξουν.  

Μια βασική αρχή των συστημικών αναπαραστάσεων είναι ότι δουλεύουμε στο «εμείς» κι όχι 

στο «εγώ». Το «εγώ» είναι χαρακτηριστικό της προσωπικής συνείδησης και το «εμείς» 

χαρακτηριστικό της συλλογικής, όπως θα φανεί και πιο κάτω στην περιγραφή των 

χαρακτηριστικών αυτών των τριών συνειδήσεων – πνευματικών πεδίων που όρισε ο Χέλλινγκερ, 

της προσωπικής, της συλλογικής και της πνευματικής συνείδησης. Οι άνθρωποι γενικά είναι 

φτιαγμένοι να ζούνε στο «εμείς» κι όχι στο «εγώ». Ο Έλληνας καθηγητής αστροφυσικής Δανέζης 

εξηγεί ότι το νόημα της ζωής κρύβεται πίσω από την έννοια της ψυχικής σχέσης μας με τους 

άλλους ανθρώπους και όχι στον απομονωτισμό του ατομικού ψυχισμού μας:  

«…τα πάντα μέσα στο σύμπαν είναι ένα. Μια απέραντη, ενιαία και αδιαίρετη ενότητα. Μέσα 

σε αυτή την ενότητα χάνεται η έννοια της εξατομίκευσης της προσωπικής ύπαρξης. Αυτό σημαίνει 

ότι δεν μπορεί να ευτυχεί το μέρος αν πάσχει το όλον. Η ευτυχία των μερών μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω της ευτυχίας του συνόλου. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί σε μια κοινωνική φιλοσοφία του 

“εμείς” και του “είμαι” καταργώντας την κοινωνική φιλοσοφία του “εγώ” και του “έχω”»  

(Δανέζης, 2013). 

  Το ίδιο αναφέρει και η Μπέργκερ (2009:73) υποστηρίζοντας ότι όλοι μας 

αλληλοσυνδεόμαστε και οι σκέψεις και η νοητική στάση του καθενός μας επηρεάζει πάντοτε τη 

συνείδηση της ανθρωπότητας συνολικά. Η συλλογική αυτή συνείδηση, με την έννοια της 

συνεργασίας, της αλληλοεπίδρασης και αλληλοϋποστήριξης στη σχολική μονάδα έχει κοινά 

χαρακτηριστικά με την επιδιωκόμενη αυτονομία της, όπως περιγράφονται στην επόμενη ενότητα, 

και σε παιδαγωγικό κυρίως επίπεδο, η παιδαγωγική - διδακτική αυτονομία εκπαιδευτικών και 

μαθητών μπορεί να έχει τεράστια μαθησιακά οφέλη και να οδηγήσει σε ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών 

δεξιοτήτων που έχουν αντίκτυπο στη μαθησιακή διαδικασία.  

3. Αυτονομία στη σχολική μονάδα και βασικά χαρακτηριστικά της  

Σύμφωνα με τον καθηγητή Μπαμπινιώτη (1998), αυτονομία είναι το καθεστώς ελεύθερης 

αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το οποίο ο καθορισμός και η διασφάλιση των θεσμών και της 

λειτουργίας τους γίνεται από τα ίδια τα μέλη της κοινότητας και όχι από εξωτερικούς  παράγοντες. 

H Φουντοπούλου (2015) αναφέρει ότι η παιδαγωγική ανάγνωση της αυτονομίας της σχολικής 

μονάδας δίνει ως αντίθετο της αυτονομίας την εξωτερική καθοδήγηση, τον εξωτερικό έλεγχο και τη 

αυθεντία.  

Κάποια κύρια χαρακτηριστικά της αυτονομίας της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τον 

Γαβρόγλου (2016) είναι: 

 Η εξωστρέφεια 

 Η συμπεριληπτική εκπαίδευση 

 Η συνεργασία 

 Η ευελιξία 

 Η διαφορετικότητα 

 Το δημοκρατικό πλαίσιο διαδικασιών και λειτουργίας 

 Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης και  
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 Η δικτύωση σχολείων μεταξύ τους 

Αναλύοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της αυτονομίας 

και ως προς την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, αλλά και ως προς  την αγαστή 

σύμπλευση της σχολικής μονάδας με στόχους της εκπαίδευσης γενικά σε πανελλήνιο ή παγκόσμιο 

επίπεδο, όπως είναι η αντιμετώπιση της διαφοροποίησης. Η εξωστρέφεια εξασφαλίζει ένα σχολείο 

ανοιχτό στην κοινωνία, δηλαδή ένα σχολείο που είναι ευαίσθητο στις υφιστάμενες παγκόσμιες, 

εθνικές και τοπικές κοινωνικές συνθήκες, υψώνοντας τη φωνή του στα φαινόμενα του ρατσισμού, 

τη ξενοφοβίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση έχει ως στόχο να 

εξασφαλιστεί η κοινωνική δικαιοσύνη, η αναγνώριση των εκπαιδευτικών/κοινωνικών ανισοτήτων 

και η ανάληψη δράσης για τον περιορισμό τους. Η  συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι μια 

προσπάθεια αντιμετώπισης των εμποδίων, που αποτρέπουν την συμμετοχή μαθητών με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά στην εκπαίδευση (Booth & Ainscow, 1998) και περιλαμβάνει πρακτικές που 

αγκαλιάζουν τους περιθωριοποιημένους μαθητές, προωθούν τη συνεργασία με την κοινωνία καθώς 

και τη συνεργασία εκπαιδευτικών μεταξύ τους και ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των μαθητών.  

Η αξία του συνεργατικού σχολείου έγκειται στο άνοιγμά του στην κοινωνία, στη συνεργασία 

του με τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία δημιουργώντας ένα δίκτυο υποστήριξης  τόσο 

μεταξύ σχολείων όσο και μεταξύ σχολείου και κοινωνίας. Η ευελιξία του θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη την ιδιαίτερη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, προσφέροντας διαφοροποιημένη 

εκπαίδευση, έτσι ώστε κάθε μαθητής/τρια να λαμβάνει τα απαραίτητα σε αυτόν/ην εφόδια, 

προκειμένου να ακυρωθούν οι όποιες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Η διαφορετικότητα 

όλων των μελών (συμπεριλαμβανομένων των μαθητών) στο κάθε σύστημα της σχολικής μονάδας 

είναι δεδομένη για αυτό και κρίνεται επιβεβλημένη η προσαρμογή των εκπαιδευτικών στόχων στις 

ανάγκες των μαθητών, έτσι ώστε να επιτύχουν υψηλούς εκπαιδευτικούς στόχους.  

Η αυτόνομη σχολική μονάδα θα πρέπει να δίνει έμφαση σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο 

διαδικασιών και λειτουργίας και στις οριζόντιες συνεργασίες, ενισχύοντας το ρόλο των μαθητικών 

συμβουλίων, του συλλόγου διδασκόντων, του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και όλων των 

θεσμικών παραγόντων οι οποίοι συνεργάζονται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επειδή, όμως, βαθμιαία αλλάζει το προφίλ των καθηκόντων, των 

αρμοδιοτήτων, των ευθυνών και των υποχρεώσεων όλων των συμβαλλομένων, θα πρέπει να 

ενισχυθεί τόσο με την κατάλληλη επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς και στα στελέχη εκπαίδευσης, 

ώστε να αισθάνονται ικανοί να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες παιδαγωγικές και κοινωνικές 

απαιτήσεις, όσο και με ένα ευρύτερο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ 

κοινωνίας και φορέων εκπαίδευσης, το οποίο καλό είναι να αποτελεί προϊόν εκπαιδευτικής 

ευαισθησίας και κοινωνικής διαβούλευσης.  

Τελευταία γίνονται συζητήσεις για δημιουργία ομάδων συνεργασίας εκπαιδευτικών 

διαφορετικών ή ίδιας ειδικότητας που θα εργάζονται συνεργατικά, θα κάνουν συναντήσεις κατά 

τακτά χρονικά διαστήματα και θα στοχεύουν στη βελτίωση της διδακτικής, ώστε να επιτυγχάνουν 

καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Η στόχευση της εκπαιδευτικής πολιτικής δείχνει να συμφωνεί 

με έρευνες  που δείχνουν ότι η εφαρμογή τέτοιων συνεργασιών δημιουργεί θετικά αποτελέσματα 

σχετικά με τη μείωση της διδακτικής απομόνωσης, την αποκέντρωση της εξουσίας και την 

κοινοποίηση πηγών πληροφοριών και ιδεών (πηγή: alfavita). 

Αυτά ακριβώς τα αποτελέσματα της αυτονομίας της σχολικής μονάδας είναι που 

προστατεύουν το  «εμείς» αντί για το «εγώ» κι έχουν μεγάλη σχέση με την κατά Χέλλινγκερ 

συλλογική συνείδηση. Αλλά πριν αναφερθούν ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά της συλλογικής 

συνείδησης και οι τάξεις αγάπης που διέπουν το κάθε σύστημα, συνεπώς και το σύστημα της 

σχολικής μονάδας, θα συζητηθούν τα χαρακτηριστικά της προσωπικής συνείδησης. Σύμφωνα με το 

Χέλλινγκερ υπάρχουν δύο είδη έμφυτης συνείδησης η ατομική ή προσωπική και η συλλογική. Και 

μία συλλογικά μεγαλύτερη η ψυχική (Palmgren, 2008:127) ή πνευματική. Ίσως η πιο σημαντική 

συμβολή του Χέλλινγκερ στην κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπου είναι η περιγραφή της 

συνείδησης.  
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4.1. Προσωπική συνείδηση 

Η προσωπική συνείδηση ή ατομική (Palmgren, 2008:128) είναι συνείδηση στενού και 

περιορισμένου εύρους, επειδή μας δένει με ανθρώπους και ομάδες που είναι σημαντικοί για την 

αίσθηση της ευφορίας μας και πρωταρχικοί για τη ζωή μας, αλλά ίσως μας βάζει σε κίνδυνο αφού 

αναπόφευκτα οδηγεί σε προστριβές με άλλες ομάδες. Η προσωπική συνείδηση διαχωρίζει το 

«καλό» από το «κακό».  

4.1.α Καλή προσωπική συνείδηση 

Η αίσθηση της ασφάλειας ότι μας επιτρέπεται να ανήκουμε, όταν σκεφτόμαστε, επιθυμούμε, 

ή ενεργούμε με τρόπους που είναι ευθυγραμμισμένοι με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις 

ανθρώπων ή ομάδων στις οποίες θέλουμε να ανήκουμε ή μπορεί να εξαρτώμαστε για λόγους 

επιβίωσης, βιώνεται ως καλή προσωπική συνείδηση (Palmgren, 2008).  

4.1.β Κακή προσωπική συνείδηση 

Η αίσθηση του φόβου ή της ενοχής που έχουμε ότι δε μας επιτρέπεται να ανήκουμε, όταν 

σκεφτόμαστε, επιθυμούμε, ή ενεργούμε με τρόπους που δεν είναι ευθυγραμμισμένοι με τις 

προσδοκίες και τις απαιτήσεις ανθρώπων ή ομάδων στις οποίες θέλουμε να ανήκουμε ή μπορεί να 

εξαρτώμαστε για λόγους επιβίωσης, βιώνεται ως κακή προσωπική συνείδηση (Palmgren, 2008). Η 

κακή προσωπική συνείδηση βιώνεται πιο έντονα από την καλή, επειδή είναι συνδεδεμένη με το 

φόβο μας ότι μπορεί να χάσουμε το δικαίωμα να ανήκουμε και μαζί με αυτό το δικαίωμα να ζούμε.  

Συνοψίζοντας καταλήγουμε ότι η προσωπική συνείδηση είναι εξαιρετικής σημασίας όταν 

είμαστε παιδιά γιατί τα παιδιά κάνουν τα πάντα για να τους επιτρέπεται να ανήκουν. Κάνει 

διάκριση μεταξύ «καλού» και «κακού» προκειμένου να εξυπηρετήσει ουσιαστικά την επιβίωση 

των ατόμων μέσα στις ομάδες τους και σύμφωνα με τη Palmgren (2008:129) εκτείνεται και σε 

άλλα ανθρώπινα συστήματα πέρα από την οικογένεια π.χ. στο σχολείο, στην εργασία ή στον 

ελεύθερο χρόνο.  

4.2 Συλλογική συνείδηση και χαρακτηριστικά 

Η συλλογική συνείδηση έχει επιδράσεις ισχυρότερες από την προσωπική συνείδηση και 

εκπροσωπεί ουσιαστικά όσους έχουν εξαιρεθεί από αυτή. Αφορά την ομάδα, σα σύνολο, 

εξυπηρετεί δηλαδή τα συμφέροντα της ομάδας περικλείοντας όλα τα μέλη της και καθοδηγώντας 

τα. Βρίσκεται δηλαδή, στην υπηρεσία της επιβίωσης της ομάδας και της πληρότητάς της και 

επιβάλλει τους κανόνες που διασφαλίζουν καλύτερα την ύπαρξη της ομάδας. Έχει περιορισμούς, 

δηλαδή π.χ. εκπροσωπεί μόνο τα μέλη των ομάδων που ελέγχονται από αυτή, και ο ρόλος της είναι 

να διασφαλίζει την εφαρμογή των τάξεων της αγάπης δηλαδή το να μην αποκλειστεί ή ξεχαστεί 

κάποιος/α που ανήκει στο σύστημα, να ακολουθείται η σειρά προτεραιότητας και να σιγουρεύει ότι 

ο καθένας φέρνει το δικό του πεπρωμένο. Δε διαχωρίζει το «καλό» από το «κακό»  ή την ενοχή 

από την αθωότητα (όπως η προσωπική) παρά μόνο παρατηρεί τη συμπεριφορά ως έχει στην 

πραγματικότητα (Palmgren,  2008:129). 

Συνοψίζοντας, κάποια  από τα βασικά χαρακτηριστικά της συλλογικής συνείδησης είναι ότι 

είναι αήθης, δηλαδή δε κάνει διάκριση μεταξύ «καλού» και «κακού» ή μεταξύ αθωότητας και 

ενοχής. Προστατεύει όλα τα μέλη με τον ίδιο τρόπο, προστατεύει το δικαίωμα του καθενός να 

ανήκει ή το αποκαθιστά, όταν το δικαίωμα του έχει αφαιρεθεί. Είναι στην υπηρεσία της αγάπης, 

της ίδιας αγάπης για όλους όσους ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Για αυτό ακριβώς το λόγο είναι 

«τυφλή» στην επιλογή των μέσων της, επειδή επιθυμεί να διασώζει και να αποκαθιστά την 

πληρότητα. Δεν την απασχολεί ιδιαίτερα η ευφορία του ατόμου, αλλιώς δε θα έβαζε αθώα 

πρόσωπα να εκπροσωπούν αποκλεισμένους και πολλές φορές μάλιστα με μεγάλο προσωπικό 

κόστος (Hellinger, 2008a:34). 
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Οι θεμελιώδεις αρχές της συλλογικής συνείδησης ονομάζονται τάξεις της αγάπης και 

αποτελούν τη βάση της κάθε ανθρώπινης σχέσης. Έχουν εφαρμογή εκ των προτέρων στις 

ανθρώπινες σχέσεις και δυστυχώς οι άνθρωποι τις αντιλαμβανόμαστε συνήθως μέσα από το 

αντίθετό τους, δηλαδή μέσα από την αταξία που δημιουργείται από την παραβίασή τους.   

4.2.1 Οι τάξεις αγάπης 

Όταν μιλάμε για «τάξεις», δεν εννοούμε κανόνες ή νόμους, αλλά βιωμένη πραγματικότητα. 

Αυτός είναι ο λόγος που σύμφωνα με τη Μπασιούδη (2018) δεν μπορούμε να επιλέξουμε τις τάξεις, 

αφού αυτές ενεργούν αυτόβουλα. Η αγάπη αποτελεί μέρος της τάξης. Αρκετοί πιστεύουν ότι με την 

αγάπη μπορούν να υπερνικήσουν τις τάξεις, κάτι που ωστόσο, είναι φύση αδύνατο. Η αγάπη 

οφείλει να συμμορφωθεί στις τάξεις για να αναπτυχθεί με άλλα λόγια,   οι τάξεις στις οποίες 

αναφερόμαστε δεν υπόκεινται στην επιθυμία μας. Οι τάξεις αγάπης είναι το «ανήκειν», ο νόμος της 

κοινωνικής τάξης, ο νόμος της προτεραιότητας και ο νόμος του «δούναι και λαβείν» και ακολουθεί 

επεξήγηση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τους. 

4.2.1.α. Αίσθημα του «ανήκειν» 

Όλα τα μέλη του συστήματος έχουν ίσο δικαίωμα να ανήκουν σε αυτό. Ο στόχος είναι να μην 

αποκλειστεί κάποιος από το σύστημα, ακόμη κι αν με βάση τα κριτήρια της προσωπικής 

συνείδησης θεωρηθεί κάποιος κακός άνθρωπος (Palmgren, 2008:130). Σύμφωνα με τον 

Χέλλινγκερ, το σύστημα διαταράσσεται όταν κάποιος/α αποκλείεται, ακόμη κι αν αυτό έγινε πριν 

από γενεές (Hellinger, 2014:145). Τυχόν αποκλεισμός κάποιου μέλους του συστήματος μέσω 

παραγκωνισμού, εξευτελισμού, υποτίμησης ή απαξίωσης επηρεάζει όλα τα μέρη με αρνητικό 

τρόπο. O αποκλεισμός κάποιου ανθρώπου εκλαμβάνεται αρνητικά από τη συλλογική συνείδηση, 

δηλαδή ως το ακριβώς αντίθετο από αυτό που η ατομική συνείδηση θεωρεί καλό.  

Μερικές φορές βέβαια, η συλλογική συνείδηση παραβιάζεται κάτω από την πίεση της 

ατομικής π.χ. μέσα από την επιθυμία του/της ενός/μια εκπαιδευτικός να νιώσει υπερήφανος/η και 

αθώος/α και να εξασφαλίσει την ένταξή του/της στην ομάδα, μπορεί να παραβιάσει την αρχή της 

προτεραιότητας και να αναλάβει βάρη σε μια σχολική μονάδα που αναλογούν σε άλλους που 

τοποθετήθηκαν χρονικά στο σχολείο πριν από αυτόν/την. Σύμφωνα με την Palmgren (2008:131) οι 

παραβιάσεις της συλλογικής συνείδησης γίνονται με ήσυχη την ατομική συνείδηση. Αυτό επίσης 

μπορεί να σημαίνει ότι μπορώ να κάνω τα πάντα για να έχω μια θέση στην ομάδα που ανήκω 

ακόμη κι αν προκαλώ κακό σε όσους δεν ανήκουν σε αυτές. Αυτός είναι και ο λόγος που η 

δεσμευτική (προσωπική) συνείδηση προς την κουλτούρα της ομάδας μου βρίσκεται πιο ψηλά από 

τη συλλογική συνείδηση, η οποία όντας υποσυνείδητη, παραμένει σε μας άγνωστη.  

4.2.1.β Νόμος της (κοινωνικής) τάξης 

Όσο πιο χαλαρός είναι ένας νόμος και το πλαίσιό του, τόσο καλύτερα κινούνται τα μέλη της 

ομάδας. Η ευελιξία κάνει πιο χαλαρή την αίσθηση του «ανήκειν» κι έτσι μπορούν όλα τα μέλη να 

ανθίσουν με τρόπο παραγωγικό. Ο νόμος αυτός καθιστά το «ανήκειν» όχι τόσο αυθαίρετο και 

ουσιαστικά υπονοεί ότι λαμβάνει χώρα με παραγωγικό τρόπο σε ένα πιο χαλαρό πλαίσιο «δούναι 

και λαβείν» που κάνει πιο χαλαρό το «ανήκειν». Η συγκεκριμένη τάξη και η γεμάτη σεβασμό 

στάση μπορούν να μεταμορφώσουν κι εμένα και τον άλλον. Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα της 

συγκεκριμένης τάξης είναι πως τίθενται, με έναν φυσικό τρόπο, σαφή όρια (Μπασιούδη, 2018).  

4.2.1.γ Νόμος της προτεραιότητας 

Ο Νόμος της προτεραιότητας είναι μια άλλη θεμελιώδης αρχή και ορίζει ότι όποιος έχει έρθει 

πρώτα σε ένα σύστημα, προηγείται (Μπασιούδη, 2018) και όλα τα μέλη είναι ισότιμα, αλλά 

ταυτόχρονα, υπάρχει ιεράρχηση.  Ο νόμος της προτεραιότητας παραβιάζεται όταν κάποιος που 

εντάχθηκε σε ένα σύστημα αργότερα, θέλει να του αποδοθεί μια ανώτερη τάξη από την 
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ενδεδειγμένη. Επίσης, παραβιάζεται όταν ένας εκπαιδευτικός θέλει να αναλάβει κάτι στη θέση του 

διευθυντή, χωρίς να του έχει ζητηθεί (από αγάπη, αγαθή συνείδηση ή έλλειψη εμπιστοσύνης κλπ.). 

Ένας εκπαιδευτικός που «δουλεύει» ενάντια στον προϊστάμενό του, δεν είναι υποστηρίξιμος στο 

σχολείο. Το ίδιο συμβαίνει κι όταν οι εκπαιδευτικοί «κάνουν κόμμα» με μαθητές εναντίον άλλων 

εκπαιδευτικών. Το σώμα των εκπαιδευτικών υπόκειται σε συστημικούς κανόνες και το πρώτο 

πρόσωπο είναι ο διευθυντής και οι  εκπαιδευτικοί είναι όλοι ίσοι αλλά στους οποίους εφαρμόζεται 

η σειρά της προτεραιότητας, ανάλογα με το ποιος/α ήρθε πρώτος στο σχολείο (Hellinger, 

2014:197). 

Η παραβίαση του νόμου της προτεραιότητας μπορεί να γίνει μετά από σπρώξιμο της  

προσωπική συνείδησης να παραβιάσει το νόμο και να υποστεί τις συνέπειες της πράξης (π.χ. 

αποτυχία). Ούτε η αγάπη δε προστατεύει κάποιον από τις συνέπειες της παραβίασης. Πολλοί 

οργανισμοί αποτυγχάνουν εξ αιτίας εσωτερικών προστριβών, όταν ένα πρόσωπο ή ένα τμήμα 

χαμηλότερα στην ιεραρχία, προσπαθεί να ανέβει πάνω από ένα παλιότερο και συνεπώς ανώτερο 

ιεραρχικά.  (Hellinger, 2008b:27) 

4.2.1.δ Νόμος του «δούναι» και «λαβείν»  

Προϋπόθεση επίσης για να ευοδωθούν οι ανθρώπινες σχέσεις με έναν υγιή τρόπο, είναι να  

αποδεχτεί κανείς την πραγματικότητα ως έχει κι όχι ως θα ήθελε να είναι (ο καθένας φέρνει το δικό 

του πεπρωμένο). Όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι καλοί με το δικό τους τρόπο και ο καθένας διδάσκει 

με το δικό του μοναδικό τρόπο, για αυτό και θα πρέπει όλοι να γίνονται αποδεκτοί στον εργασιακό 

χώρο. Τότε μόνο υπάρχει αρμονία. (Hellinger 2014:198). 

Η θεμελιώδης αρχή του «δούναι και λαβείν» υπονοεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία στις 

ανθρώπινες ή επαγγελματικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του χώρου εργασίας. Χρειάζεται στις 

σχέσεις να δίνω όσο παίρνω, και αντίστροφα. Η ισορροπία στην ανταλλαγή μεταξύ ανθρώπων στο 

πλαίσιο του «δούναι και λαβείν» είναι και κίνηση καλής προσωπικής συνείδησης και χρησιμεύει 

στο να ισχυροποιούνται οι σχέσεις (Palmgren, 2008:129). Θα πρέπει λοιπόν, να διασφαλίζεται 

σταδιακά η ισορροπία δούναι και λαβείν και να προστατεύεται ό,τι προσφέρει ο καθένας για να μη 

νιώθει κανείς αδικημένος.  

4.3 Παράδειγμα εφαρμογής συλλογικής συνείδησης στο σύλλογο διδασκόντων 

Εκπαιδευτικός νεοτοποθετηθείς στο σχολείο, πρώτη φορά υπεύθυνος τμήματος γ λυκείου, 

αντιλαμβάνεται λίγο πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς ότι μαθητής της γ Λυκείου έχει υπερβεί το 

όριο των απουσιών που δικαιούται για τη σχολική χρονιά και άρα ο μαθητής μένει (δε θα μπορέσει 

να δώσει εξετάσεις) μόλις εκδοθούν τα αποτελέσματα. Ενημερώνει το διευθυντή και θέτει και το 

θέμα στο σύλλογο διδασκόντων (ΣΔ) στην τελευταία συνεδρίαση. Διευθυντής και ΣΔ προτρέπουν 

τον εκπαιδευτικό να σβήσει άτυπα απουσίες από το τετράδιο καταχώρησης απουσιών γιατί αλλιώς 

θα δημιουργηθεί μεγάλο θέμα για το σχολείο αν ο μαθητής ενημερωθεί ότι δεν μπορεί να δώσει 

εξετάσεις. Ο εκπαιδευτικός είναι σε πολύ δύσκολη θέση και πιέζεται υπερβολικά από την ομάδα να 

σβήσει 10 απουσίες, προκειμένου να περάσει ο μαθητής μιας και κάτι τέτοιο είναι παράνομο και 

μπορεί να του στοιχίσει απόλυση εάν ανακαλυφθεί ή γίνει κάποια καταγγελία. Από την άλλη, όλοι 

οι υπεύθυνοι τμημάτων της γ λυκείου σε αυτό το σχολείο «σβήνουν» άτυπα απουσίες μαθητών στο 

τέλος της χρονιάς προκειμένου αυτοί να «απολυθούν» και να μπορέσουν να δώσουν εξετάσεις τα 

τελευταία χρόνια και οι μαθητές όλοι είναι ενήμεροι για αυτό (δεν είναι κρυφό στο σχολείο). Ο 

εκπαιδευτικός, δεν νιώθει εναρμονισμένος με τη (προσωπική) συνείδησή του να σβήσει τόσο 

μεγάλο αριθμό απουσιών. Θεωρεί ότι η φοίτηση στη γ λυκείου είναι υποχρεωτική και πρέπει να 

γίνεται με προβλεπόμενους κανόνες και νόμους που θα ισχύουν για όλους και δεν είναι καλό 

παράδειγμα για τους μαθητές να περαστεί το μήνυμα ότι και αυτοί που είναι παρόντες και 

παρακολουθούσαν ανελλιπώς και αυτοί που ήταν απόντες έχουν τα ίδια δικαιώματα στις 

πανελλαδικές εξετάσεις, μιας και η επαρκής φοίτηση είναι προαπαιτούμενο για αυτές.  
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Το παραπάνω παράδειγμα έχει να κάνει με σύγκρουση ατομικών συνειδήσεων ουσιαστικά. 

Της ατομικής συνείδησης του εκπαιδευτικού και των ατομικών συνειδήσεων των μελών του ΣΔ 

(Συλλόγου Διδασκόντων). Η συλλογική συνείδηση δεν είναι φανερή, είναι υποσυνείδητη.  

Προστατεύει όλα τα μέλη με τον ίδιο τρόπο, προστατεύει το δικαίωμα του καθενός να ανήκει ή να 

το αποκαθιστά, όταν το δικαίωμα του έχει αφαιρεθεί. Είναι στην υπηρεσία της αγάπης, της ίδιας 

αγάπης για όλους όσους ανήκουν στην ίδια οικογένεια (εκπαιδευτικοί και Σύλλογος Διδασκόντων 

στην προκειμένη περίπτωση). 

Στην προκειμένη περίπτωση, κάτι μπορεί να διορθωθεί από τη συλλογική συνείδηση 

εφαρμόζοντας τους νόμους της, όπως π.χ. ο νόμος της ιεραρχίας. Ποιος είναι ιεραρχικά υπεύθυνος 

να αποφασίσει (να πάρει δηλαδή την ευθύνη που ο νόμος του δίνει) για το τι θα γίνει με τις 

απουσίες του συγκεκριμένου μαθητή;  Επίσης, η συλλογική συνείδηση στην προκειμένη περίπτωση 

μπορεί να εγείρει θέμα αποκλεισμού του μαθητή (εάν δεν αντιμετωπιστεί με συλλογική συνείδηση 

τυχόν μη απόλυσή του) ή του εκπαιδευτικού (εάν θα θεωρηθεί ουσιαστικά υπεύθυνος για την τυχόν 

μη απόλυση του μαθητή). Ο αποκλεισμός κάποιου ανθρώπου  εκλαμβάνεται αρνητικά από τη 

συλλογική συνείδηση. Γι’ αυτό και τυχόν αποκλεισμένος εκπαιδευτικός ή μαθητής θα 

εκπροσωπηθεί από κάποιον στο μέλλον.  

Είναι σημαντικό λοιπόν το σύστημα να προστατεύει το «μαζί» του. Είναι σημαντικό να 

αντιμετωπίζεται ο/η κάθε εκπαιδευτικός ισότιμα από το σύστημα και όχι να αποκλειστεί από αυτό 

λόγω των διαφορετικών απόψεων του/της. Το ότι οι πράξεις κάποιου/ας μπορεί να έχουν συνέπειες 

για τον/την ίδιο/α είναι εμφανές όπως είναι αποδεκτό το να συνεχίζει να παραμένει και να 

θεωρείται ισότιμο μέλος του συστήματος. Έτσι, στην περίπτωση του εκπαιδευτικού, όποια 

απόφαση κι αν παρθεί από το Σύλλογο για τις απουσίες είναι σημαντικό ο ΣΔ να συνεχίζει να 

«αγκαλιάζει» το κάθε μέλος που έχει διαφορετική άποψη την οποία του υπαγορεύει η προσωπική 

του συνείδηση, ακόμη κι αν διαφωνεί με αυτή, γιατί μεγαλύτερη σημασία στη συλλογική 

συνείδηση έχει να διαφυλάσσεται το «μαζί» της ομάδας.  

5. Συμπεράσματα 

Αυτονομία στη σχολική μονάδα στο πλαίσιο της συστημικής παιδαγωγικής σημαίνει, στο 

πλαίσιο εφαρμογής των τάξεων αγάπης, ότι ο καθένας παίρνει τη θέση που είναι κατάλληλη γι 

αυτόν, σύμφωνα με τη  ιεραρχία. Προηγούνται όσοι μπήκαν στο σύστημα πιο παλιά απέναντι σε 

αυτούς που μπήκαν αργότερα. Είναι ο νόμος αυτός στην υπηρεσία της ειρήνης μέσα στην ομάδα. Ο 

αμοιβαίος σεβασμός είναι το θεμέλιο για καλή εκπαίδευση (Hellinger 2014:198). Μόνο μέσω της 

αγάπης μπορούν να επανέλθουν όσοι έχουν εξαιρεθεί. Της αγάπης που γίνεται αισθητή, όταν 

αποδεχόμαστε το άλλο πρόσωπο, όπως ακριβώς είναι. Όλα τα παιδιά είναι καλά και το ίδιο 

συμβαίνει με όλους εμάς τους εκπαιδευτικούς δεδομένου ότι κοιτάμε στην ψυχή με αγάπη 

(Hellinger 2014: introduction). Κάθε φορά λοιπόν που αποκλείουμε κάποιον, είτε για δεν είναι 

αρκετά «καλός» για εμάς, είτε γιατί δεν αναγνωρίζουμε την θέση του στο σύστημά μας, 

παραβιάζουμε την «Τάξη» αυτή της αγάπης (Mπασιούδη, 2018). 

Ευχαριστίες 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Εφη Κονταξή, συντονίστρια συστημικών 

αναπαραστάσεων, για την αμέριστη συμπαράσταση και συμβολή της στο να γνωρίσω πεδία 

άγνωστα μέχρι τώρα για μένα και στην καθοδήγησή της στην αναζήτηση λύσης στο παράδειγμα 

σύγκρουσης ατομικών συνειδήσεων που εξετάστηκε και που παρόμοια συναντούμε κάθε μέρα στα 

σχολεία. Με την ευχή, οι συστημικές αναπαραστάσεις να γίνουν σύντομα μέρος της ελληνικής 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας.  



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

114 

Βιβλιογραφία 

Ξενόγλωσση 

Booth & Ainscow, (1998). From them to us: an international study of inclusion in education, edited 

by Tony Booth & Mel Ainscow, Taylor & Francis 

Hellinger, B. (2008a). Συνειδήσεις. Αλφάβητο Ζωής 

Hellinger, B. (2008b). Μονοπάτια της αγάπης (επιστ. επιμ. Χ. Παπακυρίλλου). Αλφάβητο Ζωής  

Hellinger, B. (2014). Looking into the souls of children: The Hellinger pedagody in action. 

Hellinger publications 

Palmgren Ch. (2007). Αν ήξερες πόσο πολύ σε αγαπώ!, Η θεραπευτική δύναμη της αγάπης στις 

οικογενειακές αναπαραστάσεις Hellinger. : Αλφάβητο Ζωής. 

Ελληνική 

Γαβρόγλου, Κ. (2016). Διαπιστώσεις, προτάσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Διαρκής 

επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, Εθνικός και κοινωνικός διάλογος για την 

παιδεία, Αθήνα  

Δανέζης, Μ. (2013). Αναζητώντας τις ρίζες της σύγχρονης σκέψης (Oμιλία στην τριημερίδα "Νέες 

Ματιές στον Κόσμο μας") ανακτήθηκε στις 10.4.2018 από το δικτυακό τόπο 

https://www.youtube.com/watch?v=1M3HMEL_QqY 

Καζαντζάκης, Ν. Ασκητική. Εκδόσεις Καζαντζάκη 

Μπαμπινιώτης, Γ. (1998). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε  

Μπασιούδη Ο. (2018). Συστημική Αναπαράσταση: Η τέχνη της βοήθειας και της ζωής, συνέντευξη 

με τη συστημική θεραπεύτρια, ανακτήθηκε στις 21.4.2018 από το δικτυακό τόπο 

http://www.chironas.gr/sistimiki-anaparastasi-h-tehni-tis-voitheias-kai-tis-zohs/  

 Μπέργκερ, Μπ. (2009) Το μονοπάτι της δύναμης: πάρε στα χέρια σου τον έλεγχο της ζωής σου 

(ΙΙ), Εκδόσεις Καστανιώτη 

Τι είναι τα teacher teams που θα δημιουργηθούν στις σχολικές μονάδες. (2018). Ανακτήθηκε στις 

28.5.2018 από το δικτυακό τόπο 

http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/ti-einai-ta-teacher-teams-poy-tha-dimioyrgithoyn-

mesa-sta-sholeia-kai-metaxy-toys  

Φουντοπούλου, Μ. (2015). Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. και του Τομέα Παιδαγωγικής 

του Φ.Π.Ψ. Πανεπιστημίου Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Νοεμβρίου 

2015. ανακτήθηκε στις 10.4.2018 από το δικτυακό τόπο 

https://www.youtube.com/watch?v=-BG3jTovL70  

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Σάββας Σάρρας  

savvassarras@yahoo.gr   

MSc, Κοινωνιολόγος 

Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων 

Ειδικός Επιστήμονας «Συνήγορος του Πολίτη» 

Περίληψη 

Ερευνητική και θεωρητική υποστήριξη του συστημικού χαρακτήρα της Δημόσιας Διοίκησης 
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κοινωνικό υπερ-σύστημα εντός του οποίο λειτουργεί. Θεωρώντας το σύνολο της Δημόσιας 

Διοίκησης ως διακριτό σύστημα εντός του ευρύτερου κοινωνικού υπερ-συστήματος, διερευνώνται 

η δυναμικότητα, η πολυπλοκότητας των σχέσεων που αναπτύσσονται, η τελεολογική συμπεριφορά, 

καθώς και τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά στα αντίστοιχα σημεία εκροών του συστήματος. 

Σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση της μορφής και του περιεχομένου της συνδιαλλαγής 

υπαλλήλων-πολιτών στα σημεία εκροής του συστήματος της Δημόσιας Διοίκησης. Καθώς και η 

αποτύπωση των δυσλειτουργιών επικοινωνίας στα σημεία εκροής του συστήματος, με χρήση 

ερωτηματολογίων προς τους διαχειριστές του συστήματος, δηλαδή τους δημόσιους υπαλλήλους.  

Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Διοίκηση, συστημικός χαρακτήρας, σημεία εκροών, επικοινωνία.  

1. Εισαγωγή 

Η συστημική προσέγγιση αποτελεί τη θεωρητική βάση της έρευνας, εκτιμώντας ότι το γενικό 

περιβάλλον του δημοσίου τομέα, συνιστά ένα σύστημα δομών, ιεραρχικών σχέσεων, νομοθεσίας, 

διακριτών ρόλων και επικοινωνιακών χαρακτηριστικών, στο πλαίσιο μιας δεδομένης κοινωνίας. Σε 

αυτή τη δόμηση και λειτουργία διακρίνονται όλα τα χαρακτηριστικά που αξιολογούνται και 

αναλύονται από τη συστημική θεωρία και ειδικότερα από τη συστημική θεωρία των οργανώσεων 

(Simon, 2010). 

Σύμφωνα με τη συστημική θεώρηση, η Δημόσια Διοίκηση νοείται ως ανοικτό σύστημα που 

βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Οι επιμέρους υπηρεσίες του Δημόσιου 

Τομέα θεωρούνται ως υποσυστήματα του «Εκτελεστικού πλαισίου» (Δεκλερής, 1986), και έχουν 

ως κύρια λειτουργία την πραγμάτωση των σκοπών του ευρύτερου συστήματος.  

Η μελέτη ενός υποσυστήματος γίνεται σε τρία επίπεδα: α) απεικόνιση της αλληλεπίδρασης 

του συστήματος με το περιβάλλον του, β) δομική ανάλυση του συστήματος με επισήμανση των 

βασικών μεταβλητών του γ) διάγραμμα ροής της ενέργειας ή της λειτουργίας που επεξεργάζεται 

για τους σκοπούς του (Δεκλερής, 1986). 

Οι επιμέρους υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα οι υπό έρευνα υπηρεσίες, 

θεωρούνται ως υποσυστήματα, η λειτουργία των οποίων εξειδικεύεται μέσα από την εσωτερική 

τους  δομή, τις διαδικασίες και το σκοπό λειτουργίας τους (Parsons, 1937, Simon, 2010).  

Οι εσωτερικές μορφές επικοινωνίας των υπαλλήλων σε όλες τις οργανώσεις του δημόσιου 

τομέα, οι ιεραρχικές λειτουργικές δομές και οι μορφές συνδιαλλαγής τους με τους πολίτες αλλά και 

οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, σχηματοποιούν «αυτοποιητικά» υποσυστήματα που είναι 

ταυτόχρονα ανοιχτά και κλειστά. Ένα αυτοποιητικό σύστημα, ορίζεται «...σαν ένα δίκτυο 

δημιουργικών διεργασιών που αυτο-δημιουργεί τα συστατικά τα οποία μέσα από διαδραστικές σπείρες 

και μετασχηματισμούς, συνεχώς αναδημιουργούν το δίκτυο των διεργασιών (σχέσεων) που τα 

δημιούργησε και συγκροτούν μια συμπαγή ενότητα» (Maturana, Humberto, 1992). 

Εκτός των ανωτέρω, τα υποσυστήματα, ως οιονεί αυτοποιητικά συστήματα περιλαμβάνουν 

τρία κριτήρια: (Merton, 1964). 

Έναν αριθμό ατόμων τα οποία δρουν από κοινού στη βάση συγκεκριμένων προτύπων.  

Τον αυτοπροσδιορισμό ως μέλους και  

Τον ορισμό του ανήκοντος (στην υπηρεσία) από τους εκτός αυτής ευρισκόμενους.  

Όλα αυτά τα δεδομένα ισχύουν για τις υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα. Εκτός αυτών όμως 

των χαρακτηριστικών, θα πρέπει να προστεθεί, ότι οι υπηρεσίες δεν είναι συστήματα παθητικά, επί 

των οποίων προσκρούουν τα άτομα εκτός συστήματος στη συνδιαλλαγή μαζί τους. Αντίθετα, 

παράγουν ενδογενώς λειτουργίες και δραστηριότητες οι οποίες στο πλαίσιο του ευρύτερου 

συστήματος τις διαφοροποιούν.  

Επίσης, οι υπηρεσίες, ως υποσυστήματα, δεν αλλάζουν τα δομικά στοιχεία του συστήματος 

τους, αλλά τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη τους και στα άτομα εκτός συστήματος (Simon, 2010). Η 

παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρούσα έρευνα, δεδομένου ότι εκτός από την 

αποτύπωση της αυτοαντίληψης των εργαζομένων και των επικοινωνιακών χαρακτηριστικών που 

παρατηρούνται, γίνεται σαφές ότι οι υπηρεσίες, ως μορφές συστημάτων, επιδέχονται αλλαγές και 
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τροποποιήσεις εντός του ευρύτερου πλαισίου. Ιδιαιτέρως δε, αυτή η παρατήρηση αφορά τις 

σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες είναι περισσότερο «ανοιχτές» και άμεσα 

συνδεδεμένες με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους.  

Ο Laszlo (1996) παρατηρεί ότι το άτομο, ως οντότητα, είναι συνιστώσα διαφορετικών και 

αλληλοεπιδρώντων συστημάτων, λειτουργεί και ανταποκρίνεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα 

σχηματοποιώντας διαφορετικούς κάθε φορά ρόλους. Και προσθέτει ότι το ενεργών άτομο είναι 

ικανό να αναπτύξει γλώσσα, δομημένη σκέψη και συναισθήματα δημιουργώντας μια ιδιαίτερη 

υποκειμενικότητα. 

Η αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον, είναι η οδός μέσα από την οποία το άτομο 

αποκτά συνείδηση του εαυτού. Αυτή η αλληλεπίδραση είναι η βάση για όλες τις εσωτερικές 

ψυχολογικές διεργασίες. Όμως αυτή η αλληλεπίδραση δεν «παράγει» έναν εσωτερικό εαυτό, δεν 

είναι η μοναδική πηγή δημιουργίας σκέψης και συναισθήματος. Το Εγώ είναι σε θέση να βιώνει και 

να αλληλεπιδρά με τον κοινωνικό κόσμο που το περιβάλλει, αλλά έχει επίσης την δυνατότητα να 

συλλογίζεται αυτόνομα και έτσι έχει την ικανότητα «του διακριτού» εαυτού από τους άλλους. Να 

δομεί δηλαδή αυτοαντίληψη, επικοινωνώντας με τα άλλα άτομα και τις συνθήκες που συγκροτούν 

το περιβάλλον του. Η επικοινωνία συνεπώς, ως συμβολική πληροφορία, αποτελεί και αυτή ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικό των συστημάτων. 

2. Κύριο μέρος 

Σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπώσει τη βιωματική εμπειρία των εργαζομένων στη 

συνδιαλλαγή τους με τους πολίτες, στα σημεία εκροής των ενεργειών και υπηρεσιών του 

συστήματος της δημόσιας διοίκησης με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή στις υπηρεσίες 

άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών. Να καταδείξει τις δυσλειτουργίες ή/και συγκρούσεις, να 

διερευνήσει την επικοινωνιακή διαδικασία και να προτείνει διορθωτικές παρεμβάσεις, με στόχο τη 

βελτίωση της εργασιακής πραγματικότητας των υπαλλήλων που διαχειρίζονται την εκροή των 

ενεργειών και υπηρεσιών. Επικεντρώνουμε την έρευνά μας στην βιωματική εμπειρία των 

υπαλλήλων, και όχι στα δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά του γενικού συστήματος δημόσιας 

διοίκησης. Αυτά τα γενικά δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά, απότοκα των στρεβλώσεων της 

καπιταλιστικής ανάπτυξης του αστικού κράτους στην Ελλάδα, τα οποία σαφώς και επηρεάζουν τις 

ροές του συστήματος, βρίσκονται στην ερευνητική σφαίρα διαφορετικών προσεγγίσεων. Η 

παρούσα έρευνα έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, θεωρώντας και εντάσσοντας τις υπηρεσίες 

άμεσης συνδιαλλαγής με τους πολίτες, ως ιδιαίτερα υποσυστήματα και ότους διαχειριστές τους, ως 

άτομα – ακούσιους εκφραστές των δυσλειτουργιών του συστήματος και ως εκ τούτου 

υποκείμενους σε κάθε μορφή αρνητικής αντίδρασης εκ μέρους των πολιτών. 

Η έρευνα ελίσσεται  υπό το πρίσμα της συστημικής θεώρησης. Ο δημόσιος τομέας θεωρείται 

ως ένα κοινωνικό σύστημα. Τα κοινωνικά συστήματα συγκροτούν οντότητα που απαρτίζεται από 

μια διαρθρωτική δομή, στηριζόμενη στις αρχές του καταμερισμού των έργων, από την 

γραφειοκρατική οργάνωση και από την ιεραρχική συγκρότηση της εξουσίας, με σταθερές σχέσεις 

αρμοδιότητας (Parra-Luna, 2012). Λειτουργώντας συνεπώς η δημόσια διοίκηση ως σύστημα, 

συγκροτεί ένα σύνολο με καθορισμένη συμπεριφορά και λειτουργία, το οποίο απαρτίζεται από 

διακριτά στοιχεία, (στην περίπτωσή μας υπουργεία, διευθύνσεις, υπηρεσίες και τμήματα), τα οποία 

βρίσκονται σε λειτουργική αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Αποτελούν δε ένα σύνολο, οριοθετούμενο 

ως προς τη  λειτουργία του από τα άλλα κοινωνικά συστήματα και με τελεολογικό σκοπό την 

διατήρηση της κρατικής δομής. Τοποθετώντας το σύστημα «δημόσια διοίκηση» μέσα στο 

περιβάλλον κοινωνικό σύνολο, (θεωρούμενο ως υπερσύστημα), τότε η δημόσια διοίκηση 

λειτουργεί ως  ένα στοιχείο, ένα μέρος αυτού του περιβάλλοντος.  

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες όλων των συστημάτων, είναι η δυνατότητα 

και η ικανότητα επικοινωνίας τους με τα άλλα συστήματα και με το ευρύτερο περιβάλλον εντός 

του οποίου λειτουργούν. Η ιδιότητα αυτή, εκφράζει τη σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης 

μεταξύ του συστήματος και του περιβάλλοντός του. Όσο περισσότερο κλειστό είναι ένα σύστημα 
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τόσο λιγότερες αλληλεπιδράσεις έχει με το περιβάλλον του και τόσο περισσότερο αυτό-ποιητικό 

και αυτό-αναφορικό γίνεται. Μπορεί να μετατραπεί δηλαδή σε ένα σύστημα κυρίως εκροών 

(υπηρεσιών, ιδεών, ή ενεργειών), με μικρή ή ελάχιστη συμβατότητα με το περιρρέον κοινωνικό 

σύστημα, (π.χ. δημόσια διοίκηση σε δικτατορικά καθεστώτα) (Laszlo, 1996). Αντίθετα, στα 

ανοιχτά συστήματα, η σχέση αλληλεξάρτησης εκφράζεται με τη δυνατότητα, μέσω 

διαμορφωμένων οδών, εισροής πληροφορίας από το περιβάλλον όπως και με τη δυνατότητα εκροής 

προς το περιβάλλον διαφόρων υπηρεσιών και ενεργειών (Mullins, 2010). 

Απότοκο της ιδιότητας της επικοινωνίας είναι η δυναμικότητα του συστήματος, δηλαδή η 

ικανότητα/ δυνατότητα να επηρεάζει και να επηρεάζεται από το περιβάλλον του. Η ποιότητα και ο 

βαθμός έκφρασης και αποτελεσματικότητας αυτής της δυναμικότητας, εκφράζονται με τη 

συχνότητα εναλλαγής των εκροών και των εισροών με το υπερ-σύστημα, δηλαδή με το κοινωνικό 

περιβάλλον (Willke, 1996). Η εσωτερική δυναμικότητα του συστήματος εκφράζεται με την 

ετοιμότητα του να παράξει ενέργειες, διαδικασίες ή διεργασίες ανάλογα με τις απαιτήσεις ή τις 

ανάγκες του υπερ-συστήματος με το οποίο κατά κύριο λόγο διαντιδρά (Mele et al., 2010). 

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, γίνεται κατανοητό ότι τα συστήματα χαρακτηρίζονται και 

από πολυπλοκότητα, η οποία εξυφαίνεται από τα στοιχεία που συνθέτουν τις σχέσεις συστήματος – 

υπερ-συστήματος. Όπως παρατηρεί ο Wiener (1948), ο βαθμός πολυπλοκότητας ενός συστήματος 

δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των στοιχείων που το απαρτίζουν αλλά και από τις μεταξύ τους 

σχέσεις. Από τα πλέον βασικά σημεία σύνθεσης αυτών των σχέσεων, είναι τα σημεία εισροών και 

εκροών ανάμεσα στα αλληλεπιδρώντα συστήματα. Στην περίπτωση της δημόσιας διοίκησης, αυτά 

τα σημεία είναι οι υπηρεσίες άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών, τα σημεία δηλαδή όπου 

εκφράζεται σε ενέργεια και υπηρεσία η δημόσια διοίκηση (Jackson, 2003). 

Η σύνθεση και η παραγωγή εισροών – εκροών στην δημόσια διοίκηση, με την μορφή 

συγκεκριμένων αιτημάτων – υπηρεσιών/ ενεργειών, εκφράζει ένα άλλο χαρακτηριστικό των 

συστημάτων, αυτό της τελεολογικής συμπεριφοράς. Η δημόσια διοίκηση εκφράζεται με έναν 

συγκεκριμένο τρόπο και μέσα από διαμορφωμένες διαδικασίες, αποβλέποντας στην υλοποίηση 

συγκεκριμένων στόχων, δηλαδή τη διατήρηση της ίδιας της διοίκησης και την προσφορά 

συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στο σημείο αυτό η ανατροφοδότηση του συστήματος 

παίζει ουσιώδη ρόλο για την ποιότητα, την επάρκεια, την πληρότητα και τη συνάφεια των 

υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες (Chikere, Nwoka, 2015).  

2.1 Η έννοια της εργασιακής αυτοαντίληψης. 

Η αυτοαντίληψη, ως έννοια και ως αντικείμενο έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, έχει 

απασχολήσει ευρέως την επιστημονική κοινότητα. Έχει πραγματοποιηθεί έρευνες, οι οποίες 

καταδεικνύουν ότι τα άτομα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως επαρκή και ικανά να 

αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος τους, είναι περισσότερο αποτελεσματικά στην 

κοινωνική τους ζωή και έχουν καλύτερο επίπεδο ψυχικής υγείας. (Bandura, Locke, 2003).  

Η ψυχολογική διερεύνηση της αυτοαντίληψης αναφέρεται κυρίως στην αποσαφήνιση των 

ερωτημάτων «Ποιος/α είμαι» και «Πόσο θετικά για τον εαυτό μου αισθάνομαι». Με αυτά τα 

ερωτήματα προσδιορίζεται ένα γενικό ατομικό προφίλ, το οποίο όμως δεν προσεγγίζει επαρκώς 

τους διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους που επιτελεί ένα άτομο. Ο όρος «ρόλος» αναφέρεται στη 

θέση που ένα άτομο έχει μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο. Κάθε «ρόλος» εμπεριέχει 

ένα σύνολο ιδιαίτερων κοινωνικών απαιτήσεων και προσδοκιών, η πραγμάτωση των οποίων 

προσδιορίζει μια ιδιαίτερη ατομική και ταυτόχρονα κοινωνική «ταυτότητα». Η ταυτότητα, ως 

έννοια, «εστιάζει στον ορισμό του εαυτού ως υποκείμενο, δίνει δομή και περιεχόμενο στην 

αυτοαντίληψη και επεκτείνει τον εαυτό στο περιβάλλον κοινωνικό σύστημα» (Gecas, Burke, 1995). 

Τα άτομα λειτουργούν επαρκώς ή ανεπαρκώς ή/και δυσλειτουργούν, μέσα στους διάφορους 

κοινωνικούς ρόλους που καλούνται να επιτελέσουν, έχοντας εσωτερικεύσει δομημένα πρότυπα 

συμπεριφοράς αλλά και προσδοκίες (Mead, 1934, Turner, 1978, Katz, Kahn, 1978). Συμπεραίνεται 

λοιπόν ότι, ένα άτομο, μπορεί να αξιολογεί τον εαυτό του/της στους διαφορετικούς ρόλους που 
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επιτελεί, με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετική αυτοαντίληψη. Συνεπώς όταν ένα άτομο 

αναφέρεται στον εαυτό του/της λέγοντας ότι «ακόμα κι όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, μπορώ να 

ανταποκριθώ αρκετά καλά» (ερώτημα από το General self efficasy scale), (Chen et al., 2001), 

μπορεί να αναφέρεται στον εαυτό του/της σε διάφορους ρόλους (ως εργαζόμενος/η, ως γονιός, ως 

συνάδελφος κ.α.) αγνοώντας ρόλους που παραμένουν ψυχολογικά ανενεργοί  κατά την απάντηση 

του ερωτήματος.  

Όπως παρατηρούν οι Rosenberg et all (1995), η συνολική αυτοαντίληψη δεν αναφέρεται σε  

κάθε επιμέρους αυτό-αξιολόγηση του ατόμου, ενώ άλλοι ερευνητές (Hattie, 1992) έχουν τονίσει ότι 

η αυτοαντίληψη είναι μια πολυδιάστατη έννοια και χρησιμοποιούνται πολλαπλά εργαλεία για να 

περιγράψουν τα σύνθετα ψυχολογικά δεδομένα που τη συνθέτουν. Οι Simpson & Boyle (1975) 

διακρίνουν τρεις διαφορετικούς τύπους αυτοαντίληψης: 1.Τη σφαιρική, δηλαδή μια γενική 

εκτίμηση, 2.Την αναφερόμενη σε συγκεκριμένες καταστάσεις και πλαίσια και 3.Την αυτοαντίληψη 

που συνδέεται με συγκεκριμένες και επιμέρους προσπάθειες. Με αυτά τα δεδομένα συνάγεται η 

παρατήρηση ότι η αυτοαντίληψη θα πρέπει να συνδέεται με την «ταυτότητα» του ατόμου, όπως 

σχηματοποιείται από τους ιδιαίτερους κοινωνικούς ρόλους στους οποίους λειτουργεί.  

Η διεθνής ερευνητική προσπάθεια σχετικά με τη γενική αυτοαντίληψη, έχει προσφέρει πολλά 

και πλούσια αποτελέσματα. Ωστόσο, δεν έχουν πραγματοποιηθεί παρά ελάχιστες ερευνητικές 

προσπάθειες που να αφορούν τη διερεύνηση της αυτοαντίληψης σε εργασιακά πλαίσια και ακόμα 

λιγότερες, διεθνώς, στο πλαίσιο του εργασιακού περιβάλλοντος των οργανισμών  του Δημόσιου 

Τομέα. (Judge et al.,1998, Russel et al., 2006, Μακρή-Μπότσαρη, Ματσαγκούρας, 2008). 

Η παρούσα έρευνα, σκοπό έχει να εστιάσει στην αυτοαντίληψη των εργαζομένων σε τομείς 

του δημοσίου τομέα που έχουν άμεση συνδιαλλαγή με τους χρήστες των υπηρεσιών τους. Στοχεύει 

δηλαδή, στην αποτύπωση και αξιολόγηση της εργασιακής αυτοαντίληψης τους, ως εργαζόμενοι 

στο πλαίσιο του δημοσίου, ως συνάδελφοι και συνεργάτες και ως αποδέκτες των αιτημάτων των 

χρηστών.  

2.2 Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. 

Η επικοινωνία, ως βασικό χαρακτηριστικό των ανθρώπινων συστημάτων, είναι «μια 

διαδικασία αμοιβαίας μετάδοσης πληροφοριών και συναισθηματικών μηνυμάτων, από ένα άτομο 

(πομπός), σε ένα άλλο ή άλλα (δέκτης/ες), άμεσα ή με τη διαμεσολάβηση ενός μέσου, με 

συγκεκριμένη πρόθεση και σκοπό» (Κοντάκος κ.ά. 2002,). 

Ο Clampitt (2005), παρατηρεί ότι, είναι ουσιώδους σημασίας το πλαίσιο εντός του οποίου 

πραγματώνεται η επικοινωνία. Το πλαίσιο, όπως σημειώνει, μπορεί να προϊδεάσει τους 

συνομιλητές αλλά και να καθορίσει την απαντητική τους συμπεριφορά. Αξιολογεί επίσης ως πολύ 

σημαντικό παράγοντα επικοινωνίας τον «θόρυβο», δηλαδή, τα χαρακτηριστικά του πλαισίου εντός 

του οποίου διακινείται η επικοινωνία. Ως χαρακτηριστικά του «θορύβου» εκτός από το πλαίσιο 

καθεαυτό, περιλαμβάνει και τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, την κουλτούρα και τις 

προηγούμενες εμπειρίες των επικοινωνούντων ατόμων. Προσθέτει δε, ότι ένα ποσοστό «θορύβου», 

μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τις επικοινωνιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων.  

Η ικανότητα επιτυχούς μεταβίβασης του/των μηνυμάτων,  είναι το βασικότερο στοιχείο 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα επικοινωνούντα μέρη και ταυτόχρονα το μέσο επιβίωσης και 

ανάπτυξης ενός οργανισμού (Γιαννουλέας, 2011). Είναι επίσης και το ουσιώδες στοιχείο για τη 

λειτουργία ενός πλαισίου, εντός του οποίου συνυπάρχουν και συνδιαλέγονται  τα άτομα που το 

απαρτίζουν (Carnavale et al., 1990). Στο επικοινωνιακό μοντέλο που πρότεινε ο  Mehrabian (1970), 

παρατηρεί ότι στην άμεση και δια ζώσης επικοινωνία, συνυπάρχουν τρία στοιχεία: το λεκτικό 

περιεχόμενο, ο τονισμός και το ύφος της φωνής και η μη λεκτική επικοινωνία (η γλώσσα του 

σώματος). Οι Goodall, Goodall, (2006), συμπληρώνουν στα προηγούμενα την έννοια της 

ενεργητικής ακρόασης, ως ένα από τα βασικά στοιχεία της επιτυχούς επικοινωνιακής διαδικασίας.  

Με αυτά τα δεδομένα, η διερεύνηση των επικοινωνιακών χαρακτηριστικών που διακινούνται 

στο πλαίσιο δημοσίων δομών άμεσης επικοινωνίας με τους χρήστες, κρίνεται ουσιώδους σημασίας.  
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Όπως σημειώνει ο Glenn (2008), η γνώση και ο χειρισμός των επικοινωνιακών τεχνικών και οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες, είναι ένα από τα βασικά συστατικά ύπαρξης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μιας υπηρεσίας.  

Προτείνεται λοιπόν, να διερευνηθούν τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, τα 

σημεία εμπλοκής, ο τρόπος διαχείρισής τους και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την πιθανή 

συσχέτιση τους με την εργασιακή αυτοαντίληψη των εργαζομένων.  

3. Έρευνα 

3.1 Τα ερευνητικά ερωτήματα που επιχειρεί να απαντήσει η  έρευνα είναι τα εξής: 

Ως προς την εργασιακή αυτοαντίληψη: 

 Πως αποτυπώνεται η εργασιακή αυτοαντίληψη των εργαζομένων των συγκεκριμένων 

φορέων;  

 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εργασιακή αυτοαντίληψη των συγκεκριμένων 

εργαζομένων; 

 Ως προς τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά: 

 Ποια επικοινωνιακά χαρακτηριστικά καταγράφονται στην εργασιακή συμπεριφορά των 

εργαζομένων; 

 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δεδομένων της εργασιακής αυτοαντίληψης που 

αποτυπώνονται, με τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά των εργαζομένων;  

 Ποιες επικοινωνιακές δεξιότητες χρησιμοποιούν στη συνδιαλλαγή τους με τους πολίτες;  

 Ποια η αντίληψη των εργαζομένων για τη σπουδαιότητα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
στο χώρο εργασίας τους; 

3.2 Τα ερευνητικά εργαλεία:  

1. Customer-Related Social Stressors and Burnout των Christian Dormann και Dieter Zapf 
(Johan Wolfgang Goethe-University)  

Διερευνά την άποψη των υπαλλήλων για τη γενική συμπεριφορά, τις προσδοκίες και τις 

τυχόν μορφές επιθετικότητας των πολιτών. 

2. Μέρος του 6th European Working Conditions Survey που διενεργήθηκε το 2015 από το 

Eurofound της Ε.Ε. 

3. The Oldenburg Burnout Inventory των Evangelia Demerouti (Ultrecht University, 

Department of Social and Organizational Psychology, Ultrecht, The Netherlands) και 

Arnold B.Bakker (Erasmous University Rotterdam, Department of Work and Organizational 
Psychology, Rotterdam). 

Διερευνούν την εργασιακή αποδέσμευση και εξουθένωση. 

4. Workplace Self-Concept: A new conceptualization of self-concept in organizations, Hong 

Kong University of Science and Technology Department of Management of Organizations 
του Huang Guo-Hua (2007). 

  Διερευνά την αυτοαξιολόγηση και την ταυτότητα εργασιακού ρόλου.  

4. Συμπεράσματα  

Από την έως τώρα έρευνα τα δεδομένα της οποίας προκύπτουν από: 

 Σύνολο ερωτηματολογίων: 800 

 Άνδρες: 247 

 Γυναίκες: 553 
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 ΗΛΙΚΙΑ: Από «έως 30 ετών μέχρι 61+» 

 ΠΟΛΗ εργασίας: σε 5 κατηγορίες με πληθυσμιακό κριτήριο (από/έως10.000-20.000-

50.000-80.000-άνω) 

 ΠΕΡΙΟΧΕΣ: σε επίπεδο των 13 Περιφερειών. 

Διαπιστώθηκε ότι σε μεγάλο ποσοστό (>80%), οι υπάλληλοι ανέφεραν συχνές 

συγκρουσιακές καταστάσεις κατά τη συναλλαγή τους με τους πολίτες. Διαφαίνεται δηλαδή, ότι η 

ικανότητα επικοινωνίας των υπηρεσιών (σημεία εκροών του συστήματος), και η σχέση 

αλληλεπίδρασης με το υπερ-σύστημα – περιβάλλον δυσλειτουργεί. Για τη διαχείριση αυτών των 

συγκρούσεων, εκφράστηκαν διαφορετικοί και εξατομικευμένοι τρόποι αντίδρασης, ενώ κατά την 

αντιμετώπισή τους αφιέρωναν, όπως ανέφεραν, ένα σημαντικό μέρος του εργασιακού τους χρόνου. 

Ως συνέπεια αυτών των συχνών διενέξεων αναφέρουν έντονη συναισθηματική και εργασιακή 

κόπωση, ενώ πολλές/οι εξ αυτών δήλωσαν ότι «ξεπερνούν τα όριά τους». Στην παρατήρηση αυτή 

διαφαίνεται ότι η δυναμικότητα του συστήματος επίσης εμφανίζει στοιχεία δυσλειτουργίας.  

Σημαντική παράμετρος για την αντιμετώπιση της εργασιακής καθημερινότητας αναδείχθηκε 

η σχέση με τις/τους συναδέλφους στην υπηρεσία. Δηλαδή, η ποιότητα της πολυπλοκότητας των 

σχέσεων εντός και εκτός του συστήματος φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά. Επίσης, 

ανέφεραν ότι θεωρούν τους εαυτούς τους σημαντικούς φορείς γνώσεων σχετικά με τις πραγματικές 

ανάγκες των πολιτών, αλλά με την υπάρχουσα διοικητική ακαμψία, δεν μπορούν να 

επικοινωνήσουν την εμπειρία και τις γνώσεις τους προς τα ανώτερα διοικητικά επίπεδα και την 

πολιτική ηγεσία. Η τελεολογική συμπεριφορά συνεπώς, η οποία θα έπρεπε να πληρούται στα 

σημεία εκροής του συστήματος, φαίνεται ότι και αυτή δυσλειτουργεί.  

Τέλος, ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε, ήταν το γεγονός ότι εκφράστηκαν με 

αρνητικούς όρους σχετικά με την προσωπική τους αξία (αυτοεκτίμηση), ως εργαζόμενοι στις 

υπηρεσίες αυτές, καθώς και για το περιεχόμενο της εργασίας τους, ενώ διαφοροποιούσαν σαφώς 

τους εαυτούς τους από τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν έρχονται σε άμεση επαφή 

με τα αιτήματα των πολιτών.  

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, σε πανελλαδική κλίμακα και σχεδόν στο σύνολο των υπηρεσιών 

άμεσης συνδιαλλαγής μεταξύ διοίκησης – πολιτών, αποσκοπώντας: 

 τόσο στην ποσοτική και την ποιοτική μελέτη των δεδομένων τα οποία αφορούν τους/τις 

εκπροσώπους διαχείρισης των εκροών του συστήματος δημόσιας διοίκησης 

 όσο και στην εγγενή παραγωγή προτάσεων – παρεμβάσεων βελτίωσης. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ 
 

Πέππα Ματίνα 

tatpep@yahoo.gr  

Υποψήφια διδάκτωρ 

 

Περίληψη  

Η τεχνολογική επανάσταση έχει συμβάλει σε μια ιστορική μετατόπιση από την παραδοσιακή 

μορφή της δημόσιας σφαίρας, σε μια νέα, ψηφιακή εναλλακτική. Bάσει των ανωτέρω, η παρούσα 

μελέτη επιχειρεί να κατανοήσει την σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ της χρήσης των Σελίδων 

Κοινωνικής Δικτύωσης (ΣΚΔ) και του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε συλλογικές δράσεις και 

κινηματικές πρακτικές, εστιάζοντας στην Ελλάδα ως μελέτη περίπτωσης. Η συλλογή των στοιχείων 

πραγματοποιήθηκε μέσω της συμπλήρωσης online ερωτηματολογίου, ενώ το δείγμα της έρευνας 

αποτελείται από τριακόσιους χρήστες ΣΚΔ. Τα αποτελέσματα προτείνουν ότι ποιοτικά (τρόπος 

ενασχόλησης) και όχι ποσοτικά κριτήρια (χρόνος ενασχόλησης) επιδρούν και συμβάλλουν θετικά 

στην ενεργοποίηση των πολιτών. Εκ παραλλήλου, πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση μεταξύ 

των χρηστών του Facebook και του Twitter,τα αποτελέσματα της οποίας υποδεικνύουν ότι το 

Twitter κρίνεται καταλληλότερο όταν στόχος είναι η γρήγορη αναμετάδοση ενημερώσεων και ο 

συντονισμός συλλογικών δράσεων. Τέλος, βάσει των ευρημάτων υποστηρίζεται η θεωρία του 

κοινωνικού σχηματισμού της τεχνολογίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης, Δημόσια σφαίρα, Συλλογική δράση  

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να οριοθετήσει το θεωρητικό υπόβαθρο αποσαφηνίζοντας τις 

δύο βασικές μεταβλητές που εμπλέκονται στην συγκεκριμένη μελέτη, ήτοι ∙ νέα μέσα επικοινωνίας 

και σύγχρονα κοινωνικά κινήματα.  

mailto:tatpep@yahoo.gr
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Η υπάρχουσα βιβλιογραφία προτείνει διαφορετικές προσεγγίσεις υπό τις οποίες γίνονται 

αντιληπτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα σύγχρονα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας, από τα παλιά ή παραδοσιακά μέσα.  Μόλα ταύτα, σε όλες τις θεωρίες που 

εξετάστηκαν διατυπώθηκα κάποιες κοινές μεταβλητές. Στην παρούσα μελέτη, ως νέα μέσα 

περιγράφονται τα μέσα που εμπεριέχουν τις κάτωθι ιδιότητες και χαρακτηριστικά:  

Αρχικά τα νέα μέσα είναι:  

(α) ψηφιακά μέσα τα οποία και εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες των Τεχνολογιών 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε όλα τα στάδια της επικοινωνιακής διαδικασίας, 

(β) ανήκουν στο λεγόμενο δια- μεσιακό μοντέλο, καθώς μέσω μιας πλατφόρμας συνδυάζουν 

ιδιότητες όλων των προγενέστερων μέσων (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο κτλ.),  

(γ) είναι ασύγχρονα και διεθνοποιημένα, εννοώντας ότι δεν υπόκεινται σε γεωγραφικούς και 

χρονικούς περιορισμούς, 

(δ) δίνουν τη δυνατότητα για αμφίδρομη επικοινωνία κάτι που τα κάνει αυτόματα να είναι και 

εκ φύσεως  (ε) πιο συμμετοχικά συγκριτικά με τα παραδοσιακά μέσα. Κατ’ επέκταση, και 

δεδομένου ότι τα νέα μέσα ενισχύουν την συμμετοχή πολλών υποκειμένων, θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν και πιο δημοκρατικά, όσον αφορά στη δομή τους και την οργανωτική τους λειτουργία,  

(στ) τα νέα μέσα επικοινωνίας είναι μεν μαζικά αλλά ταυτόχρονα και εξατομικευμένα, καθώς 

δεν δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στα όρια της δημόσιας σφαίρας, αλλά διέπουν πολύπλευρες 

εκφάνσεις της ιδιωτικής ζωής και επικοινωνίας, 

(ζ) τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης, που σχετίζεται άμεσα με τον συμμετοχικό 

χαρακτήρα των νέων μέσων, έχει να κάνει με τα θολά διαχωριστικά όρια που υπάρχουν πλέον 

μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Ο χρήστης των νέων μέσων δεν περιορίζεται στο ρόλο του 

ως καταναλωτής μηνυμάτων αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της παραγωγής και της 

διανομής ειδήσεων. Αυτό σημαίνει πως ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό του περιεχομένου που 

διακινείται μέσω των σύγχρονων μέσων παράγεται και καταναλώνεται από τους ίδιους τους 

χρήστες (user – generated content).  

Εκ παραλλήλου, ο όρος μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media), ως σημαίνουσα εκδοχή 

των νέων μέσων, έχει συσχετιστεί με μια πληθώρα εννοιών και αξιωμάτων. Για μια ομάδα 

θεωρητικών των μέσων τα Social Media ταυτίζονται με την κατάργηση των διαχωριστικών 

γραμμών μεταξύ των παραγωγών – επαγγελματιών των μέσων και των ερασιτεχνών – 

καταναλωτών και κατ’ επέκταση με την έννοια ‘user – generated content’. Για τον καθηγητή Henry 

Jenkins τα Social Media γίνονται κατανοητά υπό το πρίσμα της θεωρίας της Σύγκλισης των 

Μέσων, ενώ άλλοτε προσδιορίζονται από τον συμμετοχικό τους χαρακτήρα και από την ανάδυση 

εν γένει μιας συμμετοχικής κουλτούρας. Τέλος, για τον προγραμματιστή Tim O’Reilly, τα Social 

Media ως έννοια και θεσμός ταυτίζονται με το πέρασμα στην εποχή του Web 2.0 και τη 

δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας. Κατωτέρω παρατίθεται ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός των 

Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΣΚΔ). «Ο όρος Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρεται στις 

ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες που κάνουν την εμφάνισή τους στις αρχές του 2000, και οι οποίες 

περιλαμβάνουν τις ΣΚΔ, σελίδες στις οποίες οι χρήστες έχουν τα δυνατότητα να δημοσιεύουν και 

να μοιράζονται οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο), blogs και microblogs, όπως το Twitter, αλλά και 

άλλου είδους ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν και να διανέμουν 

πρωτογενές υλικό (Boyd, 2014, σελ.6)».  

Βάσει των ανωτέρω, και δεδομένης της ραγδαίας εισχώρησης των νέων μέσων σε κάθε 

έκφανση της καθημερινής ζωής, δε δύναται να μην συνυπολογίζονται τα νέα μέσα στο ευρύτερο 

πεδίο της δημόσιας σφαίρας. Ως εκ τούτου «η εποχή που αντιλαμβανόμασταν τη δημόσια σφαίρα ως 

μια μορφή διαλόγου πρόσωπο με πρόσωπο έχει πλέον ξεκάθαρα τελειώσει, αυτό σημαίνει πως από 

δω και στο εξής κάθε συζήτηση που αφορά στη δημοκρατία θα πρέπει να περιλαμβάνει και την 

ανάλυση νέων μορφών επικοινωνίας και διαλόγου που επαφίενται στη χρήση και στις δυνατότητες 

των νέων ψηφιακών μέσων» (Poster, 1997, σελ. 209).  Το αμέσως επόμενο ερώτημα που προκύπτει 
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αφορά στην επίδραση των νέων μέσων στο πεδίο της δημόσιας σφαίρας, της συλλογικής δράσης 

και των κοινωνικών κινημάτων.  

 Ο Tilly (2004), ορίζει τα κοινωνικά κινήματα ως μια μορφή πολιτικής δράσης με 

συγκρουσιακό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι τα κοινωνικά κινήματα διατυπώνουν συγκεκριμένα 

αιτήματα, τα οποία για να τα ικανοποιήσουν οι δρώντες θα πρέπει να έρθουν σε ρήξη με το 

εκάστοτε πολιτικοκοινωνικό σύστημα. Στις επόμενες γραμμές περιγράφονται τα προσδιοριστικά 

χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων. Αυτός ο διαχωρισμός κατά κύριο λόγο 

συνδέεται με το πέρασμα από τη βιομηχανική κοινωνία στην μεταμοντέρνα κοινωνία. Η κοινωνική 

αυτή μετατόπιση επιφέρει αλλαγές στους δρώντες των κοινωνικών κινημάτων, οι οποίοι δεν 

προέρχονται πλέον από μία συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, για παράδειγμα το εργατικό κίνημα 

συγκριτικά με το φεμινιστικό κίνημα, όπως επίσης αλλαγές οι οποίες σχετίζονται με τις 

διεκδικήσεις των συμμετεχόντων. Τα αιτήματα στην πλειονότητά τους δε συνδέονται με υλικές 

απολαβές, αλλά με την ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας και με την ανάκτηση της 

ιδιωτικότητας, ενώ με τη σειρά τους και αυτές δεν περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη κοινωνική 

τάξη (βλ. σεξουαλική απελευθέρωση). Εκτός αυτών, η διάκριση των κινημάτων σε νέα κοινωνικά 

κινήματα έχει να κάνει και με την εμφάνιση νέων πρακτικών, νέων οργανωτικών δομών και νέων 

εργαλείων μορφοποίησης συλλογικής ταυτότητας και οργάνωσης της συλλογικής δράσης, τα οποία 

και ταυτίζονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας.  

 Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει αναφορά σε έναν νέο όρο, αυτόν της «ηλεκτρονικής 

κινητοποίησης» (e-mobilization). Σύμφωνα με τον Chadwick (2006), ο όρος αναφέρεται στην 

χρησιμοποίηση του Διαδικτύου από τα κοινωνικά κινήματα ως εργαλείο «στρατολόγησης» των 

συμμετεχόντων, οργάνωσης της δράσης τους αλλά και ως ένα κομμάτι του ρεπερτορίου τους. Ως εκ 

τούτου, το Διαδίκτυο δημιουργεί νέες δυνατότητες επικοινωνίας, τόσο μεταξύ των συμμετεχόντων 

στα κοινωνικά κινήματα, όσο και μεταξύ των δρώντων και των κοινωνικών ομάδων που 

επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση και κριτική. Κατά αυτό τον τρόπο συμβάλλει στην στρατολόγηση 

νέων μελών, στην ανεύρεση πόρων και στην οργανωτική ευελιξία των κινημάτων.  Το Διαδίκτυο 

είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες για τη γρήγορη εξάπλωση των 

κοινωνικών κινημάτων πέρα των τοπικών ή εθνικών συνόρων. Αναμφισβήτητα και σε 

προγενέστερες περιόδους εμφανίζονται μορφές συλλογικής δράσης που ξεπερνούν τον τοπικό τους 

χαρακτήρα. Μόλα ταύτα, στις μέρες μας το φαινόμενο αυτό τείνει να αυξάνεται κατακόρυφα, και ο 

βασικός λόγος είναι η δυνατότητα για μια διεθνοποιημένη επικοινωνία η οποία παρέχεται μέσω του 

Διαδικτύου και κυρίως μέσω των νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας. 

Συνοψίζοντας, το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται από τα νέα κοινωνικά κινήματα ως εργαλείο 

πληροφόρησης και στρατολόγησης, ενώ παράλληλα συμβάλλει και στη διάδοση των κινημάτων 

ανά τον κόσμο, μετατρέποντάς τα έτσι σε κινήματα παγκοσμίου βεληνεκούς. Το Διαδίκτυο όμως 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ένα εργαλείο για την επίτευξη πολιτικών σκοπών, αν οι δρώντες 

εκμεταλλευτούν με τον κατάλληλο τρόπο τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Η νεοεισαχθείσα αυτή 

πρακτική γίνεται γνωστή υπό τον όρο “hacktivism”  παράγωγο των λέξεων Hacker και Activism. 

Oι Taylor και Jordan (1998) ορίζουν τη νέα αυτή πρακτική ως: το συνδυασμό των τεχνικών της 

ηλεκτρονικής παρείσφρησης με τις στρατηγικές επικοινωνίας του πολιτικού ακτιβισμού, σε 

αντιστοιχία πάντα με την ατζέντα των νέων παγκοσμιοποιημένων κινημάτων.  Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και η προσέγγιση του Meikle (2002), «ενεργοί πολίτες, αναζητούν λύσεις σε λογισμικά 

προγράμματα ούτως ώστε να επιφέρουν την κοινωνική αλλαγή».  

 Τέλος, μέχρι τώρα γίνεται αναφορά στις θετικές επιδράσεις του Διαδικτύου στο πεδίο της 

κινηματικής δράσης. Μόλα ταύτα οι κίνδυνοι δεν παύουν να ελλοχεύουν. Στο σημείο αυτό αξίζει 

να γίνει αναφορά στο φαινόμενο του «νωθρού ακτιβισμού» (slactivism), εννοώντας ότι οι 

άνθρωποι πολλές φορές περιορίζονται στο να συμμετέχουν online (δημοσιεύοντας υλικό 

κινηματικού περιεχομένου, υπογράφοντας ηλεκτρονικά ψηφίσματα διαμαρυρίας, σχολιάζοντας την 

επικαιρότητα) χωρίς η δράση αυτή να μεταπηδά στην εξω-διαδικτυακή σφαίρα. Αυτό συχνά 

συμβαίνει γιατί οι πολίτες επιδιώκουν να απαλύνουν την συνείδησή τους για μη συμμετοχή, χωρίς 
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να χρειαστεί να έρθουν αντιμέτωποι με τους κινδύνους  που υπάρχουν στην offline 

πραγματικότητα.  

 Βάσει τον ανωτέρω η παρούσα μελέτη επιχειρεί να κατανοήσει τη δυναμική του Διαδικτύου  

και συγκεκριμένα των ΣΚΔ στο πεδίο της συλλογικής και κινηματικής δράσης απαντώντας στο 

κατωτέρω κεντρικό ερευνητικό ερώτημα: 

«Υπάρχει σχέση μεταξύ της χρήσης των ΣΚΔ και του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε 

συλλογικές δράσεις και κινηματικές πρακτικές, και αν ναι, πως εξηγείται η σχέση αυτή;» 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται επιγραμματικά τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την 

συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, και ανάλυση ποσοτικών δεδομένων από τη διεξαγωγή 

διαδικτυακής έρευνας μέσω δομημένων ερωτηματολογίων.  

 Σχεδιασμός πιλοτικού ερωτηματολογίου 

 Διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας 

 Συλλογή, καταγραφή δεδομένων, έλεγχος αξιοπιστίας ερωτηματολογίου, στατιστική 

ανάλυση δεδομένων 

 Διορθώσεις και σχεδιασμός τελικού ερωτηματολογίου 

 Διεξαγωγή τελικής έρευνας 

 Συλλογή, καταγραφή και στατιστική ανάλυση δεδομένων 

Για την ανάλυση αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε ανάλυση Cronbach’s 

Alpha. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, η τιμή του Cronbach’s Alpha ήταν 0.884. Καθώς η τιμή 

αυτή είναι υψηλότερη του ορίου 0.7 της τιμής του Cronbach’s Alpha, προκύπτει πως το 

ερωτηματολόγιο παρήγαγε αξιόπιστα ερευνητικά αποτελέσματα. 

 
Πίνακας 1: Ανάλυση αξιοπιστίας πιλοτικού ερωτηματολογίου  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,884 98 

 

Το τελικό ερωτηματολόγιο διαιρείται σε 12 δομημένες θεματικές ενότητες, ενώ το σύνολο 

των ερωτήσεων ανέρχεται στις 27. Εν συνεχεία, το δείγμα της έρευνας αποτελούν 300 ενήλικοι 

χρήστες  ΣΚΔ (που διαθέτουν ενεργό λογαριασμό). Το ερωτηματολόγιο τέλος δημοσιεύθηκε στους 

προσωπικούς λογαριασμούς του ερευνητή σε Facebook και Twitter, και παράλληλα σε διάφορες 

διαδικτυακές κοινότητες – ομάδες στο Facebook. Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η 

διαίρεση του ερωτηματολογίου σε θεματικές ενότητες καθώς και ο αριθμός των ερωτήσεων που 

απαρτίζουν την κάθε ενότητα.  

Αναφορικά με την στατιστική ανάλυση, οι πιθανές συσχετίσεις που προκύπτουν 

αξιολογήθηκαν με το μη-γραμμικό συντελεστή συσχέτισης Spearman. Τα αποτελέσματα 

επαληθεύθηκαν περαιτέρω και από τη δοκιμασία X2. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε συγκριτική 

ανάλυση μεταξύ των χρηστών του Twitter και του Facebook, προκειμένου να ανιχνευτούν, εφόσον 

υφίστανται, ποιοτικές διαφορές μεταξύ των χρηστών των δύο ΣΚΔ, αλλά και του τρόπου που 

κάνουν χρήση του κάθε μέσου. Η σύγκριση αυτή έγινε εφαρμόζοντας τη μη-παραμετρική 

δοκιμασία Mann-Whitney. 
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Σχήμα 1:  Δομή τελικού ερωτηματολογίου 

 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας  

Προκειμένου να ελεγχθεί  το ερευνητικό ερώτημα διατυπώθηκαν 10 επιμέρους υποθέσεις, 

τα αποτελέσματα των οποίων αναλύονται και παρουσιάζονται στην συνέχεια. 

 Υ1: Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις ώρες ενασχόλησης των χρηστών με το Διαδίκτυο και την 

συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις και κινηματικές δράσεις; 

Η πρώτη ερευνητική υπόθεση απορρίπτεται, καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας δεν υπέδειξαν 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των ωρών καθημερινής ενασχόλησης με το Διαδίκτυο και την 

συμμετοχή του ατόμου σε συλλογικές δράσεις και κινηματικές πρακτικές. Αυτό σημαίνει πως 

μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια ενασχόληση με το Διαδίκτυο δεν συνεπάγεται αυτόματα και την 

δημιουργία ενεργών πολιτών. 

Υ2: Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην συχνότητα ενασχόλησης των χρηστών με τις ΣΚΔ και την 

συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις και κινηματικές πρακτικές; 

Δεν παρατηρείται σημαντική συσχέτιση (p>0,05), μεταξύ των ωρών ενασχόλησης των 

συμμετεχόντων με τις ΣΚΔ και την συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις και κινηματικές 

πρακτικές.  Κατόπιν τούτου και η δεύτερη υπόθεση απορρίπτεται καθώς οι ώρες ενασχόλησης των 

πολιτών με τις ΣΚΔ δεν βρέθηκε να επηρεάζουν στατιστικώς σημαντικά την συμμετοχή τους στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι.Οι πρώτες δύο ερευνητικές υποθέσεις εξετάζουν το θέμα υπό μια ποσοτική 

σκοπιά. Στην συνέχεια έμφαση δίνεται στον τρόπο κατά τον οποίο οι πολίτες κάνουν χρήση του 

Διαδικτύου, και στο βαθμό εμπλοκής τους στα κοινά. 

 Υ3: Υπάρχει σχέση μεταξύ του υλικού που συνηθίζουν να δημοσιεύουν οι χρήστες στις ΣΚΔ 

και της συμμετοχής τους σε συλλογικές δράσεις και τα κοινά; 

Η τρίτη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται, καθώς το υλικό που επιλέγουν να δημοσιεύσουν οι 

χρήστες στις ΣΚΔ σχετίζεται άμεσα με το βαθμό συμμετοχής τους σε συλλογικές δράσεις και την 

ενεργό συμμετοχή τους εν γένει στη δημόσια σφαίρα. Συγκεκριμένα, άτομα που κατά βάσει 

δημοσιεύουν ψυχαγωγικό υλικό τείνουν να είναι λιγότερο ενεργοί πολίτες. Σε αντιδιαστολή, και 

αναφορικά με τους ερωτώμενους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι επιλέγουν να δημοσιεύουν 

ενημερωτικό υλικό, τα αποτελέσματα ανέδειξαν μια θετική σχέση μεταξύ του δημοσιευμένου 
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υλικού και της συμμετοχής των πολιτών σε συλλογικές δράσεις. Αυτό σημαίνει ότι πολίτες που 

δημοσιεύουν ενημερωτικό υλικό, έναντι του ψυχαγωγικού, τείνουν να είναι πιο ενεργοί, 

συμμετέχοντας συχνότερα σε συλλογικές κινητοποιήσεις και συλλογικές οργανώσεις. Όσον αφορά 

συγκεκριμένα στη σχέση μεταξύ δημοσιευμένου υλικού και της συμμετοχής των πολιτών σε 

κινηματικές πρακτικές, σημαντικά θετικές συσχετίσεις αποκαλύπτονται μεταξύ των χρηστών που 

επιλέγουν να δημοσιεύουν υλικό σχετικά με θέματα επικαιρότητας, θέματα αναφορικά με 

συλλογικές δράσεις και ηλεκτρονικά ψηφίσματα και την εμπλοκή τους σε κινηματικές πρακτικές 

(συμμετοχή σε πορεία, διαμαρτυρία, καθιστική διαμαρτυρία, ομιλία σε συνελεύσεις, κατάληψη 

σχολής, κτιρίου ή δημόσιου χώρου, οργάνωση συλλογικής κινητοποίησης, μοίρασμα ενημερωτικού 

υλικού, συλλογή υπογραφών και συχνή δημοσίευση ηλεκτρονικών ψηφισμάτων διαμαρτυρίας).  

 Y4: Υπάρχει σχέση μεταξύ του σκοπού του υλικού που δημοσιεύουν οι χρήστες στις ΣΚΔ και 

της συμμετοχής τους σε συλλογικές δράσεις; 

Σε αντιστοιχία με τα αποτελέσματα της τρίτης ερευνητικής υπόθεσης και εδώ παρατηρείται το εξής 

φαινόμενο ∙ οι συμμετέχοντες οι οποίοι μέσω του υλικού που δημοσιεύουν στοχεύουν στο να 

ευαισθητοποιήσουν, κινητοποιήσουν, ενημερώσουν τους πολίτες βρέθηκε πως συμμετέχουν 

συχνότερα σε συλλογικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες, συλλογικές οργανώσεις και παράλληλα 

ασχολούνται περισσότερο με τον εθελοντισμό. Αντιθέτως, άτομα των οποίων το δημοσιευμένο 

υλικό εξυπηρετεί σκοπούς όπως ψυχαγωγία, διασκέδαση και αυτοπροβολή τείνουν να είναι 

λιγότερο ενεργοί σε πολιτικό και συλλογικό επίπεδο.  

Υ5: Υπάρχει σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων που επιτελούνται πιο συχνά μέσω των ΣΚΔ 

και της συμμετοχής των χρηστών σε συλλογικές δράσεις; 

Παρατηρούνται σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων που εκτελούνται συχνότερα 

μέσω των ΣΚΔ και του βαθμού συμμετοχής των πολιτών σε συλλογικές δράσεις. Χαρακτηριστικά, 

υφίστανται σημαντικές θετικές συσχετίσεις μεταξύ της χρήσης των ΣΚΔ για καθαρά 

ενημερωτικούς σκοπούς και της συμμετοχής των πολιτών σε μορφές συλλογικής δράσης. Πιο 

συγκεκριμένα προκύπτει ότι τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν τα social media για ενημέρωση, 

χαρακτηρίζουν εαυτούς ως ενεργούς σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, έχουν λάβει μέρος σε 

πληθώρα διαδηλώσεων, διαμαρτυριών και κινητοποιήσεων από το 2013 , σημαντική είναι η 

ενασχόληση τους με τον εθελοντισμό και τέλος, είναι ή έχουν υπάρξει στο παρελθόν μέλη 

συλλογικότητας, οργάνωσης, κινήματος ή πολιτικής παράταξης. Εκ παραλλήλου, τα ευρήματα 

αναδεικνύουν και το ρόλο των δυνητικών κοινοτήτων. Χαρακτηριστικά βρέθηκε θετική σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ της συμμετοχής / συζήτησης των χρηστών σε διαδικτυακές κοινότητες / ομάδες, 

και της συμμετοχής τους σε μορφές συλλογικής δράσης. 

Αρνητικές συσχετίσεις αποκαλύπτονται μεταξύ των ατόμων που επιλέγουν να χρησιμοποιούν 

τα social media κατά κύριω λόγο για επικοινωνιακούς σκοπούς, καθώς βρέθηκε ότι δεν 

αυτοπροσδιορίζουν την παρουσία τους σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο ως ενεργή. Αντιστοίχως, 

άτομα που χρησιμοποιούν τα social media για διασκέδαση (gossip) δηλώνουν πως δεν έχουν λάβει 

μέρος σε συλλογικές διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις από το 2013 έως και σήμερα, και 

συμπερασματικά, κρίνουν εξίσου την κοινωνική και πολιτική τους παρουσία ως μη ενεργή. 

Ολοκληρώνοντας, επιβεβαιώνεται η πέμπτη ερευνητική υπόθεση δεδομένου ότι προκύπτουν 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των λειτουργιών που επιτελούνται μέσω των ΣΚΔ και της 

συμμετοχής των πολιτών σε μορφές συλλογικής δράσης. Η αξιοποίηση των μέσων για 

ενημερωτικούς σκοπούς και για ένταξη σε ένα δίκτυο ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα και 

πεποιθήσεις καταδεικνύει ενεργούς πολίτες, με σημαντική συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις και 

κινηματικές πρακτικές. Τέλος, ιδιαίτερη μνεία οφείλει να γίνει στο γεγονός ότι πολίτες που 

εμπλέκονται στη διαδικασία της ενημέρωσης δημοσιεύοντας και οι ίδιοι περιεχόμενο το οποίο 

κρίνουν ως σημαντικό βρέθηκαν στατιστικώς πιο ενεργοί σε κοινωνικό, συλλογικό και κινηματικό 

επίπεδο. 

Υ6: Υπάρχει σχέση μεταξύ των λόγων χρήσης των ΣΚΔ και της συμμετοχής των χρηστών σε 

συλλογικές δράσεις; 
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Άτομα τα οποία χρησιμοποιούν τις ΣΚΔ ως μέσο έκφρασης της δυσαρέσκειας τους, ως μέσο 

έκφρασης πολιτικών απόψεων, ως μέσο σχολιασμού της πολιτικής επικαιρότητας, ως μέσο 

ενημέρωσης για συλλογικές δράσεις και διαμαρτυρίες, ως μέσο προώθησης ηλεκτρονικών 

ψηφισμάτων και τέλος ως μέσο κινητοποίησης των πολιτών, δημοσιεύοντας καλέσματα σε 

συλλογικές δράσεις, συμμετέχουν σε συλλογικές κινητοποιήσεις, προσδιορίζονται ως ενεργοί 

πολίτες σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, είναι ή έχουν υπάρξει στο παρελθόν μέλη οργάνωσης, 

κινήματος, πολιτικής παράταξης και ασχολούνται ή έχουν ασχοληθεί στον παρελθόν με τον 

εθελοντισμό. Συμπερασματικά η έκτη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται, υποστηρίζοντας τον 

ισχυρισμό ότι οι λόγοι χρήσης των ΣΚΔ εκ μέρους των πολιτών συνδέονται με το βαθμό 

συμμετοχής τους σε συλλογικές  δραστηριότητες και κινηματικές πρακτικές. 

Υ 7: Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χρηστών διαφορετικών ΣΚΔ (Facebook – 

Twitter) και της συμμετοχής τους σε συλλογικές δράσεις; 

Προκύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χρηστών του Facebook και του Twitter και του 

βαθμού συμμετοχής τους σε συλλογικές δράσεις και κινηματικές πρακτικές. Οι χρήστες του Twitter 

απαντούν περισσότερο θετικά στις ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονται με την συμμετοχή των 

ερωτώμενων σε συλλογικές κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες, με τον χαρακτηρισμό της παρουσίας 

τους ως ενεργή, τόσο σε κοινωνικό, συλλογικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο, και τέλος, δηλώνουν 

σε μεγαλύτερη συχνότητα πως είναι, ή έχουν υπάρξει στο παρελθόν μέλη σε ΜΚΟ, μέλη σε 

οποιοδήποτε κοινωνικό κίνημα, ή πολιτική παράταξη. Δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές 

αναφορικά με την ενασχόληση των χρηστών των δύο μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τον 

εθελοντισμό. Αντιστοίχως, σημαντικά θετικότερες απαντήσεις δίνουν οι χρήστες του Twitter σε 

σύγκριση με τους χρήστες του Facebook σχετικά με τον βαθμό εμπλοκής τους σε κινηματικές 

πρακτικές (πχ. συμμετοχή σε πορεία, κατάληψη, ομιλία σε συνέλευση, μοίρασμα ενημερωτικού 

υλικού κτλ.). Συμπερασματικά, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι χρήστες του Twitter 

εμφανίζονται  πιο ενεργοί στο πεδίο της δημόσιας σφαίρας και της συλλογικής δράσης, προκύπτει 

ότι και το ίδιο το μέσο κρίνεται ως καταλληλότερο για την προώθηση κινηματικών δράσεων, 

καθώς μια σχέση αλληλεπίδρασης αναπτύσσεται μεταξύ του μέσου και των πολιτών. 

Υ8: Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χρηστών διαφορετικών ΣΚΔ και των 

κινήτρων που οδήγησαν στη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού;  

Υ9: Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χρηστών διαφορετικών ΣΚΔ και των 

λειτουργιών που επιτελούν μέσω αυτών; 

Βάσει των αποτελεσμάτων, οι χρήστες του Twitter συμφωνούν σε σημαντικά μικρότερο 

βαθμό στο γεγονός ότι η διασκέδαση, η μόδα και η διατήρηση επαφής με φίλους αποτέλεσαν 

κίνητρο προκειμένου να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό, συγκριτικά πάντα με τους 

χρήστες του Facebook. Αντίθετα, συμφωνούν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό πως κίνητρο 

αποτέλεσε η γρήγορη ενημέρωση που παρέχεται μέσω Twitter, πως το ίδιο το μέσο στην εποχή της 

κοινωνίας της πληροφορίας αποτελεί μια σημαντική μορφή έκφρασης και τέλος, μια μορφή 

συμμετοχής στα πλαίσια της ψηφιακής παγκόσμιας δημόσιας σφαίρας. Η ενημέρωση καθίσταται 

για τους χρήστες του Twitter πρωταρχικό κίνητρο δημιουργίας λογαριασμού, εν αντιθέσει με τους 

χρήστες του Facebook στους οποίους υπερισχύουν τα ψυχαγωγικά κίνητρα. Όσον αφορά στις 

δραστηριότητες που εκτελούν συχνότερα οι χρήστες των δύο ΣΚΔ (Υ9), τα αποτελέσματα 

ενισχύουν περαιτέρω τον συλλογισμό ότι το Twitter είναι ένα σύγχρονο μέσο, το οποίο επιτρέπει 

την άμεση, γρήγορη και μαζική διανομή πληροφοριών, γεγονός που το καθιστά σημαντικό 

εργαλείο σε έκτακτες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η ενημέρωση για θέματα 

επικαιρότητας, η δημοσίευση περιεχομένου, η συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες και η 

συζήτηση με άτομα με κοινά ενδιαφέροντα είναι οι λειτουργίες οι οποίες εκτελούνται συχνότερα 

από τους χρήστες του Twitter. Με άλλα λόγια, σημαντικές διαφορές δεν παρατηρούνται μόνο ως 

προς τα κίνητρα δημιουργίας λογαριασμού, αλλά ως φυσικό επακόλουθο οι ερωτώμενοι 

διαφοροποιούνται και ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο κάνουν χρήση των δύο πλατφόρμων. 
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Υ10.1: Υπάρχει σχέση μεταξύ του αριθμού των ακολούθων στο Twitter και της συμμετοχής 

των χρηστών σε συλλογικές δράσεις; 

Υ10.2: Υπάρχει σχέση μεταξύ του αριθμού των χρηστών που ακολουθεί κάποιος στο Twitter 

και της συμμετοχής του σε συλλογικές δράσεις; 

Υ10.3: Υπάρχει σχέση μεταξύ του υλικού που δημοσιεύουν συνήθως οι χρήστες στο Twitter 

και της συμμετοχής τους σε μορφές συλλογικής δράσης; 

Παρατηρήθηκε σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των ακολούθων και του 

βαθμού συμμετοχής των πολιτών σε συλλογικές δράσεις και κινηματικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, 

όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ακολούθων τόσο περισσότερο ενερεγοί δηλώνουν οι πολίτες. 

Αντιστοίχως, παρατηρήθηκε σημαντική θετική συσχέτιση του  αριθμού των ατόμων που 

ακολουθούν οι χρήστες του Twitter με το βαθμό συμμετοχής τους σε συλλογικές δράσεις και 

κινηματικές πρακτικές. Όσον αφορά στο δημοσιευμένο υλικό, τα ευρήματα υπογραμμίζουν 

στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του υλικού το οποίο επιλέγουν να αναρτούν οι χρήστες 

του Twitter και του βαθμού συμμετοχής τους στη δημόσια σφαίρα και σε συλλογικές μορφές 

δράσης. Άτομα τα οποία συνήθως δημοσιεύουν ενημερωτικό υλικό, petitions, καθώς και υλικό 

σχετικά με συλλογικές δράσεις και κινητοποιήσεις, προσδιορίζονται ως ενεργά σε κοινωνικό, 

πολιτικό και συλλογικό επίπεδο. 

Συμπεράσματα 

Από το σύνολο των δέκα εξεταζόμενων ερευνητικών υποθέσεων τα ευρήματα απορρίπτουν 

μόνο τις δύο πρώτες υποθέσεις οι οποίες και αφορούν στις ώρες ενασχόλησης των χρηστών με το 

Διαδίκτυο και τις ΣΚΔ και τον βαθμό συμμετοχής τους σε μορφές συλλογικής δράσης και 

κινηματικές πρακτικές. Στην συνέχεια εξετάστηκε ο τρόπος χρήσης των ΣΚΔ αναλύοντας 

παραμέτρους όπως: τα κίνητρα δημιουργίας λογαριασμού, τις λειτουργίες που επιτελούν συχνότερα 

οι χρήστες μέσω των ΣΚΔ, το περιεχόμενο του δημοσιευμένου υλικού καθώς και τον σκοπό που 

αυτό εξυπηρετεί, και τέλος το βαθμό διεύρυνσης του ψηφιακού δικτύου των χρηστών. Σημαντικές 

συσχετίσεις προέκυψαν επιβεβαιώνοντας τις εξεταζόμενες υποθέσεις. Συμπερασματικά, ποιοτικά 

και όχι ποσοτικά κριτήρια βρέθηκε ότι επιδρούν σημαντικά. Εν συνεχεία, επιχειρήθηκε συγκριτική 

ανάλυση μεταξύ των δύο δημοφιλέστερων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, ήτοι Facebook και 

Twitter, προκειμένου να ενισχυθεί ο ισχυρισμός ότι το δεύτερο αποτελεί καταλληλότερη επιλογή 

σε περιπτώσεις εκτάκτων γεγονότων, καθώς επίσης και σημαντικό εργαλείο στα χέρια των 

κινηματιών. 

Εν κατακλείδι, και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας 

αναφορικά με το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα, φαίνεται να επιβεβαιώνεται η σχέση μεταξύ 

ανεξάρτητης (ενασχόληση με τις ΣΚΔ) και εξαρτημένης μεταβλητής (συμμετοχή σε συλλογικές 

μορφές δράσης). Μόλα ταύτα, αυτό το οποίο πρέπει να επισημανθεί είναι το γεγονός ότι πρόκειται 

για μια σχέση αμφίδρομη. Αυτό σημαίνει πως τα νέα μέσα δύναται να επηρεάσουν τον τρόπο κατά 

τον οποίο διαμορφώνουν τα άτομα τις συλλογικές τους ταυτότητες, και κατ’ επέκταση έχουν τη 

δύναμη να επιδρούν στις συμμετοχικές διαδικασίες, και συλλογικές δραστηριότητες, αλλά εκ 

παραλλήλου, και το ίδιο το κοινωνικό – πολιτικό άτομο εκμεταλλεύεται αντιστοίχως τις ιδιότητες  

και τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των μέσων. Κατόπιν τούτου, και εμμένοντας στις 

αρχές του κοινωνικού σχηματισμού της τεχνολογίας, συμπεραίνεται ότι τα νέα μέσα συμβάλλουν 

στην εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων, δεδομένου ότι οι πολίτες εκμεταλλεύονται με 

τον σωστό τρόπο τις ιδιότητές τους. Σε συμφωνία με την ανωτέρω προσέγγιση, οι κοινωνικές 

συνέπειες της τεχνολογίας είναι το αποτέλεσμα ενός μίγματος «δυνατοτήτων»· τις κοινωνικές 

ικανότητες που ενεργοποιεί η ίδια η φύση, δηλαδή τα τεχνικά χαρακτηριστικά, της κάθε 

τεχνολογίας, καθώς επίσης και τον απροσδόκητο τρόπο που οι άνθρωποι κάνουν χρήση αυτών των 

χαρακτηριστικών (Baym, 2010). Συνεπώς, άνθρωποι, θεσμοί και τεχνολογία, όλοι ανεξαιρέτως 

έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν την πρόοδο, την εξέλιξη και την μετέπειτα χρήση και λειτουργία 

των νέων τεχνολογιών, και όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Lievrouw (1996),  έχουμε να 
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κάνουμε με τρείς αλληλοεξαρτώμενους κόμβους, μέσα σε ένα συνεχώς εναλλασσόμενο κοινωνικο-

τεχνικό δίκτυο, οι οποίοι διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των τεχνολογιών και τις 

χρήσεις τους με διαφορετικό τρόπο, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και μέρη, για 

διαφορετικές ομάδες ανθρώπων (Σελ. 250). Ολοκληρώνοντας, από τα ευρήματα προκύπτει ότι ο 

ρόλος των ΣΚΔ δεν περιορίζεται σε έναν απλά εργαλειακό χαρακτήρα, εννοώντας την ενημέρωση 

και τον συντονισμό των δράσεων. Αντί αυτού, λειτουργούν ως ένα νέο παγκόσμιο δίκτυο, μια 

διευρυμένη κοινότητα μεμονωμένων και διασκορπισμένων ατομικοτήτων, που μέσω της 

διαμεσολαβημένης επικοινωνίας συναθροίζονται, επικοινωνούν και συνδιαλέγονται, διευρύνοντας 

κατά αυτόν τον τρόπο τα όρια της δημόσιας σφαίρας, και δίνοντας νέα πνοή στην έννοια της 

συμμετοχικής κουλτούρας, και κατ’ επέκταση της συμμετοχικής δημοκρατίας.  

Βιβλιογραφία  

Baym, N. K. (2010). Personal connections in the digital age. Cambridge, UK:  

Polity Press. 

Βoyd, D., (2014). It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens.  

New Haven: Yale University Press. 

Chadwick, A., (2006). Internet Politics: States, Citizens, and New  

Communication Technologies, Oxford University Press, USA 

Jenkins, H. (2006). Convergence Culture. Where old and new media collide,  

NewYork and London: New York University Press. 

Jordan, T. & Taylor, P. (1998), A sociology of hackers. The Sociological  

Review, 46: 757–780. doi:10.1111/1467-954X.00139 

Lievrouw, L. A. (1996), Communication and the “Culture Wars”. Journal of  

Communication, 46: 169–178. doi: 10.1111/j.1460-2466.1996.tb01467.x 

Meikle, G. (2002) Future Active: Media Activism and the Internet. New York  

and London: Routledge. 

O’ Reilly, T. (2005). What is Web 2.0. Design patterns and business models  

for the next generation of software. in Web Squared: Web 2.0 Five Years On. 

Poster, M. (1997). `Cyberdemocracy: Internet and the Public Sphere ', in D. Porter  

(ed.) Internet Culture, pp. 201—17. New York: Routledge 

Tilly, C., (2004). Social Movements, 1768-2004. Boulder: Paradigm Publishers. 

 

 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

132 

Πολιτική, πολιτειακή και δημοκρατική παιδεία 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

Αλτίνη Τατιάνα 

white_art_ii@hotmail.com 

Νηπιαγωγός, Φοιτήτρια ΑΠΘ 

 

Βαμβακίδου Ιφιγένεια 

Καθηγήτρια Νεοελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού 

 

Περίληψη 

Η απεικόνιση της εκλογικής αναμέτρησης και το επικοινωνιακό περιεχόμενο των εκλογών 

στα παιδικά ιχνογραφήματα γίνεται αντικείμενο διερεύνησης στην παρούσα έρευνα με σκοπό να 

καταγράψουμε και να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ τάξης 

του ελληνικού Δημοτικού Σχολείου προσλαμβάνουν πολιτειακές έννοιες. Το υλικό της έρευνας 

αποτελείται από 221 ιχνογραφήματα μαθητών που φοιτούσαν στην Στ' τάξη του Δημοτικού 

Σχολείου το σχολικό έτος 2013-14 και συγκεντρώθηκε από Δημοτικά σχολεία της περιοχής της 

Φλώρινας, της Λάρισας και των Τρικάλων. Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε για την 

ανάλυση των ιχνογραφημάτων είναι η κοινωνικο-σημειωτική μέθοδος σύμφωνα με το μοντέλο των 

Kress & Van Leeuwen (2010), όσον αφορά στην ανάγνωση της οπτικής επικοινωνίας. Σε κάθε 

ιχνογράφημα αναλύουμε την ύπαρξη μορφών, το χρώμα, τα σύμβολα, τη θέση και το σχήμα της 

εικόνας, το κείμενο και την τεχνική που χρησιμοποιήθηκε. Στόχος είναι να συνθέσουμε μια γενική 

γνωστική εικόνα της πολιτειακής κοινωνικοποίησης των μαθητών αυτής της ηλικιακής ομάδας, 

όπως διαμορφώνεται από το σχολικό και το οικογενειακό μαθησιακό τους περιβάλλον.  

 

Λέξεις κλειδιά: πολιτικές εκλογές, παιδικά ιχνογραφήματα, σημειωτική 
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1. Εισαγωγή 

Η πολιτική κοινωνικοποίηση ορίζεται ως διαδικασία με την οποία οι νέοι αποκτούν άμεσα ή 

έμμεσα ένα σύστημα αξιών, αντιδράσεων, γνώσεων και εκτιμήσεων σχετικά με το πολιτειακό και 

πολιτικό κοινωνικό φαινόμενο (Καρακατσάνη, 2004). Το σχολείο επιδρά στην πολιτική 

διαπαιδαγώγηση των μαθητών-τριών μεταδίδοντας συγκεκριμένες πολιτικές ιδέες και αξίες, που 

συμβάλλουν στην ταύτιση του μαθητή με σύμβολα, καταστάσεις και μηχανισμούς. Η πολιτική 

επιρροή ασκείται μέσα από τα προγράμματα διδακτέας ύλης, τις τελετουργικές διαδικασίες και 

τους ίδιους τους δασκάλους ως φορείς πολιτικής γνώσης και προτύπων συμπεριφοράς. Όπως έχει 

δείξει η Διεθνής Έρευνα Σχολικών Βιβλίων, τα σχολικά εγχειρίδια συνιστούν μέσα 

κοινωνικοποίησης, εμπεριέχουν δηλαδή ιδεολογικά μηνύματα, με στόχο να κοινωνικοποιήσουν 

τους μαθητές μέσα από κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς και μέσα από το σύστημα αξιών για την 

προσαρμογή τους στο κοινωνικό περιβάλλον (Νικολάου, 2009).  

Η περίοδος της οικονομικής κρίσης, που πρωτο-εκδηλώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με 

επίκεντρο τις τραπεζικές επισφάλειες, έλαβε διαστάσεις επιδημίας. Η χρηματοπιστωτική κρίση 

επεκτάθηκε στις αναπτυγμένες χώρες και σε ολόκληρο τον κόσμο, με επιπτώσεις στο τραπεζικό 

σύστημα και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η κρίση μεταφέρεται 

στην πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα την ύφεση και την πτώση της απασχόλησης (Birdsall, 

2009: 1-5, European Commission, 2009). Η κρίση της ελληνικής οικονομίας συνδέεται με την 

κρίση στις στρατηγικές εξουσίας: παρά την αρχική αμηχανία, η κρίση φαίνεται να προσλαμβάνεται 

ως αφορμή για την ενίσχυση των νεοφιλελεύθερων στρατηγικών που συνδέονται με το σχέδιο του 

ευρώ (Busch, 1986). Διαβάζοντας τον Μαρξ, κατανοούμε τις κρίσεις ως μια «πληθώρα 

κεφαλαίου», μια υπερπαραγωγή κεφαλαίου, που σημαίνει την υπερπαραγωγή μέσων παραγωγής 

που μπορούν να λειτουργήσουν σαν κεφάλαιο (Marx, 1982: 575). Αυτό το ποσοστό κέρδους είναι 

«το συνηθισμένο ποσοστό κέρδους» και όταν το ποσοστό  κέρδους πέφτει κάτω από το 

συνηθισμένο επίπεδο, αρχίζει από την πλευρά των κεφαλαιοκρατών ο περιορισμός των 

επιχειρήσεων (Μηλιός κ.ά., 2005). Στο οικονομικό και πολιτικό αυτό συγκείμενο, αναρωτιόμαστε 

για την ελληνική πραγματικότητα και την πρόσληψη της οικονομικής και πολιτικής κρίσης από 

τους μαθητές σε κάθε εθνική, σχολική δομή. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή και η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο 

μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ τάξης του ελληνικού Δημοτικού Σχολείου προσλαμβάνουν τον όρο 

εκλογές μέσα από την ιχνογραφική αποτύπωσή τους.  

 2.2 Το υλικό της έρευνας 

Το υλικό της έρευνας προέρχεται από μαθητές-τριες, που φοιτούσαν στην Στ΄ τάξη του 

Δημοτικού Σχολείου το σχολικό έτος 2013-14. Το δείγμα ως οπτικό υλικό αναπαράστασης των 

πολιτικών εκλογών, συγκεντρώθηκε από Δημοτικά σχολεία της περιοχής της Φλώρινας, της 

Λάρισας και των Τρικάλων. Αρχικά, ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να ιχνογραφήσουν σε κόλλα 

Α4 τις εικόνες που τους έρχονται στον μυαλό με το άκουσμα της λέξης «εκλογές» (visual brain 

storming). Αποφύγαμε να δώσουμε κατευθυντήριες οδηγίες για να μην επηρεαστούν από άξονες, 

που προσδιορίζουν τη συγκεκριμένη έννοια με στόχο οι μαθητές/τριες να οπτικοποιήσουν τις 

σκέψεις / το σενάριο των πολιτικών εκλογών (Hyerle,1996). Η έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια μιας 

διδακτικής ώρας, ενώ δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές-τριες να επιλέξουν χρώματα. 

Συγκεντρώσαμε συνολικά 221 ζωγραφιές, από 105 αγόρια και 116 κορίτσια. Τα δημοτικά σχολεία 

με τα οποία συνεργαστήκαμε ήταν το 1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, το 2ο Δημοτικό Σχολείο 

Φλώρινας και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, το Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, το 
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Δημοτικό Σχολείο Αρμενοχωρίου Φλώρινας, το 25ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας και το Σχολείο 

Ζηλευτής Τρικάλων.  

2.3 Μεθοδολογία της έρευνας 

Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε για την ανάλυση των ιχνογραφημάτων είναι 

η κοινωνικοσημειωτική μέθοδος σύμφωνα με το μοντέλο των Kress & Van Leeuwen (2010), όσον 

αφορά στην ανάγνωση της οπτικής επικοινωνίας. Στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα 

παιδιά παροτρύνονται να παράξουν εικόνες και να αποδώσουν  μέσα από την ζωγραφική διάφορες 

έννοιες. Ερευνητικά έχει δοκιμαστεί η εφαρμογή της και σε άλλες μελέτες με συναφή θέματα 

πολιτιειακής και πολιτικής ταυτότητας (Βαμβακίδου, κ.ά.., 2003) 

 Η σύγχρονη θεωρία της σημειωτικής συμμαχεί με τη μαρξιστική προσέγγιση, η οποία τείνει 

να υπογραμμίζει το ρόλο της ιδεολογίας (Woollacott , 1982). Για τη δυνατότητα ιχνογραφικής 

απόδοσης των εσωτερικών  αναπαραστάσεων  να λαμβάνεται υπόψη, πρώτον, η δυνατότητα των 

παιδιών να συγκρατούν τη νοερή  εικόνα για ικανό χρόνο και σε υψηλή ποιότητα (Poltrock & 

Brown, 1984).  Δεύτερον, το επίπεδο της νοητικής  ανάπτυξης και τρίτον, ο οπτικο-κινητικός  

συντονισμός και η τεχνική εξοικείωση με τις μεθόδους και τις στρατηγικές της ιχνογράφησης 

(Karmiloff-Smith, 1990). Η διαμόρφωση του γραφικού συστήματος του παιδιού είναι παράλληλη 

με την ψυχοκινητική εξέλιξη και για το λόγο αυτό υιοθετούμε μια μέθοδο μελέτης προοδευτική και 

εξελικτική, που λαμβάνει υπόψη ότι το παιδί βρίσκεται σε συνεχή μεταλλαγή. Όλα όσα αφορούν 

στο παιδί – οι εμπειρίες, τα αισθήματα, η ανάπτυξή του – επενεργούν στην εξέλιξη των σημείων 

της πλαστικής γλώσσας. Η σημειωτική αρχή της μη σύμπτωσης του συμβολικού με το πραγματικό, 

οδηγεί σε μια συγκριτική και ερωτηματική στάση απέναντι στην παιδική ζωγραφική στο βαθμό που 

σχηματίζονται μορφές και σύμβολα, τα οποία διεκδικούν νόημα φυσικό και αυτονόητο. Η 

συμβολοποίηση φαίνεται ότι επιτυγχάνεται με ασύνειδους μηχανισμούς, και η επίδραση του ίδιου 

του αναπαριστάμενου αντικειμένου στη γραφική απόδοσή τους είναι εμφανής, γιατί «η εικόνα δεν 

αναπαριστά απλώς το πραγματικό, αλλά το μεταμορφώνει εντοπίζοντας ορισμένες πλευρές του 

πραγματικού». Παρά το γεγονός ότι είναι κωδικοποιημένη, δεν επιβάλλεται στο δέκτη άμεσα, αλλά 

οργανώνει τα μηνύματα πολυσημικά (Βαμβακίδου, κ.ά., 2013).  Σ’ αυτή τη διάσταση η σημειωτική 

αναζητά τους κώδικες, τις σχέσεις αναλογίας με το πραγματικό, το αντιληπτικό επίπεδο και το 

πολιτισμικό (Barthes, 1983). Η δημιουργικότητα που προκαλείται μέσω του οπτικού 

γραμματισμού, ορίζεται «ως δεξιότητα παραγωγής ενός νέου στοιχείου, για το υποκείμενο 

παραγωγής» (Schirrmacher, 1998· Fineberg, 1998· Gaitskell, Hurwitz & Day, 1982) και αυτός ο 

προσδιορισμός υποστηρίζει την ανάλυση που επιδιώκουμε. Ακολουθούμε επίσης τον ορισμό της 

τέχνης ως μυθοπλασίας, ανώτερης ή και κατώτερης από την πραγματικότητα, στη διαδικασία της 

οποίας το υποκείμενο επιλέγει, οργανώνει, συνθέτει και δίνει νόημα στα πράγματα που αντλεί από 

την πραγματικότητα. Με τους όρους αυτούς οδηγούμαστε στο ζήτημα της πρόσληψης 

(Αποστολίδου, Πασχαλίδης & Χοντολίδου, 1995), κατά την οποία το παιδί αναπαράγει την 

πραγματικότητα καθώς ζωγραφίζει, ακολουθώντας τη νοητική πορεία, ώστε να παρατηρεί, να 

συγκρατεί, να ανακαλεί, να αναδομεί, να αναπλάθει και να αναπαριστάνει.(Βαμβακίδου ,Γκόλια 

,Ζυγούρη, 2005) 

2.4 Ανάλυση δεδομένων 

Τα παιδικά ιχνογραφήματα αναλύθηκαν ως σημείο σε παραδειγματικό και συνταγματικό 

άξονα και προέκυψαν 13 πεδία: 

1. Φύλο πομπού 

2. Σχολείο ως συγκείμενο 

3. Μορφές ως σημαίνοντα 

4. Ποσότητα μορφών 

5. Κατεύθυνση βλέμματος,  μετωπιαία, προφίλ, άλλη  
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6. Σύμβολα και είδος συμβόλων 

7. Λεζάντα- κείμενο  

8. Χρώμα  

9. Είδος εικαστικής αναπαράστασης (πορτρέτο, πολυπρόσωπη, σύνθεση, τοπίο, άλλο) 

10. Θέση εικόνας (άνω, κέντρο, αριστερά, δεξιά, ολοσέλιδη)  

11. Σχήμα εικόνας (οριζόντιο, κάθετο) 
12. Υπογραφή και θέση υπογραφής 

Στα 221 ιχνογραφήματα που συγκεντρώσαμε διακρίνουμε τα τρία σημειωτικά πεδία: το 

συντακτικό, το σημαντικό και το πραγματιστικό. Η συντακτική ανάλυση παρέχει στοιχεία για τη 

μορφή, τη φωτεινότητα, το χρώμα, ενώ η σημαντική ανάλυση για τα σημασιολογικά πλέγματα 

(Πασχαλίδης, 2005). Στο πραγματιστικό πεδίο τα παιδιά δεν αγνοούν τα συμφραζόμενα της έννοιας 

εκλογές, όπως διαφαίνεται στη χρήση των συνδηλώσεων και των κωδίκων.  

2.5 Συντακτική ανάλυση 

Στα παιδικά ιχνογραφήματα κυριαρχεί το ανθρωποκεντρικό μοντέλο, καθώς στα περισσότερα 

από αυτά εικονίζονται αναπαραστάσεις μορφών. Η ατέλεια στο σχήμα εξαρτάται από την 

σχεδιαστική δεξιότητα, σύμφωνα με τα στάδια εξέλιξης του παιδιού (Κακίση - Παναγοπούλου, 

2006). Σε σύνολο 221 ιχνογραφημάτων του δείγματος, τα 187 (84,6%) εμπεριείχαν μορφικές 

αναπαραστάσεις, οι οποίες ζωγραφίστηκαν από 92 αγόρια (ποσοστό 41,6%) και 95 κορίτσια 

(ποσοστό 43%). Σε σύνολο 221 ιχνογραφημάτων, τα 24 (10,9%) περιείχαν μία μορφή, τα 55 

(24,9%) δύο μορφές, τα 34 (15,4%) τρεις μορφές, τα 65 (29,4%) τέσσερις μορφές και σε 28 

(12,7%) ιχνογραφήματα εντοπίσαμε περισσότερες από πέντε μορφές. Σε σύνολο 221 

ιχνογραφημάτων, στα 124 από αυτά υπάρχουν μορφές, οι οποίες είναι ανφάς σε 108 (87,2%) 

ζωγραφιές και προφίλ μόνο σε 16 (12,8%).  

2.5.α Σύμβολα 

Τα σύμβολα ως σημεία ερμηνεύονται σε αναφορά προς αυτό το αντικείμενο στο οποίο 

αναφέρονται. Η λειτουργία και η επιλογή των συμβόλων ποικίλλει ανάλογα με τα συμφραζόμενα 

στα οποία χρησιμοποιούνται. Οι όροι «σύμβολο» και «συμβολικό» ορίζονται ως «τύπος» κατά τον 

οποίο το σημαίνον δεν αναφέρεται σε ένα σημαινόμενο, αλλά είναι αυθαίρετο ή καθαρά 

συμβατικό, για παράδειγμα η εθνική σημαία ως σύμβολο (Πασχαλίδης, 1996). Σε σύνολο 221 

ιχνογραφημάτων, τα 199 (90%) ιχνογραφήματα εμπεριέχουν σύμβολα, ενώ στα 22 (10%) δεν 

εντοπίζονται. Από το σύνολο του δείγματος, 108 (48,9%) κορίτσια και 91 (41,2%) αγόρια 

σχεδίασαν συμβολικές αναπαραστάσεις στα ιχνογραφήματά τους. Όσον αφορά το είδος των 

συμβόλων, τα συνηθέστερα σύμβολα είναι η κάλπη, το ψηφοδέλτιο, οι σημαίες και τα λογότυπα των 

κομμάτων, ως καταδηλώσεις, αλλά υπάρχουν και κάποια πιο σπάνια όπως το πλακάτ, το  μικρόφωνο 

και πίνακες με τα εκλογικά αποτελέσματα ως συνδηλώσεις.  

2.5.β Λεζάντες και κείμενα 

Οι τίτλοι και τα γλωσσικά σύνολα στα ιχνογραφήματα αποτελούν συνδηλώσεις. Σύμφωνα με 

τον Barthes (1979), η συνύπαρξη του γλωσσικού μηνύματος με το εικονικό,  λειτουργεί ως 

αγκίστρωση ή συμπλήρωμα. Στην περίπτωση της αγκίστρωσης, που είναι συχνή, συμπληρώνει την 

εικόνα, το σχέδιο, επιβεβαιώνει δηλαδή, ότι αυτό που βλέπουμε είναι το σωστό. Στην περίπτωση 

της συμπλήρωσης, συμπληρώνει και καλύπτει τα κενά που αφήνει η εικόνα. Το γλωσσικό υλικό 

προσφέρει πληροφορίες αφηγηματικότητας σχετικά με τον τόπο, το χρόνο, τη διάρκεια ή άλλα 

στοιχεία, που δεν εντοπίζονται στην εικόνα. Σε σύνολο 221 (100%) ιχνογραφημάτων, τα 180 

(81,4%) εμπεριέχουν κείμενο. Από τα ιχνογραφήματα που εμπεριέχουν κείμενο, τα 97 (43,9%) 

σχεδιάστηκαν από κορίτσια, ενώ τα 83 (37,6%) από αγόρια. Σε σύνολο 221 (100%) 

ιχνογραφημάτων, τα 30 (13,6%) δεν εμπεριέχουν κείμενο. Όσον αφορά στο είδος του κειμένου που 
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εμπεριέχεται τα υπόλοιπα είναι 58 (26,3%) με λεζάντες, που σημαίνει την πρόσληψη και την 

αγκίστρωση της εικόνας. Τα 15 (6,8%) με διαλόγους, 27 (12,2%) με μονόλογους και τα υπόλοιπα 

91 (41,2%) με μικτά είδη κειμένων. Το είδος του κειμένου ποικίλλει, αλλά αυτό που προκαλεί 

ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα κείμενα εκφράζουν έντονα συναισθήματα, 

αγανάκτησης ή και υποστήριξης συγκεκριμένου κόμματος. Οι μαθητές-τριες καταγράφουν συχνά 

ονόματα κομμάτων, συνθήματα που ακούγονται στην τηλεόραση ή και στο οικογενειακό 

περιβάλλον για την πολιτική κατάσταση της χώρας και συζητήσεις ανάμεσα σε πολίτες για την 

πρόθεση ψήφου στις εκλογές (ενδεικτικά βλ. ιχνογράφημα 9).   

 

                                                                                  
Ιχνογράφημα 6: Χωρίς κείμενο                   Ιχνογράφημα 7: Λεζάντα                               Ιχνογράφημα 8: Διάλογος 

                                          
      Ιχνογράφημα 9: Μονόλογος                                      Ιχνογράφημα 10: Συνδυασμός ειδών κειμένου 

 2.5.γ Χρώμα 

Στο σύνολο του δείγματος, στα 110 (49,9%) ιχνογραφήματα επιλέχθηκε μολύβι. Τα 73 (33%) 

είναι μονόχρωμα και μόνο 38 (17,2%) είναι πολύχρωμα. Από τα πολύχρωμα, τα 27 (12,2%) 

σχεδιάστηκαν από κορίτσια, ενώ τα 11 (5%) από αγόρια, που σημαίνει ίσως την έμφυλη 

διαφορετική πρόσληψη των χρωμάτων στην καθημερινότητα των παιδιών. Το σημαίνον/χρώμα που 

κυριαρχεί στα ιχνογραφήματα είναι το ασπρόμαυρο, αν και το χρώμα θεωρείται ελκυστικό στην 

παιδική ηλικία. Στα πολύχρωμα σχέδια κυριαρχεί το πράσινο, το μπλε και το κόκκινο, που 

αντιστοιχούν στα χρώματα επιλογής των επικρατέστερων πολιτικών παρατάξεων ως καταδηλώσεις. 

Σε γνωσιολογικό επίπεδο το χρώμα μεταδίδει πληροφορίες (α) με καθαρά περιγραφικούς όρους, 

και (β) με συμβολικούς όρους (Σιβροπούλου, 2003: 150-151). Σε συγκινησιακό επίπεδο, το χρώμα 

λειτουργεί με βάση ψυχολογικές συνδέσεις και προκαλεί διαθέσεις και συναισθήματα. Γενικότερα, 

οι άνθρωποι και ειδικότερα οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν το χρώμα για να επηρεάσουν τους 

άλλους, να στείλουν μηνύματα, να παρουσιάσουν τις αξίες που πρεσβεύουν, να εμπλακούν σε 

συγκεκριμένες κοινωνικές περιστάσεις. Σύμφωνα με τον Kress & Van Leeuwen (2010: 245) το 

χρώμα χρησιμοποιείται σε όλες τις κουτλούρες ως σημειωτικός πόρος. Στα ιχνογραφήματα που 

μελετούμε, σαφέστατα το χρώμα χρησιμοποιήθηκε από τους μαθητές/τριες για να καταδηλώσει και 

να  συνδηλώσει ανθρώπους και καταστάσεις. Στο πεδίο αυτό, οι μαθητές/τριες επιλέγουν τα 

σύμβολα των πολιτικών κομμάτων για να καταδηλώσουν την αναγνωρισιμότητά τους. Κάποια 

σχήματα που χρησιμοποιούν οι μαθητές, εκτιμούμε ότι εκφράζουν «διαπροσωπικό νόημα», τούς 

επιτρέπουν δηλαδή να πραγματώσουν «χρωματικές πράξεις», όπως η γλώσσα επιτρέπει «λεκτικές 

πράξεις». Τα χρησιμοποιούν για να εντυπωσιάσουν ή να εκφοβίσουν με δυναμικό τρόπο, να 

προειδοποιήσουν για εμπόδια ή κινδύνους, βάφοντάς τα με κόκκινο (για παράδειγμα, ιχνογράφημα 

18). 
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Ιχνογράφημα 11, χωρίς χρώμα                               Ιχνογράφημα 12, πολύχρωμο 

 

 
Ιχνογράφημα 18, μονόχρωμο 

 

2.5.δ Είδος εικαστικής αναπαράστασης 

Στο σύνολο του δείγματος (221 ιχνογραφήματα), τα 207 (93,6%) είναι συνθέσεις με σενάριο 

και μόνο 14 (6,4%) είναι σκίτσα, που σημαίνει το ενδιαφέρον των παιδιών για την οπτικοποίηση 

της έννοιας και πολιτικής δράσης που ζητήθηκε. Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι μαθητές -τριες 

επιλέγουν να αποδώσουν την έννοια των εκλογών με συνθέσεις και διεπιδραστικά στοιχεία, τα 

οποία σχετίζονται μεταξύ τους, συγκροτώντας ένα ενιαίο νοηματοδοτούμενο σύνολο (ιχνογράφημα 

20).  

                                                                     
Ιχνογράφημα 20                                                       Ιχνογράφημα 22                                                        Ιχνογράφημα 24 

 

2.5.ε Θέση και σχήμα εικόνας  

Όσον αφορά στη χρήση του χώρου ως εσωτερικού/εξωτερικού, φυσικού/αστικού στη 

σκηνοθέτηση του παιδικού ιχνογραφήματος για την έννοια των εκλογών, οι μαθητές επιλέγουν 

τόσο εσωτερικούς, όσο και εξωτερικούς χώρους. Η θέση των σημαινόντων, σύμφωνα με τη 

γραμματική του οπτικού σχεδίου αποδίδει την αξία της πληροφορίας για τη σημασία της παιδικής 

σύνθεσης στο επίπεδο της κειμενικής μεταλειτουργίας: αυτή επικεντρώνεται στο «δεδομένο - 

σταθερό» γνωστικό υλικό, το οποίο παρουσιάζεται στο αριστερό τμήμα του σχεδίου, στο δεξί 

τμήμα το «νέο», ενώ στο κέντρο τονίζεται ο πυρήνας της πληροφορίας. Το μοντέλο αυτό οδηγεί 

στον τύπο της ανάλυσης με κριτήριο το «κέντρο και το περιθώριο» και την οριζόντια και κάθετη 

δομή της εικόνας (Arnheim, 1974). Όσον αφορά στο σχήμα της ζωγραφιάς, σημειώνουμε ότι σε 

σύνολο 221 ιχνογραφημάτων του δείγματος, τα 183 (82,8%) έχουν οριζόντιο σχήμα, ενώ τα 38 

(17,2%) είναι κάθετα. Τα περισσότερα παιδιά βάζουν σε γραφικό κώδικα την έννοια των εκλογών, 

επιλέγοντας αφενός λιτές μορφές. Αφετέρου σχεδιάζουν σχήματα με όγκο, αποδίδοντας έτσι την 

αντίληψή τους για τον προσδιορισμό της έννοιας. Σε σύνολο 221 ιχνογραφημάτων, οι 163 (73,8%) 

ζωγραφιές είναι ολοσέλιδες, οι 32 (14,5%) στο κέντρο και οι 21 (9,5%) ζωγραφιές είναι 
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σχεδιασμένες στην άνω πλευρά της σελίδας.  Η οριζόντια απόδοση αισθητικά υποβάλλει ηρεμία 

και συχνά δείχνει παθητική, ενώ η κατακόρυφη είναι ενεργητική, δυναμική και αυστηρή 

(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C115/540/3552,14581/).  

 

Περιθώριο 

Ιδεώδες 

Δεδομένο 

Περιθώριο 

Ιδεώδες 

Νέο 

 

 

 

 

Περιθώριο 

Πραγματικό 

Δεδομένο 

Περιθώριο 

Πραγματικό 

Νέο 

Σχ . 1: Οι διαστάσεις του οπτικού χώρου 

 

Η πληροφοριακή αξία του οριζόντιου άξονα (αριστερά – δεξιά), αποδίδει την αίσθηση της 

συμπληρωματικότητας ή συνεχούς κίνησης από αριστερά στα δεξιά, σχηματίζοντας ένα άνυσμα για 

να οδηγήσει το βλέμμα του θεατή προς το μήνυμα. Συνήθως στη δεξιά πλευρά υπάρχουν οι βασικές 

πληροφορίες, αυτές που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο αναγνώστης, η πλευρά του «μηνύματος» 

(Kress, & Van Leeuvwen, 2010). Όσον αφορά στην πληροφοριακή αξία του κάθετου άξονα (πάνω 

- κάτω) σημειώνουμε ότι υπάρχει λιγότερη συνεχής κίνηση μεταξύ των δύο μερών της σύνθεσης σε 

σχέση με τις οριζόντια προσανατολισμένες συνθέσεις. Αν σε μια οπτική σύνθεση, κάποια από τα 

συνθετικά στοιχεία είναι τοποθετημένα στο άνω μέρος, και άλλα διαφορετικά στο κάτω μέρος της 

ζωγραφιάς, τότε αυτό που έχει τοποθετηθεί στο άνω μέρος παρουσιάζεται ως το ιδεώδες και αυτό 

που έχει τοποθετηθεί στο κάτω μέρος εμφανίζεται ως πραγματικό. Ότι κάτι είναι ιδεώδες σημαίνει 

πως παρουσιάζεται ως η εξιδανίκευση ή γενικευμένη ουσία της πληροφορίας.  

Το πραγματικό έρχεται σε αντίθεση με αυτό ως προς το ότι παρουσιάζει πιο συγκεκριμένες 

πληροφορίες π.χ. λεπτομέρειες ή πιο πρακτικές πληροφορίες π.χ. οδηγίες για δράση (Kress, & Van 

Leeuvwen, 2010). Η πραγματικότητα απεικονίζεται στο κάτω μέρος της εικόνας. Στο μέσο της 

ζωγραφιάς ο μαθητής τοποθετεί τους ψηφοφόρους (βλ. ενδεικτικά ιχνογράφημα 30).   

                                                   
          Ιχνογράφημα 30                                               Ιχνογράφημα 28                                         Ιχνογράφημα 32 

 

Γενικότερα, το νόημα του νέου φαίνεται να είναι «αμφισβητήσιμο», «πληροφορία προς 

συζήτηση», ενώ το δεδομένο παρουσιάζεται ως ζήτημα κοινής λογικής, αυταπόδεικτο. Η 

πληροφοριακή αξία του κέντρου και του περιθωρίου εντοπίζεται κυρίως σε ζωγραφιές των παιδιών. 

Το γεγονός ότι κάτι παρουσιάζεται ως κέντρο σημαίνει ότι παρουσιάζεται ως πυρήνας της 

πληροφορίας, στην οποία τα άλλα στοιχεία λειτουργούν επικουρικά.  

 

 

Κέντρο 
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       Ιχνογράφημα 34 

 

Τα περιθώρια λειτουργούν ως βοηθητικά εξαρτώμενα στοιχεία. Σε πολλές περιπτώσεις, τα 

περιθώρια είναι ταυτόσημα ή τουλάχιστον παρόμοια μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η 

έννοια του διαχωρισμού ανάμεσα στο δεδομένο και στο νέο ή στο ιδεώδες και στο πραγματικό 

(Kress, & Van Leeuvwen, 2010).  

 

 
Ιχνογράφημα 35 

 

Όλα τα περιθώρια δεν λειτουργούν ως «περιθωριακά», γιατί εξαρτάται από το μέγεθος και 

γενικότερα από την προβολή του κέντρου. Αλλά ακόμα κι όταν το κέντρο είναι κενό, συνεχίζει να 

υπάρχει ένας αόρατος άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται όλα τα άλλα, όπως στο 

ιχνογράφημα 35, όπου έχουμε την εικονιστική απόδοση κάποιας προεκλογικής συγκέντρωσης της 

χώρας. Σε σύνολο 221 ιχνογραφημάτων, στα 115 (52%) υπάρχουν υπογραφές, ενώ στα 106 (48%) 

δεν υπάρχουν, που σημαίνει κάθε φορά τον αυτοπροσδιορισμό του παιδιού τόσο οπτικά αλλά και 

γλωσσικά, ως ισχυρού πομπού. 

2.5.στ Σημασιολογική ανάλυση 

Στο δείγμα που μελετούμε εντοπίζονται οι κυρίαρχοι κώδικες, δηλαδή το πλαίσιο 

επικοινωνίας μέσα στο οποίο τα σημαίνοντα και τα σημαινόμενα συναρτώνται. Οι κώδικες που 

χρησιμοποίησαν τα παιδιά είναι: 

 Συμβολικοί κώδικες: οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με την κοινωνία, και κατ’ επέκταση με 

την   καθημερινότητά μας (Barthes, 1978), σημαίες κομμάτων, σύμβολα κομμάτων, κάλπη,  

ψηφοδέλτιο  

 Ιδεολογικοί κώδικες: πολιτική, εξουσία 

 Κοινωνικοί κώδικες: αναπαραστάσεις με καθημερινότητα, «μας κόβετε το μισθό», «μακριά 

από τις κάλπες, δεν αντέχουμε άλλο»  

 Ενδυματολογικοί κώδικες: οι χρωματικές επιλογές των πολιτικών αρχηγών αντιστοιχούν  

στο χρώμα επιλογής του κόμματός τους  

 Λεκτικοί κώδικες: Επιφωνήματα, όπως λεκτικά σύνολα 

 Επαγγελματικός κώδικας, όπου τα πρόσωπα και η δράση τους προβάλλονται σε ώρα 

εργασίας 

 Στερεοτυπικός κώδικας.  
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Αποτελέσματα 

Το ερευνητικό ερώτημα για τη διερεύνηση της πρόσληψης από τους μαθητές-τριες της 

έννοιας των εκλογών απαντήθηκε από τα παιδιά ως εκφώνηση ζωγραφίστε την «εκλογική 

διαδικασία».  

 Η ανάλυση των ιχνογραφημάτων ανέδειξε ότι οι μαθητές και μαθήτριες του δείγματος 

εστιάζουν στις εκλογές ως διαδικασία και αποτέλεσμα, αντλώντας την επιχειρηματολογία από τις 

πρότερες γνώσεις και το «πολιτισμικό κεφάλαιο».  

Για κάθε πεδίο προκύπτουν πληροφορίες ως Φύλο πομπού, ως Σχολείο- συγκείμενο, ως 

Μορφές- σημαίνοντα, ως κατεύθυνση βλέμματος,  ως σύμβολα και είδος συμβόλων, ως Λεζάντα- 

κείμενο, ως Χρώμα, ως Είδος εικαστικής αναπαράστασης, ως Θέση εικόνας , ως Σχήμα εικόνας  

και ως Υπογραφή και θέση υπογραφής 

Στα ιχνογραφήματα φαίνεται να ακολουθείται η πορεία από το οικείο στο μη οικείο, σε 

συνάρτηση με την προβολή των βιωμάτων και για το λόγο αυτό τα παιδιά βλέπουν και 

αναπαριστάνουν τις εκλογές, όσον αφορά στις οπτικές και γλωσσικές, αφηγηματικές 

αναπαραστάσεις που αποτυπώνουν. Ακόμα, στα ιχνογραφήματα διακρίνουμε και τα τρία 

σημειωτικά πεδία: το συντακτικό, το σημαντικό και το πραγματιστικό. Η συντακτική ανάλυση 

παρέχει στοιχεία για τη μορφή, το χρώμα και τη σύνθεση, ενώ η σημαντική ανάλυση για τα 

σημασιολογικά πλέγματα. Στο πραγματιστικό πεδίο τα παιδιά δεν αγνοούν τα συμφραζόμενα της 

έννοιας των εκλογών, όπως διαφαίνεται στο χρώμα, στη μορφή και στη σύνθεση. Οι μαθητές-τριες 

ανταποκρινόμενοι στους αναπαραστατικούς, σημειωτικούς και γνωστικούς πόρους που είχαν στη 

διάθεσή τους σχετικά με την έννοια που κλήθηκαν να αποδώσουν, χρησιμοποίησαν μια σειρά από 

διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης. Οι ενέργειες ή και τα συμβάντα που αναπαριστώνται στις 

ζωγραφιές είναι οργανωμένα σε χρονική ακολουθία, αντικατοπτρίζοντας πλευρές της ζωής, όπως 

τις βιώνουν οι σημερινοί πολίτες - ψηφοφόροι. Όσον αφορά το σχήμα τα περισσότερα παιδιά 

κατόρθωσαν να βάλουν σε γραφικό κώδικα, δηλαδή σε ανθρώπινες μορφές και σε σχηματικές 

κατασκευές την απόδοση της έννοιας των εκλογών, παράγοντας έναν εικονισμό με στοιχείο την 

ομοιότητα στην πραγματικότητα. Τα παιδιά χρησιμοποιούν στοιχεία της γεωμετρίας μόνο για να 

ορίσουν τα σχήματα και να κατανοήσουν τα αντικείμενα. Οι συνθέσεις περιγράφονται με 

πολυπρόσωπες παραστάσεις και οι μορφές στην πλειονότητα είναι σταθερές στο έδαφος, δυναμικές 

χωρίς κενό. Η παρατακτική διάταξη στην σχολική ζωγραφική δηλώνεται ως καθορισμός του 

σχεδιαστικού χώρου, ενώ ο ανθρώπινος συμβολισμός, η επανάληψη της ανθρώπινης φιγούρας σε 

άλλη στάση προσδιορίζεται στη «γραμματική της εικόνας» ως απαίτηση προς αναγνώριση ή 

προσφορά, εάν είναι σε μετωπική ή πλάγια στάση αντίστοιχα. Το  δισδιάστατο στην παιδική 

ζωγραφική, τα κτίρια, η βάση για αντικείμενα, η οριοθέτηση της γης από τον ουρανό, δηλώνονται 

ως τρόπος αντιγραφής της ανθρώπινης κατάστασης με μέσο τη φόρμα - το σημαίνον. Το κενό που 

υπάρχει κάτω ή πάνω από το αντικείμενο - σημείο, η έλλειψη βάσης είναι το περιορισμένο νοητικό 

πεδίο της σχολικής γραφής. Το χρώμα που κυριαρχεί στην μορφική απόδοση είναι το μπλε, το 

κόκκινο και το πράσινο ως χρώματα καταδήλωσης των κυρίαρχων κομμάτων.  Οι μορφές στην 

πλειονότητά τους παρουσιάζονται σε κίνηση. Δίνεται έμφαση στη δράση και στην απόδοση 

σεναρίων από τα παιδιά στη ζωγραφική τους. Ο ανθρώπινος συμβολισμός, η επανάληψη της 

ανθρώπινης φιγούρας σε άλλη στάση, προσδιορίζεται στη «γραμματική της εικόνας» ως απαίτηση 

προς αναγνώριση, εάν είναι σε μετωπική στάση, ή ως προσφορά, εάν είναι σε πλάγια στάση. Στο 

υλικό που μελετούμε οι μορφές αποδίδονται μετωπιαία 108 φορές, και συγκροτούν μια απαίτηση 

προς αναγνώριση, και 16 μόνο φορές σε πλάγια κατεύθυνση, ως προσφορά προς το θεατή, που 

σημαίνει την ταύτιση με τις ηγετικές μορφές των υποψηφίων, όπως παρουσιάζονται στις αφίσες και 

στα ΜΜΕ. Τα γλωσσικά σημαίνοντα, όπου συμπαρατίθενται ως υπογραφή ή και ως λέξεις - 

λεζάντες, επιτονίζουν την εικόνα του υποκειμένου, που παράγει την εικόνα. Η κάλπη, το 

ψηφοδέλτιο και τα παραβάν χρησιμοποιούνται από τα παιδιά ως αντικείμενα συνδήλωσης.  Από τα 

στοιχεία του υλικού, διαφαίνεται ότι τα βασικά γνωρίσματα όσο και η αναγνωρισμένη ταυτότητα 

της λειτουργίας δεν είναι αποτέλεσμα της εντύπωσης του εικονισμού, αλλά είναι συστατική πράξη, 
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βίωση της οικογενειακής εμπειρίας των μαθητών-τριών ως μελών ή και ως καθημερινή εμπειρία. 

Οι μαθητές φαίνονται ενημερωμένοι για τον θεσμό των εκλογών ως διαδικασία και ως πολιτική 

δράση των κομμάτων. Επίσης προσλαμβάνουν έμμεσα το ζήτημα των οικονομικών μέτρων, τα 

οποία λαμβάνονται στην χώρα λόγω της οικονομικής και πολιτικής κρίσης, όπως διαβάζουμε στις 

λεζάντες «μνημόνιο, χαράτσι»: δεν δίστασαν επίσης να εκφραστούν με θυμό προς τους αρχηγούς 

των πολιτικών κομμάτων, προς τους βουλευτές και να καταγράψουν την αγανάκτησή τους για το 

γενικότερο πολιτικό κλίμα. Δεν παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Αυτό δείχνει ότι ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις και είναι ένα θέμα, το οποίο συζητούν ή ακούν 

αρκετά συχνά λόγω της μικρής τοπικής κοινωνίας, απ’ όπου αντλούμε το υλικό αλλά και από την 

ίδια την οικογένεια και τα ΜΜΕ.  
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Περίληψη 

Η ιστορική εκπαίδευση, έχοντας μια μακρά σύνδεση με την αγωγή του πολίτη, δύναται να 

αξιοποιηθεί ως πεδίο απόκτησης δημοκρατικών αξιών, στάσεων και δεξιοτήτων που προάγουν την 

ανεκτικότητα, την αποδοχή της διαφορετικότητας των οπτικών, καθώς και την ενεργό συμμετοχή 

των υποκειμένων της μάθησης. Η αλληλεπίδραση των μαθητών με αντικρουόμενα ιστορικά 

τεκμήρια γύρω από αμφιλεγόμενα ή επίμαχα ζητήματα του παρελθόντος, καθώς και ζητήματα 

δικαιοσύνης και ισότητας, εκτός από την ανάπτυξη της ιστορικής τους σκέψης, μπορεί να 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για άσκηση στη διαβούλευση, στη διατύπωση έλλογων κρίσεων, 

επιχειρημάτων και συμπερασμάτων για τα αίτια των ιστορικών γεγονότων, τις συνέπειες και τη 

σημασία τους. Μια τέτοια δυναμική και πολυπρισματική προσέγγιση στη διδασκαλία του 

μαθήματος της Ιστορίας, συμβαδίζει με τα αιτήματα των σύγχρονων πλουραλιστικών κοινωνιών, 

υπηρετώντας τις αρχές της δημοκρατικής πολιτειότητας, έτσι ώστε μέσω της εκπαίδευσης οι 

μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν αφενός δημοκρατική κουλτούρα και αφετέρου να 

καταστούν ενεργά και σκεπτόμενα πολιτικά όντα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ιστορική εκπαίδευση, δημοκρατική κουλτούρα, ανθρωπιστική παιδεία, 

συμμετοχική διαβούλευση, συγκρουσιακά ιστορικά θέματα 

1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Dewey, «η δημοκρατία θα πρέπει να αναγεννιέται για κάθε γενιά και η 

εκπαίδευση είναι η μαία της» (Dewey, 1916). Από τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, γίνεται καταφανής 

η σύνδεση, δίκην ομφάλιου λώρου, μεταξύ των θεμελιωδών αρχών του δημοκρατικού 

πολιτεύματος και του εκπαιδευτικού συστήματος. Το τελευταίο, προσδιορίζοντας καθοριστικά την 

ποιότητα και το βαθμό προσήλωσης μιας κοινωνίας στα ιδεώδη της δημοκρατίας, μπορεί να 

συμβάλλει μέσω της κατάρτισης κατάλληλων Αναλυτικών Προγραμμάτων και της υιοθέτησης 

στοχευμένων δράσεων, εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων στο πλαίσιο του του μαθήματος της 

Αγωγής του Πολίτη, της Ιστορίας αλλά και άλλων γνωστικών αντικειμένων, στην ενδυνάμωση 

αξιών και στην καλλιέργεια στάσεων που προάγουν τη συμμετοχική διαβούλευση, το σεβασμό 

στην ετερότητα και τη διαφορετικότητα, τη λήψη συλλογικών αποφάσεων και την απόκτηση μιας 

κουλτούρας δημοκρατίας από τα υποκείμενα της μάθησης. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ορίζει ως σκοπό της εκπαίδευσης την καθοδήγηση και την 

υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών, έτσι ώστε να αποκτήσουν γνώση, δεξιότητες, στάσεις και 

αξίες που θεωρούνται απαραίτητες για τη συμμετοχή τους σε δημοκρατικές διαδικασίες, 

αποκτώντας παράλληλα μια «κουλτούρα της δημοκρατίας» (culture of democracy). Σε μια 

δημοκρατική κοινωνία  συνεπώς, η εκπαίδευση στοχεύει στη διαμόρφωση πολιτών που δεν είναι 

απαθείς ή κυνικοί, αλλά αντιθέτως συμμετέχουν ενεργά στις κοινωνικές εξελίξεις, διορθώνοντας 

τις αδικίες (Bragaw, 2000). Επισκοπώντας το ελληνικό Σύνταγμα, στο άρθρο 16, αναφέρεται ότι η 

παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει ως σκοπό την ηθική, πνευματική, 

επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής 

συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες (Βουλή των Ελλήνων, 
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2013). Από τα παραπάνω ορίζεται ως ιδεώδες του εκπαιδευτικού συστήματος ο «ελεύθερος και 

υπεύθυνος πολίτης» (Ματσαγγούρας, 2006). Προκειμένου να καταστεί εφικτή η πραγμάτωση 

αυτού του ιδεώδους, η εκπαίδευση οφείλει να συμβάλλει στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας που 

συνάδει με το αξιακό πλέγμα του δημοκρατικού κοινωνικοπολιτικού συστήματος, εναρμονίζοντας 

αφενός τη στοχοθεσία των διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων προς αυτήν την κατεύθυνση και 

αφετέρου το μεθοδολογικό πλαίσιο διδασκαλίας τους. 

Μια δημοκρατική κουλτούρα αναφέρεται στην ατομική ελευθερία, καθώς επίσης και στη 

συλλογική αυτοδιοίκηση. Αφορά δε κάθε ικανότητα του ατόμου να συμμετέχει στην παραγωγή και 

στη διάδοση του πολιτισμού (Balkin, 2004). Πιο συγκεκριμένα, μια δημοκρατική κουλτούρα 

προσδιορίζεται από τρία συστατικά στοιχεία: α) την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, β) 

την οργανωμένη διαλογική συζήτηση και γ) τον σεβασμό στη δημιουργικότητα (Meyer -Bisch, 

1995). Για να διατηρηθούν και να διασφαλιστούν τα στοιχεία αυτά όμως, θα πρέπει οι πολίτες να 

ασκούνται στη συμμετοχή των ευθυνών αλλά και στον καταμερισμό των εξουσιών. Η Unesco, δια 

στόματος του τέως γενικού διευθυντή της Federico Mayor, προσεγγίζοντας το ζήτημα της 

δημοκρατικής κουλτούρας, αναφέρει πως περιλαμβάνει τέσσερις θεμελιώδεις έννοιες:  

 Την ιδιότητα του πολίτη. 

 Την ανεκτικότητα (ως μέρος της κουλτούρας της ειρήνης). 

 Την εκπαίδευση (εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες, άσκηση σε 

αυτά και σεβασμός). 

 Τον διάλογο/την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, που περιλαμβάνει όμως την ανεκτικότητα και 

ενισχύει την αναζήτηση της συναίνεσης ως θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας (International 
Forum on Culture and Democracy, 1991). 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, συντασσόμενο και ανταποκρινόμενο στην αδήριτη 

αναγκαιότητα των σημερινών παγκοσμιοποιημένων, πλουραλιστικών και ετερογενών κοινωνιών να 

λειτουργήσουν δημοκρατικά, υιοθέτησε ένα μοντέλο δεξιοτήτων τις οποίες οι πολίτες πρέπει να 

αποκτήσουν και να καλλιεργήσουν επαρκώς, διαμέσου και του εκπαιδευτικού συστήματος, 

προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια κουλτούρα δημοκρατίας 

(Council of Europe, 2016): 

 
 Πίνακας 1: Μοντέλο δεξιοτήτων συμμετοχής σε μια δημοκρατική κουλτούρα (Council of Europe, 2016) 

 

Αξίες 

Το να δίνεις αξία στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 
στα ανθρώπινα δικαιώματα 
Το να δίνεις αξία στην πολιτισμική πολυμορφία 
Το να δίνεις αξία στη δημοκρατία, το δίκαιο, τη 
δικαιοσύνη, την ισότητα και το γράμμα του νόμου 

Στάσεις 

Δεκτικότητα στην πολιτισμική ετερότητα και άλλες 
πεποιθήσεις, στις απόψεις του κόσμου και τις 
πρακτικές 
Σεβασμός 
Κοινωνική συνείδηση 
Υπευθυνότητα 
Αυτάρκεια 

Ανοχή στην ασάφεια 

Ικανότητες  

Ικανότητες αυτόνομης μάθησης 

Ικανότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης 
Ικανότητες ακρόασης και παρατήρησης. 
Ενσυναίσθηση 
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 
Γλωσσικές, επικοινωνιακές και πολυγλωσσικές 
ικανότητες 
Ικανότητες συνεργασίας 
Ικανότητες επίλυσης συγκρούσεων 

Γνώση και πολιτιμική κατανόηση 
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Στην νέα, κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα την οποία χαρακτηρίζουν η 

παγκοσμιοποίηση και η πολιτισμική ποικιλομορφία, η διαφορετικότητα, η ετερότητα, ο 

πλουραλισμός των απόψεων και των οπτικών, οι αλληλοσυγκρουόμενες ταυτότητες και ανάγκες, η 

οικονομική κρίση και η υποβάθμιση του κανονιστικού χαρακτήρα των δυτικών αξιών, η 

αμφισβήτηση των θεσμών και του πολιτικού συστήματος, η αποχή από τις δημοκρατικές 

διαδικασίες, η ανάδυση τάσεων αποδημοκρατικοποίησης και η βία, η τεχνολογική πρόοδος καθώς 

και τα νέα περιβάλλοντα πρόσληψης και διάχυσης της γνώσης, η απόκτηση δεξιοτήτων που 

προσδιορίζουν τη δημοκρατική κουλτούρα και επιτρέπουν τη συμμετοχή των ατόμων στις 

συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, κρίνεται επιβεβλημένη.  

Η ιστορική εκπαίδευση, ως ένας από τους πυλώνες συνοχής και σταθερότητας των εθνών, 

στρέφει όλο και περισσότερο την προσοχή και το ενδιαφέρον της προς την υιοθέτηση διδακτικών 

πρακτικών που συντείνουν όχι μόνο προς την ικανοποίηση των παραδοσιακών της στόχων που 

είναι η απόκτηση ιστορικής σκέψης, η σφυρηλάτηση της εθνικής ταυτότητας, η καλλιέργεια του 

αισθήματος του ανήκειν στις συλλογικότητες και η εγχάραξη της κυρίαρχης ιδεολογίας, αλλά και 

προς την κατεύθυνση της αμοιβαίας κατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των λαών 

και των ετερόκλητων κοινωνικών ομάδων που τους συγκροτούν, της καλλιεργειας της ιστορικής 

συνείδησης και της κριτικής προσέγγισης του (συχνά τραυματικού και επίμαχου) παρελθόντος, της 

πολυπρισματικής θεώρησης των συμβεβηκότων και της αποδοχής της διαφορετικότητας των 

οπτικών, της διαβουλευτικής επίλυσης των προβληματικών καταστάσεων, της ενεργούς 

συμμετοχής των υποκειμένων της μάθησης, της ενσυναισθητικής κατανόησης και της προσήλωσης 

σε αρχές που διασφαλίζουν και ικανοποιούν τις συνθήκες για ισότητα, δικαιοσύνη, σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απόκτηση δημοκρατικής συνείδησης και κουλτούρας. 

Ως εκ τούτου, η διαμόρφωση μιας ενιαίας δημοκρατικής κουλτούρας, δίκην καλού αγωγού, 

για την καλλιέργεια μιας δυναμικής και σύνθετης ιστορικής συνείδησης που θα σέβεται την 

πολιτισμική πολυμορφία και ιστορική ετερότητα, καθώς και το σύνθετο πλέγμα των 

αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των ανθρώπινων ομάδων (Κόκκινος, 2005), ανάγεται σε έναν από τους 

βασικούς στόχους που θέτει πλέον η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας.  

2. Η συμβολή της Ιστορίας στην καλλιέργεια της πολιτειότητας και στην απόκτηση 

δημοκρατικής κουλτούρας: Η ιστορική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα και οι οδηγίες του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για το μάθημα της Ιστορίας 

Σε περιόδους κρίσεων, μετασχηματισμού και συγκρούσεων, έχει παρατηρηθεί ότι 

αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον τόσο για το παρελθόν όσο και για την ενίσχυση της ιστορικής 

συνείδησης (Davies, 2004) και των δημοκρατικών αξιών. Στην νέα, ευρωπαϊκή και παγκόσμια 

πολυπολιτισμική πραγματικότητα, η διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας λαμβάνει ιδιαίτερη 

αξία, διαδραματίζοντας καθοριστικό και ζωτικό ρόλο για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και 

την ενίσχυση των δημοκρατικών δομών. Η ιστορική εκπαίδευση δεν αποτελεί απλώς ένα πλαίσιο 

εντός του οποίου συντελείται μια νεκρανάσταση του παρελθόντος ούτε και συνιστά μια νοσταλγική 

αναπαράσταση των όσων συνέβησαν, η οποία υπακούει αποκλειστικά και μόνο σε χρονολογικά 

κριτήρια. Μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, οι μαθητές και οι μαθήτριες 

καθίστανται ενεργά μέλη σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, ατομικού και συλλογικού προσδιορισμού της 

ταυτότητας του εαυτού, διαμέσου του οποίου κατανοούν και ερμηνεύουν την πραγματικότητα 

παρόντος, υιοθετούν στάσεις και διαμορφώνουν αντιλήψεις για τον κόσμο και τον ιστορικό, 

θρησκευτικό και πολιτισμικό «Άλλο», συγκροτούν το αξιακό τους υπόβαθρο, αναλύουν και 

ερμηνεύουν τις εμπειρίες του παρελθόντος (αίτια, αφορμές, αποτελέσματα ενεργειών), καλλιεργούν 

την ιστορική τους συνείδηση και την κριτική τους σκέψη και τέλος, σχεδιαγραφούν το μέλλον ως 

ιστορικά υποκείμενα και ενεργοί πολίτες. 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ιστορία στο σχολείο δεν θα πρέπει να ταυτίζεται 

με την τυχαία αποστήθιση γεγονότων.  Αντίθετα, θα πρέπει να αποτελεί μύηση στον τρόπο με τον 
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οποίο προκύπτει η ιστορική γνώση, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα ανάπτυξης αφενός της κριτικής 

σκέψης και αφετέρου διαμόρφωσης μιας δημοκρατικής, ανεκτικής και υπεύθυνης στάσης του 

πολίτη (Council of Europe Parliamentary Assembly, 1996). Ειδικότερα, σε μια δημοκρατική 

Ευρώπη του 21ου αιώνα η διδασκαλία της Ιστορίας θα πρέπει: α) να διαδραματίζει ζωτικό ρόλο 

στην προαγωγή θεμελιωδών αξιών (ανοχή, αμοιβαία κατανόηση, σεβασμός στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, δημοκρατία), β) να συμβάλλει στην εκπαίδευση υπεύθυνων και ενεργών πολιτών και 

στην καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας, ο οποίος θα πηγάζει από την κατανόηση 

της εθνικής ταυτότητας και τις αρχές της ανοχής, γ) να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη 

συμφιλίωση, την αναγνώριση, την κατανόηση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών, δ) 

να συνιστά ένα από τα ουσιώδη στοιχεία της συμφωνηθείσας ευρωπαϊκής οικοδόμησης (κοινή 

ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, πολυμορφία, θετική αξιοποίηση αντιμαχόμενων ή τραγικών 

πτυχών), ε) να συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των νέων ατόμων στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση, 

στην ειρηνική συνύπαρξη σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και στην καλλιέργεια αμοιβαίας 

κατανόησης και εμπιστοσύνης, στ) να καλλιεργεί την πνευματική ικανότητα των μαθητών έτσι 

ώστε να αναλύουν  και να ερμηνεύουν τις πληροφορίες με κριτικό και υπεύθυνο τρόπο, 

αξιοποιώντας τον διάλογο και την ανοιχτή συζήτηση (πολυδιάστατη θεώρηση, ειδικά για επίμαχα 

και συγκρουσιακά ιστορικά ζητήματα), ζ) να επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες την ενίσχυση της 

ατομικής και συλλογικής τους ταυτότητας μέσω της κοινής ιστορικής τους κληρονομιάς και η) να 

αποτελεί μέσο για την αποτροπή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας (Council of Europe, 2001). 

Παράλληλα, αυτό που παρατηρείται στην ιστορική εκπαίδευση τα τελευταία έτη, είναι μια 

τάση μετατόπισης από το παραδοσιακό εθνοκρατικό - εθνοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας της 

Ιστορίας (Κόκκινος κ.ά, 2010), που περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα την έμφαση στην πολιτικο-

στρατιωτική ιστορία και στις προσωπικότητες, την επικέντρωση στο εθνικό παρελθόν, την 

ηρωολατρεία, την εξιδανίκευση των προγόνων, τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση 

αφηγημάτων κοινωνικών ομάδων απ’ το επίσημο ιστορικό αφήγημα κλπ., προς μια διδασκαλία του 

ιστορικού μαθήματος η οποία στρέφει το ενδιαφέρον της στις διαδικασίες πρόσληψης της 

ιστορικής γνώσης, στην απόκτηση διανοητικών δεξιοτήτων από τους μαθητές, στη μελέτη άλλων 

πεδίων της ιστορίας (κοινωνική,οικονομική, πολιτισμική ιστορία κλπ.), στις αξίες του 

δημοκρατικού ανθρωπισμού και στη δημοκρατική πολιτειότητα (σεβασμός στην ετερότητα, 

κατανόηση, πλουραλισμός απόψεων, διαβούλευση, συναίνεση, συμφιλίωση, ειρηνική συνύπαρξη, 

ενεργή συμμετοχή, λήψη αποφάσεων). 

Όταν γίνεται λόγος για «δημοκρατικό ανθρωπισμό», νοείται ο ανθρωπισμός ο οποίος 

υποστηρίζει την εκπαίδευση που ενθαρρύνει τη διαβούλευση μεταξύ των πολιτών για τη 

δικαιοσύνη, ως μέρος του πολιτικού τους πολιτισμού (Gutmann, 1996). Αυτού του είδους η 

ανθρωπιστική προσέγγιση δύναται να πραγματωθεί στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ιστορίας, 

διασαφηνίζοντας τη συμβολή της στη δημοκρατία και στις διαδικασίες που ενισχύουν τη 

συμμετοχή, τον πλουραλισμό και τη διαβούλευση. Για να καταστεί εφικτή όμως η υιοθέτηση μιας 

τέτοιας προσέγγισης στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, θα πρέπει αυτή να διέπεται από 

τρία κεντρικής σημασίας στοιχεία της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης: την προαγωγή έλλογων 

κρίσεων (αξιολόγηση διάφορων οπτικών, κρίση της σπουδαιότητάς τους, εξαγωγή 

συμπερασμάτων, στοχαστική και κριτική ικανότητα), την προαγωγή μιας ευρείας αντίληψης για 

την ανθρωπότητα (κατανόηση της ετερότητας, αναγνώριση της άποψης των άλλων, ενστερνισμός 

ανθρώπινης ποικιλομορφίας, γνωριμία με διαφορετικές κοινωνίες και αντιλήψεις) και την 

προαγωγή της διαβουλευτικής διαδικασίας για το συλλογικό αγαθό, δηλαδή την εύρεση κοινών 

τόπων για το καλό της κοινωνίας, το στοχασμό γύρω από τα συλλογικά ιδεώδη, με σκοπό τη δίκαιη 

και επωφελή συμβίωση των μελών (Barton & Levstic, 2008). 
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2.1. Τα συγκρουσιακά ή επίμαχα θέματα ως πεδίο συμμετοχικής διαβούλευσης στο πλαίσιο 

της διδασκαλίας της Ιστορίας 

Τις τελευταίες δεκαετίες, πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι φωνές των ειδικών για μια 

περαιτέρω αξιοποίηση των αποκαλούμενων συγκρουσιακών ή επίμαχων γεγονότων στη 

διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας. Όπως υποστηρίζουν, η ένταξη τέτοιου είδους θεμάτων 

συνδέεται πρωτίστως με τη χρησιμότητά τους στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτών, οι 

οποίοι καλούνται να κατανοήσουν έναν κόσμο πολύπλοκο, σύνθετο και εμφορούμενο από 

αντιφάσεις και διενέξεις (Percoco, 2001). Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι πολίτες θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαβουλευτικές διαδικασίες, κάθε φορά που οι 

περιστάσεις το απαιτούν. 

Ως συγκρουσιακό θέμα (controversial issue) χαρακτηρίζεται ένα θέμα πάνω στο οποίο ένας 

αριθμός ατόμων διατυπώνει επιχειρήματα, χωρίς να καταλήγει σε κάποιο αδιαμφισβήτητο 

συμπέρασμα (Μαυροσκούφης, 2010). Οι υποστηριζόμενες από τα άτομα απόψεις είναι ως επί το 

πλείστον αντικρουόμενες μεταξύ τους, αλλά όχι αντίθετες με τη λογική (Dearden, 1981). Το 

Συμβούλιο της Ευρώπης, ορίζοντας τα συγκρουσιακά θέματα, αναφέρει πως πρόκειται για θέματα 

που εγείρουν έντονα συναισθήματα και διαιρούν την άποψη που εκφράζεται γι’ αυτά στο πλαίσιο 

των κοινοτήτων και των κοινωνιών (Council of Europe, 2015). 

Ήδη, από τις αρχές του 20ου αιώνα στις Η.Π.Α. και αλλού, η διδασκαλία τέτοιων θεμάτων 

συσχετίζεται με την εκπαίδευση στη δημοκρατία, την αγωγή του πολίτη και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα (Hess, 2008). Τη δεκαετία του 1970 ο όρος «συγκρουσιακά αντικείμενα» ή 

«συγκρουσιακά θέματα» συναντάται στην αγγλική βιβλιογραφία και έρευνα, ενώ τη δεκαετία του 

1990 στη γαλλική βιβλιογραφία εμφανίζονται ως «φλέγοντα ζητήματα» και αργότερα ως 

«ευαίσθητα», «δύσκολα», «καυτά», και πιο πρόσφατα ως «κοινωνικά επίμαχα ζητήματα» 

(Μακαρατζής, 2017). Η ένταξή τους, σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα της σχολικής 

εκπαίδευσης (π.χ. στην Ιστορία, στη Γεωγραφία, στα Θρησκευτικά κλπ.), θεωρείται ότι μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια της πολιτειότητας των μαθητών (Λεμονίδου, 

2010; McCully, 2005). Πιο συγκεκριμένα, η αξιοποίησή τους στο μάθημα της Ιστορίας, 

πραγματοποιείται συνήθως με την παρουσίαση διαφορετικών εκδοχών για το ίδιο ιστορικό γεγονός, 

έτσι ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να αντιληφθούν καλύτερα τη θεμελιώδη φύση της ιστορίας, 

δηλαδή ότι κάθε ιστορικό γεγονός ή κατάσταση ή περίσταση επιδέχεται διαφορετική ερμηνεία, 

ανάλογα με την οπτική γωνία που παρουσιάζεται. 

Η ενασχόληση των μαθητών με επίμαχα ή συγκρουσιακά ζητήματα στο μάθημα της ιστορίας 

αποσκοπεί στα εξής: αφενός να σκεφτούν οι μαθητές γύρω από ζητήματα δικαιοσύνης, 

δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικών αποκλεισμών, ρατσισμού, δουλείας, ισότητας, 

ρόλων των φύλων, πολέμου, αποικιοκρατίας, οικονομικών σχέσεων, κλπ. και αφετέρου, να έρθουν 

σε επαφή μέσω πρωτογενών πηγών με αντικρουόμενες προσεγγίσεις του ίδιου γεγονότος, 

αντιλαμβανόμενοι την πολλαπλότητα των οπτικών (πολυπρισματικότητα) που ενέχει η μελέτη του 

παρελθόντος, αλλά και η ζωή του παρόντος. Επίσης, η διδασκαλία των επίμαχων ή συγκρουσιακών 

θεμάτων στοχεύει στην ανάλυση των αιτιών και των αφορμών που οδήγησαν στα ιστορικά 

γεγονότα, στην κατανόηση των κινήτρων των ανθρώπων, όπως επίσης και στη διατύπωση 

ερμηνειών και συμπερασμάτων ως τον αντίκτυπο αυτών των γεγονότων στις κοινωνίες και στην 

ανθρωπότητα γενικότερα. Επιπλέον, οι μαθητές μέσω της ενασχόλησής τους με τέτοια ιστορικά 

ζητήματα δύνανται να στοχαστούν και να προβούν σε έλλογες και αυθεντικές κρίσεις (Λεοντσίνης, 

1996) γύρω από τα εξεταζόμενα θέματα, αναπτύσσοντας επιχειρήματα. Παράλληλα, 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ισότιμη και ενεργή συμμετοχή σε μια διαδικασία 

διαβούλευσης, διαπραγμάτευσης, λήψης αποφάσεων και δημιουργικής αντιπαράθεσης με τους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους. Μια αξιοποίηση των επίμαχων ή συγκρουσιακών θεμάτων στο 

μάθημα της Ιστορίας, έχει ως στόχο συνάμα,  να  κατανοήσουν οι μαθητές ότι οι ερμηνείες του 

καθενός μπορεί να διαφέρουν, αποδεχόμενοι πως όσο λογική είναι η δική τους άποψη άλλο τόσο 

λογική ενδεχομένως μπορεί να είναι και η άποψη των συνομιλητών τους. Παράλληλα, δίνεται 
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στους μαθητές η δυνατότητα να εισέλθουν στη θέση εκείνων που βίωσαν τα γεγονότα (μέσω της 

ενσυναίσθησης), αντιλαμβανόμενοι τα συναισθήματά τους και τις συνέπειες των γεγονότων στη 

ζωή τους. Τα συγκρουσιακά ή επίμαχα θέματα, δημιουργούν τις συνθήκες, ώστε τα υποκείμενα της 

μάθησης να έρθουν σε επαφή με ιστορικά ζητήματα που αφορούν όχι μόνο την εθνική τους 

ιστορία, αλλά και εκείνη άλλων λαών ή πολιτισμών. Επιπροσθέτως, η μύηση των μαθητών σε 

τέτοια ιστορικά ζητήματα, εξασφαλίζει την προετοιμασία τους για μια πλουραλιστική δημοκρατία, 

ενώ συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση των δικών τους κρίσεων και ιδεωδών.  

Για να αξιοποιηθούν όμως οι ευκαιρίες που παρέχει η επιλογή της διαπραγμάτευσης 

συγκρουσιακών ή επίμαχων ιστορικών θεμάτων στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ιστορίας και να 

επιτευχθούν οι στόχοι της άσκησης των μαθητών στη δημοκρατική πολιτειότητα, θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και να εξασφαλιστούν τα εξής: α) η επιλογή της κατάλληλης θεματολογίας, β) η 

προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη διαλογική διαδικασία, γ) η παροχή των αναγκαίων πηγών 

πληροφόρησης για το θέμα από την πλευρά του εκπαιδευτικού, δ) η δημιουργία θετικού κλίματος 

στην τάξη, ε) η διατήρηση συγκεκριμένης κατεύθυνσης κατά τη μαθησιακή διαδικασία, στ) η 

εξέταση όλων των πτυχών του θέματος από τα υποκείμενα της μάθησης, ζ) η ενθάρυυνση της 

ισότιμης συμμετοχής, η) η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση συγκρουσιακών 

θεμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, θ) η αποφυγή εκτεταμένων παρεμβάσεων του 

εκπαιδευτικού και η μη επιβολή των δικών του οπτικών κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης ή 

της διατύπωσης τελικών κρίσεων και τέλος, ι) η αντιμετώπιση του κινδύνου μετατροπής της 

διδασκαλίας του επίμαχου ή συγκρουσιακού θέματος σε μάθημα ηθικής ή απλής αναπαραγωγής 

απόψεων από τους μαθητές/τις μαθήτριες χωρίς αιτιολόγηση και τεκμηρίωση (Μαυροσκούφης, 

2010). 

2.2. Προσανατολισμός των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) της Ιστορίας: 

Προτάσεις και διαπιστώσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος στον ελληνικό χώρο 

Στο πλαίσιο των αλλαγών που προωθούνται από ακαδημαϊκούς στα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, 2017), οι προτάσεις που τέθηκαν προς διαβούλευση από την επιστημονική επιτροπή του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 

τρεις διαπιστώσεις: 

 Η ιστορική εκπαίδευση µπορεί να διαδραµατίσει κρίσιµο και αποφασιστικό ρόλο στην 

καλλιέργεια της δηµοκρατικής συνείδησης των νέων ανθρώπων και να αποτελέσει 

ανασχετικό φραγµό στην ξενοφοβία, το µίσος, τη µισαλλοδοξία και την εθνική και 

πολιτισµική περιχαράκωση. 

 Ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας του µαθήµατος επιβάλλει αφενός την καλλιέργεια αξιών, 

όπως η υπευθυνότητα, ο αλληλοσεβασµός, η αλληλεγγύη, η ελευθερία, η ισότητα, η 

κοινωνική δικαιοσύνη και αφετέρου τη διαρκή κριτική επεξεργασία και αναίρεση 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων εθνικών, φυλετικών, θρησκευτικών, κοινωνικών, 

έµφυλων, πολιτικών και πολιτισµικών. Άλλωστε, θεµελιώδης αρχή της ανθρωπιστικής 

παιδείας είναι να κατανοήσουµε ότι αυτά που ενώνουν τους λαούς είναι περισσότερα και 

πιο ισχυρά από αυτά που τους χωρίζουν. 

 Η νέα αντίληψη για τα περιεχόµενα της διδασκαλίας της Ιστορίας προωθεί την άρση της 

πρωτοκαθεδρίας της πολιτικής ιστορίας (κυρίως όταν αυτή προσεγγίζεται µε συµβατικό 

τρόπο), που εστιάζει στην πολιτική, στρατιωτική και διπλωµατική δράση των µεγάλων 

προσωπικοτήτων, και τη στροφή σε πεδία όπως η κοινωνική, η οικονοµική και η 

πολιτισµική ιστορία, η ιστορία των θεσµών και των ιδεών, η ιστορία της τέχνης, η ιστορία 

του περιβάλλοντος και του κλίµατος κ.ά.  
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3. Συμπεράσματα 

Η νέα πολυπολιτισμική και πλουραλιστική πραγματικότητα των κοινωνιών, απαιτεί τον 

προσανατολισμό σε μια εκπαίδευση που διέπεται από τις αρχές του δημοκρατικού ανθρωπισμού. 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των σχολικών μαθημάτων, τα σχολικά εγχειρίδια και τα 

προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών στο Πανεπιστήμιο, πρέπει να λάβουν υπόψη τους τον 

προαναφερόμενο προσανατολιμό, προωθώντας την εφαρμογή των σχετικών διδακτικών σεναρίων. 

Η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, συνιστά πρόσφορο έδαφος για την άσκηση των 

μαθητών/τριών στο διάλογο, στη συμμετοχή και στη λήψη αποφάσεων για το συλλογικό αγαθό. Το 

ίδιο το παρελθόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εξάλλου, σχεδόν για όλα τα πράγματα που 

επιδιώκουμε να υλοποιήσουμε στο παρόν (Macmillan, 2010; Λεοντσίνης, 2013), άρα και ως το 

πεδίο εξοικείωσης των μαθητών με τις αρχές της δημοκρατικής πολιτειότητας. Μια ιστορική 

παιδεία με σύγχρονους όρους, δημιουργεί ανοικτές δημοκρατικές κοινωνίες και συγκροτημένες 

δημοκρατικά συνειδήσεις (Λεοντσίνης, 2013). Μέσα από κατάλληλα επιλεγμένα ιστορικά θέματα, 

με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα επίμαχα και συγκρουσιακά, δύναται (υπό προϋποθέσεις) να 

πραγματωθεί η εκπαίδευση των μαθητών/τριών στην αποδοχή της ετερότητας, έτσι ώστε να 

αποκτήσουν δημοκρατική κουλτούρα και να καταστούν ενεργά και σκεπτόμενα πολιτικά όντα. 

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, σχετικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι μαθητές που 

έχουν διδαχθεί επίμαχα θέματα στο πλαίσιο μιας επονομαζόμενης «συγκρουσιακής παιδαγωγικής» 

(conflictual pedagogy), εμφανίζουν μεγαλύτερη διάθεση πολιτικής συμμετοχής, και ανεπτυγμένες 

δεξιότητες επικοινωνίας και κριτικής προσέγγισης της πραγματικότητας (Μαυροσκούφης, 2010; 

Hess, 2008). Αν συνεπώς γίνει αποδεκτή η θέση ότι μοναδικός στόχος ενός δημοκρατικού κράτους 

είναι η προετοιμασία ενεργών πολιτών, αυτό δύναται να επιτευχθεί με περισσότερη εκπαίδευση.  
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
 

Γόγολα Αγγελική 

aggelgo@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ11, M.Sc. 

 

Περίληψη  

Σκοπός της έρευνας είναι η ανίχνευση ύπαρξης δημοκρατικού ελλείμματος στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα και ο προσδιορισμός των πτυχών της σχολικής ζωής όπου αυτό γίνεται 

αισθητό και δρα εις βάρος της κοινωνικής δικαιοσύνης. Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη σε 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αργολίδας, ώστε να διερευνηθούν οι 

απόψεις τους για το δημοκρατικό έλλειμμα στην εκπαίδευση. Εκατόν ογδόντα δύο (182) 

εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην έρευνα, μέσω διαδικασίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. 

Κλήθηκαν να απαντήσουν σε 35 ερωτήσεις, ενός ερωτηματολογίου που κατασκευάστηκε για τις 

ανάγκες της εν λόγω έρευνας. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε μέσω περιγραφικής 

στατιστικής, με τη βοήθεια του προγράμματος IBM SPSS statistics v.23. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας ανέδειξαν σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, που 

εστιάζονται σε ζητήματα σχολικής αυτονομίας, ευελιξίας των αναλυτικών προγραμμάτων, 

συμμετοχής των συλλογικών οργάνων στις διαδικασίες λήψης απόφασης, επιμόρφωσης και 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, διαχείρισης της ετερότητας.  

 

Λέξεις κλειδιά: Δημοκρατία, Έλλειμμα, Αυτονομία, Κοινωνική δικαιοσύνη, Αποκέντρωση  

1. Εισαγωγή – Θεωρητικό υπόβαθρο 

Τα τελευταία χρόνια, περισσότερο από ποτέ, όλοι εστιάζουν στη σημασία των εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων, ως έναν από τους πυλώνες για την ανάπτυξη της χώρας. Αποτελεί κοινή 

παραδοχή ότι η ελληνική εκπαίδευση έχει ανάγκη από στρατηγικό σχεδιασμό και  από καλή 

διαχείριση τόσο των υλικών, όσο και των ανθρώπινων πόρων. Ζητήματα, που καταλαμβάνουν 

σημαντική θέση στις προγραμματικές δηλώσεις των εκάστοτε πολιτικών κομμάτων και αποτελούν 

κεντρικό σημείο στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για την παιδεία. Έντονος ωστόσο 

αναδεικνύεται ο προβληματισμός, σχετικά με την απόσταση από τη σύνταξη των προγραμμάτων 

και την έκθεση των πορισμάτων διαλόγου, έως την υλοποίηση αυτών, σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας. Για ποιο λόγο τα οξύτατα προβλήματα της παιδείας παραμένουν; Γιατί το σύγχρονο 

ελληνικό σχολείο δεν είναι ελκυστικό; Γιατί δεν του αποδίδεται πια η αξία που του αναλογεί;  

1.1. Έννοια και περιεχόμενο του όρου «Κοινωνική Δικαιοσύνη»   

Η επίκληση στην κοινωνική δικαιοσύνη έχει πολύπλευρες κοινωνικές και πολιτικές 

προεκτάσεις, με το νόημά της να παραπέμπει περισσότερο στην ιδέα της κοινωνικής αρμονίας και 

των ίσων ευκαιριών, μέσω της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποτελεί βασικό 

συστατικό στοιχείο και έκφραση της δημοκρατίας για έναν τόπο, μέσω της οποίας διασφαλίζεται η 

αξιοπρέπεια και η αυτάρκεια των πολιτών απέναντι σε κάθε μορφή πίεσης και αδικίας. Καθώς η 

κοινωνική δικαιοσύνη και η δημοκρατία είναι θεμελιώδη ζητήματα που πρέπει να χαρακτηρίζουν 

το σύγχρονο εκπαιδευτικό τοπίο, αναδεικνύεται η ανάγκη υιοθέτησης εκπαιδευτικών καινοτομιών 

και μεταρρυθμίσεων, με στόχο την εξεύρεση αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων προς αυτή 

την κατεύθυνση (Gardner & Crockwell, 2006). 

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η ανάπτυξη της κοινωνικής δικαιοσύνης συνδέεται με την 

έννοια της ποιότητας, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και την κατανομή και διαχείριση των 

mailto:lyyyyy@yahoo.gr
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πόρων (Παπαλόη, 2012:167-180). Σημαντική είναι επίσης η επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση 

των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών (Grant & Agosto, 2008). Από οργανωτική σκοπιά, η 

δικαιοσύνη στο σχολείο, αποτυπώνεται στην καλλιέργεια κουλτούρας εμπιστοσύνης και θετικού 

κλίματος από την σχολική ηγεσία (Hoy &Tarter, 2016). Μέσω μορφών μετασχηματιστικής ή 

κατανεμημένης ηγεσίας, επιτυγχάνεται υψηλότερος βαθμός αφοσίωσης και επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών, βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα και προάγεται ο δημοκρατικός χαρακτήρας του 

σχολείου (Corrigan, 2013· Hard, Press & Gibson, 2013).  

 1.2.Έννοια και περιεχόμενο του όρου «Έλλειμμα Δημοκρατίας»  

Ο όρος «Δημοκρατικό Έλλειμμα» αναφέρεται στο κενό ανάμεσα στη ρητορική περί 

δημοκρατίας και στην εφαρμογή της στην πράξη. Στην εκπαίδευση προσλαμβάνει τόσο θεσμική 

διάσταση, όσο και κοινωνικο-ψυχολογική. Η θεσμική διάσταση, αναφέρεται στην αδυναμία των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών να επηρεάσουν τη διαδικασία παραγωγής εκπαιδευτικής 

πολιτικής, με συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Η κοινωνικο-ψυχολογική διάσταση, αναφέρεται 

στην αποτυχία δημιουργίας κοινού οράματος και συνεκτικής κουλτούρας, σε επίπεδο σχολικού 

οργανισμού.  

Το δημοκρατικό έλλειμμα στα σχολεία, συχνά συναντάται ακόμη και σε χώρες με ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένα εκπαιδευτικά συστήματα. Στη Φιλανδία για παράδειγμα, παρά τα προηγμένα 

τεχνολογικά εργαλεία και τα υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό 

μαθητών ενδιαφέρονται για την πολιτική δραστηριότητα, δηλαδή τη συμμετοχή στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων της σχολικής τους κοινότητας (Rautiainen & Räihä, 2012). Το ίδιο συμπέρασμα 

συνάγεται και από στοιχεία της εκπαίδευσης στην Αυστραλία, καθώς επίσης διαπιστώνεται 

έλλειμμα που μαρτυρά η αποδυνάμωση της λογοδοσίας, η υποβάθμιση των ρόλων και των αξιών 

των εκπαιδευτικών και η εμφάνιση ενός κλίματος αδιαφορίας προς τους δημοκρατικούς θεσμούς 

(Kimber & Ehrich, 2011). 

Ζητήματα που άπτονται του δημοκρατικού ελλείμματος στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

θα μπορούσαν να αναζητηθούν: α) στα υπερφορτωμένα και με αυστηρή περιχάραξη αναλυτικά 

προγράμματα και περιεχόμενα σπουδών, β) στην δυσκολία εισαγωγής καινοτομιών και νέων 

τεχνολογιών και αποτελεσματικής εφαρμογής τους, γ) στην έλλειψη χρόνου, κινήτρων, 

διευκολύνσεων για προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς και ευκαιριών για 

επαγγελματική ανάπτυξη αυτών, δ) στην μη ικανοποιητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των 

μαθητών και των γονέων στην λήψη αποφάσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για καίρια 

ζητήματα της σχολικής ζωής, ε) στην απουσία καλλιέργειας κλίματος συνεργασίας, διαμοιρασμού 

της γνώσης και των καλών πρακτικών και στ’) στην αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης της 

ετερότητας και εξασφάλισης ισότητας ευκαιριών για όλους.  

 1.3. Αυτονομία στο σχολικό οργανισμό: Από τη θεωρία στην πράξη  

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (OECD, 

2011), το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει ένα από τα πιο συγκεντρωτικά στην Ευρώπη. 

Η ανάγκη μεταρρυθμίσεων αποκέντρωσης, προκειμένου να ενισχυθούν οι ρόλοι των 

περιφερειακών δομών, συστήνεται και σε πρόσφατη έκθεση του οργανισμού (OECD, 2015: 236). 

Τα αποτελέσματα μελέτης των Hanushek, Link & Woessmann (2013), δείχνουν ότι η σχολική 

αυτονομία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των μαθητών σε καλά ανεπτυγμένα εκπαιδευτικά 

συστήματα, αλλά εμφανίζεται επιζήμια σε συστήματα χαμηλού επιπέδου. Ευρήματα πρόσφατης 

έρευνας (Steinberg, 2014), μαρτυρούν ότι η αυτονομία σε επίπεδο σχολείου, παρουσιάζει θετική 

συσχέτιση σε τομείς όπως αυτοί των προγραμμάτων σπουδών, των διδακτικών στρατηγικών, της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και της διαχείρισης του χρόνου. Η παροχή 

αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς ως προς την άσκηση του διδακτικού τους έργου, επηρεάζει 

σημαντικά το βαθμό συμμετοχής και δέσμευσης των μαθητών στις μαθησιακές διαδικασίες (Reeve, 

Jang, Carrell, Jeon & Barch, 2004).  
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Δεδομένα του Διεθνούς Προγράμματος Αξιολόγησης των Μαθητών (PISA), δείχνουν ότι τα 

σχολεία με μεγαλύτερη αυτονομία στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και 

τις διδακτικές πρακτικές, είχαν καλύτερα αποτελέσματα από εκείνα που στερούνταν αυτονομίας. 

Αντίθετα, σχολικά συστήματα όπου τα σχολεία είχαν περισσότερη αυτονομία όσον αφορά τη 

διαχείριση των πόρων δεν παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις (OECD, 2015, σ.107).  

Οι απαιτήσεις για αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, για τη δημιουργία του 

«Νέου σχολείου» του 21ου αιώνα, αγγίζουν ζητήματα αυτονομίας της σχολικής μονάδας. Η 

μετατροπή της από φορέα με αποκλειστικά εκτελεστικές αρμοδιότητες σε φορέα γόνιμης υποδοχής 

και συνδιαμόρφωσης της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, αποτελεί κεντρική επιδίωξη. Η 

Traianou (2009), υπογραμμίζει ότι, παρόλο που επιχειρούνται συνεχώς μεταρρυθμίσεις, βασικά 

θέματα σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης παραμένουν άλυτα.  

 

2. Σκοπός/στόχοι – ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η συστηματική διερεύνηση και ερμηνεία του 

δημοκρατικού ελλείμματος στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως αυτό αποτυπώνεται σε 

επίπεδο σχολικού οργανισμού. Επιχειρείται η ανίχνευση οργανωτικών και δομικών ανεπαρκειών 

του συγκεντρωτικού και γραφειοκρατικού εκπαιδευτικού συστήματος, που δρουν ως τροχοπέδη 

στην κοινωνική δικαιοσύνη μέσα στο σχολείο. Αναζητούνται οι αιτιώδεις σχέσεις του ελλείμματος, 

σε επιμέρους πτυχές της οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων δημόσιας 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αργολίδας.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα όπου εστιάζει η έρευνα είναι: 

 Υπάρχει έλλειμα δημοκρατίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα;  

 Σε ποιες πτυχές της σχολικής ζωής είναι αισθητό αυτό το έλλειμμα και ποια τα αίτια 

εμφάνισής του; 

 Ποιοι οι παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην άμβλυνση του ελλείματος;  

 Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας, μέσα από τους οποίους επιχειρείται να δοθεί απάντηση 

στα ερευνητικά ερωτήματα, είναι:  

 Να εξεταστεί το πλαίσιο λογοδοσίας των εργαζομένων, ο ρόλος που διαδραματίζει η ηγεσία 

στη σχολική μονάδα.  

 Να αποσαφηνιστεί η επίδραση του βαθμού αυτονομίας και ευελιξίας των αναλυτικών 

προγραμμάτων και του περιεχομένου σπουδών, στην μαθησιακή διαδικασία και την 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.  

 Να ανιχνευτούν οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την εισαγωγή και αποτελεσματική 

εφαρμογή καινοτομιών και νέων προγραμμάτων στο σχολείο. 

 Να διερευνηθεί η ανάγκη επαγγελματική ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, μέσω της 

ενδυνάμωσης των ερευνητικών ενδιαφερόντων τους και της κατοχής των τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνίας.  

 Να αναδειχτεί η σημασία της συμμετοχής των εμπλεκομένων (εκπαιδευτικών, γονέων, 

μαθητών) στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  

 Να εντοπιστούν οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στη σχολική κοινότητα, 

προκειμένου να διαπνέεται από τις ιδέες της ισοτιμίας, της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης και 

της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

3. Μεθοδολογία  

3.1. Ερευνητικό εργαλείο 

Για την υλοποίηση της ερευνάς επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση, η οποία ανταποκρινόταν 

καλύτερα στον ερευνητικό σχεδιασμό. Σχεδιάσαμε ένα τυποποιημένης μορφής ερωτηματολόγιο το 

οποίο θεωρείται κατάλληλο για τη μελέτη ανθρώπων, προτιμήσεων, απόψεων και συμπεριφορών 
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στις κοινωνικές επιστήμες (Cohen, Manion & Morrison, 2008: 219). Το ερωτηματολόγιο αποτελεί 

εργαλείο συλλογής δεδομένων, με τη χρήση του οποίου μειώνεται το κόστος της έρευνας και ο 

χρόνος διενέργειάς της. Παράλληλα, περιορίζεται ο ρόλος του ερευνητή και αποφεύγεται, σε 

σημαντικό βαθμό, η μεροληψία αλλά και η επιρροή του προς τους ερωτώμενους (Bhattacherjee, 

2012: 74). Κατά τη σύνταξη του ερωτηματολογίου, έχοντας ως οδηγό τα ερευνητικά ερωτήματα 

και τους επιμέρους στόχους της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν τριών τύπων ερωτήσεις: α) 

διαβαθμισμένης κλίμακας, ανιούσας διάταξης, τύπου Likert (Babbie, 2011: 191), β) ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής μεταξύ πολλαπλών μη αμοιβαία αποκλειόμενων εναλλακτικών απαντήσεων 

και γ) ερωτήσεις απλής ταξινόμησης χαρακτηριστικών (Κατσής, Σιδερίδης & Εμβαλωτής, 2010: 

11-14). Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, σταθμίστηκαν τα ερωτηματολόγια σε μια πιλοτική 

εφαρμογή, ως προς την καταλληλότητα και την αντιπροσωπευτικότητα τους για το δείγμα που έχει 

τεθεί ως στόχος της έρευνας (Cohen, Manion, Morrison, 2007: 328· Kothari, 2004: 101). Δείγμα 

της πιλοτικής έρευνας αποτέλεσαν 8 εκπαιδευτικοί (3 άνδρες & 5 γυναίκες).  

3.2 Μέθοδος δειγματοληψίας – Δείγμα έρευνας 

Δεδομένου ότι ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε νομό 

είναι χωρισμένος σε επιμέρους ομοιογενείς ομάδες/στρώματα σε επίπεδο σχολικών μονάδων, (ως 

προς τη δομή των συλλογων, την αντιπροσώπευση ειδικοτήτων, τις αρμοδιότητες/ρόλους ατόμων), 

μας οδήγησε στην επιλογή της μεθόδου Στρωματοποιημένης Δειγματοληψίας (stratified sampling), 

καθότι ανήκει στις μεθόδους δειγματοληψίας καθορισμένης πιθανότητας επιλογής, μέσω της 

οποίας εξασφαλίζεται η αντιπροσώπευση κάθε τμήματος του πληθυσμού και συνεπώς μειώνεται το 

σφάλμα εκτίμησης (Kothari, 2004: 58). Φυσικά στην αποτελεσματική εφαρμογή της συνέβαλε το 

ήδη γνωστό δειγματοληπτικό πλαίσιο, η ήδη υπάρχουσα δηλαδή καταγραφή του πληθυσμού των 

εκπαιδευτικών, η μικρή σχετικά γεωγραφική διασπορά του (νομός Αργολίδας) και φυσικά το μικρό 

του μέγεθος. 

Γνωρίζοντας ότι το μέγεθος του πληθυσμού είναι 609 εκπαιδευτικοί (244 άνδρες, 365 

γυναίκες) και καθορίζοντας το επίπεδο εμπιστοσύνης σε 95%, βρέθηκε ότι ο αριθμός των 182 

εκπαιδευτικών (71 άνδρες και 111 γυναίκες) του τελικού δείγματος μας δίνει περιθώριο σφάλματος 

6,09%. Εκτιμήθηκε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο δείγμα εκπαιδευτικών πληρούσε τις προϋποθέσεις 

και τα κριτήρια που είχαν τεθεί και ανταποκρινόταν επαρκώς στις ανάγκες του σχεδιασμού της 

έρευνάς μας. Η διαδικασία συλλογής του ερευνητικού υλικού διήρκησε από 1 έως 22 Δεκεμβρίου, 

έτους 2016.  

3.3 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

Η ανάλυση των στοιχείων υλοποιήθηκε με την περιγραφική στατιστική (descriptive 

statistics). Χρησιμοποιήθηκαν πίνακες συχνοτήτων (frequencies), διασταυρωμένη πινακοποίηση, 

πίνακες δηλαδή διπλής εισόδου - cross-tabulation tables (Κατσής, Σιδερίδης & Εμβαλωτής, 2010: 

122-125). Δημιουργήθηκαν σύνολα πολλαπλών απαντήσεων (multiple response set), εξετάζοντας 

κατόπιν τις συχνότητές τους. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε μέσω περιγραφικής 

στατιστικής, με τη βοήθεια του προγράμματος IBM SPSS (statistical package for the social 

sciences) statistics v.23. 

3.4. Περιορισμοί της έρευνας 

Η συγκεκριμένη έρευνα υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς που οι συνθήκες επέβαλαν ή 

ακόμη και η ερευνήτρια έθεσε. Για την υλοποίηση της έρευνας περιοριστήκαμε γεωγραφικά στο 

νομό Αργολίδας και συγκεκριμένα στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως ο 

κυριότερος λόγος αυτής της επιλογής αναγνωρίζεται η αυξημένη δυνατότητα πρόσβασης, καθώς 

αποτελεί τόπο κατοικίας και εργασίας της ερευνήτριας. Επισημαίνεται επίσης, η πρακτικής φύσεως 

δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην διάθεση και συλλογή ερωτηματολογίων από τα σχολεία 
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απομακρυσμένων περιοχών του νομού, όπου η απόκριση στην έρευνα κυμάνθηκε σε χαμηλότερα 

επίπεδα.  

 

4. Αποτελέσματα  

4.1 Ερευνητικα δεδομένα – Ερμηνεία 

Τα ερευνητικά δεδομένα προέκυψαν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από 182 

εκπαιδευτικούς, 71 άνδρες (39,01%) και 111 γυναίκες (60.99%). Το μέγεθος του δείγματος 

αντιπροσώπευε το 29,88% του συνολικού πληθυσμού εν ενεργεία εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης του νομού Αργολίδας, που ανέρχεται σε 609 άτομα. Το γεγονός ότι η ποσοστιαία 

αναλογία ανδρών και γυναικών στο δείγμα είναι σχεδόν ίση με αυτή που παρουσιάζεται στο 

σύνολο του πληθυσμού (244 άνδρες 40,06%, 365 γυναίκες 59,94%), είναι ιδιαίτερα θετικό, καθώς 

δεν είναι προϊόν κάποιας πρόσθετης μεθόδευσης. Μαρτυρά την αντιπροσωπευτικότητα του 

δείγματος και την αξιοπιστία της δειγματοληπτικής μεθόδου. Η ηλικία των υποκειμένων δεν 

εμφάνισε μεγάλη διασπορά, 83 άτομα είναι στην ηλικιακή κλάση 51-60 και 73 στην 41-50. Μόνο 

εικοσιένα εκπαιδευτικοί είναι νεότεροι των 40 ετών. Τα στοιχεία αυτά συμφωνούν με τη 

«γήρανση» του εκπαιδευτικού πληθυσμού στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπου σύμφωνα με 

τα στοιχεία της EACEA (Ευριδίκη, 2013: 17), είναι επίσης άνω των 40 ετών.  

Tα ερευνητικά αποτελέσματα που παρήχθησαν από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην 

έρευνα, καταδεικνύουν ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει προβλήματα σε 

αρκετές επιμέρους συνιστώσες του, οι οποίες στο σύνολό τους φανερώνουν την ύπαρξη 

δημοκρατικού ελλείμματος. Αποτελέσματα που συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες σε 

Αυστραλία και Φιλανδία, οι οποίες επίσης διαπιστώνουν έλλειμμα δημοκρατίας σε ανεπτυγμένα 

εκπαιδευτικά συστήματα (Kimber & Ehrich, 2011· Rautiainen & Räihä, 2012). Στο θεωρητικό 

μέρος της εργασίας ταυτοποιήθηκε και τεκμηριώθηκε μέσα από την ανάλυση κειμένων και 

εμπειρικών ερευνών, η έννοια και το περιεχόμενο του όρου «Δημοκρατικό Έλλειμμα», που για το 

εκπαιδευτικό πεδίο είναι καινούριος. Ακολουθώντας τη διάρθρωση του θεωρητικού πλαισίου και 

κατά συνέπεια τη δομή του ερωτηματολογίου, θα επιχειρηθεί η ερμηνεία και η κριτική σύνδεση 

των επιμέρους ερευνητικών αποτελεσμάτων που στοιχειοθετούν το εν λόγω έλλειμμα. 

Αναφορικά με τα αναλυτικά προγράμματα και το περιεχόμενο σπουδών, οι εκπαιδευτικοί 

υπογραμμίζουν την έλλειψη ευελιξίας (55,80%) και την μη παροχή αυτονομίας στον εκπαιδευτικό 

για την άσκηση των διδακτικών του καθηκόντων (58,11%). Εκτιμούν ότι το περιεχόμενο και 

απαιτήσεις των προγραμμάτων, δεν διευκολύνουν την εισαγωγή καινοτομιών (61,33%), καθώς και 

ότι η πολιτεία δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη της την υλικοτεχνική υποδομή και τους διαθέσιμούς 

πόρους των σχολικών μονάδων (91,7%). Με επίσης υψηλά ποσοστά (52%-66%) αποδίδουν στους 

παράγοντες χρόνο, επιμόρφωση και σχολική κουλτούρα, την αποτελεσματική εφαρμογή των 

καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων. Παράγοντες που επισημαίνονται και σε έρευνα του 

Jimoyiannis (2008). 

Η ανάγκη επιμόρφωσης και οι προδιαγραφές παροχής της, ανάγεται σε ουσιώδες εύρημα της 

μελέτης, όπως και σε προηγούμενες μελέτες που επίσης εστιάζουν στο ζήτημα αυτό (Καρακατσάνη 

& Προβατά, 2012· Καρακατσάνη, 2008). Οι δομές που διαθέτει το εκπαιδευτικό  σύστημα, δεν 

επαρκούν προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους (76.47%), αξιολογούν δε, αρνητικά και την 

αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων μορφών επιμόρφωσης (69,78%). Εντονότερη αρνητική 

θέση εκφράζουν, στο κατά πόσο η πολιτεία διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους 

να επιμορφωθούν (84%). Η δυναμική αυτών των ευρημάτων, βεβαιώνει για την αξία που 

αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στην επιμόρφωση και στα θετικά αποτελέσματα που αυτή έχει για τους 

ίδιους και την εκπαιδευτική διαδικασία (Bogler & Somech, 2004). Αναγνωρίζουν ως 

ανασταλτικούς παράγοντες κατά σειρά, την απόσταση υλοποίησης των προγραμμάτων (69,78%), 

το κόστος παρακολούθησης ορισμένων εξ’ αυτών (66,48%), τον διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο 
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(64,84%), και με λίγο μικρότερα ποσοστά, την έλλειψη κινήτρων (46,70%) και το χαμηλό επίπεδο 

των προσφερόμενων προγραμμάτων (31,87%). Η υλοποίησή της πρέπει να είναι συστηματική και 

διαρκής, η χρονική δε, διάρκεια και ο τύπος των παρεχόμενων προγραμμάτων θα πρέπει να 

αποτελεί μέρος ενός εθνικού μακροπρόθεσμου σχεδιασμού με σαφείς στόχους και 

χρονοδιάγραμμα.  

Οι συνθήκες εργασίας στο ελληνικό σχολείο χαρακτηρίζονται μη ικανοποιητικές για 53,84% 

των ερωτηθέντων και μέτριες για το 42,31%. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται, ότι δεν 

αξιοποιούνται κατάλληλα και σύμφωνα με τις ικανότητες τους οι ανθρώπινοι πόροι μέσα στους 

σχολικούς οργανισμούς (61,54%). Πολύ υψηλό ποσοστό (80,77%) θεωρεί επίσης, ότι η δομή του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος δεν παρέχει ουσιαστικές ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη. Η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και η κατάλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, 

υπογραμμίζεται και σε έρευνα των Grant & Agosto (2008), καθώς αποτελούν προϋπόθεση για 

υψηλή στοχοθεσία και ανάπτυξη κοινού οράματος (Bogler & Somech, 2004). 

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων από την κεντρική 

διοίκηση προς τις σχολικές μονάδες. Στοιχείο που υποδεικνύεται από τα ευρήματα της μελέτης σε 

ποσοστό 76,38%, αλλά έχει αποτυπωθεί και σε άλλες συναφείς έρευνες (Pearson, Moomaw & 

Moomaw, 2005). Αποτυπώνεται παράλληλα, η ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου της σχολικής 

ηγεσίας σε ποσοστό 76,53% ως βάση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και προώθηση του 

δημοκρατικού χαρακτήρα του σχολείου (Corrigan, 2013· Hard, Press & Gibson, 2013). Είναι 

έντονη η αίσθηση ότι ο ρόλος της είναι υποτιμημένος, με περιορισμένες αρμοδιότητες και 

περιθώρια ανάπτυξης ουσιαστικών πρωτοβουλιών (56,04%). Αξιοσημείωτο είναι, ότι παρά τα 

ζητήματα που προβάλουν οι εκπαιδευτικοί και τη δυσαρέσκεια που εκφράζουν, τάσσονται αρκετά  

θετικά (53,59%) έως μέτρια (33, 70%), στο ζήτημα της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και 

διευθυντών σχολικών μονάδων. Υποδεικνύουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να 

είναι αποτελεσματικοί οι σχολικοί ηγέτες, στην κατάλληλη κατάρτιση (80,77%), τη μείωση της 

γραφειοκρατίας (60,44%), την αύξηση της αυτονομίας (51,1%) και με 48,35% την κατανομή της 

εξουσίας, (Woods & Roberts, 2016).  

Ενδιαφέροντα και διαφοροποιημένα εμφανίζονται τα αποτελέσματα που άπτονται της 

συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης απόφασης. Χαρακτηρίζουν μη ικανοποιητική έως μέτρια τη 

συμμετοχή των μαθητικών κοινοτήτων σε ποσοστό που αθροιστικά ανέρχεται στο 77,47%, ομοίως 

τη συμμετοχή του συλλόγου γονέων, μη ικανοποιητική έως μέτρια σε ποσοστό που αθροίζει 

83,51%. Η μειωμένη αυτή συμμετοχή των γονέων και των μαθητών αποτελεί εύρημα και άλλων 

μελετών (Lazaridou & Gravani – Kassida, 2015), που εγείρουν ζητήματα επιμόρφωσης σχετικά με 

τη γονεϊκή εμπλοκή (Dor & Rucker-Naidu, 2012) και την ανάγκη ύπαρξης υποστηρικτικών 

συμβούλων και ανάπτυξης θετικών προτύπων. 

Αντίθετα τοποθετούνται θετικά στην συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων στις διαδικασίες 

λήψης απόφασης, αξιολογώντας την συνολικά μέτρια έως πολύ καλή σε ποσοστο71,42%. Τα 

αποτελέσματα διαφοροποιούνται θετικότερα από έρευνα των Παπαδιαμαντάκη & Φραγκούλης 

(2012), όπου είχε διαπιστωθεί σημαντική διαφορά μεταξύ της επιθυμητής και της πραγματικής 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή 

εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων στη λήψη αποφάσεων, προάγει τις δημοκρατικές διαδικασίες, 

δημιουργεί κίνητρα και συναισθηματική εμπλοκή και καθιστά τους εμπλεκόμενους περισσότερο 

υπεύθυνους και δραστήριους απέναντι στο σχολείο, (Perry, 2011· Veitch, 2009). Η δημιουργία 

θετικού κλίματος και συμμετοχικής κουλτούρας, η σημασία της οποίας διαφαίνεται σε πολλά 

σημεία της έρευνας, έχει επισημανθεί δε, και σε άλλες μελέτες (Hoy &Tarter, 2016).  

Η τελευταία ενότητα περιείχε ερωτήσεις πιο γενικές, σε μια προσπάθεια να αποτυπωθούν οι 

βασικές θέσεις και η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο προς διερεύνηση ζήτημα της ύπαρξης 

ελλείμματος δημοκρατίας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Θετικά (80,12%), αποκρίνονται οι 

ερωτώμενοι, στο αν η γραφειοκρατία και η αυστηρή ιεραρχική δομή του εκπαιδευτικού 

συστήματος, έχει σημαντικές επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό έργο. Επισημαίνουν, ότι η αυστηρή 
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ιεραρχική δομή και η εξωτερική λογοδοσία έχει σοβαρό αντίκτυπο στην επαγγελματική 

ικανοποίηση τους (70,56%). Διαπιστώνουν σημαντικό κενό (94,47) μεταξύ των σχεδιασμών και 

των απαιτήσεων του υπουργείου παιδείας και της σχολικής πραγματικότητας (Palaiologou & Faas, 

2012). Παράλληλα εκτιμούν πως η πολιτεία δεν μπορεί να συνδέσει αποτελεσματικά την θεωρία με 

την πράξη στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι (76,80%), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις σπάνια αποτελούν προϊόν προσεκτικού σχεδιασμού και επιστημονικής έρευνας. 

Τέλος, παράλληλα με όλα αυτά τα ευρήματα, ο προβληματισμός για το πόσο εφικτή είναι η παροχή 

κοινωνικά δίκαιης εκπαίδευσης στην χώρα μας, φαίνεται να μην χρήζει καν απάντησης. Δεν 

εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι, προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς το 55,25% απαντά αρνητικά. 

Ενδιαφέρον είναι ωστόσο ότι μεγάλο μέρος κρατά μετριοπαθή θέση και ένα μικρότερο είναι 

αισιόδοξο. 

4.2 Εξαγωγή συμπερασμάτων – Προτάσεις  

Επιχειρώντας να συνδέσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίχθηκε η παρούσα 

έρευνα με τα ευρήματα που ανέδειξε η ανάλυση των δεδομένων, διαπιστώνεται ότι, κάθε πιθανή 

προσπάθεια για αποκέντρωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, συνδέεται με την ενίσχυση της 

αυτονομίας της σχολικής μονάδας. Εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με κατεύθυνση 

τόσο τον εκσυγχρονισμό όσο και τον εκδημοκρατισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, 

υλοποιήθηκαν την τελευταία 20ετία. Παρόλο που η προσπάθεια αυτή στόχευε να «δώσει στην 

εκπαίδευση ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και την αναγκαία ποιότητα και 

αποτελεσματικότητα για να ανταποκριθεί στον εθνικό της ρόλο», δεν φαίνεται ωστόσο, ν’ 

ανταποκρίνεται επιτυχώς στην σχολική πραγματικότητα, σύμφωνα με τις αποκρίσεις των 

εκπαιδευτικών.  

 Πιο συγκεκριμένα, το ζητούμενο για τους εκπαιδευτικούς είναι η παιδαγωγική αυτονομία 

της σχολικής μονάδας. Επισημαίνεται η έλλειψη ευελιξίας των αναλυτικών προγραμμάτων, η 

αυστηρή περιχάραξη του διδακτικού έργου και η δυσκολία εισαγωγής και υλοποίησης καινοτόμων 

δράσεων. Δράσεις που απαιτούν επιπλέον ελεύθερο χρόνο και χρειάζεται να υποστηρίζονται με 

κατάλληλα διαμορφωμένο υποστηρικτικό υλικό και με υψηλής ποιότητας δικτυακή υποδομή στα 

σχολεία. Η επιμόρφωση συνιστά για τους εκπαιδευτικούς μείζονος σημασίας ζήτημα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Εκτιμούν ότι οι παρεχόμενες δομές επιμόρφωσης δεν επαρκούν για να 

καλύψουν τις ανάγκες τους. Κρίνουν μη αποτελεσματικά τα εφαρμοζόμενα προγράμματα, γεγονός 

που το αποδίδουν στο χαμηλό επίπεδο σχεδιασμού τους και στην έλλειψη ελεύθερου χρόνου. 

Θεωρούν ότι στις αρχές μεθόδευσης της παρεχόμενης επιμόρφωσης, δεν λαμβάνονται υπόψη οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γεωγραφικές συνθήκες αλλά και οι οικονομικές τους δυνατότητες.  

Παράλληλα, η διοικητική αυτονομία της σχετίζεται με την εκπαιδευτική πολιτική και το 

βαθμό αποκέντρωσης που επιτυγχάνεται προς τη σχολική μονάδα. Τους προβληματίζει η 

συγκέντρωση της λήψης αποφάσεων στην κεντρική διοίκηση και θεωρούν αναγκαία την 

αναβάθμιση της σχολικής ηγεσίας. Στην ίδια κατεύθυνση οι ερωτώμενοι επισημαίνουν την ανάγκη 

αναβάθμισης των ρόλων του συλλόγου διδασκόντων και των μαθητικών κοινοτήτων, με 

μεγαλύτερη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και στις διαδικασίες λήψης απόφασης. 

Εκτιμούν ότι η συμμετοχή ενισχύει τα κίνητρα και τη συναισθηματική τους εμπλοκή, ενώ 

παράλληλα βελτιώνει τις μεταξύ τους σχέσεις. Συμβάλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και 

ικανοποίηση, την κατάλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, με συνέπεια την υψηλή 

στοχοθεσία, τη βελτιστοποίηση της παρεχόμενης διδασκαλίας και την καλλιέργεια κοινού 

οράματος. Η οικοδόμηση νέας συνεκτικής κουλτούρας οργάνωσης, η οποία στηρίζεται σε 

δημοκρατικές αρχές, ανάγεται σε ουσιαστικό παράγοντα αποτελεσματικής διοίκησης και 

διαχείρισης της ετερότητας στα πλαίσια του σχολικού οργανισμού.  

Αντιμετωπίζοντας υπεύθυνα και με συνέπεια το δημοκρατικό έλλειμμα στην ελληνική 

εκπαίδευση, θα μπορούσε να επιτευχθεί παιδαγωγική και διοικητική αυτονομία στους σχολικούς 

οργανισμούς, με τους όρους που επισημαίνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί. Η αναβάθμιση 
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και η βελτίωση των επιμέρους τομέων στην εκπαίδευση που εμφανίζουν έλλειμμα, δύναται να 

αποτελέσουν τη βάση οικοδόμησης ενός σχολικού οργανισμού αποτελεσματικού, που λειτουργεί 

μέσα σε πλαίσια που εξασφαλίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη. Κοινωνική δικαιοσύνη, που 

πραγματώνεται μέσα από ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, ευέλικτο, με σεβασμό στη 

διαφορετικότητα, μέσω του οποίου προάγεται η συμπεριληπτική εκπαίδευση και οι δημοκρατικές 

διαδικασίες (σχήμα 1).  

 
 

Σχήμα 1: Η σχέση του Δημοκρατικού Ελλείμματος και της κοινωνικής δικαιοσύνης στους σχολικούς οργανισμούς 

 

Η ερευνητική αυτή εργασία, η οποία αναζήτησε την ύπαρξη δημοκρατικού ελλείμματος στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ανιχνεύοντας πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις οποίες 

αυτό εντοπίζεται, ανέδειξε και άλλα επιμέρους ζητήματα που θα μπορούσαν ν’ αποτελέσουν το 

έναυσμα περαιτέρω μελετών. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική βιβλιογραφία και αξιολογώντας τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, εκτιμούμε ότι οι ακόλουθοι 

προβληματισμοί μπορούν να αποτελέσουν το πεδίο διεξαγωγής μελλοντικών ερευνών. 

Συγκεκριμένα: 

 Αναζήτηση των παραγόντων που σχετίζονται με τη θέσπιση και την εφαρμογή 

συγκεντρωτικού ή αποκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος σε μία χώρα και της μεταξύ 

τους αλληλεπίδρασης. 

 Διερεύνηση του πόσο εφικτή είναι η αποκέντρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να επιτευχθεί.  

 Έρευνα σχετική με τους κινδύνους, που η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και 

η αυτονομία της σχολικής μονάδας, ελλοχεύει για το δημόσιο σχολείο.  

 Μελέτη αναφορικά με τη μορφή που οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν στην έννοια της «σχολικής 
αυτονομίας» και πως προσδιορίζουν το ρόλο τους μέσα σε αυτή. 
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Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η μελέτη δύο διαφορετικών προσεγγίσεων –

ερευνητικών προγραμμάτων Εκπαιδευτικού Δράματος οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην 

άμεση αλλά και μελλοντική συμμετοχή των παιδιών και των νέων στα κοινά. Καθώς η σύγχρονη 
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εκπαιδευτική ατζέντα εντάσσει στους στόχους της όλο και περισσότερες δεξιότητες που δεν 

συνδέονται αποκλειστικά ή/και άμεσα με ένα συγκεκριμένο μάθημα αλλά με την ευρύτερη 

κοινωνικοποίηση και πολιτειοποίηση (citizenization) των παιδιών και των νέων στο σύγχρονο 

κόσμο, στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζονται δύο προσεγγίσεις που ενισχύουν το ενδιαφέρον 

και τη συμμετοχικότητα των νέων στα κοινά. Η πρώτη προσέγγιση - έρευνα που παρουσιάζεται 

αφορά στην εφαρμογή των μεθόδων του Συλλογικού Θεάτρου και στην καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων του πολίτη, όπως η ικανότητα για συμμετοχή στο διάλογο ή κοινή πρωτοβουλία – 

πράξη. Η δεύτερη προσέγγισημ – έρευνα εντοπίζει τα ενδιαφέροντα των νέων και επιχειρεί να τα 

συνδέσει με την κοινωνικο-πολιτική πραγματικότητα προκειμένου να ενισχύσει τους διαύλους 

επικοινωνίας ανάμεσα στο προσωπικό/ιδιωτικό και το πολιτικό/δημόσιο γίγνεσθαι. .  

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικό δράμα, συλλογικό θέατρο, θέατρο ντοκουμέντο, συμμετοχή 

στα κοινά, πολιτειότητα, νεανική κουλτούρα.  

1. Εισαγωγή 

Tο Εκπαιδευτικό Δράμα (Drama in Education) αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες μία 

ολοκληρωμένη καλλιτεχνική και συγχρόνως παιδαγωγική μορφή του ευρύτερου τομέα του 

Θεάτρου στην Εκπαίδευση όχι μόνο στις αγγλοσαξονικές χώρες από όπου κατάγεται αλλά και στην 

Ελλάδα όπου παρόλο που δεν θεσμοθετείται στο σχολείο ο αριθμός των εκπαιδευτικών που 

αναγνωρίζει τη συμβολή του στην κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη των μαθητών και των 

μαθητριών αλλά και στην ίδια τη μαθησιακή διαδικασία, αυξάνεται (Αυδή και Χατζηγεωργίου, 

2018).  Παράλληλα με την αισθητική και καλλιτεχνική καλλιέργεια των παιδιών και των νέων που 

έρχονται σε επαφή με το θέατρο και τις πολυμορφικές δομές του, η εφαρμογή του θεάτρου στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο συνδέεται με έναν βιωματικό και συμμετοχικό τρόπο μάθησης ο οποίος 

αξιοποιείται για την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν και στην εξωσχολική ζωή 

και συνολική ταυτότητα των μαθητευομένων πέρα από τα μαθησιακά, σχολικά επιτεύγματα 

(Anderson and Dunn, 2013).    

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Το πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Δράματος 

Το πεδίο αυτό της θεατρικής εφαρμογής – παρά αγωγής – έχει κατά καιρούς φιλοξενήσει 

καταγεγραμμένες - από τους Βρετανούς εκπαιδευτικούς δράματος Gavin Bolton και Michael 

Fleming - πολώσεις και συγκρούσεις που σχετίζονται με το ρόλο του θεάτρου στην εκπαίδευση και 

το σύγχρονο σχολείο, ζήτημα που σχετίζεται με την ευρύτερη συζήτηση για τους στόχους των 

τεχνών στο σχολείο (Bolton, 2007 και Fleming, 2000). Στη μία περίπτωση – η οποία εκφράστηκε 

σε υψηλού τόνους από τον ακαδημαϊκό David Hornbrook - οι εγγενείς αξίες της θεατρικής τέχνης 

(όπως για παράδειγμα η αισθητική απόλαυση) και η θεατρική γνώση (των κλασσικών κειμένων, 

των σημαντικών σκηνοθετών) οφείλουν να αποτελούν ζητούμενο του θεάτρου στο σχολείο καθώς 

συμβάλλουν στον πολιτισμικό γραμματισμό των μαθητών και των μαθητριών ενώ ταυτόχρονα τους 

μυούν στον ιδιαίτερο τρόπο της τέχνης να κατανοεί, να εξηγεί, να θέτει ερωτήματα, να καλλιεργεί 

– εντέλει – συναισθηματικά και πνευματικά τον άνθρωπο (ο.π).  

 Στον αντίποδα αυτής της άποψης επικράτησε για δύο, τουλάχιστον, δεκαετίες η προσαρμογή 

– η μεθοδολογικοποίηση - των θεατρικών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο τη 

βελτίωση και την αναβάθμιση των παιδαγωγικών μέσων, την ποιοτική ενίσχυση της μάθησης και 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων αλλά και της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας (που ζητούσε 

μέσα από το κίνημα της Προοδευτικής Παιδαγωγικής ζητούσε πια ανανέωση) (ο.π.).  

Αν όχι τέλος, πολυετή ανάσα σε αυτό τον προβληματισμό μοιάζει να δίνεται γύρω στα μέσα 

του 90 και με την σημαντική συμβολή του βιβλίου Structuring Drama Work του Jonothan Neelands 

που μοιάζει ισορροπεί την καλλιτεχνική/αισθητική γνώση με την παιδαγωγική αποτελεσματικότητα 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

162 

των εφαρμογών (Neelands and Goode, 2000).  H συνειδητοποίηση ότι o συγκερασμός των δύο 

αυτών προσεγγίσεων δύναται να φέρει τα βέλτιστα και μέγιστα αποτελέσματα,  ότι η τέχνη/φόρμα 

είναι μέρος της αποτελεσματικής παιδαγωγικής και ότι το είδος της μάθησης που προκύπτει από το 

θέατρο σχετίζεται εξίσου και με την αισθητική του διάσταση καθώς και με την καταλυτική 

παρουσία των εκπαιδευτικών αναγκών που λειτουργούν ως πυξίδα επέφερε ένα είδος συμφιλίωσης 

στις θεατροπαιδαγωγικές εφαρμογές οι οποίες όλο και περισσότερο φροντίζουν να ενσωματώνουν 

τόσο θεατρική γνώση από πλευρά του/της εκπαιδευτικού όσο και καλλιτεχνική διάσταση αν όχι 

στο σύνολο τουλάχιστον σε επιμέρους σημεία της διαδικασίας (Fleming, 2008).  

Σε αυτή τη γόνιμη σύζευξη των δύο κυρίαρχων παραδειγμάτων που απενοχοποίησε και 

ενδυνάμωσε τη συμβολή του θεάτρου στο σχολείο την παιδαγωγική του θεάτρου καταγράφονται 

και συστηματοποιούνται πρακτικές και ερευνητικά προγράμματα που έχουν μεν ως σημεία 

εκκίνησης και αναφοράς είδη του επαγγελματικού/καλλιτεχνικού θεάτρου τα οποία όμως δε 

μεταφέροντα αυτούσια αλλά προσαρμόζονται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και θέτουν ως βασικό 

στόχο τόσο τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων στην κοινότητα του σχολείο και, μελλοντικά, 

στο δημόσιο χώρο όσο και τη δυνατότητα των μαθητευομένων να δημιουργούν μικρογραφίες 

δημόσιου χώρου στην τάξη, στη σχολική κοινότητα. Η ανάπτυξη των παιδιών και των νέων για 

συμμετοχή στα κοινά, έχει, σε αυτό πλαίσιο δύο όψεις: 

Α) την ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων για να μπορούν οι νέοι να συμμετέχουν στο 

δημόσιο χώρο (Neelands and Nelson, 2013). 

Β) την δυνατότητα του σχολείου να φιλοξενεί να ενδιαφέροντα, τις ανησυχίες, τα οράματα, 

τις αγωνίες και τα όνειρα των νέων ώστε τα ΄δικά’ τους κοινά που πηγάζουν από το δικό του λόγο – 

αφήγημα να συνδέονται στη συνέχεια με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι (Gallagher and 

Ntelioglou, 2013).  

2.2 Το Συλλογικό Θέατρο στο Εκπαιδευτικό Δράμα: καλλιεργώντας τις δεξιότητες του 

ενεργού πολίτη  

Ένα από τα άμεσα συνδεδεμένα είδη θεατρικής δημιουργίας που υιοθετούνται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία για να ενισχύσουν τόσο τις ομαδικές διαδικασίες όσο και τις ικανότητες 

των μαθητών και των μαθητριών ως αυριανών ενεργών πολιτών είναι το Συλλογικό Θέατρο 

(Ensemble Theatre). Το εν λόγω θεατρικό είδος – σύμφωνα με τον επί χρόνια διευθυντή του Royal 

Shakespeare Company, Michael Boyd - βασίζεται στην αρχή της συλλογικότητας και της ομάδας 

ως μίας δύναμης σπουδαιότερης - ισχυρότερης από το άθροισμα των μελών της (2004).  

Στη συγκεκριμένη προσέγγιση οι μαθητές και οι μαθήτριες εμπλέκονται ισότιμα σε μία σειρά 

ομαδικών δραστηριοτήτων και δημιουργιών προκειμένου να διερευνήσουν πρώτα σε επιμέρους 

ομάδες και αργότερα, όλοι μαζί, ως ομάδα τις πρακτικές της διαπραγμάτευσης, της 

επιχειρηματολογίας, της υποχώρησης, της στήριξης των ιδεών, της διατύπωσης κοινών αποφάσεων 

και της ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών. Με τη θεατρική επιτέλεση που ολοκληρώνει σε 

διαφορετική μορφή (από μία παγωμένη εικόνα μέχρι μια ολοκληρωμένη παράσταση) κάθε 

δραστηριότητα, εργαστήρι ή ενότητα του μαθήματος, οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιοποιήσουν 

την εμπειρία της προετοιμασίας/πρόβας στη θεατρική δημιουργία η οποία όμως στο πλαίσιο του 

Συλλογικού Θεάτρου είναι προϊόν της δικής τους συνεργασίας, συναπόφασης, φαντασίας και 

συνδημιουργίας.  

Ο αντι-ιεραρχικός αυτός τρόπος εργασίας ο οποίος σε ιδανικές συνθήκες μιμείται το 

δημοκρατικό ιδεώδες της ισονομίας, της ισηγορίας, των κοινών αποφάσεων και πρωτοβουλιών, της 

αυτο-οργάνωσης και αυτοθέσμισης, σύμφωνα με τη θεωρία του Κορνήλιου Καστοριάδη, αποτελεί 

το περιβάλλον συνύπαρξης των μαθητών/τριών και λειτουργίας της τάξης (1983). Σε αυτό το 

πλαίσιο τα μέλη της ομάδας καλούνται να αναπτύξουν τις συνεργατικές τους δυνατότητες εστί 

ώστε να μπορέσουν να διοχετεύσουν τα προσωπικά τους ταλέντα στην κοινά αποφασισμένη 

δημιουργία (Sennett, 2012: 14, 200 – 202). 
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2.2.1 Το ερευνητικό πρόγραμμα 

Το ερευνητικό πρόγραμμα που βασίστηκε στη συγκριμένη προσέγγιση ονομάζεται Συλλογικό 

Θέατρο και Πολιτειακή Εκπαίδευση (Ensemble Theatre and Citizenship Education 2012) και 

διεξήχθη στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής (Myrto Pigkou-Repousi, 2012). Βασικό 

αίτημα της συγκεκριμένης εφαρμογής ήταν να αποτελέσει ένα δυναμικό μοντέλο για δημοκρατικού 

γίγνεσθαι (Enciso et al. 2011:215). Εξίσου καίριοι στόχοι αποτέλεσαν η καλλιέργεια των 

διαλογικών δεξιοτήτων των μαθητών και των μαθητριών καθώς και η ανάπτυξή τους ως κοινωνικοί 

δρώντες (social actors) ικανοί να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να πράξουν συλλογικά. Σε αυτό το 

πλαίσιο το συλλογικό θέατρο επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη καλλιτεχνική και παιδαγωγική 

προσέγγιση και συνδυάστηκε με την Αντιγόνη του Σοφοκλή ως ένα έργο κατ’ εξοχήν πολιτικό το 

οποίο εξελίσσεται στη δημόσια σφαίρα και προσφέρει πολυπρισματικές δυνατότητες συμμετοχής 

σε αυτή.   

Στο πρώτο σχολείο που φιλοξένησε το πρόγραμμα οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφού 

εξασκήθηκαν μέσω κάποιων εργαστηρίων – μαθημάτων στον ομαδικό τρόπο συμμετοχής και 

δημιουργίας – αποφάσισαν ως συλλογικότητα (ensemble) να διερευνήσουν τις δυνατότητές τους ως 

πολίτες στο έργο της Αντιγόνης έτσι ώστε να (επανα)καθορίσουν την πλοκή ή ακόμα και να 

μεταπείσουν τόσο τον Κρέοντα όσο και την Αντιγόνη να δουν και την άλλη πλευρά – πέρα από τη 

δική τους – αποφεύγοντας τα δημοκρατικά αδιέξοδα του μόνος φρονείν (Καστοριάδης, 2008:28 και 

Nussbaum, 2011:63). Σε αυτό το πλαίσιο, και δεδομένου του αναπροσαρμοζόμενου χαρακτήρα της 

έρευνας δράσης (Somekh και Noffke, 2005), το διδακτικό σενάριο αναπροσαρμόσθηκε από την 

ερευνήτρια και θεατροπαιδαγωγό έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις αποφάσεις της 

ομάδας που συνγκεντρώνονταν γύρω από τη διερευνήση του ρόλου του πολίτη τόσο ως προς τα 

διακιώματα αλλά και ως προς τις υποχρεώσεις. Από τη διερευνήση του προλόγου του έργου, οι 

μαθητές και οι μαθήτριες κλήθηκαν ως πολίτες να σχολιάσουν αλλά και να συζητήσουν με 

επιχειρήματα τη στάση της Αντιγόνης και της Ισμήνης για το ζήτημα της ταφής του Πολυνίκη. Στη 

συνέχεια των μαθημάτων η πλειοψηφία των θεαρικών δραστηριοτήτων βασίζοταν στο διάλογο και 

είχαν ως στόχο να εξοικειώσουν τους συμμετέχοντες με το ρόλο του ενεργού πολίτη που σέβεται τη 

γνώμη του άλλου αλλά εκφράζει και τη δική του και συμμετέχει στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Η 

ερευνήτρια – θεατροπαιδαγωγός χρησιμοποίησε πολλές φορές την τεχνική Δάσκαλος-σε Ρόλο έτσι 

ώστε να μεταμορφωθεί σε κάποιον ξένο ή δημοσιογράφο που χρειάζεται πληροφορίες και να 

επιτρέψει στους/στις μαθητές/τριες σε ρόλο πολιτών να δημιουργήσουν τις δικές τους αφηγήσεις – 

πρίσματα  για όσα συμβαίνουν στην πόλη τους αλλά και να διαμορφώσουν ως σύνολο (ensemble) 

την εξέλιξη τόσο του έργου, ως πλοκή, όσο και του μαθήματος. Επίσης, πολλοί θεατρικοί 

αυτοχεσδιασμοί επικεντρώθηκαν σε συναντήσεις των μαθητών – πολιτών με τους δύο κεντρικούς 

ήρωες του έργου (Κρέοντας και Αντιγόνη) στις οποίες ιδεκδικούσαν το δικαίωμά τους να 

συναποφασίσουν τις λύσεις για όσα συμβαίνουν στην πόλη. Χαρακτηριστικά, κάποιοι μαθητές 

ζήτησαν από τον Κρέοντα να παραπέμψει την Αντιγόνη στη δικαιοσύνη και να μην αποφασίσει 

μόνος του, αυθαίρετα την τιμωρία της. Μία μαθήτρια ζήτησε από την Αντιγόνη να απευθυνθεί στην 

πόλη για ζητήσει της βοήθεια και τη στήριξη των συμπολιτών της. Το σύνολο της εν λόγω 

διαδικασίας έχοντας το δημόσιο χαρακτήρα της σκηνής – που αναπόφευκτα προσφέρει η θεατρική 

τέχνη – και δίνοντας την ευκαιρία λόγου και πράξης στους μαθητές και τις μαθήτριες τους 

επέτρψαν να δημιουργήσουν τη δική τους «ενεργή κουλτούρα συμμετοχής» κατανοώντας στην 

πράξη ποιος είναι ο ρόλος των πολιτών σε μία δημοκρατική κοινωνία (Nicholson, 2005:1).  

Στο δεύτερο σχολείο που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν τη 

δυνατότητα να ανακαλύψουν τα πλεονεκτήματα της ομαδικής δημιουργίας μέσα από επιλογές 

ομαδικής ερμηνείας ρόλων καθώς και τη σημασία της από κοινού συμφωνημένης – αντί 

υποδειγμένης από το δάσκαλο ή/και σκηνοθέτη – ερμηνείας και παρουσίασης ενός έργου. Καθώς 

στο συγκεκριμένο σχολείο οι μαθητές και οι μαθήτριες ήταν πιο εξοικειωμένοι με το ρόλο του 

πολίτη αλλά λιγότερο συνηθισμένοι στην ομαδική διάσταση της θεατρικής τέχνης, η συμμετοχή 

και ο διάλογος στοχεύθηκε και καλλιεργήθηκε μέσα από τη θεατρική διάσταση του μαθήματος. Σε 
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αυτό το πλαίσιο, το σενάριο διδασκαλίας διαμορφώθηκε γύρω από δραστηριότητες που ενισχύουν 

την ομαδική διάσταση του θεάτρου ως τέχνης επιτρέποντας στους μαθητές και τις μαθήτριες να 

δημιουργήσουν πέρα από την παραδοσιακή οπτική για πρωταγωνιστές και ρόλους δευτερεύουσας 

σημασίας. Το σύνολο των παρουσιάσεων αποφασιζόταν και σκηνοθετούνταν, ομαδικά, από όλα τα 

μέλη της τάξης και συχνά ακόμα και οι ρόλοι του Κρέοντα και της Αντιγόνης ερμηνεύονταν μέσα 

από την τεχνική Συλλογικός Ρόλος στην οποία ένας ήρωας ερμηνεύται από μία ομάδα 

μαθητών/τριών και όχι από ένα συγκεκριμένο άτομο ή από εναλλαγή προσώπων στις διαφορετικές 

σκηνές στις οποίες ο ρόλος εμφανίζεται (Neelands and Goode, 2000).  

2.2.2 Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Είτε ονομάσουμε τις εν λόγω πρακτικές, σύμφωνα με τον Habermas επικοινωνιακές πράξεις, 

είτε σύμφωνα με τον Καστοριάδη ζυμώσεις του κοινωνικού φαντασιακού οι εν λόγω διεργασίες 

θεατρικής δημιουργίας και μάθησης εμπίπτουν στην πολιτειακή εκπαίδευση συντελώντας ουσιώδες 

έργο όχι μόνο στην κατανόηση και την εκμάθηση των δημοκρατικών δομών (θεσμών, 

υποχρεώσεων, δικαιωμάτων) αλλά και στη βιωματική, συμμετοχική διερεύνηση των δημοκρατικών 

διαδικασιών και στην εμπειρική κατάκτηση των σχετικών γνώσεων και ικανοτήτων όπως 

υποδεικνύουν τα αποτελέσματα της έρευνας (Habermas, 2006 και Anyon, 2009).  

Ακόμα και στις περιπτώσεις που οι ιδανικές συνθήκες δεν επιτυγχάνονται πλήρως καθώς η 

αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων (διδασκόντων και διδασκόμενων) αποτελεί έναν αστάθμητο 

παράγοντα, η έμφαση στην ισότιμη και ενεργό συμμετοχή διέπει τις θεατροπαιδαγωγικές 

δραστηριότητες και, άρα, ενυπάρχει στο μαθησιακό - αναπτυξιακό αποτέλεσμα κατά την 

ολοκλήρωση των εν λόγω προγραμμάτων. Η συνεργασία και η συνδημιουργία έχουν γίνει βίωμα, 

πραγματική εμπειρία δημοκρατίας (Neelands, 2009).  

2.3 Το Θέατρο του Πραγματικού στο Εκπαιδευτικό Δράμα: συνδέοντας τα ενδιαφέροντα των 

νέων με τα κοινά 

Παράλληλα με αυτό το μοντέλο μία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνών 

συνδέονται με την ανίχνευση των ενδιαφερόντων, των αγωνιών, των οραμάτων και των φόβων των 

μαθητών και των  μαθητριών με στόχο την κατανόηση και την καταγραφή αυτού με σε γενικές 

γραμμές θα ονομάζαμε νεανική κουλτούρα. Στόχος της κατανόησης όλως αυτών που νοιάζουν και 

απασχολούν τους σημερινούς μαθητευόμενους είναι η γεφύρωση της καθημερινότητάς τους με 

σχολείο και το κοινωνικό γίγνεσθαι, και άρα, η αυξημένη συμμετοχή τους στη διδακτική - 

μαθησιακή διαδικασία και το σχολείο ως κοινότητα καθώς την ενδυνάμωσή τους μέσα από την 

ενίσχυση των φωνών τους και της συμμετοχικότητας τους, σε μελλοντικό χρόνο, στα κοινά 

(Πίγκου-Ρεπούση, 2016). Η ερευνητική υπόθεση, δηλαδή, των εν λόγων προγραμμάτων βασίζεται 

στο επιχείρημα ότι όσο πιο πολύ κατανοήσουμε τους έφηβους και τους νέους τόσο περισσότερο θα 

μπορέσουμε να συνδέσουμε τα ενδιαφέροντα τους με το σχολικό και το κοινωνικό γίγνεσθαι και 

άρα ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή τους τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο κοινωνικό πλαίσιο.  

 Οι εν λόγω μελέτες έχουν διττή καταγωγή από το χώρο της κοινωνικά προσανατολισμένης 

περφόρμανς (performance) και από το χώρο της εθνογραφίας κύριο μέλημα της οποίας – σύμφωνα 

με τον Denzin - είναι η κατανόηση μίας κοινωνικής, πολιτισμικής, ηλικιακής ή άλλης ομάδας μέσω 

αναλυτικών καταγραφών των πρακτικών της ή/και των αφηγημάτων της (Denzin and Lincoln, 

2011). Από τη μία στο σύγχρονο κόσμο της θεατρικής επιτέλεσης, εμφανίζονται είδη όπως το 

Θέατρο Ντοκουμέντο (Documentary Theatre) ή το Θέατρο Αυτολεξεί – σε πιστή μετάφραση του 

αγγλικού Verbatim Theatre-  τα οποία στρέφουν το βλέμμα τους στην κοινωνία και δρομολογούν 

κοινωνικά ή/και πολιτικά στοχευμένες παραστάσεις οι οποίες όμως δεν συνιστούν δημιουργήματα 

ενός και μόνου συγγραφέα αλλά συγκροτούνται από τις φωνές των απλών, καθημερινών ανθρώπων 

φέρνοντάς τες στο προσκήνιο μέσα από την επεξεργασμένη ή επιλέξει μεταφορά των ιστοριών και  

των αφηγήσεων τους (Carol, 2013:2-4). Οι αφηγήσεις αυτές εμπεριέχουν τις απόψεις, τις ματιές , 

τις οπτικές των συγκεκριμένων ανθρώπων που συμμετέχουν κάθε φορά σε ένα τέτοιο εγχείρημα 
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για ένα συγκεκριμένο θέμα που τους αφορά άμεσα ή έμμεσα καθώς και για ένα ζήτημα από το 

οποίο έχουν επηρεαστεί ως κοινωνική ή/και πολιτισμική ομάδα. Από την άλλη, σύγχρονες και 

καινοτόμες εκδοχές της εθνογραφικής έρευνας διερευνώντας τρόπους όχι μόνο κατανόησης αλλά 

και ενδυνάμωσης της εκάστοτε – υπό μελέτη- ομάδας ενσωματώνουν πρακτικές, διαδικασίες και 

τεχνικές του συγκεκριμένου είδους θεάτρου εντάσσοντας το στοιχείο της θεατρικής δημιουργίας 

και μάλιστα από την ομάδα που κάθε φορά μελετάται προκειμένου τα αποτελέσματά τους να 

αποκτήσουν τον «τρισδιάστατο» και «άμεσο/παραστασιακό» χαρακτήρα που δεν μπορεί συχνά να 

αποδωθεί μέσα από τη ακαδημαϊκή, γραπτή παρουσίαση μίας ερευνητικής μελέτης (Ackroyd and 

O’Toole, 2010).  

Ο κοινωνικός και ερευνητικός αυτός χαρακτήρας της θεατρικής τέχνης δημιούργησε το νέο 

είδος του εθνοδράματος ή της εθνογραφικής παράστασης, με κύριο εκρπρόσωπο το Saldana αλλά 

και επαγγελαμτίες του χώρου του εκπαιδευτικού δράματος όπως ο John O’Toole και η Judith 

Ackrody στην οποία χρησιμοποιούνται ποικίλες τεχνικές αυτού που, σε γενικές γραμμάς θα 

ονομάζαμε Θέατρο του Πραγματικού (Theatre of the Real). Το είδος αυτό συμπεριλαμβάνει το 

Θέατρο Ντοκουμέντο και το Θέατρο Αυτολεξεί όπως και κάθε άλλο είδος το ποίο χρησιμοποιεί 

κάθε μορφή μαρτυρίας-πραγματικότητας-γεγονοτικότητας από αποσπάσματα συνεντεύξεων μέχρι 

εξιστορήσεις προκειμένου να διαπραγματευτεί ή να θέσει ένα ζήτημα, να αφυπνίσει, να 

ευαισθητοποιήσει, να ενημερώσει άτομα που δεν γνωρίζουν μία κατάσταση αλλά και να προσφέρει 

νέες ερμηνευτικές δυνατότητες σε όσους είναι ήδη ενήμεροι για το εκάστοτε θέμα που 

διαπραγματεύονται (Βερβενοπούλου, 2014). 

2.3.1 Το ερευνητικό πρόγραμμα 

Πρόσφατη έρευνα - στην οποία συμμετέχω ερευνητικός συνεργάτης (2014 – 2018) -  η οποία 

βασίζεται στη συγκεκριμένη μεθοδολογία, συντονίζεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου του Τορόντο και διεξάγεται, ανάμεσα σε άλλες χώρες και, στην 

Ελλάδα μας δίνει πρόσβαση στου τρόπους με τους οποίους οι νέοι κατανοούν, επεξεργάζονται και 

συνδέονται με την πραγματικότητα και άρα πολύτιμες πληροφορίες για το πώς μπορούμε να 

λειτουργήσουμε ως εκπαιδευτικοί έτσι ώστε να συμμετάσχουν στην πραγματικότητα αυτή ενήμερα 

και ενεργά. Καθώς το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα κινούνταν γύρω από τις θεματικές της 

ελπίδας και του νοιαξίματος, βασικές απαντήσεις στο ερώτημα «τι σε κάνει να ελπίζεις» 

αναδείχθηκαν η φιλιά και η ενασχόληση με αγαπημένους ανθρώπους.  

Στην πρώτη τάξη που διεξήχθη το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δημιουργήσουν 

αυτοσχεδιασμούς και μικρές σκηνές μέσα από τις απαντήσεις που έδωσαν οι ίδιο/ες σε ζευγάρια ή 

σε ομάδες στο ερώτημα «τι σε νοιάζει/απασχολεί» και «σε τι ελπίζεις». Σε αυτό το πλαίσιο, οι αφού 

αφηγούνταν τις ιστορίες τους, αποφάσιζαν από κοινού – στις ομάδες τους – ποια από τις ιστορίες 

που ακούσθηκαν τους αντιπροσωπεύει περισσότερο και, άρα, θα ήθελαν  να την παρουσιάσουν 

στην υπόλοιπη τάξη. Αφού όλες οι ομάδες παρουσιάζαν την αφήγηση που επέλεξαν το σύνολο της 

τάξης αποφάσιζε για την ιστορία που θα κάνουν παράσταση, στο τέλος, ως σύνολο. Οι αφηγήσεις 

και οι θεατρικές επιτελέσεις των συμμετεχόντων παρουσίασαν ιστορίες που αποδεικνύουν τη 

σημασία της φιλίας και του ρόλου που μπορεί να παίξουν οι φίλοι σε δύσκολες στιγμές. Η φιλία 

παρουσιάστηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες ως μία σημαντική διέξοδος και υποστήριξη στη 

δύσκολή κατά τα άλλα, καθημερινότητα η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενα των εφήβων που 

συμμετείχαν χαρακτηρίζεται από το άγχος για την επαγγελματική αποκατάσταση καθώς και από τις 

επιπτώσεις της κρίσης όχι τόσο σε υλικό επίπεδο αλλά σε ψυχολογικό. Στην πλειοψηφία τους οι 

συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στη σημασία της εύρεσης του κατάλληλου – προσοδοφόρου 

επαγγέλματος αλλά και στις δυσκολίες της καθημερινότητας που επιβαρύνει τους γονείς τους και, 

συνεκδοχικά, επηρεάζει και αυτούς.  

Στη δεύτερη τάξη, όπου ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία και όπου διερευνήθηκε 

περισσότερο το ερώτημα «τι σε νοιάζει/απασχολεί;», κυρίαρχο θέμα αναδείχθηκε αυτό του 

πολιτισμικού και κοινωνικού ρατσισμού όπως αποτυπώνεται στα σχολεία και στην καθημερινότητά 
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τους κυρίως μέσα από πρακτικές του εκφοβισμού (bullying) αλλά και μέσα από το μεγάλο 

προσφυγικό κύμα όπως αυτό αποτυπώθηκε πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως στον κυρίαρχο – 

δημόσιο λόγο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές και οι μαθήτριες μίλησαν για τις δικές τους εμπειρίες 

εκφοβισμού ή αποκλεισμού από φίλους και συμμαθητές αναγνωρίζοντας τόσο της δυσκολία των εν 

λόγω καταστάσεων όσο και της μοναξιάς που νιώθει κανείς σε αυτές τις συνθήκες όπως, 

χαρακτηριστικά, μας είπαν. Κι εδώ η φιλιά και η υποστήριξη αλλά και η οικογένεια έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στην εύρεση λύσεων και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών.  

2.3.2 Συζήτηση αποτελεσμάτων   

Μπορεί, ίσως, να θεωρηθεί ότι τα προαναφερθέντα θέματα, κυρίως η φιλία και λιγότερο ο 

ρατσισμός, δεν αποτελούν δείγματα ενασχόλησης των μαθητών και των μαθητριών με τα κοινά. 

Μία όμως διευρυμένη, αναθεωρημένη πρόσληψη των κοινών, προσαρμοσμένη στη σύγχρονη 

νεανική κουλτούρα η οποία σύμφωνα με τον Geoffrey Pleyers μπορεί να είναι απογοητευμένη με 

τις παραδοσιακές δομές και μορφές συμμετοχής μπορεί να διαφωτίζει το λόγο για τον οποίο η 

συμπαράσταση στο φίλο είναι μορφή συμμετοχής και ενασχόλησης (2005). Ή έστω μορφή 

έκφρασης του αδιεξόδου που μπορεί να συνοδεύει αυτή τη στιγμή τη δημόσια σφαίρα. Μπορεί, 

επίσης, το συγκεκριμένο είδος έρευνας και θεατρικής δημιουργίας να υποδεικνύει νέους τρόπους 

έκφρασης του πολιτικού ενδιαφέροντος μέσα από μη τυπικές εκφάνσεις. Η ενασχόληση με το 

σχολείο ως κοινότητα, οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες με την οικογένεια ή οι κοινές δράσεις με 

φίλους σύμφωνα με τις έρευνες της Christine Griffin και του Bryony Hoskins συνιστούν νέες 

μορφές κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος (2005).  

Υπό μία έννοια μπορεί αυτό το είδος θεάτρου και θεατροπαιδαγωγικής εφαρμογής να μας 

εγκαλεί, να μας υπενθυμίζει την ανάγκη αναθεώρησης του τι είναι συμμετοχή και του πώς 

διαφοροποιούνται οι θεσμοί του σήμερα. Δύναται όμως να μας δίνει, παράλληλα, και μία διέξοδο 

χρήσιμη και κρίσιμη στην αναθεώρηση της πολιτειακής αγωγής και εκπαίδευσης. Εμπλέκοντας 

άμεσα, βιωματικά και ολιστικά τους ίδιους στους νέους στην απάντηση των ερωτημάτων αυτών 

που τους απασχολούν, μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μαζί τους και όχι μόνοι μας μία από 

κοινού αποφασισμένη – δημοκρατική υπό αυτή την έννοια - ατζέντα για τους αυριανούς 

εκπαιδευτικούς και πολιτειακούς σχεδιασμούς.   

3. Επίλογος  

Τα αποτελέσματα της αντιπαράθεσης των δύο αυτών προσεγγίσεων και ερευνητικών 

προγραμμάτων μας προτείνει, εν τέλει, μία μεθοδολογία η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

αλληλο-συμπληρωματικά και γόνιμα εστί ώστε να επιτυγχάνεται τόσο η καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων ου σχετίζονται με τη συμμετοχή στα κοινά όσο και ο επαναπροσδιορισμός των κοινών 

σύμφωνα με αυτά που μπορούν να εμπλέξουν τους έφηβους και τους νέους στο κοινωνικοπολιτικό 

γίγνεσθαι.  

Ενώ το μοντέλο του συλλογικού θεάτρου σε συνδυασμό με ένα πολιτικό έργο προσφέρει ένα 

πρόσφορο έδαφος διαλόγου, πράξης και πολιτικής συμμετοχής, το δεύτερο μοντέλο, του 

πραγματικού γεφυρώνει την καθημερινότητα των παιδιών με τα κοινά επιτρέποντας στους ίδιους να 

ανανοηματοδοτούν αμφότερα και ενθαρρύνοντας εμάς να αναθεωρήσουμε την πολιτική 

εκπαίδευση στα σχολεία. Ενώ το πρώτο μοντέλο προσφέρει μία σειρά οικουμενικών, ορθολογικών 

αρχών σύμφωνα με τις οποίες οι δημοκρατικές κοινωνίας πρέπει δομούνται, το δεύτερο μοντέλο 

προτείνει έναν εναλλακτικό τρόπο εμπλοκής με το κοινωνικό πεδίο ο οποίος επιτρέπει στις φωνές 

να ακούγονται και να συνυπολογίζονται σε επίπεδο εκπαιδευτικού σχεδιασμού και σχολικής 

καθημερινότητας. Σε αυτό το δεύτερα πλαίσιο, επικαιροποιείται και διευρύνεται όχι μόνο το 

πολιτικό αλλά και οι μορφές εκπλήρωσής/πραγματοποιησής του.  
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Περίληψη 

Το έλλειμμα ποιότητας, οι στρεβλώσεις και οι αντιφάσεις της διοικητικής δομής του 

 ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος δυσχεραίνουν την αποτελεσματική λειτουργία του. 

Διαφαίνεται έντονα η ανάγκη μετάβασης από ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα σε ένα 

αποκεντρωτικό τόσο μέσα από ριζικές μεταρρυθμίσεις όσο και από την εκ βάθρων ανασυγκρότηση 

του οικοδομήματος της ελληνικής εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία αποτυπώνεται η ανάγκη 

βελτίωσης της αποδοτικότητας της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος με όρους ολικής 

ποιότητας, διαδικασία που θα οδηγήσει τόσο σε αύξηση της αποτελεσματικότητας όσο και  στην 

ενεργό συμμετοχή των παραγόντων σε περιφερειακό επίπεδο. Καθίσταται δε αναγκαία η υιοθέτηση 

κατάλληλων στρατηγικών, οι οποίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία ισχυρών περιφερειακών πόλων 

εκπαίδευσης με προσεκτικά διαρθρωμένη δομή και ενισχυμένες αρμοδιότητες σε διοικητικό 

επίπεδο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διοίκηση Εκπαίδευσης, Αποκεντρωτικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, 

Εκπαιδευτικός Οργανισμός, Διοικητική Παθογένεια  
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1. Εισαγωγή 

Σ΄ ένα επιθετικά μεταβαλλόμενο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, το 

σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και δομικές αλλαγές, οι 

οποίες θα βασίζονται στην ευελιξία προσαρμογής σε οποιαδήποτε επικείμενη κατάσταση και όχι 

στην επιβολή μεταρρυθμίσεων με δύσκαμπτο τρόπο (Myers, 2006: 37). Η οργάνωση του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος δεν αποτελεί εξαίρεση σε σχέση με το ευρύτερο διοικητικό σύστημα, 

που αναζητά τον ορθολογικό προσδιορισμό και την αποτελεσματικότητά του μέσα από την 

αποκέντρωση. Η υιοθέτηση της αλλαγής και της οργανωσιακής αναπροσαρμογής του 

εκπαιδευτικού οικοδομήματος επιβάλλουν την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου καθώς και την 

ευρύτερη κοινωνική συναίνεση της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Βάσει του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την αποκέντρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος έχουν καταβληθεί προσπάθειες ώστε να εκχωρηθούν ευθύνες στις περιφερειακές και 

τοπικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και να διαθέτουν ουσιαστική εξουσία σε ζητήματα 

που αφορούν εκπαιδευτικούς προβληματισμούς τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας. Οι προσπάθειες για μεταβίβαση των εκπαιδευτικών ευθυνών από την κεντρική 

εξουσία στην περιφερειακή ενότητα είχαν ως απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της αποκέντρωσης 

και της διοικητικής αυτονομίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Το εγχείρημα αυτό στόχευε  να 

δώσει τη δυνατότητα στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να αναλάβουν ενεργό δράση για 

θέματα της περιοχής τους και οι πολίτες από παθητικοί δέκτες να μετατραπούν σε δραστήρια μέλη 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Μπάκας, 2007).  

Ωστόσο, πάρα τις όποιες προσπάθειες αποκέντρωσης, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

εξακολουθεί να αποτελεί πυρήνα γραφειοκρατίας και συγκέντρωσης των εξουσιών, με αποτέλεσμα 

να χαρακτηρίζεται από στρεβλώσεις και αντιφάσεις που κωλύουν την αποτελεσματική λειτουργία 

του. Στον τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο πεδίο λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων, οι κομβικές αποφάσεις εξακολουθούν να λαμβάνονται από την κεντρική 

διοίκηση, με συνέπεια να εντοπίζονται δυσχέρειες και στασιμότητα ως προς τη διευθέτηση των 

αναγκών που αναφύονται από τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας (Τζέλλος, 2008: 67). 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η αποτύπωση της διοικητικής παθογένειας του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και η καταγραφή των εθνικών νομοθετικών προσπαθειών στο 

πλαίσιο της διοικητικής αποκέντρωσης. Ανατρέχοντας στη διεθνή βιβλιογραφική επισκόπηση 

διαπιστώνεται ότι η έννοια της αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί άμεση 

ανάγκη εξαιτίας των αλλαγών που επιβάλλει το εκπαιδευτικό συγκείμενο. Με βάση την ενδεικτική 

μελέτη περίπτωσης του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήματος καταγράφεται η αναγκαιότητα 

προσαρμογής του συγκεντρωτικού ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στο αποκεντρωτικό 

πρότυπο, ώστε να είναι πλέον σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις και να λειτουργεί αυτόνομα ως προς 

τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής.  

2. Η διοικητική παθογένεια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος  

Η ίδρυση και λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αποτέλεσε  μια 

σημαντική αποκεντρωτική προσπάθεια η οποία στηρίχτηκε σε κριτήρια που ανάγονται σε χωρικό 

επίπεδο (Κατσαρός, 2008). Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν. 2817/2000, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε με το Ν.2986/2002, και σύμφωνα με τη ρητή διάταξη που προβλέπει το άρθρο 101 

του Συντάγματος, το μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης οφείλει να ενστερνιστεί 

έναν αποκεντρωτικό χαρακτήρα (centralized), αποτινάσσοντας τη μορφή της αποσυγκέντρωσης 

(decentralization) (Μπάκας, 2007), δηλαδή της μεταβίβασης μόνο διοικητικών ευθυνών και όχι 

ουσιαστικών αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, με το πρόσχημα της αποκέντρωσης μετατοπίζεται η ευθύνη χωρίς, όμως, να 

μεταφέρονται και τα ουσιαστικά μέσα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων (Ηλιού, 1994).  
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Το ελληνικό γραφειοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα, ως αναπόσπαστο κομμάτι της Δημόσιας 

Διοίκησης, απέχει πολύ από την περιφερειακή και αποκεντρωμένη διάρθρωσή του που παρά τις 

παραπάνω νομοθετικές προσπάθειες παρουσιάζει στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες.  

Ο σχετικά περιορισμένος βαθμός δυνατότητας λήψης αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο 

σε συνδυασμό με την ακατάλληλη διάρθρωση και λειτουργία των επιμέρους δομών (Διευθύνσεις 

και Γραφεία Εκπαίδευσης) ελάχιστα συνέβαλε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, η οποία 

αποτελεί βασικό ζητούμενο των αποκεντρωτικών στρατηγικών, ενώ απέδωσε στο εκπαιδευτικό 

σύστημα χαρακτηριστικά συγκεντρωτισμού. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά  έχουν καταστήσει τις 

δομές της εκπαίδευσης ανίσχυρες και συχνά αδέξιες στην αντιμετώπιση των καθημερινών 

προβλημάτων ενός τόσο μεγάλου και πολύπλοκου συστήματος το οποίο, επιπροσθέτως, επιχειρεί 

μέσω μιας πολιτικής «ομοιομορφίας», να προσεγγίσει διαφοροποιημένες καταστάσεις με κοινές 

στρατηγικές. Επιπλέον, δε λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά και οι τοπικές 

ανάγκες, όπως το εύρος του πληθυσμού, τη σύνθεσή του, το γεωγραφικό ανάγλυφο των περιοχών, 

το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, τα ειδικά προβλήματα και γενικότερα τον εκπαιδευτικό 

χάρτη της κάθε περιοχής. 

  Ένα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως το ελληνικό, με αποδυναμωμένες τις 

περιφερειακές δομές, χαρακτηρίζεται από αυταρχισμό, δυσκαμψία, περιπλοκότητα και στερεοτυπία 

στον κανονισμό λειτουργίας. Η έλλειψη άμεσης επικοινωνίας και η συνακόλουθη αλλοίωση των 

πληροφοριών, το «απρόσωπο» της κατάστασης, η αδιαφορία, η έλλειψη δημιουργικότητας και 

προσωπικής εμπλοκής, η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, η ευθυνοφοβία και η αποφυγή ανάληψης 

πρωτοβουλιών αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του συγκεντρωτισμού που επίσης δυσχεραίνουν 

την ουσιαστική αντιμετώπιση θεμάτων (Μελέτη - Ιδρύματος Τσάτσου, 2010).  

Όλα τα παραπάνω συντείνουν στην εδραίωση μιας  γραφειοκρατικής κουλτούρας, η οποία 

αναλώνει το σύστημα  συντηρώντας «την υπερβολική και ανεξέλεγκτη διόγκωση της άσκοπης 

εργασίας και την υπερβολική διερεύνηση της ιεραρχικής κλίμακας  με φυσικό επακόλουθο την 

αύξηση των επιπέδων εποπτείας, των περιττών ελέγχων κ.ά.» (Σαΐτης, 2005: 173).  

Άλλωστε, η αδιαφάνεια στις διεργασίες και η αύξηση της απόστασης που χωρίζει τους 

πολίτες από τον χώρο λήψης αποφάσεων συμβάλλουν αρνητικά στη δημιουργία σχέσεων 

εμπιστοσύνης. Επιπλέον, παρόλο που ορισμένες θεωρήσεις συνδέουν το γραφειοκρατικό μοντέλο 

με ακρίβεια, γνώση των στοιχείων, συνέχεια, ομοιομορφία και αυστηρή πειθαρχία, είναι σαφές ότι 

συμβαδίζει με τη λειτουργία ενός είδους στατικής διοίκησης που χαρακτηρίζεται από αδυναμία 

προσαρμογής στις αλλαγές, γεγονός που λαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις σε μια εποχή 

πρωτόγνωρων οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών. Επιπρόσθετα, η ιδέα ενός 

γραφειοκρατικού συγκεντρωτισμού στο εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει στο πλαίσιο ενός ιδεατού 

τύπου, ακόμη κι όταν η κεντρική εξουσία επιθυμεί έναν ισχυρό κεντρικό έλεγχο και έχει τη δύναμη 

να τον εφαρμόσει, τα διάφορα μέσα ελέγχου μπορεί να λειτουργήσουν αντιθετικά το ένα στο άλλο 

(Lauglo, 1995). 

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια ιστορική πρόκληση υπέρβασης 

της συγκεντρωτικής δομής της κεντρικής εξουσίας (Υπουργείο Παιδείας) προς μια θεμελιακή, 

οργανωτική και αποκεντρωτική περιφερειακή δομή. Η τωρινή πυραμοειδής οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος ελλοχεύει πάμπολλους κινδύνους, όπως η δυσλειτουργία – 

στασιμότητα, η δυσχέρεια ανάπτυξης καινοτομιών – αλλαγών και η δυσκαμψία επίλυσης 

εκπαιδευτικών προβλημάτων. Η βαρύτητα των εκπαιδευτικών προβλημάτων σε συνδυασμό με τις 

τοπικές εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες και την αναγκαιότητα χάραξης της δικής της εκπαιδευτικής 

πολιτικής καθιστούν αναγκαίο το αίτημα για ένα λειτουργικό, αποτελεσματικό και δημοκρατικό 

εκπαιδευτικό σύστημα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000). 

Για την εφαρμογή αυτής της προοπτικής δεν επαρκεί μόνο η ανάπτυξη στρατηγικών που 

συμπληρώνουν νομοθετικές αδυναμίες, αλλά καθίσταται αναγκαίο μία ουσιαστική μεταρρύθμιση 

στον τομέα της Διοίκησης Εκπαίδευσης. Η αναδιάρθρωση αυτή πρέπει να ακολουθείται από 

παράλληλη εκχώρηση ευρύτερων δυνατών αρμοδιοτήτων και πόρων στα περιφερειακά όργανα 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

172 

(Υφαντή & Βοζαΐτης, 2005· Λυμπέρης, 2012). Άλλωστε, η εκπαιδευτική πραγματικότητα 

υποδεικνύει πως δεν αρκεί μια απλή αποκέντρωση και εκχώρηση ορισμένων αρμοδιοτήτων, αλλά 

κρίνεται απαραίτητη η ριζική αναδιάρθρωση των λειτουργιών του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Η εκπαιδευτική μονάδα λοιπόν θα πρέπει να συνοδεύεται από αυτονομία ως προς την επιλογή 

διδακτικών και μαθησιακών πρακτικών και μεθόδων υπό τη μορφή έκφρασης ενός διαυγή 

εκπαιδευτικού στρατηγικού σχεδιασμού και όχι μιας πιστής εφαρμογής ενός καθιερωμένου 

θεσπίσματος (Φασούλης, 2011). 

3.  Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος  

Η μεθοδολογία λειτουργίας και οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος ταυτίζεται πολλές 

φορές με το σύστημα της κρατικής διοίκησης και τον τρόπο λειτουργίας του, εφόσον το 

εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί υποσύνολο του γενικότερου συστήματος δημόσιας διοίκησης. 

Ειδικότερα, τα σχολεία ανήκουν στον κλάδο των δημόσιων υπηρεσιών τόσο ως προς τη 

λειτουργική όσο και ως προς την οργανωτική έννοια. Το επίπεδο αυτονομίας και ανάληψης 

πρωτοβουλιών των σχολικών μονάδων εξαρτάται από την κεντρική εξουσία, η οποία προσδιορίζει 

την εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος και τον βαθμό επιτυχίας του (Λυμπέρης, 2012). 

Με κριτήρια τον τρόπο οργάνωσης και τον βαθμό της διοικητικής δομής ενός εκπαιδευτικού 

συστήματος, όταν υπάρχουν αρκετά περιθώρια πρωτοβουλιών, ενεργειών και αυτονομίας στους 

οργανισμούς που το αποτελούν, αυτό έχει άμεση επίπτωση και στον τρόπο και την 

αποτελεσματικότητα της διοίκησής τους. Αντίθετα, όταν απουσιάζουν τέτοια περιθώρια, η 

διοίκηση των οργανισμών έχει διεκπεραιωτικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρα. Στην παραπάνω 

διαπίστωση στηρίζεται η βασική διάκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε «συγκεντρωτικά» 

και «αποκεντρωτικά». 

Σ’ ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα η κεντρική διοίκηση είναι εκείνη που λαμβάνει 

τις αποφάσεις και εκχωρεί μηδαμινές και ήσσονος σημασίας αρμοδιότητες στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, που επιτελεί κατά κύριο λόγο εκτελεστικό ρόλο, αναδεικνύοντάς την σε 

διεκπεραιωτικό όργανο. Σχετικά με την υπόσταση των ευθυνών και το περιεχόμενο των εξουσιών, 

ένα εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως συγκεντρωτικό, όταν η χάραξη του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού και η εφαρμογή του σχεδιάζεται από τα όργανα της κεντρικής 

διοίκησης, που έχουν ως έδρα την πρωτεύουσα (Μπέσιλα – Βήκα, 2001). 

H συγκεντρωτική διοίκηση διακρίνεται από αυστηρή ιεραρχική δομή οργάνωσης, η οποία 

λειτουργεί σύμφωνα με συγκεκριμένους νόμους και επιταγές που δεν δίνουν τη δυνατότητα 

οποιασδήποτε παρεκτροπής (προγράμματα εθνικής εμβέλειας, ΑΠΣ). Η εσωτερική ιεραρχική 

οργάνωση της διοίκησης πολλές φορές τυγχάνει διάκρισης από την απόλυτη συγκέντρωση των 

αρμοδιοτήτων και ευθυνών στην ανώτατη διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας έως την εν μέρει 

αποσυγκέντρωση, τη μεταβίβαση, δηλαδή, αποφάσεων σε τοπικά ή περιφερειακά όργανα κάτω, 

όμως, από την επιρροή της κεντρικής διοίκησης (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 137∙ 

Ανδρέου & Μαντζούφας, 1999∙ Μπάκας, 2007). 

Το Υπουργείο Παιδείας, ως ανώτατη διοικητική αρχή, λαμβάνει αποφάσεις με κάθε σαφήνεια 

για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, επισημαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ρόλο 

των περιφερειακών και τοπικών αρχών ως εντολοδόχων της κεντρικής διοίκησης (Ανδρέου & 

Παπακωνσταντίνου, 1994: 136). Παράλληλα επιβάλλεται στον εκπαιδευτικό η πλήρη συμμόρφωση 

και ο συμβιβασμός του για την υλοποίηση τυποποιημένων εργασιών και διδασκαλίας, όπως για 

παράδειγμα η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, δίχως να εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες και οι 

ανάγκες της εκάστοτε σχολικής μονάδας (Γκότοβος & Μαυρογιώργος, 1984). 

4. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αποκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος  

Η αποκέντρωση ως έννοια έχει τις ρίζες της στη γαλλική ορολογία «decentralization», που 

όμως είναι ευρύτερης σημασίας, εφόσον περιλαμβάνει και την τοπική αυτοδιοίκηση (Φλογαίτης, 

1982). Στην Ελλάδα οι έννοιες «αποκέντρωσις» και «αποκεντρωτικόν σύστημα» κάνουν την 
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εμφάνισή τους για πρώτη φορά το 1925 στο συνταγματικό κείμενο (άρθρο 105 του Συντάγματος, 

Κεφάλαιο Θ'), ενώ από εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή και έπειτα οι όροι αυτοί υιοθετήθηκαν 

σε όλα τα ακόλουθα Συντάγματα. 

Σύμφωνα με τη Μπέσιλα – Βήκα (2001), σ’ ένα αποκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα τα 

διοικητικά όργανα, η περιφερειακή και τοπική εξουσία καθώς και η τοπική αυτοδιοίκηση 

λαμβάνουν αποφάσεις για ουσιαστικά ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση. Η 

αποκεντρωτική εκπαιδευτική διοίκηση διακρίνεται για τη μεταβίβαση σημαντικών διοικητικών 

ευθυνών κι αρμοδιοτήτων σε περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και από τη δυνατότητα ανάληψης 

πρωτοβουλιών για τοπικά ζητήματα δίχως τη συναίνεση της κεντρικής διοίκησης (Ανδρέου & 

Μαντζούφας, 1999∙ Σαΐτης, 2005). Το κράτος αναλαμβάνει το συντονιστικό, επιτελικό ρόλο, ενώ οι 

εμπλεκόμενοι φορείς της τοπικής κοινωνίας (γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση) έχουν βασική 

συμμετοχή στο εκπαιδευτικό «γίγνεσθαι», με παροχή αυτονομίας στις σχολικές μονάδες 

(Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013). 

Το εκπαιδευτικό σύστημα, λοιπόν, εκλαμβάνεται ως διοικητικά αποκεντρωμένο όταν η 

εκπαιδευτική πολιτική συνδιαμορφώνεται από την κεντρική διοίκηση και την διοίκηση των 

περιφερειακών και τοπικών οργάνων, έχοντας ως σκοπό την ενίσχυση λειτουργίας του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Ως πολιτικά αποκεντρωμένο θεωρείται δε όταν η διαμόρφωση και η 

εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής καθίσταται από τα όργανα περιφερειακής διοίκησης 

(Λαΐνας, 2000α).  

Εξαιτίας της διαφορετικής προσέγγισης αναφορικά με το έργο των περιφερειακών οργάνων 

στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, η διοίκηση της εκπαίδευσης υφίσταται σχετικές 

αλλαγές ως προς τη λειτουργία των περιφερειακών της οργάνων (Λαΐνας, 2000β). Δεν υπάρχει, 

όμως, μόνο η από πάνω προς τα κάτω αποκέντρωση, που απαιτεί τη θέσπιση ανώτερων διοικητικά 

διαρθρωμένων οργάνων (περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, δήμος), τα οποία περιέχουν 

πάμπολλες και αυτοτελείς διοικητικές δομές, αλλά υπάρχει και η οριζόντια αποκέντρωση. Σε αυτή 

την περίσταση, η αποκέντρωση αφορά αφενός μεν στο σύνολο των οργάνων που παίρνουν 

πρωτοβουλίες στα διοικητικά διαρθρωμένα επίπεδα της εκπαίδευσης και αφετέρου δε στον βαθμό 

ανάληψης δράσεων τόσο από τους υπεύθυνους του κάθε τμήματος όσο και από διάφορους 

κοινωνικούς φορείς (Λαΐνας, 1993: 254-294).  

Ως εκτεταμένη αποκέντρωση μπορεί να εκληφθεί η αυτοτέλεια των σχολικών μονάδων, 

δηλαδή η άσκηση όλων των εξουσιών που σχετίζεται με τον προγραμματισμό και τη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού (Μπουζάκης, 2005). 

Το βασικό πλεονέκτημα που προκύπτει από την εφαρμογή του αποκεντρωτικού συστήματος 

έγκειται στο γεγονός ότι τα περιφερειακά όργανα μπορούν να έχουν αμεσότερη και πληρέστερη 

αντίληψη των προβλημάτων και των σχετικών συνθηκών λόγω του καταμερισμού εργασίας, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και η διευθέτηση των ζητημάτων αυτών να 

ολοκληρώνεται με λιγότερο κόστος. Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι η διεξοδικότερη 

παρακολούθηση και έλεγχος των αποτελεσμάτων, γεγονός που συμβάλλει στη μεγιστοποίηση του 

διοικητικού έργου του κράτους καθώς και στην ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ 

διοικητικής εξουσίας και πολιτών. Οι πολίτες με τη σειρά τους ασκούν αποδοτικό έλεγχο στις 

περιφερειακές υπηρεσίες του Κράτους, αφού οι αδυναμίες της κρατικής εξουσίας είναι 

δυσδιάκριτες εξαιτίας της μεγάλης απόστασης. Ωστόσο, η κρατική εξουσία διαθέτει υψηλό 

γνωστικό και επιστημονικό επίπεδο για την επίλυση των ζητημάτων που απορρέουν από την 

περιφέρεια (Μπουραντάς, 2001∙ Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).  

Η αποδέσμευση της κεντρικής διοίκησης από τον υπερβολικό φόρτο εργασίας που αφορούν 

υποθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης συντελεί στον ποιοτικότερο προσδιορισμό επίλυσης 

ζητημάτων από πλευράς κεντρικών αρχών. Εν τούτοις, η εξαγωγή συμπερασμάτων κρίνεται 

απαραίτητο εργαλείο για αντίστοιχες μελλοντικές δράσεις, εφόσον τα κρατικά όργανα 

περιφερειακής διοίκησης θα έχουν άρτια εικόνα του επιπέδου αποτελεσματικότητας της δράσης 

τους για συγκεκριμένα θέματα προς επίλυση (Σαίτης, 2005∙ Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).  
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Στο αποκεντρωτικό σύστημα, μέρος της αποφασιστικής εξουσίας της κεντρικής διοίκησης 

μεταβιβάζεται στα περιφερειακά κρατικά όργανα και η λήψη της απόφασης μεταφέρεται 

πλησιέστερα στο πεδίο εφαρμογής της, αξιοποιώντας την εμπειρία  και τον επαγγελματισμό  των 

φορέων και των ατόμων που έχουν γνώση και μπορούν να παρέχουν άμεση πληροφορία επί 

τοπικών θεμάτων. Συνεπώς, αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας των εφαρμοσμένων μέτρων, ενώ 

συγχρόνως τονώνεται το αίσθημα ευθύνης των πολιτών και αυξάνεται το ενδιαφέρον για την 

επίτευξη των στόχων. Επιπλέον αναπτύσσονται στενές διαπροσωπικές σχέσεις με το προσωπικό 

των διαφόρων τμημάτων, καθώς αυξάνεται ο βαθμός συνεργασίας, υπευθυνότητας, επιτυγχάνεται 

καλύτερος συντονισμός του προσωπικού και ενισχύεται η αφοσίωση και η ικανοποίηση των 

εργαζομένων, εφόσον τους παρέχεται η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. Η δυνατότητα 

εξοικείωσης του προσωπικού με εξειδικευμένα θέματα αυξάνει τη διάθεση και την αποδοτικότητα 

καθώς όλα τα μέλη αντιλαμβάνονται τον οργανισμό ως ενιαίο σύνολο. Τέλος, γίνεται ευκολότερος 

ο εντοπισμός προβλημάτων, πιο γρήγορη η θεραπεία αδυναμιών και μικρότερος ο χρόνος επίλυσης 

του προβλήματος (Μπουραντάς, 2001∙ Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

5. Υπάρχουσα κατάσταση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

 Η διοίκηση του ελληνικού κράτους διαχωρίζεται σε κεντρική και αποκεντρωμένη, ενώ τα 

διοικητικά συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας του Κράτους επιμερίζονται στο συγκεντρωτικό 

σύστημα, στο αποκεντρωτικό και στο σύστημα αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με το συνταγματικό 

δίκαιο «η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα» και «τα 

περιφερειακά κρατικά όργανα έχουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της 

περιφέρειας τους, οι κεντρικές υπηρεσίες εκτός από ειδικές αρμοδιότητες, έχουν τη γενική 

κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο των περιφερειακών οργάνων, όπως ορίζει ο νόμος» 

(Πούλης, 1999: 61). Η πολιτεία έχει ως καθήκον την ενίσχυση και την ενδυνάμωση των υπηρεσιών 

ανά περιοχές, ως εκ τούτου συγκροτεί κρατικά όργανα της περιφέρειας και εκχωρεί σε αυτά 

αντίστοιχα ουσιαστικά καθήκοντα (Τάχου, 2000). 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι τις τελευταίες δεκαετίες το σχολείο είναι θεσμικά 

παραδοσιακό και γραφειοκρατικό. Παρά το γεγονός πως η σχολική μονάδα καλείται να έχει άμεση 

επαφή και αλληλεπίδραση με την κοινωνία και τις ανάγκες της, διαπιστώνεται πως η επικοινωνία 

του με την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία έχει μειωθεί στο ελάχιστο (Τζέλλος, 2008: 67).  

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από έντονο συγκεντρωτισμό και είναι 

δομημένο κατ΄ εφαρμογή του γραφειοκρατικού μοντέλου, όπου η σχολική μονάδα δεν μπορεί να 

χαράξει τη δική της εκπαιδευτική πολιτική, εφόσον διαθέτει μηδαμινό βαθμό αυτονομίας ανάληψης 

πρωτοβουλιών και χειρισμού ενδοσχολικών θεμάτων (Λαΐνας, 2000α). Ενώ οι εκπαιδευτικοί 

εκτελούν τις εντολές που ορίζει η ανώτατη διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας και η κοινωνία 

(μαθητές, γονείς), κατατάσσεται σε παθητικό αποδέκτη δημόσιας υπηρεσίας, συναινώντας στην 

οποιαδήποτε εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικό αποτέλεσμα (Παπακωνσταντίνου & 

Αναστασίου, 2013). 

Στην Ελλάδα οι πρώτες προσπάθειες για αποκέντρωση ξεκίνησαν με το Ν. 1304/1982 και 

συμπληρώθηκαν με διάφορες ρυθμίσεις του Ν. 1566/1985 με τις οποίες διευθετήθηκαν θέματα που 

αφορούσαν στην οργάνωση διοίκησης της εκπαίδευσης, με τη δημιουργία των Διευθύνσεων και 

των Γραφείων Εκπαίδευσης, ενώ εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε 

συλλογικά τοπικά όργανα και εκπαιδευτικούς φορείς. Με τον Ν. 2817/2000 γίνεται το δεύτερο 

ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης με την ίδρυση των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Διοικητικές Περιφέρειες της 

χώρας, οι οποίες με τον Ν. 2986/2002 αποτελούν πλέον αποκεντρωμένες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Παιδείας. Βασικό έργο των Περιφερειακών Διευθύνσεων σύμφωνα με τον Ν. 

2986/2002 είναι η εποπτεία, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου των Σχολικών Συμβούλων. Επίσης, προβλέπει τη συμμετοχή ενός ευρέος 
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φάσματος συλλογικών οργάνων και προσώπων και μεταβαίνει προς μια αποκεντρωτική αλλά 

µάλλον όχι αυτοδιοικητική λογική. 

Ωστόσο παρά τις εξαγγελίες ή τις προσπάθειες για αποκέντρωση, η κεντρική υπηρεσία του 

Υπουργείου Παιδείας εξακολουθεί να λαμβάνει τις κομβικές αποφάσεις, εφόσον οι αρμοδιότητες 

που μεταβιβάζονται στα περιφερειακά και τοπικά όργανα δεν είναι ούτε αποφασιστικές αλλά ούτε 

και θεμελιώδεις. Ως εκ τούτου, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προβάλλεται ως ένα από τα 

πλέον συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα (Σαΐτης, 2002· Κουτούζης, 2012). 

6.  Μελέτη περίπτωσης του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήματος 

Η Αγγλία αποτελεί την πρώτη χώρα της Ευρώπης, η οποία έχει ήδη ενισχύσει από το 1988 το 

πλαίσιο της σχολικής αγοράς, ενώ παράλληλα διαμόρφωσε μια ακολουθία αυτόνομων σχολικών 

μονάδων. Η αυτονομία τους σχετίζεται με την ευελιξία ως προς τη διαχείριση τόσο των 

οικονομικών πόρων όσο και των εκπαιδευτικών και διοικητικών ζητημάτων (όπως αναλυτικό 

πρόγραμμα διδασκαλίας, θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού), δημιουργώντας ένα παιδαγωγικό 

προφίλ με ιδιαίτερες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα (Bush, 2003∙ Φασούλης, 2011). 

Σύμφωνα με τον Καμπουρίδη (2002), σε μια σχολική μονάδα, η οποία βασίζεται σε μια 

οριζόντια δομή, η λήψη των αποφάσεων μπορεί να πραγματοποιείται από τη συμμετοχή όλων των 

εκπαιδευτικών μελών. Το συμμετοχικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί εγχείρημα ανακατανομής 

των αρμοδιοτήτων και της εξουσίας που κρατικά συσχετίζεται με τον θεσμικό ρόλο του διευθυντή 

προς όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της μαθησιακής διαδικασίας (σύλλογος διδασκόντων, 

εκπαιδευτικοί). Η συμμετοχική μέθοδος λήψης αποφάσεων συνδράμει στη βελτίωση ποιότητας των 

αποφάσεων, ενισχύει την αποδοχή της απόφασης και την καλύτερη κατανόηση των στόχων του 

σχολικού οργανισμού, ενώ επιπλέον συμβάλλει στην ανάπτυξη των ηγετικών δυνατοτήτων 

(Schermerhorn, 2011: 534-535). 

Την τελευταία δεκαετία, σπουδαιότερη τομή ανάπτυξης του αγγλικού εκπαιδευτικού 

συστήματος αποτελούν οι Ακαδημίες, οι οποίες δημιουργήθηκαν στην αρχή με στόχο τον 

περιορισμό της σχολικής αποτυχίας και των μορφωτικών ανισοτήτων στα αστικά κέντρα. 

Πρόκειται για αυτόνομες σχολικές μονάδες που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση και 

διοικούνται από κάποιον εξωτερικό φορέα (όπως πανεπιστήμιο, μη κυβερνητική οργάνωση) βάσει 

κοινής συμφωνίας (funding agreement). Η φιλοσοφία των Ακαδημιών στηρίζεται στην παροχή 

ποιοτικής εκπαίδευσης σε μαθητικό πληθυσμό κατώτερων κοινωνικά περιοχών μέσω της 

αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού κεφαλαίου (Earley & Higham, 2012). 

Μετά το 2010, το ρεύμα των Συντηρητικών και Φιλελεύθερων ανέλαβε την κρατική εξουσία, 

επεκτείνοντας το πρόγραμμα των Ακαδημιών και σε άλλες σχολικές μονάδες (Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης), αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα σχολεία υψηλών προδιαγραφών σε  

"μετασχηματίζουσες ακαδημίες" (converter academies) με στόχο τη πλήρη αυτονομία τους από τις 

τοπικές αρχές και την κεντρική διοίκηση του δημόσιου τομέα. Οι Bailey & Ball (2016: 136) 

τονίζουν την εξέλιξή τους, αφού το 2010 υπήρχαν μόλις 203 Ακαδημίες, ενώ το 2015 έφτασαν τις 

4.461, παρά τη μείωση των δημόσιων δαπανών, τις οποίες ενίσχυαν κατά το ήμισυ ιδιωτικές 

εταιρείες (Jones, 2014: 90). 

Οι παραπάνω ενέργειες οδήγησαν σε μια κατάσταση πλήρως ελεγχόμενη από τους ιδιωτικούς 

φορείς και από αρκετές «μη κερδοσκοπικές εταιρείες» διαχείρισης σχολείων. Η υιοθέτηση της 

οικονομικής κατεύθυνσης της συγκεντροποίησης συνέβαλε στη δημιουργία τοπικών αλλά και 

εθνικών Ακαδημιών (academy chains), όπου οι σχολικές μονάδες διοικητικά ή χρηματοδοτικά 

βρίσκονται υπό το πρίσμα κοινού φορέα, εξασφαλίζοντας τη διαχείριση των δημοσίων πόρων και 

του ανθρώπινου δυναμικού τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές την αναίρεση της 

νεοφιλελεύθερης πολιτικής της σχολικής αυτονομίας και την ενίσχυση εκπαιδευτικών 

«μονοπωλίων» (West & Bailey, 2013). 

Ωστόσο, στόχος τους δεν αποτελεί η χορηγία των εξωτερικών φορέων αλλά η δημιουργία 

«μη κερδοσκοπικών εταιρειών» διαχείρισης σχολικών μονάδων με κατοχύρωση τη δημόσια 
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χρηματοδότηση και τις δημόσιες σχολικές υποδομές (Gunter, 2011). Επιπλέον διαπιστώνεται 

ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών στις Ακαδημίες, γνωστό ως 

«συσσώρευση μέσω της αφαίρεσης», διαμορφώνοντας προϋποθέσεις κέρδους και συσσώρευσης 

κεφαλαίου στην εκπαιδευτική διαδικασία (Χάρβει, 2007).   

Η πορεία της σχολικής αυτονομίας συνέβαλε καθοριστικά στην ενδυνάμωση της 

ιδιωτικοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης, αφού σύμφωνα, με τον Simmons et al (2013), το 

ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό τοπίο διακρίνεται για πολιτικές εμπορευματοποίησης με τους ιδιωτικούς 

φορείς να δραστηριοποιούνται ενεργά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Τέλος, οι 

αποκεντρωτικές τάσεις, η εισαγωγή του νέου δημόσιου μάνατζμεντ και η διεθνής οικονομική κρίση 

ενίσχυσαν τη σπουδαιότητα του κεφαλαίου στα δημόσια σχολεία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.  

Αναγκαιότητα αλλαγής προς ένα αποκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Το νομοθετικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των προεδρικών διατάξεων, των υπουργικών 

αποφάσεων και των εγκυκλίων διαμορφώνουν την πορεία της οργάνωσης, της διοίκησης, του 

ελέγχου και γενικά της παιδαγωγικής προσέγγισης που αφορούν σε εκπαιδευτικά θέματα ης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, τα περιθώρια ανάληψης πρωτοβουλιών και ευέλικτου 

χειρισμού θεμάτων είναι ελάχιστα. Επιπρόσθετα οι μέθοδοι προσαρμογής στις νέες εξελισσόμενες 

συνθήκες προβάλλονται ανεπαρκείς για την μακροπρόθεσμη επίλυση ζητημάτων (UNESCO, 

2005). Στην έκθεση αυτή έρχεται να προστεθεί και το κείμενο του πορίσματος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (2000), σύμφωνα με το οποίο η σχολική μονάδα αναμένεται να αναδειχτεί σε σημαντικό 

παράγοντα διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι σχολικές μονάδες και συγκεκριμένα οι 

εκπαιδευτικοί, μέσα από ένα πιο ευέλικτο πρόγραμμα, καλούνται να αναλάβουν περισσότερες 

ευθύνες και πρωτοβουλίες στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου.  

Για την ανάδειξη ενός τέτοιου εκπαιδευτικού σχεδιασμού, κρίνεται αναγκαία η μετάβαση 

προς μια πιο αποκεντρωτική πολιτική μέσω της ενίσχυσης των περιφερειακών και τοπικών 

εξουσιών και του καθορισμού των ρόλων τους. Η πολιτική αυτή παρέχει τη δυνατότητα στις 

τοπικές αρχές «των αναγκαίων ελευθεριών για τη φυσική τους ανάπτυξη», ούτως ώστε να γίνεται 

αμεσότερη η επίλυση ων ζητημάτων σε περιφερειακό επίπεδο, απαλλάσσοντας την κεντρική 

εξουσία από τοπικά θέματα (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 113). Η μεθοδολογία αυτή 

επιλύει τα ζητήματα με μικρότερο κόστος, ενώ η εποπτεία των αποτελεσμάτων γίνεται αμεσότερη 

και οι προτάσεις που επιλέγονται έχουν μεγαλύτερη απήχηση στο κοινωνικό σύνολο (Αθανασούλα 

- Ρέππα, 2008). 

Η μετάβαση προς ένα αποκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα κρίνεται θεμελιώδης και σε 

επίπεδο ηγεσίας, εφόσον διαφαίνεται να επηρεάζει άμεσα το επίπεδο της σχολικής μάθησης. 

Σύμφωνα με τους Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins (2006), ο καταμερισμός της 

ηγεσίας επιδρά στο εκπαιδευτικό έργο τόσο των σχολικών μονάδων όσο των εκπαιδευτικών που με 

τη σειρά τους, μέσω της βελτίωσης της διδασκαλίας τους παρακινούν το μαθητικό δυναμικό τους 

για τη βέλτιστη απόδοσή τους. 

H ελευθερία διαχείρισης διοικητικών θεμάτων από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας 

παρέχει τη δυνατότητα αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος. Για να αποκτήσει, λοιπόν, 

δυναμική η ηγεσία στη σχολική μονάδα κρίνεται αναγκαία η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, η 

ενθάρρυνση εκπαιδευτικού σχεδιασμού, η ευελιξία και η λήψη αποφάσεων ως προς την 

αντιμετώπιση ενδοσχολικών ζητημάτων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχολικών 

μονάδων καθώς κι η διαμόρφωση κατάλληλων οργανωτικών σχημάτων για τον μετασχηματισμό 

της ιεραρχικής γραφειοκρατικής δομής (Κουτούζης, 2012).  

Η ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού στρατηγικού σχεδιασμού να ισορροπήσει μεταξύ των 

κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή οδήγησε  σε 

εκπαιδευτική πολυνομία μέσω διάφορων μεταρρυθμίσεων και διατάξεων, με συνέπεια να 

διαμορφωθούν προϋποθέσεις ανίσχυρης δημόσιας παιδείας σε διάστημα οικονομικής κρίσης, όπως 

και τη δεκαετία του '70 (Κατσαρός, 2008). Ο τελευταίος νόμος 4186/2013 αποτελεί μια απόδειξη 
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αναποτελεσματικότητας επίλυσης κοινωνικών ζητημάτων και ανισοτήτων, ενώ η επανεξέταση του 

ζητήματος για αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος κάνει αισθητή την παρουσία της για 

ακόμη μια φορά, επιζητώντας την άμεση εφαρμογή της.  

7. Συμπεράσματα 

Η εκχώρηση διαχειριστικών αρμοδιοτήτων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και στην 

Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν επαρκεί, καθώς η κεντρική εξουσία κατέχει το δικαίωμα 

της τελικής απόφασης (Ανδρέου, 1996). Άλλωστε η εκπαιδευτική μονάδα εξακολουθεί να έχει τον 

ρόλο του τελικού αποδέκτη των αποφάσεων για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Συγχρόνως, η τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς, όπως οι γονείς, οι 

συνδικαλιστικές ενώσεις των εκπαιδευτικών ή οι παραγωγικές τάξεις, καθίστανται κοινωνοί στη 

διοίκηση της εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων αλλά για ζητήματα ήσσονος σπουδαιότητας. 

Η αποκέντρωση του «περιεχομένου της εκπαίδευσης», µε την έννοια να έχει η τοπική 

αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα ορισμού της πορείας των προγραμμάτων σπουδών, με βάση τις 

τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, καθώς και να διαμορφώνει μια τοπική εκπαιδευτική πολιτική 

σε εθνικό επίπεδο, παραμένει ζήτημα προς λύση (Κατσαρός & Τύπας, 2005). 

Οι διαπιστώσεις μας οδηγούν να αντιληφθούμε πως η απόλυτη συγκέντρωση ή αποκέντρωση 

της εξουσίας σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται ουτοπική, ιδιαίτερα στην περίπτωση της  

ελληνικής  πραγματικότητας. Μείζον ζήτημα κατά την εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί η επίτευξη 

ισορροπίας μεταξύ των κεντρικών και των περιφερειακών υπηρεσιών. Όμως η ακολουθία μιας 

οργανωμένης και μεθοδικής εκπαιδευτικής πολιτικής μπορεί να οδηγήσει στη σωστή λειτουργία 

αυτής της οργάνωσης (Σαΐτης, 2005). 

Το ελληνικό διοικητικό πλαίσιο, βάσει του οποίου λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα 

φαίνεται να εξετάζει τα όριά του. Για αρκετά χρόνια η ανάγκη για συνεκτική λειτουργία της 

Εκπαίδευσης καθιστούσε απαραίτητο ένα κεντρικό σύστημα σχεδιασμού, οργάνωσης και εποπτείας 

του εκπαιδευτικού συστήματος. Η ανάγκη, ωστόσο, για συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

εμβάθυνσης του εκδημοκρατισμού επιβάλλει νέες προσεγγίσεις. Η πολυμορφία του μαθητικού 

δυναμικού και οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες περιοχές της χώρας μας 

απαιτούν την ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών από τις τοπικές κοινωνίες (Πετρίδου, 2002). 

Εν κατακλείδι κατά τον Little (1992, στο Fullan & Hargreaves) η αποκέντρωση της 

εκπαίδευσης θεωρείται τα τελευταία χρόνια ως ο μηχανισμός αναζωογόνησης του σχολείου. Η 

ανάληψη διοικητικών ευθυνών από τη σχολική μονάδα σημαίνει μεγαλύτερη ελευθερία και 

ευελιξία κινήσεων από το σχολείο και μεγαλύτερη υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών για τον ρόλο 

τους. Με λίγα λόγια, η αποκέντρωση προϋποθέτει και απαιτεί την εγκαθίδρυση καθεστώτος 

αυτονομίας με τις μεταρρυθμίσεις που αυτό συνεπάγεται· μεταρρυθμίσεις, όμως, που θα πρέπει να  

είναι σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στο ελληνικό συγκείμενο.  
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Περίληψη 

Μία από τις πτυχές της πολύπλευρης κρίσης που αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος τα 

τελευταία έτη, είναι η κρίση νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος. Εξαιτίας και της πολιτικής 

“χρεωκοπίας” έχουν αυξηθεί σημαντικά οι υποστηρικτές της μετάβασης σ’ ένα σύστημα άμεσης 

δημοκρατίας, αντίστοιχο με εκείνο της Αθήνας της κλασσικής εποχής. Ωστόσο, επειδή οι βάσεις 

του πολιτεύματος της σύγχρονης Ελλάδας έχουν τεθεί πάνω στη θεμελιώδη αρχή της 

αντιπροσώπευσης, φαίνεται πως αντενδείκνυται η καθολική υιοθέτηση αμεσοδημοκρατικών 

θεσμών. Μια σειρά παραγόντων, μάλιστα, σχετιζόμενοι με το μέγεθος των εθνικών κρατών, τη 

ροπή πολιτών και πολιτικών προς την παραπληροφόρηση και τη δημαγωγία, καθώς και την 

περιορισμένη ποιότητα των δημοψηφισματικώς λαμβανομένων αποφάσεων επιβεβαιώνουν τη 

συγκεκριμένη άποψη. Επομένως, αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί αφ’ ενός η 

εμπεριστατωμένη ανάλυση των συγκεκριμένων παραγόντων, διαμέσου της εξέτασης και της 

δημοψηφισματικής ιστορίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους, αφ’ ετέρου η επισήμανση της 

αναγκαιότητας αποκατάστασης του αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα του ελληνικού πολιτεύματος 

τόσο σε θεσμικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο.     

Λέξεις κλειδιά: δημοκρατία, αντιπροσώπευση, δημοψήφισμα, αξιοκρατία, λαϊκή κυριαρχία  

1. Εισαγωγή 

Σε κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος την οργάνωση της πολιτείας και την ενάσκηση 

δημόσιας εξουσίας διέπουν ορισμένες θεμελιώδεις αρχές. Κορωνίδα των εν λόγω αρχών αποτελεί 

εκείνη της «λαϊκής κυριαρχίας», σύμφωνα με την οποία όλες οι εξουσίες ενός κράτους πηγάζουν 

από τον ίδιο τον λαό του, ασκούνται δε πάντοτε υπέρ αυτού, του συνόλου, δηλαδή, των πολιτών. 

Το συγκεκριμένο θεώρημα κυριάρχησε στον ευρωπαϊκό χώρο έπειτα από τα μέσα του 19ου αιώνα 

και το πέρας της Β’ Γαλλικής Επανάστασης, όποτε άρχισαν να αναγνωρίζονται μαζικά τα πολιτικά 

δικαιώματα όλο και περισσότερων πολιτών. Ωστόσο, για την αποτελεσματικότερη ενάσκηση της 

πολιτικής εξουσίας, από την πρώτη στιγμή της κατοχύρωσής της η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας 

συνοδεύθηκε από δύο έτερες καταστατικές αρχές, εκείνες της «διάκρισης των εξουσιών» και της 

«αντιπροσώπευσης». 

Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών άρχισε να διαμορφώνεται -τουλάχιστον θεωρητικώς- 

ήδη από τα τέλη του 17ου αιώνα από εκπροσώπους του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Με κεντρική ιδέα 

πως για την αποφυγή κρατικής και κυρίως προσωπικής αυθαιρεσίας η δημόσια εξουσία οφείλει να 

διαμοιράζεται σε ξεχωριστά όργανα και θεσμούς, η διάκριση των εξουσιών αποτελεί έκτοτε 

συστατικό στοιχείο κάθε σύγχρονης δημοκρατικής πολιτείας. Πέραν όμως της εξαιρετικά 

σημαντικής αυτής αρχής, μεταξύ των διακριτικών γνωρισμάτων των σύγχρονων δημοκρατιών που 

παγιώνουν τη λαϊκή κυριαρχία και στα οποία αποκρυσταλλώνεται η φιλελεύθερη φύση τους, 

συγκαταλέγεται και η αντιπροσωπευτική αρχή. Βάσει αυτής, η άσκηση της πολιτικής εξουσίας ενός 

κράτους διενεργείται δια των νομίμων αντιπροσώπων του λαού, οι οποίοι αναδεικνύονται 

περιοδικά με καθολική ψηφοφορία (Μακρυδημήτρης, Πραβίτα, 2012). Τοιουτοτρόπως, τα 

δημοκρατικά κράτη των δυόμιση περίπου τελευταίων αιώνων έχουν λάβει τη μορφή των 
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αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών, με την εξουσία να μην ασκείται άμεσα από τους ίδιους τους 

πολίτες, αλλά από τους κοινοβουλευτικούς και τους κυβερνητικούς τους εκπροσώπους.  

Πλήρως αντιπροσωπευτικός, ήδη από τη θέσπιση του Συντάγματος του 1864, είναι ο 

χαρακτήρας και της ελληνικής πολιτείας. Όλες της οι εξουσίες πηγάζουν από τον ελληνικό λαό, 

ωστόσο, βάσει του Θεμελιώδους Νόμου της χώρας, οι δημόσιες πολιτικές σχεδιάζονται και 

εφαρμόζονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους του. Παρά ταύτα, η πολύπλευρη κρίση -

οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πνευματική- που αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος την τελευταία 

οκταετία έχει επιφέρει, αναμφίβολα, πλήγματα και στον αντιπροσωπευτικό του χαρακτήρα. 

Μεταξύ αυτών δεσπόζει η κρίση νομιμοποίησης που διακρίνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, η 

οποία εύκολα μετατρέπεται σε κρίση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας ευρύτερα (Μάνεσης, 

1980). Για το λόγο αυτό, κατά τα τελευταία έτη έχουν πληθύνει οι ελληνικές φωνές που 

υπερασπίζονται την αναγκαιότητα μετάβασης από το σύστημα της αντιπροσωπευτικής σ’ εκείνο 

της άμεσης δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, το δίλημμα μεταξύ άμεσης ή αντιπροσωπευτικής 

δημοκρατίας τίθεται στο επίκεντρο της παρούσας μελέτης. Για την άρση του πρόκειται να 

εξεταστούν επιμελώς τα κύρια γνωρίσματα των συγκεκριμένων συστημάτων, υπό την έποψη 

μάλιστα της δημοψηφισματικής ιστορίας της σύγχρονης Ελλάδας.  

2. Η άμεση δημοκρατία και οι ατέλειές της 

Το πολιτειακό σύστημα της άμεσης δημοκρατίας έχει τις ρίζες του στην κλασσική Αθήνα του 

δεύτερου μισού του 5ου π.Χ. αιώνα. Χαρακτηριστικό της στοιχείο ήταν η κυριάρχηση της γνώμης 

της πλειοψηφίας των Αθηναίων πολιτών για κάθε σημαντικό ζήτημα που αφορούσε την πόλη τους 

(Μπήτρος, Καραγιάννης, 2011). Με άλλα λόγια, σχεδόν κάθε δημόσια πολιτική της εποχής 

σχεδιαζόταν και κάθε απόφαση λαμβανόταν στην «Εκκλησία του Δήμου», την ανώτατη γενική 

συνέλευση της πόλης, η οποία συνεδρίαζε τακτικά με τη συμμετοχή κάθε άρρενος πολίτη, 

εξαιρουμένων φυσικά των γυναικών, των μετοίκων και των δούλων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην 

κλασσική Αθήνα διάχυτη ήταν η αντίληψη ότι όλοι οι πολίτες είναι εν δυνάμει και πολιτικοί, 

επιφορτισμένοι με σωρεία δικαιωμάτων αλλά και ταυτόχρονα υποχρεώσεων. Άλλωστε, αντίστοιχη 

είναι και η αντίληψη και για τους σημερινούς αιτούντες και λάτρεις αμεσοδημοκρατικών θεσμών, 

ότι δηλαδή οι κυβερνώμενοι είναι πλήρως εφοδιασμένοι και έχουν τη δυνατότητα να είναι 

παράλληλα και κυβερνώντες (Waldo, 1990). Εντούτοις και εν πλήρη αντιθέσει με την αρχαία 

Αθήνα, το συγκεκριμένο επιχείρημα για τα σημερινά κράτη και κοινωνίες μπορεί για μια σειρά από 

λόγους να καταρριφθεί.  

Μεταξύ των ανασταλτικών παραγόντων της υιοθέτησης του συστήματος της άμεσης 

δημοκρατίας στις σύγχρονες πολιτείες περιλαμβάνεται κατ’ αρχάς το μέγεθος των εθνικών κρατών. 

Εν αντιθέσει με την αρχαία Αθήνα, η οποία ήταν μια μικρή πόλη ορισμένων δεκάδων χιλιάδων 

κατοίκων, εκ των οποίων μόλις ένα μικρό ποσοστό κατείχε πολιτικά δικαιώματα, στα σημερινά 

κράτη των δεκάδων και εκατοντάδων εκατομμυρίων πολιτών είναι ανέφικτη η πλήρης υιοθέτηση 

αντίστοιχων διαδικασιών (Παυλόπουλος, 2016). Ως εκ τούτου, το αντιπροσωπευτικό πλεονεκτεί 

έναντι του αμεσοδημοκρατικού συστήματος, χάριν κατ’ αρχάς της διευκολύνσεως που προσφέρει 

ως προς τη λήψη δημόσιων αποφάσεων.  

Εκτός όμως από τις δυσχέρειες που είναι πιθανό να προκαλούνται κατά την τακτική 

αξιοποίηση θεσμών της άμεσης δημοκρατίας, ακόμα περισσότερες αμφιβολίες για την καθολική 

υιοθέτησή τους γεννώνται από το ενδεχόμενο έλλειμμα ποιότητας των αποφάσεων που 

λαμβάνονται μέσω αυτών. Μολονότι κάθε ενεργός πολίτης έχει πια τη δυνατότητα συνεχούς 

ενημέρωσης μέσω του Διαδικτύου, από μόνη της αυτή δεν τον καθιστά ικανό να αποφασίζει επί 

οιουδήποτε ζητήματος. Η διεύρυνση και η διαρκής εξειδίκευση της κρατικής δραστηριότητας σε 

νέα πεδία πολιτικής (Μάνεσης, 1991) καθιστούν αναπόφευκτα αδύνατη την ποιοτική εμπλοκή κάθε 

πολίτη στην επίλυση ενός δημόσιου προβλήματος. Από μόνη της, άλλωστε, η απλή ενημέρωση δεν 

είναι επαρκής, πόσο μάλλον όταν στις τάξεις του Διαδικτύου τείνουν να κυριαρχήσουν πλήρως η 

παραπληροφόρηση και τα “fake news”, αποτελώντας αμφότερα επικίνδυνους εχθρούς των 
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δημοκρατικών πολιτευμάτων, ανεξαρτήτως άμεσης ή αντιπροσωπευτικής μορφής. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ποιότητας των λαμβανομένων αποφάσεων 

υπερέχει αναμφίβολα η αντιπροσωπευτική έναντι της άμεσης δημοκρατίας εξαιτίας και ενός 

επιπρόσθετου παράγοντα, του σεβασμού της γνώμης της μειοψηφίας.  

Αναπόφευκτα, η λήψη μιας απόφασης υπό συνθήκες άμεσης δημοκρατίας αποκλείει 

οιαδήποτε έννοια μειοψηφίας. Όπως και στην κλασσική Αθήνα, η υπεροχή της γνώμης των πολλών 

παραμερίζει, έως και περιθωριοποιεί τελείως τις απόψεις των μειοψηφούντων, αποκλείοντας τα 

όποια θετικά στοιχεία πιθανώς αυτές εμπεριείχαν. Σε δημοψηφισματικές συνθήκες, άλλωστε, στις 

οποίες ενθαρρύνεται από κάθε αντιμαχόμενη πλευρά η καλλιέργεια διχαστικού κλίματος, 

απορρίπτονται οι διαδικασίες δημιουργικού διαλόγου και εποικοδομητικής διαβούλευσης που 

συναντώνται στα αντιπροσωπευτικά κράτη. Γι’ αυτό και τα τελευταία διακρίνονται όχι μόνο από 

την ποιότητα των αποφάσεών τους, αλλά ταυτόχρονα και από την προστασία της εκάστοτε 

μειοψηφίας από ενδεχόμενη καταπίεση της πλειοψηφίας (Παντελής, 2007).  

Κοντολογίς, ποικίλουν οι λόγοι εξαιτίας των οποίων υπερτερεί στη σύγχρονη εποχή η 

αντιπροσωπευτική έναντι της άμεσης δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, σπανίζουν, εάν δεν εκλείπουν 

παντελώς, τα καθαρά αμεσοδημοκρατικά κράτη. Από την άλλη πάντως, στις υφιστάμενες 

αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες δεν αποκλείεται, ούτε απαγορεύεται η ενεργοποίηση 

αμεσοδημοκρατικών θεσμών. Πολλοί εξ’ αυτών προβλέπονται σε ισχύοντα συνταγματικά κείμενα, 

μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το Σύνταγμα της Ελλάδος. Κι αν για το ελληνικό κράτος 

δεν ορίζονται αντίστοιχοι θεσμοί, όπως είναι η «λαϊκή πρωτοβουλία» (“initiative populaire”), η 

«λαϊκή αρνησικυρία» (“veto populaire”) και η «λαϊκή ανάκληση» (“recall”) (Παντελής, 2007), δεν 

ισχύει το ίδιο για τον πιο διαδεδομένο εξ’ αυτών, το δημοψήφισμα.  

2.1 Το δημοψήφισμα και τα είδη του 

Το δημοψήφισμα είναι ο πιο συνήθης από τους θεσμούς της άμεσης δημοκρατίας, που 

σχετικοποιεί, δίχως όμως να παραλλάσσει τελείως το αντιπροσωπευτικό σύστημα (Σπυρόπουλος, 

2006). Μέσω της προκήρυξής του ο ισχυρός, βάσει της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας, λαός καλείται 

να αποφανθεί επί ενός συγκεκριμένου ερωτήματος. Εκείνος μάλιστα που θέτει το ερώτημα στα 

αντιπροσωπευτικά συστήματα είναι ένα κρατικό όργανο, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την 

Κυβέρνηση και τη Βουλή. Πάντως, το ποιος προκαλεί τη διενέργεια του δημοψηφίσματος, όπως 

επίσης και το κατά πόσο το αποτέλεσμά του γίνεται σεβαστό από τους αντιπροσώπους των πολιτών 

-κοινοβουλευτικούς ή κυβερνητικούς- αποτελούν συγκεκριμένες μεταβλητές που καθορίζουν, 

μεταξύ άλλων, το είδος του εκάστοτε δημοψηφίσματος.  

Ο αμεσοδημοκρατικός θεσμός του δημοψηφίσματος χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες ειδών: α. 

εκείνη του αποφασιστικού ή του συμβουλευτικού, β. εκείνη του γνησίου ή του προσωπικού και γ. 

εκείνη του “καθαρού” ή του νόθου. Όσον αφορά κατ’ αρχάς τα είδη της πρώτης κατηγορίας, 

αποφασιστικό είναι το δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα του οποίου δεσμεύει τα αντιπροσωπευτικά 

όργανα της πολιτείας να εφαρμόσουν συγκεκριμένες δημόσιες πολιτικές. Μπορεί μεν αυτά να 

κατέχουν το συνταγματικό δικαίωμα της ανάληψης των σχετικών πρωτοβουλιών για τη χάραξη της 

γενικής πολιτικής της χώρας, ωστόσο, όποτε οι πολίτες αποφαίνονται δια του συγκεκριμένου 

είδους δημοψηφίσματος, καθίστανται ρυθμιστές επί συγκεκριμένων θεμάτων της δημόσιας 

ατζέντας. Για το λόγο αυτό, το αποφασιστικό δημοψήφισμα διακρίνεται από έναν αμιγώς 

δεσμευτικό χαρακτήρα, εν πλήρη, δηλαδή, αντιθέσει μ’ εκείνον του συμβουλευτικού. Το τελευταίο 

αφορά αποκλειστικά την έκφραση της απλής γνώμης των πολιτών επί ενός ερωτήματος που τους 

τίθεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, ενόψει μιας απόφασης που πρόκειται η 

τελευταία να λάβει, δίχως όμως να την δεσμεύει το αποτέλεσμά του (Μαυριάς, 2014). 

Ανεξαρτήτως πάντως τους είδους τους, η συγκεκριμένη κατηγορία δημοψηφισμάτων ταυτίζεται με 

το γνήσιο και επ’ ουδενί με το προσωπικό δημοψήφισμα.  

Γνήσιο (“referendum”) είναι το δημοψήφισμα, κατά το οποίο οι πολίτες ενός κράτους 

καλούνται να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους, επιλέγοντας μεταξύ δύο συγκεκριμένων 
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προτάσεων που τους θέτει ένα αντιπροσωπευτικό όργανο (Σπηλιωτόπουλος, 1988). 

Τοιουτοτρόπως, ανόθευτα και δίχως οιουδήποτε είδους εξαναγκασμό το εκλογικό σώμα 

αποφαίνεται επί ενός ερωτήματος, ανεξαρτήτως εάν η απάντηση της πλειοψηφίας του θα γίνει εν 

τέλει αποδεκτή ή όχι από την Κυβέρνηση. Από την άλλη το προσωπικό δημοψήφισμα 

(“plabiscitum”) αποσκοπεί είτε στο να επικυρωθεί, δια της θετικής ψήφου των πολιτών, μία 

προειλημμένη απόφαση της πολιτικής ηγεσίας, περιβάλλοντάς την με την αναγκαία νομιμοποίηση, 

είτε ακόμη και να στηρίξει, ή και να προσαυξήσει την πολιτική δύναμη ενός ηγέτη (Παυλόπουλος, 

2016, Σπυρόπουλος, 2006). Εν’ ολίγοις, διαμέσου του προσωπικού δημοψηφίσματος επιχειρείται 

συνήθως η πρόσληψη λαϊκού χρίσματος από έναν κυβερνήτη, ο οποίος έχει αναλάβει τα ηνία της 

εξουσίας δίχως να έχει προηγηθεί γνήσια και, αν μη τι άλλο, νόμιμη λαϊκή ετυμηγορία. Επομένως, 

διαμέσου των αμιγώς προσωπικών δημοψηφισμάτων, όχι μόνο το πολίτευμα μιας χώρας 

διολισθαίνει προς τον καισαρισμό (Παντελής, 2007), αλλά νοθεύεται και το σπουδαιότερο πολιτικό 

δικαίωμα, ήτοι η ψήφος του λαού. Ουδόλως, άλλωστε, είναι τυχαίο πως η συντριπτική πλειοψηφία 

των προσωπικών δημοψηφισμάτων είναι ταυτοχρόνως και νόθα.  

Τα νόθα αποτελούν είδος της τρίτης κατηγορίας διάκρισης των δημοψηφισμάτων. Ο 

προσωπικός τους, όπως προεκτέθηκε, χαρακτήρας και οι εκ των προτέρων προσπάθειες της 

εκάστοτε αυθαίρετης πολιτικής ηγεσίας για την εξασφάλιση ενός αποτελέσματος που θα εγγυάται 

τα συμφέροντά της και θα παγιώνει τη δύναμή της, επιτρέπουν την χρήση εκτεταμένης νοθείας. Η 

τελευταία αποκρυσταλλώνεται τόσο κατά το στάδιο προ της διεξαγωγής ενός τέτοιου είδους 

δημοψηφίσματος, όπου λαμβάνουν χώρα πρακτικές βίας, τρομοκράτησης των εκλογέων και 

αποκλεισμού των πολιτικών αντιπάλων, όσο και κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ή και στο στάδιο 

της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων. Μάλιστα, εξαιτίας της νοθευμένης φύσεως από την οποία 

δύναται να διακατέχεται ένα δημοψήφισμα, κάνει την εμφάνισή της η σοβαρότερη παρενέργεια της 

απόλυτα άμεσης δημοκρατίας, η «τυρρανία της πλειοψηφίας» (Tocqueville, 1863). Γι’ αυτό και στα 

πλήρως ομαλά, δημοκρατικά και αμιγώς αντιπροσωπευτικά συστήματα συνηθίζουν να εκλείπουν 

τα νόθα δημοψηφίσματα και να υπερισχύουν, όποτε αυτά διεξάγονται, τα επονομαζόμενα 

“καθαρά”· εκείνα, δηλαδή, που εκφράζουν τη γνήσια και ανόθευτη βούληση του λαού επί ενός 

συγκεκριμένου δημόσιου ζητήματος ή προβλήματος.  

Συμπερασματικά, σε ό,τι αφορά τα είδη των διενεργούμενων δημοψηφισμάτων, τα γνήσια 

είναι συνήθως καθαρά και γνωμοδοτικού-συμβουλευτικού χαρακτήρα, τα δε προσωπικά, νόθα και 

σίγουρα αποφασιστικά, εάν βέβαια το αποτέλεσμά τους εξυπηρετεί τα συμφέροντα εκείνου που τα 

προκηρύσσει. Όσον αφορά πάντως την ελληνική δημοψηφισματική ιστορία, στα ελάχιστα 

δημοψηφίσματα που έχουν διεξαχθεί, με πρώτο εξ’ αυτών εκείνο του 1863, συναντώνται όλοι οι 

τύποι και τα είδη τους. Το ποια εκ των τελευταίων όμως υπερτερούν, αποτελούν ασφαλή οδηγό για 

το εάν είναι εφικτή η εκτενής υιοθέτηση αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών στην ελληνική πολιτεία.  

 

3. Τα δημοψηφίσματα στο σύγχρονο ελληνικό κράτος 

Καθόλη τη διάρκεια του βίου του νεοελληνικού κράτους έχουν διεξαχθεί εννέα (9) συνολικά 

δημοψηφίσματα. Τα περισσότερα εξ’ αυτών διενεργήθηκαν σε επονομαζόμενες “de facto” 

πολιτικές καταστάσεις και σχετίζονταν κυρίως με τη μορφή του πολιτεύματος, όπως επίσης και με 

τη λαϊκή νομιμοποίηση του εκάστοτε πολιτικού καθεστώτος. Για το λόγο αυτό τα περισσότερα εν 

Ελλάδι διενεργηθέντα δημοψηφίσματα ήταν αφ’ ενός αποφασιστικά, αφ’ ετέρου προσωπικά και σε 

σημαίνοντα βαθμό νόθα. Άλλωστε, το μοναδικό γνωμοδοτικό δημοψήφισμα διεξήχθη στο ελληνικό 

κράτος πολλές δεκαετίες μετά την κατοχύρωση του αμεσοδημοκρατικού θεσμού στο Σύνταγμα του 

1975. Τότε προβλέφθηκε για πρώτη φορά στο συνταγματικό κείμενο ως ένας προαιρετικός -και 

μόνο- θεσμός (Μαυριάς, 2014), τον οποίο μπορούσε να προκηρύσσει μονάχα ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, έπειτα δε από τη συνταγματική αναθεώρηση του 1986 η εν λόγω αρμοδιότητα 

μεταβιβάστηκε στην εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία και τη Βουλή. Το πρώτο πάντως 

δημοψήφισμα εντός της ελληνικής επικρατείας διεξήχθη στις αρχές του 1863, λίγες εβδομάδες 
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ύστερα από την εκθρόνιση και την έξωση του πρώτου βασιλιά του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους 

Όθωνα.  

Με απόφαση της Συντακτικής Συνέλευσης στα τέλη του 1862 και κατόπιν υποδείξεων της 

Αγγλίας προκηρύχθηκε η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τον Ιανουάριο του 1863 με σκοπό την 

εκλογή νέου Ανώτατου Άρχοντα. Περίπου 250 χιλιάδες άρρενες Έλληνες πολίτες προσήλθαν στις 

κάλπες για την εκλογή νέου βασιλιά, ενόσω μεταξύ των εναλλακτικών τους επιλογών ήταν και το 

καθεστώς της αβασίλευτης δημοκρατίας. Μόλα ταύτα, η συντριπτική πλειοψηφία των εκλογέων -

άνω του 95%- τάχθηκε υπέρ του πρίγκιπα Αλφρέδου, δευτερότοκου υιού της βασίλισσας της 

Αγγλίας, επιθυμώντας να αναλάβει βασιλικά καθήκοντα. Ωστόσο, επειδή βάσει του Πρωτοκόλλου 

του Λονδίνου του 1830 απαγορευόταν ρητά η ανάθεση του ελληνικού θρόνου σε κάποια από τις 

μοναρχικές οικογένειες των τριών Μεγάλων Δυνάμεων -Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας-, ο 

Αλφρέδος αρνήθηκε τον θρόνο (Αλιβιζάτος, 2011). Ως εκ τούτου, παρόλο τον αποφασιστικό, 

κυρίως όμως προσωπικό χαρακτήρα του πρώτου ελληνικού δημοψηφίσματος, τον Ανώτατο 

Άρχοντα της χώρας επέλεξαν οι ίδιες οι Δυνάμεις, χρίζοντας βασιλέα των Ελλήνων τον πρίγκιπα 

της Δανίας Γεώργιο Γκλύξμπουργκ. Όσον αφορά δε την καθαρότητα ή τη νόθευση του πρώτου 

ελληνικού δημοψηφίσματος, παρότι δεν υπήρξαν μαρτυρίες και κατηγορίες περιστατικών πιέσεων 

και βίας, η προηγηθείσα του δημοψηφίσματος αγγλική υπόσχεση περί παραχώρησης των 

Επτανήσων στο ελληνικό κράτος διαδραμάτισε αναμφίβολα σημαντικό ρόλο στο τελικό 

αποτέλεσμα.  

Το αμέσως επόμενο, σαφώς πιο προσωπικό και νόθο από το πρώτο, ελληνικό δημοψήφισμα 

πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 1920. Έχοντας προηγηθεί η απροσδόκητη έως ενός βαθμού νίκη 

των αντιβενιζελικών στις εθνικές εκλογές του Νοεμβρίου του 1920, όπως επίσης και ο πρόωρος 

θάνατος του βασιλέως Αλέξανδρου, είχε ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για την επιστροφή του τέως 

Ανώτατου Άρχοντα και βασικού πρωταγωνιστή του Εθνικού Διχασμού των προηγούμενων ετών 

Κωνσταντίνου (Μαυρογορδάτος, 2015). Για το λόγο αυτό, το αντίπαλον δέος του Κωνσταντίνου, 

Ελευθέριος Βενιζέλος, φέροντας βαρύτατες ευθύνες για την εκλογική ήττα των προηγούμενων 

μηνών, επέλεξε την στάση της αποχής των βενιζελικών από τη δημοψηφισματική διαδικασία. Κατά 

συνέπεια, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στο νέο δημοψήφισμα τάχθηκε υπέρ της 

επιστροφής του Κωνσταντίνου, μόλες τις συνέπειες για τον πληθυσμό της Ιωνίας και του ελληνικού 

έθνους που θα επακολουθούσαν στον επόμενο ενάμιση χρόνο. Άλλωστε, η Μικρασιατική 

Καταστροφή του 1922 αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη διενέργεια του τρίτου κατά σειρά 

δημοψηφίσματος στην ελληνική πολιτεία.  

Το τρίτο δημοψήφισμα έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 1924, αφού βέβαια κατά τις 

προηγούμενες εβδομάδες ο χρόνος της διεξαγωγής του είχε μετατραπεί σε πεδίο έντονης διαφωνίας 

μεταξύ των επικεφαλής των δύο ισχυροτέρων σε εκλογική δυναμική πολιτικών δυναμική, 

Ελευθερίου Βενιζέλου και Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Αφορμή για τη μεταξύ τους διένεξη είχε 

σταθεί η μορφή που θα λάμβανε εφεξής το πολίτευμα, εάν δηλαδή θα συνέχιζε αυτό να είναι 

βασιλευόμενη δημοκρατία, ή εάν θα επιλεγόταν ένα αβασίλευτο μοντέλο (Clogg, 1999, 

Mavrogordatos, 1983). Παρόλο που και οι δύο πολιτικοί άνδρες συμφωνούσαν στη λύση της 

αβασίλευτης δημοκρατίας, ο Βενιζέλος προτιμούσε να τεθεί το πολιτειακό δίλημμα απευθείας στην 

κρίση του ελληνικού λαού, ο δε Παπαναστασίου υπερμαχόταν για την ανακήρυξη της αβασίλευτης 

δημοκρατίας με ψήφισμα της Βουλής και την εκ των υστέρων επικύρωσή της μέσω 

δημοψηφίσματος. Τελικά, εν τω μέσω ανοικτής και έντονης κοινοβουλευτικής σύγκρουσης μεταξύ 

των δύο πολιτικών αρχηγών, η οποία οδήγησε τον Ελευθέριο Βενιζέλο σε παραίτηση από το 

πρωθυπουργικό αξίωμα, το δημοψήφισμα της άνοιξης του 1924 αποτέλεσε συμπλήρωμα της 

απόφασης που λήφθηκε εκ των προτέρων από τους αντιπροσώπους του λαού. Γι’ αυτό και το τρίτο 

ελληνικό δημοψήφισμα ήταν αδιαμφισβήτητα προσωπικό και εν μέρει νόθο, καθώς το 70% σχεδόν 

των ψηφισάντων επικύρωσε μία ήδη προειλημμένη απόφαση.      

Απολύτως προσωπικά και νόθα πάντως ήταν και τα δύο επόμενα δημοψηφίσματα, εκείνα του 

1935 και του 1946. Το δημοψήφισμα του 1935 πραγματοποιήθηκε επί του δικτατορικού 
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καθεστώτος του στρατηγού Κονδύλη, το οποίο είχε επιβληθεί έπειτα από δύο αποτυχημένα 

βενιζελικά πραξικοπήματα (Αλιβιζάτος, 1995). Μέσα σ’ ένα κλίμα έντονης πολιτικής 

αντιπαράθεσης, κυρίως όμως κατατρομοκράτησης, οι Έλληνες πολίτες κλήθηκαν για μία ακόμη 

φορά να αποφασίσουν για το πολιτειακό ζήτημα. Τελικά, το 98% σχεδόν όσων συμμετείχαν σ’ 

εκείνη τη δημοψηφισματική διαδικασία τάχθηκαν υπέρ της επιστροφής στο πολίτευμα της 

βασιλευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του επανερχομού του εξορισθέντος από τα τέλη 

του 1923 βασιλέως Γεωργίου του Β’. Ωστόσο, η καθοριστική συνδρομή του Ανώτατου Άρχοντα 

στην επιβολή της μεταξικής δικτατορίας έναν χρόνο αργότερα θα επιβάρυνε σημαντικά τη θέση 

του στο μεταπολεμικό πολιτειακό σύστημα. Πράγματι, τόσο κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου, κυρίως όμως μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας τον Οκτώβριο του 1944, το 

πολιτειακό ζήτημα είχε επανέλθει στη δημόσια ατζέντα. Δυνάμεις της φιλοβασιλικής Δεξιάς 

τάσσονταν υπέρ της συνέχισης της δυναστείας των Γκλύξμπουργκ, την στιγμή που τόσο το ΚΚΕ 

και το ΕΑΜ, όσο και παρατάξεις του πολιτικού Κέντρου υποστήριζαν την αναγκαιότητα έξωσης 

της εν λόγω δυναστείας, λόγω των παρελθουσών, απολυταρχικών έως και φασιστικών της τάσεων. 

Τελικά, επελέγη ξανά η λύση του δημοψηφίσματος για την επίλυση του πολιτειακού ζητήματος, η 

διεξαγωγή του οποίου προκηρύχθηκε για τον Σεπτέμβριο του 1946. Εντούτοις, οι προηγηθείσες 

εθνικές εκλογές του Μαρτίου του ίδιου έτους, κατά τις οποίες οι δυνάμεις της Αριστεράς και σε 

μικρότερο βαθμό του Κέντρου επέλεξαν τον τραγικό για τις ίδιες και τη χώρα δρόμο της αποχής, 

επιτρέποντας τον σχηματισμό μιας ισχυρής φιλοβασιλικής Κυβέρνησης και δίνοντας το έναυσμα 

για την έναρξη του εμφυλίου πολέμου (Αλιβιζάτος, 2011, Παντελής, 2007), προμήνυσαν το 

αποτέλεσμα του επερχόμενου δημοψηφίσματος. Εν τω μέσω μίας πρωτοφανούς για τα ευρωπαϊκά 

δεδομένα της εποχής εμφύλιας σύρραξης και των εγκληματικών ενεργειών των αντιμαχόμενων 

στρατοπέδων, το 68,4% του λαού τάχθηκε υπέρ της επανόδου του Γεωργίου του Β’, κάτι που 

προσέδωσε αμιγώς προσωπικά στοιχεία και στο εν λόγω δημοψήφισμα.  

Εντελώς προσωπικά πάντως ήταν και τα δύο δημοψηφίσματα που διενεργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της επταετούς δικτατορίας των συνταγματαρχών (1967-1974). Το πρώτο εξ’ αυτών έλαβε 

χώρα το 1968 ως μία απόπειρα προσκτήσεως ενός προσχήματος συνταγματικής νομιμότητας του 

δικτατορικού καθεστώτος (Μακρυδημήτρης, 1997). Τοιουτοτρόπως, έχοντας η ηγεσία της χούντας 

διαμορφώσει ένα συνταγματικό κείμενο που θωράκιζε τις εξουσίες της, το επονομαζόμενο «Σύνταγμα 

του 1968», κάλεσε το λαό να το επικυρώσει, μολονότι είχε ήδη καταπατηθεί κάθε στοιχείο ατομικής 

και πολιτικής ελευθερίας, εξακολουθούσε δε να βρίσκεται σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος. Υπό αυτές τις 

συνθήκες το πρώτο χουντικό Σύνταγμα υπερψηφίστηκε από το 92% εκείνων που μετείχαν στη 

δημοψηφισματική διαδικασία. Αντιστοίχως και το δεύτερο δημοψήφισμα που διενεργήθηκε κατά τη 

διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών και αφορούσε το νέο χουντικό Σύνταγμα, εκείνο του 

1973, στο οποίο προβλεπόταν η εγκαθίδρυση προεδρικής δημοκρατίας, διακρίθηκε από προσωπικά και 

κυρίως νόθα γνωρίσματα, επικυρώνοντας ουσιαστικά τις δεσποτικές βλέψεις του αρχηγού του 

καθεστώτος.  

Εν αντιθέσει πάντως με όλα τα ήδη προεκτεθέντα δημοψηφίσματα, στα οποία αμέσως ή 

εμμέσως νοθεύθηκε η βούληση του ελληνικού λαού, τα δύο τελευταία που διενεργήθηκαν μετά τη 

μεταπολίτευση του 1974 ήταν παντελώς καθαρά. Τόσο το δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου του 1974 

που αφορούσε για μία ακόμη φορά τη μορφή του πολιτεύματος, όσο και εκείνο του Ιουλίου του 

2015, παρόλη την κοινωνική και πολιτική πόλωση, έγιναν με σεβασμό σε κάθε συνταγματική 

διάταξη σχετική με τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα. Αμφότερα, πέρα από καθαρά ήταν και 

γνήσια, εκφράζοντας την άποψη της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών για το ερώτημα, στο οποίο 

καλούνταν να απαντήσουν. Η μοναδική τους διαφορά πάντως, έγκειτο στο γεγονός, πως ενόσω το 

δημοψήφισμα του 1974 ήταν αποφασιστικό, παγιώνοντας τοιουτοτρόπως με την ψήφο του ο 

ελληνικός λαός τον προεδρευόμενο χαρακτήρα της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκείνο του 2015 ήταν 

καθαρά συμβουλευτικό. Τουτέστιν η Κυβέρνηση, παρότι ζήτησε τη γνώμη των πολιτών για τη νέα 

δανειακή συμφωνία που προσέφεραν στη χώρα οι πιστωτές της, δεν δεσμεύθηκε από αυτήν για τις 

επόμενες ενέργειές της. Άλλωστε, βάσει του άρθρου 44 παρ. 2 του ισχύοντος Συντάγματος, η 
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διενέργεια μονάχα γνωμοδοτικού χαρακτήρα δημοψηφισμάτων επιτρέπεται στην ελληνική 

πολιτεία, με την ευθύνη για κάθε δημόσια απόφαση και πολιτική να συνεχίζει να επιμερίζεται 

αποκλειστικά στους κοινοβουλευτικούς και κυρίως κυβερνητικούς αντιπροσώπους του λαού. Αύτη 

είναι, μάλιστα, η ουσία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας εδώ και δυόμιση περίπου αιώνες.  

4. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία 

Όπως έχουμε προαναφέρει, η ιδέα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας άρχισε να 

καλλιεργείται ως ιδανική μορφή πολιτεύματος στα τέλη του 17ου και δη κατά τη διάρκεια του 18ου 

αιώνα. Μια σειρά από Ευρωπαίους διαφωτιστές (Locke, 1690/1980, Hobbes, 1651/1962, Rousseau, 

1762/1973) είχαν ήδη αρχίσει να επεξεργάζονται το συγκεκριμένο τύπο δημοκρατικού 

πολιτεύματος, θέτοντάς τον ως βάση μιας αποτελεσματικής πολιτείας, οι δημόσιες πολιτικές της 

οποίας θα σέβονταν τα στοιχειώδη ατομικά δικαιώματα. Με γνώμονά τους, μάλιστα, την αποτροπή 

της υπερσυγκέντρωσης των εξουσιών σ’ ένα όργανο και απορρίπτοντας το μοναρχικό έως 

απολυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης της εποχής τους, οι ίδιοι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού 

διαφωτισμού μαζί με την αρχή της αντιπροσώπευσης προήγαγαν και μία έτερη, εκείνη της 

διάκρισης των εξουσιών. Τοιουτοτρόπως, ένα αντιπροσωπευτικό πολιτειακό σύστημα, του οποίου 

οι λειτουργίες θα ήταν κατανεμημένες σε ξεχωριστά όργανα, αποτέλεσε τον ιδανικό τύπο κράτους 

που επέλεξαν οι επαναστατημένοι λαοί -αμερικανικός και γαλλικός- στα τέλη του 18ου αιώνα. 

Βέβαια, οι πρώτες ενδείξεις για την στροφή των λαών προς το αντιπροσωπευτικό σύστημα 

διακυβέρνησης εντοπίζονται πολύ νωρίτερα.  

Εν αντιθέσει με την άμεση δημοκρατία της κλασσικής Αθήνας, ένας πρώιμος τύπος 

αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης κυριάρχησε στα χρόνια της πρώτης ακμής της αρχαίας Ρώμης, 

έως δηλαδή το δεύτερο μισό του 1ου π.Χ. αιώνα. Η επονομαζόμενη “res publica” ήταν το ρωμαϊκό 

πολίτευμα, όπου πλην του εκάστοτε αυτοκράτορα, μέρος της δημόσιας εξουσίας απολάμβαναν 

αιρετά από την τάξη των «πατρικίων» μέλη της Συγκλήτου. Ύστερα από τον αφανισμό της όμως 

λόγω της στροφής των Ρωμαίων αυτοκρατόρων προς τον καθαρό καισαρισμό, η αντιπροσωπευτική 

δημοκρατία επανεμφανίζεται στη μοναρχική Αγγλία του 13ου αιώνα, ύστερα από την υπογραφή του 

πρώτου κειμένου περί προστασίας στοιχειωδών ατομικών ελευθεριών, της “Magna Charta” (Blick, 

2015). Τότε εμφανίστηκε το “Parliament”, ένα όργανο στελεχωμένο από αντιπροσώπους των κατά 

τόπους κοινοτήτων, αρχικά συμβουλευτικό προς το βασιλιά, αρχίζοντας όμως σταδιακά να 

αναλαμβάνει και αποφασιστικές αρμοδιότητες. Πάνω στο συγκεκριμένο σύστημα επομένως 

στηρίχθηκαν οι θεωρίες των εκπροσώπων του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, κυρίως δε των ηγετών 

των επαναστατικών κινημάτων των τελών του 18ου αιώνα. Οι τελευταίοι, απορρίπτοντας για μια 

σειρά από λόγους τον αμεσοδημοκρατικό τύπο διακυβέρνησης (Madison, 1992), φοβούμενοι 

κυρίως την εύκολη μετεξέλιξή της σε λαοκρατία ή και οχλοκρατία-“civitas popularis” 

(Μακρυδημήτρης, 2015), υιοθέτησαν ως καταστατική βάση του νέου πολιτεύματος την αρχή της 

αντιπροσώπευσης. Μία αρχή, ο σεβασμός της οποίας απαιτεί να συντρέχουν μαζί της 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  

Πρώτη εκ των θεμελιωδών προϋποθέσεων που καθίστανται απαραίτητες για την 

αποτελεσματική λειτουργία του πολιτεύματος της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι, όπως έχει 

προεκτεθεί, η λαϊκή κυριαρχία. Μόνον ένας ελεύθερος και κυρίαρχος λαός δύναται να συμμετέχει 

στις πολιτικές διαδικασίες, όχι όμως απευθείας, αλλά δια των αιρετών αντιπροσώπων του (Kelsen, 

1998). Για το λόγο αυτό, πλην της λαϊκής κυριαρχίας, αναπόσπαστο στοιχείο της αντιπροσώπευσης 

είναι και η περιοδική και καθολική ψηφοφορία, η οποία επιτρέπει την ανανέωση τόσο της εντολής, 

κυρίως όμως του χρίσματος του λαού προς τους αντιπροσώπους του. Συνεπώς, προς ενίσχυσιν της 

αρχής της αντιπροσώπευσης άρχισαν ύστερα από τα μέσα του 19ου αιώνα και το πέρας της Β’ 

Γαλλικής Επανάστασης να απονέμονται μαζικά προς τους πολίτες τα πολιτικά δικαιώματα του 

εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Μάλιστα, πρώτο εκ των κρατών που ενστερνίστηκε την καθολική 

ψηφοφορία για τους άνδρες ήταν το ελληνικό κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης του 1843-

1844. Άλλωστε, οι Έλληνες εξεγερμένοι, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1820 είχαν επιλέξει 
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το αντιπροσωπευτικό μοντέλο άσκησης της εξουσίας, αντλώντας αντίστοιχα στοιχεία από τα 

πολιτικά συστήματα της κοινοβουλευτικής Αγγλίας και των φιλελεύθερων και δημοκρατικών 

ΗΠΑ. Από τις τελευταίες, μάλιστα, μετέφεραν τη σημαντικότερη ίσως ασφαλιστική δικλείδα για 

την αποτελεσματική λειτουργία του αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος, τα θεσμικά αντίβαρα 

εξουσίας-“check and balances” (Τασόπουλος, 2007), τα οποία είναι εις θέση να αποτρέπουν τον 

υπέρμετρο συγκεντρωτισμό της κρατικής εξουσίας στα κυβερνητικά κυρίως όργανα. Διότι 

αναμφίβολα, ο παραμερισμός, ή ακόμα και η πλήρης υποβάθμιση αντίστοιχων αντιβάρων 

ευθύνονται για την κρίση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας που διακρίνει, μεταξύ άλλων, και τη 

χώρα μας. 

4.1 Η κρίση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας   

Μόλα τα θετικά στοιχεία που παρουσιάζει διαχρονικά το σύστημα της αντιπροσωπευτικής 

δημοκρατίας έναντι εκείνου της άμεσης, ποικίλοι είναι οι λόγοι που το έχουν οδηγήσει σε μία 

παρατεταμένη κρίση. Η συγκεκριμένη κρίση έγκειται κατ’ αρχάς στους πρωταγωνιστές κάθε 

αντίστοιχου συστήματος, τους αντιπροσώπους δηλαδή των πολιτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Η ανεπάρκεια των πολιτικών αντιπροσώπων σε γνώσεις και ικανότητες διακυβέρνησης 

(Schumpeter, 1942) αποτελεί έναν από τους παράγοντες που προκαλεί σοβαρές δυσλειτουργίες στο 

πολίτευμα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Συνδυασμένη αυτή με την υπερίσχυση 

προσωπικών και κομματικών συμφερόντων έναντι του υπέρτερου, γενικού και δημόσιου 

συμφέροντος (Alesina, 1987) έχει ως συνέπεια την αλλοίωση του πυρήνα του συστήματος 

αντιπροσώπευσης, που δεν είναι άλλως από την ανιδιοτελή και ισότιμη μεταχείριση, εξυπηρέτηση 

και εν τέλει αντιπροσώπευση των πολιτών. Κατά συνέπεια, λόγω της προσωπικής ανικανότητας, 

της πρόταξης των ιδιοτελών συμφερόντων εκ μέρους των πολιτικών αντιπροσώπων και της εν τέλει 

επαγγελματοποίησης της πολιτικής (Weber, 1919/1987), η κρίση της αντιπροσωπευτικής 

δημοκρατίας εστιάζεται στην προβληματική σχέση και κυρίως στο χάσμα που διακρίνεται μεταξύ 

κυβερνώντων και κυβερνωμένων, από την οποία εκπορεύεται η επίσης σοβαρή για κάθε 

δημοκρατική πολιτεία κρίση νομιμοποίησης (Habermas, 1975, Μάνεσης, 1980). Η τελευταία, 

μάλιστα, αποτελεί από την πλευρά της καθοριστικό παράγοντα των κρατικών αποτυχιών στη 

σύγχρονη διακυβέρνηση (Buchanan, Tollison, 1984).  

Πέραν πάντως από την κρίση σε επίπεδο προσωπικοτήτων, οι ευθύνες για τα προβλήματα του 

αντιπροσωπευτικού συστήματος διακυβέρνησης επιμερίζονται και στη λειτουργία των θεσμών του. 

Παρόλο που θεμελιώδες όργανο για κάθε αντιπροσωπευτικό πολίτευμα είναι το σώμα των 

αντιπροσώπων, δηλαδή το Κοινοβούλιο, στην πραγματικότητα ο εν λόγω θεσμός είναι πλήρως 

παροπλισμένος. Ο πλήρης έλεγχος και καθορισμός των αποφάσεών του από την εκάστοτε 

κυβερνητική πλειοψηφία, σε συνδυασμό με την ελλιπή εσωκομματική δημοκρατία, έχουν 

προσδώσει αμιγώς πρωθυπουργοκεντρικά στοιχεία στα σύγχρονα πολιτικά συστήματα, μεταξύ των 

οποίων και στο ελληνικό (Ζέρβας, 2014). Στο τελευταίο, μάλιστα, η μεταβολή του αρχηγού του 

κράτους, του Προέδρου της Δημοκρατίας, σ’ έναν συμβολικό -και μόνο- όργανο έπειτα από τη 

συνταγματική αναθεώρηση του 1986 (Μακρυδημήτρης, 2013) παγίωσε τον κυβερνητικό και εν 

τέλει πρωθυπουργικό δεσποτισμό, επιτείνοντας την κρίση αντιπροσώπευσης. Μία κρίση, για την 

οποία επίσης ευθύνεται η ελλιπής δικαστική ανεξαρτησία που εντοπίζεται στο ελληνικό κράτος 

(Παυλόπουλος, 2016), εκπορευόμενη από το γεγονός ότι αποκλειστικά αρμόδια για την επιλογή 

των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών βάσει του Συντάγματος της Ελλάδος (άρθρο 90, παρ. 5) 

είναι η εκάστοτε Κυβέρνηση.  

Κοντολογίς, αμφότεροι προσωπικοί και θεσμικοί παράγοντες μοιράζονται τις ευθύνες για τη 

σοβούσα κρίση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη του 

γεγονότος ότι σε ελάχιστα μόλις κράτη λειτουργούν αρμονικά αμεσοδημοκρατικοί θεσμοί, κάτι που 

επιβεβαιώνει η διχαστική δημοψηφισματική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, αντενδείκνυται η 

μετάβαση στο σύστημα της άμεσης δημοκρατίας. Εκείνο δε που καθίσταται αδήριτη ανάγκη, είναι 

η αποκατάσταση των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας του αντιπροσωπευτικού 
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συστήματος, αποκλειστικά ικανή να διασφαλίσει τα συμφέροντα της ελληνικής πολιτείας και 

κυρίως τα δικαιώματα των πολιτών της.  

5. Η αποκατάσταση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας 

Αδιαμφισβήτητα, όπως έχουμε διαπιστώσει σε όσα έχουν προεκτεθεί, το αποτελεσματικότερο 

σύστημα διακυβέρνησης των σύγχρονων κοινωνιών είναι το αντιπροσωπευτικό. Μόνον μέσω 

αυτού δύναται να λαμβάνονται ποιοτικές αποφάσεις και να εφαρμόζονται οι βέλτιστες για το 

κοινωνικό σύνολο δημόσιες πολιτικές, οι οποίες είναι εις θέση να σέβονται αμφότερα τα 

δικαιώματα της εκάστοτε πλειοψηφίας και μειοψηφίας. Για το λόγο αυτό, ο κοινοβουλευτισμός 

στον οποίο αποκρυσταλλώνεται η αρχή της αντιπροσώπευσης, αποτελεί τη μοναδική πολιτειακή 

μορφή με την οποία μπορεί να εφαρμοστεί στη σύγχρονη εποχή η ιδέα της δημοκρατίας (Kelsen, 

1998). Μόλα ταύτα, τόσο σε άλλα κράτη, όσο και στο ελληνικό, τα τελευταία χρόνια έχει 

εμφανιστεί το φαινόμενο της «δημοσκλήρυνσης» (“demosclerosis”), εκ του οποίου εκπορεύεται η 

δυσκολία των δημόσιων θεσμών και της δημοκρατίας να λειτουργούν αποτελεσματικά στο 

σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον (Μακρυδημήτρης, 2013). Η κρίση αντιπροσώπευσης, μάλιστα, 

έχει διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην εξάπλωση του εν λόγω φαινομένου, καθιστώντας 

αυταπόδεικτη αναγκαιότητα την πλήρη και ουσιαστική αποκατάσταση του αντιπροσωπευτικού 

συστήματος διακυβέρνησης.  

Η αποκατάσταση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας οφείλει να διενεργηθεί ταυτοχρόνως 

σε θεσμικό και προσωπικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, επειδή μόνο οι θεσμοί μπορούν να 

εγγυηθούν τη δημοκρατική διακυβέρνηση έναντι ενδεχόμενης απολυταρχίας, ή από την άλλη 

λαοκρατίας (Τσούκας, 2015), αδήριτη ανάγκη αποτελεί ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και των 

αρμοδιοτήτων των θεσμικών αντιβάρων εξουσίας. Μόνο μέσω ενός αντιπροσωπευτικού 

κοινοβουλευτικού σώματος, εξοπλισμένου με σημαντικές αποφασιστικές, αλλά και ελεγκτικές ως 

προς την εκτελεστική εξουσία αρμοδιότητες δύναται να επαναφέρει την ουσία της 

αντιπροσωπευτικής αρχής, την ανταπόκριση δηλαδή στις ανάγκες και στα βαθύτερα αιτήματα των 

πολιτών για μία ποιοτικότερη ζωή υπό συνθήκες ελευθερίας, ισότητας και δικαιοσύνης 

(Μακρυδημήτρης, 2015). Παράλληλα, ένα πλήρως ανεξάρτητο δικαστικό σώμα μπορεί να εγγυηθεί 

το χαρακτήρα του κράτους δικαίου, του οποίου οι πολιτικές και διοικητικές αρχές σέβονται τα 

δικαιώματα των πολιτών και προτάσσουν το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Για τον 

περιορισμό τέλος του κυβερνητικού, ή και πρωθυπουργοκεντρικού δεσποτισμού, που πλήττει 

βάναυσα το αντιπροσωπευτικό σύστημα, ρυθμιστικές και, αν μη τι άλλο, εγγυητικές εξουσίες, 

τουλάχιστον για την ελληνική περίπτωση, πρέπει να ανατεθούν εκ νέου στο καθ’ ύλην αρμόδιο 

όργανο, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  

Εκτός όμως από τους θεσμούς, για την επιτυχή αντιμετώπιση της αντιπροσωπευτικής κρίσης, 

επιπροσθέτως αναγκαία καθίσταται και η βέλτιστη επιλογή αντιπροσώπων. Διότι μπορεί μεν οι 

εκλογές για την ανάδειξή τους να διεξάγονται περιοδικά και να εναλλάσσονται αυτοί στα πολιτικά 

αξιώματα, εντούτοις οι αδυναμίες και κυρίως η ιδιοτέλεια πολλών εξ’ αυτών συνεχίζουν να 

επιτείνουν την κρίση νομιμοποίησης του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Γι’ αυτό και 

προτείνεται η εξέταση εισαγωγής ενός συστήματος “αριστοκρατίας” εντός της ίδιας της ελληνικής 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.  

5.1 “Αριστοκρατία” μέσα στη δημοκρατία 

Το σημαντικότερο όπλο των πολιτών στις αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες είναι η ψήφος 

τους. Μέσω αυτής βρίσκονται εις θέση να επιλέγουν οι ίδιοι τους αντιπροσώπους τους και να 

ανανεώνουν την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό τους. Ωστόσο, από τις πρώτες κιόλας στιγμές, 

οπόταν επήλθε η αναγνώριση των πολιτικών δικαιωμάτων των λαών, το συγκεκριμένο όπλο άρχισε 

να απολύει το βασικό του στόχο. Παρότι κύριος σκοπός του δικαιώματος του εκλέγειν είναι η  

επιλογή με απολύτως αξιοκρατικά κριτήρια των αντιπροσώπων, έναντι αυτών κυριάρχησαν 

εξαρχής οι πελατειακές σχέσεις και τα προσωπικά συμφέροντα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συνηθίζεται 
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έως και τις μέρες μας να εκλέγονται μέλη αντιπροσωπευτικών σωμάτων όχι για τις γνώσεις και τις 

ικανότητες του αποφασίζειν και του διοικείν, αλλά λόγω των πελατειακών δικτύων που 

αναπτύσσονται γύρω τους. Ως εκ τούτου, όταν το ενδιαφέρον ορισμένων αντιπροσώπων εστιάζεται 

στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατειακών τους κύκλων και επ’ ουδενί στην 

προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, τότε επεκτείνεται η κρίση νομιμοποίησης ενός πολιτικού 

συστήματος. 

Επομένως, για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κρίσης, ορισμένοι μελετητές 

επισημαίνουν την αναγκαιότητα επιστροφής στο σύστημα της κλασσικής Αθήνας, όπου πλην της 

Εκκλησίας του Δήμου, στην οποία μετείχαν όλοι οι πολίτες, όσοι αναλάμβαναν δημόσια αξιώματα 

αναδεικνύονταν διαμέσου κλήρωσης (Μπήτρος, Καραγιάννης, 2011). Ωστόσο, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση ενέχει ο σοβαρός κίνδυνος του υπέρμετρου εξισωτισμού, ο οποίος, αναμφίβολα, πλήττει 

κατά ριπάς κάθε έννοια αξιοκρατίας (Μακρυδημήτρης, 2015). Μία αρχή, την οποία παρά τα όσα 

άλλα ισχύοντα, σέβονταν ακόμα και στην αρχαία Αθήνα, όπως αυτό αποτυπώνεται στον 

«Επιτάφιο» λόγο του Περικλή (Θουκυδίδης, 2005). Για το λόγο αυτό, αντί του ισοπεδωτικού 

εξισωτισμού, η επίλυση του προβλήματος νομιμοποίησης από το οποίο υποφέρει, μεταξύ άλλων, 

και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, είναι εφικτή δια της υιοθέτησης της αντίληψης της 

αριστοτελικής «αριστοκρατίας».  

Για τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, το «κυβερνάν» εμπεριέχει αποκλειστικά τις αρχές της αξίας, 

της ικανότητας και της αρετής (Αριστοτέλης, 1975, 1284b 29, 32-34). Επομένως, το ιδανικό κατά 

τον ίδιο πολίτευμα είναι ένα είδος “αριστοκρατίας”, όχι όμως ταξικού, πλουτοκρατικού ή 

ολιγαρχικού χαρακτήρα, αλλά αξιοκρατικού και εν τέλει αριστοκρατικού «κατ’ αρετήν» και μόνο 

(Μακρυδημήτρης, 2015). Τοιουτοτρόπως, ένα «μεικτό» πολίτευμα, αξιοκρατικό, 

αντιπροσωπευτικό, ταυτόχρονα όμως και πλήρως νομιμοποιημένο προτείνεται εδώ και δυόμιση 

χιλιάδες χρόνια. Πάνω σε αυτό, ως εκ τούτου, πέραν της ρωμαϊκής “res publica” τέθηκαν οι βάσεις 

των αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών στα τέλη του 18ου και κυρίως στον 19ο αιώνα. Γι’ αυτό και η 

μετάβαση τη σήμερον ημέρα σ’ ένα σύστημα αριστοτελικής αριστοκρατίας, στο οποίο οι 

αντιπρόσωποι θα αναδεικνύονται βάσει των προσωπικών τους γνωστικών, διοικητικών και 

επιτελικών προσόντων μπορεί να αποκαταστήσει πλήρως τη θεμελιώδη αρχή της 

αντιπροσώπευσης.  

6. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε να διαλευκανθούν τα ερωτήματα που γεννώνται από το 

δίλημμα μεταξύ της άμεσης και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ένα δίλημμα, το οποίο 

κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στην εν Ελλάδι κοινή γνώμη εξαιτίας της πολύπλευρης κρίσης που 

αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος, μία εκ των πτυχών της οποίας είναι και η κρίση νομιμοποίησης 

του πολιτικού συστήματος. Έχοντας πάντως αναλυθεί τα κυριότερα χαρακτηριστικά, αλλά και οι 

σοβαρότερες παθογένειες των δύο συστημάτων διακυβέρνησης, φαίνεται να υπερισχύει η 

αντιπροσωπευτική έναντι της άμεσης δημοκρατίας.  

Μόλα τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες της, η αντιπροσωπευτική αποτελεί την ιδανικότερη 

μορφή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Παρότι και σε αυτό κυριαρχούν ιδιαιτέρως τα τελευταία έτη ο 

λαϊκισμός και η δημαγωγία (Τσούκας, 2015), σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν οι 

συνέπειές του με τις αντίστοιχες αμεσοδημοκρατικών μοντέλων διακυβέρνησης. Ήδη, άλλωστε, από 

την πλατωνική εποχή τονίζεται, πως δεν υπάρχει τίποτε πιο επικίνδυνο στην άμεση μορφή δημοκρατίας 

από τους δημαγωγούς πολιτικούς (Πλάτων, 2003, 291c). Για το λόγο αυτό, συνδυασμένο με όσα έχουν 

ήδη προεκτεθεί, σχετικά κυρίως με το εύρος των αρμοδιοτήτων και της εξειδίκευσης, αλλά και το 

μέγεθος των σύγχρονων εθνικών κρατών, καθίσταται παντελώς επικίνδυνη η υπερβολή της 

δημοκρατίας για το ίδιο το δημοκρατικό πολίτευμα (Bobbio, 1993). Επομένως, η κρίση νομιμοποίησης 

του ελληνικού πολιτικού συστήματος δεν θα ξεπεραστεί με τη μετάβαση σ’ ένα σύστημα άμεσης 

δημοκρατίας, αλλά με την αποκατάσταση, όπως επισημάναμε, της ουσίας της αντιπροσωπευτικής 

δημοκρατίας.  
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Ο εκδημοκρατισμός της ίδιας της δημοκρατίας σε θεσμικό και προσωπικό επίπεδο 

(Μακρυδημήτρης, Πραβίτα, 2012) αποτελεί τον μόνο ασφαλή δρόμο για την αντιμετώπιση του 

ελλείμματος νομιμοποίησης που διακρίνει την ελληνική πολιτεία. Μοναχά η αποσυγκέντρωση της 

εξουσίας από τον στενό πυρήνα του κράτους, η αποκατάσταση του συνταγματικού ρόλου έτερων 

της εκάστοτε Κυβερνήσεως φορέων κρατικών λειτουργιών, όπως επίσης και η εκλογή “αρίστων” 

και, αν μη τι άλλο, αξίων αντιπροσώπων μπορούν να συμβάλλουν στην εξασφάλιση της 

σημαντικότερης έννοιας της αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης· εκείνη, δηλαδή του 

«ετεροκαθορισμού», ο οποίος αναπληρώνει, συμπληρώνει και κυρίως συντονίζει αποτελεσματικά 

τον προβλεπόμενο σε κάθε κράτος δικαίου αυτοκαθορισμό των πολιτών (Δεσποτόπουλος, 2005), 

με γνώμονα πάντοτε το δημόσιο συμφέρον.                                                  
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Περίληψη  

Σήμερα, η παραδοσιακή βεμπεριανή δημόσια διοίκηση που έμφαση έδιδε στο ιεραρχικό 

μοντέλο (Peters, 2008) καλείται να αναπτύξει εύκαμπτα αντανακλαστικά και να εξοπλιστεί με, 

ικανότητες άμεσης προσαρμογής στις ανάγκες της κοινωνίας, ταχείας ενσωμάτωσης των 

τρεχουσών εξελίξεων (τεχνολογικές, δημογραφικές, παγκόσμιων απειλών, κ.ά.) και ανταπόκρισης 

απέναντι στα πολλαπλά αιτήματα μίας περισσότερο από ποτέ απαιτητικής κοινωνίας απέναντι στα 

ζητήματα : της βελτίωσης του ποιοτικού επιπέδου διαβίωσης, του σεβασμού στο περιβάλλον, της 

νομιμοποιημένης παρεμβατικότητας του Κράτους χωρίς σαφή επιτυχία σε διάφορες πτυχές της 

ζωής των πολιτών, κ.ά.. Στο παρόν κείμενο αναπτύσσεται το πλαίσιο και η στρατηγική της 

σύγχρονης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της δημόσιας διοίκησης με έμφαση στις νομοθετικές 

πρωτοβουλίες, στη δημιουργία νέων θεσμών και στις ριζικές αλλαγές νοοτροπίας που 
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επιχειρήθηκαν σταδιακά. Ειδικότερα αναλύονται : 1) οι τομείς μεταρρύθμισης (οικονομία, 

διοίκηση, προσωπικό, οργάνωση, κατανομή αρμοδιοτήτων, επιμέρους τομεακές πολιτικές), 2) ο 

τρόπος και η διαδικασία μεταρρύθμισης που ακολουθείται (top/down, νομοθετική-θεσμική-

οργανωσιακή διάσταση). 3) Οι Μνημονιακές δεσμεύσεις για μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση.  

 

Λέξεις κλειδιά: Διακυβέρνηση, Μεταρρύθμιση, Μάνατζμεντ, Θεσμοί, Ανθρώπινο δυναμικό, 

Ανεξάρτητες Αρχές, Ιδιωτικοποίηση 

Εισαγωγή 

Οι δημόσιες διοικήσεις, από τη δεκαετία του ’70 - ‘80, φάνηκε ότι ήταν απροετοίμαστες να 

ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε μία σειρά προκλήσεων: τεχνολογικές, κοινωνικές, 

δημογραφικές, πολιτικές, κ.ά., πολλές από τις οποίες εκπορεύονταν από την παγκοσμιοποίηση, τη 

διασπορά της δημοσιονομικής κρίσης και την ανάδυση νέων παγκόσμιων προβλημάτων 

(τρομοκρατία, μεταναστευτικά ρεύματα, τεχνολογικές εξελίξεις κ.ά.) (Rammata, 2017), κ.ά.. Μία 

μεταρρυθμιστική αλλαγή ήταν απαιτούμενη και επιβεβλημένη λύση για τη θεραπεία των παραπάνω 

αδυναμιών.  

Σκοπός του εν λόγω πονήματος είναι να επιχειρηθεί μία ανάλυση ορισμένων βασικών 

μεταρρυθμιστικών προτάσεων ιδωμένες υπό το πρίσμα των θεσμικών, διοικητικών και τεχνικών 

διαστάσεων. Ειδική αναφορά θα γίνει στο συνοδευτικό θεσμικό πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων 

αυτών και των αλλαγών που επιχειρήθηκαν στο πολιτικο-διοικητικό στερέωμα της χώρας με 

αφορμή και την οικονομική κρίση.  

Μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο θεσμών  

Τις δεκαετίες μετά την μεταπολίτευση η σύσταση θεσμών αποτέλεσε μονόδρομο για την 

εμπέδωση της δημοκρατίας και των αρχών του Κράτους δικαίου (Spanou & Sotiropoulos, 2011, 

σ.724) με ταυτόχρονη, όμως, ικανοποίηση πολιτικών σκοπιμοτήτων, πελατοκεντρικών βλέψεων 

και διορισμών, που δικαιολογήθηκαν, εν πολλοίς, στο πλαίσιο της ανάπτυξης μίας ισχυρής 

κοινωνικής πολιτικής (Μακρυδημήτρης 2006). Μετά τη δεκαετία του 1980, και κυρίως από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1990, οι θεσμοί που συστήθηκαν ενίσχυαν το Κράτος Δικαίου, την 

ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τη λογοδοσία, (Συνήγορος 

του πολίτη, Ανεξάρτητες αρχές, ΝΠΔΔ, ΑΣΕΠ, κ.ά.) και γενικότερα οδήγησαν στην εμπέδωση της 

νομιμοποιητικής δράσης της δημόσιας διοίκησης η οποία θα έπρεπε να απεκδυθεί κάθε 

πολιτικοποιημένη απόχρωση που της είχε αποδοθεί (Spanou, 2008). Οι πρωτοβουλίες αυτές 

εγγράφονται σε μία Ευρωπαϊκά παρατηρούμενη τάση : 1) για διάσπαση (fragmentation) των 

δημόσιων οργανισμών προς μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και διευκόλυνση της 

άσκησης ελέγχου (Pollitt and Bouckaert, 2011, p. 7), 2) για δημιουργία μηχανισμών που θα 

ορθολογικοποιούσαν τη δράση της δημόσιας διοίκησης σε μία προσπάθεια εξυγίανσης των 

δημόσιων οργανισμών ώστε να υπηρετούν αποτελεσματικότερα το δημόσιο συμφέρον.  

Ταυτόχρονα με τη σύσταση νέων θεσμών, η κεντρική κρατική δομή έβαινε αυξανόμενη 

χρόνο με το χρόνο για να καταλήξουμε σήμερα στον αριθμό των 18 Υπουργείων με δυσδιάκριτη 

κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014, σ. 9, Λευκή Βίβλος για τη 

διακυβέρνηση, σελ. 38, Καραγιάννη, 2012). 

Στην οργάνωση της κρατικής διοίκησης, δεν ενσωματώνονταν η διάσταση της 

αποδοτικότητας με αποτέλεσμα να υιοθετούνται και ασύμφορες επιλογές για την εθνική οικονομία 

: σύσταση μεγάλου πλήθους δημόσιων οργανισμών (ΝΠΔΔ) παρά τα δυσανάλογα υψηλά κόστη 

(OECD, 2010, σελ. 3-4). Ενδεικτικό είναι ότι το 2009 το 53,2% του ΑΕΠ προοριζόταν για τη 

συντήρηση του υπέρογκου δημοσίου τομέα (Μακρυδημήτρης, Μέργος, 2012, σ.170) ο οποίος, με 

τη σειρά του, συντηρούσε και διόγκωνε τη γραφειοκρατία για την οποία το Ελληνικό κράτος 

αφιέρωνε 15 δις ευρώ ετησίως. Ακόμη και το πρόσφατο 2016, στη γραφειοκρατία αφιερώνονταν το 
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6,8% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήταν το 3,5% (Σωτηρόπουλος, 

Χριστόπουλος, 2016).  

Με τα παραπάνω δεδομένα και ενώ δημιουργούνταν θεσμοί για την εξυπηρέτηση του στόχου 

της εξειδίκευσης και της «δήθεν» αποτελεσματικότητας, η δημόσια διοίκηση διολίσθαινε ακόμη 

πιο βαθειά στην αναποτελεσματικότητα καταλαμβάνοντας την 31η θέση στη λίστα κατάταξης των 

χωρών μελών του ΟΟΣΑ ως προς το δείκτη αποδοτικότητας της διοίκησης4.   

Παράλληλα με τον υπέρογκο δημόσιο τομέα, αναπτύχθηκε μία άλλη δημόσια γραφειοκρατία 

αυτή των Ελεγκτικών μηχανισμών και Ανεξάρτητων Αρχών (Χρυσανθάκης, 2002) όπως το 

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Ν 2190/1994, ο Συνήγορος του Πολίτη Ν. 2477/1997, 

η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) Ν. 2947/2001 (Α’228) και άλλα Σώματα 

στους τομείς υγείας, εργασίας, μεταφορών, κ.ά..  

Οι παραπάνω φορείς ελέγχου, σε συνδυασμό με την ελεγκτική δράση των πολιτών (αιτήσεις 

θεραπείας και ιεραρχικές προσφυγές, άρ. 24 Ν. 2690/1999, διοικητικές προσφυγές, ειδική 

διοικητική και ενδικοφανής προσφυγή άρ. 25, Ν. 2690/1999, συμμετοχή σε ηλεκτρονική 

διαβούλευση πάνω σε νέα νομοθετήματα, κ.ά.), επιχειρούν να ασκήσουν μία πιο ενδελεχή 

παρακολούθηση της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου από τις δημόσιες υπηρεσίες. Με το 

Ν.3861/2010, ΦΕΚ Α΄112, (όπως είχε ήδη τροποποιηθεί από το Ν. 4057/2012, ΦΕΚ Α’ 54) 

υποχρεώθηκε η δημόσια διοίκηση να λειτουργεί υπό όρους διαφάνειας και ισότητας απέναντι στην 

κοινωνία.  

Μεταρρύθμιση σε επίπεδο διανομής αρμοδιοτήτων σε πολλαπλά διοικητικά επίπεδα 

Σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου, οι Κυβερνήσεις μετά το 1980 εισηγήθηκαν επίσης την 

ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και την αποκέντρωση σε ένα πλαίσιο «μιμιτισμού» και 

θεσμικού ισομορφισμού με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι δημιουργήθηκε το 1986 (Ν 

1622/1986) ο βαθμός των κρατικών Νομαρχιών οι οποίες μόνο οκτώ χρόνια μετά αναγνωρίστηκαν 

νομοθετικά ως Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (Ν 2218/1994, ΦΕΚ Α΄90 και Ν 2240/1994 ΦΕΚ 

Α΄153), (Hlepas, 2015, Ψυχάρης, Σιμάτου 2003).  

Στην ίδια προοπτική της ενίσχυσης της περιφερειακής διοίκησης υπό την έννοια της 

αποσυγκέντρωσης του Κράτους και της καλύτερης οργάνωσης του κυβερνητικού έργου σε 

περιφερειακό επίπεδο, συστήθηκε το 1986 η (κρατική) Περιφέρεια ως αντίδοτο στη δυσλειτουργία 

που διαπιστώθηκε κατά την λειτουργία των διανομαρχιακών υπηρεσιών των Υπουργείων, αλλά και 

κατ’επιταγήν της ισχυροποίησης της διαπραγματευτικής δύναμης της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

που μέχρι τότε υστερούσε σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες άλλων χωρών 

που εκπροσωπούνταν στα κοινοτικά όργανα (π.χ. Γερμανία, Γαλλία), ενώ παράλληλα, θίγονταν και 

η συνεκτικότητα και η διανομαρχιακή αναπτυξιακή διάσταση στην οποία στόχευε η απορρόφηση 

κοινοτικών κονδυλίων. Αντίστοιχη προβληματική, εντοπίζεται και κατά τη μετάβαση από τις 

κρατικές Νομαρχίες στο β΄ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και τη σύσταση της Περιφερειακής 

αυτοδιοίκησης μέσα από τον Καλλικράτη, με τη μετάλλαξη των κρατικών Περιφερειών σε β΄ 

βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και τη σύσταση των Αποκεντρωμένων διοικήσεων που επωμίζονται 

τον κρατικό ρόλο που μέχρι τότε ασκούσε η Περιφέρεια. Εντοπίζονται δηλ. και πάλι, 

καθυστερήσεις κατά την μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων, αλληλεπικαλύψεις στην κατανομή 

των ευθυνών, υπέρμετρη γραφειοκρατία ως προφύλαξη απέναντι στο φόβο των Αξιωματούχων για 

διάπραξη λαθών από τις νέες διοικήσεις.  

Το μοίρασμα της εξουσίας σε περαιτέρω επίπεδα με το αποκορύφωμα της δημιουργίας ενός 

β’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης με το νόμο Καλλικράτη και τη θεσμοθετημένη εισαγωγή της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, επήλθαν ως άμεση συνέπεια της ενίσχυσης του δημοκρατικού 

προσωπείου του Κράτους και της λήψης αποφάσεων στο εγγύτερο με τον πολίτη διοικητικό 

                                                   
4 Government at a Glance, OECD. 
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επίπεδο σε μία προσπάθεια καλύτερης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών και 

της μείωσης του δημοκρατικού ελλείματος της διακυβέρνησης.  

Διοικητικές μεταρρυθμίσεις 

Η παραπάνω αναφορά στη διαδικασία εμβάθυνσης της αποκέντρωσης εντάσσεται στο 

πλαίσιο μιας θεσμικής μεταρρύθμισης που όμως έπρεπε να συνοδευτεί και από την εφαρμογή μίας 

διαδικασίας «διοικητικού ισομορφισμού» που συναντάται σε αρκετές χώρες και στην ελληνική, με 

στόχο την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών δημοσίου μάνατζμεντ που θα έπρεπε να συνόδευαν τις 

θεσμικές μεταρρυθμίσεις ώστε να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά της αποδοτικότητας, της 

οικονομίας και της αποτελεσματικότητας (Hood, 1994, Ραμματά, 2011).   

Ως πρωταρχικά ζητούμενα καταγράφονται η ενίσχυση της αποδοτικότητας των δημοσίων 

υπηρεσιών, η εξοικονόμηση πόρων, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες 

ως προς την ποιότητα και τον τρόπο παροχής τους, η ανταπόκριση στα αιτήματα της κοινωνίας, η 

καλύτερη διαχείριση της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης.  

Στο παραπάνω πλαίσιο, σταδιακά, εισάγονται :  

 Η Διακυβέρνηση στη θέση της Kυβέρνησης με την έννοια της δικτυακής προσέγγισης κατά 

την  άσκηση της δημόσιας εξουσίας και της θεσμικής αναγνώρισης του ρόλου των 

οργανώσεων της κοινωνίας και των ομάδων πίεσης. Στο πλαίσιο της Αρχής της «ανοικτής 

διακυβέρνησης» οι νομοθετικές πρωτοβουλίες εκτίθενται σε ανοικτή ηλεκτρονική 

προνομοθετική διαβούλευση μέσω του ιστότοπου opengov.gr όπου εγγεγραμμένοι φορείς 

και πολίτες μπορούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί του σκοπού του νομοσχεδίου.  

 Η διαμόρφωση συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος (Ν 

3389/2005, ΦΕΚ Α΄232, 22/09/2005).  

 Η περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και της τεκμηρίωσης της δράσης της 

δημόσιας διοίκησης με την εμπέδωση των πρακτικών διαφάνειας (Ν 3861/2010 ΦΕΚ Α΄112 

όπως ισχύει σήμερα). 

 Οι αποκρατικοποιήσεις και η κατάργηση του μονοπωλιακού χαρακτήρα των δημοσίων 

επιχειρήσεων μέσα από τον αυστηρό και διαρκή έλεγχο της αποδοτικότητάς τους έναντι 

τιθέμενων στόχων (Ν.4389/16 ΦΕΚ Α΄ 94 27/05/2016, άρ. 196 και έπ.).  

 Η διοίκηση μέσω στόχων (Management by Objectives) (Ν 3230/2004, Ν. 4369/2016) που 

σχετίζεται με το σχεδιασμό των μελλοντικών δράσεων και τον προσδιορισμό των δεικτών.  

 Οι πρακτικές Benchmarking πάνω σε κοινούς δείκτες που ορίζουν οι διεθνείς οργανισμοί 

και η Ε.Ε.. 

 Ο ανταγωνισμός μεταξύ ομοειδών φορέων ή με αντίστοιχους φορείς του ιδιωτικού τομέα 

για την παροχή οικονομικών αλλά και ποιοτικών υπηρεσιών.  

 Η εισαγωγή της παραμέτρου της ποιότητας στη δημόσια διοίκηση. 

 Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κ.ά.  

Στις παραπάνω πολλαπλές μεταρρυθμιστικές τάσεις θεμελιώδη θέση κατέχει το 

αγγλοσαξωνικό μοντέλο του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ που ενσωμάτωνε παραδοχές και 

πρότυπα του ιδιωτικού τομέα, σε μία προσπάθεια εξομοίωσης της αποτελεσματικότητας της 

δημόσιας διακυβέρνησης με αυτήν των ιδιωτικών οργανώσεων.  

Μνημονιακά διοικητικά μέτρα  

Στην περίπτωση των μεταρρυθμίσεων διοικητικής φύσεως που επιβλήθηκαν στη χώρα μέσω 

των «Θεσμών» (πρώην «Τρόικα», Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)) αυτές είναι εμπνευσμένες από την τάση για εφαρμογή ενός 

επιχειρησιακού (entrepreneurial) μοντέλου διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση με έμφαση:  
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 Σε μέτρα δημοσιονομικής φύσεως που στοχεύουν στην εξοικονόμηση πόρων (Featherstone, 

2015 p. 305). 

 Στις ιδιωτικοποιήσεις και την κατάργηση όποιων μονοπωλίων υφίσταντο (Λαμπροπούλου, 

2017).  

 Στη βελτιστοποίηση των διοικητικών μεθόδων που υιοθετούνται. 

 Στην αναδιοργάνωση των μηχανισμών διοίκησης (αναθεώρηση των δομών, των 

οργανογραμμάτων, των διαδικασιών και των τοποθετήσεων προσωπικού με έμφαση στην 

κινητικότητα (Makrydemetres, et. al. 2016). 

 Στη ριζική αναθεώρηση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, την εισαγωγή 

περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού.  

 Στην αναμόρφωση του ελεγκτικού ρόλου των Σωμάτων Επιθεώρησης ώστε να καταστούν 

αποτελεσματικότερα και στην ενίσχυση της εξωτερικής λογοδοσίας της δημόσιας 

διοίκησης.  

 Στην επαναοριοθέτηση της έννοιας της διοικητικής αποτελεσματικότητας ώστε να 

αποξενωθεί από την παραγωγή νόμων και το «νομικισμό» (Μακρυδημήτρης, 2010) και να 

ταυτιστεί με την πραγματική εφαρμογή του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου5, κ.ά.). 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση από το 

1ο Μνημόνιο (Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40, 15.03.2010) και N. 3845/2010 ΦΕΚ Α΄65, 06/05/2010) 

και εντοπίζονται στη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος (μείωση της φοροδιαφυγής στα 

υψηλά εισοδήματα, συστηματικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών, κ.ά.), στο άνοιγμα των 

κλειστών επαγγελμάτων, στη συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων, στον εξορθολογισμό του 

αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, στις αποκρατικοποιήσεις, κ.ά.  

Μετά την αξιολόγηση της υλοποίησης των μέτρων το Δεκέμβριο 2011, ψηφίστηκε το 2ο 

Μνημόνιο το οποίο ενσωματώθηκε στην έννομη τάξη με το Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α’ /28.2.2012). 

Εντοπίζονται και πάλι φορολογικής φύσεως δεσμεύσεις (φορολογική απλούστευση, εισαγωγή νέου 

φόρου ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ), στη συγχώνευση των Κοινωνικών Ταμείων (Ν. 4052/2012) 

που οδήγησε στο έτος 2013 στη σύσταση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), 

στην εντατικοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων που είχαν ήδη καθυστερήσει (700 ακίνητα είχαν 

ενταχθεί στο προγραμματισμό ιδιωτικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ έως το 2013), στον εξορθολογισμό 

κατά την άσκηση του νομοθετικού έργου και στην οργάνωση της νομοπαραγωγικής διαδικασίας 

κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να προάγεται η εφαρμογή των νομοθετημάτων (Ν. 4048/2012).  

Ως προς τα νέα μέτρα εντοπίζεται η υιοθέτηση του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης 

για την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου της απονομής δικαιοσύνης κατά την διεκπεραίωση 

των υποθέσεων, η καλύτερη απόδοση της δημόσιας διοίκησης κατά τη σύναψη συμβάσεων και την 

εκτέλεση των όρων (ίδρυση της ΕΑΑΔΗΣΥ), κ.ά. 

Ως προς το τρίτο Μνημόνιο (Ν. 4336/2015) το οποίο ακολούθησε την 5η αξιολόγηση που 

πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 και μετά τις Βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 

2014, (European Commission, 2017a), εδώ οι δεσμεύσεις εκτείνονται στα ίδια περίπου πεδία : την 

παρακολούθηση της υλοποίησης των δεσμεύσεων ως προς τη φορολογική διοίκηση, τη σύσταση 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (εκτελεστικός νόμος του 3ου Μνημονίου, Ν. 

4389/2016, ΦΕΚ 94 Α΄, 27/05/2016), την καθιέρωση των ηλεκτρονικών πληρωμών και την 

κατοχύρωση του αφορολόγητου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη σύσταση νέων θεσμών 

με αντικείμενο της ενίσχυση του έγκαιρου εντοπισμού των υποθέσεων διαφθοράς, τον 

εξορθολογισμό της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων (Ν. 4472/2017, ΦΕΚ 74 Α΄, 

19/05/2017), την ψηφιοποίηση της νομοθεσίας, κ.ά. 

                                                   
5 Mε βάση τις πρόνοιες που προβλέπει η πρακτική Refit - Εργαλειοθήκη για την καλή νομοθέτηση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, σύσταση (2015) της πλατφόρμας Regulatory Fitness and Performance Programme - REFIT - για τη βελτίωση της 

υφιστάμενης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

196 

«Downsizing»6 ή «Rightsizing»7 στην πράξη στην ελληνική δημόσια διοίκηση 

Στην ίδια κατεύθυνση της καλύτερης οργάνωσης του δημοσίου τομέα, της μείωσης των 

δαπανών και της εκλογίκευσης της δράσης της δημόσιας διοίκησης τα υποδείγματα δράσης των 

Ευρωπαϊκών χωρών και της Αμερικής δείχνουν την προσπάθεια για μείωση των δομών και κατά 

συνέπεια και του στελεχιακού δυναμικού σε μία προσπάθεια «ελάφρυνσης» των οργανογραμμάτων 

των δημοσίων υπηρεσιών. Η προσπάθεια αυτή γνωστή ως «downsizing» ή “right-sizing” ως μία 

εργαλειακή θεώρηση των νέων προτεινόμενων πρακτικών αναμένεται να επιφέρει βελτίωση στο 

παραγόμενο έργο των αναποτελεσματικών και γραφειοκρατικών δημοσίων οργανώσεων 

(Vogiatzis, Siriopoulos, Frangos, 2014). 

Η προσπάθεια για μείωση προσωπικού στην Ελλάδα, όπως προβλέφθηκε στο 1ο Μνημόνιο 

οδήγησε στο σχεδιασμό της σταδιακής μείωσης των θέσεων εργασίας κατά 150.000 μέχρι το τέλος 

του 2015. Η αναλογία προσλήψεων/αποχωρήσεων είχε οριστεί εκείνο το διάστημα στο 1:10, 

δηλαδή μια πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις η οποία μειώθηκε μετά το 2012 σε 1:5 

(European Commission, 2011a, σελ. 47). Η συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας 

διοίκησης δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί όπως είχε προδιαγραφεί, διότι η πολιτική διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα είναι στενά συνδεδεμένη με ευρύτερες κοινωνικές 

επιλογές (μονιμότητα και σταθερότητα στο ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης) οι οποίες 

εναντιώνονται στη διατάραξη της καθιερωμένης κοινωνικής ασφάλειας. Συνεπώς, μία τέτοια 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια θα έπρεπε να είχε ενταχθεί στην ατζέντα διαβουλεύσεων με τους 

εκπροσώπους των εργαζομένων και να είχε επιχειρηθεί μία πιο ήπια μετάβαση στο μειωμένο 

ανθρώπινο δυναμικό μέσα, π.χ. από προγράμματα εθελούσιας εξόδου και προτάσεις για 

συμφέρουσα πρόωρη αποχώρηση.  

Ειδικές μεταρρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό 

Στην ελληνική δημόσια διοίκηση επικρατούσε παραδοσιακά το σύστημα καριέρας (career 

based system) με βάση το οποίο οι υπάλληλοι τοποθετούνται σε εισαγωγική οργανική θέση, 

εντασσόμενη σε ένα από τους 1.300 και πλέον κλάδους και προάγονται σε ανώτερη θέση ευθύνης 

εφόσον: θα πληρούν συγκεκριμένα αντικειμενικά μοριοδοτούμενα κριτήρια και θα έχουν 

συμπληρώσει συγκεκριμένα έτη εμπειρίας με τα οποία θα κατοχυρώνουν τη γνώση και εμπειρία 

που συνδέεται με την προς κατάληψη θέση. Το σύστημα αυτό, άμεσα συνυφασμένο με την 

κατοχυρωμένη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων (άρ. 103, & 4 και 6 Συντ.) και την αρχή της 

ισότητας (άρ. 4 & 1 και 4 Συντ.) εξασφαλίζει για όλους τους μόνιμους υπαλλήλους τη δυνατότητα 

πρόσβασης στα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια και την άσκηση του δικαιώματός τους στην καριέρα 

(άρ. 5 Συντ.). Η αξιολόγηση στο σύστημα αυτό, στηρίζεται στα στατικά στοιχεία του προφίλ των 

δημοσίων υπαλλήλων (τυπικά προσόντα) τα οποία είναι ποσοτικοποιημένα και αντικειμενικά, ενώ 

τείνει να αγνοεί τις ικανότητες για διοίκηση ή κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) τα οποία είναι 

πολύ βασικά κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέση Προϊσταμένου (Ραμματά, 2017). Η 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια την περίοδο της κρίσης έτεινε να εισαγάγει το Σύστημα διοίκησης 

Προσωπικού με έμφαση στα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας (Position based system) με βάση 

το οποίο, ειδικά για τις ανώτερες νευραλγικές θέσεις εργασίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

συνδυαστικά, τόσο τα τυπικά προσόντα, όσο και η συνδρομή πολύ σημαντικών ειδικών 

διοικητικών ικανοτήτων (όπως ικανότητα λήψης απόφασης, διαχείρισης συγκρούσεων και 

κρίσεων, καθοδήγησης των υπαλλήλων ώστε να υλοποιούν τους στόχους τους, κ.ά.). Τα στοιχεία 

αυτά ενσωματώθηκαν στα νεότερα κριτήρια επιλογής προσωπικού ώστε σήμερα να μιλάμε για ένα 

μικτό σύστημα στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού8.  

                                                   
6 Επαναθεώρηση και εξορθολογισμός των υφιστάμενων θεσμών. 
7 Διατήρηση των απολύτως αναγκαίων θεσμών και κατάργηση των υπολείπων. 
8 To ζήτημα της μεταρρύθμισης ως προς το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης που για ευνόητους 

λόγους αντιμετωπίζεται περιορισμένα στην παρούσα μελέτη. 
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Επίβλεψη των σχέσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

Τα περισσότερα μέτρα τα οποία εισηγήθηκαν οι «Θεσμοί» εναρμονίζονται με τη λογική της 

Αρχής «αφήστε τους Διευθυντές να διοικήσουν» («let the Managers manage») την οποία 

ευαγγελίζονται τα συγγράμματα των Osborne and Gaebler (1992) όπου γίνεται ανάλυση του 

Kράτους «επιχειρηματία», καθώς και αυτό του Gore (1997), «Business like Government : lessons 

learned from America’s best companies». Όλα τα παραπάνω πονήματα επιχειρηματολογούν υπέρ 

της αγγλοσαξωνικής προσέγγισης που τείνει να μεταφέρει ιδιωτικού δικαίου καλές πρακτικές στο 

δημόσιο τομέα. Αυτή η τάση για «Επανίδρυση», «Ευελιξία», «Μικρότερο και εξυπνότερο 

Κράτος», «Οριζόντιες δομές», «Διοίκηση των διαδικασιών», έβρισκε εύφορο έδαφος και ευχέρεια 

εφαρμογής σε χώρες με παρόμοια ιστορική διαδρομή, φιλοσοφία και κουλτούρα στην οργάνωση 

της δημόσιας διοίκησης (Hood, 1991). Όπως για παράδειγμα στην Αμερικανική δημόσια διοίκηση, 

ούσα νεότερη σε σύγκριση με τις Ευρωπαϊκές, η οποία έχει θεμελιωθεί στις αρχές οργάνωσης του 

ιδιωτικού τομέα, στη στενή αλληλεπίδραση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην υλοποίηση των 

δημόσιων πολιτικών μέσω αναθέσεων στον ιδιωτικό τομέα (contracting out) ή σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ. 

Η νέα τάση για τις δημόσιες διοικήσεις και τις κυβερνήσεις ότι είναι υπεύθυνες για την διοίκηση 

(steer) της παρεχόμενης υπηρεσίας (Dunn, Muller, 2007 p. 347) και όχι απόλυτα, και πάντα, για την 

απευθείας αυτοδύναμη παροχή της (not raw), βρήκε ευχερή εφαρμογή στις χώρες που υιοθέτησαν 

το αγγλοσαξωνικό μοντέλο, σε αντιδιαστολή με τις χώρες της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα (Politt, 

Bouckaert 2011, p. 12), όπου, η απόδοση ισοδυναμούσε με την ψήφιση νομοθετημάτων, ο άκρατος 

νομικός φορμαλισμός ανταγωνιζόταν κάθε μορφής ευελιξία ως «μομφή» απέναντι στην ισονομία 

και την ουδετερότητα της δημόσιας διοίκησης και όπου, στη θέση της «μεριτοκρατίας» και του 

επαγγελματισμού, επικρατούσε η «μετριοκρατία» και η υποκειμενικότητα κατά την πρόσληψη του 

τρόπου άσκησης της δημόσιας εξουσίας (Μακρυδημήτρης, Μιχαλόπουλος, 2000, Μιχαλόπουλος, 

2004).  

Συμπεράσματα – Γνώση από την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών  

Όλες οι επίσημες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες μεταφέρουν ως κύριο αίτημα την άμεση 

εισαγωγή ριζικών μεταρρυθμίσεων στην ελληνική δημόσια διοίκηση.  

Ο κρατικός μηχανισμός κρίθηκε ως αναγκαίο να εξοικειωθεί με τη σύλληψη και την πιστή 

εφαρμογή νέων εννοιών, όπως: 1) Την κωδικοποίηση της νομοθεσίας9 και την καλύτερη 

νομοθέτηση10. 2) Τη δημιουργία ηλεκτρονικών Μητρώων και βάσεων δεδομένων προσβάσιμων 

από συναρμόδιες υπηρεσίες με απώτερο στόχο την επίτευξη της διαλειτουργικότητας. 3) Την 

αναδιοργάνωση των δομών έπειτα από αξιολόγηση και κατόπιν και την αναδιοργάνωση του 

προσωπικού έπειτα από αξιολόγηση και την επανατοποθέτησή του σε θέσεις εργασίας. Ομοίως στο 

ίδιο πνεύμα κινείται και η πρόταση για συγχώνευση παρόμοιων υπηρεσιών όπου απαιτείται και την 

κατάργηση των πλεοναζουσών. 4) Την τυποποίηση των διαδικασιών και τη διαλειτουργικότητα. 5) 

Τα σύγχρονα συστήματα διοίκησης και την αξιολόγηση των πεπραγμένων μέσα από την αυστηρή 

τήρηση των προθεσμιών κατά την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών. Παράλληλα απαιτήθηκε 

και η μέτρηση της δράσης της δημόσιας διοίκησης και η σύνδεσή της με την αξιολόγηση της 

απόδοσης των δημοσίων υπηρεσιών, τη διοίκηση έργων, τις αναθέσεις και την παρακολούθηση της 

τήρησης των συμβάσεων από τρίτους. 6) Την αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας κατά τη 

διαχείριση των κοινών, βλ. για παράδειγμα την αποδοχή των κυρώσεων όταν προβλέπονται (και όχι 

την αποφυγή επιβολής τους μέσω «παρεμβάσεων» και κομματικών επιρροών) καθώς και την 

απομάκρυνση από την κουλτούρα που συνδέεται με χαρακτηριστικά των δημοσίων διοικήσεων 

Βαλκανικών χωρών και την ενσωμάτωση των χαρακτηριστικών της κουλτούρας των διοικήσεων 

                                                   
9 Παλαιότερα εγχειρήματα για κωδικοποίηση της νομοθεσίας σε ειδικές πολιτικές (π.χ. φορολογική νομοθεσία, Ναυτικού 

Απομαχικού Ταμείου, Εθνικού Συστήματος Υγείας, κ.ά.) απέτυχαν. 
10 Υπενθυμίζεται ότι η καλύτερη νομοθέτηση αποτελεί κριτήριο δείκτη καλής διακυβέρνησης που εφαρμόζεται από την 

Παγκόσμια Τράπεζα στη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεών της, μαζί με την λογοδοσία, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την 

σταθερότητα του .  
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των Ευρωπαϊκών χωρών που θα πρεσβεύει και θα εφαρμόζει τις αρχές του Κράτους δικαίου και 

του σύγχρονου κράτους, σεβόμενο τη νομιμότητα αλλά και εφαρμόζοντας, ταυτόχρονα, τις αρχές 

του δημοσίου μάνατζμεντ, κ.ά. 

Σε γενικές γραμμές, οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις που ζητήθηκαν από τους «θεσμούς» και 

εντάχθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη, εμπίπτουν εδώ και δεκαετίες στη συνήθη διοικητική 

πρακτική οργάνωσης και λειτουργίας των Δυτικοευρωπαϊκών κρατών, τα οποία εφαρμόζουν χωρίς 

στενή γραφειοκρατική παρακολούθηση και ρήτρες αξιολόγησης/κυρώσεων όπως επιβάλλεται στη 

χώρα μας. Μία βασική διαφορά μας σε σχέση με άλλες, μοντέρνας διακυβέρνησης Ευρωπαϊκές 

χώρες, εντοπίζεται στην επικράτηση μιας «θεσμοκεντρικής» οργάνωσης της Πολιτείας, σε 

αντιδιαστολή με την επικρατούσα «πελατοκεντρική» και «πολιτικοκεντρική» στη χώρα μας. 

Ευελπιστούμε ότι σταδιακά θα επικρατήσει μία ξεκάθαρη στρατηγική διοικητικής μεταρρύθμισης 

με στόχο την εξυγίανση, την σταθερότητα και την προοδευτικότητα στη θέση της σταδιακής- 

incremental – μεταρρύθμισης η οποία θα λάβει εθνικό χαρακτήρα και δεν θα αμφισβητηθεί από τις 

επόμενες Κυβερνήσεις στο βωμό της πολιτικο-κομματικής κυριαρχίας.  
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Περίληψη  

Το σχολείο ως κοινωνικοποιητικός θεσμός επιδιώκει την προετοιμασία των μαθητών και 

αυριανών πολιτών για την ομαλότερη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Στην κατεύθυνση αυτή 

σημαντικός είναι ο ρόλος του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων, που αποτελούν κύτταρο 

δημοκρατικής ζωής, παρέχουν ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας και 

υπευθυνότητας και δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφραστούν, να ενισχύσουν τις αξίες 

τους και να εξοικειωθούν με τις δημοκρατικές διαδικασίες. Στην εργασία παρουσιάζεται έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό να 

διερευνηθούν οι απόψεις τους για τη λειτουργία και την ουσιαστική αξιοποίηση των μαθητικών 

κοινοτήτων στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Δίνονται τα αποτελέσματα της έρευνας και 

κατατίθενται προτάσεις για την αναβάθμιση του θεσμού. 

 

Λέξεις κλειδιά: μαθητικές κοινότητες, δημοκρατικό σχολείο, έρευνα 
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1. Εισαγωγή 

Το σχολείο αποτελεί θεσμό, ο οποίος κοινωνικοποιεί και συγχρόνως διαπαιδαγωγεί. Στους 

βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης περιλαμβάνεται το δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο και η 

ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών που διακρίνουν τον δημοκρατικό πολίτη (N.1566/1985). 

Κατά συνέπεια, το σχολείο, εκτός από τη μεταβίβαση γνώσεων, επιδιώκει την προετοιμασία των 

μαθητών - αυριανών πολιτών για την ομαλότερη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο 

καλλιεργώντας αντίστοιχες δεξιότητες, αξίες, στάσεις και συμπεριφορές. Για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού κομβικοί παράγοντες είναι η συμμετοχική οργάνωση και λειτουργία του σχολείου 

και η ενσωμάτωση των δημοκρατικών διαδικασιών στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα των 

μαθητών (Κατσαρός, 2008). Η συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας στη 

διαχείριση των κοινών συντελεί στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητάς της στις σύγχρονες 

ανάγκες και στη διαμόρφωση ασφαλούς και ευνοϊκού κλίματος για την ψυχική ενίσχυση των 

μαθητών, την απόκτηση εφοδίων για την ένταξή τους σε μια ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία και 

για την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της (Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων, 

1991). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι μαθητές ασκούνται στη δημοκρατική ζωή, ενδυναμώνουν τις αξίες 

τους, διαμορφώνουν και βιώνουν συνθήκες ισότητας και ειρηνικής συνύπαρξης, παίρνοντας 

πρωτοβουλίες, κάνοντας διάλογο, προτείνοντας λύσεις. 

Το σχολείο, ως πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης και αγωγής, είναι σε θέση να 

δραστηριοποιήσει τους μαθητές και να αναδείξει την αξία της δημοκρατίας μέσω θεσμών όπως οι 

μαθητικές κοινότητες. 

2. Οι Μαθητικές Κοινότητες 

Οι μαθητικές κοινότητες είναι θεσμός με ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία, σημαντικός για τη ζωή 

του σχολείου, ιδιαίτερα στο επίπεδο της προετοιμασίας των μαθητών για την επαφή τους με την 

ευρύτερη κοινωνία. Στο θεσμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο τονίζεται η σημασία των μαθητικών 

κοινοτήτων για την υλοποίηση των σκοπών της εκπαίδευσης (N. 1566/1985). Αυτή η μορφή 

οργάνωσης της μαθητικής ζωής αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους μαθητές: «α) Να αποκτήσουν 

υπευθυνότητα και άμεση αντίληψη της σημασίας του δημοκρατικού διαλόγου στη διαμόρφωση του 

συνειδητού και δημιουργικού πολίτη […] γ) Να διαμορφώσουν δική τους αντίληψη για τη ζωή στα 

πλαίσια της σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας, ώστε να έχουν ως νέοι τα απαραίτητα εφόδια για 

την παραπέρα πορεία και εξέλιξή τους» (N. 1566/1985, άρθρο 45). Στους ίδιους άξονες κινείται και 

ο «Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων», που δίνει έμφαση στη συμμετοχή των 

μαθητών στη λειτουργία του σχολείου μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, στην ενίσχυση της 

συνεργασίας και στην έκφραση της άποψής τους για θέματα που τους αφορούν (Κανονισμός 

λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων, 1991; Jennings, Stoker, 2004; Γκίβαλος, 2005). 

Οι μαθητικές κοινότητες αποτελούν κύτταρο δημοκρατικής ζωής που προάγει τις ανθρώπινες 

αξίες και αντιτίθεται στις ανισότητες, βήμα προώθησης της έκφρασης και του διαλόγου στο 

σχολείο και χώρο ανάπτυξης της μαθητικής πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας. Οι μαθητές έχουν 

τη δυνατότητα να διαλέγονται με σοβαρότητα, να συζητούν στις συνελεύσεις τους τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν, να αποφασίζουν με δημοκρατικές διαδικασίες, να σέβονται τις αποφάσεις. 

Επίσης, μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, να εκφράζουν τα αιτήματά τους, αλλά και να 

διατυπώνουν προτάσεις (αισθητικές παρεμβάσεις, εκθέσεις, εκδηλώσεις), προκειμένου να 

ομορφύνουν τη ζωή τους στο σχολείο και να την κάνουν πιο δημιουργική. 

Η συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων τούς καθιστά πιο υπεύθυνους και 

δραστήριους απέναντι στο σχολείο και δημιουργεί κίνητρα βελτίωσης συμπεριφορών και 

μαθησιακών επιδόσεων, συμβάλλοντας έτσι στη γενικότερη ανάπτυξη και βελτίωση της σχολικής 

μονάδας (Veitch, 2009; Perry, 2011). Η ουσιαστική λειτουργία του θεσμού δημιουργεί αισθήματα 

κοινότητας μεταξύ των μαθητών και διαμορφώνει πλαίσιο ανάπτυξης δημοκρατικών σχολικών 

πρακτικών και αντιληπτής δικαιοσύνης στις σχέσεις τους με τους καθηγητές (Vieno et.al., 2005). 

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις δημοκρατικές διεργασίες του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και 
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προετοιμάζονται για την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά και την πολιτική κοινωνικοποίησή τους 

(Παντελίδου-Μαλούτα, 1991; Torney-Purta, 2004; Γκίβαλος, 2005; Δεμερτζής, Σταυρακάκης, 

2008). 

Μέσα από τις διεργασίες των μαθητικών κοινοτήτων παρέχεται πολιτική και κοινωνική 

αγωγή και ενισχύεται η προσωπική και ιδεολογική συγκρότηση των μαθητών που οδηγεί στη 

συνειδητοποίησή τους ως μελλοντικών πολιτών (Ασπρογέρακας, Θεοδωροπούλου, 1989). 

Ωστόσο, η αυτενέργεια και η πρωτοβουλία των μαθητών δεν αναπτύσσονται σε όλο το εύρος 

τους. Πιθανόν αυτό να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως είναι η ελλιπής ενημέρωση για τις 

αρμοδιότητες των μαθητικών κοινοτήτων και η μη επαρκής κατανόηση των διαδικασιών εκ μέρους 

των μαθητών, αλλά και ο συγκεντρωτισμός εκ μέρους ορισμένων εκπαιδευτικών (De Queiroz, 

2000; Fahmy, 2006; Νόβα-Καλτσούνη, 2010). Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι ο ρόλος των 

μαθητικών συμβουλίων έχει αποδυναμωθεί στη συνείδηση των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και δεν αξιοποιούνται οι πολλαπλές δυνατότητες που παρέχει ο θεσμός για τη βελτίωση 

των συνθηκών λειτουργίας των σχολείων, για τον εμπλουτισμό της σχολικής ζωής και τη βελτίωση 

της ποιότητάς της (Whitty, Wisby, 2007; Παπαοικονόμου, 2015; Συνήγορος του Πολίτη, 2017; 

Γόγολα, Κατσής, 2017). Η άποψη αυτή συνάδει με τα αποτελέσματα της έρευνας που 

παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία. 

3. Η έρευνα 

3.1. Μεθοδολογία της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2017-2018 σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, με το σκεπτικό ότι ο ρόλος τους στην προώθηση των στόχων των μαθητικών 

κοινοτήτων και στη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου είναι σημαντικός και απαραίτητος.  

Συμμετείχαν 148 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων από 17 σχολεία Γενικής Παιδαγωγικής 

Ευθύνης (10 Γενικά Λύκεια και 7 Γυμνάσια) δύο Σχολικών Συμβούλων, στις Διευθύνσεις 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Πέλλας. 

Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο δημιουργήθηκε από τις 

ερευνήτριες. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε δημογραφικά στοιχεία, οκτώ ερωτήσεις κλειστού 

τύπου και μία ερώτηση ανοιχτού τύπου. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να καθορίσουν το μέγεθος 

συμφωνίας ή διαφωνίας τους σύμφωνα με την κλίμακα Likert (Bell, 2001). Αναφορικά με τη 

συλλογή δεδομένων, στους εκπαιδευτικούς διανεμήθηκε το ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η διαδικασία ήταν ανώνυμη και προαιρετική.  

Σκοποί της έρευνας ήταν α) η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία 

των μαθητικών κοινοτήτων, β) η διερεύνηση του βαθμού ουσιαστικής αξιοποίησης των μαθητικών 

κοινοτήτων στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο και γ) η διατύπωση προτάσεων για την αναβάθμιση 

της λειτουργίας του θεσμού. 

3.2. Παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων 

Δημογραφικά στοιχεία. Από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν στην έρευνα 43.2% είναι 

άντρες και 56.7% γυναίκες. 58.8% των εκπαιδευτικών έχουν υπηρεσία πάνω από 20 χρόνια και 

41.2% 0-20 χρόνια. Από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν 37.2% υπηρετούν σε Γυμνάσια και 

62.8% σε Γενικά Λύκεια. 

1. Στο ερώτημα αν οι μαθητές του σχολείου τους γνωρίζουν ποια είναι τα θέματα στα οποία 

μπορεί η μαθητική κοινότητα να συμμετέχει, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι 

μαθητές τους τα γνωρίζουν σε περιορισμένο βαθμό (αρκετά 46% και λίγο 35.8%) (πίνακας 1). 

Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας θεωρούν ότι οι μαθητές έχουν περιορισμένη ενημέρωση ή 

πιθανόν να δείχνουν και αδιαφορία για τα θέματα στα οποία μπορεί να εμπλέκονται οι μαθητικές 

κοινότητες. Η στάση αυτή οφείλεται ίσως στην τυπική λειτουργία του θεσμού των μαθητικών 

κοινοτήτων και στην μικρή ενεργοποίηση των μαθητών. 
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Πίνακας 1 

 

Δηλώσεις Ποσοστά % 

Καθόλου 0 

Λίγο 35.8 

Αρκετά 46 

Πολύ 10 

Πάρα πολύ 8 

 

2. Στο ερώτημα αν η διοίκηση του σχολείου και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων 

καλούν τακτικά τα μέλη του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου για να συζητούν θέματα σχετικά 

με τη λειτουργία του σχολείου, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι καλούν συχνά (πολύ 

37.8% και πάρα πολύ 12.8%) (πίνακας 2). 
Πίνακας 2 

 

Δηλώσεις Ποσοστά % 

Καθόλου 0 

Λίγο 14.2 

Αρκετά 42 

Πολύ 37.8 

Πάρα πολύ 12,8 

 

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι σε σημαντικό βαθμό τηρείται το θεσμικό 

πλαίσιο που αφορά τη συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους 

αφορούν, κυρίως πειθαρχικά και εκδρομές. 

3. Στο ερώτημα αν θεωρούν ότι οι προβλεπόμενες συνελεύσεις σε κάθε τάξη και οι 

συνελεύσεις όλου του σχολείου συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλή λειτουργία του σχολείου και 

στην επίλυση προβλημάτων, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν αρνητικά (λίγο 42.5% και 

καθόλου 39.2%) (πίνακας 3). 
Πίνακας 3 

 

Δηλώσεις Ποσοστά % 

Καθόλου 39.2 

Λίγο 42.5 

Αρκετά 14.8 

Πολύ 3.37 

Πάρα πολύ 0 

 

Από τις απαντήσεις διαφαίνεται ότι οι μαθητές δεν έχουν συνειδητοποιήσει επαρκώς τη 

σημασία των συνελεύσεων και τις αντιμετωπίζουν ως «διάλειμμα» από τη σχολική ρουτίνα. 

Επίσης, προσεγγίζουν τα θέματα επιφανειακά, ενώ δύσκολα τηρούνται οι διαδικασίες χωρίς την 

παρουσία εκπαιδευτικού. 

4. Στο ερώτημα αν ο τρόπος λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων βοηθά να κατανοούν οι 

μαθητές τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών απαντά 

«αρκετά» (53.57%) και «λίγο» (26.35%) (πίνακας 4). 
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Πίνακας 4 

 

Δηλώσεις Ποσοστά % 

Καθόλου 1.35 

Λίγο 26.35 

Αρκετά 53.57 

Πολύ 16.2 

Πάρα πολύ 2.7 

 

Οι διαδικασίες λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων παρέχουν ευνοϊκό πλαίσιο για την 

ελεύθερη έκφραση απόψεων, τον δημιουργικό διάλογο και τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων με 

συμμετοχή των μαθητών σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, όπως 

είναι η βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του σχολείου, η αντιμετώπισή τους από τους 

εκπαιδευτικούς, ο προγραμματισμός εκδρομών αλλά και ο σεβασμός των κανόνων και της 

περιουσίας του σχολείου, η φροντίδα για την καθαριότητα, η συνεργασία σε σχολικές δράσεις. 

5. Στο ερώτημα αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι μαθητικές κοινότητες έχουν 

αποδυναμωθεί στη συνείδηση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί απαντούν θετικά (πολύ 52.7% και αρκετά 20.1%) (πίνακας 5). 
 

Πίνακας 5 

 

Δηλώσεις Ποσοστά % 

Καθόλου 3.37 

Λίγο 13.5 

Αρκετά 20.1 

Πολύ 52.7 

Πάρα πολύ 9.45 
 

Η λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων έχει τυποποιηθεί και περιοριστεί σε συγκεκριμένους 

τομείς της σχολικής ζωής, όπως θέματα πειθαρχίας και εκδρομών. Πιθανόν αυτό να οφείλεται σε 

παράγοντες όπως η έλλειψη συγκεκριμένου στόχου και σχεδίου δράσης των μαθητικών κοινοτήτων 

από την αρχή της χρονιάς, τα κριτήρια εκλογής εκπροσώπων (εκλέγονται συχνά οι δημοφιλείς και 

όσοι υπόσχονται βολικά και ευχάριστα πράγματα), ο περιορισμένος βαθμός ανάληψης και 

ενθάρρυνσης πρωτοβουλιών και εμπλοκής τους στη σχολική καθημερινότητα, η πίεση του 

ωρολογίου προγράμματος, οι θορυβώδεις διαδικασίες. 

6. Στο ερώτημα αν οι εκπαιδευτικοί είναι ευχαριστημένοι από τον τρόπο που λειτούργησε 

πέρυσι το δεκαπενταμελές συμβούλιο του σχολείου τους, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών απαντά 

θετικά (πολύ 49.3%, αρκετά 33.1%) (πίνακας 6). 
 

Πίνακας 6 

 

Δηλώσεις Ποσοστά % 

Καθόλου 0 

Λίγο 9.45 

Αρκετά 33.1 

Πολύ 49.3 

Πάρα πολύ 8.1 
 

Οι εκπαιδευτικοί απαντούν θετικά, πιθανόν λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά και συνήθως 

περιορισμένα καθήκοντα του δεκαπενταμελούς συμβουλίου. Είναι γεγονός ότι το δεκαπενταμελές 
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συμμετέχει στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων για ζητήματα ποινών και κυρώσεων, ενώ 

ανταποκρίνεται ευχαρίστως σε θέματα εκδρομών και εκδηλώσεων ψυχαγωγικού και κοινωνικού 

χαρακτήρα (τελετές λήξης σχολικής χρονιάς, bazaar, βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες κ.ά).  

7. Ζητήματα με τα οποία ασχολούνται συνήθως οι μαθητικές κοινότητες του σχολείου: 

α) Στο ερώτημα αν σε συνεργασία με τη διεύθυνση και το σύλλογο των καθηγητών, 

προωθούν τη διοργάνωση εκδηλώσεων (αθλητικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών κ.ά.), οι 

περισσότερες απαντήσεις των εκπαιδευτικών δείχνουν ότι οι μαθητικές κοινότητες προωθούν 

εκδηλώσεις «αρκετά συχνά» (29.05%) και «λίγο» (25.67%) (πίνακας 7).  

Είναι γεγονός ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται για τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, ιδιαίτερα, όταν 

τους εμπλέκει το σχολείο. Λόγω, όμως, του ανελαστικού ωρολογίου προγράμματος και των 

πολλών εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους, δυσκολεύονται να αναλάβουν ενεργό ρόλο για την 

πραγματοποίησή τους. Συχνά, επίσης, παρατηρείται ότι οι μαθητές συμμετέχουν στις εκδηλώσεις 

ατομικά και όχι στο πλαίσιο των μαθητικών κοινοτήτων. Πιθανόν αυτό να μπορεί να αποδοθεί στη 

μη επαρκή οργάνωση των μαθητικών κοινοτήτων σε τέτοια θέματα ή στο γεγονός ότι πολλές φορές 

οι εκπαιδευτικοί απευθύνονται στο σύνολο των μαθητών και όχι στις μαθητικές κοινότητες ως 

θεσμό. 

β) Στο ερώτημα αν με δική τους πρωτοβουλία και με τη συνεργασία της διεύθυνσης και του 

συλλόγου των καθηγητών, προωθούν ομίλους ψυχαγωγικού και πολιτιστικού χαρακτήρα (π.χ. 

κινηματογραφικός όμιλος, θεατρικός, φωτογραφικός, σκακιστικός, λογοτεχνικός, μουσικός,  

αθλητικός κ.τ.λ.), οι εκπαιδευτικοί με υψηλό ποσοστό απαντούν «σπάνια» (39.8%) και «καθόλου» 

(39.2%) (πίνακας 7). 

Πιθανόν, οι απαντήσεις αυτές να οφείλονται είτε στην άγνοια των περισσοτέρων μαθητών για 

αυτήν τη δυνατότητα που τους παρέχει το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των μαθητικών 

κοινοτήτων είτε στη δυσκολία να ανταπεξέλθουν σε δραστηριότητες εκτός του σχολικού ωραρίου ή 

και στην έλλειψη κατανομής ρόλων στους εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων (μεταξύ τους) 

και δημιουργίας ομάδων με πιο ειδικά καθήκοντα. 

γ) Στο ερώτημα αν συμμετέχουν στη διοργάνωση των εκδρομών, η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών απαντά θετικά (πάρα πολύ 34.45% και πολύ 28.37%) (πίνακας 7).  

Οι εκδρομές αποτελούν θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους μαθητές, λόγω της φύσης και της 

ηλικίας τους. Επιπλέον, η συμμετοχή τους προβλέπεται στον κανονισμό των μαθητικών 

κοινοτήτων (Άρθρο 6), αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών -

μετακινήσεων, όπου αναφέρεται η συγκρότηση επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων του 

δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου ή των πενταμελών συμβουλίων των μαθητικών 

κοινοτήτων που θα λάβουν μέρος στην εκδρομή-μετακίνηση, οι οποίοι εκπροσωπούνται με μία 

ψήφο (Απόφαση 33120/ΓΔ4/2017, Άρθρο 11παρ.2). 

δ) Στο ερώτημα αν, όταν συζητούνται στο σύλλογο των καθηγητών πειθαρχικά θέματα 

μαθητών, παραβρίσκονται στις σχετικές συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και οι εκπρόσωποι των 

μαθητικών κοινοτήτων, οι εκπαιδευτικοί με πολύ μεγάλο ποσοστό (75.67%) απαντούν «πάντα» 

(πίνακας 7). 

Η απάντηση είναι αναμενομένη, καθώς η διαδικασία αυτή προβλέπεται στον κανονισμό 

λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων (Άρθρο 5) και στην Υπουργική Απόφαση για θέματα 

οργάνωσης της σχολικής ζωής (Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4/22-1-2018, Άρθρο 31). 

ε) Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών στο ερώτημα αν οι μαθητικές κοινότητες 

δραστηριοποιούνται με δική τους πρωτοβουλία για παροχή βοήθειας σε συμμαθητές που έχουν 

ανάγκη απαντά ότι δραστηριοποιούνται μόνοι τους σε περιορισμένο βαθμό (λίγο 35.8%, πολύ λίγο 

29.05%) (πίνακας 7). 

Τα αποτελέσματα αυτά ίσως δεν οφείλονται σε αδιαφορία των μαθητών για τον συνάνθρωπο, 

αλλά στο γεγονός ότι, λόγω της ηλικίας τους, χρειάζονται παρακίνηση για να αναλάβουν τέτοιου 

τύπου δράσεις. Άλλωστε, αυτό φαίνεται και από τη μεγάλη και πρόθυμη συμμετοχή τους σε 

δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως εράνους, συλλογή χρημάτων, τροφίμων κ.τ.λ. 
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στ) Στο ερώτημα αν εμπλέκονται ενεργά στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων ρατσιστικών 

συμπεριφορών ή περιστατικών εκφοβισμού συμμαθητών τους, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν ότι οι μαθητές δεν εμπλέκονται (λίγο 20.27%, πολύ λίγο 31.08%, σπάνια 22 .3%) 

(πίνακας 7). 

Διαπιστώνεται η ανάγκη παρακίνησης προκειμένου οι μαθητικές κοινότητες να εμπλακούν σε 

ένα οργανωμένο πλαίσιο δράσεων του σχολείου με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση 

και την ενσυναίσθηση. Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργούν θετικά τα προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων με σχετικό θέμα, τα προγράμματα διαμεσολάβησης ομηλίκων, η οργάνωση 

σχολικών εκδηλώσεων κ.ά.. 

ζ) Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στο ερώτημα αν συνεργάζονται και υποβοηθούν τη 

διεύθυνση του σχολείου για την καθαριότητα και αισθητική φροντίδα του, απαντούν ότι αυτό 

γίνεται σε πολύ μικρό βαθμό (πολύ λίγο 39.2%, σπάνια 35.8%) (πίνακας 7).  

Παρόλο που αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας (Άρθρο 6, παρ. 6 και 7), οι 

μαθητικές κοινότητες δεν δραστηριοποιούνται πρόθυμα σε αυτήν την κατεύθυνση, πιθανόν γιατί 

δεν επιθυμούν να διαθέσουν εξωδιδακτικό χρόνο σε τέτοια καθήκοντα. Ανταποκρίνονται 

προθυμότερα στην περίπτωση που για δραστηριότητες αυτού του τύπου διατίθεται διδακτικός 

χρόνος. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να φροντίζουν ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιούν τη σημασία 

τέτοιων δράσεων και να παρέχουν κίνητρα για την ενεργό εμπλοκή των μαθητικών κοινοτήτων, 

δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο και δίνοντας το παράδειγμα με τη δική τους συμπεριφορά 

και συμμετοχή. 

η) Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών στο ερώτημα αν μεριμνούν για τον καλύτερο τρόπο 

εξυπηρέτησης των μαθητών/τριών στα κυλικεία, απαντά αρνητικά (πολύ λίγο 35.13%, σπάνια 

39.08%) (πίνακας 7). 

Ο έλεγχος από τις μαθητικές κοινότητες του τρόπου εξυπηρέτησης των μαθητών στα 

κυλικεία, ενώ προβλέπεται στον Κανονισμό (Άρθρο 6. παρ. 8), δε συνηθίζεται. Πιθανόν να μη 

γνωρίζουν οι μαθητές ότι προβλέπεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ή δεν αισθάνονται ότι 

έχουν την ευθύνη για έλεγχο της συμπεριφοράς των συμμαθητών τους ή δεν μπορούν να πείσουν ή 

να επιβληθούν στους συμμαθητές τους. Εξάλλου, όλοι οι μαθητές θέλουν να αξιοποιούν το 

διάλειμμα με τον τρόπο που εκείνοι επιθυμούν (παιχνίδι, χαλάρωση, διάβασμα κ.τ.λ.).  
 

Πίνακας 7 

 

Ζητήματα 

που 

ασχολούνται 

οι Μ.Κ. 

1=πάντα 2=πάρα 

πολύ 

3=πολύ 4=αρκετά 5=λίγο 6=πολύ 

λίγο 

7=σπάνια 8=καθόλου 

A 1.35 4.05 11.48 29.05 25.67 18.9 4.73 4.73 

Β 0 2.03 1.35 2.03 3.38 12.16 39.8 39.2 

Γ 6.08 34.45 28.37 25 3.38 1.35 1.35 0 

Δ 75.67 20.9 3.38 0 0 0 0 0 

Ε 4.05 5.4 3.37 12.16 35.8 29.05 5.4 4.73 

ΣΤ 0 2.7 7.43 16.2 20.27 31.08 22.3 0 

Ζ 1.35 2.7 5.4 6.08 8.8 39.2 35.8 0.67 

Η 0 0 2.03 3.38 14.2 35.13 39.08 4.05 
 

8. Τι προτείνετε για την αναβάθμιση της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων στο σχολείο 

σας: 

α) Στενή συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων με τη διεύθυνση του σχολείου και τους 

εκπαιδευτικούς σε ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν στη 

σχολική καθημερινότητα. 
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β) Συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων με τον σύλλογο γονέων/κηδεμόνων για θέματα 

που αφορούν το σχολείο σας. 

γ) Στην αρχή της σχολικής χρονιάς να διατίθεται χρόνος για την ενημέρωση των μαθητών 

σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων.  

δ) Άλλο (προσδιορίστε). 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν πιο σημαντικό το α (43.9%) και με μικρή διαφορά 

ακολουθεί το γ (41.2%) (πίνακας 8). 
 

Πίνακας 8 

 

Δηλώσεις Ποσοστά 

α 43.9 

β 14.86 

γ 41.2 
 

Οι εκπαιδευτικοί προκρίνουν τη συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων με τη διεύθυνση και 

τους εκπαιδευτικούς, καθώς αντιλαμβάνονται ότι για να δράσουν οι μαθητές χρειάζονται κίνητρα, 

οργάνωση και καθοδήγηση, που επιτυγχάνονται με τη συστηματική συνεργασία και την ανάθεση 

συγκεκριμένων καθηκόντων στις μαθητικές κοινότητες. Τα ζητήματα της σχολικής ζωής και η 

καλή λειτουργία του σχολείου αντιμετωπίζονται καλύτερα με συμμετοχικό στυλ διοίκησης και 

συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Σχεδόν εξίσου σημαντική οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την ενημέρωση των μαθητών στην αρχή 

της σχολικής χρονιάς για τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, καθώς πιστεύουν ότι οι 

μαθητές δύσκολα ενημερώνονται μόνοι τους και θα πρέπει να φροντίζει γι’ αυτό η διεύθυνση του 

σχολείου. 

Πολύ λιγότεροι εκπαιδευτικοί προτείνουν τη συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων με τον 

σύλλογο γονέων/κηδεμόνων, ίσως γιατί δεν θεωρούν σημαντική τη συμβολή του στη λειτουργία 

του σχολείου ή γιατί το σχολείο δεν έχει αναπτύξει κουλτούρα συνεργασίας με γονείς και 

κηδεμόνες. 

Ελάχιστοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν δικές τους προτάσεις, οι οποίες κινούνται στην ίδια 

κατεύθυνση με τις προτάσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο. 

4. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Από τη μελέτη των απαντήσεων αναδείχθηκε ότι μεγάλη μερίδα των εκπαιδευτικών δεν είναι 

ευχαριστημένοι από τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων. Διαπιστώνουν 

την έλλειψη στενής συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους εκπροσώπους των μαθητών και την 

προτείνουν για ζητήματα που αφορούν την προσπάθεια αντιμετώπισης ζητημάτων που προκύπτουν 

στη σχολική καθημερινότητα. Επίσης, θεωρούν ότι οι μαθητές δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για 

τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων 

κυρίως για θέματα που τους αφορούν άμεσα και τους ενδιαφέρουν. Σύμφωνα με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών οι συνελεύσεις των μαθητών δε συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλή λειτουργία του 

σχολείου, ωστόσο ο τρόπος λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων βοηθά να κατανοούν οι 

μαθητές τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 

Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας θεωρούν ότι οι μαθητικές κοινότητες προωθούν τη διοργάνωση 

εκδηλώσεων και συμμετέχουν στη διοργάνωση εκδρομών και σε διαδικασίες διευθέτησης 

πειθαρχικών ζητημάτων, ενώ πολύ λιγότερες είναι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν για 

προώθηση ομίλων πολιτιστικού χαρακτήρα, για παροχή κοινωνικής βοήθειας, για αντιμετώπιση 

περιστατικών εκφοβισμού, για  την καθαριότητα και την αισθητική του σχολείου και για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών στα κυλικεία. Η διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

αναδεικνύουν τη σημασία δράσεων όπως οι παραπάνω και να παρέχουν κίνητρα για μεγαλύτερη 

ανταπόκριση και ενεργό εμπλοκή των μαθητικών κοινοτήτων εμπνέοντας την αίσθηση του 
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«ανήκειν» στο σχολείο, προτείνοντας οργανωμένες δράσεις και ενθαρρύνοντας την ανάληψη 

συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τα μέλη τους. 

Από τη μελέτη των συμπερασμάτων προκύπτει η ανάγκη της ενίσχυσης και αναβάθμισης του 

θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων. Εξάλλου, οι ίδιοι οι μαθητές εξέφρασαν στη «Βουλή των 

Εφήβων» τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους για την πορεία και το μέλλον των 

μαθητικών κοινοτήτων ζητώντας, παράλληλα, αναθεώρηση του Κανονισμού ώστε να είναι πιο 

συνοπτικός και περισσότερο κατανοητός και την αναβάθμιση του ρόλου των μαθητικών 

κοινοτήτων (Βουλή των Εφήβων, 2014). 

Με δεδομένο ότι το σχολείο αποτελεί βασικό κεφάλαιο της πραγματικότητας των παιδιών και 

ο θεσμός των μαθητικών κοινοτήτων μπορεί, εφόσον αξιοποιηθεί ουσιαστικά από όλους τους 

εμπλεκόμενους, να αποδώσει σημαντικά παιδαγωγικά οφέλη, κατατίθενται οι παρακάτω προτάσεις 

για την αναβάθμιση του θεσμού: 

 Διανομή του Κανονισμού σε όλους τους μαθητές ώστε να έχουν πλήρη γνώση των 

αρμοδιοτήτων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους. 

 Αναλυτική ενημέρωση από την έναρξη της σχολικής χρονιάς όλων των μαθητών για τον 

ρόλο και τα καθήκοντα των μαθητικών κοινοτήτων, με παιγνιώδεις και ευχάριστες 

δραστηριότητες, για μεγαλύτερη και πρόθυμη ανταπόκριση των μαθητών. 

 Σημαντικός είναι ο ρόλος του βαθμού ωριμότητας των μαθητών κατά τις εκλογές των 

αντιπροσώπων τους και των κριτηρίων με τα οποία τους επιλέγουν (Hooghe, Stolle, 2004). 

Συνεπώς, είναι βασικό να δίνεται βαρύτητα στην προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας, 

ώστε οι μαθητές να επιλέγουν εκπροσώπους ικανούς να ανταποκριθούν στο εύρος 

καθηκόντων των μαθητικών κοινοτήτων. 

 Συνεργασία και συχνές προσκλήσεις των εκπροσώπων των μαθητών σε συζήτηση με τη 

διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, με την προϋπόθεση να έχει 

προηγηθεί προεργασία και ενημέρωση. 

 Ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση αλλά και εφαρμογή των κανόνων εντός 

του σχολείου. 

 Προτάσεις δομημένων δράσεων από τον Σύλλογο Διδασκόντων προς τις μαθητικές 

κοινότητες. 

 Παρότρυνση για επιμερισμό ευθυνών και αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα μέλη των μαθητικών 

κοινοτήτων: δημιουργία ομάδων με πιο ειδικούς ρόλους όπως καλλιτεχνικής δημιουργίας, 

αλληλεγγύης κ.ά.. 

 Ενεργοποίηση των μαθητικών κοινοτήτων στην κατεύθυνση του εθελοντισμού. 

Εκδηλώσεις/δραστηριότητες στο σχολείο ή στην κοινότητα με ενεργό εμπλοκή και 

συνεργασία γονέων/κηδεμόνων ή άλλων φορέων: επισκέψεις σε κοινωφελή ιδρύματα 

(στέγες ηλικιωμένων, νοσοκομεία, παιδικές στέγες), συντήρηση, προστασία, καθαρισμός 

και εξωραϊσμός κτιρίου και φυσικού περιβάλλοντος, δενδροφύτευση, ανθοφύτευση.  

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ώστε το σχολείο να δημιουργεί χώρο που προάγει τη 

συμμετοχή, την επικοινωνία, τη συνεργασία με ουσιαστικό και όχι τυπικό χαρακτήρα.  

Επιπλέον, εκτιμάται ότι είναι απαραίτητη η διενέργεια παρόμοιων ερευνών που επιτρέπουν 

τον εντοπισμό καλών πρακτικών και δυσκολιών στη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων στα 

σχολεία και τη διατύπωση προτάσεων για την ενδυνάμωση του θεσμού.  
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Σχολικός Σύμβουλος 

 

Περίληψη 

Η αυτοαξιολόγηση είναι η πιο διαδεδομένη και συνηθισμένη μορφή αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών, εφόσον καθημερινά οι εκπαιδευτικοί κάνουν σκέψεις για τις επιτυχίες και τις 

αποτυχίες τους, ενώ συγχρόνως αξιολογούν τις προσπάθειες τους και τα αποτελέσματα της 

διδασκαλίας τους. Ωστόσο, αυτή η αυτονόητη πρακτική περνά απαρατήρητη, επειδή 

πραγματοποιείται αποσπασματικά, διαισθητικά, ανεπαίσθητα, ανεπίσημα και εμπειρικά, κυρίως 

όμως, επειδή δεν αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που είναι σε θέση να προσφέρει η συστηματική 

εφαρμογή της. Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται τη σημαντικότητα της αυτοαξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού και την ανάγκη αξιοποίησής της στην εκπαιδευτική πρακτική. Διαφαίνεται ότι 

υπάρχουν παράγοντες που αναστέλλουν την αυτοαξιολογική διαδικασία αλλά και παράγοντες που 

την υποβοηθούν. Το ερώτημα που τίθεται είναι: Μήπως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απαιτήσουν 

να αποκτήσουν ευκαιρίες και ικανότητες αυτοαξιολόγησης;  

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικός, αυτοαξιολόγηση, εκπαιδευτική πρακτική  

1. Εισαγωγή 

Το άτοµο κατανοώντας βαθύτερα τον εαυτό του, γνωρίζοντας τον εαυτό του, επιτυγχάνει 

ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη. Μέσο και στόχος για την αυτογνωσία είναι η 

αξιολόγηση του εαυτού του. Καθώς το άτοµο αναγνωρίζει και κατανοεί τις συµπεριφορές του, τα 

συναισθήµατά του, τις γνώσεις του, τις δυνατότητές του, άµεσο επακόλουθο είναι η αξιολόγησή 

τους. 

Κατά τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός, πολλές φορές χωρίς συστηµατικό 

τρόπο ή εξωτερική παρέµβαση, εκτιµά την αξία του έργου ή γενικότερα του εαυτού του και 

αναθεωρεί, αµφισβητεί και επανατοποθετεί τις δράσεις του µε σκοπό την αυτοβελτίωση 

(Καδιανάκη, 2006 Ανδρεαδάκης, Καδιανάκη, Ξανθάκου, 2007). Ο εκπαιδευτικός συνοµιλεί µε τον 

εαυτό του, διατυπώνει κρίσεις για την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα της γνώσης του, της 

επίδοσής του, των πιστεύω του και των ενεργειών του µε σκοπό την αυτοβελτίωση (Airasian, 

Gullickson, 1997). Εστιάζει στην προσωπική του πρακτική, αποστασιοποιείται από τον ίδιο τον 

εαυτό του και «παρατηρεί» τις σκέψεις του, τα συναισθήµατα και τις αντιδράσεις του. Επίκεντρο 

της «παρατήρησης» είναι η δική του επαγγελµατική ανάπτυξη, οι δικές του εµπειρίες µέσα κι έξω 

από την τάξη, η διασάφηση του τι σηµαίνει για τον ίδιο να είναι εκπαιδευτικός, µε σκοπό να 

καλύψει τη δική του ανάγκη κατανόησης και βελτίωσης της καθηµερινής του εµπειρίας στην τάξη.  

2. Αυτοαξιολογηση εκπαιδευτικού 

Ο εκπαιδευτικός, όντας φυσικός αξιολογητής της µάθησης (MacBeath et al., 2000), αξιολογεί 

µια εκτεταµένη λίστα συµπεριφορών «εαυτού και αλλήλων» και συνεχώς παίρνει πολυποίκιλες 

αποφάσεις. Οι περισσότερες αξιολογήσεις που γίνονται στην τάξη δεν είναι αυτοαξιολογήσεις, 

επειδή δεν εστιάζουν στον εκπαιδευτικό. Οι αξιολογήσεις εστιάζουν κυρίως στο µαθητή, στο κλίµα 

της τάξης, στις διδακτικές µεθόδους κι όχι πάνω στις συµπεριφορές, στις ενέργειες και στα πιστεύω 

του εκπαιδευτικού (Ανδρεαδάκης, Καδιανάκη, Ξανθάκου, 2007). Η αυτοαξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού λαµβάνει χώρα, όταν η εστίαση της αξιολόγησης κατευθύνεται µακριά από µαθητές 

και διδακτικό υλικό, στον ίδιο τον εαυτό του. Κατά την αυτοαξιολόγησή του, ο εκπαιδευτικός θέτει 
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ερωτήσεις και αναζητά απαντήσεις. Συζητά τη µέθοδο διδασκαλίας του και συλλογίζεται τους 

θριάµβους και τις αποτυχίες του. Όταν ρωτά: «Προσέχουν στο µάθηµά µου;», ο εκπαιδευτικός δεν 

αυτοαξιολογείται. Όταν ρωτά: «∆εν προσέχουν στο µάθηµά µου, επειδή έκρινα λαθεµένα τις 

προαπαιτούµενες γνώσεις τους γι’ αυτή την ενότητα;», τότε αυτοαξιολογείται (Airasian, Gullickson, 

1997). Η εστίαση στην πρώτη ερώτηση είναι πάνω στους µαθητές, ενώ στη δεύτερη πάνω στον 

εκπαιδευτικό.  

Κάθε συµπεριφορά αποσκοπεί σε ένα συγκεκριµένο στόχο. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει τη 

συµπεριφορά του – λεκτική ή µη – ανάµεσα σ’ ένα πλήθος συµπεριφορών, σύµφωνα µε τα 

κριτήρια που έχει διαµορφώσει ο ίδιος ως δέκτης ή σύµφωνα µε αυτά που έχουν διαµορφωθεί από 

τον εκάστοτε ποµπό και στα οποία πρέπει να τοποθετεί τον εαυτό του, αν θέλει να συµµετέχει στην 

επικοινωνιακή διαδικασία (Ανδρεαδάκης, Καδιανάκη, Ξανθάκου, 2007). Εφόσον επιλέξει να 

τροποποιήσει τη συµπεριφορά που κρίνει αναποτελεσµατική, θέτει σε λειτουργία τις διαδικασίες 

αυτορρύθµισης κι έτσι είναι ο ίδιος που ελέγχει τη συµπεριφορά του. Μπορεί να αυτοπαρατηρείται, 

να αυτοαξιολογείται – µέσω καθορισµένων κριτηρίων – και να αποδίδει θετικές ή αρνητικές 

συνέπειες στον εαυτό του (Kanfer, Gaelick, 1988· Κολιάδης, 1994· Καλαντζή-Αζίζι, 2002). Η 

αυτοαξιολόγηση τον οδηγεί να συγκρίνει, να σταθµίζει, να διαµορφώνει και να ρυθµίζει τη 

συµπεριφορά του, τον οδηγεί να τα έχει καλά µε τον εαυτό του. Και τα έχει καλά µε τον εαυτό του 

ο εκπαιδευτικός, όταν αυτό που κάνει, είναι σε αρµονία µε αυτό που είναι και µε αυτό που 

αισθάνεται, όταν βρίσκει τρόπους να εκφράζει τον ίδιο τον εαυτό του (Κοσµίδου-Hardy, 1998). 

Κατά την αξιολόγηση προσώπου, ενέργειας, έργου, διατυπώνονται κρίσεις και αποφάσεις για 

ό,τι αξιολογείται. Αυτό σηµαίνει, ότι ο εκπαιδευτικός από τη στιγµή που αυτοαξιολογείται, µπαίνει 

στη διαδικασία να διατυπώσει κρίσεις και αποφάσεις για τον εαυτό του και τη συµπεριφορά του. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι οι ερωτήσεις που µπορεί να θέσει στον εαυτό του για τη 

συµπεριφορά του, οι γνώµες που µπορεί να διατυπώσει ή οι ερµηνείες της συµπεριφοράς του, δεν 

είναι αυτοαξιολόγηση, είτε είναι αποσπασµατικές είτε σε συνδυασµό. ∆ηλαδή, ενώ καθεµία απ’ 

αυτές τις διαδικασίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού, 

αυτοαξιολόγηση αναδύεται µόνο όταν οι ερωτήσεις, οι γνώµες και οι ερµηνείες κατευθύνουν τον 

εκπαιδευτικό να πάρει αποφάσεις για τον εαυτό του, τη συµπεριφορά του,  την επαγγελµατική 

πρακτική του. Συνεπώς η αυτοαξιολόγηση λειτουργεί επικουρικά, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να 

αναγνωρίζει και να παίρνει αποφάσεις για τα δυνατά και αδύνατα σηµεία του, µε στόχο τη 

βελτίωσή τους (Airasian, Gullickson, 1997). 

Επίσης, η αυτοαξιολόγηση δεν αναφέρεται σε συναισθήµατα ανωτερότητας, ότι δηλαδή ο 

εκπαιδευτικός υπερέχει έναντι των άλλων συναδέλφων του ή ότι είναι τέλειος, αλάθητος και χωρίς 

ελαττώµατα. Η αυτοαξιολόγηση τον οδηγεί να γνωρίσει και να αποδεχτεί τον εαυτό του 

(Καλαντζή-Αζίζι, 2002). Κατά την αυτοαξιολόγησή του ο εκπαιδευτικός γνωρίζει τη συµπεριφορά 

του, τα συναισθήµατά του και, όταν κρίνει απαραίτητο, δηµιουργεί λύσεις µε σκοπό να βελτιώσει 

τις συνθήκες που υπάρχουν την εκάστοτε στιγµή. Η επιτυχία ή η αποτυχία είναι αξιολογικές 

κρίσεις τρίτων και δεν πρέπει να τον απασχολούν (Πασιαρδής, Πασιαρδή, 2000). Ξέρει τον εαυτό 

του; Τότε σίγουρα ξέρει ότι κάνει λάθη και ότι έχει δυσκολίες. Αν θέλει να τα ξεπεράσει, 

δηµιουργεί µια νέα λύση, εναρµονίζεται µε τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγµή, ή την 

εκάστοτε στιγµή, και συνεχίζει για το επόµενο λάθος και την αντάµωση της νέας δυσκολίας.  

Κατά συνέπεια, η αυτοαξιολόγηση δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος και συνεχώς καλλιεργείται 

και βελτιώνεται. ∆εν υπάρχουν απλές και µοναδικές συνταγές. ∆εν υπάρχουν µαγικές λύσεις. Η 

προσέγγιση στην αυτοαξιολόγηση µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους από τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό. ∆εν θα πρέπει να ιδωθεί από τον εκπαιδευτικό ως ένα βάρος, ως κάτι επαχθές ή 

χρονοβόρο, αλλά ως ένα αδιαχώριστο στοιχείο του ίδιου του εαυτού του, της διδασκαλίας του, της 

επικοινωνίας µε τους µαθητές του (MacBeath et al., 2000). Οι McDonald και Boud (2003) 

επισηµαίνουν ότι η αυτοαξιολόγηση δεν είναι µια επιλογή ενδιαφέρουσα ή πολυτελής για τον 

εκπαιδευτικό, είναι µια θεµελιώδης επιλογή και µάλιστα χαρακτηρίζεται ως απαράβατος όρος για 

αποτελεσµατική διδασκαλία. 
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Υπάρχουν πολλές πλευρές του εαυτού του που µπορεί να αξιολογήσει ο εκπαιδευτικός, αλλά 

δεν είναι όλες ισοδύναµα σηµαντικές και µάλιστα κάποιες φορές προσλαµβάνουν περισσότερη 

σηµαντικότητα σε δεδοµένο τόπο και χρόνο (MacBeath, 2000). Οπωσδήποτε µερικές πλευρές είναι 

αενάως σηµαντικές. Για παράδειγµα, η ακαδηµαϊκή γνώση είναι περισσότερο σηµαντική από την 

ποιότητα των εποπτικών µέσων που χρησιµοποιούνται, οι προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει ο 

εκπαιδευτικός µε τους µαθητές του είναι περισσότερο σηµαντικές από τις σχέσεις που αναπτύσσει 

µε τους προϊσταµένους του. Πρέπει, λοιπόν, η αυτοαξιολόγηση να βρει την ισορροπία µεταξύ του 

σπουδαίου και του δευτερεύοντος, µεταξύ του ευρύτερου και του συγκεκριµένου, µεταξύ του 

προσωρινού και του διαρκούς. 

Συνοψίζοντας το γενικό πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού, πρέπει να τονιστεί 

ότι είναι µια διαδικασία που (Kremer-Hayon, 1993· Airasian, Gullickson, 1997· MacBeath, 2000· 

Καλαντζή-Αζίζι, 2002· Ανδρεαδάκης, Καδιανάκη, Ξανθάκου, 2007): 

 σκοπό έχει την αυτοβελτίωση του εκπαιδευτικού, 

 εστιάζει στον ίδιο τον εκπαιδευτικό, 

 τον καθιστά υπεύθυνο για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη της πρακτικής του,  

 καλλιεργείται και βελτιώνεται συνεχώς, 

 δεν έχει σωστό και λανθασµένο τρόπο πραγµατοποίησης, 

 οδηγεί τον εκπαιδευτικό να πάρει αποφάσεις για τον εαυτό του, τη συµπεριφορά του, την 

πρακτική του, 

 προτρέπει τον εκπαιδευτικό να κάνει θετικά σχόλια για τα επιτεύγµατά του,  

 προσφέρει στον εκπαιδευτικό µια ρεαλιστική αποτίµηση των αδυναµιών του,  

 βοηθά καθοριστικά τον εκπαιδευτικό να αποδεχτεί τον εαυτό του.  

Η  αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού είναι µια διαµορφωτική διαδικασία (Airasian, 

Gullickson, 1997) που σηµαίνει ότι πραγµατοποιείται σε όλη την εκπαιδευτική πορεία του. Είναι το 

«µέσο» µε το οποίο όχι µόνο διαπιστώνει τα αποτελέσµατα της διδασκαλίας του, αλλά ελέγχει ο 

ίδιος τη δική του πορεία προς την κατάκτηση προσωπικών στόχων. Ως διαµορφωτική διαδικασία, η 

αυτοαξιολόγηση αναζητά τις αιτίες των αποτελεσµάτων, λειτουργεί ανατροφοδοτικά για τον 

εκπαιδευτικό, ώστε ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να πάρει αποφάσεις για τον εαυτό του, τη συµπεριφορά 

του και να τροποποιήσει την πρακτική του (Καψάλης, 1994· Κασσωτάκης, 1998). Αποβλέπει, όχι 

στη διαπίστωση της επιτυχίας, αλλά στην προεξασφάλισή της. Είναι µια συνεχής αξιολόγηση και 

εγγενές µέρος κάθε προσπάθειας του εκπαιδευτικού (∆ηµητρόπουλος, 1989). Οπωσδήποτε το 

πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης, κάθε φορά, είναι προσωπικό, καθώς επίσης προσωπικές είναι και οι 

πληροφορίες που συλλέγονται. Κατά την αυτοαξιολόγησή του, ο εκπαιδευτικός ελέγχει και τις 

πτυχές του προβλήµατος που αξιολογεί και τη µέθοδο της αξιολόγησης. Η διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού στην πράξη είτε αυθόρµητα συµβαίνει είτε προµελετηµένα, 

περιλαµβάνει τέσσερα στάδια (Kremer-Hayon, 1993· Airasian, Gullickson, 1997): 

 Προσδιορισµός του προβλήµατος. Ο εκπαιδευτικός σκιαγραφεί, εντοπίζει, µια κατάσταση, 

ένα πρόβληµα, που πιθανόν του δηµιουργεί δυσφορία, ταλαιπωρία, περιέργεια ή απλά 

επιθυµία αλλαγής. Εστιάζει σε κάτι συγκεκριµένο, το παρατηρεί, προσδιορίζει ποιες 

πληροφορίες πρέπει να συλλέξει και καθορίζει τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα κρίνει ότι 

η προβληµατική κατάσταση επιλύθηκε. Σ’ αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτικός αποφασίζει τι θα 

αξιολογήσει. 

 Συλλογή δεδοµένων. Σ’ αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτικός συλλέγει όλες τις πληροφορίες που 

θεωρεί αναγκαίες, ώστε να ενηµερωθεί για το πρόβληµα που τον απασχολεί. Οι 

πληροφορίες µπορεί να βασίζονται σε προσωπικές αντιλήψεις και ερµηνείες του ή σε 

εξωτερικές πληροφορίες που αφορούν την πρακτική του. Κατά τη συλλογή δεδοµένων, που 

αποτελεί τη βάση για τις αµφισβητήσεις και τις ερµηνείες του, ο εκπαιδευτικός 

συνειδητοποιεί τις ενέργειές του αποφασίζοντας ποιες πληροφορίες θα συλλέξει. 
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 Αµφισβήτηση και λήψη αποφάσεων. Αφού εξετάσει, ασκήσει κριτική, ερµηνεύσει τις 

συλλεγμένες πληροφορίες, ο εκπαιδευτικός παίρνει αποφάσεις σχετικά µε την πρακτική 

του, τη συµπεριφορά του, τα πιστεύω του. Σ’ αυτό το στάδιο πρέπει να συνδέσει τα 

δεδομένα µε τη διδασκαλία του, την καθηµερινή πρακτική του, τον εαυτό του.  

 Εφαρµογή και αλλαγή. Σ’ αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει τις αναγκαίες αλλαγές 

που πρέπει να πραγµατοποιήσει, βασιζόµενος στα δεδοµένα των προηγούµενων σταδίων. 

Στην πράξη πλέον, επιλέγει τις µελλοντικές ενέργειες που απαιτούνται, εάν απαιτούνται.  

Συµπερασµατικά κατά την αυτοαξιολόγησή του ο εκπαιδευτικός πρέπει (Airasian, 

Gullickson, 1997): 

 να έχει σαφή εστίαση σε συγκεκριµένη κατάσταση, 

 να συλλέγει πληροφορίες που θα τον ενηµερώνουν αντικειµενικά για την πρακτική του,  

 να χρησιµοποιεί τις πληροφορίες για αµφισβήτηση του εαυτού του, 

 να παίρνει αποφάσεις για την πρακτική του, 

 να σχεδιάζει στρατηγικές βελτίωσης της διδασκαλίας του, αν είναι απαραίτητο.  

∆ιαπιστώνεται, ότι η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού συγκεντρώνει τα στοιχεία, ώστε να 

χαρακτηριστεί δυναµική αξιολόγηση. Είναι συνεχής και εξελίξιµη, προσαρµόσιµη και ευέλικτη και 

κυρίως ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ενεργός, εφόσον είναι ο ίδιος που ενδιαφέρεται γι’ αυτήν 

και αποβλέπει στη λύση του προβλήµατος που εστιάζει κι όχι απλά στη διαπίστωσή του 

(∆ηµητρόπουλος, 1989). 

3. ΄Παράγοντες που υποβοηθούν και αναστέλλουν την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

Στην πλειονότητά τους οι αυτοαξιολογήσεις των εκπαιδευτικών προκύπτουν αυθόρµητα κατά 

τη διάρκεια των διδακτικών δραστηριοτήτων στην τάξη, φαινόµενο που ο Schon (1983) ονόµασε 

«αµφισβήτηση στην πράξη» (reflection in action). Χαρακτηριστικό της «αµφισβήτησης στην πράξη» 

είναι ότι συµβαίνει κατά τη διάρκεια µιας τρέχουσας δραστηριότητας και ότι είναι διαισθητική και 

σιωπηρή. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός αµφισβητεί αποφάσεις, 

επανατοποθετεί προσδοκίες, δοκιµάζει νέες λύσεις βασιζόµενος στην αυθόρµητη, διαισθητική και 

σιωπηρή αυτοαξιολόγηση που κάνει κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (Ανδρεαδάκης, Καδιανάκη, 

Ξανθάκου, 2007). Αυτές οι σιωπηρές αµφισβητήσεις, επανατροφοδοτήσεις και πειραµατισµοί είναι 

σηµαντικά στοιχεία στη διαµόρφωση της πρακτικής και των πιστεύω του εκπαιδευτικού, όµως 

έχουν και πολλά χαρακτηριστικά που παρακωλύουν τη χρησιµότητα της αυτοαξιολόγησης ως 

συστηµατικής διαδικασίας. Η υπονοούµενη, ανέκφραστη, εφήµερη φύση της «αµφισβήτησης στην 

πράξη» καθιστά δύσκολη τη µελέτη της αυτοαξιολογικής διαδικασίας και τη διαµόρφωση 

µοντέλου αυτοαξιολόγησης. Το χρονικό διάστηµα που διατίθεται και αφορά ένα συγκεκριµένο 

γεγονός που λαµβάνει χώρα στην τάξη είναι πολύ µικρό, µε αποτέλεσµα οι αµφισβητήσεις και οι 

αποφάσεις του εκπαιδευτικού να είναι συνοπτικές και συχνά ρηχές και επιπόλαιες. Επίσης, η 

παροδικότητα που χαρακτηρίζει τις αµφισβητήσεις σε συγκεκριµένα γεγονότα, µπορεί να οδηγήσει 

σε επιφανειακές, σκόπιµες ή επιθυµητές αποφάσεις που οδηγούν σε λύσεις επιτυχηµένες βέβαια, 

αλλά που δεν βασίζονται στη µελέτη και την κρίση του εκπαιδευτικού (Kremer-Hayon, 1993 

Ανδρεαδάκης, Καδιανάκη, Ξανθάκου, 2007). 

Επιπλέον, ό,τι αξιολογείται κατά την «αµφισβήτηση στην πράξη» δεν ελέγχεται από τον 

εκπαιδευτικό, αλλά από την αυθόρµητη ροή των γεγονότων που διαδραµατίζονται στην τάξη. Έτσι 

η αυτοαξιολόγηση γίνεται µια διαδικασία επανενεργοποίησης που συχνά περιορίζει τις απόψεις του 

εκπαιδευτικού για την πρακτική του, εφόσον τα προβλήµατα της πρακτικής του εκπαιδευτικού είτε 

αγνοούνται είτε δεν µπορούν να αναγνωριστούν ως προβλήµατα (Ανδρεαδάκης, Καδιανάκη, 

Ξανθάκου, 2007). Οπωσδήποτε δεν είναι όλες οι αµφισβητήσεις του εκπαιδευτικού βασισµένες σε 

αυθόρµητα γεγονότα που συµβαίνουν στην τάξη, την ώρα της διδασκαλίας. Κάποιες 

πραγµατοποιούνται µετά απ’ αυτήν, έξω από την αµεσότητα της πρακτικής. Αυτή η µορφή 
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αυτοαξιολόγησης διαχωρίζει, αποµακρύνει τον εκπαιδευτικό από τους παράγοντες που τον 

ερέθισαν για αµφισβήτηση, για αυτοαξιολόγηση. Κατά συνέπεια αυτή η αυτοαξιολόγηση που 

συµβαίνει µετά τη διδακτική πράξη, γεννιέται εξαιτίας της πρακτικής του εκπαιδευτικού, 

περιλαµβάνει τη συνειδητή µελέτη και συζήτηση στην οποία σκόπιµα εµπλέκεται ο εκπαιδευτικός 

και µπορεί να παράγει συνειδητές αποφάσεις για την πρακτική του.  

Ωστόσο, παρά την προσήλωση του εκπαιδευτικού και τη διάθεση που έχει για αµφισβήτηση 

της πρακτικής του, υπάρχουν παράγοντες που περιορίζουν την αποτελεσµατική χρησιµοποίηση της 

αµφισβήτησης µετά τη διδακτική πράξη ως προσέγγιση αυτοαξιολόγησης (Airasian, Gullickson, 

1997). Την αµφισβήτηση την ακολουθεί η αυτοαξιολόγηση, που εξαρτάται σηµαντικά από την 

ανάκληση πληροφοριών του εκπαιδευτικού για γεγονότα που συνέβησαν. Φυσικό είναι ότι οι 

εκπαιδευτικοί, όπως όλοι οι άνθρωποι, απεικονίζουν τις δραστηριότητες και τις ενέργειές τους 

µέχρι το βαθµό που καταφέρνουν να θυµούνται τι έχει γίνει από τη µια µέρα στην άλλη. Σίγουρα 

ένας σηµαντικός αριθµός συµπεριφορών, µηνυµάτων, αµφισβητήσεων και αποφάσεων δεν µπορεί 

να απεικονιστεί και να αξιολογηθεί µετά τη διδακτική πράξη (Καλαντζή-Αζίζι, 2002). Ακόµα κι αν 

ο εκπαιδευτικός εµπλέκεται σκόπιµα, προσηλώνεται συνειδητά, στην αµφισβήτηση της πρακτικής 

του, η αυτοαξιολόγηση που κάνει λαµβάνει χώρα σε ένα εντελώς περιορισµένο σύστηµα στο οποίο 

ο εκπαιδευτικός είναι αξιολογητής και αξιολογούµενος, χωρίς να υπάρχουν εξωτερικές 

πληροφορίες ως αντιστάθµισµα ή πληροφορίες που δεν τις παράγει ο εκπαιδευτικός. Είτε η 

αυτοαξιολόγηση γίνεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είτε µετά τη διδασκαλία, δεν υπάρχει 

καµιά πληροφορία για να επικυρώσει ή να αντιπαρατεθεί µε τις αµφισβητήσεις ή τις µελλοντικές 

αξιολογήσεις «εαυτού», που θα κάνει ο εκπαιδευτικός. Αυτή η έλλειψη εξωτερικών πληροφοριών 

είναι καθοριστική για την ορθότητα της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού, επειδή τα κριτήρια 

του εκπαιδευτικού, τα πρότυπα, οι ερµηνείες των γεγονότων και των αποτελεσµάτων, 

επηρεάζονται από τις προϋπάρχουσες εµπειρίες, πεποιθήσεις, πιθανόν και προκαταλήψεις που 

χρησιµοποιεί για να ερµηνεύει, να αναγνωρίζει και να ταξινοµεί τις πληροφορίες της 

αυτοαξιολόγησης (Kremer-Hayon, 1993 Airasian, Gullickson, 1997 Ανδρεαδάκης, Καδιανάκη, 

Ξανθάκου, 2007). 

Οι εκπαιδευτικοί επηρεάζονται καθοριστικά σε σχέση µε το κίνητρο και την προθυµία τους 

για αυτοαξιολόγηση από προσωπικούς παράγοντες. Κατά την αυτοαξιολόγηση οι εκπαιδευτικοί 

συνειδητοποιούν την απόδοση της διδασκαλίας τους, αποκτούν αίσθηση της αποτελεσµατικότητάς 

τους, αµφισβητούν τις αξίες και τα πιστεύω τους για την εκπαιδευτική διαδικασία, ρισκάρουν την 

αντοχή τους και δοκιµάζουν την ικανότητά τους να είναι αντικειµενικοί µε τον εαυτό τους. Όλα 

αυτά µπορούν να επηρεάσουν το κίνητρο, την προθυµία, την εµµονή τους στις αυτοαξιολογικές 

δραστηριότητες. Επίσης, συχνά ορθώνεται µπροστά στην αυτοαξιολόγηση ένα άλλο εµπόδιο που 

αναφέρεται στην εξαγωγή συµπερασµάτων που απορρέουν από τις πληροφορίες τις οποίες 

λαµβάνουν από την πρακτική τους. Οι εκπαιδευτικοί συχνά γενικεύουν από ανεπαρκείς 

πληροφορίες, υπερεκτιµούν την ακρίβεια των παρατηρήσεων και των ερµηνειών της πρακτικής 

τους, στηριζόµενοι σε απλές εξηγήσεις σύνθετων φαινοµένων, λαµβάνοντας υπόψη µια µεταβλητή 

του φαινοµένου. Έτσι, τείνουν να παράγουν ερµηνείες που υποστηρίζουν προγενέστερες 

παγιωµένες απόψεις τους, µε αποτέλεσµα να µεταβιβάζουν τις ευθύνες για τα προβλήµατα της 

πρακτικής τους στους υπόλοιπους εµπλεκόµενους στην υπόθεση της εκπαίδευσης. Αυτή η τάση 

των εκπαιδευτικών µπορεί να σταθεί εµπόδιο, να τους αποτρέψει να αναγνωρίσουν ότι δεν είναι 

ικανοποιητικά προετοιµασµένοι και αναστέλλουν οι ίδιοι τη διαδικασία αυτοαξιολόγησής τους 

(Cullingford, 1995). 

Βέβαια, η συµµετοχή, το κίνητρο και η επίτευξη της αυτοαξιολόγησης δεν επηρεάζονται 

µόνο από τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Η προσπάθεια να πραγµατοποιηθεί 

αυτοαξιολόγηση επηρεάζεται, εµποδίζεται και από περιστασιακούς παράγοντες. Για παράδειγµα, η 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η ενδοϋπηρεσιακή προετοιµασία και επιµόρφωση, δεν 

περιλαµβάνουν πληροφορίες και πρακτικές που αφορούν την αυτοαξιολόγηση. Αν η 

αυτοαξιολόγηση είναι επιθυµητό να ακµάσει και να κινηθεί πέρα από την ανεπίσηµη και στενή 
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προοπτική της, τότε θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα περιβάλλον ανατροφής (Airasian, Gullickson, 

1997), ώστε να µπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να εκπαιδευτούν στη χρήση της και να τη 

χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικότερα. Η πολιτεία οφείλει να αξιοποιήσει τον ενθουσιασµό που 

υπάρχει σε πολλούς εκπαιδευτικούς για την αυτοαξιολόγηση, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την εφαρµογή ολοκληρωµένων προγραµµάτων αυτοαξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών. 

Αναγκαία, επίσης, είναι η υποστήριξη του διευθυντή και των συναδέλφων. Η ανάπτυξη 

συναδελφικών σχέσεων, που διαπνέονται από συνεργατικό πνεύµα, εµπιστοσύνη και ειλικρίνεια, 

παίζει καθοριστικό ρόλο για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού, καθώς ο εκπαιδευτικός 

µπορεί να πάρει, µεταξύ των άλλων, από τους συναδέλφους του µέσω ανυστερόβουλου διαλόγου 

σαφείς εικόνες και λεπτοµερείς περιγραφές για την πρακτική της διδασκαλίας.  

Η έλλειψη χρόνου του εκπαιδευτικού να εµπλακεί στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης είναι 

άλλο ένα εµπόδιο που συχνά τον αναγκάζει να βασίζεται σε επιφανειακά, εύκολα αντιληπτά αλλά 

συχνά άκυρα αυτοαξιολογικά συµπεράσµατα. Η αυτοαξιολόγηση θεωρείται από αρκετούς 

εκπαιδευτικούς χρονοβόρα διαδικασία (Ιορδανίδης, Τσαγκαλίδου, 2005), επειδή εκτός από τα 

στοιχεία της πρακτικής τους που πρέπει να συλλέξουν, θα πρέπει να συλλέξουν και εξωτερικά 

στοιχεία έτσι ώστε να έχουν µια ολοκληρωµένη άποψη της πρακτικής τους, του εαυτού τους.  

Άλλος παράγοντας που επηρεάζει και συχνά εµποδίζει τον εκπαιδευτικό στην 

αυτοαξιολόγησή του είναι ο ιδιοσυγκρασιακός, διαισθητικός, σιωπηρός και ολοένα 

µεταβαλλόµενος χαρακτήρας των προτύπων και κριτηρίων της αυτοαξιολόγησης. Είναι πιθανότερο 

ο εκπαιδευτικός να πάρει µια απόφαση, επειδή του φαίνεται ή διαισθάνεται ότι είναι σωστή, παρά 

επειδή βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια ή επίσηµα πρότυπα. Υπάρχει απουσία καθορισµένων, 

σαφών κριτηρίων αυτοαξιολόγησης. Η πολυπλοκότητα, η πολυµορφία και η ροή των γεγονότων, 

που λαµβάνουν χώρα στην τάξη ενθαρρύνει τον εκπαιδευτικό να επιλέγει γρήγορα και απλά 

κριτήρια αυτοαξιολόγησης, όπως είναι οι στάσεις του σώµατος και οι εκφράσεις των προσώπων 

των µαθητών του. Συχνά όµως αυτά τα κριτήρια οδηγούν τις αυτοαξιολογήσεις σε σφάλµατα. Το 

ζήτηµα δεν είναι, αν ο εκπαιδευτικός στερείται προτύπων και κριτηρίων αυτοαξιολόγησης. ∆εν τα 

στερείται. Αλλά το γεγονός, ότι αυτά τα πρότυπα και κριτήρια είναι υπόρρητα, διαισθητικά, 

ιδιοσυγκρασιακά, αποτρέπει τον εκπαιδευτικό από το να τα αρθρώσει και να γίνει υπόλογος και 

υπεύθυνος για τις αποφάσεις του, ακόµα και στον ίδιο τον εαυτό του (Ανδρεαδάκης, Καδιανάκη, 

Ξανθάκου, 2007). 

4. Συμπεράσματα  

Η αυτοαξιολόγηση δεν είναι κάτι καινούριο είναι η πιο διαδεδοµένη και συνηθισµένη µορφή 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (Airasian, Gullickson, 1997 MacBeath, 2001), καθώς οι 

εκπαιδευτικοί καθηµερινά κάνουν σκέψεις για τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους, ενώ συγχρόνως 

αξιολογούν τις προσπάθειές τους και τα αποτελέσµατα της διδασκαλίας τους. Ωστόσο, αυτή η 

αυτονόητη πρακτική περνά απαρατήρητη, επειδή πραγµατοποιείται αποσπασµατικά, διαισθητικά, 

ανεπαίσθητα, ανεπίσηµα και εµπειρικά, κυρίως όµως, επειδή δεν αξιοποιούνται τα πλεονεκτήµατα 

που είναι σε θέση να προσφέρει η συστηµατική εφαρµογή της. 

Σύµφωνα µε τον MacBeath (2001), το έµφυτο της µάθησης, η εσωτερική ανάγκη για εξέλιξη 

και αλλαγή, η σπουδαιότητα της αµφισβήτησης για την ατοµική µάθηση και εξέλιξη, και η 

αφοσίωση του ατόµου σε ό,τι δηµιουργεί, αποτελούν τα αξιώµατα της αυτοαξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού. Ένα πέµπτο αξίωµα που µπορεί να προστεθεί είναι ότι η σηµαντικότερη 

αξιολόγηση ενός επαγγελµατία είναι εκείνη που καθοδηγείται από τον ίδιο (Stufflebeam, 

Shinkfield, 1985:17), εφόσον αυτός δηµιουργεί κι έχει την ευθύνη της µόρφωσης ή της 

εκπαίδευσής του. Επαγγελµατική ευθύνη των εκπαιδευτικών είναι η αντανάκλασή τους και η 

αµφισβήτηση των πιστεύω τους και των πρακτικών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνουν την 

κατανόηση και την ανάπτυξή τους. Αν διερευνούν τις πεποιθήσεις τους, τις γνώσεις τους και τις 

πρακτικές τους, γίνονται αρµόδιοι να εξετάζουν προσδοκίες, κανόνες, αξίες και πρακτικές που 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

217 

θεωρούσαν δεδοµένες. Αυτή η διερεύνηση µπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα και 

ικανοποιητικότερα, αν διεξάγεται µέσα σ’ ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης και ενθάρρυνσης. 

Υπογραµµίζεται, ότι η αυτογνωσία και η κατανόηση του εαυτού είναι τα κλειδιά για 

επαγγελµατική βελτίωση. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτή η βελτίωση είναι να δοθεί 

περισσότερη αυτονοµία στους εκπαιδευτικούς για αυτοαξιολόγηση και εµπιστοσύνη στην 

αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού. ∆ίνοντας ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς για αυτοαξιολόγηση, 

δίνονται ευκαιρίες βελτίωσης των διδακτικών τους ικανοτήτων (Παπασταµάτης, 2001). Η 

αυτοαξιολόγηση οδηγεί τον εκπαιδευτικό να γίνει ερευνητής στην ίδια του την τάξη και να 

αποκτήσει άποψη για την πρακτική του, επιχειρήµατα για τις πεποιθήσεις του (Kuhn, 1991 Gitlin 

et al., 1992), αυτογνωσία και επαγγελµατική αυτοπραγµάτωση (Παπασταµάτης, 2001). 

Συνοψίζοντας, η σπουδαιότητα της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έγκειται στο ότι 

είναι µια διαδικασία που (Stufflebeam, Shinkfield, 1985· Airasian, Gullickson, 1997· Ιορδανίδης, 

Τσαγκαλίδου, 2005): 

 Αναπτύσσει την ικανότητα της αυτοκριτικής και της αµφισβήτησης στον εκπαιδευτικό.

 Αποτελεί επαγγελµατική ευθύνη του εκπαιδευτικού.

 Εστιάζει στην επαγγελµατική ανάπτυξη και βελτίωση στο επίπεδο της τάξης, όπου ο 

εκπαιδευτικός έχει µεγαλύτερη πείρα και επιρροή.

 Αναγνωρίζει ότι η οργανωτική αλλαγή είναι συνήθως αποτέλεσµα των ανθρώπων που 

αλλάζουν τις πρακτικές τους και τους εαυτούς τους κι όχι των εντολών «από πάνω προς τα 

κάτω».

 ∆ίνει φωνή στον εκπαιδευτικό που, ελέγχοντας και περιφρουρώντας την πρακτική του, 

εξασφαλίζει µια ασφαλιστική δικλείδα για οποιαδήποτε απόπειρα αυθαίρετης και άστοχης 

αξιολόγησης.

 Καθιστά τον εκπαιδευτικό ικανό στον εντοπισµό προβληµάτων και σηµείων υπεροχής και 

ενήµερο για τις δυνατότητες και τις αδυναµίες της πρακτικής του.

 Ενθαρρύνει τη συνεχή ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και αποθαρρύνει τις αµετάβλητες 

ρουτίνες, πρακτικές, µεθόδους, διαδικασίες.

 Οδηγεί τον εκπαιδευτικό να δηµιουργήσει τη δική του προσωπική θεωρία στην οποία 

στηρίζει τη διδασκαλία του, την επανατροφοδότηση και αυτοβελτίωσή του.

 Αναπτύσσει τον εκπαιδευτικό ως επαγγελµατία, τονώνοντας παράλληλα το ηθικό και τα 

κίνητρά του.

 Ενθαρρύνει τις συναδελφικές αλληλεπιδράσεις και συζητήσεις που αφορούν τη διδασκαλία.

Λαµβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού και τα 

πιθανά οφέλη απ’ αυτήν, είναι ανάγκη να τεθούν και να γίνουν αποδεκτές ορισµένες 

προαπαιτούµενες παραδοχές, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να απαιτήσουν και να αποκτήσουν 

ευκαιρίες και ικανότητες αυτοαξιολόγησης. Αυτές οι προαπαιτούµενες παραδοχές είναι (Kremer-

Hayon, 1993 Airasian, Gullickson, 1997): 

 Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης.

 Οι εκπαιδευτικοί θέλουν να βελτιώσουν την πρακτικής τους και να διευρύνουν την 

παιδαγωγική τους γνώση και γι’ αυτό χρειάζονται πληροφορίες για τη γνώση, την απόδοση, 

την αποτελεσµατικότητά τους.

 Οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοί να αναλάβουν την ευθύνη ενός µεγάλου µέρους που αφορά 

την επαγγελµατική τους ανάπτυξη και εξέλιξη, την ενθάρρυνσή τους, το χρόνο και τους 

πόρους που δίνονται γι’ αυτή.

 Η συνεργασία εµπλουτίζει την επαγγελµατική ανάπτυξη και εξέλιξη.

Η αυτοαξιολόγηση αξιώνει από τον εκπαιδευτικό και τον οδηγεί να παίρνει αποφάσεις που 

αφορούν τη δική του πρακτική. Αυτές οι αποφάσεις δεν είναι όλες προϊόντα της αυτοαξιολόγησής 
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του, καθώς επίσης και οι αµφισβητήσεις, οι ερµηνείες που αφορούν την πρακτική του, συµβάλλουν 

µεν στην αυτοαξιολόγηση, αλλά δεν είναι καθεαυτή αυτοαξιολόγηση. Υπάρχουν πολλοί δρόµοι 

µέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί αυτοαξιολογούνται και σίγουρα κάποιοι απ’ αυτούς παρέχουν 

περισσότερο έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες από άλλους (MacBeath, 2001). 
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Περίληψη  

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δημόσιο νηπιαγωγείο, ώστε να ενθαρρύνει το 

σύνολο των μαθητών στην κοινωνικοποίησή τους.  Αποσκοπώντας  στην καλλιέργεια της 

δημοκρατικής συνείδησης, ως πρώτιστος στόχος τίθεται τα νήπια να κατανοήσουν και να 

υιοθετήσουν τις αξίες της δημοκρατίας και της ισοτιμίας ως τρόπο λειτουργίας ενός κοινωνικού 

συνόλου. Καθώς  επιδιώκεται  να δημιουργηθούν δημοκρατικά βιώματα στην εκπαιδευτική 

καθημερινότητα, δίνονται σε κάθε νήπιο ισάριθμες ευκαιρίες να βρεθεί στο επίκεντρο του  

ενδιαφέροντος της σχολικής τάξης και να εκφράσει τα προσωπικά χαρακτηριστικά του. Ακολουθεί 

η αξιοποίηση των χαρακτηριστικών του νηπίου από τους συμμαθητές, με τη δημιουργία ομαδικών 

αφηγηματικών κειμένων  που έχουν βασικό ήρωα  το συγκεκριμένο νήπιο. Η ισοτιμία στην 

αντιμετώπιση όλων, οδηγεί στην ανάδειξη της μοναδικότητας κάθε μέλους. Έτσι προκύπτει ο 

σεβασμός στις ιδιαιτερότητες του καθενός ενώ διαφαίνεται η πληρότητα,  η ισορροπία της ομάδας, 

ως αποτέλεσμα της ποικιλίας των χαρακτηριστικών των μελών της. Στο πρόγραμμα 

περιλαμβάνεται και η συμμετοχή του εκπαιδευτικού με ίσους όρους.  

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κοινωνικοποίηση, δημοκρατικά βιώματα.  

1. Εισαγωγή 

Η εξασφάλιση της ισοτιμίας και της δημοκρατίας, που συνιστά το βασικό μέλημα κάθε 

σωστής κοινωνίας, επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από τη δημοκρατική παιδεία. Ο ρόλος της παιδείας 

στην κοινωνικοποίηση και  ειδικότερα στην ανοχή προς την ιδιαιτερότητα του άλλου, στο σεβασμό 

και το ενδιαφέρον για τις εμπειρίες του, στην αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο, είναι 

πρωταρχικός (Γουγουλάκης, 2012). Μέσα από τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, στην οποία 

αποσκοπεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρουσιάζουμε, το άτομο διαμορφώνει την 

προσωπικότητά του, αφομοιώνει πρότυπα συμπεριφοράς, κανόνες, αξίες και έθιμα της ομάδας που 

ανήκει. Αποκτά σταδιακά την ικανότητα να αλληλεπιδρά και να επικοινωνεί με τους άλλους, έστω 

και όταν εκείνοι προέρχονται από διαφορετικό περιβάλλον, επιδεικνύοντας διάθεση κατανόησης 

και αμοιβαίας εμπιστοσύνης (Γουγουλάκης).  

 Η συνηθέστερη πρακτική για την επικράτηση της δημοκρατίας και της ισοτιμίας στη 

σχολική τάξη συνίσταται στη θέσπιση κανόνων κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Οι κανόνες 

συναποφασίζονται από εκπαιδευτικό και μαθητές, εφόσον όλοι οφείλουν να τους τηρούν και να 

τους εφαρμόζουν. Ενδεχομένως εμπλουτίζονται και τελειοποιούνται, επίσης μέσα από συλλογικές 

διαδικασίες, στη διάρκεια της διδακτικής χρονιάς, με βάση τα ερεθίσματα που προκαλούνται και τα 

προβλήματα που ανακύπτουν, πάντα με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής τάξης. 

Βρίσκονται αναρτημένοι σε εμφανές σημείο της αίθουσας διδασκαλίας, συχνά και στα ιστολόγια 

των σχολείων κ.ο.κ. Η δημοκρατία και ισοτιμία σε ορισμένες περιπτώσεις συνδέονται με την 

ανάπτυξη πρακτικών και δράσεων με στόχο την εξάλειψη της ενδοσχολικής βίας ειδικότερα. Η 

μαθητική κοινότητα διατυπώνει με διάφορους τρόπους στο πλαίσιο των σχετικών δράσεων την 

απόφασή της να διαφυλαχθεί η ασφάλεια όλων στο σχολικό περιβάλλον, με την ευαισθητοποίηση 

κάθε μέλους της.   

mailto:eiliakol67@gmail.com
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κοινωνικοποίησης που παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση, 

εστιάζεται στη δυνατότητα όλων των μαθητών να εμπνεύσουν τους συμμαθητές τους, να γίνουν το 

ερέθισμα, το επίκεντρο της δημιουργικής σκέψης και έκφρασης του συνόλου της σχολικής τάξης. 

Έτσι όχι μόνο θα αναδειχθούν τα προσωπικά στοιχεία του κάθε μαθητή αλλά και θα αποτελέσουν 

τα στοιχεία αυτά την αφορμή, για να αναδειχθούν παράλληλα οι δυνατότητες και τα πνευματικά 

επιτεύγματα του συνόλου των συμμαθητών. Το εν λόγω πρόγραμμα σχεδιάστηκε έως και την 

τελευταία λεπτομέρειά του με πρώτιστο μέλημα την πλήρη ισοτιμία μεταξύ όλων των μελών μιας 

σχολικής τάξης νηπίων, ώστε να εξασφαλίζονται τα ίδια ακριβώς δικαιώματα και να παρέχονται 

ίσες απολύτως ευκαιρίες προς όλους τους μαθητές να εμπνεύσουν και να εκφραστούν μέσα από τη 

συνεργασία τους. Οι μαθητές βιώνουν έτσι από την τόσο τρυφερή όσο και καθοριστική νηπιακή 

ηλικία τη δημοκρατία και την ισοτιμία ως τρόπο κοινωνικής συνύπαρξης και πλαίσιο εκδήλωσης 

της δημιουργικότητάς τους, ώστε να τις επιθυμούν, να τις επιλέγουν, να τις επιδιώκουν και να τις 

διασφαλίζουν σε κάθε φάση της κατοπινής ζωής τους. Αυτό που επιχειρείται, είναι η εξέλιξη των 

μαθητών με τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά βιώματα σε δημοκρατικούς και ευαισθητοποιημένους 

πολίτες. 

Άλλωστε η ανάπτυξη φιλικών δεσμών και δυνατότητας για συνεργασία μεταξύ όλων των 

μελών της σχολικής τάξης, η κοινωνική αλληλεπίδραση και η προσαρμοστικότητα (Rose-Krasnor, 

1997), διευκολύνουν και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων (Andershed et al. 2007), κάτι που 

κάθε εκπαιδευτικός επιδιώκει. Είναι προφανές πως αν το παιδί αισθάνεται ότι βρίσκεται μέσα σε 

φιλικό, υποστηρικτικό περιβάλλον, δεν διστάζει να  συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, 

ώσπου οι προσπάθειές του τελικά δικαιώνονται.  Στο βαθμό που οι αναστολές των μαθητών 

περιορίζονται, τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας βελτιώνονται. 

2. Αρχές και πρακτικές του εκπαιδευτικού προγράμματος 

2.1. Έκφραση των προσωπικών στοιχείων των μελών της σχολικής τάξης 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκει καταρχάς να γίνουν γνωστά στη 

σχολική τάξη χαρακτηριστικά, εμπειρίες, επιθυμίες και προτιμήσεις κάθε μέλους της, οπότε να 

καλλιεργηθούν μεταξύ των συμμαθητών ουσιαστικές σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας.  

Ειδικότερα, αναφορικά  με το πρόσωπο του δασκάλου, επιλέγεται να παρουσιάσει τα 

χαρακτηριστικά του κατά την εποχή που βρισκόταν στην ηλικία των μαθητών του. Για τη 

διαδικασία αυτή θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο να κυκλοφορήσει στην τάξη κάποιο αυθεντικό 

αντικείμενο που να παραπέμπει στην περίοδο εκείνη που ο εκπαιδευτικός ήταν συνομήλικος με 

τους σημερινούς μαθητές του, για παράδειγμα μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία, ένα 

παιδικό ρούχο, παιχνίδι, ζωγραφιά ή ένα βιβλίο των παιδικών του χρόνων (Ζερβού, 1997). Έτσι οι 

μαθητές διευκολύνονται να εστιάσουν στο παιδικό πρόσωπο που ο δάσκαλος υπήρξε κάποτε. Με 

τον τρόπο αυτό όχι μόνο γεφυρώνεται η ηλικιακή διαφορά μαθητών και δασκάλου αλλά και 

αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της παιδικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αντιλαμβάνονται 

ότι το παιδικό πρόσωπο του δασκάλου και κατ’ επέκταση κάθε ενηλίκου, εξακολουθεί να υπάρχει, 

εφόσον τα βιώματα της παιδικής ηλικίας παραμένουν μέσα μας και συνιστούν αναπόσπαστο 

κομμάτι του ενήλικου εαυτού μας (Εξυπερύ, 1968. Ηλία, 2012). 

2.2. Παραγωγή και αξιοποίηση ομαδικών αφηγηματικών κειμένων  

Τα νήπια σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμμετέχουν, συνεργάζονται, 

δημιουργούν, εμπνέονται από κάθε συμμαθητή τους, αναδεικνύουν και αξιοποιούν τα 

χαρακτηριστικά του,  παράγοντας ομαδικά αφηγηματικά κείμενα (Huck κ. ά., 1979), με βάση τη 

διδακτική αρχή της «φθίνουσας καθοδήγησης», των «κειμενοκεντρικών μοντέλων» διδασκαλίας 

(Ματσαγγούρας, 2001, 180-182, 199-203).  Αποκρίνονται σε ερωτήσεις του δασκάλου,  οι οποίες 

διαρκώς μειώνονται, στο βαθμό  που οι δικές τους απαντήσεις γίνονται πληρέστερες.  
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Οι αφηγήσεις των νηπίων καταγράφονται από τον εκπαιδευτικό (Pascucci και Rossi, 2002), 

με παραδοσιακούς ή σύγχρονους τρόπους, κυρίως γραφή σε χαρτί και  γραφή σε υπολογιστή, ως 

ενιαίο κείμενο σε κάθε περίπτωση. Κατά τον ίδιο τρόπο, με τη μορφή δηλαδή ενιαίου κειμένου,  

διαβάζονται αμέσως μετά από τον εκπαιδευτικό, ώστε τα νήπια να έχουν τη δυνατότητα και την 

ευκαιρία να επαληθεύσουν την πιστότητα και την ακρίβεια των λεγομένων τους. Η καταγραφή των 

παιδικών κειμένων έχει ποικιλότροπη αξιοποίηση. Η αξιοποίηση αυτή παίρνει τη μορφή θεατρικής 

απόδοσης και έντυπης ή ηλεκτρονικής δημοσίευσης. Συνιστά έτσι μία ακόμη προϋπόθεση που θα 

προσφέρει στους μαθητές «επιπλέον κίνητρο», για να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις, τις 

επιθυμίες και τις εμπειρίες τους, κατά τη συμμετοχή τους στα σχετικά προγράμματα (Ηλία και 

Ματσαγγούρας, 2006, 312-313).  

Καθώς το κυρίαρχο στοιχείο της παιδικής φύσης είναι η ανάγκη και η διάθεση για παιχνίδι 

(Χουιζίνγκα, 1989), επιδιώκεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να επικρατεί παιγνιώδης 

ατμόσφαιρα, ώστε να εξασφαλίζεται η δημιουργική συμμετοχή σε αυτό του συνόλου των νηπίων 

της σχολικής τάξης. Όποτε μάλιστα ένα παιγνιώδες εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδέεται με  

λογοτεχνικά έργα (Ποσλανιέκ, 1992), τα αποτελέσματά του μεγιστοποιούνται και 

βελτιστοποιούνται. 

Προκειμένου να καταδειχθεί πόσο αποτελεσματικά μπορεί το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα να συνδυαστεί με πλήθος λογοτεχνικών έργων, ας αναλογιστούμε πόσο  η ίδια η 

λογοτεχνική ανάγνωση είναι «δημιουργική διαδικασία» (Iser, 1990, 44-45) και πόσο η λογοτεχνία 

συνιστούσε πάντα τον προσφορότερο τρόπο αγωγής των πολιτών (Tompkins, 1988). Ειδικότερα ως 

προς τους ήρωες, ως αποτέλεσμα της αναγνωστικής διαδικασίας, αφομοιώνουμε τα 

χαρακτηριστικά τους, εμπλεκόμαστε στις εμπειρίες που βιώνουν και στις συναισθηματικές 

καταστάσεις τους, με άλλα λόγια, «ταυτιζόμαστε» μαζί τους  (Booth, 1987, 278-281, 378).  
 

3. Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος  

 Δημιουργία στο σύνολο των μαθητών βιωμάτων δημοκρατίας και ισοτιμίας.  

 Αποδοχή όλων των μαθητών και σεβασμός στις ιδιαιτερότητές τους, με τη δημιουργική 

ανάδειξη και αξιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν στα χαρακτηριστικά και τις 

προτιμήσεις των συμμαθητών. 

 Ουσιαστική επικοινωνία και δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ των μελών της σχολικής 

τάξης, καθώς οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις προτιμήσεις και τα 

χαρακτηριστικά των συμμαθητών τους. 

 Καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης των μαθητών, καθώς οι πληροφορίες για τα 

χαρακτηριστικά του συμμαθητή αξιοποιούνται δημιουργικά από τα ίδια τα παιδιά κατά την 

εικαστική και λεκτική έκφρασή τους. 

 Γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών, κατά τη συμμετοχή τους στην ομαδική αφήγηση με 

βάση τις ζωγραφιές των συμμαθητών που στηρίζονται στις πληροφορίες που ο μαθητής-

ήρωας της ιστορίας, δίνει για τον εαυτό του.  

 Καλλιέργεια της δημιουργικής εικαστικής έκφρασης των μαθητών, με τις ζωγραφιές που 

πραγματοποιούνται ως αξιοποίηση των πληροφοριών για το πρόσωπο του κάθε μαθητή.  

 Κατανόηση της σύνδεσης ανάμεσα στον προφορικό και το γραπτό λόγο, της ιδιότητας του 

γραπτού λόγου να αναπαριστά τον προφορικό, με την καταγραφή των ομαδικών 

αφηγήσεων καθώς και των πληροφοριών για το συμμαθητή σε κάθε πεδίο.  

 Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, με την ανάδειξη και αξιοποίηση των ομαδικών 

ιστοριών των παιδιών μέσα από τις διάφορες δημοσιεύσεις τους στην ιστοσελίδα του 

σχολείου και αλλού, όπου έχουν πρόσβαση οι ίδιοι οι μαθητές. 

 Ανάπτυξη της ικανότητας της ακρόασης και της επικοινωνίας μέσα από την παραγωγή της 

ατομικής ζωγραφιάς και του ομαδικού κειμένου αναφορικά με το συμμαθητή.  
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 Με τον εμπλουτισμό του προγράμματος με τους λογοτεχνικούς ήρωες, διευρύνεται το πεδίο 

των κοινωνικών εμπειριών των παιδιών. Ξεπερνούν τα στενά όρια της σχολικής τάξης και 

έρχονται σε επαφή με αφηγηματικά πρόσωπα και κατ’ επέκταση με διαφορετικά κοινωνικά 

και πολιτισμικά περιβάλλοντα.  

 Καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, με τη διαμεσολάβηση του συμμαθητή, που αναφέρεται 

στον αγαπημένο του λογοτεχνικό ήρωα. 

4. Χρονοδιάγραμμα 

Ο αριθμός των μελών της σχολικής τάξης και των λογοτεχνικών προσώπων για τα οποία 

δημιουργούνται ατομικές ζωγραφιές και ομαδικά κείμενα, καθορίζει τη διάρκεια της 

δραστηριότητας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που η διαδικασία επαναλήφθηκε είκοσι πέντε φορές 

για ισάριθμα φυσικά πρόσωπα και άλλες τόσες για τους αγαπημένους τους λογοτεχνικούς ήρωες, 

απαιτήθηκαν συνολικά πέντε μήνες πλήρεις  (Ιανουάριος-Μάιος). 

5. Μεθόδευση 

5.1. Επικεντρώνοντας στα μέλη της σχολικής τάξης 

Για το σχηματισμό των πορτρέτων μαθητών και δασκάλου χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα 

πεδία, αναφορικά με τα οποία κάθε μέλος της τάξης θα δώσει απαντήσεις,  ώστε όλοι οι υπόλοιποι 

να το γνωρίσουν καλύτερα. Τα πεδία προτείνονται και τελικά καθορίζονται από τους ίδιους τους 

μαθητές, οι οποίοι καλούνται να κάνουν σχετικές προτάσεις και να αποφασίσουν συλλογικά. Κατά 

την εφαρμογή του προγράμματος σε συγκεκριμένη τάξη νηπιαγωγείου, τα πεδία αναφορικά με τα 

οποία έδιναν πληροφορίες οι μαθητές, περιλάμβαναν το αγαπημένο τους χρώμα,  ζώο, βιβλίο, 

ήρωα, μέρος, παιχνίδι, τραγούδι, εποχή/καιρό, ώρα, φαγητό. Τις διάφορες πληροφορίες για κάθε 

μαθητή,  καλούνται να αξιοποιήσουν όλοι οι συμμαθητές του, δημιουργώντας από μία σχετική 

ζωγραφιά. Μέσα από την παρουσίαση των ζωγραφιών από τους δημιουργούς τους, προκύπτει η 

αφήγηση μιας ομαδικής ιστορίας με ήρωα τον μαθητή στον οποίο οι ζωγραφιές αναφέρονται. Έτσι 

κάθε μαθητής έχει την ευκαιρία να γίνει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των συμμαθητών του, να 

γίνει πρωταγωνιστής της τάξης, να εμπνεύσει τους γύρω του για να εκφραστούν δημιουργικά 

(Κωτόπουλος, 2012), αναφορικά με το πρόσωπό του. 

Τα νήπια έχουν κατανοήσει πως θα βρεθούν όλα στο επίκεντρο της τάξης, δηλαδή στη θέση 

να απαντούν για τις προτιμήσεις τους αναφορικά με τα διάφορα πεδία, ώστε να δώσουν στους 

συμμαθητές τους ερεθίσματα για δημιουργική έκφραση. Η σειρά με την οποία τα παιδιά μπαίνουν 

στη συγκεκριμένη θέση, καθορίζεται τυχαία. Στην περίπτωσή μας επιλέξαμε να μοιράζονται στους 

μαθητές κλήροι, στους οποίους είναι γραμμένη η λέξη «Σύντομα» εκτός από έναν, στον οποίο είναι 

γραμμένη η λέξη «Σήμερα». Το παιδί που θα τραβήξει αυτόν τον  κλήρο, θα είναι τη συγκεκριμένη 

μέρα το σημείο αναφοράς των δραστηριοτήτων. Μάλιστα οι μαθητές ενθαρρύνονται να φτιάχνουν 

διάφορα σχετικά συνθήματα, που φωνάζουν ομαδικά και ρυθμικά για το συμμαθητή που του έτυχε 

ο κλήρος, όπως: «Σήμερα είναι η μέρα σου». 

Στη συνέχεια ο δάσκαλος απλώνει τις καρτέλες πάνω στις οποίες είναι γραμμένα τα διάφορα 

πεδία, τοποθετημένες ανάποδα. Οι καρτέλες έχουν το σχήμα κάποιου αντικειμένου, με την 

προϋπόθεση ότι όλες είναι όμοιες μεταξύ τους κι εκείνο που τις διαφοροποιεί είναι μόνο οι λέξεις 

που έχουν αναγραφεί σε αυτές. Για το σχήμα των καρτελών τα παιδιά παρουσιάζουν τις προτάσεις 

τους (π.χ. καρδιά, φύλλο, σύννεφο κ.ο.κ.) και έπειτα  αποφασίζουν ψηφίζοντας. Έτσι, συμμετέχουν 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση την πλειοψηφία, που συνιστά βασικό στοιχείο της 

δημοκρατίας. Ο μαθητής που καλείται κάθε φορά να αναφερθεί στις προτιμήσεις του αναφορικά με 

τα συγκεκριμένα πεδία, επιλέγει όποιο συμμαθητή του επιθυμεί, ώστε ο τελευταίος να γυρίσει μία 

από τις καρτέλες, για να δοθεί η σχετική απάντηση στο πεδίο που αναγράφεται σε αυτήν. Η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται ώσπου να ανοίξουν όλα τα πεδία, που για πρακτικούς λόγους δεν θα 
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πρέπει να υπερβαίνουν τα δεκαπέντε, και να εκφραστεί για το καθένα η προτίμηση του 

ερωτώμενου. 

Οι απαντήσεις καταγράφονται σε πίνακα, η πρώτη στήλη του οποίου ξεκινά με τη λέξη « 

Όνομα» και όπως είναι προφανές περιλαμβάνει τα ονόματα των μελών της σχολικής τάξης. Όλες οι 

υπόλοιπες στήλες ξεκινούν με τα πεδία που είναι γραμμένα στις καρτέλες και περιλαμβάνουν τις 

προτιμήσεις κάθε μέλους ανά πεδίο. Ο πίνακας είναι αναρτημένος στη σχολική αίθουσα, ώστε τα 

παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να ανατρέχουν σε αυτόν, για να θυμηθούν τις προτιμήσεις των 

συμμαθητών τους. 

Εναλλακτικά, αν δεν υπάρχει κατάλληλη επιφάνεια για την ανάρτηση ενιαίου πίνακα, 

επιλέγουμε την εξής τακτική. Σε χαρτόνι μεγέθους Α4 αναγράφουμε το σύνολο των πεδίων 

αριθμημένα. Σε ξεχωριστά όμοιου μεγέθους χαρτόνια, ισάριθμα με τους μαθητές, γράφουμε τα 

ονόματά τους, και από κάτω τους αριθμούς από το ένα έως το δέκα, ώστε δίπλα σε κάθε αριθμό να 

γράψουμε την απάντηση στο αντίστοιχο πεδίο. Αν για παράδειγμα στον αριθμό  ένα έχουμε τη λέξη 

χρώμα, στην καρτέλα του μαθητή δίπλα στο ένα θα αναγραφεί το χρώμα της δικής του προτίμησης, 

π.χ. «κόκκινο». Στο παιχνίδι τηρούμε ημερολόγιο με τίτλο: «Σήμερα είναι η μέρα σου!», όπου στην 

κάθε μέρα αναγράφεται το όνομα του παιδιού το οποίο έχει κληρωθεί τη συγκεκριμένη μέρα.  

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι μαθητές, ζωγραφίζουν κάτι 

αντιπροσωπευτικό για το συμμαθητή τους ή τον εκπαιδευτικό. Οι ζωγραφιές όλων για το ίδιο 

πρόσωπο παρουσιάζονται διαδοχικά στο σύνολο της σχολικής τάξης από τους δημιουργούς τους 

και καταγράφονται με τη μορφή ενιαίας αφήγησης. 

5.2. Επικεντρώνοντας στα λογοτεχνικά πρόσωπα 

Στη συνέχεια του προγράμματος, αφού έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία των ομαδικών 

ιστοριών για κάθε μέλος της σχολικής τάξης, ο πίνακας με τα ονόματα των μαθητών 

αντικαθίσταται από τον πίνακα με τα ονόματα των αγαπημένων τους λογοτεχνικών ηρώων. Τα 

αντίστοιχα πεδία συμπληρώνονται πλέον από τους μαθητές με τα στοιχεία των ηρώων που έχουν 

επιλέξει ως τους πλέον αγαπημένους τους. Ο κάθε μαθητής συμβάλλει έτσι σε αυτή τη δεύτερη 

φάση του προγράμματος, στην εξοικείωση των συμμαθητών του με το δικό του αγαπημένο 

λογοτεχνικό πρόσωπο. Εκφράζει και πάλι τον εαυτό του, αλλά αυτή τη φορά μέσα από τις 

αναγνωστικές ερμηνείες του, προτιμήσεις, εντυπώσεις και εμπειρίες (Alter, 1985. Τζιόβας, 1987). 

Η διαδικασία εξέλιξης του προγράμματος επαναλαμβάνεται κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 

Περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των πεδίων από τους μαθητές με πληροφορίες για τους 

αγαπημένους τους ήρωες, ακολουθούν οι ζωγραφιές όλων των συμμαθητών για τους ήρωες αυτούς, 

και καταλήγει με τις ομαδικές αφηγήσεις με πρωταγωνιστές τους λογοτεχνικούς ήρωες.  

6. Αποτελέσματα   

6.2. Ομαδικές ιστορίες για τους συμμαθητές και τον εκπαιδευτικό  

 Ο Αντώνης με την οικογένειά του πηγαίνουν να κολυμπήσουν μια νύχτα με πανσέληνο. 

Εκεί έρχονται κάποιοι με βάρκα να ψαρέψουν. Τότε η θάλασσα κάνει παλίρροια κι ένα 

σπίτι που είναι στην παραλία πλημμυρίζει. Μέσα στο σπίτι υπάρχουν φαντάσματα που 

προσπαθούν να σωθούν αλλά τα παίρνει το ρεύμα και πνίγονται. Από τους καθρέφτες του 

σπιτιού βγαίνουν συνέχεια κι άλλα φαντάσματα, μαύρα και χρυσά. Η μαμά τους παίρνει να 

φύγουν από εκεί, γιατί κινδυνεύουν. Πηγαίνουν στο λούνα παρκ. Στο δρόμο τους 

αγοράζουν ένα σκυλάκι για κείνον κι ένα για την αδερφή του. Όταν φτάνουν στο λούνα-

παρκ, ο Αντώνης δοκιμάζει να κερδίσει κι άλλο ένα σκυλάκι, γιατί του αρέσουν πολύ.  

 Ο φίλος μας ο Τάσος έχει πράσινο σπίτι, πράσινο γραφείο και πράσινα ρούχα, αφού το 

πράσινο είναι το αγαπημένο του χρώμα. Μια φίλη του  πηγαίνει ένα βράδυ να τον ξυπνήσει, 

για να δουν μαζί τα αστέρια. Ο Τάσος της χαρίζει ένα μπουκέτο λουλούδια. Από τότε 

περνάει πολλές νύχτες, κοιτάζοντας τα αστέρια. Από όλες τις νύχτες του άρεσε καλύτερα η 
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χριστουγεννιάτικη, επειδή από τον ουρανό έπεφταν χιονονιφάδες και κόκκινα μπαλόνια και 

πετούσαν άγγελοι. 

 Όλοι οι φίλοι πηγαίνουμε στην εξοχή, για να κάνουμε αγώνες με τα πατίνια μας. Ο φίλος 

μας ο Πάνος βάζει όλη του την ταχύτητα κι έρχεται πρώτος. Κάποιος από εμάς όμως τον 

περνάει με ζαβολιά. Έτσι ζητάμε από έναν κύριο που βρίσκουμε εκεί, να παρακολουθήσει 

τον αγώνα μας και να πει ποιος βγαίνει πρώτος. Το βράδυ μετά τον αγώνα πέφτει στη γη 

ένας κομήτης κι όλα τα άλογα μετατρέπονται σε πόνι. Ο Πάνος αφήνει πια το πατίνι και 

κάθε πρωί έρχεται στο σχολείο καβάλα σ’ ένα πόνι. 

 Το κοριτσάκι όταν βγαίνει στον κήπο για να παίξει το αγαπημένο του παιχνίδι με τα 

μοσχομπίζελα, βλέπει το ουράνιο τόξο. Εύχεται κάθε μέρα ο ουρανός να είναι γεμάτος 

χρώματα, να έχει πολλά-πολλά ουράνια τόξα. Το κοριτσάκι πηγαίνει στο σχολείο κι όταν 

γυρίζει στον κήπο του, έχει έρθει ξαφνικά η Άνοιξη κι έχουν φυτρώσει λουλούδια. 

Ανεβαίνει στην κούνια και με τα πόδια του κόβει τα λουλούδια και κάνει βροχή 

λουλουδιών. Ένα λουλουδάκι πέφτει πάνω του και τρομάζει. (Η ιστορία αναφέρεται στη 
δασκάλα της τάξης)   

6.3. Ομαδικές ιστορίες για τους αγαπημένους λογοτεχνικούς ήρωες  

 Κάποτε που ο Ηρακλής ήταν μωρό, δύο φίδια βρέθηκαν στο δωμάτιό του. Τότε σκέφτηκε: 

«Ας τα πνίξω». Μπήκε μέσα η μαμά του, είδε τα πνιγμένα φίδια στην κούνια και ένιωσε 

πάρα πολλή χαρά, που ο γιος της ήταν τόσο δυνατός. Όταν ο Ηρακλής μεγάλωσε κι έγινε 

άντρας, φόρεσε μια στολή λιονταριού που είχε αγοράσει στα Jumbo, έβαλε φωτιά στο τόξο 

του, μπήκε στο δάσος και σκότωσε όλα τα φίδια. Όποτε έβγαινε από το σπίτι του, φορούσε 

τη στολή του λιονταριού, γιατί πάντα κάτι σκότωνε. Σκότωσε ένα αγριογούρουνο, σκότωσε 

ακόμα και το λιοντάρι της Νεμέας. Οι άνθρωποι τον αγαπούσαν πολύ και τον αγκάλιαζαν, 

αφού σκότωνε τα κακά ζώα της ζούγκλας κι έτσι αυτά δεν τους έκαναν κακό.  

 Ο Αλαντίν ένα βράδυ, το έσκασε από το σπίτι του και έφτασε στην Αμερική, γιατί είχε 

ακούσει ότι υπάρχουν σοκολατένιοι άνθρωποι και ήθελε να τους γνωρίσει. Είδε ένα μικρό 

παιδί σοκολατένιο και πήγε κοντά του. Τότε ένας σοκολατένιος άνθρωπος τον σημάδεψε με 

το πιστόλι του και του είπε: «Ακίνητος». Ήταν αστυνομικός και ο Αλαντίν του ζήτησε να 

τον γυρίσει στο σπίτι του. Η μαμά του τον πήρε αγκαλιά και του είπε να μην το ξανασκάσει 

ποτέ.  

 Όταν η μαμά της Σταχτοπούτας αρρώστησε με την καρδιά της και πέθανε, ο 

μπαμπάς της παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα, που ήταν κακιά και την έλεγαν Βίβιαν. Είχε 

από τον προηγούμενο γάμο της δίδυμες κόρες. Αυτές έβαζαν τη Σταχτοπούτα να πουλάει 

κολοκύθες, να καθαρίζει το σπίτι ενώ οι ίδιες δοκίμαζαν στολές και νυφικά, επειδή ήθελαν 

να παντρευτούν τον πρίγκιπα. Κι η Σταχτοπούτα όμως ήθελε να τον παντρευτεί, όπως κι 

όλες οι κοπέλες. Έτσι φόρεσε το ροζ φόρεμα και τα γυάλινα γοβάκια της μαμάς της, για να 

πάει στο χορό του κάστρου. Η μητριά της και οι δίδυμες έσκισαν το φόρεμα κι ο μπαμπάς 

της δεν ήταν κοντά της για να την βοηθήσει. Είχε πάει στην Αφρική, για να μοιράσει 

φαγητό στα φτωχά παιδάκια. Έτσι την βοήθησε η μαμά της, που είχε γίνει άγγελος. Της είπε 

όμως να προσέχει, γιατί τα ρούχα που της έβαλε όταν την ακούμπησε με το ραβδί που της 

είχε δώσει ο Θεός, θα άντεχαν μόνο μέχρι τα μεσάνυχτα. Πήγε λοιπόν η Σταχτοπούτα στο 

χορό αλλά έφυγε τα μεσάνυχτα. Ο πρίγκιπας την άλλη μέρα έψαχνε σ’ όλα τα 

διαμερίσματα, για να την βρει. Είχε μαζί του το γοβάκι, που όταν το βρήκε στο τελευταίο 

σκαλοπάτι του κάστρου, είπε «μωρέ αυτό πρέπει να είναι της κοπέλας!» Την βρήκε στον 

τελευταίο όροφο. Όμως αρρώστησε η Σταχτοπούτα και πήγε στον ουρανό μαζί με τη μαμά 

της. Ο πρίγκιπας φώναξε τότε στο Θεό: «Θεέ μου φέρε μου πίσω την κοπέλα μου!» Ο Θεός, 

για να μην λυπάται ο πρίγκιπας και φωνάζει όλη τη νύχτα, έστειλε τη Σταχτοπούτα κοντά 

του. Τότε αυτή παρακάλεσε το Θεό, να στείλει πίσω και τη μαμά της, γιατί της άρεσε πάρα 

πολύ η φωνή της και ήθελε να την ακούει. Η μαμά της όταν ξαναγύρισε στη ζωή, είπε: 
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«Σταχτοπούτα μου είσαι ένας άγγελος!»  Μετά η μαμά ζήτησε απ’ το Θεό να ξαναφέρει στη 

ζωή και τον άντρα της, που είχε πνιγεί όταν γύριζε από την Αφρική. Όταν ξαναγύρισε κι 

εκείνος στη ζωή, γέννησαν άλλο ένα κοριτσάκι. Η Σταχτοπούτα παντρεύτηκε τον πρίγκιπα 

και η Βίβιαν έκανε τότε όλες τις δουλειές. Απόκτησαν ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι που 

βρήκε η Σταχτοπούτα στο δρόμο και πήραν και μια οικογένεια παπάκια, για τη λιμνούλα 

του κάστρου. Γέννησαν ένα κοριτσάκι κι ένα αγοράκι. Το αγοράκι το έβαζαν τιμωρία και η 

μαμά του η Σταχτοπούτα και η δασκάλα του, γιατί ήταν τεμπέλης και δεν έγραφε ούτε το 
όνομά του. 

7. Συμπεράσματα 

Το πρόγραμμα επιχειρεί να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των νηπίων και  περιλαμβάνει 

δημιουργικές δραστηριότητες με κυρίαρχο το στοιχείο της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

συμμετεχόντων. Επιδιώκοντας τη δημιουργία βιωμάτων ισοτιμίας και δημοκρατίας στο σύνολο των 

μαθητών, διασφαλίζει ίσους όρους στη συμμετοχή όλων και ισάριθμες ευκαιρίες δημιουργικής 

αξιοποίησης από το σύνολο των μελών της σχολικής τάξης, των πληροφοριών και των στοιχείων 

αναφορικά με τις προτιμήσεις, τις εμπειρίες και τις επιθυμίες κάθε ξεχωριστού μέλους της.  

Οι στόχοι που τέθηκαν τόσο σε σχέση με τη διάθεση συμμετοχής των νηπίων στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού προγράμματος όσο και σε σχέση με την ποιότητά της, επιτυγχάνονται στο σύνολό 

τους. Αναλυτικότερα, η συμμετοχή των νηπίων στο πρόγραμμα είναι καθολική και ενθουσιώδης. Η 

δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία  χαρακτηρίζουν την παιδική σκέψη, η φαντασία των νηπίων 

είναι ανεξάντλητη. Κάθε αφήγηση αναφορικά με τους συμμαθητές ή τους αγαπημένους τους 

ήρωες, είναι διαφορετική, πρωτότυπη, ανεπανάληπτη. Όποτε γίνεται αναφορά από κάποιο νήπιο-

αφηγητή σε στοιχεία προηγούμενης αφήγησης συμμαθητή του, γίνεται ταυτόχρονα θαυμάσια 

αξιοποίηση αυτών των στοιχείων. 

Η ικανότητα της ακρόασης και της επικοινωνίας αναπτύχθηκε για το σύνολο των νηπίων στο 

έπακρο, όπως αποδεικνύεται από τη σχέση των αφηγήσεων με τις παρεχόμενες πληροφορίες, από 

την ποικιλία των αφηγηματικών εκδοχών των νηπίων και από τη δημιουργική αξιοποίηση της 

συμμετοχής των συμμαθητών στην αφηγηματική διαδικασία.  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι μόνο με μαθητές νηπιαγωγείου, 

αλλά και με μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Στην περίπτωση των 

μεγαλύτερων παιδιών ωστόσο, τα κείμενα γράφονται πρώτα από τα ίδια τα παιδιά και στη συνέχεια 

παρουσιάζονται μέσα από την ανάγνωσή τους, που μπορεί να γίνει από τα ίδια,  από τους 

συμμαθητές τους ή από τον εκπαιδευτικό/εμψυχωτή του εκπαιδευτικού προγράμματος.  
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Περίληψη 

Η εργασία αφορά στη συσχέτιση μεταξύ της δημοκρατικής θεωρίας και της θεωρίας της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης καθώς και σε προτάσεις εκπαιδευτικών πρακτικών στο σχολείο και 

στην εκπαίδευση ενηλίκων, προς ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας και των δικαιωμάτων. 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η 

σύγχρονη εκπαίδευση αξιοποιώντας τη «Μετασχηματίζουσα Μάθηση» για την αντιμετώπιση 

στερεοτυπικών παραδοχών, ανισοτήτων και κοινωνικών αποκλεισμών, ως προκλήσεων που 

οξύνονται στην εποχή της κρίσης. Ανιχνεύοντας τη σύγκλιση «δημοκρατικής παιδείας» και 

«μετασχηματίζουσας μάθησης» και καταθέτοντας προτάσεις για συστηματική και σχεδιασμένη 

εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που θέτουν σε προτεραιότητα την αποδόμηση 
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στερεοτύπων και τη βιωματική εκτίμηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, η εργασία προσπαθεί να 

συμβάλει στην ανάδειξη του ρόλου της εκπαίδευσης ως «φορέα πολιτισμικής παρέμβασης» και 

στην κατανόηση της ανάγκης για ανασχεδιασμό εκπαιδευτικών πρακτικών και υποστήριξη των 

ανθρωπιστικών και δημοκρατικών αξιακών προτύπων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μετασχηματίζουσα  Μάθηση, εκπαίδευση, πολιτισμική παρέμβαση  

1. Εισαγωγή 

Υπόβαθρο της προβληματικής της παρούσας εργασίας αποτελεί η προσπάθεια για 

αντιμετώπιση στερεοτυπικών παραδοχών, ανισοτήτων και κοινωνικών αποκλεισμών, ως 

προκλήσεων που οξύνονται στην εποχή της κρίσης, υπονομεύοντας τα δημοκρατικά δικαιώματα 

και την ίδια την ουσία της δημοκρατίας.  

Αναδεικνύοντας τη σύγκλιση «δημοκρατικής παιδείας» και «μετασχηματίζουσας μάθησης» 

εισηγούμαστε ότι η σύγχρονη εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο ως «φορέας 

πολιτισμικής παρέμβασης» υπέρ των ανθρωπιστικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, σε αντίθεση 

με τις παλαιότερες καταγγελίες για το σχολείο ως  «ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους». 

Θυμίζουμε για παράδειγμα τη χαρακτηριστική κριτική του μεταπολεμικού Γάλλου μαρξιστή 

φιλοσόφου Λουί Αλτουσέρ, στο πολύ γνωστό κείμενό του «Ιδεολογία και Ιδεολογικοί μηχανισμοί 

του κράτους» (στο: Θέσεις, 1999)  

«…το σχολείο (και άλλοι κρατικοί θεσμοί όπως η εκκλησία, ή μηχανισμοί όπως ο στρατός) 

διδάσκουν διάφορα «σαβουάρ φαιρ», αλλά με μορφή που να εξασφαλίζει την υποταγή στην 

κυρίαρχη ιδεολογία ή τον επιτήδειο χειρισμό της «πρακτικής» της.» (ό.π.:73)                                                                                                                                                    

Χωρίς να παραβλέπουμε τις ιστορικές συνθήκες και τις βάσιμες πτυχές της κριτικής αυτής, 

επισημαίνουμε ότι για πολλές δεκαετίες  τέτοιες «θέσεις» έχουν σημαδέψει ενοχικά την αντίληψη 

της «προοδευτικής» διανόησης για την εκπαίδευση και έχουν προκαλέσει αμηχανία στους 

εκπαιδευτικούς για τον ρόλο και το έργο τους, παρά τις προθέσεις τους να συμβάλουν στη 

διαμόρφωση ελεύθερα, κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων.  

Μια διαφορετική θεώρηση για τον ρόλο της σύγχρονης εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών 

στο σχολείο και στην εκπαίδευση ενηλίκων επιχειρούμε να αναδείξουμε στην παρούσα εργασία,  

με επιστημολογικό υπόβαθρο θεωρητικές αρχές και μεθοδολογικές προτάσεις της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης.. Στην εργασία, δηλαδή, εκφράζεται μια πολιτισμική θεώρηση για 

την εκπαίδευση ως φορέα μετασχηματισμού αντιλήψεων, υπέρβασης στερεοτύπων και ανίχνευσης 

αξιακών προτύπων, με γνώμονα την κριτική τοποθέτηση απέναντι σε κρατούσες οπτικές και 

απόψεις και συνακόλουθα τη διαμόρφωση ενός προτύπου πολιτισμού με αξίες ανθρωπιστικές και 

δημοκρατικές. Όπως αναλυτικότερα θα δούμε στη συνέχεια, η εκπαίδευση  συνδέεται με τη 

χειραφέτηση (Κόκκος, 2017α), μέσα από την καλλιέργεια κριτικού στοχασμού και τον 

μετασχηματισμό στερεοτυπικών αντιλήψεων στο σχολείο και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η 

θεώρησή αυτή για την εκπαίδευση απηχεί τον προβληματισμό της ευρωπαϊκής κουλτούρας (και 

ειδικότερα της Κριτικής Σχολής της Φρανκφούρτης) αλλά και τις απόψεις νεότερων στοχαστών για 

τη δυνατότητα της εκπαίδευσης να μετασχηματίσει αντιλήψεις και να συμβάλει στην ανάπτυξη της 

κοινωνίας και της δημοκρατίας (όπως του Freire (1977), Illeris (2016), Kegan (2006)). Συνοπτικά, 

οι στοχαστές της Σχολής της Φρανκφούρτης προσέδωσαν τον όρο «χειραφέτηση» στη διεργασία 

απελευθέρωσης από τις κυρίαρχες αλλοτριωτικές στερεοτυπικές αντιλήψεις και συμπεριφορές, με 

στόχο τη διαμόρφωση ενός εξανθρωπισμένου και εμφορούμενου από πνεύμα κοινωνικής 

δικαιοσύνης τρόπου οργάνωσης της ζωής (Κόκκος, ό.π., σελ. 12). 

Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής, στο πρώτο μέρος της εργασίας  ανιχνεύεται η αλληλο-

συνάρτηση δημοκρατίας και μετασχηματίζουσας μάθησης, σύμφωνα με τον Mezirow  (2000 

[2006], 2009) και άλλους στοχαστές της σύγχρονης εκπαίδευσης (Mezirow and Ass, 2000[2006]. 

Αναγνωρίζεται ως εγγενές στοιχείο της δημοκρατίας η δημιουργία ευκαιριών για αυτο-

μετασχηματισμό και επισημαίνεται η διασύνδεση με χαρακτηριστικά της μετασχηματίζουσας 
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μάθησης, όπως τη διαμόρφωση συνθηκών κατανόησης που ευνοούν τη συμμετοχική δημοκρατία, 

τον κριτικό στοχασμό των παραδοχών, τον στοχαστικό διάλογο, την ενθάρρυνση της αυτο-

ανάπτυξης και του αυτοπροσδιορισμού και την ανοχή στη διαφορετικότητα -δηλαδή αξίες που, 

θεωρητικά τουλάχιστον, συνδέονται με ελευθερίες και δικαιώματα. Επισημαίνεται ως βασικός 

στόχος της μετασχηματίζουσας μάθησης το να γίνονται οι μανθάνοντες πιο χειραφετημένοι, 

κοινωνικά υπεύθυνοι και αυτοδύναμοι, ενεργά υποκείμενα της πολιτισμικής αλλαγής. 

Συνακόλουθα, στο δεύτερο μέρος της εργασίας προτείνονται εκπαιδευτικές πρακτικές 

μετασχηματίζουσας μάθησης στο σχολείο και στην εκπαίδευση ενηλίκων (επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών). Οι προτάσεις αφορούν σε συστηματική και σχεδιασμένη εφαρμογή εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων εν είδει προγραμμάτων «μετασχηματίζουσας μάθησης», που θέτουν σε 

προτεραιότητα την αποδόμηση στερεοτύπων και τη βιωματική εκτίμηση των δημοκρατικών 

δικαιωμάτων. 

2. Κυρίως μέρος  

2.1. Δημοκρατία και Μετασχηματίζουσα Μάθηση:  Θεωρητικές συγκλίσεις 

Η Θεωρία του Μετασχηματισμού (Transformation Theory), μέσα από την οποία εισάγεται ο 

όρος «Mετασχηματίζουσα Mάθηση»(Transformative Learning), άρχισε να διαμορφώνεται από τα 

τέλη του ’70 από τον Jack Mezirow και σήμερα αναπτύσσεται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

(από όπου αρχικά ξεκίνησε) αλλά και της εκπαίδευσης στο σχολείο, υπό το πρίσμα κοινωνικών και 

πολιτισμικών προβληματισμών. Σύμφωνα με τον J. Mezirow (2000:7-8[2006:47]), η 

Μετασχηματίζουσα Μάθηση είναι ένα είδος μάθησης που έχει ως κεντρικό στόχο τον 

μετασχηματισμό των πλαισίων αναφοράς (νοητικών συνηθειών και απόψεων) των 

εκπαιδευομένων, έτσι ώστε αυτά να γίνουν περισσότερο περιεκτικά, ανοικτά, στοχαστικά και 

συναισθηματικά έτοιμα για αλλαγή.  

Ο Mezirow  (2006:66) επισημαίνει ότι  οι εμφανείς ανισότητες στην κοινωνική δομή 

επηρεάζουν βαθύτατα τον τρόπο με τον οποίο κάποιος κατανοεί την εμπειρία και ότι οι άνθρωποι 

μέσα από τη μάθηση χρειάζεται να γίνουν κριτικά στοχαστικοί σχετικά με τους παράγοντες που 

τους επηρεάζουν στη διαμόρφωση των πεποιθήσεών τους, έτσι ώστε να μπορούν να αναλάβουν 

συλλογική δράση για να τους βελτιώσουν. Υπό το πρίσμα αυτό, η Μετασχηματίζουσα Μάθηση 

εμπεριέχει  την απελευθέρωση των ανθρώπων από μορφές σκέψης που υφίστανται αλλά, όμως, δεν 

είναι πλέον αξιόπιστες. 

Ο Μezirow (2006:66) ρητά υποστηρίζει ότι «υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της δημοκρατικής 

θεωρίας και της Θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης. Παραπέμπει μάλιστα στον Warren 

(1992, στο Μezirow, ό.π.)  σχετικά με το ότι αποτελεί έμφυτο στοιχείο της δημοκρατίας η 

δημιουργία ευκαιριών για αυτομετασχηματισμό:  

«Αν τα άτομα ήταν ευρύτερα ενδυναμωμένα, ιδιαίτερα σε θεσμούς που ασκούν τη 

μεγαλύτερη επίδραση στην καθημερινή τους ζωή (χώροι εργασίας, σχολεία, τοπική 

αυτοδιοίκηση κλπ) οι εμπειρίες τους θα είχαν μετασχηματιστικές συνέπειες: θα 

ενδιαφέρονταν περισσότερο για τα κοινά, θα ήταν πιο ανεκτικοί, θα διέθεταν περισσότερη 

γνώση, θα ήταν πιο ευαίσθητοι για τα συμφέροντα των άλλων και πιο διερευνητικοί σχετικά 

με τα δικά τους συμφέροντα’.»(ό.π.:66)    

Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση, σύμφωνα με τον Mezirow (2006:66-67), διαμορφώνει τις 

συνθήκες κατανόησης της πραγματικότητας οι οποίες συμβάλλουν στη συμμετοχική δημοκρατία, 

αναπτύσσοντας τη δυνατότητα για κριτικό στοχασμό των παραδοχών που θεωρούνται δεδομένες 

(αν και χρειάζονται επανεξέταση) και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή σε ένα διάλογο που 

υποστηρίζει τον πλουραλισμό, τη διεκδίκηση δικαιωμάτων και τη σύγκρουση, αποκλείει τη χρήση 

ισχύος και ενθαρρύνει την αυτοδυναμία, την αυτοανάπτυξη και την αυτοδιαχείριση –τις αξίες, 

δηλαδή, που θεωρητικά τουλάχιστον,  τα δικαιώματα και οι ελευθερίες  έχουν σχεδιαστεί για να 

προστατεύουν. 
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Μέσα από τη Μετασχηματίζουσα μάθηση αναπτύσσεται η ικανότητα της αυτοδύναμης 

σκέψης. Βέβαια, η ικανότητα αυτή εμπεριέχει την αλληλεπίδραση προσωπικών και κοινωνικών 

μεταβλητών. Ο Mezirow (2006:66-67) επισημαίνει ότι πρέπει να αναρωτιόμαστε: Σε ποιους δίνεται 

η δυνατότητα να αποκτήσουν αυτοδύναμη σκέψη; Ποιοι αποκλείονται, κατηγοριοποιούνται ως 

άλλοι, προκειμένου να αποκλείονται και –κατά συνέπεια- να εξουσιάζονται;  Στη 

Μετασχηματίζουσα Μάθηση, η ενίσχυση της αυτοδυναμίας της σκέψης αποτελεί ταυτόχρονα 

σκοπό και μέθοδο των εκπαιδευτώνν ενηλίκων (Mezirow, ό.π.:67), οι οποίοι «δεν είναι ποτέ 

ουδέτεροι», αλλά είναι «πολιτισμικοί ακτιβιστές», που υποστηρίζουν την ελεύθερη συμμετοχή 

στον διάλογο και τη δημοκρατική κοινωνική και πολιτική ζωή (ό.π.:68). Στο πνεύμα της 

απελευθερωτικής μάθησης, οι εκπαιδευτές καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και δημιουργούν 

ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων αλλά και οι ίδιοι γίνονται συνεργατικοί 

μανθάνοντες. Παράλληλα ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να αξιολογούν κριτικά την αξιοπιστία 

των κανόνων και των παραδοχών από εναλλακτικές οπτικές, να καταλήγουν στις καλύτερες 

δυνατές κρίσεις μέσα από τον διάλογο και να δρουν αποτελεσματικά σύμφωνα με αυτές (ό.π.:69).  

Στο πλαίσιο της Θεωρίας του Μετασχηματισμού,  αναπτύσσεται η έννοια του «στοχαστικού  

διαλόγου» ως ιδιαίτερου είδους διαλόγου, που αξιοποιεί συστηματικά τον κριτικό στοχασμό και 

δίνει ελευθερία λόγου στους συμμετέχοντες, χωρίς άσκηση πίεσης από την αυθεντία ή εξουσία του 

εκπαιδευτή-«δασκάλου» ο οποίος τον συντονίζει. (Mezirow and Ass., 1990). Με άλλα λόγια, οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων που προωθούν τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση, διαμορφώνουν 

προστατευμένα μαθησιακά περιβάλλοντα μέσα στα οποία ενισχύονται οι συνθήκες κοινωνικής 

δημοκρατίας ως απαραίτητες για τη μάθηση αυτή (Mezirow,2006:69).  Θα λέγαμε, συνακόλουθα, 

ότι οι εκπαιδευτές αυτοί, αποδομώντας έμπρακτα το στερεότυπο των σχέσεων εξουσίας που 

παραδοσιακά διαμορφώνεται στον χώρο της εκπαίδευσης μεταξύ δασκάλου-μαθητή (εκπαιδευτή-

εκπαιδευομένου) ουσιαστικά συμβάλλουν στην αποδόμηση των σχέσεων εξουσίας  που είναι 

ενσωματωμένες στη δομή της επικοινωνίας, σε ποικίλες εκδοχές της κοινωνικής ζωής , βοηθώντας 

ιδιαίτερα αυτούς τους εκπαιδευόμενους των οποίων η κοινωνική προέλευση περιορίζει τους 

ορίζοντες σκέψης και δράσης.. Όπως ρητά υποστηρίζει ο Mezirow (ό.π.), θεμελιώδης διεργασία 

στο πλαίσιο του σκοπού της εκπαίδευσης ενηλίκων στις δημοκρατικές κοινωνίες είναι εκείνη που 

προωθεί την επίγνωση των προβληματικών ερμηνειών και πεποιθήσεων καθώς και των πηγών 

τους, βοηθώντας τους εκπαιδευόμενους να σταθούν κριτικά απέναντι σε όλα αυτά και να 

«απελευθερωθούν» στη σκέψη και τη ζωή τους. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να στοχάζονται 

περισσότερο κριτικά πάνω στις παραδοχές τις δικές τους και των άλλων, να συμμετέχουν πιο 

ελεύθερα και περισσότερο ουσιαστικά στον διάλογο και να γίνονται πιο αποτελεσματικοί στο να 

δρουν σύμφωνα με τις στοχαστικές τους κρίσεις. Τα αναλυτικά προγράμματα, οι μέθοδοι 

εκπαίδευσης, τα υλικά, οι διαδικασίες αξιολόγησης καθώς και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και 

διοικητικού προσωπικού θα πρέπει να αφορούν τόσο στα αποτελέσματα που προσδοκά ο 

εκπαιδευόμενος  όσο και στον ίδιο τον σκοπό της εκπαίδευσης ενηλίκων, δηλαδή στον 

μετασχηματισμό των προβληματικών παραδοχών που εγκλωβίζουν τα άτομα και, μεταξύ άλλων, 

αναπαράγουν τις κοινωνικές ανισότητες. 

Αν και η Μετασχηματίζουσα Μάθηση αναπτύχθηκε αρχικά στο πεδίο της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων και μάλιστα έχει επισημανθεί ότι ο κριτικός στοχασμός πιο ολοκληρωμένα αναπτύσσεται 

(δυνάμει) στους ενηλίκους, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο στις μέρες μας η δυνατότητα 

αξιοποίησής της και στο σχολείο, προκειμένου οι μαθητές να καλλιεργήσουν, ανάλογα με τις 

δυνατότητες της ηλικίας τους θετική στάση προς τον κριτικό στοχασμό και τον στοχαστικό διάλογο 

αλλά και να ασκηθούν σε αυτά, ώστε ως πολίτες να διαθέτουν εφόδια για ενεργό και ισότιμη 

συμμετοχή στα δημοκρατικά δικαιώματα και γενικότερα στη δημοκρατική κοινωνία (Κόκκος, 

2017). Η κριτική στάση απέναντι σε στερεότυπα μπορεί να καλλιεργηθεί και στο σχολείο, 

διαμέσου της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, όπως έχει επισημανθεί στη σύγχρονη έρευνα και 

βιβλιογραφία (ενδεικτικώς: Κόκκος, 2017α,  2017β.  Καλοκύρη, 2015, 2016α, 2016β, 2017). 
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Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση εκπαιδευτικών πρακτικών της  Μετασχηματίζουσας 

Μάθησης που ενισχύουν τα δημοκρατικά δικαιώματα, ας δούμε ορισμένες οριοθετήσεις και 

διευκρινίσεις για την κατανόηση της σχέσης της με τη δημοκρατική παιδεία.  

Η αυτοδυναμία που επιδιώκεται στην εκπαίδευση στην οποία εφαρμόζεται η 

Μετασχηματίζουσα Μάθηση δεν παρουσιάζεται ως ένας δεδομένος στόχος που πρέπει οπωσδήποτε 

να επιτευχθεί ούτε ως αυθαίρετη νόρμα, αλλά ως συνεχής κίνηση μέσα στη διεργασία της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης προς την κατεύθυνση της βαθύτερης κατανόησης των παραδοχών 

στις οποίες βασίζονται οι αντιλήψεις, οι πεποιθήσεις και τα συναισθήματα ενός ατόμου αλλά και 

των άλλων.  Εξάλλου, η χειραφέτηση από προβληματικές παραδοχές δεν νοείται ως αναζήτηση 

βεβαιότητας και ελέγχου μέσα από καθολικής ισχύος ερμηνείες ούτε εξάλειψη της 

διαφορετικότητας. νοείται σε σχέση με συνεχή κριτικό στοχασμό πάνω στις παραδοχές και τις 

πρακτικές τους και επικύρωση μέσα από συνεχή διάλογο. 

Οι προεκτάσεις της Μετασχηματίζουσας Μάθησης ως προς την εκπαίδευση και τη 

δημοκρατία είναι σημαντικές. Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να διερευνούν όλες τις διαστάσεις 

του πλαισίου αναφοράς που μελετούν: γενεαλογία, σχέσεις εξουσίας, εσωτερική λογική, πρακτικές, 

μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα. Η διανοητική και συναισθηματική προσέγγιση ενός 

συγκεκριμένου πλαισίου αναφοράς ανοίγει τον δρόμο για την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων 

στη μαθησιακή διεργασία Αυτό το είδος της μάθησης δεν  μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα από την 

εκπαίδευση που παρέχει πληροφορίες και διαμορφώνει ικανότητες, αλλά μόνο μέσα από τη 

μετασχηματίζουσα εκπαίδευση, τη διέξοδο από τις παραδοσιακές νοητικές συνήθειες (Kegan 

2006). 

2.2. Εκπαιδευτικές πρακτικές Μετασχηματίζουσας Μάθησης ως στρατηγική ενίσχυσης των 

δημοκρατικών δικαιωμάτων   

Στη βάση όσων προαναφέρθηκαν,  διατυπώνονται στη συνέχεια προτάσεις για εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις Μετασχηματίζουσας Μάθησης στο Σχολείο και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

(ειδικότερα: στην επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών) ως  στρατηγική ενίσχυσης των δημοκρατικών 

δικαιωμάτων. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν αφενός στον μετασχηματισμό 

στερεοτύπων και την καλλιέργεια της δημοκρατικής αποδοχής (ανοχής στη διαφορετικότητα) 

και αφετέρου στη δημιουργία εκπαιδευτικών κοινοτήτων με στόχους εναλλακτικών μορφών 

εκπαίδευσης.  

Στοχευμένες παρεμβάσεις Μετασχηματίζουσας Μάθησης ενάντια σε στερεότυπα τα οποία 

αντιστρατεύονται τις δημοκρατικές αξίες και τα δικαιώματα, μπορεί να αφορούν ειδικότερα στην 

τακτική της σιωπής και της απόσυρσης, σε φόβους συμμετοχής και διεκδίκησης δημοκρατικών 

δικαιωμάτων, σε ρατσιστική υποτίμηση με ποικίλες εκδοχές, σε τάση εκμετάλλευσης των 

αδυνάτων, κ.ά, τα οποία οι  μαθητές έχουν αφομοιώσει από το περιβάλλον (κοινωνικό, 

οικογενειακό ή και σχολικό). Ακόμη, η στερεοτυπική αδιαφορία και άρνηση για μάθηση, στις 

περιπτώσεις που συνδέεται με «έλλειμμα μορφωτικού κεφαλαίου» των γονέων (Bourdieu) και 

γενικότερα με την οικονομικο-κοινωνική προέλευση των μαθητών έχει επιπτώσεις στην 

υποβάθμιση των δικαιωμάτων τέτοιων πληθυσμιακών στρωμάτων (αδυναμία συμμετοχής και 

διεκδίκησης θέσεων εργασίας λόγω έλλειψης προσόντων, ποικίλοι αποκλεισμοί), επομένως  

χρειάζεται προσπάθεια διαμέσου της Μετασχηματίζουσας Μάθησης  

Στην κατεύθυνση του μετασχηματισμού δυσλειτουργικών στερεοτύπων (όπως τα 

προαναφερόμενα) που αντιστρατεύονται τη δημοκρατική συνύπαρξη και την ισότητα στη 

δημοκρατική κοινωνία, προτείνεται να αξιοποιούνται στο σχολείο διδακτικές ενότητες ως 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Μετασχηματίζουσας Μάθησης (Καλοκύρη, 2017). Τέτοιες διδακτικές 

ενότητες εμπεριέχονται κυρίως στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία αλλά σε αρκετές 

περιπτώσεις και στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία καθώς και στην Ιστορία, και 

επιπλέον σε άλλα μαθήματα όπως η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή στο Γυμνάσιο ή η Πολιτική 

Παιδεία και η Φιλοσοφία στο Λύκειο. Επισημαίνεται, ωστόσο ότι οι Εκπαιδευτικοί σε όλα τα 
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διδασκόμενα αντικείμενα, εφόσον διαπιστώνουν ζητήματα στερεοτύπων στην τάξη ή γενικότερα 

στο σχολείο μπορούν να εφαρμόσουν πρακτικές κριτικής αντιμετώπισης και μετασχηματισμού 

τους είτε στο πλαίσιο των μαθημάτων (με κατάλληλα σχεδιασμένη παρέμβαση, όπως στη συνέχεια 

θα δούμε) είτε στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων στο σχολείο, όπως πολιτιστικών ή άλλων 

προγραμμάτων, επισκέψεων και σχετικών συζητήσεων κ.ά..  

Επίσης, πολύ σημαντική είναι η αξιοποίηση της Τέχνης στον μετασχηματισμό στερεοτυπικών 

απόψεων (Κόκκος, 2011. Κόκκος και συν. 2011), μέθοδος που μπορεί να αξιοποιηθεί στον 

σχεδιασμό διδακτικών ενοτήτων με στόχους Μετασχηματίζουσας Μάθησης (Καλοκύρη, 2015, 

2017). 

Αλλά και θεατρικά δρώμενα και  θεατρικές παραστάσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για τους μαθητές αλλά και παιδαγωγικά αποτελεσματικές παρεμβάσεις 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης. Η συν-εργασία στο πλαίσιο της ομάδας, οι συζητήσεις και η 

βιωματική παράλληλα προσέγγιση των θεμάτων προσφέρουν τη δυνατότητα «αναθεωρητικής» 

στάσης των μαθητών σε στερεότυπα που είχαν υιοθετήσει από την κοινωνία ή και την οικογένεια.  

Στο βαθμό που η διάρκεια ενασχόλησης με την κριτική αποδόμηση ενός στερεοτύπου στο 

σχολείο μπορεί να συμβάλει στο αποτέλεσμα, προτείνονται οργανωμένες δραστηριότητες ετήσιας ή 

έστω μεγάλης διάρκειας, όπως  project (σχέδια δράσης), ερευνητικές και δημιουργικές εργασίες, 

όμιλοι, προγράμματα (λύκειο) και δράσεις στο πλαίσιο της «θεματικής εβδομάδας». Αξιοποιώντας 

την ένταξή τους στο ωρολόγιο πρόγραμμα από την άποψη του διαθέσιμου χρόνου, οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να επιδιώξουν στόχους μετασχηματισμού στερεοτύπων και να  ενισχύσουν τη 

«δημοκρατική παιδεία» βιωματικά και έμπρακτα.   

Επιπλέον, ως εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Μετασχηματίζουσας Μάθησης μπορούν να 

σχεδιαστούν και να λειτουργήσουν ειδικά σχεδιασμένες εκδηλώσεις, όπως παρουσίαση θεατρικών 

δράσεων, διδακτικών σεναρίων (με στόχους μετασχηματισμού στερεοτύπων που αντιστρατεύονται 

τα δημοκρατικά δικαιώματα), συναντήσεις ανταλλαγής προβληματισμών μεταξύ εκπαιδευτικών, 

μαθητών, γονέων, τοπικής κοινότητας ή και γενικότερη επικοινωνία με άλλα σχολεία και 

εκπαιδευτικούς άλλων περιοχών. 

Οι προσκλήσεις και συνεντεύξεις ειδικών μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν στο πνεύμα του 

κριτικού στοχασμού και του στοχαστικού διαλόγου. 

Βέβαια, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να υποστηρίζουν εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις μετασχηματίζουσας μάθησης, χρειάζεται να είναι οι ίδιοι επιμορφωμένοι σχετικά με 

τους στόχους και ζητήματα μεθόδου και καλών πρακτικών για τη βαθμίδα εκπαίδευσης 

(Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια) και τα αντικείμενα που διδάσκουν, αλλά και να έχουν συνείδηση 

των ίδιων των στερεοτύπων που ενδεχομένως φέρουν. Στην κατεύθυνση αυτή, χρειάζεται 

συστηματική και σχεδιασμένη επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών σε ζητήματα Μετασχηματίζουσας 

Μάθησης. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων, εφόσον διαθέτουν ανάλογες γνώσεις 

μπορούν να συμβάλουν σε μια στοχευμένη επιμόρφωση που θα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της 

προβληματικής της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στη σχολική μονάδα με γνώμονα αυτή να 

λειτουργήσει ως κοινότητα μάθησης και συνεργασίας , ως «φορέας πολιτισμικής παρέμβασης».  

 Στη γνώση της θεωρίας και μεθόδου της Μετασχηματίζουσας Μάθησης συμβάλλει και η  

αυτομόρφωση των εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια είτε με άτυπη προσωπική μάθηση είτε με 

παρακολούθηση προγραμμάτων σπουδών (π.χ. στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων) ή άλλων σχετικών επιμορφωτικών 

προγραμμάτων με αντικείμενο τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση (π.χ. το προσφερόμενο με εξ 

αποστάσεως ή και δια ζώσης  συναντήσεις από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων).  

 Προτείνεται, ωστόσο, ως πολύ ουσιαστική η οργανωμένη επιμόρφωση από τους Σχολικούς 

Συμβούλους, οι οποίοι σε ρόλο Εκπαιδευτή Ενηλίκων-πολιτισμικού ακτιβιστή μπορούν να 

συντονίσουν κοινότητες μάθησης και συνεργασίας (Elliott, 2005· Παπαναούμ, 2005, 2014· 

Χατζηπαναγιώτου και Μαρμαρά, 2014) στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας και σε επικοινωνία με 

άλλα σχολεία έστω και άλλων περιοχών, ακολουθώντας σχεδιασμένη στρατηγική διαμόρφωσης 
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του σχολείου σε κοινότητα μάθησης και συμμετοχής, με στόχους καλλιέργειας δημοκρατικών 

αξιών   (Καλοκύρη, 2017). Πολύ σημαντική, στο πλαίσιο αυτό είναι η διάχυση διδακτικών 

σχεδίων, εκπαιδευτικών δράσεων και απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών. Η συμμετοχή, η 

αυτενέργεια και η συνέργεια αποτελούν στην πράξη επιμόρφωση για την άρση στερεοτύπων και 

για ενεργό συμμετοχή στα δημοκρατικά δικαιώματα. 

Επιπλέον, καλές πρακτικές που μπορεί να συντονιστούν από Σχολικούς Συμβούλους ως 

πολιτισμικούς ακτιβιστές είναι η διαμόρφωση Δικτύων συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών της 

ειδικότητας ή των σχολείων παιδαγωγικής αρμοδιότητας. Τα μέλη των διασχολικών αυτών Δικτύων 

μπορούν να επικοινωνούν με συναντήσεις διάχυσης της εμπειρίας και ανατροφοδότησης καθώς και με 

αξιοποίηση σύγχρονων διαδικτυακών συνεργατικών εργαλείων (βλ. για παράδειγμα το «Δίκτυο 

Συνεργασίας Φιλολόγων-Συνεργατικές Ιστοσελίδες» http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com που 

αποτελεί μια διαδικτυακή κοινότητα μάθησης και συνεργασίας). 

Χαρακτηριστικά αντικείμενα για τις επιμορφώσεις  εκπαιδευτικών με στόχους και μεθόδους 

ΜΜ προς ενίσχυση της δημοκρατικής παιδείας μπορούν να αποτελούν η υπέρβαση 

δασκαλοκεντρικών αντιλήψεων και πρακτικών, η αποδόμηση εκπαιδευτικών (παιδαγωγικών) 

στερεοτύπων (π.χ. για τις σχέσεις «δασκάλου-μαθητή», για τις σχέσεις και τη στάση μαθητών 

μεταξύ τους και με το σχολείο) καθώς και η αποδόμηση στερεοτύπων κοινωνικών (π.χ. ρατσιστικές 

αντιλήψεις).  

Ακόμη, πρακτικές άτυπης μάθησης που μπορούν να υποστηριχτούν από τους Σχολικούς 

Συμβούλους ως «πολιτισμικούς ακτιβιστές» που προωθούν τη συμμετοχική δημοκρατία, είναι η 

συμμετοχή Εκπαιδευτικών σε δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης του έργου τους, όπως Συνέδριο 

που συνδιοργανώνεται από τους Σχολικούς Συμβούλους (βλ. Συνέδριο για την αξιοποίηση της 

Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 2015), Διημερίδες (1η Διημερίδα, 2012-6η Διημερίδα 

2017), διασχολικούς διαγωνισμούς (1ος-6ος Διασχολικός Διαγωνισμός Ορθογραφίας) και ειδικά 

θεματικά δίκτυα με δραστηριότητες μεταξύ σχολείων (Δίκτυο σχολείων και φορέων "Η ρητορική 

στο σχολείο") 

3. Συμπεράσματα 

Στην εποχή της οικονομικο-κοινωνικής και γενικότερα πολιτισμικής κρίσης, με τους 

φονταμενταλισμούς, τους ποικίλους ρατσισμούς και τους κινδύνους για την ουσία της δημοκρατίας, η 

μετασχηματίζουσα μάθηση είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη, καθώς εστιάζει στον κριτικό (ανα-

)στοχασμό πάνω στα στερεότυπα, και προτάσσει τον στοχαστικό διάλογο ως μέσο επικοινωνίας και 

αναθεώρησης δυσλειτουργικών παραδοχών, με στόχο την αναμόρφωση των πλαισίων αναφοράς (της 

οπτικής υπό την οποία γίνονται οι σημασιοδοτήσεις και αξιολογήσεις). 

Καθώς οι συνθήκες οικονομικής κρίσης αλλά και κρίσης των αξιών απογοητεύουν και 

αποθαρρύνουν τους πολίτες, ώστε μειώνεται η ενεργός συμμετοχή και η διεκδίκηση των 

δημοκρατικών δικαιωμάτων, ενώ αυξάνει ο ατομισμός, ο ρατσισμός (και ως προσπάθεια 

εκτόνωσης σε «υποδεέστερους άλλους»), η μετασχηματίζουσα μάθηση χρειάζεται να εφαρμόζεται 

στο σχολείο και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (εκπαίδευση ενηλίκων). Ανάμεσα στα 

πολλαπλά οφέλη από την αξιοποίησή της στην εκπαίδευση θα είναι η απόκτηση αυτοεκτίμησης 

των εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους ως «φορέων πολιτισμικής παρέμβασης» κι όχι απλώς ως 

«φερέφωνων» ύλης και κανόνων εξέτασης των μαθητών. Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση προσδίδει 

νόημα και όραμα στην εκπαίδευση, για μια κοινωνία με συμμετοχική δημοκρατία, με διάλογο που 

δεν φοβάται τον αντίλογο, με ανοικτή σκέψη και κριτικό στοχασμό. Η πραγματική «δημοκρατική 

παιδεία» εμπεριέχει την ουσία της μετασχηματίζουσας μάθησης, τον διαρκή επανέλεγχο των 

αντιλήψεων, την αναγνώριση της πολυπρισματικής πραγματικότητας, την ανάγκη αποδοχής του 

διαφορετικού ως παράγοντα της ζωής και της προόδου.  

Παράλληλα, ως προς τις μεθοδολογικές εφαρμογές της, η Μετασχηματίζουσα Μάθηση προάγει 

τη σχέση του εκπαιδευομένου (μαθητή ή ενηλίκου) με την τέχνη, αξιοποιώντας τα έργα τέχνης ως 

εναύσματα για την ανάπτυξη κριτικού στοχασμού, συναισθημάτων και φαντασίας (Κόκκος, 2017:13). 

http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/
http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/alphaxiiotaomicronpiomicroniotaetasigmaeta-tauetasigma-tauepsilonchinuetasigma-sigmataueta-deltaepsilonupsilontauepsilonrhoomicronbetaalphathetamuiotaalpha-epsilonkappapialphai.html
http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/alphaxiiotaomicronpiomicroniotaetasigmaeta-tauetasigma-tauepsilonchinuetasigma-sigmataueta-deltaepsilonupsilontauepsilonrhoomicronbetaalphathetamuiotaalpha-epsilonkappapialphai.html
http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/
http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/
http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/deltaiotaalphasigmachiomicronlambdaiotakappaomicron-deltaiotakappatauupsilonomicron-gammalambdaomegasigmasigmaiotakappaomicronupsilon-gammarhoalphamumualphatauiotasigmamuomicrony.html
http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/eta-rhoetatauomicronrhoiotakappaeta-sigmatauomicron-sigmachiomicronlambdaepsiloniotaomicron-pialphagammakapparhoetatauiotaomicroniota-alphagammaomeganuepsilonsigma.html
http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/eta-rhoetatauomicronrhoiotakappaeta-sigmatauomicron-sigmachiomicronlambdaepsiloniotaomicron-pialphagammakapparhoetatauiotaomicroniota-alphagammaomeganuepsilonsigma.html
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Στην εργασία μας καταθέσαμε ενδεικτικές προτάσεις για την αξιοποίηση της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης στο Σχολείο και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών), με γνώμονα τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων συνεργασίας, 

συμμετοχής σε κοινές δράσεις και γενικότερα την αποδόμηση στερεοτύπων και την έμπρακτη 

στήριξη των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Τέτοια στερεότυπα αφορούν σε παραδοχές που φέρουν 

άκριτα οι μαθητές από το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον και που έχουν προεκτάσεις 

αρνητικές για τις δημοκρατικές αξίες και την ισότιμη συμμετοχή στη δημοκρατική κοινωνία 

(ρατσισμοί που «αποκλείουν», αρνητισμός για το σχολείο που οδηγεί σε κοινωνικο-οικονομική 

υποβάθμιση και αποκλεισμό των μαθητών ως ενηλίκων κ.ά.). Παράλληλα, οι ίδιοι οι 

Εκπαιδευτικοί, διαμέσου της επιμόρφωσης και συμμετοχής τους σε δράσεις που διαπνέονται από 

τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση,  μπορούν να αντιμετωπίσουν στερεότυπα που συνδέονται με τον 

ίδιο τους τον ρόλο ως εκπαιδευτικών (π.χ. δασκαλοκεντρική νοητική συνήθεια) και ευρύτερα ως 

πολιτών-μελών μιας ουσιαστικής συμμετοχικής δημοκρατίας.  

Μέσα από τους στόχους και τις μεθόδους της Μετασχηματίζουσας Μάθησης η εκπαίδευση 

αναβαπτίζει τον ρόλο της ως φορέα πολιτισμικής παρέμβασης και συμβάλλει ενεργά στη 

διαμόρφωση πολιτών με «δημοκρατική παιδεία». 
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Η  ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 

Κατσιγιάννη Βικτωρία 

victoriakats@hotmail.com 

Υποψήφια Μεταδιδάκτορας ΤΕΠΑΕΣ 

 

Καΐλα Μαρία 

kaila@aegean.gr 

Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕΣ 
 

Τα τελευταία χρόνια η είσοδος προσφύγων από την εμπόλεμη ζώνη στη Συρία και το 

Αφγανιστάν στην Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα, δημιούργησε την ανάγκη και το δικαίωμα 

παράλληλα για την εκπαίδευση των παιδιών - προσφύγων κατά το διάστημα που διαμένουν στην 

Ελλάδα, κυρίως σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, όπως ορίζουν και οι σχετικές διεθνείς 

συμβάσεις. Με τη λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθορίστηκαν οι σχολικές μονάδες των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την έναρξη  του σχολικού έτους 

2016-17. 

 Η εισήγηση αφορά στις μορφές εκδήλωσης ρητορικής του μίσους που εμφανίστηκαν και την 

επιρροή που άσκησαν στο σχολικό περιβάλλον μέσα από μία μελέτη περίπτωσης (σχολική μονάδα 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που φιλοξενεί ΔΥΕΠ)  τη χρονική περίοδο Φεβρουαρίου –Ιουνίου 

2017. 

Η ρητορική μίσους (hate speech) καλύπτει εκείνες τις μορφές έκφρασης που διασπείρουν, 

υποκινούν, προβάλλουν ή δικαιολογούν το ρατσιστικό μίσος, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό ή 

άλλες μορφές μίσους βασισμένες στην έλλειψη ανεκτικότητας (Council of Europe, Committee of 

Ministers, Recommendation No. (97) 20). Το Συμβούλιο τους Ευρώπης αναγνωρίζει τη ρητορική 

του μίσους ως απειλή για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει σχεδιάσει σχετική 

εκστρατεία με στόχο την κινητοποίηση των νέων ενάντια στη ρητορική μίσους δίνοντας 

εναλλακτικές «απαντήσεις» όπως είναι η εκπαίδευση, η πρόληψη, η ευαισθητοποίηση και η 

υποστήριξη. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ρόλος του σχολείου είναι καθοριστικός στην 

ενδυνάμωση ενός περιβάλλοντος αποδοχής και κατανόησης. Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα 

δικαιώματα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στη διδασκαλία της αρμονικής συμβίωσης στις σχολικές 

κοινότητες και της  προώθησης της ισότητας, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της 

αλληλεγγύης ώστε το σχολείο να αποτελεί περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού. 

 

Λέξεις κλειδιά: ρητορικής του μίσους, πρόσφυγες, Δ.Υ.Ε.Π., ανθρώπινα δικαιώματα  

1.Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη δέχτηκε μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων με 

καταγωγή από χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Πάνω από ένα εκατομμύριο έφτασαν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο τελευταία χρόνια  (1,25 εκατομμύρια το 2015 και σχεδόν 400.000 το 

2013). Περίπου το 30 %  ήταν άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Σύμφωνα με δημοσιευμένα 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα, ως πύλη εισόδου στην Ευρώπη, υποδέχθηκε και 

φιλοξένησε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων, είτε προσωρινά ως πέρασμα είτε ως εγκατάσταση 

μεγαλύτερης διάρκειας  (για παράδειγμα Πίνακας 1. http://publications.europa.eu/resource 

/cellar/1aa55791-3875-4612-9b40-a73a593065a3.0009.03). 
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                             Πίνακας 1: Αριθμός προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα το 2015 

 
Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης κι Επικοινωνίας, το 2016 πάνω 

από 172.000 πρόσφυγες κατέφθασαν στα ελληνικά νησιά. Το 2015 ο αντίστοιχος αριθμός είχε 

ανέλθει σε 872.519 άτομα. Ωστόσο,  το 2018, όπως καταγράφηκε, οι προσφυγικές ροές μέσω της 

Τουρκίας στα νησιά του Αιγαίου αυξήθηκαν σημαντικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ τον Απρίλιο του 2018 εισήλθαν στην Ελλάδα μέσω των χερσαίων 

περασμάτων στα σύνορα του Έβρου 2.900 άτομα, κυρίως οικογένειες από τη Συρία και το Ιράκ. 

Συνολικά, τους πρώτους μήνες του 2018, 7.300 άτομα έφτασαν στην Ελλάδα, μέσω θαλάσσης με 

βάση στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 

(https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-18939-2018-deaths-reach-570).        

Σύμφωνα με στοιχεία του παραπάνω οργανισμού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά το χρονικό 

διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2018, καταγράφηκαν συνολικά 18.939 αφίξεις προσφύγων και 

μεταναστών. Την προηγούμενη χρονιά και για το ίδιο χρονικό διάστημα ο αντίστοιχος αριθμός είχε 

ανέλθει σε 44.058 άτομα. Αυτή την περίοδο, στα νησιά της Χίου, της Σάμου και της Λέσβου 

φιλοξενούνται περισσότεροι από 13.500 πρόσφυγες σε μονάδες προσωρινής φιλοξενίας με 

δυνατότητες φιλοξενίας μόλις 5.500 ατόμων με όλο και αυξανόμενες τάσεις. «Ο μεγάλος αριθμός 

ανθρώπων δημιουργεί σύνθετες καταστάσεις οι οποίες δύσκολα περιγράφονται. Στα νησιά του 

Βορείου Αιγαίου εδώ και τρία χρόνια βιώνουμε όλοι τις επιπτώσεις τόσο στην καθημερινότητα όσο 

και στην ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα. Επιπτώσεις οι οποίες μέρα με τη μέρα λαμβάνουν 

δομικά χαρακτηριστικά που αυξάνουν τη δυσκολία της αντιμετώπισης», σχολίασε  η 

Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου κατά τη διάρκεια πρόσφατης διάσκεψης 

για το μεταναστευτικό στις Βρυξέλλες (https://www.euractiv.gr/section/evropaiko-

kinovoulio/news/oi-entaseis-me-tin-toyrkia-ayxanoyn-tis-metanasteytikes-roes-pros-tin-ellada/).  

Η κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε σε σχέση με τα παραπάνω δεδομένα οδήγησε σε μία 

σειρά από θέματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα. Ανάμεσά τους είναι η διαχείριση 

της ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων με σκοπό την κάλυψη των άμεσων 

αναγκών, η διαδικασία ασύλου αλλά και η εκπαίδευση των ανήλικων μεταναστών και προσφύγων 

στις χώρες υποδοχής και προσωρινής παραμονής. Δεδομένης της μικρής τους ηλικίας, η 

εκπαίδευση αναγνωρίσθηκε ως ένα ισχυρό μέσο για την προώθηση της ένταξής τους στις χώρες 

υποδοχής. Στην Ελλάδα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 152360/ΓΔ4, (ΦEK 3049 B, 

2016) για την «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμό και πρόγραμμα εκπαίδευσης των 

Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία 

στελέχωσης των εν λόγω δομών» ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων 

(ΔΥΕΠ) από το σχολικό έτος 2016-17 οι οποίες λειτουργούν εντός των σχολικών μονάδων. Σε 

κάποιες περιπτώσεις η υποδοχή των μονάδων αυτών υπήρξε θετική τόσο σε επίπεδο σχολικής 

κοινότητας όσο και τοπικής κοινωνίας ενώ σε κάποιες άλλες όχι.  Στον απόηχο αυτών των 

αντιδράσεων με εγκύκλιο από το Υπουργείο Παιδείας (167078/ΓΔ4/10-10-2016) ανακοινώθηκε 

ότι: «Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί ιδιαίτερη πτυχή των δικαιωμάτων του παιδιού και 

κατοχυρώνεται από δύο βασικά νομικά κείμενα: το άρθρο 16 του Συντάγματος και το άρθρο 28 της 

Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΟΗΕ, 1989, επικυρώθηκε με τον ν. 

https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-18939-2018-deaths-reach-570
https://www.euractiv.gr/section/evropaiko-kinovoulio/news/oi-entaseis-me-tin-toyrkia-ayxanoyn-tis-metanasteytikes-roes-pros-tin-ellada/
https://www.euractiv.gr/section/evropaiko-kinovoulio/news/oi-entaseis-me-tin-toyrkia-ayxanoyn-tis-metanasteytikes-roes-pros-tin-ellada/
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2101/1992, ΦΕΚ Α΄ 192). Το δικαίωμα στην εκπαίδευση ουσιαστικά αποτελεί προέκταση και 

υλοποίηση του δικαιώματος στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, όπως το εγγυάται γενικότερα το 

Σύνταγμα (άρθρο 5) και, ειδικότερα, σε συνάρτηση με το σκοπό της εκπαίδευσης, η ανωτέρω 

αναφερόμενη Διεθνής Σύμβαση (άρθρο 29). Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνική ένταξη μέσα από την 

εκπαίδευση και η γνώση της γλώσσας του κράτους υποδοχής αποτελούν ζητούμενα της νομικής 

προστασίας των αλλοδαπών, άρα και των προσφύγων. Κατά συνέπεια, η διαδικασία παροχής 

εκπαίδευσης στα παιδιά των προσφύγων αποτελεί υποχρέωση του κράτους που υπαγορεύεται από 

διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύος, δηλ. του Συντάγματος και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς το δικαίωμα των παιδιών αυτών 

στην εκπαίδευση και να παρακάμψει ή να υποσκάψει την θετική υποχρέωση του κράτους, και 

επικουρικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, να υλοποιήσει την παροχή εκπαίδευσης».  

Με Μελέτη Περίπτωσης τη ΔΥΕΠ του Νέου Ικονίου, η οποία λειτούργησε για πρώτη φορά 

το Φεβρουάριο του 2017, η εργασία αυτή στοχεύει να καταδείξει την επίδραση της λειτουργίας της 

στο γενικότερο κλίμα του σχολικού περιβάλλοντος και να καταγράψει τις πιθανές συνέπειες στη 

σχολική κοινότητα. Οι αντιδράσεις από ομάδες ατόμων με ξενοφοβικά χαρακτηριστικά 

εκδηλώθηκαν συχνά με μορφές ρητορικής μίσους και ρατσισμού και επηρέασαν το σχολικό κλίμα 

και τη λειτουργία της δομής εκπαίδευσης των προσφύγων ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο της 

λειτουργίας. 

Όπως αναφέρει ο Τσιάκαλος (2011:48)  ο φόβος και η δυσπιστία απέναντι στους ξένους 

δημιουργούνται εξαιτίας αρνητικών πληροφοριών γι’ αυτούς οι οποίες, κατά κύριο λόγο, μας 

ειδοποιούν ότι οι ξένοι μας απειλούν σε σχέση με κάποια από τα αγαθά που απολαμβάνουμε και 

θεωρούμε σημαντικά στη ζωή μας. Η προσφυγική κρίση, μεσούσης της πρωτοφανούς οικονομικής 

κρίσης, αλλά και κοινωνικής και πολιτικής κρίσης, έχει πυροδοτήσει, όπως είδαμε, για μια άλλη 

φορά ένα κύμα ξενόφοβων ή και ανοιχτών ρατσιστικών αντιδράσεων σε όλες τις ευρωπαϊκές 

κοινωνίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδίδουν με ταχύτητα και μαζικότητα τέτοιες 

αντιδράσεις σε σημείο που γίνεται προσπάθεια από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επιτηρήσουν τη 

μισαλλόδοξη επικοινωνία (Τάκης, 2017). 

 Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η ρητορική μίσους (hate speech) καλύπτει όλες τις 

μορφές έκφρασης που διασπείρουν, υποκινούν, προβάλλουν ή δικαιολογούν το ρατσιστικό μίσος, 

την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό ή άλλες μορφές μίσους βασισμένες στην έλλειψη ανεκτικότητας 

(Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. (97) 20). Η ρητορική μίσους 

στρέφεται περισσότερο εναντίον ομάδων, συνδέεται με τις κοινωνικές δομές, την κοινωνική 

δύναμη ομάδων και τα αρνητικά στερεότυπα. Πρόκειται για περίπτωση άρνησης της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας μελών της κοινωνικής ομάδας-στόχου. Σε αντιδιαστολή, ο εκφοβισμός έχει 

περισσότερο ως στόχο τα ίδια τα άτομα. Το 2017 οι 23 Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού 

συναντήθηκαν στην Αθήνα, μια πρωτοβουλία του Συνήγορου του Πολίτη της Ελλάδας και της 

UNICEF με κύριο αντικείμενο συζήτησης τον μεγάλο αριθμό παιδιών που κατέφθασε στην 

Ευρώπη και το υψηλό ποσοστό ασυνόδευτων ανάμεσά τους (περίπου το 72%). Κατά τη συνάντηση 

δόθηκε έμφαση στα ειδικά μέτρα που χρειάζεται να λαμβάνονται για τα ασυνόδευτα παιδιά όπως η 

επιτροπεία, η τοποθέτηση σε κατάλληλα περιβάλλοντα προσαρμοσμένα στις ηλικιακές τους 

ανάγκες, η μέριμνα για την ψυχική υγεία και η ισότιμη εκπαιδευτική και κοινωνική τους ένταξη.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

2.1.1 Μελέτη Περίπτωσης 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε αφορά στην ποιοτική προσέγγιση του θέματος με σκοπό 

περισσότερο την κατανόηση των προσωπικών αντιλήψεων σε μια συγκεκριμένη συνθήκη και τη 

μελέτη των πτυχών ενός ζητήματος μέσω της συλλογής πληροφοριών γύρω από ένα φαινόμενο ή 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

238 

συμβάν (Adelman et al., 1977). H Μελέτη Περίπτωσης ως ερευνητικό εργαλείο επιτρέπει στον 

ερευνητή να αφοσιωθεί σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό ή κατάσταση και να προσπαθήσει να 

εστιάσει στις ποικίλες αλληλεπιδράσεις, αναγνωρίζοντας χαρακτηριστικά και αποδεικνύοντας πώς 

αυτά επηρεάζουν την εφαρμογή των συστημάτων και πώς επιδρούν στον τρόπο που λειτουργεί ένα 

οργανισμός (Bell, 1997). Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της προσέγγισης της μελέτης περίπτωσης, 

σύμφωνα με τη Bell, είναι ότι επιτρέπει στον ερευνητή ν’ αφοσιωθεί σε μια κατάσταση ή 

περιστατικό και να προσπαθήσει να αναγνωρίσει τις ποικίλες αλληλεπιδρώσες διαδικασίες στην 

εργασίας. Στην παρούσα μελέτη ο οργανισμός αναφέρεται στη σχολική μονάδα στην οποία 

φιλοξενείται η ΔΥΕΠ.  Σύμφωνα με τον Οδηγό Περιεχομένου για τη Διδασκαλία της Ελληνικής 

Γλώσσας στις μονάδες ΔΥΕΠ η δημιουργία των Δομών Υποστήριξης Εκπαίδευσης Προσφύγων 

(ΔΥΕΠ) αποτελεί μια πρωτόγνωρη εκπαιδευτική πραγματικότητα με ιδιαίτερα και ποικίλα 

χαρακτηριστικά (Τάξεις Υποδοχής που λειτουργούν παράλληλα με το πρωινό πρόγραμμα, ΔΥΕΠ 

απογευματινές, ή δομές εκπαίδευσης στους επίσημους χώρους φιλοξενίας). Άξονες προσέγγισης 

του όλου εγχειρήματος αποτέλεσαν η παιδαγωγική ευελιξία και το πλαίσιο δημιουργίας ευκαιριών 

επικοινωνίας και διάδρασης της ΔΥΕΠ με τους μαθητές των σχολικών μονάδων που στεγάζονται ή 

ανήκουν σε αυτές, μέσα από τη κοινές δραστηριότητες. 

Στον Πειραιά λειτούργησαν τρεις ΔΥΕΠ (Κερατσινίου, Νίκαιας και Νέου Ικονίου) για την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι μαθητές προέρχονται από το Κέντρο φιλοξενίας του Σχιστού για 

τους πρόσφυγες και ο αριθμός των μαθητών για το σχολικό έτος 2017-18 ανέρχεται στους 260 για 

την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η ΔΥΕΠ του Νέου Ικονίου ξεκίνησε τη 

λειτουργία της στις 2/2/2017 για το σχολικό έτος 2016-17 με 27 μαθητές και το 2017-18 με 32-47 

μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξομειώσεις στον αριθμό των μαθητών/τριών λόγω της αλλαγής 

του χώρου διαμονής των οικογενειών τους.  

   Η λειτουργία της εν λόγω ΔΥΕΠ προκάλεσε αντιδράσεις από ομάδες ενηλίκων, μέρος των 

οποίων ήταν και γονείς μαθητών που φοιτούσαν στη σχολική μονάδα και οι οποίες ήταν αντίθετες 

με τη λειτουργία της στο συγκεκριμένο χώρο. Μετά από ένα διάστημα ενημερώσεων και 

διευθετήσεων λειτουργικών ζητημάτων άρχισε να λειτουργεί καθημερινά για τέσσερις διδακτικές 

ώρες ακολουθώντας το ΦEK 3049B του 2016. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τοποθετήθηκε 

για τις αντιδράσεις και μεταξύ άλλων τόνισε ότι «ο κόσμος που αντιδρά προέρχεται από σύνολο 

πολιτών με φοβίες που το Υπουργείο θέλει να τους ενημερώσει». Καθοριστικής σημασίας για την 

ενίσχυση της λειτουργίας των δομών αποτέλεσε και η συμβολή των Διεθνών Οργανισμών που 

συνεργάστηκαν με το Υπουργείο όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, η Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  και η UNICEF. Το πρόγραμμα μαθημάτων 

συμπεριελάμβανε τα διδακτικά αντικείμενα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, Αγγλικών, 

Γυμναστικής, Υπολογιστών  κι Αισθητικής Αγωγής. Τη σύνταξη κι εποπτεία του προγράμματος 

είχε η Σχολική Σύμβουλος της οικείας Εκπαιδευτικής Περιφέρειας με τη Διεύθυνση της σχολικής 

μονάδας (με βάση την Απόφαση με Αριθμ. 139654 /ΓΔ4/30-8-2017, Οργάνωση, λειτουργία, 

συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 

Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών).  

  Μετά το πρώτο διάστημα λειτουργίας και στον απόηχο των αρνητικών αντιδράσεων, 

πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εργασίας με σκοπό τη ανάδειξη των διαφωνιών, το διάλογο 

και την προώθηση μεγαλύτερης κατανόησης και εν τέλει τη βελτίωση των σχέσεων στη σχολική 

κοινότητα. Στη συνάντηση αυτή αποδόθηκαν τα χαρακτηριστικά της συμμετοχικής έρευνας καθώς 

επιχειρήθηκε να εμπλακούν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα για την ανάδειξη και τη μελέτη 

μιας κατάστασης στη οποία εμπλέκονται. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στη διαμόρφωση συνθηκών 

μιας ανοιχτής επικοινωνίας η οποία ευνοεί τη διατύπωση των διαφορετικών απόψεων όλων των 

εμπλεκομένων  με τη προσδοκία άρσης των αρχικών δυσκολιών και δημιουργίας μιας 

υποστηρικτικής κοινότητας με ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα. Η συνάντηση εργασίας 

απαρτίζονταν από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων, το σύνολο των 
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εκπαιδευτικών του πρωινού ωραρίου, τους εκπαιδευτικούς της ΔΥΕΠ, τη Διευθύντρια του 

δημοτικού σχολείου και τη Σχολική Σύμβουλο.  

2.2 Αποτελέσματα  

Η ανοιχτή και διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των μελών κατέδειξε τους γενικότερους 

φόβους και τις ανησυχίες κάποιων μελών που εξέφρασαν διστακτικότητα ως προς την εφαρμογή 

του εγχειρήματος. Για παράδειγμα κάποια από τα επιχειρήματα που παρατέθηκαν ήταν τα 

παρακάτω:  

 Δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Εδώ είναι το δικό μας σχολείο. 

 Έχουν γίνει  όλα τα εμβόλια στους πρόσφυγες; Υπάρχει βιβλιάριο υγείας; 

 Με τις τουαλέτες τι γίνεται; Ποιος θα τις καθαρίζει; 

 Έχουμε διαφορετική θρησκεία.  Δεν έχουμε κοινά στοιχεία.  

 Με την προσευχή τι γίνεται; Θα συμμετέχουν; Οι εικόνες; 

 Να πάνε σε άλλο σχολείο. Δεν έχω αντίρρηση να εκπαιδευτούν αλλά όχι στο δικό μας σχολείο. 

 Δε θέλω καμία σχέση με το δικό μου παιδί. Δε θέλω επαφές.  

Η αρνητική στάση από ένα μέρος των συμμετεχόντων δημιούργησε εντάσεις κι έφερε στην 

επιφάνεια συναισθήματα φόβου και δυσπιστίας από μέρους τους. Χαρακτηριστικά ξενοφοβικής  

ρητορικής όπως καταγράφονται από φράσεις που παρατίθενται παραπάνω έβαλε σε 

προβληματισμό τη σχολική μονάδα κι επιβάρυνε το σχολικό κλίμα.  

Γενικά το κλίμα της συνάντησης εργασίας ήταν συναισθηματικά φορτισμένο και κάποιες 

φορές δεν υπήρχε διάθεση συνεργασίας και άρσης του αδιεξόδου. Όπως υποστήριξε ένα μέρος των 

γονέων δεν υπήρξε συμμετοχή από την πλευρά τους και γνωμοδότηση στη διαδικασία 

προετοιμασίας της φιλοξενίας της ΔΥΕΠ στη σχολική μονάδα και ότι υπήρχε έλλειμμα 

ενημέρωσης. Στις συναντήσεις που προηγήθηκαν της έναρξης για ενημέρωση και οι οποίες ήταν 

ανοιχτές σε τοπικούς φορείς και ενώσεις, οι ίδιοι αποφάσισαν να μη συμμετέχουν. Το γεγονός της 

μη συμμετοχής στις αποφάσεις για τη φιλοξενία των προσφύγων στη σχολική μονάδα αποτέλεσε 

αφορμή για την αρνητική και ξενοφοβική στάση τους στη λειτουργία της ΔΥΕΠ η οποία κάποιες 

φορές ενισχύθηκε από εξωτερικές ομάδες της τοπικής κοινωνίας. Η τοποθέτηση αυτή εκφράστηκε 

έντονα και στην πρώτη συνάντηση εργασίας κι επισκίασε τις καλές προθέσεις και τη θετική στάση  

των εμπλεκομένων στη συνάντηση. Η εκπαιδευτική πολιτική ηγεσία συμπαραστάθηκε στη σχολική 

μονάδα και τους μαθητές-πρόσφυγες και καταδίκασε τα αρνητικά γεγονότα δηλώνοντας την 

προστασία στο δικαίωμα όλων των παιδιών στην πρόσβαση στην εκπαίδευση.  

Το ζήτημα της ατομικής υγιεινής και των εμβολίων των μαθητών προσφύγων που θα 

φοιτούσαν στη σχολική μονάδα αργότερα υποχώρησε ως αιτιολογία άρνησης καθώς, με τη 

λειτουργία της ΔΥΕΠ η διαφορετική πραγματικότητα και η αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων 

ζητημάτων αποδυνάμωσε τέτοιου είδους αιτιάσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή η συμβολή της 

τοπικής αυτοδιοίκησης υπήρξε σημαντική.  

Από παιδαγωγικής πλευράς δεν υπήρξε αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών της ΔΥΕΠ και 

των μαθητών του σχολείου του πρωινού ωραρίου και κυρίως, του ολοήμερου που συλλειτουργούσε 

με τη ΔΥΕΠ. Αυτό κυρίως μπορεί να αποδοθεί στο ότι οι μαθητές επηρεάστηκαν από την αρνητική 

στάση των γονέων και της αρνητικού κλίματος που είχε επικρατήσει όλο το διάστημα, παρά τις 

προσπάθειες και τις παιδαγωγικές παρεμβάσεις  των εκπαιδευτικών να «γεφυρώσουν τις 

αντιθέσεις», να φέρουν στο προσκήνιο το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση και της 

αποδοχής της διαφορετικότητας, μιας εκπαίδευσης μακριά από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Τα 

στελέχη της εκπαίδευσης στήριξαν και βοήθησαν στην ομαλή λειτουργία της ΔΥΕΠ και η σχολική 

χρονιά ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Κατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας της 

ΔΥΕΠ δεν επετεύχθησαν οι παιδαγωγικοί στόχοι στο βαθμό που θα έπρεπε σε σχέση με τη 

συνεργασία όλων των μαθητών για ένα σχολείο που λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης με βάση τα 
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ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοποίηση των διαφορών,  το σεβασμό στη διαφορετικότητα και την 

ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων. 

Πολλές μορφές προοπτικών της ειρηνευτικής εκπαίδευσης αντλούνται από μερικές από τις 

βασικές αρχές της ειρηνευτικής θεωρίας (Galtung 1969). Μέρη αυτής της θεωρίας δηλώνουν ότι 

υπάρχουν τρεις (γενικοί) τρόποι για την επίτευξη ειρήνης : η διατήρηση της ειρήνης, η ειρήνευση 

και η οικοδόμηση της ειρήνης. Η διατήρηση της ειρήνης μπορεί να θεωρηθεί ως «ειρήνη από τη 

δύναμη», η ειρηνευτική διαδικασία μπορεί να είναι η εφαρμογή τεχνικών επίλυσης συγκρούσεων, 

έτσι ώστε τα αντιμαχόμενα μέρη να μπορέσουν να επιλύσουν τις διαφορές τους και η οικοδόμηση 

της ειρήνης να εξετάσει μακροπρόθεσμους στόχους, και την ανάπτυξη της κατανόησης των 

προοπτικών (Harris, 1999: 300). Η εκπαίδευση για την ειρήνη, ειδικά σε μετασυγκρουσιακές 

κοινωνίες, πρέπει μέσα στις αντιθέσεις, να εντείνει  την παρουσία της και αυτό συχνά απαιτεί 

γνώση της τοπικής ιστορίας και του περιβάλλοντος  ώστε να εφαρμόζονται οι γενικές 

πανανθρώπινες αξίες  (Minow, 2002) καθώς η εκπαίδευση  είναι πολιτισμός και καθορίζει τις 

κοσμοθεωρίες των παιδιών (Punamäki, 1999). Η εκπαίδευση για την ειρήνη μπορεί να θεωρηθεί ως 

ομπρέλα που μπορεί να περιλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάπτυξη, τη δημοκρατία, τον 

αφοπλισμό και την επίλυση των  συγκρούσεων (Harris, 2009). Με αυτήν την προσέγγιση, εκτός 

από το ότι αποτελεί μέρος της οικοδόμησης της ειρήνης, η εκπαίδευση για την ειρήνη μπορεί στη 

συνέχεια να θεωρηθεί ως ένα ξεχωριστό τμήμα του μετασχηματισμού των συγκρούσεων (Slade, 

2013). 

3. Συμπεράσματα 

Στην κατεύθυνση της περαιτέρω ενδυνάμωσης της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών 

σε φαινόμενα ρητορικής μίσους που την  επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα, η εφαρμογή μακροχρόνιων 

προγραμμάτων παρέμβασης επιφέρει θετικά αποτελέσματα ενώ η συνεργασία με την οικογένεια, το 

σχολείο και την τοπική κοινωνία λειτουργεί θετικά στην αντιμετώπιση φαινομένων εκφοβισμού και 

θυματοποίησης και δημιουργεί κουλτούρα συνεργασίας στο σχολείο. Η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον βοηθά στη διαχείριση με 

τρόπο αναπλαισιωτικής αντιμετώπισης κι όχι αυστηρής τιμωρίας η οποία οδηγεί σε επιθετικά 

πρότυπα (Ανδρεαδάκης, Ξανθάκου, Κατσιγιάννη & Καίλα, 2007). Τα στελέχη της  εκπαίδευσης 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την εφαρμογή προγραμμάτων 

με στόχο την αποκλιμάκωση της ένταξης. Σύμφωνα με τους Καρύδη και Λυκοβαρδή (2017) 

διακρίνονται τρία επίπεδα στην αντιμετώπιση του ρατσισμού, α) το επίπεδο των διακρίσεων, το 

επίπεδο της ρατσιστικής βίας και γ) το επίπεδο της ρητορικής μίσους. Καθένα από αυτά 

αντιμετωπίζεται με διαφορετικούς τρόπους, αλλά υπάρχει ή οφείλει να υπάρχει μεταξύ τους 

σύνδεση, αν εκείνο που απαιτείται είναι η ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου. Σε αυτή την 

προσέγγιση, θεσμοί, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, θεσμοί δηλαδή, προστασίας δικαιωμάτων ή 

φορείς προώθησης και εποπτείας της αρχής της ίσης μεταχείρισης, έχουν έναν ρόλο πέρα από αυτό 

που περιγράφεται ή προβλέπεται στη νομοθεσία. Αφορά, κυρίως τη συγκρότηση, την υποστήριξη 

και προβολή ενός λόγου και επιχειρηματολογίας ικανής να αντιπαρατεθεί και να αποδυναμώσει το  

μισαλλόδοξο λόγο. Το ζήτημα αυτό,  όπως τονίζουν οι συγγραφείς, έχει μείζονα σημασία και 

αποτελεί πάγια σύσταση και του ECRI και άλλων θεσμών. Ο ΟΗΕ έθεσε σε ισχύ ήδη από το 1969 

τη Διεθνή Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων (ICERD), 

απαιτώντας από τις χώρες που την υπογράφουν να απαγορεύσουν τη ρητορική μίσους και να 

ποινικοποιήσουν τη συμμετοχή σε ρατσιστικές οργανώσεις. Φαινόμενα όπως ο εργασιακός 

εκφοβισμός, το bullying (σχολικός εκφοβισμός) και η διαδικτυακή παρενόχληση σχετίζονται 

επίσης με τη ρητορική μίσους, όρος που στο εξωτερικό άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως μετά τη 

δεκαετία του '60. Η εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα όλων παιδιών, σύμφωνα με  της Διεθνή 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΟΗΕ, 1989 που επικυρώθηκε με το ν. 2101/1992). Στο 

πλαίσιο αυτό, η κοινωνική ένταξη μέσα από την εκπαίδευση και  η παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά 

των προσφύγων αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, ο Διεθνής 
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Οργανισμός Μετανάστευσης και η τοπική αυτοδιοίκηση φροντίζουν για την αξιοπρεπή διαβίωση 

και την υποστήριξη των προσφύγων. Η ένταξη και η εκπαίδευση των προσφύγων αποτελεί για 

όλους μια πρόκληση αλλά κι ευκαιρία μάθησης μέσα από τη διαφορετικότητα μας και τις 

αντιθέσεις μας στη διαμόρφωση ενός πολιτισμού με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τον 

διαρκή αγώνα για επιβίωση ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η ανάδειξη της σημασίας της διαφοροποίησης των 

εργασιών που ανατίθενται στους/στις μαθητές/τριες,  προκειμένου να διευρύνουν τις γνώσεις τους, 

να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση και η 

αυτοεκτίμησή τους. Βασικές θεωρητικές παραδοχές του εγχειρήματος αποτελούν η αναγνώριση 

των διαφορετικών βιογραφιών των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της σχολικής τάξης η οποία 

συνεπάγεται τη διασφάλιση ισότητας όρων ώστε να προσφερθούν ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους 

καθώς και η παραδοχή ότι η μαθησιακή διαδικασία εξαρτάται από τον τρόπο δραστηριοποίησης 

του/της μαθητή/τριας αλλά και από την ενίσχυση των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης κάθε μαθητή. 

Παρουσιάζονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του εγχειρήματος καθώς και ενδεικτικές εργασίες 

που ανατέθηκαν στους μαθητές σε διάφορα φιλολογικά μαθήματα με αποτέλεσμα να αυξηθεί το 

ενδιαφέρον και η συμμετοχή τους. 
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Λέξεις κλειδιά: διαφοροποίηση διδασκαλίας, εργασίες κατ’ οίκον, φιλολογικά μαθήματα  

1. Εισαγωγή 

Στόχος του σύγχρονου σχολείου και σε μια προσπάθεια εκδημοκρατικοποίησης της 

εκπαίδευσης αναδεικνύεται έντονα η ανάγκη για τη διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών που θα 

διασφαλίσουν «ισότητα όρων», ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα επίτευξης όλων των 

στόχων της εκπαίδευσης (Κεσίδου, 2008). Αυτό προϋποθέτει αλλαγή αρχών, φιλοσοφίας και 

στρατηγικής και, κυρίως, αναγνώριση της διαφορετικότητας, καθώς δεν υπάρχουν τάξεις 

ομοιογενείς. Το μαθητικό δυναμικό σε μια σχολική τάξη εμφανίζει όλο το εύρος των 

διαφοροποιήσεων του κοινωνικού συνόλου, εφόσον οι μαθητές (όπου αναφέρεται η λέξη, νοείται 

τόσο το αρσενικό όσο και το θηλυκό γένος) έχουν διαφορετική κοινωνική και πολιτισμική 

προέλευση, διαφορετικό βαθμό μαθησιακής ετοιμότητας, διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες 

από το σχολείο. Σε ένα δημοκρατικό σχολείο που διακηρύσσει την ισότητα στην εκπαίδευση και 

επομένως λειτουργεί ως μια κοινότητα μάθησης (Lipman, 2006), η οποία βασίζεται στην ισότητα 

και τον αλληλοσεβασμό, αυτές οι ιδιαιτερότητες των μαθητών καθοδηγούν την πορεία της 

διδασκαλίας, ώστε να εμπλέκονται όλοι ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και να οδηγούνται 

αποτελεσματικά στη μάθηση και την κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων (Bertrand, 1999).  

Σ΄αυτό το πλαίσιο η διαφοροποίηση της διδασκαλίας μπορεί να υποστηρίξει την 

αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση για όλους τους μαθητές και, τελικά, να αποτελέσει το 

εργαλείο υπέρβασης των ανισοτήτων και προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης (Κουτσελίνη, 

Αγαθαγγέλου, 2009). Σύμφωνα με την Tomlinson (2004) η διαφοροποίηση της διδασκαλίας 

ορίζεται ως μια διδακτική προσέγγιση κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί τροποποιούν το 

περιεχόμενο της μάθησης, τις διδακτικές μεθόδους, τα διδακτικά μέσα, τις μαθησιακές 

δραστηριότητες και τα μαθησιακά προϊόντα με στόχο τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών 

εμπειριών, των κινήτρων μάθησης αλλά και της επίδοσης κάθε μαθητή. Μια τέτοια προσέγγιση 

προϋποθέτει εφαρμογή μαθητοκεντρικών τρόπων διδασκαλίας ( Goehlich, 2003) και χρήση 

ποικιλίας διδακτικών μεθόδων και τρόπων αξιολόγησης, ώστε να δραστηριοποιούνται και τα 

διαφορετικά είδη νοημοσύνης των μαθητών. Άλλωστε, σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής 

νοημοσύνης του Gardner (1999), η ανάπτυξη όλων των μορφών της νοημοσύνης δημιουργεί τις 

βάσεις για μια δικαιότερη εκπαίδευση για όλους, καθώς ενισχύει τις πραγματικές κλίσεις και 

δυνατότητες του ατόμου. 

 Στόχος της εργασίας είναι να αναδειχθεί η σημασία της ανάθεσης στους μαθητές 

διαφοροποιημένων εργασιών που δίνουν την ευκαιρία σε κάθε μαθητή να εφαρμόσει και να 

επεκτείνει αυτό που έχει μάθει σε μια διδακτική ενότητα ή σε ένα σύνολο ενοτήτων.  

2. Κυρίως μέρος  

2.1.Η παιδαγωγική αξία των κατ’ οίκον εργασιών 

Η ανάθεση στους μαθητές διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων με τη μορφή των κατ’ οίκον 

εργασιών που αποβλέπουν στην επέκταση των γνώσεων είναι ένας εναλλακτικός τρόπος 

αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή που ενισχύει την ποιοτική διάσταση της εκπαίδευσης και 

κάνει πιο αποτελεσματική την παρακολούθηση της μαθησιακής πορείας του (Κουτσελίνη, 2006: 

71). Με τον όρο «εναλλακτική αξιολόγηση» εννοούμε μορφές αξιολόγησης που δεν αποτιμούν 

μόνο την τελική επίδοση του μαθητή αλλά και τις επιμέρους δραστηριότητες του κατά την πορεία 

διδασκαλίας και, επομένως, έχει έναν διαμορφωτικό χαρακτήρα. Έτσι, συνυπολογίζονται μορφές 

δράσης που αναπτύσσουν οι μαθητές και έχουν εσωτερική αξία, όπως είναι για παράδειγμα 

δραστηριότητες δημιουργικής ενασχόλησης με τον λόγο, δραστηριότητες που απαιτούν σκέψη, 

κρίση, ανάπτυξη πρωτοβουλιών, συνεργασίες μέσα στην τάξη αλλά και έξω απ’ αυτήν. Η 

υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης θεωρεί τη μάθηση ως διαδικασία οικοδόμησης της 
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γνώσης ενώ εστιάζει στη μαθησιακή διαδικασία και αξιολογεί τα αποτελέσματά της μέσα στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης του μαθητή (Κατσαρού, Δεδούλη, 2008:180-182).  

Ο εκπαιδευτικός, ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στον μαθητή και το υπό μάθηση αντικείμενο, 

που καλείται να διδάξει τον μαθητή πώς να κατακτήσει τις γνώσεις και πώς να αποκτήσει 

δεξιότητες, στοχάζεται πάνω στις επιλογές του και επιλέγει δραστηριότητες που έχουν νόημα για 

τους μαθητές του, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους.  

Με την ανάθεση αυτών των εργασιών επιχειρείται η ανάδειξη του μαθητή ως ενεργού 

υποκειμένου που οικοδομεί τη μάθησή του, εφαρμόζει διαδικασίες που διεγείρουν τη σκέψη και 

προκαλούν τη γέννηση της κριτικής συνείδησης. Έτσι, σταδιακά ο μαθητής οδηγείται στην 

αυτονομία και στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, οι οποίες καθιστούν το άτομο ικανό να 

προγραμματίζει, να καθοδηγεί, να ελέγχει και να αξιολογεί τόσο τη διαδικασία όσο και το 

αποτέλεσμα της επεξεργασίας των διαθέσιμων δεδομένων (Ματσαγγούρας, 2003:194, Foulin, 

Mouchon, 2001). Η εκπόνηση εργασιών ως διαδικασία που τροφοδοτεί τη σκέψη συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας (Κωσταρίδου Ευκλείδη, 1997), στην απόκτηση επιστημονικών 

δεξιοτήτων και στάσεων που οικοδομούν τις προϋποθέσεις αυτομάθησης αλλά και συντελεί στη 

σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τις αυθεντικές καταστάσεις (Ματσαγγούρας, 2003: 226-27). 

Παράλληλα, ενθαρρύνονται οι μεταγνωστικές δεξιότητες και οι μαθητές μαθαίνουν πώς να 

μαθαίνουν.  

2.2.Προϋποθέσεις για την επιτυχή ανταπόκριση των μαθητών στις εργασίες  

Οι εργασίες αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρα μάθησης κάτω από κάποιες 

προϋποθέσεις. Καταρχάς, θα πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μέσα από μια ποικιλία 

εργασιών, ώστε κάθε μαθητής να έχει την ελευθερία να επιλέγει την εργασία που προκαλεί το 

ενδιαφέρον του ή αισθάνεται ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ζητούμενο (Tomlinson, 2004). Η 

ελεύθερη επιλογή εργασιών στοχεύει στην παροχή ελευθερίας για να κάνουν επιλογές και να 

αναλαμβάνουν ευθύνες, μια στάση που οδηγεί στην αυτονομία και στην υπευθυνότητα (Slavin, 

2006). 

 Όταν οι εργασίες αυτές είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, τότε όλοι οι μαθητές έχουν την 

ευκαιρία να επιλέξουν την εργασία την οποία θα επιτελέσουν ανάλογα με τις ανάγκες και τις 

δυνατότητές τους. Η ελεύθερη επιλογή δεν περιορίζεται μόνο στη θεματική της εργασίας αλλά και 

στον τρόπο εκπόνησης, αν δηλαδή θα είναι ατομική ή ομαδική. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

ικανότητα του μαθητή να αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις και συνεργασίες, γιατί η συνεργατική 

μάθηση βελτιώνει τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση (Baudrit, 2007). Επομένως πρέπει να τους 

δίνεται η ευκαιρία να συνεργάζονται στο πλαίσιο των εργασιών (Κατσαρού, 2008: 180-190, Elliott 

et al., 2008, Φρυδάκη, 2009). 

Οι στόχοι των εργασιών υπαγορεύονται από τους στόχους της διδασκαλίας στην τάξη και 

συνδέονται με τους γενικότερους σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αυτοί εξυπηρετούν. 

Έτσι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λάβει υπόψη  τη σημαντική μάθηση (significant learning) που 

πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο του σχολείου, αυτή δηλαδή που έχει νόημα (meaningful) για τους 

μαθητές και εκείνη που είναι σημαντική (important) για τη μελλοντική ζωή τους. Θα πρέπει λοιπόν 

να ενθαρρύνονται οι μεταγνωστικές δεξιότητες, η συσχέτιση του περιβάλλοντος μάθησης και των 

δεξιοτήτων με τον πραγματικό κόσμο, η εστίαση στην παραγωγή της γνώσης, η εισαγωγή των 

μαθητών σε διαδικασίες και δραστηριότητες που ευνοούν την αναζήτηση και την έρευνα για την 

ανακάλυψη της γνώσης, η συμμετοχική και συνεργατική μάθηση καθώς και η έμφαση στην 

ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης (Παπαδάκη, 2013: 213-214, Moon, 2008). 

Σύμφωνα με τον Fink μια αποτελεσματική και ουσιαστική για τους μαθητές διδασκαλία πρέπει να 

προσφέρει ευκαιρίες, ώστε οι μαθητές να κατακτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις (foundational 

knowledge) για την κατανόηση κάθε επιστήμης, να αναπτύξουν την κριτική, δημιουργική και 

πρακτική σκέψη  ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τις γνώσεις (application), προβαίνοντας και σε 

διεπιστημονικές προσεγγίσεις (integration), να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση (human dimension) 
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(Hoffman, 2000), να ενδιαφέρονται για τη μάθηση (caring) και να μάθουν πώς να μαθαίνουν (learn 

how to learn) (Fink, 2003:31-32).  

Η θεματική των εργασιών αλλά και η διατύπωσή τους θα πρέπει να προκαλούν την 

περιέργεια, ένα συναίσθημα με γνωστική βάση, σημαντική για τη γνωστική ανάπτυξη καθώς 

ενεργοποιεί τον μαθητή και επομένως λειτουργεί ως κίνητρο (Elliott et al., 2008: 454, Slavin, 2006: 

420), ενώ θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης (Gardner, 1999). 

Όπως επισημαίνει η Tomlinson (2004:35) οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καλλιεργούν πολλούς τύπους 

νοημοσύνης, αλλιώς κινδυνεύουν οι μαθητές να χάσουν μέρος της δυναμικότητας του εγκεφάλου. 

Βασική προϋπόθεση για τον σχεδιασμό των εργασιών αυτών είναι ο εκπαιδευτικός να 

γνωρίζει καλά τους μαθητές της τάξης του, τις ιδιαιτερότητες, τις κλίσεις τους, τις ανάγκες τους και 

τις δυνατότητές τους. 

2.3.Ενδεικτικά παραδείγματα διαφοροποιημένων εργασιών 

Τα παραδείγματα των εργασιών που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία ανατέθηκαν 

στους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας στο πλαίσιο 

φιλολογικών μαθημάτων ως κατ’ οίκον εργασίες, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να αξιολογήσουν 

το τελικό αποτέλεσμα  (product) της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και την πορεία της μάθησης 

κάθε μαθητή.  Οι αναθέσεις έγιναν στο πλαίσιο δειγματικών διδασκαλιών που πραγματοποιήθηκαν 

από τη σχολική σύμβουλο φιλολόγων Πέλλας, η οποία ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

των διδακτικών σεναρίων. 

Πριν από την ανάθεση, πραγματοποιούνταν στην τάξη πρόσθετες δραστηριότητες που 

υπαγορεύονταν από τους στόχους της διδασκαλίας στη διδακτική ενότητα, από τους ευρύτερους 

στόχους του προγράμματος σπουδών για κάθε μάθημα και βέβαια από το ίδιο το μαθητικό 

δυναμικό της τάξης. Κύριοι στόχοι των εργασιών αυτών ήταν οι μαθητές να επεκτείνουν τις 

γνώσεις που απέκτησαν, να εφαρμόσουν τη νέα γνώση σε νέες καταστάσεις και  να συνδυάσουν 

ξεχωριστές δεξιότητες μάθησης για να παραγάγουν ένα τελικό προϊόν.  

Οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν μια εργασία από τη λίστα που τους δόθηκε, να επιλέξουν 

τον τρόπο παρουσίασης και τους πιθανούς συνεργάτες τους, ενώ είχαν στη διάθεσή τους ένα 

χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας για την ολοκλήρωση της εργασίας. 

1.Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Α΄τάξη Γυμνασίου: Ομήρου Οδύσσεια, α, 361-424. Πρώτη 

εμφάνιση της Πηνελόπης με το τραγούδι του Φήμιου. 

 

 Να γραφεί μια σελίδα στο ημερολόγιο της Πηνελόπης. 

 Να ζωγραφίσεις μια σκηνή από την ενότητα που μελετήσαμε. 

 Να βρεις στο διαδίκτυο τραγούδια με θέμα την Πηνελόπη και να εντοπίσεις τα 

χαρακτηριστικά που επισημαίνονται για την Πηνελόπη. 

 Να ετοιμάσεις μια παρουσίαση (ppt) με θέμα τις παραστάσεις της Πηνελόπης στην Τέχνη. 

Σου δίνονται σχετικές ιστοσελίδες. 

 Να χαρτογραφήσεις τις σχέσεις των προσώπων που εμφανίζονται στην ενότητα.  

 Πρέπει να ετοιμαστείς για μια συνέντευξη που θα πάρεις από την Πηνελόπη και μια από τον 

Τηλέμαχο. Να διατυπώσεις τα ερωτήματα που θα ήθελες να τους απευθύνεις.  

 Εάν ήσουν σκηνογράφος, πώς θα ζωγράφιζες το σκηνικό γι’ αυτήν την ενότητα;  

 Να διαβάσεις το ποίημα του Ρίτσου Η απόγνωση της Πηνελόπης, και να το συγκρίνεις ως 

προς το περιεχόμενο με το απόσπασμα του Ομήρου. 

 Να γράψεις ένα ποίημα για την Πηνελόπη 

Στους μαθητές δίνονται και οι παρακάτω ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι, για να βοηθηθούν στις 

εργασίες τους: 

Ιστοσελίδες για την Πηνελόπη 

Ζωγραφική 
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 http://www.artcyclopedia.com/scripts/tsearch.pl?t=Penelope&type=2 

http://www.paleothea.com/Gallery/WaterhousePenelope.html 

http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/Penelope.html 

http://www.maicar.com/GML/Penelope.html 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROS%20ODYSSEIA/Eikones.O

dysseia/Odysseas-Penelope.htm 

Ποιήματα 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/kwsths_palamas/poihmata.htm#Ω_ΠΗΝΕΛΟΠΗ_ΑΓ

ΡΥΠΝΗΣΑ 

Ρίτσου, Η απόγνωση της Πηνελόπης: 

Τραγούδια για Πηνελόπη 

http://www.youtube.com/watch?v=Z5fZQtO_AWA 

http://www.youtube.com/watch?v=3CkfPCftUVM&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=tAvMZxH8zXE 

http://www.youtube.com/watch?v=WkdEo152vrY&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=qfQQTovbEwg 

http://www.youtube.com/watch?v=6T0wrToCQnY 

Πρόκειται για ασκήσεις δημιουργικής γραφής, δραματοποίησης με τις οποίες οι μαθητές 

καλλιεργούν τη δημιουργική φαντασία και την ενσυναίσθηση (Νικολαΐδου, 2016: 106-107), 

ασκήσεις προσχεδιασμένου προφορικού λόγου, ενώ άλλες απαιτούν σύνθετες γνωστικές 

δεξιότητες, όπως είναι η χαρτογράφηση και η σύγκριση ομόθεμων ποιημάτων. Οι εργασίες που 

προϋποθέτουν τεχνολογικό εγγραμματισμό έχουν θετικό αντίκτυπο στα κίνητρα των μαθητών για 

μάθηση γιατί η τεχνολογία προσφέρει ευκαιρίες για βοήθεια σε ιδιωτική βάση και ενδιαφέρουσα 

ύλη (Elliott et al., 481).  

2.Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Α τάξη Γυμνασίου, ενότητα 11. Η αγάπη του Αλέξανδρου για 

τον Βουκεφάλα. 

 Μπες στην ιστοσελίδα http://www.hellinon.net/NeesSelides/NEOTERES/Voukefalas.htm 

και διάβασε το κείμενο. Να συγκρίνεις το κείμενο του βιβλίου με αυτό στην ιστοσελίδα. 

Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές βρίσκεις; Υπογράμμισε τις ομοιότητες και τις 

διαφορές και κράτα σημειώσεις για να τις πεις προφορικά στους συμμαθητές σου.  

 Μπες στην παρακάτω ιστοσελίδα http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7489?locale=el . Ποια 

είναι η άποψη του Στράβωνα για την ονομασία του Βουκεφάλα; Συμφωνεί με την άποψη 
του βιβλίου σου; Συμπλήρωσε τον πίνακα 1: 

 
Πίνακας 1: σύγκριση απόψεων Αρριανού και Στράβωνα 

 

Αρριανός (από το βιβλίο σου) 

Για την ονομασία του Βουκεφάλα 

Στράβωνας 

Για την ονομασία του Βουκεφάλα 

 Αναζήτησε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: 

 http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Alexander_the_Great εικόνες σχετικές με το 

θέμα «Αλέξανδρος και Βουκεφάλας» και δημιούργησε μια παρουσίαση με τις φωτογραφίες 

που βρήκες. 

 Να βρεις τις θεματικές ενότητες του κειμένου και να βάλεις έναν πλαγιότιτλο.  

 Μπες στην ιστοσελίδα http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7489 

και διάβασε από μετάφραση το απόσπασμα του Πλούταρχου που μας λέει πώς 

εξημερώθηκε ο Βουκεφάλας. Κράτα σημειώσεις για να πεις προφορικά στην τάξη σου τον 

τρόπο εξημέρωσης. 

http://www.artcyclopedia.com/scripts/tsearch.pl?t=Penelope&type=2
http://www.paleothea.com/Gallery/WaterhousePenelope.html
http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/Penelope.html
http://www.maicar.com/GML/Penelope.html
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROS%20ODYSSEIA/Eikones.Odysseia/Odysseas-Penelope.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/OMHROS%20ODYSSEIA/Eikones.Odysseia/Odysseas-Penelope.htm
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/kwsths_palamas/poihmata.htm#Ω_ΠΗΝΕΛΟΠΗ_ΑΓΡΥΠΝΗΣΑ
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/kwsths_palamas/poihmata.htm#Ω_ΠΗΝΕΛΟΠΗ_ΑΓΡΥΠΝΗΣΑ
http://www.youtube.com/watch?v=Z5fZQtO_AWA
http://www.youtube.com/watch?v=3CkfPCftUVM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tAvMZxH8zXE
http://www.youtube.com/watch?v=WkdEo152vrY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qfQQTovbEwg
http://www.youtube.com/watch?v=6T0wrToCQnY
http://www.hellinon.net/NeesSelides/NEOTERES/Voukefalas.htm
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7489?locale=el
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7489
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 Μπες στην παρακάτω ιστοσελίδα https://www.youtube.com/watch?v=BJ4dkSusZEo και 

άκουσε τη μουσική του Σπανουδάκη για τον Βουκεφάλα. Μπορείς να φανταστείς εικόνες 

από το σχετικό θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τους ήχους; 

  Ζωγράφισε τον Βουκεφάλα, όπως τον φαντάζεσαι με βάση το κείμενο.  

 Διάβασε το παρακάτω απόσπασμα από την Οδύσσεια(ρ290-327) και υπογράμμισε τα 

χαρακτηριστικά του Άργου, του πιστού σκύλου του Οδυσσέα.  Ποια ήταν η σχέση του 

Οδυσσέα με τον σκύλο του, όπως φαίνεται στους παρακάτω στίχους; Γράψε μια μικρή 
παράγραφο. 

Στην προκειμένη περίπτωση οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν σε ανώτερες 

γνωστικές δεξιότητες όπως είναι η σύγκριση, να προχωρήσουν στη σύνθεση, να ζωγραφίσουν αλλά 

και να ακούσουν και να οπτικοποιήσουν τους ήχους, ασκώντας έτσι τη φαντασία τους.  

3.Ιστορία. Α τάξη Γυμνασίου, ενότητα: Μυκηναϊκός Πολιτισμός. 

 Φανταστείτε ότι είστε τεχνίτες τη μυκηναϊκή εποχή. Κάντε ένα φανταστικό διάλογο.  

 Μελετήστε τα θέματα της αγγειογραφίας που σας δίνονται,  ζωγραφίστε τα και ταξινομήστε 

τα σε κατηγορίες. 

 Μελετήστε τα κείμενα με τις απόψεις των ιστορικών που αφορούν το τέλος του μυκηναϊκού 

κόσμου, συγκρίνετε τις απόψεις τους και κάντε υποθέσεις για το τέλος αυτού τους 

πολιτισμού.  

 Να γράψετε ένα κείμενο στο οποίο να αναφέρεστε στην ανάπτυξη του μυκηναϊκού κόσμου 

(χρόνος, τόπος, χαρακτηριστικά του πολιτισμού, είδη τεχνών που αναπτύχθηκαν).  

 Να ετοιμάσετε μια παρουσίαση για το μυκηναϊκό πολιτισμό με εικόνες που θα βρείτε στο 

διαδίκτυο. Ενδεικτικές ιστοσελίδες: 

el.wikipedia.org/.../Μυκηναϊκός_πολιτισμόusers.sch.gr/.../mykenai.htm 

 www.hellenica.de/.../MykinaikosPolitismos.html - 

 http://users.ach.sch.gr/pchaloul/epokhi-halkou/mykenai/tafoi-myken.htm  

 http://www.fhw.gr/chronos/gr/  

 Εάν ήσουν γυναίκα αυλικού την περίοδο εκείνη, να περιγράψεις τα ρούχα και τα 

κοσμήματα που φορούσες καθώς  και μια μέρα από τη ζωή σου μέσα στο παλάτι (να λάβεις 

υπόψη σου τις απεικονίσεις γυναικών στις τοιχογραφίες και τους τύπους κοσμημάτων που 

βρέθηκαν). Ενδεικτικές ιστοσελίδες: el.wikipedia.org/.../Μυκηναϊκός_πολιτισμό 

 users.sch.gr/.../mykenai.htm 

 www.hellenica.de/.../MykinaikosPolitismos.html - 

 http://users.ach.sch.gr/pchaloul/epokhi-halkou/mykenai/tafoi-myken.htm 

http://www.fhw.gr/chronos/gr/  

Καθώς στο μάθημα της Ιστορίας βασικός στόχος είναι η καλλιέργεια της κριτικής ιστορικής 

σκέψης, επιδιώκεται η άσκηση των μαθητών στη διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων, στη 

χρήση των ιστορικών πηγών και στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης αλλά και στην παραγωγή 

γραπτού ιστορικού λόγου. Γι’ αυτό επιλέγονται εργασίες δραματοποίησης, δημιουργικής γραφής 

αλλά και εργασίες που προϋποθέτουν τη διερεύνηση πηγών. 

4.Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Β Τάξη Γενικού Λυκείου. Αντιγόνη, Β΄επεισόδιο, 441-670. 

 Να μετατρέψεις το απόσπασμα αυτό σε θεατρικό σενάριο συμπληρώνοντας τις 

σκηνοθετικές οδηγίες. 

 Μπες στις ιστοσελίδες http://www.youtube.com/watch?v=u7wWYAKX2Mw και 

http://www.youtube.com/watch?v=Es2YTQP8VVY και βρες το συγκεκριμένο απόσπασμα 

στις θεατρικές παραστάσεις. Να συγκρίνεις τις παραστάσεις αυτές ως προς τη σκηνοθεσία 

(το βλέμμα, την οπτική γωνία, την καθοδήγηση ηθοποιών, τον φωτισμό, την ενδυμασία, τα 

https://www.youtube.com/watch?v=BJ4dkSusZEo
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/epokhi-halkou/mykenai/tafoi-myken.htm
http://www.fhw.gr/chronos/gr/
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/epokhi-halkou/mykenai/tafoi-myken.htm
http://www.fhw.gr/chronos/gr/
http://www.youtube.com/watch?v=u7wWYAKX2Mw
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πρόσωπα στο χώρο, τις κινήσεις)  με το συγκεκριμένο κείμενο. Ποια θεωρείς καλύτερη 

παράσταση και γιατί; 

 Μπες στο διαδίκτυο και αναζήτησε αγγειογραφίες και πίνακες ζωγραφικής με θέμα τη 

συνάντηση Κρέοντα και Αντιγόνης. Πώς παρουσιάζεται το θέμα αυτό στην Τέχνη; 

 Να συγκρίνεις τη στάση της Αντιγόνης με τη στάση του ανθρώπου που μιλά στο ποίημα του 

Αναγνωστάκη Απολογία νομοταγούς. 

 Άκουσε το τραγούδι για την Αντιγόνη στην παρακάτω διεύθυνση (στα αγγλικά): 

http://www.jumpingfish.gr/music/play/6804. Ποια στοιχεία του χαρακτήρα της αναφέρουν 

οι στίχοι του τραγουδιού; 

 Προσπάθησε να μπεις στη θέση του Κρέοντα ή της Αντιγόνης. Γράψε στο προσωπικό σου 

ημερολόγιο τις σκέψεις σου. 

 Άκουσε το απόσπασμα στη διεύθυνση http://www.nt-

archive.gr/viewvideos.aspx?playID=639&videoFile=0412-01-03 και γράψε τα 

συναισθήματα που σου προκαλούν τα εκφραστικά μέσα του κειμένου.  

 Να διερευνήσεις την έννοια της παράβασης στο κείμενο του Σοφοκλή σύμφωνα με τις 

απόψεις του Κρέοντα και της Αντιγόνης και να τις συγκρίνεις με τις σύγχρονες απόψεις, 

όπως αποτυπώνονται στο βιβλίο της Πολιτικής Παιδείας αλλά και στον φάκελο υλικού των 
θρησκευτικών. 

Στην περίπτωση των μαθητών του Λυκείου οι απαιτήσεις είναι υψηλότερες, ενώ οι εργασίες 

είναι πάλι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Παράλληλα, επιχειρείται και η διεπιστημονική σύνδεση με 

άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως είναι τα Αγγλικά, τα θρησκευτικά, η λογοτεχνία και το μάθημα 

της Πολιτικής Παιδείας και οι μαθητές καλούνται να ασκηθούν στην παραγωγή διαφορετικών 

κειμενικών ειδών και στον συναισθηματικό εγγραμματισμό (Παπαδοπούλου, 2004, Νικολαΐδου, 

2016). 

 

2.4. Αξιολόγηση της διαδικασίας 

Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί τους προκλήθηκε η περιέργεια λόγω της 

ποικιλίας των προτεινόμενων δραστηριοτήτων. Η ελευθερία της επιλογής έναντι της μιας και 

μοναδικής εργασίας που συνήθως τους ανατίθεται λειτούργησε θετικά ως προς τη συμμετοχή τους. 

Έτσι, αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών, ενώ υπήρχαν και μαθητές που 

εκπόνησαν περισσότερες από μια εργασίες. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ενός μαθητή με 

μαθησιακές δυσκολίες, ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς καθόταν σιωπηλός μέσα στην 

τάξη, αλλά μόλις διάβασε το φύλλο με τις εργασίες, αναφώνησε χαρούμενος «αυτό εγώ μπορώ να 

το κάνω». Διαπιστώθηκε, δηλαδή, ότι οι εργασίες αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως εσωτερικό 

κίνητρο στη μαθησιακή διαδικασία. Από την άλλη, δόθηκε η ευκαιρία στην εκπαιδευτικό να 

αποτιμήσει όχι μόνο γνώσεις των μαθητών αλλά και δεξιότητες σε κάθε τομέα, γνωστικό, 

συναισθηματικό και ψυχοκινητικό, να κατανοήσει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών 

και να μπορεί να περιγράψει καλύτερα τις επιδόσεις  κάθε μαθητή. Διαπίστωσε τη δημιουργική 

φαντασία των μαθητών, την ανάγκη να εκφραστούν με ποικίλους τρόπους, την προθυμία τους να 

συνεργαστούν αλλά και να διασκεδάσουν με τα δημιουργήματά τους. Το σημαντικότερο ήταν ότι 

κινητοποιήθηκαν πολύ δημιουργικά οι «σιωπηλοί» μαθητές και μάλιστα όσοι παρουσιάζουν 

μαθησιακές δυσκολίες. Επομένως, θεωρήθηκε θετική η ενσωμάτωση τέτοιων τεχνικών 

αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.   

 Ωστόσο, η αξιολόγηση των εργασιών προϋποθέτει ότι ο/η εκπαιδευτικός θα θέσει 

συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία υπαγορεύονται από το είδος της προτεινόμενης εργασίας ώστε ο 

εκπαιδευτικός και οι μαθητές να πάρουν την ανατροφοδότηση και να προχωρήσουν στον αναγκαίο 

αναστοχασμό εφ’ όλης της μαθησιακής διαδικασίας, σύμφωνα με τις αρχές της αξιολόγησης και τις 

αποτίμησης των διδακτικών ενεργειών. 

http://www.jumpingfish.gr/music/play/6804
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3. Συμπεράσματα 

Η πολυπολιτισμικότητα και η πολυγλωσσία ως κύρια χαρακτηριστικά των σύγχρονων  

κοινωνιών δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα και νέες προκλήσεις στην επίσημη εκπαίδευση. 

Το βασικό ζήτημα που τίθεται είναι πώς όλα τα άτομα-ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, το 

κοινωνικό φύλο και τις παντός είδους ταυτότητες-μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η απόκτηση ενός 

ποικιλόμορφου εγγραμματισμού (multiliteracy) (Cope, Kalantzis, 2000), που θα επιτρέπει στα 

άτομα να λειτουργούν αποτελεσματικά σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς τους. Επομένως, 

η εκπαίδευση θα πρέπει να προσανατολιστεί σ’ αυτήν την κατεύθυνση και να δοθεί έμφαση σε μια 

«παιδαγωγική του εγγραμματισμού», η οποία θα αναγνωρίζει ότι ο εγγραμματισμός έχει 

πλουραλιστικό χαρακτήρα και είναι ένας τρόπος σκέψης, οι μαθητές ως κοινωνικά υποκείμενα 

ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες εγγραμματισμού, έχουν διαφορετικές κοινωνικές εμπειρίε ς 

που θα πρέπει να αξιοποιηθούν στην κατασκευή νοήματος, η μάθηση είναι μια δυναμική 

διαδικασία και πως στόχος της διδασκαλίας είναι η απόκτηση δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν τους 

μαθητές να κινηθούν στη μελλοντική ζωή τους ενεργά και συνειδητά. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας μπορεί να αναδειχθεί ως εργαλείο υπέρβασης των ανισοτήτων και 

τελικά να προσφερθούν ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές για να πετύχουν με τον δικό τους τρόπο. 
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Περίληψη  

Η συνεκπαίδευση των παιδιών και νέων µε και χωρίς αναπηρία αποτελεί φιλοσοφικό 

προσανατολισμό του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε σύγχρονης πολιτείας, αλλά και προσωπική, 

ανθρώπινη ευθύνη για αλλαγές που σχετίζονται με την ανάγκη για ισότητα των ανθρώπων και τον 

σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τη διαφορετικότητα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας συνίσταται 

στη μελέτη της εφαρμογής της συνεκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αρχικά 

γίνεται αναφορά στη νομοθεσία και στην εξέλιξη των σύγχρονων πολιτικών της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης και επιχειρείται ο εννοιολογικός προσδιορισμός των σημαντικότερων όρων που 

χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή της ενταξιακής εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα. Αν και η συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία υποστηρίζεται από το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ελλειμματικές και με 

χαμηλό κοινωνικό έρεισμα. Συνακόλουθα, η συνεκπαίδευση είναι ένα εγχείρημα το οποίο συναντά 

σημαντικά εμπόδια και για την εφαρμογή της είναι απαραίτητος ο μετασχηματισμός πολλών 

παραμέτρων, όπως οι στάσεις και οι αντιλήψεις δασκάλων, γονέων, και μαθητών, τα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών, οι τεχνικές διδασκαλίας. Στη συνέχεια, η εργασία αφενός αναφέρεται στα 

οφέλη της ενταξιακής εκπαίδευσης για όλους τους εμπλεκόμενους και αφετέρου αναλύει τις 

προϋποθέσεις και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εφαρμογή της.  

 

Λέξεις κλειδιά: αναπηρία, συνεκπαίδευση, οφέλη, προϋποθέσεις  
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1. Εισαγωγή 

Μέχρι τα μισά του 20ου αιώνα, οι μαθητές με αναπηρία φοιτούσαν και εκπαιδεύονταν στα 

ειδικά σχολεία (Karagian et al., 1996), ενώ με την επιρροή των ιδεών του διαφωτισμού, επήλθε και 

η πολυπόθητη αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων για τα άτομα με αναπηρία, αλλάζοντας και τη 

φιλοσοφία της εκπαίδευσης, η οποία πλέον προσανατολίστηκε στην ενταξιακή παιδαγωγική και 

συνεκπαίδευση.  

Η πολιτική της ένταξης θεσπίζεται στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της 

εκδημοκρατικοποίησης της εκπαίδευσης και προσανατολίζεται σε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που 

καθιέρωσαν μια δημοκρατικότερη “ενιαία εκπαίδευση” σε ένα “ενιαίο σχολείο”, διασφαλίζοντας 

συγχρόνως την ισότητα ίσων ευκαιριών στην ποιοτική εκπαίδευση (Oliver & Barnes, 2010).  

Η “ενιαία εκπαίδευση” στοχεύει σε ένα σχολείο που προάγει τη δημοκρατική πολιτότητα, τη 

βελτίωση, δηλαδή των ατομικών και κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων όλων των μαθητών, 

καθώς και την καλλιέργεια αισθημάτων κατανόησης, ανεκτικότητας και ενσυναίσθησης προς τους 

«άλλους». Η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα των ενταξιακών μοντέλων αποτελεί κυρίαρχη 

πρόκληση για την παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ιστορική αναδρομή της ενταξιακής πολιτικής στην Ελλάδα 

Με τον νόμο που ψηφίζεται το 1937 (ΦΕΚ 28/Α730.1.1937) για πρώτη φορά προσδιορίζεται 

η έννοια του «καθυστερημένου παιδιού», ενώ η στάση του απέναντι στα άτομα με αναπηρία 

χαρακτηρίζεται από «οίκτο» (Ζώνιου-Σιδέρη, 2011). θεσμοθετεί την ίδρυση του πρώτου ιδιωτικού 

«πρότυπου ειδικού σχολειού Αθηνών». 

Οι πρώτες προσπάθειες εκσυγχρονισμού της ειδικής αγωγής γίνονται τα έτη 1975 και 1976, 

όταν συγκροτείται στο ΥΠΕΠΘ «Επιτροπή Μελέτης και Προγραμματισμού της Ειδικής Αγωγής» 

και εισάγεται ο θεσμός του αντίστοιχου σχολικού επιθεωρητή.  

Η ψήφιση του ν. 1143/1981 έφερε ριζική αλλαγή στην  ελληνική πραγματικότητα, αφού 

αποτέλεσε τον πρώτο στην ελληνική ιστορία ολοκληρωμένο νόμο για την ειδική αγωγή. Ο 

παραπάνω νόμος απεικόνιζε τα κοινωνικά και πολιτικά στερεότυπα της εποχής, χαρακτηρίζοντας 

τα άτομα με αναπηρία «αποκλίνοντα εκ του φυσιολογικού», οδηγώντας τα συγχρόνως στην 

περιθωριοποίηση (Ζώνιου–Σιδέρη, 2011).  

Με τη ψήφιση του Ν. 1566/1985, η ειδική αγωγή γίνεται πλέον κομμάτι της γενικής 

εκπαίδευσης, ανήκει στο ΥΠΕΠΘ και προσπαθεί να συμβαδίσει με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. 

Παρόλα αυτά, οι κριτικές που ασκούνται για το νόμο αυτό, υποστηρίζουν τη διατήρηση της 

περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία. 

Το 2000 με τη ψήφιση του υπ’ αρ. 2817 νόμου, αναδιατυπώνεται η ορολογία της ειδικής 

αγωγής, μετονομάζοντας τις «ειδικές τάξεις» σε «τμήματα ένταξης» και την «ειδική ανάγκη» σε 

«ειδική εκπαιδευτική ανάγκη». Συγχρόνως, προάγεται η ένταξη των ΑμεΑ στη γενική εκπαίδευση 

και το ειδικό σχολείο περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων (Ζώνου–Σιδέρη, 

2011). Επίσης, δημιουργούνται τα προγράμματα συνεκπαίδευσης (ΠΣ), τα εργαστήρια ειδικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ), οι τεχνικές σχολές ειδικής αγωγής (ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής) 

και τα κέντρα διάγνωσης και υποστήριξης (ΚΔΑΥ). Εν τούτοις, η θεσμοθέτηση της ένταξης δε 

συνοδεύτηκε από το σχεδιασμό μιας εν γένει ενταξιακής πολιτικής με στόχο την αποδοχή της 

διαφορετικότητας. Και τούτο, γιατί δεν υποστήριξε τις απαιτούμενες πρακτικές που θα 

προετοίμαζαν την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, την αναδιαμόρφωση των σχολικών υποδομών ή 

το σχεδιασμό κατάλληλων αναλυτικών προγραμμάτων (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004).  

Το 2002 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) εισάγει την έννοια της διαθεματικότητας και την 

εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης, όπου για πρώτη φορά στη γενική εκπαίδευση γίνεται αναφορά σε 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην περίοδο 2004-2007 το Π.Ι, με τη συγγραφή και την 
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έκδοση νέων βιβλίων και υποστηρικτικού υλικού, συμπεριέλαβε και κατάλληλο λογισμικό για την 

υποστήριξη της διδασκαλίας ατόμων με αναπηρία.   

Η ελληνική πολιτεία, το 2008, ψήφισε το ν. 3699/2008 και θέσπισε την ίδρυση των κέντρων 

διάγνωσης και υποστήριξης για τα ΑμεΑ (ΚΕΔΔΥ). Στο νόμο αυτό γίνεται αναφορά σε 

προγράμματα συνεκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οποία οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες 

φοιτούν σε τάξη γενικού σχολειού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δέχονται παράλληλη στήριξη 

από ειδικό εκπαιδευτικό ή παρακολουθούν τμήματα ένταξης. Ο νέος νόμος όμως διατηρεί τη 

θεραπευτική προσέγγιση προς τα άτομα με αναπηρία καθώς «ο γενικός σκοπός της εκπαίδευσης 

των αναπήρων φαίνεται να διαφέρει από αυτόν της γενικής εκπαίδευσης». Επίσης, χαρακτηρίζεται 

από την απομάκρυνση της προώθησης της αποδοχής της διαφορετικότητας, την ύπαρξη 

αντιφάσεων και ασάφειας ως προς τον προσδιορισμό του τρόπου εφαρμογής ορισμένων διατάξεων, 

αλλά και την απουσία πρόβλεψης της έννοιας της συνεργασίας, κατακερματίζοντας ουσιαστικά την 

ιδέα της υλοποίησης του «ενός σχολείου για όλους». 

Ο ν. 4115/2013 έρχεται να συμπληρώσει τον προηγούμενο νόμο, θεσμοθετώντας τη 

στελέχωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των ΕΔΕΑΥ (Επιτροπές Διαγνωστικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης), οι οποίες λειτουργούν πλέον σε σχολικές μονάδες 

γενικής εκπαίδευσης που ανήκουν στο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ). Το 

ΣΔΕΥ, μεταξύ άλλων, έχει σκοπό να συντονίζει τις σχολικές μονάδες μέλη του καθώς και τα 

αντίστοιχα τμήματα ένταξης και παράλληλης στήριξης, ώστε να εντάσσουν και να υποστηρίζουν 

μαθητές με αναπηρία.  

Στο ν. 4368/2016 (άρθ. 82) αναφέρεται ότι «σκοπός των Τμημάτων Ένταξης είναι η πλήρης 

ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον μέσα 

από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, που αφορούν τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και 

των διδακτικών πρακτικών, καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και 

του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος».   

Με το πιο πρόσφατο ΦΕΚ 3561 Β4/11/2016, η πολιτεία θεσμοθετεί για πρώτη φορά 

προγράμματα συνεκπαίδευσης. Στον «Καθορισμό διαδικασίας σχεδιασμού, υλοποίησης και 

αξιολόγησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης», αναφέρονται οι στόχοι των προγραμμάτων 

συνεκπαίδευσης: η προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη 

των γνωστικών, μαθησιακών, ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των 

μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών/ τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών των σχολείων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης σε 

θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καλλιέργεια σεβασμού στη διαφορετικότητα. Για πρώτη 

φορά καλείται ο Σύλλογος των Διδασκόντων των σχολικών μονάδων να εμπλακεί υποχρεωτικά στο 

σχεδιασμό προγραμμάτων συνεκπαίδευσης ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και 

γονέων. Γίνεται αναφορά σε συνεργατικές δράσεις που έχουν ως στόχο την καλλιέργεια του 

σεβασμού στη διαφορετικότητα, την ανάπτυξη της συλλογικότητας και συνεργασίας μεταξύ 

τάξεων της ίδιας σχολικής μονάδας ή διαφορετικών σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης. 

Ακόμη, επισημαίνεται η αξιολόγηση των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης με σκοπό τη συνεχή 

ανατροφοδότηση και την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του προγράμματος.  

2.2. Από την «Ένταξη… στη Συμπερίληψη» 

Η πορεία του νομοθετικού πλαισίου της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία 

εννοιολογήθηκε και με τη χρήση διαφόρων όρων και ρητορικής, η οποία συνήθως χρησιμοποιείται 

για να περιγραφούν γεγονότα και καταστάσεις και δεν είναι κενή υπόρρητων μηνυμάτων. Η χρήση 

τω διαφόρων όρων αντικατοπτρίζει την κοινωνική δυναμική και τις επικρατούσες αντιλήψεις, ενώ 

ταυτόχρονα λειτουργεί και ως μηχανισμός αναπαραγωγής, νομιμοποίησης, διατήρησης και τελικής 

παγίωσής τους (Barr & Smith, 2009). Ως εκ τούτου, θεωρείται απαραίτητη η διευκρίνιση των όρων 

ένταξη, ενταξιακή εκπαίδευση, ενιαία εκπαίδευση, συνεκπαίδευση, ενσωμάτωση και συμπερίληψη 

που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται προκειμένου να περιγραφεί η διαδικασία 
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αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών με και χωρίς αναπηρία, ακόμη και αν παρατηρείται η 

εναλλακτική (Carrington, 1999) ή ακόμη και ταυτόσημη χρήση των όρων αυτών.  

Ο όρος ένταξη στις δεκαετίες του ’50 και του ’60 εξέφραζε στην ουσία την προσπάθεια 

αποστασιοποίησης από παραδοσιακές έννοιες και πρακτικές του αποκλεισμού και της 

περιθωριοποίησης. Επιλέχτηκε ως εκπαιδευτική πολιτική σε παγκόσμια εμβέλεια και ορίστηκε ως 

φιλοσοφική προσέγγιση της κοινωνικής δικαιοσύνης στα σχολεία (DePauw & Doll-Tepper, 2000). 

Στόχος της ήταν η αλλαγή της κοινωνικής οργάνωσης και η μείωση των προβλημάτων των παιδιών 

και γενικότερα των ατόμων με αναπηρία (Marks, 1999). Η ένταξη, είναι μια εξελικτική διαδικασία 

όπου απαιτείται αναμόρφωση του σχολικού πλαισίου, και όχι η προσαρμογή των μαθητών με 

αναπηρία στις υπάρχουσες δομές (Booth & Ainscow, 2002).   

Στη συνέχεια, ο όρος ενσωμάτωση, αναφέρεται στη διαδικασία τοποθέτησης των παιδιών με 

αναπηρία σε τάξεις της γενικής εκπαίδευσης. Η πρακτική αυτή άρχισε να υιοθετείται στις αρχές της 

δεκαετίας του ΄60, εφαρμόστηκε αντί του διπολικού συστήματος εκπαίδευσης και υπαγορεύτηκε 

από τη νομοθετική απαίτηση για εκπαίδευση σε «λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον» (Scruggs & 

Mastropieri, 2004). Η ενσωμάτωση, σε αντίθεση με την ένταξη, εμπεριέχει στοιχεία αφομοίωσης 

των χαρακτηριστικών του μαθητή, με την ταυτόχρονη προσπάθεια προσαρμογής αυτού στα 

χαρακτηριστικά της ομάδας στην οποία τοποθετείται. Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στην 

ενσωμάτωση και στην ένταξη βρίσκεται στις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα άτομα που 

αποτελούν την υπάρχουσα ομάδα και στα νέα (Ralli et al., 2011), καθώς επίσης και στη διατήρηση 

ή μη της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών των καινούριων ατόμων.  

Στην ελληνική βιβλιογραφία, ο όρος ενσωμάτωση χρησιμοποιείται συχνά με διαφορετικό νόημα. 

Άλλοτε για να περιγράψει «τις προσπάθειες αποφυγής της περιθωριοποίησης και απομόνωσης στην 

εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες» (Τζουριάδου, 1995) ή την από κοινού διδασκαλία και 

αγωγή των παιδιών με ειδικές ανάγκες, κατά την οποία διενεργείται «αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μαθητών» χωρίς την «απομόνωση και τον στιγματισμό» (Μπάρδης, 1994).  

Ο όρος συνεκπαίδευση στρέφει το ενδιαφέρον του στη φιλοσοφία και στην ποιότητα της 

σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών με και χωρίς αναπηρία, αλλά και των 

εκπαιδευτικών (Anderson et al., 2007). Η συνεκπαίδευση αποτελεί διαδικασία ολοκλήρωσης 

(Strully & Strully, 1996) κατά την οποία το σχολείο επιχειρεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

μαθητών ξεχωριστά, μέσα από την αναμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος και την 

αναδιοργάνωση της πολιτικής και της πρακτικής του σχολείου (Sebba & Ainscow, 1996), 

αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο σκέψης και δράσης της εκπαιδευτικής κοινότητας (Brown & 

Shearer, 2004).  

Οι όροι της ένταξης και της συνεκπαίδευσης έχουν αντικατασταθεί τα τελευταία χρόνια από 

τον όρο συμπερίληψη ή συμπεριληπτική εκπαίδευση. Η επίτευξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

αποτελεί προτεραιότητα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του πλαισίου δράσης «Εκπαίδευση 

2030». Ωστόσο, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των χωρών σχετικά με την ερμηνεία και την 

έκφανση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (Αrmstrong, 2012). Η νεότερη τάση, η οποία θέτει ως 

σημαντική προϋπόθεση την κοινή παρουσία μαθητών με και χωρίς αναπηρία στην σχολική τάξη, 

θέτοντας ταυτόχρονα, την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ως ζήτημα του γενικού σχολείου 

από κάποιους ερευνητές, έχει οριστεί ως «συνεκπαίδευση» και από άλλους ως «συμπεριληπτική 

εκπαίδευση» (Τάφα, 1997). Ο όρος «συμπερίληψη» αποτυπώνει το δικαίωμα να ανήκει κανείς στην 

«επικρατούσα τάση» και βάζει τέλος στη διάκριση, δίνοντας έμφαση στις ίσες ευκαιρίες για όλους 

τους μαθητές (Angelides et al., 2006).  

Η UNESCO (2005) αναπτύσσοντας τη φιλοσοφία «σχολείο για όλους τους μαθητές», θεωρεί 

ότι η ένταξη είναι μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού των αναγκών και των διαφορών όλων των 

μαθητών, με σκοπό την προοδευτική συμμετοχή τους στη μάθηση, τον πολιτισμό και την κοινωνία, 

του μη αποκλεισμού της διαφορετικότητας από την εκπαίδευση, και της παροχής ίσων ευκαιριών. 

Αυτή η φιλοσοφία διαχέει τον αγγλικό όρο Inclusion, που στην ελληνική γλώσσα αποδίδεται με 

όρους, όπως «ένταξη ή ενταξιακή εκπαίδευση», «ενσωμάτωση», «συνεκπαίδευση», «ισότιμη 
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εκπαίδευση» ή «συμπερίληψη», όροι που έχουν ξεφύγει από τη στενή σημασιολογική τους 

σύνδεση με το σχολείο, στρέφοντας το ενδιαφέρον όλων των εμπλεκομένων στα οφέλη της 

συνεκπαίδευσης. 

2.3. Οφέλη της συνεκπαίδευσης για μαθητές με και χωρίς αναπηρία. 

Τα οφέλη της συνεκπαίδευσης των μαθητών με και χωρίς αναπηρία στα γενικά σχολεία, 

αφορούν το σύνολο των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκπαιδευτικούς, παιδιά με 

τυπική ανάπτυξη και γονείς (Snell & Eichner, 1989). Το πιο σημαντικό όφελος της συνεκπαίδευσης 

είναι η ισότητα των ατόμων που προβάλλεται και προωθείται ως κοινωνική αξία (Karagiannis et 

al., 1996).  

Τα παιδιά με αναπηρία που φοιτούν σε τμήματα ένταξης στα γενικά σχολεία έχουν καλύτερη 

ακαδημαϊκή απόδοση και κοινωνική προσαρμογή από τα παιδιά που φοιτούν στα ειδικά σχολεία 

(Wang & Baker, 1986). Συγχρόνως, μέσα από τη συναναστροφή και την επαφή παιδιών με και 

χωρίς αναπηρία, αναπτύσσονται κοινωνικές δεξιότητες και στρατηγικές των παιδιών με αναπηρία 

που αφορούν την επικοινωνία με συνομηλίκους (Diamond & Innes, 2001). Παιδιά με και χωρίς 

αναπηρία συμμετέχουν ως μέλη της ίδιας ομάδας σε διάφορες σχολικές και κοινωνικές 

δραστηριότητες, δημιουργώντας φιλίες μεταξύ τους (Seymour, Reid & Bloom, 2009). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οι μαθητές και μαθήτριες με αναπηρία να νιώθουν ότι είναι αποδεκτοί από την ομάδα 

και από την κοινωνία γενικότερα (Goessling, 2000). 

Συγχρόνως, ωφελούνται οι μαθητές με τυπική ανάπτυξη, καθώς κατανοούν την έννοια της 

διαφορετικότητας και μαθαίνουν να αποδέχονται τις αδυναμίες των παιδιών με αναπηρία (Allen & 

Cowdery, 2005). Κατά συνέπεια ενισχύεται η κοινωνική ευαισθησία τους (Okagaki et al., 1998) και 

αποκτούν περισσότερες γνώσεις με αποτέλεσμα να δείχνουν μεγαλύτερη κατανόηση σχετικά με τις 

ανάγκες των συνομηλίκων τους (Ηοrvat, 1990). Επιπλέον, τα παιδιά χωρίς αναπηρία, όταν 

εκπαιδεύονται με συμμαθητές τους με αναπηρία, αποκτούν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, νέες 

εμπειρίες, γίνονται πιο υπεύθυνοι και δημιουργούν φιλίες με τους συμμαθητές τους με αναπηρία, οι 

οποίοι μαθαίνουν έτσι να διαχειρίζονται με επιτυχία την καθημερινότητά τους (Frederickson et al., 

2007, Seymour et al., 2009).   

2.4. Προϋποθέσεις της εφαρμογής της συνεκπαίδευσης  

Πέρα από την υιοθέτηση γενικής εκπαιδευτικής πολιτικής που προσανατολίζεται στην 

συνεκπαίδευση, απαραίτητες είναι οι «εσωτερικές σχολικές αναδιοργανώσεις», που αφορούν τις 

απαραίτητες παιδαγωγικές τροποποιήσεις. Η συνεργατική διδασκαλία, η ανοικτή διδασκαλία, η 

προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, η λεκτική αξιολόγηση, η εσωτερική διαφοροποίηση και 

η κοινωνική μάθηση συγκαταλέγονται στις βασικές προϋποθέσεις μάθησης σε μια τάξη 

πολυμορφική με μεγάλες αποκλίσεις και διαφορετικές συμπεριφορές (Ζώνιου –Σιδέρη, 2004).  

Ακόμη θεωρείται αναγκαία τόσο η αποτελεσματική διοίκηση από τον διευθυντή της σχολικής 

μονάδας, με όραμα στον προσανατολισμό της συνεκπαίδευσης, η διαρκής συνεργασία όλων των 

εμπλεκομένων, όσο η διερεύνηση και ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών ως προς τις πρακτικές που 

εφαρμόζονται στη σχολική μονάδα, ώστε να διαπιστώνονται τα οφέλη ή τα τυχόν προβλήματα από την 

εφαρμογή τους (Ainscow, 2004). Επιπλέον, το αναλυτικό πρόγραμμα και το περιβάλλον μάθησης 

πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο που επιτρέπει την ανάπτυξη των ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ των 

τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών και των μαθητών με αναπηρία (Sebba & Ainscow, 1996). 

Στις σημαντικές προϋποθέσεις της αποτελεσματικής συνεκπαίδευσης συγκαταλέγονται η 

στάση των μαθητών με τυπική ανάπτυξη (Hodkinson, 2007), αλλά και των εκπαιδευτικών (Bricker, 

2000) προς τα παιδιά με αναπηρία. Η αρνητική στάση των μαθητών και των μελών του σχολείου 

προς τα άτομα με αναπηρία αποτελεί εμπόδιο για την πλήρη κοινωνική ένταξη των μαθητών με 

αναπηρία στα σχολεία (Gonçalves & Lemos, 2014), ενώ η θετική στάση δίνει το αίσθημα 

αποδοχής, το οποίο είναι προϋπόθεση για την επίτευξη της μάθησης (Shaffner & Buswell, 2004). 

Έτσι, η προετοιμασία των μαθητών με τυπική ανάπτυξη για την αποδοχή, την αλληλεπίδραση 
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θεωρείται αναγκαία (Downs & Williams, 1994, Slininger et al., 2000). Και τούτο επιτυγχάνεται 

μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων παρέμβασης, τα οποία σχεδιάζονται με στόχο 

την ευαισθητοποίηση και την κοινωνική αλληλεπίδραση των ατόμων με και χωρίς αναπηρία 

(Odom, 2000). Οι διδακτικές παρεμβάσεις που θα επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί, αλλά και η στάση 

αυτών μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της συνεκπαίδευσης (Cassady, 2011).  

Παρόλ’ αυτά, στην περίπτωση των Ελληνικών σχολείων δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία 

στις στάσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών με τυπική ανάπτυξη προς τους συνομηλίκους τους 

με αναπηρία. Αντιθέτως, σε διεθνές επίπεδο η σχετική βιβλιογραφία στο πεδίο αυτό είναι αρκετά 

πλούσια, ενώ στη χώρα μας δεν έχει σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος (Ralli et al., 2011). 

3. Συμπεράσματα 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση συνίσταται στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών 

διακρίσεων, στην παροχή ίσων ευκαιριών για τη μόρφωση όλων ανεξαιρέτως των ατόμων, καθώς 

και στην ενεργή συμμετοχή τους στο σχολικό και κοινωνικό γίγνεσθαι μέσα από την αποδοχή, το 

σεβασμό της διαφορετικότητας και την παροχή κατάλληλης και ποιοτικής εκπαίδευσης. Η εργασία 

αυτή ευελπιστούμε, ότι θα αγγίξει τον προβληματισμό των εκπαιδευτικών σε θέματα αναπηρίας 

προκειμένου να «σπάσει ο κύκλος του αποκλεισμού». Η στάση του εκπαιδευτικού που οδηγεί 

μάλλον στον αποκλεισμό, παρά στην αποδοχή μπορεί να οφείλεται στην ανεπαρκή κατάρτισή του 

γύρω από θέματα περί αναπηρίας, καθώς και στην αδυναμία του να εντοπίσει ότι η στάση του είναι 

αποτέλεσμα προκατάληψης και διαιώνισης των στερεοτύπων (Ernst & Rogers, 2009). 
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Περίληψη 

 Παραστάσεις αρχαίου δράματος στην Αυστραλία, στις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως από 

φοιτητές Πανεπιστημιακών Τμημάτων, δημιουργούν ενδιαφέρον για τις  αξίες του Αθηναϊκής 

δημοκρατίας και τον εκπαιδευτικό μεταρρυθμιστικό ρόλο των έργων της κλασσικής γραμματείας. 

Η αγγλική μετάφραση των κειμένων σε έμμετρη μορφή, σε συνδυασμό με διαλέξεις σχετικά με τις 

υποθέσεις των δραματουργικών έργων καθιστούν οικεία και εύληπτη την αρχαία τραγωδία και 

κωμωδία, η οποία προσλαμβάνεται μέσα από τη οπτική και το πρίσμα των συγκυριών της εποχής. 

Η ανάλυση του παρατιθέμενου πρωτότυπου υλικού στοχεύει να αναδείξει και  εξάρει τον 

διαχρονικό ρόλο του αρχαίου δράματος στην διαμόρφωση των εκπαιδευτικών και πολιτειακών 

θεσμών. Η προβολή του πολυπολιτισμικού μοντέλου της Αυστραλιανής κοινοπολιτείας,  

αντανακλάται  στην σύγχρονη πραγματικότητα που κυριαρχεί το σκηνικό πολέμων και η εισδοχή 

μεταναστευτικών ομάδων. Η επιστροφή στις κοινές πανανθρώπινες αξίες και τους αρχετυπικούς 

χαρακτήρες της αρχαίας τραγωδίας αποτελεί πρόταση για το μέλλον και φωτίζει το  παρόν.  

 

 Λέξεις κλειδιά: αρχαία τραγωδία, αθηναϊκή δημοκρατία, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση  
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Εισαγωγή 

Στην παρούσα εισήγηση πρόκειται μέσα από πρωτότυπο υλικό που συνέλεξα κατόπιν 

επιτόπιας έρευνας μου σε βιβλιοθήκες της Αυστραλίας, θα αναφερθώ στην διδακτική επίδραση 

παραστάσεων αρχαίου δράματος και τον μεταρρυθμιστικό τους ρόλο στο εκπαιδευτικό σύστημα 

και στην άσκηση των δημοκρατικών θεσμών. Οι πηγές μου προέρχονται από άρθρα εγχώριων και 

ομογενειακών εφημερίδων,  που  σχολιάζουν κριτικά θεατρικές παραστάσεις και διαλέξεις αρχαίου 

δράματος από τα τέλη του 19ου έως αρχές 20ου αιώνα.  Η  υποδοχή του αρχαιοελληνικού δράματος 

στην Αυστραλία, φωτίζεται μέσα από σημαντικές παραστάσεις, των οποίων η πρόσληψη και 

κριτική υποδοχή παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως προς τις αρχές της εκπαίδευσης και της άσκησης 

των δημοκρατικών θεσμών στην Αυστραλία. Κριτικά άρθρα του Τύπου της εποχής για την 

εκπαίδευση και τις αξίες της αθηναϊκής δημοκρατίας, όπως προβάλλονται μέσα από τα κείμενα της 

αρχαιοελληνικής τραγωδίας και κωμωδίας, παρέχουν επίκαιρα σύγχρονα μηνύματα στην  εντόπια 

πολυπολιτισμική μας πραγματικότητα.  

Κυρίως θέμα 

1) Πηγές Έρευνας  (θεατρικές παραστάσεις, διαλέξεις αρχαίου δράματος, κείμενα αρχαίας 

τραγωδίας και κωμωδίας  σε μετάφραση) 

Πρώιμες φοιτητικές, ερασιτεχνικές, επαγγελματικές παραστάσεις Αυστραλιανών και 

περιοδευόντων θιάσων αρχαιοελληνικού δράματος στην ήπειρο της Ωκεανίας, δημιούργησαν ένα 

γενικότερο ενδιαφέρον για το αρχαιοελληνικό πνεύμα και τις αξίες της αθηναϊκής δημοκρατίας. 

Παράλληλα και επεξηγηματικά  διαλέξεις Πανεπιστημιακών για το αρχαίο δράμα,  τονίζουν την 

διαχρονική αξία των έργων,  την επιμορφωτική και ψυχαγωγική λειτουργία τους και εντάσσουν 

τους ακροατές στο περιβάλλον και τον πολιτισμό της Αθηναϊκής  δημοκρατίας του 5ου αιώνα. 

Επιπλέον, η αγγλική μετάφραση του συνόλου σχεδόν των έργων της κλασσικής γραμματείας 

έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην  σκηνική αναπαράσταση έργων αρχαίας τραγωδίας, καθιστώντας 

εύληπτους τους αρχαίους κλασσικούς και την στροφή προς το αρχαίο δράμα, μία καθολική 

υπόθεση. 

α) Πανεπιστημιακές παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας 

Όπως σε  Ευρώπη και  Αμερική, με παρόμοιο τρόπο και στην Αυστραλία στην σκηνική 

αναπαράσταση των έργων της αρχαιοελληνικής κωμωδίας και τραγωδίας πρωτοστάτησαν οι 

σπουδαστές. Ήδη, με την ίδρυση της Αυστραλιανής Κοινοπολιτείας και την δημιουργία  

Πανεπιστημιακών Τμημάτων, λειτουργούν τμήματα αρχαίων ελληνικών κλασσικών σπουδών. Το 

1886 φοιτητές του Πανεπιστημίου Σύνδεϋ ανεβάζουν για πρώτη αρχαία ελληνική τραγωδία, τον 

Αγαμέμνονα του Αισχύλου, στο αρχαιοελληνικό πρωτότυπο της. Σε κριτικό άρθρο του Τύπου 

χαρακτηρίσθηκε ως από το πλέον αξιομνημόνευτο γεγονός στην Ιστορία του Πανεπιστημίου.  Η 

παράσταση αυτή συνάντησε αντιδράσεις, για τον λόγο ότι ήταν στην ελληνική γλώσσα, κάποιες εκ 

των οποίων μεταφέρθηκαν στην εφημερίδα «Η σφαίρα» (15-6-1886). Αναρωτιέται σε αυτήν ο 

συντάκτης του άρθρου, «πόσοι από την αριστοκρατία του Σύδνεϋ κατανοούσαν τα αρχαία ελληνικά 

της παράστασης και πόσοι ακόμα ήταν σε θέση να  παρακολουθούν με την βοήθεια της 

μετάφρασης».   Ένα μήνα αργότερα, σε άλλο άρθρο εγχώριας εφημερίδας, γίνεται αναφορά για την 

ίδια παράσταση. «Η σκηνική αναπαράσταση ενός ελληνικού έργου στο Πανεπιστήμιο έχει ήδη 

προκαλέσει πολλά σχόλια. Ωστόσο, η μελέτη της ελληνικής γλώσσας θεωρείται ως ένα ουσιαστικό 

μέρος μιας φιλελεύθερης εκπαίδευσης, άποψη διαδεδομένη ιδίως στα πανεπιστήμια.  Πρόκειται για 

την  γλώσσα ενός έθνους στο οποίο χρωστάμε πάρα πολλά. Η τελειότητα που έφτασαν οι Έλληνες 

στη λογοτεχνία και την τέχνη είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά στην ιστορία 

αυτού του λαού. Η πνευματική τους δραστηριότητα,  η έντονη εκτίμηση τους για το ωραίο, 

παράγουν συνεχώς νέες μορφές δημιουργικής ιδιοφυΐας. Πιθανότατα, στην δημοφιλή και ρέουσα 
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λογοτεχνική δημιουργία των κλασσικών έργων να συνετέλεσαν ο δημοκρατικός χαρακτήρας του 

Αθηναϊκού Συντάγματος, σε συνδυασμό με τη φυσική ζωτικότητα του λαού της». (“The Greek 

Play, from a University Standpoint”, Illustrated Sydney News, 15.7.1886). Η πνευματική 

μετουσίωση που παράγει η αρχαία ελληνική γλώσσα θεωρείται μάλλον σημαντική καθώς οι  

Πανεπιστημιακοί φοιτητές, συνεχίζουν να επωμίζονται το δύσκολο εγχείρημα της σκηνικής 

αναπαράστασης έργων αρχαιοελληνικής τραγωδίας στο πρωτότυπο της. Το 1923, συναντάμε άρθρο 

με τίτλο «Tο πρώτο ελληνικό έργο μετά από 40 χρόνια», προφανώς υπομνηματίζοντας με τον τίτλο 

αυτό την πρώτη παράσταση του Αγαμέμνονα του 1886. Σε αυτό αναφέρεται ότι θα παρουσιασθεί ο 

Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου, στα ελληνικά από την Armidale School Dramatic Society.  

Επίσης, σε φύλλο εφημερίδας το 1925, πληροφορούμαστε ότι «τα μέλη της Σχολικής Δραματικής 

Σχολής Armidale έλαβαν μεγάλες φιλοφρονήσεις στο Conservatorium για την παράσταση της 

Μήδειας του Ευριπίδη. Αν και ολόκληρο το έργο παρουσιάσθηκε στην ελληνική γλώσσα, το 

ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός ενός μεγάλου ακροατηρίου εκδηλώθηκαν κατά το τέλος της 

παράστασης. Η δυναμική προσαρμογή στο περιβάλλον της υπόθεσης του έργου διαφώτισε πλήρως 

το ακροατήριο, σε σημείο πολύ μεγαλύτερο από το αναμενόμενου, καθώς οι ερασιτέχνες ηθοποιοί 

ήταν κατά πολύ ανώτεροι των επαγγελματιών». Επίσης, ο εγχώριος Τύπος αναδημοσιεύει  άρθρο 

των Times του Λονδίνου το  1932, με  τίτλο «Ελληνικό έργο σε Αυστραλιανό σχολείο».  

Αναφέρεται στην Ιφιγένεια εν Αυλίδι που παρουσιάστηκε  από τα αγόρια της Κολεγιακής Σχολής 

του Αγίου Πέτρου της Αδελαϊδας και αποτελούσε το πρώτο ελληνικό έργο στην ιστορία  των 90 

χρόνων λειτουργίας του σχολείου. Εκτός όμως από τις παραστάσεις που παρουσιάσθηκαν στο 

αρχαιοελληνικό κείμενο, αναπαριστώνται σκηνικά έργα σε μετάφραση ήδη από το 1898,  όπως της 

Άλκηστης από το κολλέγιο Trinity. Όπως πληροφορούμαστε από τον Τύπο, πρόκειται «για μία 

πολυέξοδη παράσταση, καθώς προσλαμβάνονται ειδικά  100 μουσικά μέλη χορωδίας, 

αρχιτέκτονας, γραφικός καλλιτέχνης, κ.α. με ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα». Θεωρείται ως 

ιδιαίτερα επιτυχημένη και συγκρίνεται αργότερα μόνο με την ελληνική παράσταση του Οιδίποδα 

Τύραννου από τον περιοδεύοντα ελληνικό θίασο της Αθηναϊκής δραματικής εταιρίας. Επίσης, η 

Άλκηστης παρουσιάσθηκε το 1935 από το Λύκειο Θηλέων του High School Sydney, ενώ το 1938, 

παρουσιάσθηκε ένα απόσπασμα του έργου στην Βρισβάνη, ο Αμίαντος. Η παράσταση της Εκάβης 

το 1935, από το Πανεπιστήμιο του Πέρθ, θεωρείται ως ένα διαχρονικό αντιπολεμικό μανιφέστο. 

Ανεβαίνει σούρουπο, με σκηνικό χώρο ένα τετράγωνο χλοοτάπητα, στην αυλή του Πανεπιστημίου, 

ενώ για φόντο υπάρχει το ξωκλήσι του κολεγίου, που αναπαριστά τα τείχη της Τροίας. Η  ακίνητη 

και στατική Εκάβη, περιγράφεται ως   «ένα άγαλμα της ανθρωπότητας,  που μετά από το πόλεμο 

είναι  ασταθές στη βάση του».  Το άρθρο αναφέρει ότι «πρόκειται για την πιο  πένθιμη ελληνική 

τραγωδία,  η οποία εκτός από τον προσωπικό πόνο και θλίψη, εκφράζει πολλά περισσότερα από  

μια πενιχρή “επίθεση” στον ανελέητο πόλεμο και τον αδίστακτο ιμπεριαλισμό». Σύμφωνα μάλιστα 

με τα λόγια του μεταφραστή ακαδημαϊκού Μάρρεϊ, «σε αυτήν εκφράζεται στον υπέρτατο βαθμό ο 

οίκτος σε σχέση με όλα τα άλλα έργα που συναντάμε στην ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, 

καθώς αντικείμενο της υπόθεσης του έργου  δεν είναι η οικογένεια, ή η φυλή, αλλά ο ανθρώπινος 

κόσμος που υποκλίνεται στον πόνο και την θλίψη με υπομονή και αριστοκρατία». Επίσης το 1936, 

παρουσιάζεται στο σχολείο της Αγία Χίλντα στο Σάουθπορτ, το έργο Ιφιγένεια εν Ταύροις, υπό την 

καθοδήγηση της Νέρβα Λέβη,  καθηγήτριας δραματικής τέχνης. Αλλά πέρα από  την πιστή 

προσήλωση  στο αρχαιοελληνικό κείμενο,  υπάρχει και η  αντίθετη περίπτωση της καινοτόμου 

δράσεως.  Ήδη από το 1892,  άρθρο εφημερίδας με τίτλο  «Ελληνικό έργο στο Bathrust», αναφέρει 

ότι  κατά τη λήξη του σχολικού έτους, η δραματική κοινωνία των Elms παρουσίασε  μια 

προσαρμογή του Ίωνα του Ευριπίδη, αν και «ο Ευριπίδης ίσως να μην αναγνώριζε ότι επρόκειτο 

για  δικό του έργο, καθώς μεταξύ των κύριων ηθοποιών στο Bathurst ευρίσκετο ένας αρχιερέας του 

Απόλλωνα ο οποίος συνέτεθε χρησμούς κατά το ξύρισμα. Επίσης ο Ίωνας είχε για οδηγό του ένα 

εμπορικό ταξιδιώτη που εξυπηρετούσε τουρίστες και έπαιρνε παραγγελίες των πελατών, ενώ μετά 

την σκηνή της αναγνώρισης της οικογένειας στους Δελφούς, όλοι επιστρέφουν για να συνεχίσουν 

την επιχείρηση του εμπορικού ταξιδιώτη».  

https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/63620214?searchTerm=greek%20play%20in%20the%20university%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&searchLimits=
https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/63620214?searchTerm=greek%20play%20in%20the%20university%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&searchLimits=
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Παράσταση Όρνιθες Αριστοφάνη, Μελβούρνη 1896 

β) Πανεπιστημιακές παραστάσεις κωμωδίας 

  Αλλά και η αρχαιοελληνική κωμωδία είναι ιδιαίτερα αγαπητή στους Πανεπιστημιακούς 

κύκλους.  Το 1896 παρουσιάζεται στην Μελβούρνη από το Ormond College, σύμφωνα με τις 

αναφορές του Τύπου το αριστούργημα του Αριστοφάνη, οι Όρνιθες, σε μία εξαιρετικά επιτυχημένη 

εκδοχή.  Πέντε χρόνια αργότερα το 1901, από το ίδιο κολλέγιο παρουσιάζονται οι Βάτραχοι. Όπως 

πληροφορούμαστε, πρόκειται για «μία πολύ τολμηρή αλλά επιτυχημένη προσπάθεια, από αυτές 

που μας έχει συνηθίσει το  Ormond College, καθώς τόσο οι  Όρνιθες {1986} του Αριστοφάνη, όσο 

και η Άλκηστης του Ευριπίδη, {1898} είναι δύσκολο να ξεχασθούν από τους προνομιούχους 

παρόντες. Στο νέο αυτό τρίτο εγχείρημα που ανήκει επίσης στην σφαίρα του κλασσικού δράματος,  

ο διευθυντής  του Ormond, επέλεξε τους Βατράχους καθώς θεωρεί ότι «μοιραζόμαστε σήμερα με 

τους αρχαίους Έλληνες τους ίδιους πόνους και τις απολαύσεις μιας κοινής ανθρωπότητας. Δηλαδή,  

οι ανταγωνιστικές σχολές λογοτεχνίας, μουσικής ή ζωγραφικής, οι πολιτικές λύπες και οι σάτιρες,  

είχαν ήδη ξεκινήσει από τις ημέρες του Περικλή και του Πλάτωνα». Η ίδια κωμωδία παρουσιάζεται 

κατά το 1940 στο Σύδνεϋ από την Δραματική Σχολή του Πανεπιστημίου και σε άρθρο του τύπου 

αναφέρεται ότι  αυτή η κωμωδία  «μπορεί να ακουμπήσει το σύγχρονο ακροατήριο, καθώς στόχος 

του  ποιητή  είναι να διδάξει και να διασκεδάσει.  

 

 
Η παρουσίαση του «Αθηναϊκού θιάσου» στον εγχώριο Τύπο 

 

Την εποχή που οι Βάτραχοι παρήχθησαν για πρώτη φορά το 405 π.Χ., η πολιτική κατάσταση 

στην Αθήνα ήταν κατά κάποιο τρόπο παρόμοια με εκείνη στην οποία βρίσκεται η Βρετανική 

Αυτοκρατορία». Το άρθρο εκθέτει την πολιτική κατάσταση της αρχαίας Αθήνας και υπογραμμίζει 

ότι «ο Αριστοφάνης θεωρείτο σαν ένας συντηρητικός Τόρρυ». Τα Πανεπιστήμια Triniry, Queens 

και Ormond, έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών παραγωγών, που 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

261 

οργανώθηκαν και παρουσιάσθηκαν από αυτά, σε χώρους των κολεγίων,  ξωκλήσια,  αίθουσες 

τραπεζαριών, αλλά και  κοινόχρηστους χώρους.  Ήδη, από την περίοδο 1913 – 1920 η Εστία των 

φοιτητριών, πραγματοποιούσε μία εκδήλωση, της οποίας γίνεται μνεία στην ημερήσια εφημερίδα 

Leader το 1914, τα καλλιστεία των Αρχαίων Εθνών.  Με τον τρόπο αυτό, κάθε εθνοτική 

μειονότητα, πληροφορείτο για το πολιτισμό και τις καθοριστικές ιστορικές στιγμές των άλλων 

λαών.  Γενικά, υπήρχε η τακτική κάθε κολέγιο να πραγματοποιεί μία τουλάχιστον παραγωγή κάθε 

χρόνο. 

γ) Ελληνικές παραστάσεις αρχαίου δράματος (ομογενών Αυστραλίας και Αθηναϊκού θιάσου) 

 Επιπλέον, η συμμετοχή των Ελλήνων στα θεατρικά δρώμενα της χώρας  είναι 

αξιοσημείωτη. Για παράδειγμα, στην εκατονταετηρίδα της πόλεως Μελβούρνης που  εορτάσθηκε 

το έτος 1935, με επίσημες συγκεντρώσεις, διαγωνισμούς και παρελάσεις, η Ελληνική ομάδα, 

παρουσιάσθηκε με μία πομπή που κατέληγε με τον θεό Διόνυσο, που προσέφερε ως δώρο στην 

επαρχία της Βικτώρια ένα προϊόν της Ελλάδας, σταφύλι (εφημ. Πανελλήνιος Κήρυξ, 13.6.1935). Το 

ίδιο έτος ομογενείς μαθητές  παρουσιάζουν στο σχολικό κοντσέρτο του κοινοτικού σχολείου του 

Σίδνεϋ την Μήδεια του Ευριπίδη, ενώ  το 1936 τον Αποχωρισμό του Έκτορος από την Ανδρομάχη.  

Σε άλλη σχολική εορτή στο Πορτ Πίρι, οι μαθητές παρέστησαν τον Σωκράτη που ήπιε το κώνειο.  

Ήδη από το έτος 1923, οι παραστάσεις του Οιδίποδα Τύραννου στις μεγαλύτερες πόλεις της 

Αυστραλίας, του περιοδεύοντος ανά τον κόσμο Αθηναϊκού θιάσου, καταγράφονται στην 

Αυστραλιανή συνείδηση ως το γνησιότερο προσεγγιστικά αποτύπωμα σκηνικής αναπαράστασης 

αρχαιοελληνικού έργου. Η ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης Εθνική Σάλπιξ, αναφέρει ότι 

«στις 24 Σεπτεμβρίου (1923), διδάχθηκε από τον Αθηναϊκό θίασο η απολαμβάνουσα παγκόσμια 

φήμη τραγωδία Οιδίπους Τύραννος. Η επιτυχία της παραστάσεως ήταν πλήρης και κολάκευσε πολύ 

την εθνική φιλοτιμία, γιατί εξυψώθηκε με την ζωντανή και επιτυχή αναπαράσταση του έργου, το 

μεγαλείο και η αίγλη του δαιμόνιου Ελληνικού πνεύματος...Οι εγχώριες εφημερίδες έγραψαν 

πολλά κολακευτικά άρθρα για την λεπτή καλλιτεχνική τέχνη με την οποία αναπαρέστησε κάθε 

ηθοποιός το πρόσωπο το οποίο υποδύθηκε. Η Εθνική Σάλπιγγα με εθνική υπερηφάνεια συγχαίρει 

τους τίμιους βιοπαλαιστές και άξιους Έλληνες Καλλιτέχνες». Το έργο αυτό το παρακολούθησαν με 

ενδιαφέρον Πανεπιστημιακοί καθηγητές και φοιτητές κλασσικών τμημάτων και συναντάμε σε 

εγχώριες κριτικές εφημερίδων πολλά επαινετικά σχόλια για τους Έλληνες ηθοποιούς, που με την 

υποκριτική τους δεινότητα καθιστούν κατανοητό ενώπιον των Αυστραλών θεατών τον 

Αριστοτελικό ορισμό της αρχαίας τραγωδίας και το τυπικό παράδειγμα που αυτός παραθέτει, του 

Οιδίποδα.  Ωστόσο, υπάρχει και η αντίληψη ότι το έργο «παρουσιάζεται σε μια σύγχρονη ελληνική 

παράφραση από τον καθηγητή Αντωνούδη (προφανώς οι κριτικοί έχουν υπόψιν τους τις 

Αυστραλιανές παραστάσεις στο αρχαιοελληνικό κείμενο) και έρχεται όχι κατευθείαν από το 

υπαίθριο θέατρο του Διονύσου, αλλά ανάμεσα από τους ήχους των αυτοκινήτων των σύγχρονων  

Αθηναίων». (“Greek Play – Remarkable Production”, Queensland Times (Ipswich), 18.3.1923). 

δ) Μεταφράσεις αρχαιοελληνικών έργων 

 Στην σκηνική αναπαράσταση και την γενικότερη προσέγγιση της αρχαιοελληνικής 

τραγωδίας συνετέλεσαν σημαντικά οι μεταφράσεις σε έμμετρη αγγλική απόδοση του συνόλου των 

έργων των Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη και  Αριστοφάνη από τον Αυστραλό καθηγητή στο 

Πανεπιστήμιο της  Οξφόρδης, Γκίλμπερτ Μάρρεϊ, γύρω στο 1910. Ο Μάρρεϊ, πίστευε ότι «μόνο 

μέσα από την Ελληνική γλώσσα είναι δυνατόν να διατυπωθούν ολοκληρωμένες σκέψεις» και ότι 

«η Ελληνική γλώσσα είναι μία τέλεια γλώσσα που προορίζεται για τέλειους ανθρώπους».  Για 

παράδειγμα η μετάφραση του Μάρρεϊ στις Ικέτιδες  του Αισχύλου, θεωρείται σε άρθρο της εποχής  

ότι παρουσιάζει «ευφάνταστη ενσυναίσθηση, ποιητικό αίσθημα, ώριμη διανοητική πειθαρχία, 

λογιότητα και ευρύτητα πνεύματος». 
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ε) Διαλέξεις για τα έργα αρχαιοελληνικής γραμματείας 

Οι διαλέξεις που δίδονται με θεματική ενότητα το αρχαίο ελληνικό θέατρο, παρουσιάζουν 

αναλυτικά τον ορισμό της Τραγωδίας, την ιστορία του Θέσπη, δείχνουν εικόνες αρχαίων θεάτρων, 

αλλά και εξετάζουν αναλυτικά κάποιες συγκεκριμένες τραγωδίες ή κωμωδίες. Πολλές φορές η 

ερμηνεία των χαρακτήρων και των ηρώων των προσώπων των έργων της κλασσικής τραγωδίας, 

συγκρίνεται με τα Σαιξπηρικά πρότυπα. 

Για παράδειγμα, στον Πρωινό Κήρυκα του Σίδνευ, στις 8-6-23, αναφέρεται ότι  στο Κιγκς 

Χολ, υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ρεπέρτορι, δόθηκε διάλεξη από τον καθηγητή Γουντχάουζ, για 

το ελληνικό θέατρο σε πολυπληθές κοινό. Το θέμα της ομιλίας πλαισιώθηκε από διαφάνειες που 

απεικόνιζαν τα ερείπια αρχαία ελληνικών θεάτρων, κατόψεις και σύγχρονες προσπάθειες 

αποκατάστασης. Σύμφωνα με τον καθηγητή  «υπήρχαν τέσσερεις σημαντικές διαφορές, ανάμεσα 

στο αρχαίο ελληνικό έργο και το σύγχρονο. 1) Η έννοια του θεατρικού έργου ήταν συνδεδεμένη με 

την θρησκεία  2) Το ελληνικό δράμα,  βρισκόταν σε συνάφεια με την πολιτεία. Δεν ήταν όπως στις 

μέρες μας, ζήτημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας.  3) Η δραματουργικές παραστάσεις των Ελλήνων είχαν 

την μορφή διαγωνισμών που ακολουθούσαν την πορεία ενός αγώνα, ενώ επιχορηγούνταν από τα 

έσοδα της δημόσιας φορολόγησης». 

Επίσης, όπως πληροφορούμαστε από την εφημερίδα Μέρκουρι  (30-11-1927), κατά την 

διάρκεια της διάλεξης με την συνδρομή της διδος Μάστερμαν, αδελφής του ομιλητή 

παρουσιάσθηκε ένας λαμπρός διάλογος μεταξύ Μήδειας και Ιάσονα απόσπασμα από το ομώνυμο 

έργο του Ευριπίδη σε μετάφραση Μάρρεϊ, που προκάλεσε μία ζωηρή εντύπωση για τον επίκαιρο 

χαρακτήρα της αρχαίας ποίησης. Στο τέλος συνοψίζοντας ο ομιλητής ανέφερε ότι «ο διάλογος 

ακούγεται τρομακτικός, αλλά εάν παιζόταν και ερμηνευόταν κατάλληλα θα μπορούσε να 

ανεβασθεί στην σκηνή αυτοτελώς το κείμενο, καθώς είναι συγκλονιστικό». 

Ενδιαφέρουσες απόψεις για το ίδιο έργο συναντάμε και στην εφημερίδα Daily Telegraph 

(Launceston, Tas.: 1883 - 1928), φ. 20.1.1927. Με το τίτλο «Μήδεια, μία άγρια γυναίκα που 

υποφέρει». Σύμφωνα με τις απόψεις του ομιλητή «η παρουσίαση ενός σύγχρονου έργου προσφέρει 

κατά κύριο λόγο ψυχαγωγία. Το ίδιο συνέβαινε και  στην εποχή του Σαίξπηρ.  Ωστόσο, η 

πρωταρχική ελληνική τραγωδία δεν ήταν εντελώς αντίθετη με αυτή την αρχή, επειδή ενσωμάτωσε 

τις φανταστικές αντιλήψεις για την τύχη, την αμαρτία και την τιμωρία.... Ο Μπράντλεϊ ορίζει την 

τραγωδία σαν μια ιστορία ανθρώπινων πράξεων που προκαλούν εξαιρετική καταστροφή. Η Μήδεια 

του Ευριπίδη σύμφωνα με τον Μάρεϊ, προσφέρει αυτή την κλιμακούμενη καταστροφή στο 

έπακρον, γιατί ακόμα και ένας βάρβαρος έχει ανθρώπινα συναισθήματα. Αλλά όταν αυτά είναι 

διαστροφικά, χρησιμοποιεί τρόπους εκδίκησης πολύ πέρα των ορίων της ανθρώπινης δικαιοσύνης. 

Πρόκειται για ένα έργο  που δεν είναι ευχάριστο το ακροατήριο, καθώς  κλείνει με τρόπο 

αμφιλεγόμενο.... Αν και ο Ευριπίδης ήταν ένας επαναστάτης, ενάντια στις κάθε είδους συμβάσεις, 

ο μέσος θεατής δεν είναι σε θέση να το εκτιμήσει, καθώς δεν αρέσκεται σε ένα αινιγματικό έργο».  

2) Εκπαίδευση και δημοκρατία 

 Οι μαθητικές και φοιτητικές παραστάσεις είναι μία δόκιμη πρακτική εκμάθησης και διδαχής 

στα  σχολεία  της Ευρώπης, της Αμερικής, αλλά κυρίως της Αγγλίας, όπως προκύπτει από άρθρο 

εφημερίδας του 1935. Την άποψη αυτή την ενστερνίζονται και οι Αυστραλοί, θεωρώντας ότι δεν 

υπάρχει  καλύτερο μέσο από την πρακτική των θεατρικών παραστάσεων προκειμένου να 

αντιληφθεί ο έφηβος ότι η δραματική λογοτεχνία δεν πρέπει να τον αποθαρρύνει. Αντίθετα, θα 

πρέπει να καλέσουμε τον μαθητή να συμμετέχει στην σκηνική αναπαράσταση του έργου που 

διδάσκεται. Γιατί για παράδειγμα, πλανάται ο μύθος  στα σχολεία και τα Πανεπιστήμια ότι ο 

Σαίξπηρ, έγραψε τα έργα του από βαθιά και σκόπιμη κακία προς τους φοιτητές που θα πρέπει να τις 

διαβάσουν και να τις αφομοιώσουν, αντί για σκοπούς πρακτικών συναρπαστικών επιδόσεων σε  μια 

ζωντανή σκηνή. Μάλιστα, οι απόψεις για την αξία της κλασσικής εκπαίδευσης, μεταφέρονται σε 

ένα πόνημα αυστραλιανής έκδοσης που όταν εκδίδεται το 1930, προβλέπεται ότι θα αποτελέσει ένα 

ακόμα έργο ανάμεσα στα κλασσικά της λογοτεχνίας της χώρας. Σε αυτό αναφέρεται ότι «τα 
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λατινικά και τα ελληνικά στα σχολεία, παρέχουν τις αρχές μίας κλασικής εκπαίδευσης και 

οικοδομούν  λογοτεχνικές ικανότητες ασύγκριτης αξίας με αξιοπρέπεια και στυλ». (“Remodelling 

Education”, Daily Mercury, Mackay, Qld, 5.7.1930). Αν και σε άλλο άρθρο κατακρίνεται η άποψη 

του καθηγητή Naylor  που δίνει υπερβολική σημασία στις κλασικές σπουδές, καθώς θεωρεί ότι 

«εάν ο άνθρωπος δεν γνωρίσει από πρώτο χέρι τον Πλάτωνα, τον Αισχύλο, τον Σοφοκλή και τον 

Ευριπίδη, δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τη λογοτεχνία», ωστόσο η προσήλωση στην εκπαιδευτική 

σημασία του αρχαίου δράματος εκφράζεται και υπογραμμίζεται συνεχώς στον Τύπο. Επιπλέον, 

γίνονται συγκρίσεις της αρχαίας Αθήνας με την τότε σύγχρονη Αυστραλιανή εποχή. Για 

παράδειγμα, το προγενέστερο άρθρο συνεχίζοντας αναφέρεται στα συναισθήματα που θα είχε ο 

φιλόσοφος Ευριπίδης, στο σπήλαιο της Σαλαμίνας, «διαλογιζόμενος τα όνειρα της νεολαίας που 

δεν είχαν γίνει ακόμα πραγματικότητα», υπονοώντας ότι μέσα από τα έργα του στόχευε να 

διαπλάσσει την νεολαία της εποχής του. Αλλά εάν για τις αρχές του εκπαιδευτικού συστήματος, η 

διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και  η σκηνική παρουσίαση της θεωρείται σημαντική,  

ακόμα περισσότερο κρίσιμος είναι ο ρόλος της για την διαμόρφωση των δημοκρατικών θεσμών. Οι 

άγραφοι νόμοι και  θεσμοί είναι συνώνυμοι της Αντιγόνης, όπως αναφέρεται σε άρθρο του 1917, 

για τον περιορισμό των εξουσιών κάτω από το «θεϊκό δικαίωμα της δημοκρατίας». «Πέρα από όλες 

τις ανθρώπινες δυνάμεις, όπως εκφράζει ο Σοφοκλής μέσα από τις όμορφες λέξεις της Αντιγόνης, 

υπάρχουν απρόσμενα και αμετάβλητα διατάγματα των θεών, τα οποία δεν δημιουργήθηκαν σήμερα 

ή χθες, αλλά υπάρχουν αιώνια και κανείς δεν γνωρίζει την περίοδο της γέννησής τους». «Στις μέρες 

που ο λαός είναι γεμάτος με διάθεση αλλαγής και μεθυσμένος από την αίσθηση της εξουσίας, 

θυμόμαστε πραγματικά τους πραγματικούς περιορισμούς των εξουσιών των κοινοβουλίων και 

όλων των ανθρώπων που κυβερνούν.  Η δύναμη να κάνει κάποιος ότι θέλει, ανεξάρτητα από την 

αναφορά στους ανώτερους και αιώνιους νόμους του δικαιώματος, δεν δημιουργεί πραγματικό 

δικαίωμα. Η δημοκρατία έχει το θεϊκό δικαίωμα να πράττει το ορθό και δίκαιο». (Register, 

Adelaide, SA,13.1.1917). 

3) Μεταρρυθμιστικός ρόλος αρχαίου δράματος 

Η θέση που καταλαμβάνει το αρχαίο δράμα στις συνειδήσεις των λαών,  όπως αυτές 

διαμορφώνονται κατά τις αρχές του 20ου αιώνα, κατά ένα σημαντικό βαθμό δεν έχει  ιδιαίτερα 

μελετηθεί. Ιδιαίτερα, στο πεδίο της θεατρικής πράξης παραμένει παραμελημένο ερευνητικά. 

Ωστόσο,  η σχολική πρόσληψη και  μεταρρυθμιστική δυναμική της χρήσης του αρχαίου δράματος 

στις εκπαιδευτικές δομές εθνοτήτων Βικτωριανών αντιλήψεων, όπως και της Αυστραλίας είναι 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πρωτοποριακή. Οπωσδήποτε, η αναβίωση του αρχαίου δράματος 

συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό στις επικρατούσες τάσεις και στόχους της από σκηνής διδασκαλίας 

των αρχαίων ελληνικών κειμένων. Αν και δεν είναι εφικτό να κατανοήσουμε πλήρως τη θέση των 

αρχαιοελληνικών αυτών παραστάσεων στην διαμόρφωση της πολιτιστικής κουλτούρας του 

Αυστραλιανού έθνους, ωστόσο είμαστε σε θέση να συμπερασματικά να εξάρουμε την 

μεταρρυθμιστική σημασία τους στην εκπαιδευτική και δημοκρατική διαμόρφωση των συνειδήσεων 

των Αυστραλών πολιτών, που περιέβαλαν με θρησκευτική προσήλωση τους αρχαίους μύθους. 

Όπως προκύπτει, οι  αξίες των θεσμών και το νόμων κρίνονται σε σχέση  με αυτόν τον δομικό 

προσανατολισμό, καθώς οι αξίες της δημοκρατίας συναιρούνται στην πρακτική της  Αντιγόνης,  

θεωρούμενες συνώνυμο πανάρχαιων θεϊκών επιταγών.   

Η πραγματική διάσταση της διδασκαλίας του αρχαίου δράματος δεν  είναι δυνατόν να 

εξετασθεί μέσα από  αναφορές και πρακτικές σκηνικής αναπαράστασης έργων κλασσικής 

γραμματείας. Επιπλέον, ούτε από την ιστορική αναδρομή παραστάσεων είναι δυνατόν να 

προκύψουν επίσημa στοιχεία για τις δομές εκπαιδευτικών συστημάτων, σε καμία χρονική περίοδο 

και σε καμία χωρική επικράτεια. Ωστόσο, τα κείμενα της αρχαιοελληνικής γραμματείας, έχουν το 

προνόμιο να θεωρούνται συγκλονιστικά επίκαιρα, είτε πρόκειται για τις αρχές του 20ου, ή του 

21ου αιώνα. Η πρόσληψη του αρχαίου δράματος, αποκαλύπτει μία αφάνταστη δυναμική 
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κατανόησης πέρα από τα όρια της γλώσσας και καθιστά την αρχαιότητα, το εθνικό κεφάλαιο της 

Ελληνικής φυλής, παγκόσμιο κληροδότημα ενάντια σε κάθε είδους ισοπεδωτικό  συμφυρμό.  

Ο παιδευτικός και μεταρρυθμιστικός ρόλος της αρχαίας τραγωδίας, την εντάσσει σε κεντρική 

θέση σε σχέση με την εύρυθμη  λειτουργία του κράτους της Αυστραλιανής κοινοπολιτείας. 

Επιπλέον όπως προκύπτει, η πολιτιστική αναμόρφωση, ιδίως η ένταξη μειονοτικών κοινωνικών 

ομάδων σε ένα  φόρουμ συλλογικής συνείδησης στην αποτελούμενη από ένα συνοθύλευμα λαών, 

νεοδημιουργούμενη Ομοσπονδιακή Επικράτεια του Αυστραλιανού Έθνους (1911),  επέρχεται με 

την επαφή των επιμέρους ομάδων με την αρχαιοελληνική σκέψη, πρακτική που αποτελεί μοντέλο 

και πρόταση για την σύγχρονη πραγματικότητα. 

Συμπεράσματα 

Οι προσλαμβάνουσες που είχε ο μέσος Αυστραλός των αρχών του 20ου αιώνα, ήταν αφενός 

οι βικτωριανές αντιλήψεις περί ηθικής και ευπρεπείας και αφετέρου οι φυλετικές δοξασίες των 

ιθαγενών, που συνέκρινε με τους βάρβαρους λαούς που περιστοίχιζαν την Αθηναϊκή δημοκρατία. 

Ωστόσο ενστερνίσθηκε με αλάνθαστα κριτήρια, μέσα από την δική του ιστορία, παγκόσμιες αξίες 

και ιδανικά. Διείσδυσε μέσα από την οπτική του στο σκηνικό πολέμων, στην τραγική πτώση 

βασιλιάδων, στο καταστροφικό μένος προδομένων γυναικών. Για παράδειγμα, η απώλεια μεγάλου 

αριθμού Αυστραλών στρατιωτών στα στενά της Καλλίπολης κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

προσέδωσε μία ιδιαίτερη χροιά στην πρόσληψη του έργου της Εκάβης του Ευριπίδη, καθώς οι 

μάχες διεξήχθησαν στην ευρύτερη  περιοχή της αρχαίας Τροίας. Αλλά και σύμφωνα με τους 

χαρακτήρες του ελισαβετιανού δράματος, ο Οιδίποδας συγκρίνεται με τον βασιλιά Λήρ, η 

Κλυταιμνήστρα με την λαίδη Μάκβεθ, η Μήδεια με αλλοδαπή βασίλισσα Αβοριγίνα, η 

παρηκμασμένη Αθηναϊκή δημοκρατία, με την Βρετανική αυτοκρατορία μετά το χάσιμο των 

αποικιών της. 

   Στο πολύπλοκο παρόν μας υφίσταται αδήριτη και επιτακτική ανάγκη να ξεκλειδώσουμε τα 

αρχαία κείμενα και να τα ανακαλύψουμε από την αρχή και εάν  είναι εφικτό μέσα από την αρχαία 

ελληνική γλώσσα, την παγκόσμια κληρονομιά της Ελλάδας προς την ανθρωπότητα. Ακόμα  να 

αποτολμήσουμε συλλογικά την σκηνική αναπαράσταση αρχαιοελληνικών έργων, μέσα από  

περιβάλλοντα σχολείων, Πανεπιστημίων και άλλων οργανισμών. Κρίνεται παραδεκτό ότι η Δυτική 

σκέψη, φιλοσοφία και δραματουργία, παραμόρφωσε και διόγκωσε τους αρχετυπικούς χαρακτήρες 

των τραγικών προσώπων. Τα περιέβαλε με ένα τερατώδη και απεχθή μανδύα, καθιστώντας τα 

συνώνυμα της φρίκης και της τρομολαγνείας. H φθαρμένη και αλλοτριωμένη μορφή της 

αλλοδαπής βασίλισσας Μήδειας μετά τον Ευριπίδη, από τον Σενέκα έως τον Μίλλερ, πλανάται 

ανάμεσα μας εξαπολύοντας δεινά και καταστροφές, σαρωτικούς τυφώνες, ή τυφλά τρομοκρατικά 

κτυπήματα.  

 Συμπερασματικά, καταλήγουμε  στα λόγια του Κάρολου Κουν ότι, «τα αρχαία κείμενα είναι 

θέατρο, κι όχι κείμενα κλεισμένα σε βιβλιοθήκες, όχι μουσειακά ντοκουμέντα» και «το αρχαίο 

θέατρο όπως το βλέπουμε και το αισθανόμαστε σήμερα, για τον άνθρωπο που ζει σήμερα,  είναι το 

μέλημά μας». Η τραγική σκηνή αέναα πλανάται ανάμεσα μας, σε στιγμές ιδιωτικού και δημόσιου 

βίου, ιδίως μέσα από την ελεγεία του ξεριζωμού, την σύγχρονη περιπέτεια της ανθρώπινης οδύνης.  

Επαναλαμβανόμενες ιστορίες  προσφύγων από την Ανατολή, μας καλούν να επαναπροσδιορίσουμε 

την ταυτότητα μας μέσα από τα διαχρονικά κείμενα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, καθώς οι 

στίχοι της βασίλισσας Εκάβης, καθιστούν παγκόσμια την θλίψη της μετανάστευσης: Αγέρι 

πελαγίσιο, που τα θαλασσοτάξιδα καράβια, γοργά κυλάς στο φουσκωμένο κύμα, που τάχατες η 

πνοή σου θα με φέρει, τη δύστυχη εμένα;  (Εκάβη Ευριπίδη, Χορικό, Πρώτο Στάσιμο, στ.  444- 

449). Η απάντηση στους διαχρονικά  επίκαιρους τραγικούς στίχους ίσως δεν προβλέπεται αρκετά 

ευοίωνη, καθόσον το άψυχο σώμα του μικρού Αστυάνακτα, μεταφερμένου από τα τείχη της Τροίας  

θα επιπλέει στα κύματα του Αιγαίου, σε viral  εκδοχή. 
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ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΕΡΡΩΝ  

 

Σιαμάγκας Αθ. Δημήτριος  

siamagas@ath.forthnet.gr 

Διευθυντής 18ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών 

 

Περίληψη  

Η παρούσα εργασία ερευνά τις σχέσεις, που αναπτύσσονται μεταξύ Σχολικής Επιτροπής και 

Διεύθυνσης Σχολικών Μονάδων, στο πλαίσιο λειτουργίας της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής μετά 

την ψήφιση του Ν.3852/10. Ειδικότερα διερευνά τις απόψεις των Διευθυντών/ντριών  των 

σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη λειτουργία της Σχολικής 

Επιτροπής και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει τη βασική αποστολή της: την αντιμετώπιση 

των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.  

Σκοπός είναι να καταγραφούν και να αναδειχθούν τα ελλείμματα της Σχολικής Επιτροπής 

καθώς και οι συνέπειές τους στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον 

τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής και της διαδικασίας με 

την οποία προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων. Τα 

ευρήματα της εργασίας μας στηρίζονται σε εμπειρική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στο σύνολο 

των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιφερειακή Ενότητα Σερρών το 

Νοέμβριο του 2017.  

Στα αποτελέσματά της συμπεριλαμβάνονται το δημοκρατικό έλλειμμα στη λειτουργία 

Διοικητικών Συμβουλίων, η αναποτελεσματική λειτουργία της διαδικασίας προμηθειών κι η 

προβληματική επικοινωνία με τη διοίκηση των σχολικών μονάδων.  

 

Λέξεις κλειδιά: Σχολική Επιτροπή, Τοπική Αυτοδιοίκηση, προμήθεια αγαθών, επικοινωνία.  

Εισαγωγή 

Ο νομοθέτης αποτύπωσε τη θέση του για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τη 

δημόσια εκπαίδευση στον Ν. 1566/1985, όπου αναθέτει τη διαχείριση της σχολικής περιουσίας 

στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από τη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής. Η 

σύνθεση της Σχολικής Επιτροπής αλλά και οι αρμοδιότητές της θεωρήθηκαν βήματα ενίσχυσης της 

http://www.grissh.gr/article/54d36e29d36a3657ee000161
http://www.grissh.gr/article/54d36e29d36a3657ee000161
http://www.grissh.gr/author/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%85,%20%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CF%82
http://www.grissh.gr/journal/54d36e29d36a3657ee000162
http://www.grissh.gr/journal/54d36e29d36a3657ee000162
http://www.grissh.gr/issue/52a82e12d36a36cba2000d1b
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δημοκρατικής συλλογικής διοίκησης και προσπάθεια αποσυγκέντρωσης κάποιων αρμοδιοτήτων 

της κεντρικής διοίκησης. Το ελληνικό σύστημα διοίκησης, όμως, ήταν και παραμένει 

συγκεντρωτικό παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες. Κατ’ αναλογία το εκπαιδευτικό σύστημα 

λειτουργεί συγκεντρωτικά, καθώς οι σημαντικές αποφάσεις ιδίως σε θέματα στρατηγικού 

σχεδιασμού λαμβάνονται κεντρικά και τα συλλογικά όργανα λαϊκής συμμετοχής, όπως η Σχολική 

Επιτροπή, περιορίζονται σε ρόλο συμβουλευτικό και μάλιστα με περιορισμένη θεματολογία 

(Λαΐνας, 1993, σ. 257). 

Η Λειτουργία και ο ρόλος των Σχολικών Επιτροπών  

Με τον Ν. 3852/10 επιχειρήθηκε η δημιουργία λιγότερων και ισχυρότερων Δήμων, ώστε να 

μπορούν “να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, να αξιοποιούν, δυναμικά, την τεχνολογία 

και τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, έτοιμων να υποδεχθούν διευρυμένες αρμοδιότητες, ιδίως 

από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους τομείς, όπως της παιδείας” (Αιτιολογική Έκθεση 

Ν.3852/10, σ. 79-80). Στο άρθρο 103 προβλέπεται η συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών των 

Δήμων σε δύο, δηλαδή μία για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια).  Στο 

Διοικητικό της Συμβούλιο, που αποτελείται από 5-15 μέλη (άρθρο 1, Υ.Α. 8440/2011) 

συμμετέχουν τουλάχιστον δύο Διευθυντές, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων, των μαθητικών 

κοινοτήτων (για Β/θμια), καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Με νεότερη υπουργική απόφαση 

(1940/2-02-2018, ΦΕΚ 310/2-02-2018) προστίθεται ένας/μία Διευθυντής/ντρια Νηπιαγωγείου, ενώ 

οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων ορίζονται σε τουλάχιστον πέντε. Στην περιγραφή του έργου της 

Σχολικής Επιτροπής συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση των πιστώσεων για την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, η εκτέλεση έργων μικρής κλίμακας για την 

επισκευή και συντήρηση των διδακτιρίων κι η προμήθεια εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία 

των σχολείων.  

Αν κι η πρόθεση του νομοθέτη ήταν να καταστήσει αποτελεσματικότερη τη διαχείριση των 

πόρων, μέσα από την εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας, στην πραγματικότητα διέρρηξε το 

λειτουργικό δεσμό της Σχολικής Επιτροπής με την ηγεσία της σχολικής μονάδας. Σε υποκατάσταση 

μέρους του ρόλου της  θεσμοθετήθηκε το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας (Υ.Α.8440/11, 

ΦΕΚ318, άρθ.1, παρ.2). Να σημειωθεί ότι η προσπάθεια μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικών με την Παιδεία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό 

υποβαθμίστηκε εξ αρχής, αφού αφορά δευτερευούσης σημασίας ζητήματα με διεκπαιρεωτικά 

χαρακτηριστικά γραφειοκρατικού τύπου. Απόδειξη ότι τα περισσότερα δεν παρέστη ανάγκη να 

ασκηθούν στο σύνολό τους (Σιαμάγκας, Σιαμάγκας & Τσιγκρά, 2014, σ. 1598).  

Οι συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, ως συλλογικού οργάνου, διέπονται από το 

αντίστοιχο νομικό πλαίσιο και εξειδικεύονται από τον κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Πάντως, η Σχολική Επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το μήνα, στις  

συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται, και στα οποία καταχωρούνται οι 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από 5 -15 μέλη (Υ.Α. 8440 -ΦΕΚ 

318/25-02-2011).  Όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, στη 

συνεδρίαση καλείται ο οικείος διευθυντής, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου (άρθρο 1).  

Αναμφίβολα οι Δήμοι αντιμετωπίζουν οργανωτικές και λειτουργικές αδυναμίες 

(Παπαδογιωργάκη & Μπογδάνου, (2016), που ανακλούν τις συνέπειές τους στα διάφορα 

συλλογικά όργανα, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν τη λειτουργία οργανισμών ή φορέων με 

τους οποίους βρίσκονται σε αλληλεπίδραση. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το ελλιπές 

νομοθετικό πλαίσιο, το διοικητικό κατακερματισμό και την απουσία συνεκτικής οργανωτικής 

δομής (Μπελαδάκης, 2016, σ.452). 

Η διαδικασία προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών   

Οι Σχολικές Επιτροπές μέχρι να συγχωνευτούν σε μία ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 

λειτουργούσαν δίνοντας μια αυτονομία στο Διευθυντή να προμηθεύεται όσα έκρινε απαραίτητα για 
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την ομαλή και παραγωγική λειτουργία της Σχολικής μονάδας. Ο Ν.3852/2010, αφού επέβαλε τη 

συγχώνευση των Σ.Ε. (άρθρο 103), ανέθεσε στον υπουργό να αποφασίσει με απόφασή του να 

ρυθμίσει τη λειτουργία της. Πράγματι, με την υπ’ αριθμ. 8440/25-02-2011 (ΦΕΚ 318/25-11-2011, 

τχ. Β) ο Διευθυντής διαχειρίζεται το ποσό, που τίθεται στη διάθεσή του για την αντιμετώπιση των 

λειτουργικών αναγκών (άρθρο 1)  και στην πραγματικότητα λειτουργεί με σχετική αυτονομία, 

τηρώντας τα σχετικά με την οικονομική διαχείριση βιβλία (άρθρο 3, παρ. 11). Σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του κανονιστικού πλαισίου καταθέτει όλα τα πρωτότυπα παραστατικά στη Σ.Ε. (άρθρο 

3, παρ. 12), η οποία στο τέλος του οικονομικού έτους συντάσσει τον Απολογισμό, που διαβιβάζει 

στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση (άρθρο 3, παρ. 12). Στο ίδιο άρθρο (παρ. 1)  οι Σ.Ε. 

εξαιρούνται της σύνταξης προϋπολογισμού και των διατάξεων του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114 

Α΄) «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων», καθώς και του Ν.Δ. 

476/1974 «Περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου». 

Τον επόμενο χρόνο με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12-12-2012) η προμήθεια 

τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, πετρελαιοειδών και φαρμάκων ανατίθεται στους οικείους Δήμους 

για όλα τα νομικά τους πρόσωπα σύμφωνα τη διαδικασία που προβλέπει ο Ενιαίος Κανονισμός 

προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυατοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ).  

Με την ψήφιση του Ν.4281/2014 το τοπίο αλλάζει ριζικά, καθώς οι Σχολικές Επιτροπές 

υποχρεώνονται στην ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ΔΗμοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) όλων των δαπανών τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να υπογράφονται 

συμβάσεις με έναν προμηθευτή ανά είδος/κατηγορία προϊόντων/υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, 

επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου κι οι Διευθυντές δεν 

μπορούν αυτόβουλα να επιλέγουν προμηθευτές. Η αρμοδιότητα περνά στις Σχολικές Επιτροπές 

σύμφωνα με το περιεχόμενο της κανονιστικής ρύθμισης, που προβλέπει διαφορετικές διαδικασίες 

ανάλογα με το ύψος της σύμβασης.   

Το πλαίσιο αυτό προκειμένου για συμβάσεις χαμηλής αξίας (20.00 ευρώ πλέον ΦΠΑ) 

περιγράφεται στο άρθρο 144.  Στις πέντε παραγράφους του ορίζεται το όριο της σύμβασης, (παρ. 

1), η αναθέτουσα αρχή (παρ. 2), τα κριτήρια της ανάθεσης (παρ. 3), η υποχρέωση της δημοσίευσης 

στο ΚΗΜΔΗΣ και η προβλεπόμενη ποινή (παρ. 5) σε περίπτωση παραβίασης της προηγούμενης 

παραγράφου.   

Ο επικαιροποιημένος Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) στο άρθρο 328 επαναλαμβάνε ι 

αυτούσιο το περιεχόμενο του άρθρου 144 του Ν. 4281/2014 σχετικά με τη διαδικασία της απ’ 

ευθείας ανάθεσης, λύσης που φαίνεται να προτιμάται από το σύνολο των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης της χώρας σε βάρος των διαθέσιμων πόρων (Κουτρούκης, 2017). 

Μεθοδολογία   

Για τη διενέργεια της έρευνας χρησιμοποιήθηκε έντυπο ερωτηματολόγιο, το οποίο στο πρώτο 

μέρος κατέγραφε τα δημογραφικά στοιχεία, όπως φύλο, είδος σχολικής μονάδας (νηπιαγωγείο – 

Δημοτικό σχολείο), χρόνια υπηρεσίας στη διευθυντική θέση και Δήμο, στο οποίον λειτουργεί η 

Σχολική Επιτροπή.  Στο δεύτερο μέρος οι ερωτώμενοι απαντούσαν σε ερωτήσεις κλειστού τύπου 

χρησιμοποιώντας μια πεντάβαθμη κλίμακα (διαφωνώ απόλυτα – συμφωνώ απόλυτα) σε ερωτήσεις 

σχετικά με την επικοινωνία σχολικών μονάδων – Σχολικής Επιτροπής, τη λειτουργία του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τη διαδικασία κατανομής της χρηματοδότησης και τη διαδικασία 

προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα και συμπληρώθηκαν το 

διάστημα 20 Νοεμβρίου – 8 Δεκεμβρίου 2017. Ακολούθησαν συνεντεύξεις με μέλη Διοικητικών 

Συμβουλίων Σχολικής Επιτροπής καθεμιάς από τους επτά Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας 

Σερρών, στην προσπάθειά μας να φωτιστεί ολόπλευρα το υπό εξέταση ζήτημα. Η τριγωνοποίηση 

δημιουργεί ασφαλέστερες συνθήκες για την προσέγγιση, αφού μόνο οι ποσοτικές μέθοδοι δεν 

δίνουν συνολική εικόνα της αντικειμενικής πραγματικότητας, ενώ μόνο οι ποιοτικές δίνουν 
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ερμηνείες που δύσκολα θα γίνουν αποδεκτές από όλους (Ρόντος & Παπάνης, 2006). Για τη 

στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα λογιστικών φύλλων Εxcel. 

Αποτελέσματα 

Πίνακας1: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις: 

(όπου 1= διαφωνώ απόλυτα, 2= διαφωνώ, 3= ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4= συμφωνώ και 5= συμφωνώ απόλυτα)  

 

 

Πίνακας 2: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις: 

(όπου 1= διαφωνώ απόλυτα, 2= διαφωνώ, 3= ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4= συμφωνώ και 5= συμφωνώ απόλυτα)  

 

 1 2 3 4 5 

Απόψεις/απαντήσεις  Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Η διαδικασία κατανομής των 

πιστώσεων από τη Σχολική 

Επιτροπή στο σχολείο/Νηπιαγωγείο 

εξυπηρετεί τη σχολική μονάδα 

12  15  14  16  5  

Η κατανομή των πιστώσεων στις 

Σχολικές Μονάδες του Δήμου μας 

γίνεται με αντικειμενικά  κριτήρια 

3  16  23  16  4  

Είναι επαρκές το ποσό που αναλογεί 

στο σχολείο/νηπιαγωγείο μου για τις 

λειτουργικές δαπάνες. 

22  23  6  11  0  

Το σχολείο/νηπιαγωγείο μου 

συνεργάζεται με προμηθευτές, που 

επιλέγει το ίδιο 

34  8  7  7  6  

Το σχολείο/νηπιαγωγείο 

συνεργάζεται με προμηθευτές, που 

επιλέγει η Σχολική Επιτροπή 

5  8  7  18  24  

Η Σχολική Επιτροπή συμβάλλει 

στην άμεση αντιμετώπιση των 

λειτουργικών προβλημάτων του 
σχολείου/νηπιαγωγείου 

5  18  22  13  4  

Υπήρξε διαβούλευση με τους 

Διευθυντές των 

σχολείων/νηπιαγωγείων για τη 

διαδικασία προμήθειας αγαθών και 

υπηρεσιών 

28  19  3  11  1  

 1 2 3 4 5 

Απόψεις/απαντήσεις  Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Οι Διευθυντές των Σχολικών 

Μονάδων (Δημοτικών Σχολείων και 

Νηπιαγωγείων) γνωρίζουν το 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της 

Σχολικής Επιτροπής   

7  13  23  15  4  

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής 

συνεργάζονται αρμονικά με το 

Διευθυντή/ντρια και 

Προϊστάμενο/μένη του 

2  11  24  23  2  
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Πίνακας 3: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις: 

(όπου 1= διαφωνώ απόλυτα, 2= διαφωνώ, 3= ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4= συμφωνώ και 5= συμφωνώ απόλυτα)  

 

 

Πίνακας 4: Παρακαλώ, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, συμπληρώνοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ: 

 

σχολείου/νηπιαγωγείου 

Το διοικητικό προσωπικό του 
Δήμου, που υποστηρίζει τη 

λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής, 

συνεργάζεται αρμονικά με τη 

διοίκηση του 

σχολείου/νηπιαγωγείου 

1  12  22  25  2  

 1 2 3 4 5 

Απόψεις/απαντήσεις  Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Με την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 

περί Δημοσίων Συμβάσεων (απ’ 
ευθείας αναθέσεις, μειοδοτικοί 

διαγωνισμοί, πρόχειροι 

διαγωνισμοί) οι Σχολικές Μονάδες 

προμηθεύονται αγαθά και υπηρεσίες 

πιο γρήγορα 

19  20  14  9  0  

Με την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 

περί Δημοσίων Συμβάσεων (απ’ 

ευθείας αναθέσεις, μειοδοτικοί 

διαγωνισμοί, πρόχειροι 

διαγωνισμοί) οι Σχολικές Μονάδες 

προμηθεύονται αγαθά και υπηρεσίες 

πιο οικονομικά  

19  17  17  8  1  

Η ΕΣΕΠΕ καθιέρωσε διαδικασίες, 

οι οποίες διασφαλίζουν τη 

δημοσιότητα και τον έλεγχο στις 

προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών.  

11  19  20  11  1  

Προτιμώ το νέο πλαίσιο προμηθειών 
αγαθών και υπηρεσιών για το 

σχολείο/νηπιαγωγείο μου 

17  16  19  9  1  

Υπάρχουν είδη αγαθών και 

υπηρεσιών, που κοστίζουν πιο 

ακριβά στο σχολείο/νηπιαγωγείο 

μετά την εφαρμογή του Ν. 

4412/2016 

2  5  17  21  17  

Το νέο πλαίσιο προμηθειών είναι 

προς το συμφέρον των Σχολικών 

Μονάδων 

18  18  19  5  0  

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Απόψεις/απαντήσεις  Ν % Ν % 

Γνωρίζετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΕΠΕ του Δήμου σας; 35  27  

Γνωρίζετε πότε συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΕΣΕΠΕ και με ποια θέματα; 34  28  
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Συζήτηση  

Αναμενόμενη η απάντηση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων σχετικά με την επάρκεια 

της χρηματοδότησης, που προορίζεται για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών, αφού στα 

χρόνια της κρίσης οι διαθέσιμοι πόροι έχουν μειωθεί περίπου 35% (Alfavita, 2016). Κατά 

συνέπεια, οι υπεύθυνοι διαχειριστές των κονδυλίων έχουν αναγκαστεί να αναθεωρήσουν 

οικονομικές συμπεριφορές και πρακτικές, για να αντιμετωπίσουν αυξημένες δαπάνες με 

μειωμένους πόρους (Μπελαδάκης, 2016, σ. 451). Όμως αυτό που προκαλεί το ενδιαφέρον είναι η 

αμφισβήτηση της αντικειμενικότητας της κατανομής των μειωμένων πόρων, όπως η σχετική 

υπουργική απόφαση ορίζει. Μια τέτοια άποψη ενισχύει την πεποίθηση ότι κάποιοι ΟΤΑ 

λειτουργούν σε καθεστώς αδιαφάνειας αναφορικά με την κατανομή των πιστώσεων και τη 

λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών, γενικότερα (Δημητρακόπουλος, 2015). Ακόμα μεγαλύτερη 

εντύπωση δημιουργείται από την άποψη που διατυπώνει μια ισχυρή μειοψηφία ότι η διαδικασία 

κατανομής δεν εξυπηρετεί τη σχολική μονάδα κι η Σχολική Επιτροπή δεν συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζει καθημερινά. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι σύμφωνα με αρκετούς Διευθυντές η Σχολική Επιτροπή δεν 

ανταποκρίνεται στο βασικό σκοπό λειτουργίας της. Πραγματικά, η υποχρηματοδότηση των 

Σχολικών Επιτροπών, η υποστελέχωσή τους και η δημιουργία ενός αρκετά ασαφούς νομικού 

πλαισίου λειτουργίας τους  έχει προκαλέσει και συντηρεί μια σειρά δυσλειτουργιών, που έχει 

προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών (Γούβαλης, 2015). 

Η πλειοψηφία των Διευθυντών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων δηλώνει ότι δεν 

γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Σχολικής Επιτροπής, παρά το ότι το Νομικό Πρόσωπο 

λειτουργεί από το 2011 χωρίς σημαντικές μεταβολές τόσο στο σκοπό όσο και στις αρμοδιότητες σε 

σχέση με το καθεστώς πριν την εφαρμογή του «Καλλικράτη». Επαληθεύεται, συνεπώς, η άποψη 

ότι ενώ το γενικό νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα των σχολικών επιτροπών δεν 

αλλάζει, συχνά στις βασικές δομές του χαρακτηρίζεται από μεγάλο κατακερματισμό και σε κάποιες 

περιπτώσεις από ασάφειες (Μάνου & Ανδρουλάκης, 2016, σ. 323). Η ασάφεια στη λειτουργία της 

Σχολικής Επιτροπής έχει καταγραφεί από την έναρξη του «καλλικρατικού» νόμου 3852/15, όταν 

είχε επισημανθεί η ασάφεια στη διάκριση των ρόλων μεταξύ Σχολικής Επιτροπής και Δημοτικής 

Επιτροπής Παιδείας (ΕΕΤΑΑ, 2007, σ. 44) σε σημείο, που να έχουν αδρανοποιηθεί πλήρως οι ΔΕΠ 

σε αρκετούς Δήμους. Η Νομική Σύμβουλος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος σε 

ενημερωτικό της σημείωμα στις 17 Μαρτίου 2017 εκτιμά ότι «…τα ζητήματα λειτουργίας των 

Σχολικών Επιτροπών, θα έπρεπε να έχουν ήδη διευκρινιστεί επαρκώς μέσω εγκυκλίων των 

συναρμοδίων Υπουργείων (Παιδείας και Εσωτερικών) προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η 

αντιμετώπιση των καθημερινών θεμάτων, που ανακύπτουν…». Οι τριχοτομημένες απόψεις των 

Διευθυντών σχετικά με την επαρκή γνώση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Σ.Ε ταιριάζει με 

την απροθυμία των Διευθυντών να οριστούν μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών 

Επιτροπών. Οι συνεχείς αντικαταστάσεις των παραιτούμενων Διευθυντών κι η διεύρυνση της 

συμμετοχής τους στα Διοικητικά Συμβούλια μετά την υπ’ αριθμ. 1940/2-02-2018 Υπουργική 

Απόφαση, που ορίζει σε πέντε τουλάχιστον τις υποχρεωτικές συμμετοχές των Διευθυντών (από δύο 

που προέβλεπε η  8440/25-02-2011) και μία των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων, σίγουρα θα φέρει 

σε επαφή περισσότερους Διευθυντές σε επαφή με πρακτικά ζητήματα λειτουργίας των Σχολικών 

Επιτροπών και, συνακόλουθα, θα ενισχύσει τις θεωρητικές τους γνώσεις. Οι συνεχείς αρνήσεις 

Διευθυντών να αναλάβουν καθήκοντα μέλους Σχολικής Επιτροπής (Alfavita, 2018) εδράζονται σε 

μια ισχυρή επιχειρηματολογία, όμως οι λόγοι δεν έχουν ερευνηθεί συστηματικά. Περίπου ίδια είναι 

Ενημερώνεστε για τις αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. της ΕΣΕΠΕ και σας 

αφορούν; 

53  9  

Κληθήκατε σε συνεδρίαση για θέμα, που αφορούσε τη σχολική σας μονάδα 17  45  

Στείλατε αίτημα στην ΕΣΕΠΕ χωρίς να λάβετε ποτέ απάντηση; 37  25  
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η εικόνα, που καταγράφει το επίπεδο συνεργασίας των Διευθυντών με τα μέλη των Σχολικών 

Επιτροπών και το διοικητικό προσωπικό τους. Πάντως, η ανασφάλεια, που γεννά ένα τέτοιο 

ασαφές περιβάλλον, δεν εμποδίζει τους Διευθυντές να έχουν κατά βάση καλή συνεργασία τόσο με 

τα μέλη του Δ.Σ. όσο και με το διοικητικό προσωπικό των Σ.Ε.  

Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις των Διευθυντών – μελών των Διοικητικών Συμβουλίων  

των Σχολικών Επιτροπών οι συνεδριάσεις συνήθως γίνονται με παρόντα 5 -6 μέλη ανεξάρτητα από 

τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Με βάση τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων 

στις συνεδριάσεις τις περισσότερες φορές είναι παρόντες οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και 

κάποιες φορές εκπρόσωποι των γονέων. Συχνότερα απουσιάζουν οι εκπρόσωποι του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Έχει τονιστεί ότι η έλλειψη αποφασιστικών αρμοδιοτήτων συμβάλλει στην 

υποβάθμιση της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών (Μπελαδάκης, 2016, σ.451) με αποτέλεσμα 

αρκετά τακτικά μέλη να μην συμμετέχουν στις συνεδριάσεις. Εντύπωση προκαλεί ότι ανεξάρτητα 

του μεγέθους του Δ.Σ. η συνηθέστερη καταγραφή είναι 5-6 μέλη, κάτι που ταυτίζεται με την άποψη 

του Μπουραντά (1992, σ. 247), ο οποίος θεωρεί ως πιο κατάλληλο αριθμό ενός συμβουλίου ή μιας 

επιτροπής αυτόν μεταξύ του 5 και του 7. Βέβαια, οι θεωρητικοί της οργανωτικής επιστήμης δεν 

συμφωνούν ως προς το ιδανικό μέγεθος (Σαΐτη, 1999, σ.45). 

Η πλειοψηφία των σχολικών μονάδων προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες από ένα 

προμηθευτή ανά είδος, που επιλέγεται από τη Σχολική Επιτροπή ή τον Πρόεδρο αυτής. Η δέσμευση 

αυτή προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων. 

Ωστόσο, υπάρχουν σχολικές μονάδες που προμηθεύονται τα απαραίτητα για την εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία τους από προμηθευτές, που επιλέγουν οι ίδιες. Αυτό προκαλεί μια 

δυσαρμονία και ταυτόχρονα ερωτηματικά για την υποχρεωτικότητα ή μη σχετικά με τη  

συμμόρφωση με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Το έλλειμμα στη διαδικασία διαβούλευσης 

χαρακτηρίζει όσες Σχολικές Επιτροπές επέλεξαν τους προμηθευτές, καθώς οι Διευθυντές 

απουσίαζαν απ’ την προσπάθεια αναζήτησης προμηθευτών. Το ιδιότυπο θεσμικό πλαίσιο 

διατάξεων των Σχολικών Επιτροπών, το οποίο παραμένει σε ισχύ, παράλληλα με τον Ν. 4412/2016, 

δημιουργεί πλήθος παρερμηνειών επιτρέποντας πρωτοβουλίες και σχεδιασμούς, που δημιουργούν 

ολικές αδυναμίες εφαρμογής επί του πρακτικού και διαχειριστικού πεδίου. Η  παραπάνω 

διαπίστωση μιας εκ των κορυφαίων εταιρειών παροχής μηχανογραφικών υπηρεσιών με πολυετή 

εμπειρία στην συμβουλευτική στις Σχολικές Επιτροπές, φωτογραφίζει την έλλειψη αρμονίας και 

συμβατότητας των Σχολικών Επιτροπών σε πανελλήνιο επίπεδο κι ήταν αυτός ο λόγος που την 

ώθησε στην υποβολή αιτήματος εξαίρεσής τους από τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως εξάλλου 

είχε κάνει από της ισχύος του νόμου η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ, 2016).  Είναι 

συντριπτικά υπέρτερη η άποψη ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο προμηθειών δεν λειτουργεί 

καλύτερα ούτε σε σχέση με τις τιμές ούτε με το χρόνο, ενώ οι διαδικασίες που ακολουθούν οι Σ.Ε. 

δεν υλοποιούνται με όρους διαφάνειας. Κατά συνέπεια, οι Διευθυντές τάσσονται υπέρ της 

πρότερης λειτουργίας, που έδινε ισχυρή αυτονομία στις σχολικές μονάδες.  

Οι συνεντεύξεις με Διευθυντές – μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Σχολικών Επιτροπών 

επιβεβαίωσαν την ανομοιογένεια στη διαδικασία επιλογής προμηθευτών. Συγκεκριμένα, σε τρεις 

Σχολικές Επιτροπές συζητήθηκε το θέμα του τρόπου με τον οποίο θα προμηθεύονται οι σχολικές 

μονάδες τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τη λειτουργία τους. Στις υπόλοιπες η συνεργασία με 

προμηθευτές αποφασίστηκε από τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, που είτε είναι Δημοτικός 

Σύμβουλος της πλειοψηφίας ή πρόσωπο της εμπιστοσύνης του Δημάρχου. Κι εκεί, όμως, που 

συζητήθηκε το θέμα παρατηρήθηκαν αποκλίσεις απ’ τις αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Η πρακτική των απ’ ευθείας έχει καυτηριαστεί πολλάκις κατά το παρελθόν, ιδίως από 

τον πρώην Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Ρακιντζή (2015, σ. 14), που είχε μιλήσει 

πολλές φορές για δυσαρμονίες μεταξύ αποφάσεων και νομικών κανόνων φωτογραφίζοντας το 

γενικευμένο φαινόμενο των απ’ ευθείας αναθέσεων. Επιπλέον, μέλη Διοικητικών Συμβουλίων 

έχουν καταγγείλει ανέντιμες και παράνομες πρακτικές, που εδράζονται σε ένα καθεστώς πολιτικο-
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οικονομικής κοινωφέλειας (Σιαμάγκας, 2016). Ένα τακτικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 

απέδωσε την υφιστάμενη κατάσταση με τη φράση «κάνουν ό,τι θέλουν».    

Η πλειοψηφία των Διευθυντών δεν γνωρίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Σχολικής Επιτροπής ούτε το πλαίσιο λειτουργίας της (συνεδριάσεις, ημερήσια διάταξη, αποφάσεις, 

δικαιώματα – υποχρεώσεις). Δεν έχουν διερευνηθεί τα κίνητρα αυτής της απαξίωσης. Πάντως, η 

παραπάνω εικόνα δικαιολογεί μερικώς το επίπεδο συνεργασίας, που έχει  καταγραφεί στην έρευνα.  

 Οι συνεντεύξεις με Διευθυντές - μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Σχολικών 

Επιτροπών έδειξαν ότι μια ρητή δέσμευση του τρόπου λειτουργίας της Σχολικής Επιτροπής, η 

τακτική ανά μήνα συνεδρίαση, δεν τηρείται από τα μέλη της, καθώς οι συνεδριάσεις γίνονται κάθε 

φορά που προκύπτουν θέματα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θέματα λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων συσσωρεύονται με αποτέλεσμα οι συνεδριάσεις να πραγματοποιούνται με πλήθος 

θεμάτων, που προκαλούν κόπωση και τελικά υποβάθμιση των σημαντικών θεμάτων, που 

συνωθούνται μεταξύ των τυπικών και επαναλαμβανόμενων. 

Αν και οι απουσίες είναι συχνές δεν παρατηρούνται αναβολές των συνεδριάσεων, καθώς 

κάθε φορά ικανοποιείται ο ελάχιστος αριθμός παρόντων μελών. Οι Σχολικές Επιτροπές δεν 

λειτουργούν με ψηφισμένο κανονισμό λειτουργίας. Παρά ταύτα, η κατ’ αναλογία λειτουργία με 

άλλα συλλογικά όργανα θα επέβαλλε την απομάκρυνση των μονίμως απόντων και την 

αντικατάστασή τους με πιο ενεργά άτομα. Η πρακτική αυτή δεν ακολουθείται στις Σχολικές 

Επιτροπές της Περειφερειακής Ενότητας Σερρών. 

Συμπεράσματα  

Η λειτουργία των Σ.Ε. παρουσιάζει σοβαρά ελλείμματα στη δημοκρατική λειτουργία της.  

Η βασική επιδίωξη της προσταγής του «Καλλικράτη», δηλαδή η δημιουργία οικονομία 

κλίμακας δεν πέτυχε το σκοπό της, που είναι η μείωση του κόστους και η διασφάλιση καλύτερων 

τιμών.  

Η λειτουργία των Σ.Ε. παρότι διέπεται από κοινό νομικό πλαίσιο διαφέρει ακόμα και μεταξύ 

όμορων Δήμων. 

Το νέο πλαίσιο επιλογής προμηθευτών δεν απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των Διευθυντών.    

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα  

Τα δεδομένα, στα οποία στηρίχθηκαν τα συμπεράσματα της έρευνάς μας, ασφαλώς και δεν 

είναι επαρκή, για να τεκμηριώσουν αβίαστα την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα 

μας σχετικά με τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και την προμήθεια των αναγκαίων αγαθών 

και υπηρεσιών για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Είναι ανάγκη να γίνει 

περαιτέρω διερεύνηση, ώστε να εμπλουτιστεί το δείγμα και μέσα από τις αναγκαίες συγκρίσεις να 

παραχθούν νέα αποτελέσματα αναφορικά με την ποιότητα της δημοκρατίας. Για το σκοπό αυτό 

πιστεύουμε ότι το δείγμα πρέπει να επεκταθεί τόσο σε γεωγραφικό χώρο, περιλαμβάνοντας 

περιοχές της χώρας, όσο και στην άλλη βαθμίδα της εκπαίδευσης, τη δευτεροβάθμια. Η έρευνά μας 

κινείται σε ένα πεδίο, που η ελληνική βιβλιογραφία είναι σχετικά πολύ μικρή. Ωστόσο, το 

ενδιαφέρον των ερευνητών μπορεί να εντοπίσει και να αναδείξει πτυχές και όψεις μιας 

πραγματικότητας της σχολικής ζωής με πολιτικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές και, γενικότερα, 

κοινωνικές προεκτάσεις.      
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Ραμουτσάκη Ιωάννα 
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Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία της παιδαγωγικής αξιοποίησης των 

εργαλείων και των τεχνικών της Ρητορικής του Αριστοτέλη, για την καλλιέργεια της δημοκρατικής 

και κριτικής σκέψης των μαθητών, αλλά και της εν γένει προσωπικότητάς τους, υπό το πρίσμα της 

κριτικής παιδαγωγικής και της μετασχηματίζουσας μάθησης, στο σύγχρονο σχολείο. Κατ’ 

επέκταση, η διαγραφόμενη πρόταση, στοχεύει στη συστηματικότερη αξιοποίηση της Παιδαγωγικής 

Ρητορικής για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση αρνητικών φαινομένων στο σχολείο, αλλά και για 

την αποτελεσματικότερη και πιο ενδιαφέρουσα προσέγγιση των διδακτικών μας αντικειμένων. Για 

τη συγκεκριμένη εργασία εξετάστηκε κατεξοχήν το έργο του Αριστοτέλη, Ρητορική, σε συνδυασμό 

με άλλα έργα, τα δεδομένα των οποίων συνδυάστηκαν με τη βιωματική εμπειρία της συγγραφέως 

από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και εφαρμόστηκαν, στο πλαίσιο των Διασχολικών 

Δικτύων Συνεργασίας επιστημονικής και παιδαγωγικής αρμοδιότητάς της, σε φυσικό και 

προσομοιωμένο σχολικό περιβάλλον, από τα οποία θα παρουσιαστούν ενδεικτικά παραδείγματα.  

               

Λέξεις/Φράσεις-κλειδιά : Κριτική Παιδαγωγική, Παιδαγωγική Ρητορική, Αριστοτέλης, 

σχολείο, κριτική, δημοκρατική σκέψη. 

Εισαγωγή 

Αφετηρία του προβληματισμού μας στάθηκε το γεγονός ότι τα διδακτικά αντικείμενα δεν 

αξιοποιούνται τόσο πολύ στο σχολείο για την αντιμετώπιση παιδαγωγικών ζητημάτων, για την 

ενίσχυση του υγιούς σχολικού κλίματος ή για τη συστηματική καλλιέργεια της προσωπικότητας 

των μαθητών, καθώς, συνήθως, αντιμετωπίζονται, στο πλαίσιο της διδακτικής διάστασης, τις 

περισσότερες φορές, με αμιγώς γνωστικούς στόχους. Τα περισσότερα, όμως, από αυτά, και 

ειδικότερα εκείνα της ανθρωπιστικής Παιδείας, παρέχουν ποιοτικά εναύσματα και εργαλεία 

δουλειάς, τα οποία επιτρέπουν στον/στην εκπαιδευτικό να συνδυάσει, με αποτελεσματικότητα, τη 

διδακτική με την παιδαγωγική διάσταση του ρόλου του (Ραμουτσάκη, 2016α). Τα κείμενα της  

Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας μας αποτελούν μία από αυτές τις πηγές  άντλησης πολύτιμου 

υλικού και μπορούν να μας βοηθήσουν να εμπνεύσουμε αξίες και στάσεις, να καλλιεργήσουμε 

mailto:ioannar@hotmail.com
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δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών, να μεταδώσουμε τη γνώση, με πιο αποτελεσματικό και 

ελκυστικό τρόπο (Ραμουτσάκη, 2017), με γνώμονα την ουσιαστική και ανθρωποκεντρική Παιδεία.  

Το ερώτημα που διατυπώνουμε είναι αν η Ρητορική, εκτός από αντικείμενο μελέτης, κατά 

την προετοιμασία μαθητών και εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους σε Αγώνες Ρητορικής, 

μπορεί να αποτελέσει βασικό παιδευτικό εργαλείο για την ευρύτερη καλλιέργεια του ανθρώπου 

και, ειδικότερα, για το μετασχηματισμό τυχόν δυσλειτουργικών αντιλήψεών του, οι οποίες 

εμποδίζουν την αρμονική συνύπαρξη και την ομαλή κοινωνική συμπεριφορά. Με βάση τον 

παραπάνω προβληματισμό, αναπτύσσεται μια πρόταση συστηματικής αξιοποίησης της Ρητορικής 

Τέχνης στο σχολείο, στη βάση της αριστοτελικής Ρητορικής και σύνδεσής της με τα διδακτικά 

αντικείμενα, τόσο για την αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών, όσο και για την καλλιέργεια 

θετικότερης στάσης απέναντι στα μαθήματα.  

Για τη συγκεκριμένη εργασία αξιοποιήθηκε η βιωματική εμπειρία από τη συνεργασία της 

συγγραφέως με τα σχολεία επιστημονικής και παιδαγωγικής αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο της 

επιμόρφωσης, καθώς και της προετοιμασίας τους για τους Παγκρήτιους Αγώνες Ρητορικής 2018. 

Αξιοποιήθηκαν οι απαντήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών από τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας με τα 

κριτικά ερωτήματα, καθώς και οι επισημάνεις, κατά τη διάρκεια των συζητήσεών της με 

εκπαιδευτικούς και μαθητές, οι οποίες συνόδευαν ποικίλες βιωματικές και αναστοχαστικές 

ασκήσεις. Η ανίχνευση των δεδομένων έγινε επαγωγικά,  σε συνδυασμό με μεθόδους και τεχνικές 

συνεργατικής, ανακαλυπτικής και διερευνητικής μάθησης, πάνω στις οποίες βασίζονται και οι 

αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ανηλίκων (Ραμουτσάκη, 2018α). Μέσα από τη συγκεκριμένη 

εργασία αναδεικνύεται η σχέση της Κριτικής Παιδαγωγικής με τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση, 

υπό μια νέα παιδαγωγική οπτική και πρόταση για τη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα. 

Αρχικά, εξετάζονται οι βασικές έννοιες αναφοράς, μια και ο συνδυασμός τους στη 

συγκεκριμένη πρόταση ανασημασιοδοτεί το περιεχόμενό τους, υπό μια νέα παιδαγωγική διάσταση 

και προοπτική. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από τα Βιωματικά 

Εργαστήρια, τα οποία υλοποιήθηκαν από τη συγγραφέα, με την αξιοποίηση των εργαλείων και των 

τεχνικών της αριστοτελικής Ρητορικής, τόσο για την αντιμετώπιση παιδαγωγικών ζητημάτων, όσο 

και ζητημάτων Διδακτικής, με απώτερο σκοπό το μετασχηματισμό δυσλειτουργικών αντιλήψεων 

των εκπαιδευομένων. Από την εφαρμογή αυτή σε μαθητές και εκπαιδευτικούς φάνηκε ότι η 

Ρητορική μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια της δημοκρατικής και κριτικής σκέψης των 

μαθητών, αλλά και της εν γένει προσωπικότητάς τους, στην ευρυθμία της σχολικής κοινότητας και 

στον κοινωνικό μετασχηματισμό, για μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία, μικρογραφία της 

οποίας είναι και το σχολείο. Δικαίως, λοιπόν, η Ρητορική, η οποία αξιοποιείται για παιδαγωγικούς 

λόγους, μπορεί να ονομαστεί ΄΄Παιδαγωγική Ρητορική΄΄.  

2. Κυρίως Μέρος     

2.2.1. Ρητορική και Παιδαγωγική Ρητορική  

Η Ρητορική, από την αρχαιότητα, συνδέθηκε με το έργο των σοφιστών, καθώς, όπως 

φαίνεται, εκείνοι, από νωρίς, είχαν συμπεριλάβει τη διδασκαλία της στο πρόγραμμά τους.  Η 

Ρητορική επέτρεπε στον κάτοχό της να οργανώνει, με ωραίο τρόπο, την επιχειρηματολογία του, 

στην προσπάθειά του να επιτύχει και να διακριθεί, ειδικότερα, στο χώρο της πολιτικής 

(Αριστοτέλης, 2004). Στην παράδοση των σοφιστών, είτε ως διδασκάλων της Ρητορικής, είτε ως 

συγγραφέων εγχειριδίων ρητορικής Τέχνης, ανήκουν ο Γοργίας, ο Πώλος, ο Αλκιδάμας, ο 

Αγάθωνας, ο Λικύμνιος, ο Κάλλιππος, ο Ιππίας, ο Πάμφιλος κ.ά. Τις καταβολές, όμως, αυτής της 

μακραίωνης παράδοσης θα πρέπει να αναζητήσουμε στα σωζόμενα κείμενα των αρχαϊκών χρόνων 

και, ειδικότερα, στη ραψωδία Σ΄ της Ιλιάδας, όπου ο Όμηρος μας περιγράφει την ασπίδα του 

Αχιλλέα. Σ’ αυτή την ΄΄ομηρική σκηνή της δίκης΄΄ οι περισσότεροι μελετητές εντοπίζουν την πιο 

παλιά μαρτυρία για την άσκηση της ρητορικής Τέχνης στην αρχαία Ελλάδα (Αριστοτέλης, 2004). 
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Ακόμα και σ’ αυτή την πρώϊμη εποχή, ο λόγος εθεωρείτο δώρο των θεών, λειτουργούσε ως 

έμπνευση και αποτελούσε αντικείμενο διδασκαλίας (Αριστοτέλης, 2004).   

Μετά τους σοφιστές, ο Πλάτωνας, με τα έργα του Γοργίας και Φαίδρος ασκεί κριτική  στις 

ακρότητες της σοφιστικής ρητορικής, καθώς το ζητούμενο για εκείνον είναι η αλήθεια και όχι η 

πειθώ. Ήδη στο Γοργία (Πλάτων, 2004), για πρώτη φορά, τίθεται το θέμα της ηθικής της Ρητορικής 

και υπογραμμίζεται η σημασία της γνώσης για τη σωστή επικοινωνία (Αριστοτέλης, 2004). Στο 

Φαίδρο (Πλάτων, χ.χρ.) και ειδικότερα στο δεύτερο μέρος του, μπορούμε να ανιχνεύσουμε τη φύση 

της πραγματικής ρητορικής τέχνης και να επισημάνουμε τις βασικές προϋποθέσεις του καλού 

ρήτορα, δηλ. τη γνώση της ανθρώπινης ψυχολογίας και της λογικής απόδειξης. 

Στη συνέχεια, ο Αριστοτέλης, συστηματοποιεί τη γνώση για τη Ρητορική, ανάγοντάς την σε 

ένα πιο επιστημονικό πλαίσιο, συνδέοντας την Τέχνη με την Επιστήμη και την ΄΄πρακτική΄΄ γνώση. 

Γι’ αυτό και, κατά τις διδασκαλίες του, προσέλκυε πλήθος κόσμου και ειδικότερα νέους. Με τη 

συστηματική διδασκαλία της Ρητορικής, η οποία φαίνεται να ήταν απαραίτητη για όποιον ήθελε να 

σπουδάσει κάποιον από τους κλάδους της Φιλοσοφίας και με το πλούσιο και στοχευμένο 

συγγραφικό του έργο (Γρύλλος ή περί ρητορικής, Τεχνών συναγωγή, Τέχνης του Θεοδίκτου 

συναγωγή Θεοδέκτεια, Τέχνη Ρητορική ή, απλώς, Ρητορική σε τρία βιβλία), φαίνεται ότι ο 

Αριστοτέλης θέτει τη Ρητορική σε μια πιο συστηματική βάση, παρέχοντάς μας βασική μεθοδολογία 

για τη θεμελίωση της επιχειρηματολογίας, για τη χρήση των εργαλείων πειθούς και χρήσιμες 

πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Το έργο του, Ρητορική, σε τρία βιβλία, 

κατά πάσα πιθανότητα, συνιστά ένα κύκλο πρώιμων μαθημάτων, στα οποία ο Αριστοτέλης 

παρουσίαζε τη ρητορική ανάλογη με τη διαλεκτική (Αριστοτέλης, 2004). 

Στο πλαίσιο του σχολείου, οι τεχνικές και τα παραπάνω εργαλεία, τα οποία παρουσιάζονται 

μέσα από τα παραδείγματα που ακολουθούν, δίνουν νέα διάσταση στη μαθησιακή διαδικασία και 

κρίνονται ιδιαιτέρως χρήσιμα για τους/τις εκπαιδευτικούς , καθώς εμπλουτίζουν και υποστηρίζουν 

και τις τρεις διαστάσεις τις μάθησης (το περιεχόμενο, τα κίνητρα και το γενικότερο περιβάλλον) 

(Ιlleris, 2016). Εντάσσουν δε τη Ρητορική, στο πλαίσιο μιας καθαρά παιδαγωγικής πρακτικής για 

το μετασχηματισμό δυσλειτουργικών αντιλήψεων των εκάστοτε εκπαιδευομένων.  

2.2.2. Κριτική Παιδαγωγική και Μετασχηματίζουσα Μάθηση στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο 

Εκπαίδευση μέσα από τη Ρητορική Τέχνη 

 Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω αισθητικής εμπειρίας  

Η μέθοδος της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω αισθητικής εμπειρίας (Κριτική και 

Δημιουργική Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία) βασίζεται στην πεποίθηση ότι η 

ενασχόληση με την Τέχνη προσφέρει στον αποδέκτη εναύσματα για ποιοτικό μετασχηματισμό του 

τρόπου σκέψης του, καθώς, μέσω της προσεκτικής παρατήρησης έργου/-ων Τέχνης, μέσω των 

κριτικών ερωτημάτων και του αναστοχαστικού διαλόγου, που συνοδεύει την παρατήρηση αυτή, θα 

του επιτρέψει να αναπτύξει τον κριτικό στοχασμό και να μετασχηματίσει, τελικά, τυχόν, 

δογματικές, στατικές, μονολιθικές απόψεις και πεποιθήσεις, που, ίσως, έχει (Mezirow 2000, Freire, 

2006, 2011, Kokkos, 2010, Ραμουτσάκη 2016γ). 

Με τον τρόπο αυτό, οι εκάστοτε εκπαιδευόμενοι παύουν να είναι αδιάλλακτοι, εγωκεντρικοί 

και λειτουργούν πιο συλλογικά και ανθρώπινα. Η ενασχόληση με την Τέχνη, σαφώς, αυξάνει τη 

δημιουργικότητα των εκπαιδευομένων και την κριτική τους σκέψη, σε μια διαδικασία αναζήτησης 

στο έργο Τέχνης όχι μόνο των εικαστικών του χαρακτηριστικών και του τρόπου σύνδεσής τους, 

αλλά και  του λόγου της δημιουργίας του (Kokkos, 2010, Ραμουτσάκη, 2018β). Παράλληλα, 

συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην καλλιέργεια της συλλογικότητας, της συνεργασίας, της 

ενδοσκόπησης, του αναστοχασμού και της αυτοκριτικής, σε μια προοπτική διαρκούς 

αυτοβελτίωσης.  
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Κριτική Παιδαγωγική 

Ο όρος «Κριτική Παιδαγωγική» χρησιμοποιήθηκε από πολλούς παιδαγωγούς και 

θεωρητικούς της Εκπαίδευσης, χωρίς, όμως, να υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το περιεχόμενο,  το 

θεωρητικό υπόβαθρο ή την ιδεολογική αφετηρία του όρου. Έτσι, παρατηρούμε διάφορες τάσεις και 

σημασιολογικές διαφοροποιήσεις. Κατά τη δεκαετία του 1990, ο όρος συνδέθηκε με μια μορφή του 

μεταμοντέρνου, η οποία αντιστρατεύεται και «αποδομεί» ηγεμονικές τάσεις, κυρίαρχες αυταρχικές 

ιδεολογίες και εκφράστηκε κυρίως από τον  McLaren (Θεριανός, 2010).   

 Παρά τις ποικίλες αυτές διαφοροποιήσεις, η Κριτική Παιδαγωγική φαίνεται πως γεννήθηκε, 

μέσα από το έργο του Βραζιλιάνου παιδαγωγού, Paulo Freire (Freire 2006α,β, Freire et al, 2011, 

Aronowitz et al, 2010β, Θεριανός, 2010). Σύμφωνα με αυτό, η  Κριτική Παιδαγωγική ως θεωρία 

και πρακτική, βοηθά εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν κριτική κοινωνική 

συνείδηση, μέσα από την κατανόηση των αιτιών, του κοινωνικού πλαισίου και της ιδεολογίας που 

διαμορφώνουν τις ζωές τους, ώστε, τελικά, εκείνοι να δράσουν, διαμορφώνοντας ένα κοινωνικό 

περιβάλλον πιο δίκαιο. (Freire, 2006α, Freire, 2006β, Freire, et al, 2011, Θεριανός, 2010). Ο Freire 

μελέτησε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και την κατανόηση των αιτίων της εκάστοτε 

καταδυνάστευσής τους ονόμασε ΄΄κριτική συνειδητοποίηση΄΄.  Ο ίδιος, σε συνέντευξή του στην 

Αθήνα, το 1987, δήλωσε πως ‘’ το να είσαι δημοκρατικός σημαίνει να αναλαμβάνεις με θάρρος τις 

ευθύνες σου, κατά την ιστορική περίοδο, στην οποία ζεις, ώστε να τη ζεις σε όλη τη 

ριζοσπαστικότητά της ΄΄ (Freire, 2007). Για κείνον ο διάλογος ανάμεσα στον εκπαιδευτή και στους 

εκπαιδευομένους είναι μια διαλεκτική, δημοκρατική σχέση, που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του 

τα προβλήματα και τις ανάγκες τους και να συνδέεται με ερωτήματα του τύπου :  -Τι;, Γιατί ; Για 

ποιο σκοπό ; Από ποιον, υπέρ ποιου; ενάντια σε ποιον ; κ.λ.π. Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτής 

βοηθά τους εκπαιδευομένους να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο, οδηγώντάς τους στο να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες για την κοινωνία (Freire, 2006β), ώστε εκείνη να μετασχηματιστεί και να 

γίνει πιο δίκαιη. 

Ο Freire χρησιμοποιούσε σκίτσα, τα οποία παράγγελνε σε ειδικούς σκιτσογράφους και, με 

βάση αυτά, προκαλούσε διάλογο με τους εκπαιδευομένους του, υποβάλλοντάς τους τα σχετικά 

ερωτήματα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, κατάφερνε να τους προβληματίσει, καλλιεργώντας την 

κριτική τους σκέψη και την κοινωνική τους συνείδηση. 

 Κριτικός στοχασμός  

Τα παραπάνω ερωτήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την μεθοδολογία της καλλιέργειας 

του κριτικού στοχασμού, ο οποίος απαιτεί την κριτική αντιμετώπιση των πεποιθήσεών μας, πάνω 

στις οποίες όλα τα πιστεύω μας έχουν οικοδομηθεί. Μπορεί, δε, ο κριτικός στοχασμός να 

εκφραστεί με την εξαγωγή συμπερασμάτων, γενικεύσεων, αναλογιών, διευκρινίσεων, συγκρίσεων, 

αξιολογήσεων, τη διεργασία επίλυσης προβλημάτων κ.ά. (Mezirow, 1990, 1997, 1998, 2000, 2003, 

2009, Ματσαγγούρας, 2007)), σε μια προσπάθεια αναζήτησης κυρίως του ΄΄γιατί΄΄ και όχι μόνο του 

΄΄πώς΄΄. Μέσα σε μια μαθησιακή διαδικασία με παιδαγωγική οπτική, είναι πολύ σημαντικό να 

βοηθήσομε τους/τις μαθητές/-τριες να συνειδητοποιήσουν την όποια δυσλειτουργία στο σχολικό 

περιβάλλον και, στη συνέχεια, οι ίδιοι να προσπαθήσουν να την αλλάξουν, αναλαμβάνοντας 

πρωτοβουλίες για τη σχολική κοινότητα. 

Κατ’ επέκταση, στη συγκεκριμένη εργασία, επιχειρούμε να συνδέουμε τη μάθηση όχι μόνο 

με την προσθήκη γνώσης στην ήδη υπάρχουσα, αλλά και με την αλλαγή, αρχικά, με την εσωτερική 

αυτοβελτίωση και, στη συνέχεια, με την κοινωνική αλλαγή (Freire, 2006β, Freire et al, 2011, 

Mezirow, 1990), όπως την περιγράψαμε παραπάνω. Με τον τρόπο αυτό, συνδέουμε  το 

μετασχηματισμό μονολιθικών ή αντικοινωνικών αντιλήψεων, που είτε αφορούν στα διδακτικά 

αντικείμενα, είτε στη συμπεριφορά των μελών μιας κοινότητας (π.χ. με βάση τα παραπάνω, η 

αστοχία ενός/μιας μαθητή/-τριας, την οποία υφίστανται τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής 

κοινότητας, αποτελεί μια μορφή καταστρατήγησης των δικαιωμάτων των άλλων και, σύμφωνα με 

τον Freire, θα μπορούσε να θεωρηθεί μια μορφή καταπίεσης προς αυτούς), με την ανάπτυξη του 
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κριτικού στοχασμού, με βασικό υποστηρικτικό εργαλείο τη Ρητορική Τέχνη, ειδικότερα, δε την 

Αριστοτελική Ρητορική και όχι την Τέχνη στις παραδοσιακές της μορφές (Ζωγραφική, Γλυπτική, 

Σκίτσο, Κινηματογράφος, Θέατρο κ.λ.π.). 

Ενώ, λοιπόν, μέχρι τώρα η θεωρία της Μετασχηματίζουσας μάθησης οικοδομήθηκε 

κατεξοχήν πάνω στην αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας, της Τέχνης, στις παραδοσιακές της 

μορφές, με την πρότασή μας, αναδεικνύεται ότι η Μετασχηματίζουσα μάθηση και η ανάπτυξη της 

κριτικής, δημοκρατικής και δημιουργικής σκέψης μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα, μέσω 

της Ρητορικής Τέχνης, καθώς η Παιδαγωγική Ρητορική παρέχει ευρύτερα και ποικίλα εργαλεία 

αλληλεπίδρασης. 

2.2.3. Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από τη Ρητορική Τέχνη  

Ενδεικτικά παραδείγματα αξιοποίησης της Παιδαγωγικής Ρητορικής στο σχολείο  

1ο παράδειγμα: Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Ρητορικής για την αντιμετώπιση παιδαγωγικού 

ζητήματος : 

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών και της αντίστοιχης Κοινότητας Μάθησης 

και Συνεργασίας αρμοδιότητας της συγγραφέως, εφαρμόσαμε τη μέθοδο της Μετασχηματίζουσας 

Μάθησης – Εκπαίδευση μέσα από τη Ρητορική Τέχνη, σε δύο ομάδες εκπαιδευομένων 

(εκπαιδευτικών και μαθητών), με κοινό θέμα αναφοράς και στις δύο ομάδες το εξής :  

΄΄Αποβολή ή παιδαγωγικός χειρισμός μιας αταξίας στο σχολείο ;΄΄. 

α) Σε Βιωματικό Εργαστήριο και σε προσομοιωμένο περιβάλλον σχολικής κοινότητας, 

αξιοποιήσαμε συγκεκριμένα εργαλεία της Αριστοτελικής Ρητορικής. Ειδικότερα, σε ομάδες 

εργασίας οι εκπαιδευτικοί μελέτησαν συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, σχετική με το θέμα, 

στοχεύοντας στον αναστοχασμό, στην αυτοκριτική και στον μετασχηματισμό τυχόν μονολιθικών, 

στερεότυπων αντιλήψεων, που δέχονται ότι μόνο η αποβολή ως τιμωρία  μπορεί να έχει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα στη σχολική μονάδα. 

β) Σε ένα δεύτερο Βιωματικό Εργαστήριο – Δειγματικής Διδασκαλίας και σε φυσικό 

περιβάλλον σχολικού τμήματος, εφαρμόσαμε την ίδια μέθοδο σε μαθητές/-τριες, στοχεύοντας, 

αντίστοιχα, στον αναστοχασμό, στην αυτοκριτική και στον μετασχηματισμό τυχόν μονολιθικών 

αντιλήψεων, που αντίστοιχα δέχονται  ότι μόνο η αποβολή ως τιμωρία, την οποία υφίστανται οι 

μαθητές (ή συνηγορούν ή συνυπογράφουν υπέρ αυτής, ώστε εκείνη να αποδοθεί σε έναν/μια 

συμμαθητή/-τριά τους), μπορεί να είναι η ενδεδειγμένη λύση και να έχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα στη σχολική μονάδα. 

Και στις δύο κατηγορίες των Βιωματικών Εργαστηρίων, μέσω βιωματικών ασκήσεων 

εκφραστικής ανάγνωσης, ενεργητικής ακρόασης και Λόγου- Αντιλόγου,  οι ομάδες εργασίας, 

αρχικά, ανέπτυξαν, με βάση την πραγματική ιδιότητά τους, επιχειρηματολογία υπέρ και κατά  της 

αποβολής, ως μέσου αντιμετώπισης μιας άσχημης συμπεριφοράς μαθητή/μαθήτριας στο σχολείο. 

Στη συνέχεια, σε παιχνίδι ρόλων, ανέδειξαν διαφορετικές οπτικές και θέσεις και προχώρησαν σε 

εντοπισμό των λογικών κενών στο λόγο του άλλου, στην ανασκευή επιχειρημάτων, στην 

αξιοποίηση υποστηρικτικού αποδεικτικού υλικού, στην απόδοση των αποτελεσμάτων στα αίτιά 

τους, στη συγκριτική προσέγγιση του φαινομένου, με ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών, θετικών 

και αρνητικών σημείων.  

Και στις δύο περιπτώσεις έγινε επέκταση του σεναρίου με την προσθήκη μιας νέας 

παραμέτρου, η οποία έδωσε νέα διάσταση στα δεδομένα. Ακολούθησε νέο παιχνίδι ρόλων, με 

ποικίλους χαρακτήρες, από το οποίο αναδείχτηκαν διαφορετικές οπτικές. Αξιοποιήθηκε ο 

προφορικός αυθόρμητος λόγος και η εκφραστική ανάγνωση. Η όλη διαδικασία βοήθησε τους 

εκπαιδευόμενους (μαθητές και εκπαιδευτικούς) να συνειδητοποιήσουν τον πολυσύνθετο και 

πολυδιάστατο χαρακτήρα των παιδαγωγικών θεμάτων, αλλά και την προσοχή, με την οποία θα 

πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια φαινόμενα στο σχολείο. Μετά τον αναστοχαστικό διάλογο, 
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εμφανής ήταν η διάθεσή τους για μετασχηματισμό και αλλαγή στερεότυπων και δυσλειτουργικών 

αντιλήψεών τους πάνω στο εξεταζόμενο θέμα.  

Μέσα από την ανάληψη ρόλων, την άσκηση στον προφορικό λόγο, την ενεργητική ακρόαση, 

την ενσυναίσθηση, τον εντοπισμό του αδύνατου σημείου στην επιχειρηματολογία του άλλου, την 

ανασκευή της επιχειρηματολογίας, την άσκηση στην ακρίβεια και στη σαφήνεια, στη διαλεκτική 

και όχι στη δογματική αντιπαράθεση, αλλά στη διαλεκτική σύζευξη των αντιθέτων (Καψωμένος, 

2011),  κ.ά. αναδείχτηκε, μέσω της βιωματικής εμπειρίας και με τον καλύτερο τρόπο, ότι  η 

Παιδαγωγική Ρητορική, ακριβώς επειδή αξιοποιεί μεγαλύτερο σύνολο εργαλείων αλληλεπίδρασης 

(παιχνίδι με ανάληψη ρόλων, ενσυναίσθηση, δραματοποίηση, θεατρικότητα, παρατήρηση, 

σύγκριση, αντίθεση, ανασκευή, αναγωγή του αποτελέσματος στο αίτιό του κ.ά.), τα οποία 

συνδέονται με τη μεθοδολογία ανάπτυξης του κριτικού στοχασμού, αποτελεί πολύτιμο παιδευτικό 

εργαλείο, σε σχέση με την απλή παρατήρηση έργων Τέχνης, διεργασία, η οποία εμπεριέχει 

περισσότερα στοιχεία πνευματικότητας.  

Σε ένα 2ο παράδειγμα εφαρμογής της Παιδαγωγικής Ρητορικής, αξιοποιήσαμε την πρότασή 

μας, στο πλαίσιο Δειγματικής Διδασκαλίας, για να προσεγγίσουμε την Αντιγόνη του Σοφοκλή στη 

Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τους 

διαλόγους  Αντιγόνης- Κρέοντα, Αντιγόνης- Ισμήνης, Αίμωνα- Κρέοντα ως ζεύγη ρητορικών 

λόγων Λόγου –Αντιλόγου, ανιχνεύοντας το θέμα, τις αντίθετες ιδεολογικές αφετηρίες και στάσεις 

ζωής, το σύνολο της επιχειρηματολογίας κάθε ομιλητή, καθώς και τα λογικά κενά των 

επιχειρημάτων. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές ασκήθηκαν σε πολλαπλά μαθησιακά περιβάλλοντα 

και επίπεδα ύφους, σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας και ανέδειξαν το ήθος, το ύφος και 

το περιεχόμενο του λόγου, με βάση το αριστοτελικό μοντέλο, καλλιεργώντας την κριτική, 

δημοκρατική τους σκέψη και συνείδηση, διαμορφώνοντας, παράλληλα, και μια πιο θετική στάση 

απέναντι στο μάθημα. Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, τονίσαμε και τη σημασία χρήσιμων 

συνοδευτικών ερωτήσεων, οι οποίες διευκολύνουν την κατανόηση, τη διατύπωση και την 

οργάνωση της επιχειρηματολογίας  (Τoulmin, S. E., Rieke, R. & Janik, A., 1979), Εγγλέζου, 2013). 

Ανάλογους αγώνες Λόγου –Αντιλόγου μπορούμε να οργανώσομε και στο μάθημα της 

‘Έκφρασης- Έκθεσης- Νεοελληνικής Γλώσσας (Εγγλέζου, 2013), διαμορφώνοντας εργαστήρια 

διαλόγου και παραγωγής ιδεών (Ραμουτσάκη el al, 2018δ), ασκώντας τους μαθητές μας στην 

ενεργητική ακρόαση, ώστε να μάθουν να ακούν, να παρακολουθούν με ευχέρεια τον προφορικό 

λόγο, τη δομή του και να μπορούν, στη συνέχεια, να συγκροτούν και οι ίδιοι ανάλογο λόγο.  

4. Συμπεράσματα  

Στη συγκεκριμένη εργασία αναπτύχθηκε μια πρόταση για τη συστηματική αξιοποίηση των 

εργαλείων και των τεχνικών της Ρητορικής Τέχνης στο σχολείο, με βάση την αριστοτελική 

Ρητορική, σε μια προσπάθεια σύνδεσής της τόσο με τα διδακτικά αντικείμενα, όσο και με την εν 

γένει σχολική ζωή. Μέσα από τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν και την εφαρμογή του 

συνδυασμού των θεωρητικών δεδομένων στην πράξη, η οποία διαμορφώνει νέες τάσεις στην 

εκπαίδευση Ανηλίκων και Ενηλίκων, διαφαίνονται οι ποικίλες δυνατότητες της Παιδαγωγικής 

Ρητορικής τόσο για τη βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς των μελών, όσο και για την  

ευληπτότερη, ευχερέστερη και δημιουργικότερη προσέγγιση και πρόσληψη των διδακτικών μας 

αντικειμένων.  

Σίγουρα, με την Παιδαγωγική Ρητορική μπορούμε να βελτιώσουμε τη δυνατότητα 

επικοινωνίας με τους άλλους, μέσα από την ενεργητική ακρόαση και την ανάπτυξη διαλογικών 

συνηθειών, να ασκήσουμε τους μαθητές μας σε δημοκρατικές συνήθειες, να ενδυναμώσουμε την 

κριτική τους σκέψη και τη δημιουργική τους ικανότητα, μέσα από μια διαδικασία δημοκρατικού 

διαλόγου, διαλεκτικής αλληλεπίδρασης, διατύπωσης και επαναδιατύπωσης επιχειρημάτων και 

ανασκευών. (Ραμουτσάκη, 2018γ). 

Οι μαθητές μαθαίνουν να προσέχουν το Ήθος, το Πάθος και το περιεχόμενο του Λόγου, με 

βάση το αριστοτελικό μοντέλο, ασκούν τη φαντασία τους, απολαμβάνουν τη χρήση της γλώσσας, 
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εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους και βρίσκονται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ 

ο δάσκαλος συμβουλεύει, καθοδηγεί διακριτικά, μέσω φθίνουσας καθοδήγησης, εμψυχώνει και 

εμπνέει. 

Μέσα από την άσκηση στην ακρίβεια, στη σαφήνεια, στη συμμετρία, στη διάκριση των 

ουσιωδών από τα επουσιώδη, με το να αντιλαμβάνονται οι μαθητές τα λογικά κενά στο λόγο του 

συνομιλητή τους και, ανάλογα, να ανασκευάζουν και να συμπληρώνουν την επιχειρηματολογία 

τους, καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, ενώ, μέσα από την άσκηση στη διαλεκτική σύζευξη των 

αντιθέτων, στην επιχειρηματολογία, που διατυπώνεται με ευγένεια και σεβασμό προς τον άλλο, 

στην ενσυναίσθηση και στην ενεργητική ακρόαση, καλλιεργούν τη δημοκρατική τους σκέψη και 

συνείδηση. Στα παραδείγματα που παρουσιάσαμε, οι εκπαιδευόμενοι (εκπαιδευτικοί και μαθητές) 

μπόρεσαν να οδηγηθούν, σταδιακά, στην ενδοσκόπηση, στην αυτοκριτική, στην κατανόηση και 

στην εσωτερίκευση αρχών, αξιών και κανόνων, μέσα από εργαλεία αυτο-επίγνωσης, με 

επανασχεδιασμό ανάλογων παιδαγωγικών παρεμβάσεων, αλλά και μέσα από τα φύλλα 

αξιολόγησης της επιμορφωτικής διαδικασίας (Παπαναούμ, 2014, Δεδούλη, 2014). Κατά τον 

αναστοχαστικό διάλογο, αφενός οι μαθητές άρχισαν να αναστοχάζονται τη συμπεριφορά τους και 

τη στάση τους απέναντι στα μαθήματα και στους/στις αντίστοιχους/-ες εκπαιδευτικούς, 

κατανοώντας καλύτερα τη σημασία του αλληλοσεβασμού σε πολλαπλά επίπεδα ΄ αφετέρου οι 

εκπαιδευτικοί άρχισαν να μετασχηματίζουν διδακτικούς τρόπους και παιδαγωγικές πρακτικές για 

την καλλιέργεια αξιών και στάσεων ζωής, για την ποιοτικότερη μετάδοση της γνώσης, για την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των κρίσεων. Κατά τη διαδικασία του αναστοχασμού, έγινε 

επανέλεγχος των αρχικών τους αντιλήψεων και στάσεων, με ειδικά φύλλα εργασίας, με βάση τις 

αρχές της Μετασχηματίζουσας μάθησης (Mezirow 2000, Freire, 2006, 2011, Kokkos, 2010) 

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί κατανόησαν ότι η αριστοτελική Ρητορική και Φιλοσοφία μας 

παρέχουν εξαιρετικά εργαλεία δουλειάς, για την αξιοποίηση της γλώσσας ως εργαλείου πειθούς, 

αλλά και έκφρασης της αλήθειας και της αυθεντικότητας στην επικοινωνία και ότι ο 

μετασχηματισμός και η βελτίωση επέρχεται χάρη στην αλληλεπίδραση των μελών, μέσα από 

τέτοιες δυναμικές διαδικασίες. Συνειδητοποίησαν, επίσης, ότι η Παιδαγωγική Ρητορική αποτελεί 

πεδίο διεπιστημονικών ή διαθεματικών προσεγγίσεων και ότι η κριτική προσέγγιση ποικίλων 

θεμάτων, μέσα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον καινοτόμο μεθοδολογικά, που κρατά σε εγρήγορση 

τους εκπαιδευόμενους και αμείωτο το ενδιαφέρον τους, αναδεικνύει τη Γραμματεία μας σε βασικό 

μέσο διαπαιδαγώγησης, πολιτικής αγωγής και παιδείας, ανοίγοντας το δρόμο αφενός για την 

αναβάθμιση και την ενίσχυση της ανθρωπιστικής και ανθρωποκεντρικής Παιδείας στο σημερινό 

σχολείο και αφετέρου για τη στενότερη σύνδεση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ανηλίκων.            
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Περίληψη 

Η εκπαίδευση  θεωρείται ο κατεξοχήν φορέας γνώσης και οι μεταβολές που σημειώνονται 

στην εποχή μας, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες και την εφαρμογή καινοτόμων 

προγραμμάτων αποτελούν βασικό παράγοντα του τρόπου σχεδιασμού των σύγχρονων 

εκπαιδευτικών συστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση του ρόλου της σχολικής 

ηγεσίας τα τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτό, το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στον τρόπο 

επιλογής των διευθυντών σχολείων Δ.Ε. και στον τρόπο προσέγγισης του ρόλου τους από τους 

ίδιους τους διευθυντές.   

Συνεπώς στο συγκεκριμένο άρθρο επιχειρήθηκε η ανάλυση και η συγκριτική αποτίμηση των 

δύο τελευταίων νομοσχεδίων, που αφορούν τον τρόπο επιλογής των  Διευθυντών, κυρίως των 

Λυκείων, προκειμένου να αναδειχθούν διαφοροποιήσεις και ομοιότητες στον τρόπο προσέγγισης 

της διαδικασίας της επιλογής των Διευθυντών. Ειδικότερα, μετά την παρουσίαση του ρόλου  της 

σχολικής ηγεσίας και της επιλογής των Διευθυντών των σχολείων, παρουσιάζονται τα κριτήρια που 

αφορούν την επιλογή των εκπαιδευτικών στελεχών με βάση τα νομοσχέδια του 2015 και του 2017. 

Η κριτική αποτίμηση των δύο νομοσχεδίων έγινε με την ανάλυση κριτικού λόγου, αναδεικνύοντας 

ποικίλες διαφοροποιήσεις, με κυριότερη αυτή, που αφορά τον ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων.  

Επίσης, στο άρθρο αυτό επιχειρήθηκε η ανάλυση πιθανών δυσλειτουργιών των δύο αυτών 

νομοσχεδίων και διερευνήθηκε το αν μπορούν να καλύψουν πιθανά κενά, που είχαν σημειωθεί σε 

προηγούμενα νομοσχέδια, ενώ επίσης, προτάθηκαν και πιθανές αλλαγές, που θα μπορούσαν να 

αναβαθμίσουν και να εκσυγχρονίσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Τέλος, στόχος αυτού του 

άρθρου είναι να εμπλουτίσει την ελληνική αρθρογραφία για τη διαδικασία επιλογής των 

mailto:mary_vlachou@yahoo.gr
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Διευθυντών σχολείων, παρέχοντας τα απαραίτητα ερεθίσματα για την περαιτέρω διερεύνηση του 

θέματος.  

Λέξεις- κλειδιά: σχολικοί διευθυντές, επιλογή, κριτήρια, αποτελεσματική σχολική ηγεσία. 

Εισαγωγή 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων έχουν 

οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των περισσότερων εκπαιδευτικών 

συστημάτων σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η ενίσχυση της 

μεταναστευτικότητας και οι ποικίλες αλλαγές στις οικογενειακές και κοινωνικές δομές έχουν 

μεταβάλει τον τρόπο προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δίνοντας έμφαση στη σχολική 

ηγεσία. Στο πλαίσιο αυτό οι σχολικοί ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις σύγχρονες  

προκλήσεις, που αφορούν, κατά κύριο λόγο, την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία 

και τη μάθηση, την ενδυνάμωση του αποκεντρωτικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών συστημάτων 

και  την ενίσχυση της λογοδοσίας των σχολικών μονάδων, χωρίς, όμως,  με τον τρόπο αυτό να 

αναιρείται η αυτονομία τους (Taylor, 2003).  

 Είναι σαφείς, λοιπόν, οι παράγοντες εκείνοι που ενισχύουν τον ρόλο των σχολικών ηγετών, 

οι οποίοι θέτουν τις περισσότερες φορές ως προτεραιότητά τους την ενδυνάμωση της αφοσίωσης 

και της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, αλλά και τη διαμόρφωση της κουλτούρας των σχολικών 

μονάδων, η οποία καθορίζεται από τους στόχους και το όραμα των σχολικών ηγετών. Άλλωστε με 

βάση την οριοθέτηση της έννοιας της σχολικής ηγεσίας, είναι εμφανές ότι ο ρόλος τους 

επικεντρώνεται στην επιρροή που μπορούν να ασκήσουν οι σχολικοί ηγέτες σε όλους τους 

εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου να υλοποιηθούν με επιτυχία οι κοινοί 

στόχοι (Μυλωνά, 2005).  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει και η διερεύνηση και η αξιολόγηση των 

προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σχολικοί ηγέτες, προκειμένου να κατανοηθεί ο 

ρόλος τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη των σχολικών μονάδων. Τα σημαντικότερα από αυτά τα 

προβλήματα αφορούν τον αυξημένο φόρτο εργασίας, αλλά και το υπερβολικό άγχος, που 

διαταράσσει την ψυχολογική και σωματική τους υγεία, με αποτέλεσμα να αποτρέπονται αρκετοί 

από τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν παρόμοιες υποχρεώσεις (Gunter, 2002).  

Τα τελευταία χρόνια, ειδικά στον ελλαδικό χώρο, λόγω της οικονομικής κρίσης και των 

υφεσιακών πολιτικών, οι περικοπές μισθών, η ανεπαρκής πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού  

και η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολη τη διοίκηση των 

σχολικών μονάδων, αλλά και την εξεύρεση σχολικών διευθυντών  (Bush, & Middlewood, 2006).  

Για τον λόγο αυτό στη συνέχεια θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν οι διαδικασίες επιλογής 

των  διευθυντών σχολείων και κυρίως Λυκείων, προκειμένου να αναδειχθεί, μέσα από την κριτική 

αποτίμηση των δύο τελευταίων νομοσχεδίων, ο τρόπος προσέγγισης της σχολικής ηγεσίας από την 

κεντρική εξουσία και να παρουσιαστούν πιθανές διαφοροποιήσεις, που μπορεί να υπάρχουν στο 

νομοθετικό πλαίσιο.  

1. Η αποτελεσματική σχολική ηγεσία 

Βασική προτεραιότητα των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων αποτελεί η ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας τους. Με βάση σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ, η αποτελεσματικότητα των 

σχολικών διευθυντών καθορίζεται από την εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας, την ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων των σχολικών ηγετών, την ενίσχυση της ελκυστικότητας της σχολικής ηγεσίας, 

αλλά και τον επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων της (Elias et al, 2003. Ουσιαστικά, όμως, το 

ενδιαφέρον εστιάζεται στην ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων, στον 

επανακαθορισμό των πρακτικών της ηγεσίας, έτσι ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί  η αναβάθμιση 

και ο εκσυγχρονισμός της μάθησης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Yuen et al, 2003) .  

 Επίσης, ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας εστιάζεται στην υιοθέτηση και στην επιτυχή 

εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, που χαρακτηρίζουν το ελληνικό εκαπιδευτικό σύστημα τα 
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τελευταία χρόνια. Πρέπει να επισημανθεί, επίσης, ότι οι διευθυντές καλούνται να ικανοποιήσουν 

όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός που καθιστά αναγκαία την 

καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, τον σύλλογο 

γονέων και κηδεμόνων αλλα και τους τοπικούς φορείς (Day et al, 2000). Για τον λόγο αυτό δίνεται 

έμφαση στην ύπαρξη των απαιτούμενων ικανοτήτων για τον καταμερισμό και τον συντονισμό 

όλων εκείνων των δραστηριοτήτων, που μπορούν να αναβαθμίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία 

(Σαΐτης, 2002).  

Επιπλέον, η σημαντική θέση του διευθυντή στην ιεραρχική δομή των σχολείων 

αποδεικνύεται από τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του, που αφορούν «τον προγραμματισμό, την 

οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο των μελών που συντελούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

αναφορικά με τη σχολική μονάδα» (Σαίτης, 2002).  

Στο πλαίσιο αυτό η αποτελεσματικότητα του τρόπου λειτουργίας των σχολικών μονάδων 

αποδεικνύεται από τη δημιουργία θετικού κλίματος. Τέλος, η αποτελεσματικότητα τους 

καθορίζεται όχι μόνο από την προσωπικότητα τους, αλλά και από την  αξιοκρατική επιλογή τους, 

που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να διαφανούν τα κριτήρια επιλογής τους.  

2. Η επιλογή των διευθυντών των σχολείων 

Με βάση όλα όσα ήδη αναλύθηκαν, διαφαίνεται το πόσο σημαντικός αλλά ταυτόχρονα και 

απαιτητικός  είναι ο ρόλος των διευθυντών για την επιτυχή λειτουργία των ίδιων των σχολικών 

μονάδων, αλλά και για την υλοποίηση των στόχων του σύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, ο τρόπος επιλογής των διευθυντών των σχολείων  

προσελκύει τα τελευταία χρόνια το πολιτικό και επιστημονικό ενδιαφέρον, αποτελώντας ένα από 

τα σημαντικότερα ζητήματα του εκπαιδευτικού χώρου, το οποίο καθορίζεται από τις ποικίλες 

μεταβολές που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό (Μαδεμλής, 2014).  

 Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον εκσυγχρονισμό των κριτηρίων επιλογής 

των σχολικών διευθυντών, τα οποία αντιτίθενται στον παραδοσιακό ρόλο του διευθυντή, ο οποίος 

διακρινόταν για τον γραφειοκρατικό και διαχειριστικό ρόλο του. Τα σημαντικότερα από αυτά τα 

κριτήρια αφορούν την παρακίνηση, τον αναπτυξιακό προγραμματισμό, την ενίσχυση της 

συμμετοχικής δραστηριοποίησης, τη δυνατότητα διαχείρισης των αλλαγών και εφαρμογής της 

καινοτομίας αλλά και την επιτυχή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (Μαδεμλής, 2014).  

Σε γενικές γραμμές, τα σημαντικότερα από αυτά τα κριτήρια αφορούσαν παλιότερα τη 

διδακτική εμπειρία και την υπηρεσιακή κατάρτιση και την ικανότητα να αναπτύξουν κοινωνικές 

δραστηριότητες και να αναλάβουν δράσεις διοικητικού και καθοδηγητικού χαρακτήρα (Μαδεμλής, 

2014).  

Επίσης, αναφέρονται στην παιδαγωγική και επιστημονική κατάρτιση, των σχολικών 

διευθυντών, υποδεικνύοντας ότι μόνο με τον τρόπο αυτό οι σχολικοί διευθυντές μπορούν να 

ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα τους (Σαΐτης, 2005).   

Πρέπει  να επισημανθεί, όμως, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν διαρκείς νομοθετικές 

ρυθμίσεις για την επιλογή των εκπαιδευτικών στελεχών και των διευθυντών σχολείων, οι οποίες 

επιβεβαιώνουν τον εκσυγχρονισμό των κριτηρίων επιλογής τους. Στο πλαίσιο αυτό στη συνέχεια 

θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν οι δύο τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να 

κατανοηθεί το πώς θεωρείται ότι πρέπει να επιλέγονται οι κατάλληλοι διευθυντές σχολείων, που θα  

μπορούν να επιτύχουν τη βιώσιμη λειτουργία των σχολικών τους μονάδων.  

3. Μεθοδολογία 

Όπως επισημαίνουν αρκετοί σύγχρονοι μελετητές, μία εκσυγχρονισμένη μορφή ερευνητικής 

προσέγγισης διαφόρων θεμάτων αποτελεί η κριτική ανάλυση λόγου. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 

πολιτικού λόγου είναι η αναφορά του σε κείμενα με πολιτικό χαρακτήρα, τα οποία αξιοποιούν τη 

γλώσσα  και τις πρακτικές που αυτή χρησιμοποιώ, με απώτερο στόχο την υλοποίηση των στόχων 
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τους. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται κατά κύριο λόγο η γλωσσολογία, διευκολύνοντας τον 

αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο επεξεργασίας των διαφόρων μηνυμάτων (Fairclough, 1995). 

 Πρόκειται ουσιαστικά για μία επιστημονική μέθοδο, που επιδιώκει την παρουσίαση και την 

αξιολόγηση  των διαφόρων μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία των διαφόρων 

κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων. Όπως επισημαίνεται,  «όλες οι προσεγγίσεις της ανάλυσης 

λόγου […] δεν αποτελούν απλώς μια μέθοδο ανάλυσης δεδομένων, αλλά ένα θεωρητικό και 

μεθοδολογικό σύνολο» (Phillips & Jorgensen, 2009). Με την αξιοποίηση της συγκεκριμένης 

ερευνητικής μεθόδου, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα  στη 

γλώσσα και την κοινωνία, ενώ, επίσης, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ότι «δεν υπάρχει χρήση της 

γλώσσας που δεν εμπεριέχεται στην κοινωνία, όπως και δεν υπάρχουν σχέσεις μεταξύ γλώσσας και 

κοινωνίας που δεν συνειδητοποιούνται μέσω λεκτικής αλληλεπίδρασης» (Stubbs, 1983) 

4. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Η επιλογή των σχολικών διευθυντών τα τελευταία χρόνια καθορίζεται από σχετικά 

νομοσχέδια, τα οποία αφορούν τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού  

εκπαιδευτικού συστήματος. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι βασικές διατάξεις, που αφορούν 

την επιλογή των εκπαιδευτικών στελεχών, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στην επιλογή των  σχολικών 

διευθυντών, με βάση τα τελευταία νομοσχέδια του 2015 και του 2017, τα οποία επέφεραν ποικίλες 

αλλαγές στον τρόπο επιλογής των διευθυντών σχολείων και γενικότερα των εκπαιδευτικών 

στελεχών.  

α) Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ.Α΄/14-5-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» 

Με βάση τον συγκεκριμένο νόμο, ως εκπαιδευτικά στελέχη καθορίζονται  οι διευθυντές ή οι 

προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλα 

και όλων των ειδών σχολείων των συγκεκριμένων βαθμίδων, που λειτουργούν στον ελλαδικό χώρο. 

Με βάση το άρθρο 17, επισημαίνεται ότι  «Ως Διευθυντές Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί 

της οικείας βαθμίδας, με δωδεκαετή (12) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για δέκα (10) 

τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον επτά (7) σε σχολεία της οικείας βαθμίδας». Επίσης, οι 

εκπαιδευτικοί με 10 χρόνια προϋπηρεσία μπορούν να γίνουν σχολικοί διευθυντές. Από τα 10 

χρόνια τα 3 θα πρέπει να είναι σε αντίστοιχους τύπους σχολείων  της οικείας βαθμίδας.   

 Επίσης, τέσσερις (4) μονάδες δίνονται στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, ενώ σε 

αυτούς που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο δίνονται 2,5 μονάδες. Όποιος υποψήφιος κατέχει δεύτερο 

διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο δεν μοριοδοτείται, ενώ όποιος διαθέτει διδακτορικό και 

μεταπτυχιακό μοριοδοτείται με τέσσερις (4) μονάδες. Δυο (2) μονάδες δίνονται στον κάτοχο 

δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Οι κάθε είδους βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά με χαρακτήρα ετησίας 

επιμόρφωσης με βάση τον νόμο Μπαλτά δεν μοριοδοτούνται, ενώ για βεβαίωση ή πιστοποιητικό 

επιμόρφωσης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε, Σ.Ε.Λ.Δ.Ε και  Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. 

δίνονται στον υποψήφιο 0,5 μονάδα. Επίσης, 0,5 μονάδα παρέχει  και η γνώση μίας ξένης γλώσσας, 

η οποία είναι πιστοποιημένη σε επίπεδο Β2. 

Ακόμη, επισημαίνεται ότι η «συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και 

περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών, ως αιρετό μέλος: 0,25 

μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Παράλληλη συμμετοχή σε 

περισσότερα συμβούλια το ίδιο χρονικό διάστημα δεν μοριοδοτείται αθροιστικά». Δεκατέσσερα 

μόρια (14) το ανώτερο δίνεται στη διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία και στην υπηρεσιακή 

κατάσταση. Τριάντα πέντε μονάδες (35) λαμβάνουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ τριάντα επτά (37) οι διευθυντές της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Η συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων είναι θεσμοθετημένη και κρίνει τα 

«στοιχεία της προσωπικότητας που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, 
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όπως η προσωπικότητα, το ήθος, η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, η δημοκρατική 

συμπεριφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια, καθώς και οι ικανότητες του υποψηφίου» 

(Ν. 4327/2015, Άρθρο 19). 

β) Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78, τ.Α΄/30-5-2017) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 

έργου σε θέματα εκπαίδευσης» 

Μελετώντας το νέο νόμο του Γαβρόγλου για θέματα εκπαίδευσης, με βάση τον οποίο 

καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των εκπαιδευτικών στελεχών και, κυρίως, των διευθυντών 

σχολικών μονάδων, ως κριτήρια επιλογής τους ορίζονται τα εξής :  

1. Απορρίπτονται από τη διαδικασία επιλογής οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια 

του επόμενου, της  επιλογής τους,  έτους,  θα είναι σε συντάξιμη ηλικία και θα 

συμπληρώνουν το υποχρεωτικό όριο αποχώρησης τους.  

2. Απορρίπτονται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων 

τους έχουν απομακρυνθεί από αυτά. 

3. Η προϋπηρεσία συνδέεται με τη δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολικές 

μονάδες, που βρίσκονται στην οικεία βαθμίδα, στην οποία υπηρετούν οι υποψήφιοι. 

4. Ως διδακτική υπηρεσία υπολογίζεται μόνο η ύπαρξη διδακτικού έργου σε σχολεία της 

δευτεροβάθμιας ή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, καθώς 

επίσης, και σε ΑΕΙ (τουλάχιστον έξι μήνες)  

5. Δέκα (10) με δεκατρείς (13) μονάδες δίνονται στη διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία 

και στην υπηρεσιακή κατάσταση. 

6. Με τέσσερις (4) μονάδες μοριοδοτείται το διδακτορικό δίπλωμα, ενώ ο μεταπτυχιακός 

τίτλος με 2.5 μονάδες. 

7. Καθορίζεται η «διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο 

για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για 

τους Διευθυντές Εκπαίδευσης» 

8. Στον υποψήφιο που συμμετείχε σε συμβούλια επιλογής στελεχών και σε περιφερειακά 

υπηρεσιακά συμβούλια  με την ιδιότητα του αιρετού μέλους δίνονται 0, 25 μονάδες.  

9. Η διευρυμένη επταμελής σύνθεση των περιφερειακών συμβουλίων  (ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ) 

είναι αρμόδια για την αποτίμηση μέσω συνέντευξης της προσωπικότητας των υποψηφίων, 

της συμβολής τους στο εκπαιδευτικό έργο και της ευρύτερης συγκρότησης της 

προσωπικότητας τους.  Η μοριοδότηση της συνέντευξης βασίζεται παράλληλα και στην 

αξιολόγηση των στοιχείων του υπηρεσιακού φακέλου των υποψηφίων διευθυντών 

σχολικών μονάδων 

10.  Στο φάκελο κατάθεσης υποψηφιοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνονται, επίσης, το 

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα παραστατικά των προσόντων των 

υποψηφίων των σχολικών διευθυντών 

11.  Ο Σύλλογος Διδασκόντων (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί), 

κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό, στο οποίο 

προχωρεί  κατά τη διάρκεια της ίδιας μέρας  σε κριτική αποτίμηση της προσωπικότητας, 

του διδακτικού έργου και των γενικότερων ικανοτήτων των υποψηφίων σχολικών 

διευθυντών.  

12. Καταρτίζεται προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών σχολικών 

μονάδων και ΕΚ από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με τα μόρια που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι σχολικοί διευθυντές, μετά την 

αξιολόγηση των ορισθέντων κριτηρίων. Μετά την υποβολή και τη μελέτη των ενστάσεων, 

οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη από τα οικεία ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ. Μετά την 

ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, ακολουθούν  η αξιολογική κατάταξη τους, όπως 

αυτή καθορίζεται από το σύνολο μορίων και  η κατάρτιση του τελικού ενιαίου αξιολογικού 

πίνακα των σχολικών διευθυντών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.  
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13. Η τοποθέτηση τους στις σχολικές μονάδες γίνεται μετά από απόφαση που λαμβάνει ο 

Περιφερειακός  Διευθυντής Εκπαίδευσης και μετά από πρόταση, που υποβάλλει το  οικείο 

ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ, σύμφωνα, όμως, με τις προτιμήσεις των ίδιων των υποψηφίων.  

5. Συζήτηση 

Μελετώντας τα δύο αυτά νομοσχέδια, παρατηρούνται αρκετά κοινά  στοιχεία στον τρόπο 

αξιολόγησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών και τα οποία αφορούν τη μοριοδότηση τους.  Παρόλα 

αυτά, στον νόμο Γαβρόγλου παρατηρούνται αρκετές διαφοροποιήσεις  στον τρόπο προσέγγισης 

των κριτηρίων αλλά και της διαδικασίας επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων. Ειδικότερα, 

οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις αφορούν τις εξής παραμέτρους της όλης διαδικασίας της 

επιλογής των σχολείων διευθυντών: 

Ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων δεν είναι καθοριστικός  και δεσμευτικός για την 

επιλογή των σχολικών διευθυντών, καθώς η γνώμη τους λειτουργεί απλά ως ένα επιπρόσθετο 

εργαλείο κριτικής αποτίμησης και έκφρασης αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης για τον 

σχηματισμό συνολικής εικόνας για τα προσόντα, τις δεξιότητες και τη γενικότερή συγκρότηση των 

σχολικών διευθυντών.  

Στην περίπτωση που οι  υποψήφιοι κατέχουν και μεταπτυχιακό και διδακτορικό τα μόρια που 

λαμβάνουν με τον τελευταίο  νόμο είναι πέντε (5) μονάδες και όχι τέσσερις (4), όπως ίσχυε με τον 

προηγούμενο 

Το δεύτερο πτυχία ΑΕΙ ή ΤΕΙ, αν δεν θεωρείται αναγκαίο προσόν για τον διορισμό, 

μοριοδοτούνταν με δύο (2) μονάδες με τον Νόμο Μπαλτά, ενώ με 1,5 μονάδες με τον Νόμο 

Γαβρόγλου 

Η πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας πλέον μοριοδοτείται με 0.8 μονάδες και όχι με 

0.5 μονάδες 

Με τον νέο Νόμο του 2017 μοριοδοτούνται επιπλέον αθροιστικά μέχρι δύο ετήσιες  δηλώσεις 

ή πιστοποιητικά, έχοντας ως ανώτατο όριο μια (1) μονάδα 

Η συμμετοχή ως αιρετό μέλος στα διάφορα συμβούλια επιλογής στελεχών ή στα κεντρικά 

ανωτέρα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια  μειώνεται με τον Νόμο Γαβρόγλου από μια (1) σε 

0, 5 μονάδα κατ΄ ανώτατο όριο  

Το κριτήριο της διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας και της υπηρεσιακής κατάστασης 

πλέον με δεκατρείς (13) και όχι δεκατέσσερις (14) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο  

Με τον Νόμο Γαβρόγλου η θητεία των σχολικών διευθυντών είναι 3 και όχι 2 χρόνια, που 

ίσχυε με τον Νόμο Μπαλτά 

Μελετώντας και αξιολογώντας τα κριτήρια αυτά διαφαίνεται η διαφοροποίηση στον τρόπο 

προσέγγισης των κριτηρίων επιλογής των σχολικών διευθυντών αλλά και γενικότερα της σχετικής 

διαδικασίας. Με τον τελευταίο Νόμο του 2017 μοριοδοτούνται περισσότερο η πιστοποιημένη 

γνώση μίας ξένης γλώσσας και η κατοχή βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. Αντίθετα, μειώνεται η 

μοριοδότηση των κριτηρίων υπηρεσιακής κατάστασης και διοικητικής εμπειρίας.  

Ιδιαίτερη έμφαση, όμως, πρέπει να δοθεί  και στην απόφαση του συμβουλίου επικρατείας, με 

την οποία κρινόταν αντισυνταγματική η μυστική ψηφοφορία των μονίμων εκπαιδευτικών, που 

απαρτίζουν τον Σύλλογο Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας. Ουσιαστικά, με την απόφαση αυτή 

απορρίπτεται η δυνατότητα των μονίμων εκπαιδευτικών να αξιολογησουν και να εκφέρουν γνώμη 

για τους υποψηφίους διευθυντές σχολείων. 

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι ο τρόπος διοίκησης των σχολικών μονάδων είναι απαραίτητο 

«να αναδεικνύεται από κατάλληλο όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί με εχέγγυα 

αξιοκρατίας, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας (όπως είναι τα καθιερωμένα υπηρεσιακά 

συμβούλια διοίκησης) και με διαφανή και αντικειμενική διαδικασία, κατάλληλη για τη διασφάλιση 

της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων κριτηρίων και στο πλαίσιο της ιεραρχικής 

δομής της υπηρεσίας» (http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/k-gavrogloy-me-apolyto-kai-

http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/k-gavrogloy-me-apolyto-kai-dimokratiko-tropo-i-epilogi-dieythynton-sholikon
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dimokratiko-tropo-i-epilogi-dieythynton-sholikon). Για τον λόγο αυτό στον νέο νόμο του 2017 ο 

ρόλος τους είναι καθαρά αποτιμητικός και όχι δεσμευτικός.  

Είναι σαφές ότι και οι δύο αυτοί νόμοι αναθεωρούν τον τρόπο επιλογής των σχολικών 

διευθυντών και, κυρίως, των σχολικών διευθυντών των Λυκείων, έτσι ώστε η επιλογή να γίνει με 

βάση τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις των νέων σχολικών μονάδων. Το ενδιαφέρον εστιάζεται όχι 

μόνο στην επιλογή διευθυντών σχολείων με διοικητικές και γραφειοκρατικές ικανότητες αλλά και 

εκείων των διευθυντών, που έχουν την απαραίτητη παιδαγωγική και επιστημονική κατάρτιση και 

μπορούν να διαχειριστούν την καινοτομία και την αλλαγή στον χώρο των σχολικών τους μονάδων.  

6. Συμπεράσματα 

Η κριτική αποτίμηση των δύο νομοσχεδίων αποδεικνύει ότι ο καθορισμός των προσόντων και 

των δεξιοτήτων των υποψηφίων διευθυντών βασίζεται στις προκλήσεις που καλούνται να 

διαχειριστούν και τις μεταβολές, που παρατηρούνται στον τρόπο λειτουργίας τους ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. Αναμφισβήτητα ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη 

βιώσιμη και αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων και για τον λόγο αυτό είναι 

αναγκαία η προσεκτική αξιολόγηση των ικανοτήτων τους. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί η 

ανάγκη κριτικής αποτίμησης όχι μόνο της διδακτικής και καθοδηγητικής εμπειρίας και της 

υπηρεσιακής τους κατάστασης ή της επιστημονικής και παιδαγωγικής τους κατάρτισης, αλλά και η 

αξιολόγηση της κρίσης του Συλλόγου Διδασκόντων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

διαδικασίας επιλογής τους.  

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι, όπως διαφάνηκε από τη μελέτη και των δύο αυτών 

νομοσχεδίων, η επιλογή τους πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, έτσι 

ώστε να διασφαλιστεί η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων, που μπορούν να υλοποιήσουν 

τους στόχους του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και να διαχειριστούν με επιτυχή τρόπο τα 

ζητήματα, που αφορούν τη λειτουργία των σχολικών τους μονάδων.  
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Μπουρμπούλη Αγγελική 
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Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(ΕΣΔΔΑ), Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)  

 

Περίληψη 

Έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ότι οποιαδήποτε παρέμβαση για βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας συνδέεται άμεσα με την ατομική συμπεριφορά του/της 

διευθυντή/τριας και των εκπαιδευτικών της, ενώ ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός για 

οποιαδήποτε συστηματική, διαδικαστική ή οργανωτική αλλαγή. Το Coaching έχει αποδειχτεί ότι 

πολλαπλασιάζει την επίδραση της ηγεσίας στα αποτελέσματα των σχολικών μονάδων σε όρους 

παραγωγικότητας και επίτευξης στόχων, δέσμευσης, αποτελεσματικής επίλυσης εντάσεων και 

κρίσεων, όπως και οργανωτικής ανάπτυξης. Με τα δεδομένα αυτά, οι διευθυντές/τριες των 

σχολικών μονάδων έχουν έναν νέο διπλό ρόλο να επιτελέσουν: από τη μια να κάνουν καλά τη 

δουλειά τους και από την άλλη να υποστηρίζουν την ομάδα των υφισταμένων και συνεργατών τους 

στο δρόμο της προσωπικής και συλλογικής ανάπτυξης τους. 

Όταν μιλάμε για Coaching για το σύγχρονο Διευθυντή/τρια, αναφερόμαστε κυρίως στην 

ανάγκη για την υιοθέτηση μιας διαφορετικής προσέγγισης, χαρακτηριστικών και ρόλου προς τους 

υφισταμένους/ες και συνεργάτες/ιδες, που απαιτεί μικρότερη ανάγκη για έλεγχο και ταυτόχρονα 

την απόκτηση μιας βαθιάς αίσθησης ακεραιότητας, δεκτικότητας στην ανατροφοδότηση και 

ανοικτότητας σε άλλες επιρροές. Ο Διευθυντής/τρια- Coach χρειάζεται να δείχνει ενσυναίσθηση 

και ταυτόχρονα επιθυμία για την ανάπτυξη των άλλων. 

Η αποσαφήνιση των εννοιών, τα βασικά χαρακτηριστικά του Διευθυντή/τριας-coach και ο 

συμβουλευτικός ρόλος του/της είναι τα κύρια αντικείμενα μελέτης και αναφοράς της παρούσας 

εισήγησης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Coaching, εκπαίδευση, ενσυναίσθηση, Διευθυντής/τρια-coach, ενεργητική 

ακρόαση, ανοικτές ερωτήσεις. ανατροφοδότηση. 
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http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/k-gavrogloy-me-apolyto-kai-dimokratiko-tropo-i-epilogi-dieythynton-sholikon
mailto:abourbouli@ekdd.gr


Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

292 

1. Εισαγωγή 

Ο σημαντικότερος ρόλος του διευθυντή/ντριας εκπαιδευτικής μονάδας είναι ο ρόλος του ως 

εκπαιδευτικού ηγέτη. Για το λόγο αυτό αναδεικνύεται μια αυξανόμενη ανάγκη αναγνώρισης της 

σπουδαιότητας της συνεργασίας με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, και το Coaching έχει 

αναδειχθεί ως μία από τις πιο αποτελεσματικές επιλογές επαγγελματικής ανάπτυξης. Είναι ένα 

σημαντικό εργαλείο καθώς αποτελεί επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της σχολικής μονάδας και 

στη συστεμική βελτίωση των εκπαιδευτικών αλλά και του σχολείου στο σύνολό του (Annenberg 

Institute, 2004). H βελτίωση της εργασιακής αποτελεσματικότητας σχετίζεται άμεσα με την 

ατομική συμπεριφορά και οποιαδήποτε συστηματική, διαδικαστική ή οργανωτική αλλαγή που 

σχεδιάζεται οφείλει να λαμβάνει υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα ως σημαντική παράμετρο όπως 

φαίνεται στο σχήμα παρακάτω: 

 

 

 

Πρωτοβουλία ΠαρέμβασηςΠρωτοβουλία Παρέμβασης

Περιβάλλον Εργασίας

Κανονισμός

Λειτουργίας

Οργανισμού

Κοινωνικοί

Παράγοντες

Φυσικό 

Περιβάλλον

Νέες Τεχνολογίες

Ατομική Συμπεριφορά

Απόδοση

Οργανισμού
Προσωπική 

Ανάπτυξη

Αποτέλεσμα Οργανισμού

 
(Δ. Αγγελοπούλου, Α. Δερλώπας, Η Καστρίτης, Μ. Παυλάκης, Εκπαιδευτικό Υλικό επιμορφωτικού προγράμματος με 

τίτλο «COACHING ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ», 2016) 

 

Οι Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων έχουν διττό ρόλο: αυτόν του αξιολογητή και αυτόν 

του συμβούλου ανάπτυξης (εφεξής coach). Ενώ η αξιολόγηση είναι απαραίτητη, υπάρχει όλο και 

μεγαλύτερη αναγνώριση της σπουδαιότητας του συμβουλευτικού ρόλου της ηγεσίας. Ο 

Διευθυντής/τρια, αντί να είναι ο ειδικός-εμπειρογνώμονας και να λέει σε έναν/μία εκπαιδευτικό τι 

να κάνει, χρησιμεύει ως ο «σύμβουλος-καθοδηγητής» που είναι υπεύθυνος για τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών (coachees) σε μια διαδικασία που τους σέβεται και συνεργάζεται μαζί τους 

προκειμένου να προβληματιστεί για τα θέματα που τους απασχολούν και να προσδιορίσει τρόπους 

ενίσχυσης της εκπαιδευτικής πρακτικής τους, σεβόμενος/η πάντα τα όρια σχετικά με το πώς θα 

χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες από το Coaching. Οι Διευθυντές/τριες ως σύμβουλοι-
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καθοδηγητές βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να εστιάσουν στα προβλήματα και στη συνέχεια να 

συνεργαστούν μαζί τους ώστε να προβληματιστούν και να βελτιώσουν την πρακτική τους. Το 

Coaching μπορεί να χρησιμεύσει ως στρατηγική σχολικής βελτίωσης στη σχολική μονάδα επειδή 

επικεντρώνεται στο βασικό έργο της διδασκαλίας και ταυτόχρονα υποστηρίζει μια κουλτούρα 

συνεργασίας. (Institute on Instructional Coaching, 2011). Η προσέγγιση και μεθοδολογία του 

Coaching έρχεται ως ένα συμπληρωματικό εφόδιο στα χέρια του σύγχρονου Διευθυντή/τριας, 

προσφέροντας λύσεις σε περιπτώσεις που άλλες προσεγγίσεις διοίκησης και επικοινωνίας 

ενδεχομένως να μην υπήρξαν αποτελεσματικές. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην αναζήτηση των αιτιών 

για δυσλειτουργικές ή/και αρνητικές συμπεριφορές και στους τρόπους δέσμευσης σε θετική δράση, 

μέσα από το κτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης στη βάση μιας δοκιμασμένης διεργασίας με γνώμονα 

κοινές αξίες, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, στην ομάδα τους, στη συλλογική ηγεσία και δέσμευση 

για την επίτευξη των αποτελεσμάτων της μονάδας ή του οργανισμού. Ειδικά σε μια εποχή έντονης 

αξιακής κρίσης, σε όλα τα επίπεδα του Δημόσιου Τομέα, με τη συνεχή συρρίκνωση των πόρων και 

τις αυξανόμενες πιέσεις, οιΔιευθυντές/τριες-εκπαιδευτικοί έχουν έναν νέο διπλό ρόλο να 

επιτελέσουν: από τη μια να κάνουν καλά τη δουλειά τους και από την άλλη να υποστηρίζουν την 

ομάδα των υφισταμένων και συνεργατών τους στο δρόμο της προσωπικής και συλλογικής 

ανάπτυξης (Εκπαιδευτικό Υλικό,«Coaching Συνεργασίας & Αποτελεσματικότητας στη Δημόσια 

Διοίκηση», 2016). 

2. Η έννοια του Coaching 

Η αρχική έννοια του coaching έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την ψυχολογία, το 

Μάνατζμεντ -σε συνάρτηση με το νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ-, την εκπαίδευση και την προσωπική 

ανάπτυξη. Συχνά χρησιμοποιείται η παρομοίωση του Coaching με μία άμαξα η οποία έχει σκοπό να 

μεταφέρει κάποιον από το σημείο στο οποίο βρίσκεται σε εκείνο που θέλει να πάει. Με τον ίδιο 

τρόπο, το Coaching μεταφέρει τον/την Coachee από την τωρινή θέση στην επιθυμητή θέση (Leni 

Wildflower, ΜcGraw-Hill editons). Tις δύο τελευταίες, ωστόσο, συναντάται κατά κύριο λόγο στη 

θετική ψυχολογία (Selingman & Csikszentmihalyi, 2000, όπως αναφέρεται στο Theeboom et al, 

2013) και στην Coaching ψυχολογία (Passmore, 2010, όπως αναφέρεται στο Theeboom et al, 

2013).Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι η έννοια του Coaching ως διερευνητική μέθοδος 

προϋπάρχει από την εποχή του Σωκράτη όπου με την μαιευτική μέθοδο, με τρόπο βιωματικό και με 

τη χρήση κατάλληλων ερωτήσεων, ο συνομιλητής του συνειδητοποιούσε την αλήθεια, 

αντιλαμβανόταν τις παραδοχές και πεποιθήσεις του, όριζε το πρόβλημα και έφτανε σταδιακά στη 

λύση βασιζόμενος σε γνώσεις που ήδη είχε μέσα του εκ των προτέρων.  

Στη μορφή που έχει σήμερα το Coaching ξεκινά περίπου στο 1930 στην Αμερική ως 

οργανωσιακό Coaching και καθιερώνεται ως πρακτική στο 1980 μέσα από τον αθλητισμό την 

εκπαίδευση και τη συμβουλευτική με κεντρικό ερώτημα, «πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον 

που δεν τα πάει τόσο καλά στη δουλειά του να γίνει καλύτερος και πιο αποτελεσματικός» (Bennet 

& Bush, 2009, όπως αναφέρεται στον Πετράς, 2015) επεκτείνοντας την εμβέλεια του σε πολλούς 

τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας. 

2.1. Τι ΔΕΝ είναι Coaching 

To Coaching, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Coaching (Ιnternational Coach Federation-

ICF) είναι η συνεργασία σε μία προκλητική και δημιουργική διαδικασία σκέψης που εμπνέει τη 

μεγιστοποίηση των προσωπικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων (Eκπαιδευτικό Υλικό 

επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Coaching συνεργασίας & Aποτελεσματικότητας στη 

Δημόσια Διοίκηση», 2016). Το Coaching δεν είναι καθοδήγηση. Δεν δρα στο παρελθόν, δεν 

θεραπεύει τραύματα, δεν κάνει διάγνωση. Ο Διευθυντής/τρια-Coach δεν αναλαμβάνει να βρει τη 

λύση ή να εκτελέσει μια δράση. Επίσης, το Coachingδεν είναι mentoring. Θα έλεγε κανείς ότι το 

mentoring είναι ένας προσωποκεντρικός διάλογος που σκοπεύει περισσότερο στην ανάπτυξη μίας 

μακροπρόθεσμης αναστοχαστικής πρακτικής, παρά στην απλή μεταβίβαση γνώσης. Το mentoring 
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τείνει να είναι μια μεσο-μακροπρόθεσμη σχέση που εστιάζει σε θέματα καριέρας ή άλλα 

περισσότερο ολιστικά θέματα με τον μέντορα να αλληλεπιδρά με κάθε άτομο ή ομάδα, 

βασιζόμενος σε πρότυπα δεοντολογίας. Επιπρόσθετα, το Coaching δεν είναι Ψυχοθεραπεία καθώς 

δεν κοιτά στο παρελθόν αλλά εστιάζει στο παρόν, και πώς αυτό επηρεάζει το μέλλον, διαλέγει 

στόχους, αναλαμβάνει δράση και έχει χειροπιαστά αποτελέσματα. Τέλος, δε αποτελεί 

συμβουλευτική οργανισμών και ατόμων καθώς δεν προσφέρει λύσεις σε προβλήματα αλλά τις 

αναζητά, δε χρειάζεται εξειδίκευση και την ίδια στιγμή διευκολύνει την εφαρμογή τους. Θα έλεγε 

κανείς ότι είναι μία ανεπίσημη διάδραση ανάμεσα σε δύο άτομα ή μικρές ομάδες ατόμων που 

προάγει την ενδυνάμωση, παρακίνηση, ανάπτυξη, παροχή συμβουλών. Θεωρείται απαραίτητο 

εργαλείο επιθεώρησης και αποτελεί μία φιλοσοφία διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του 

οργανισμού. 

 2.2. Είδη Coaching 

Το Coaching έχει θετικές επιδράσεις στην απόδοση και στις δεξιότητες του ανθρώπου 

ατομικά, επαγγελματικά και κοινωνικά, καθώς βοηθά στην ευζωία, στην αντιμετώπιση 

συγκρούσεων και κρίσεων, στην εργασιακή συμπεριφορά και στον στοχο-προσανατολισμό και 

αποτελεί ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία για τη λειτουργία των ατόμων στους οργανισμούς.  

Ως συνεργατική μέθοδος εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς του εργασιακού και κοινωνικού 

βίου και διακρίνεται σε: 

 coaching στελεχών (executive/performance) όπου σκοπός είναι βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας στην εργασία μέσω της μεγιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

της (potential), 

 coaching ζωής (personal/life), με σκοπό την επίτευξη στόχων ζωής, 

 coaching σταδιοδρομίας (career), με σκοπό την είσοδο στην αγορά εργασίας, στην 

προαγωγή, ή την αλλαγή σταδιοδρομίας 

 coaching ομάδων (team), με σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας μιας ομάδας  

 coaching οργανισμών (business/culture), με σκοπό την απόκτηση νέων, υπεύθυνων 

στάσεων και συμπεριφορών στην αλλαγή. 

3. Κουλτούρα Coaching στην Εκπαίδευση 

To Coaching αναδεικνύεται σε κορυφαία δραστηριότητα για την ηγεσία και την άσκηση 

διοικητικού έργου (management) (Bianco-Mathis et al., 2002; Burdett, 1998; Evered and Selman, 

1989; Flaherty, 1999; Hunt and Weintraub, 2002 όπως αναφέρεται στο Hamlin et al 2006 )Από 

μελέτες που έχουν γίνει ειδικότερα στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης αποδεικνύεται ότι ενώ με 

την εκπαίδευση οι προϊστάμενοι που συμμετείχαν στην παραπάνω έρευνα, αύξησαν την 

παραγωγικότητά τους κατά 22%, όταν προστέθηκαν συστηματικές συζητήσεις Coaching. Σε ένα 

διάστημα 8 εβδομάδων μετά την εκπαίδευση, το ποσοστό ανέβηκε στο 88% (Olivero, 1997). Η 

δημιουργία κουλτούρας Coaching σε έναν οργανισμό αποτελεί μια συνειδητή στρατηγική επιλογή 

με στόχο την ενεργή εξέλιξη του οργανισμού με βάση κοινούς στόχους, ανοικτή και ειλικρινή 

επικοινωνία, και διαρκή εξέλιξη ενώ προωθεί ένα νέο τρόπο «σκέπτεσθαι» και ενδυνάμωση των 

μελών μιας ομάδας σε όλα τα επίπεδα. Ο «σωστός τρόπος» του «αντιλαμβάνεσθαι», του 

«στοχάζεσθαι» και του «αισθάνεσθαι» σε σχέση με τα προβλήματα, (Schein, 1987) μπορεί να 

επηρεαστεί από το Coaching καθώς αυτό συμβάλει στη δημιουργία ταυτότητας μέσα από την 

αναγνώριση «κρυφών» αναπτυξιακών δυνατοτήτων και ικανοτήτων.  

Το Coaching αναδεικνύεται σε απαραίτητο εργαλείο της δουλειάς ενός Διευθυντή/τριας γιατί:  

 Βελτιώνει την ποιότητα και την παραγωγικότητα. 

 Αναπτερώνει το ηθικό και τον ενθουσιασμό των συναδέλφων εκπαιδευτικών.  

 Ενδυναμώνει τις εκπαιδευτικές σχέσεις και την επικοινωνία. 
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 Βελτιώνει την ομαδικότητα. 

 Χτίζει την εμπιστοσύνη και ενισχύει την πίστη στο όραμα του σχολείου.  

 Βοηθά στην καθημερινή επαφή με τους μαθητές/τριες και τους γονείς.  

 Επιτρέπει την ουσιαστική συνεργασία με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς.  

 Χρησιμοποιεί καθημερινές πρακτικές για την βελτίωση της απόδοσης.  

3.1. Ο ρόλος του Διευθυντή/τριας σχολικής μονάδας ως Coach 

3.1.1. Το προφίλ ενός επιτυχημένου εκπαιδευτικού 

Θεωρητικά επιτυχημένος εκπαιδευτικός είναι εκείνος που έχει πολύ καλή γνώση του 

αντικειμένου του/της και ταυτόχρονα είναι συνεργατικός/η. Δηλαδή, όταν καλείται να συνεργαστεί 

με άλλους δείχνει προθυμία, δημιουργικότητα, μπορεί να αναγνωρίσει τα καλά στοιχεία των 

συναδέλφων του, να τους επιβραβεύσει για τη συμβολή τους στη συλλογική προσπάθεια, να είναι 

οργανωτικός. Ωστόσο, μόνο η άριστη γνώση του αντικειμένου εργασίας είναι πολύ λίγη συγκριτικά 

με το σύνολο των ικανοτήτων που πρέπει να έχει κάποιος για να επιτύχει στη σχολική τάξη. Ο/η 

επιτυχημένος/η εκπαιδευτικός είτε έχει το ρόλο ενός ισόβαθμου συναδέλφου είτε ενός 

αποτελεσματικού προϊσταμένου/ης-Διευθυντή/ντριας -εκτός από τις τεχνικές γνώσεις που απαιτεί η 

επαγγελματική του θέση- πρέπει να διαθέτει διαπροσωπική νοημοσύνη (ικανότητα να καταλαβαίνει 

τους άλλους ανθρώπους: τι τους παρακινεί, πώς εργάζονται και πώς ο ίδιος θα εργαστεί σε 

σύμπνοια μαζί τους) και ενδοπροσωπική νοημοσύνη (ικανότητα να διακρίνει και να 

ανταποκρίνεται κατάλληλα στις διαθέσεις, στην ψυχοσύνθεση, στα κίνητρα και στις επιθυμίες των 

άλλων ανθρώπων. Το κλειδί της ενδοπροσωπικής νοημοσύνης είναι η αυτοεπίγνωση, δηλαδή η 

δυνατότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τα προσωπικά του αισθήματα και η ικανότητά του να 

τα διακρίνει μεταξύ τους και να αντλεί από αυτά στοιχεία που θα καθοδηγούν τη συμπεριφορά του. 

Όσο μεγαλύτερο βαθμό διαπροσωπικής νοημοσύνης έχει κάποιος, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες 

έχει να επιτύχει ως εκπαιδευτικός ή ως Διευθυντής/τρια. 

Ο ρόλος του Διευθυντή/ντριας στην Εκπαίδευση περιλαμβάνει στοιχεία τόσο από το 

Management όσο και από την Ηγεσία. Θα μπορούσε, λοιπόν, να ισχυριστεί κανείς ότι όταν ο 

Διευθυντής/τρια  καλείται να δράσει ως Coach δημιουργείται μια αντιθετική σχέση. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, η έννοια του Management σχετίζεται με το ‘να λες στους ανθρώπους τι να κάνουν’, ενώ 

η έννοια του Coaching με το ‘να βοηθάς τους ανθρώπους να αναπτύσσονται και να βρίσκουν λύση 

μόνοι τους στα προβλήματα τους’, επομένως σε πρώτη ανάγνωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

πρόκειται για δύο διαφορετικές και ενδεχομένως αντιθετικές προσεγγίσεις. Ο Whitmore (2002) 

βρίσκει, ωστόσο, το βασικό σημείο διαφοράς ανάμεσα στο Management και το Coaching και 

παραθέτει την προσέγγισή του για την αξία του δεύτερου: «Η δουλειά ενός Manager είναι απλή: να 

γίνει η δουλειά και να αναπτύξει το προσωπικό του. Χρονικές και οικονομικές πιέσεις περιορίζουν 

το δεύτερο. Το Coaching είναι μια διαδικασία που έχει και τα δύο αποτελέσματα». Άρα σύμφωνα 

με τον Clutterbuck (2010), η σχέση του Coaching με το σύγχρονο Διευθυντή/τρια εστιάζει στην 

υιοθέτηση μιας διαφορετικής προσέγγισης προς τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς. Είναι μια 

προσέγγιση που απαιτεί λιγότερη ανάγκη για έλεγχο, αίσθηση ακεραιότητας, δεκτικότητα στην 

ανατροφοδότηση και ανοικτότητα στην επικοινωνία. Ο Διευθυντής/τρια-Coach χρειάζεται να 

δείχνει ενσυναίσθηση και ταυτόχρονα επιθυμία για την ανάπτυξη των άλλων. 

Η σχέση μεταξύ του Διευθυντή/τριας-Coach και των συναδέλφων του/της είναι 

υποστηρικτική, λειτουργεί από την ανάληψη της ευθύνης μέχρι την ενθάρρυνση της 

αυτολογοδοσίας και ακολουθεί δεοντολογικούς κανόνες, ακριβώς για να νιώθουν και οι δύο 

πλευρές ασφάλεια και εμπιστοσύνη για τη διαδικασία οδηγώντας σε μια διαδικασία 

συνδημιουργίας και συνεργασίας. Είναι μία αμφίδρομη μαθησιακή διαδικασία, που περιλαμβάνει 

προκλήσεις τόσο για τον Διευθυντή/ντρια-Coach όσο και για τον εκπαιδευτικό-Coachee, και 

απαιτεί ένα γόνιμο, ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον και για τις δύο πλευρές. Άρα Ο 

αποτελεσματικός Διευθυντής/τρια-coach είναι συγκεκριμένος και διαδραστικός, γνωρίζει τι γίνεται 
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καλά και τι θέλει βελτίωση,γνωρίζει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες και οδηγείται σε 

διορθωτικές κινήσεις όταν τις κρίνει απαραίτητες μέσα από συζήτηση και ερωτήσεις.  

3.2. Αξίες και Πεποιθήσεις στο Coaching. 

Η αναγνώριση των αξιών είναι σημαντικό στοιχείο για την διεργασία του Coaching. Από τη 

μία μεριά γιατί με την επίγνωση των αξιών επιλέγουμε κατάλληλα το στόχο και σχεδιάζουμε 

ενέργειες που συμβαδίζουν με αυτές τις αξίες. Από την άλλη μεριά αναδεικνύουμε τα πιο 

λειτουργικά κίνητρα που θα βοηθήσουν τον-την εκπαιδευτικό-Coachee να κινηθεί προς την 

κατεύθυνση ενός επιτεύξιμου και βιώσιμου στόχου. Ως αξίες στο Coaching νοούμε τις έννοιες στη 

ζωή ενός ανθρώπου που στην έλλειψή τους θα δυσκολευόταν να ζήσει απολαμβάνοντας νόημα, 

ουσία κι ικανοποίηση. Ένα άλλο επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν μας απασχολεί ποια είναι 

η σωστή έννοια μιας λέξης που προβάλλει σαν αξία στον κόσμο του εκπαιδευτικού-Coachee αλλά 

ποια έννοια ακριβώς της προσδίδει ο/η ίδιος/α. 

Κατ’ αναλογία οι πεποιθήσεις είναι ο τρόπος που πλοηγούμαστε στην πραγματικότητα και 

πηγάζουν από την ανάγκη μας να ερμηνεύουμε πράγματα που δεν κατανοούμε (Εκπαιδευτικό 

Υλικό επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Coaching συνεργασίας & Αποτελεσματικότητας 

στη Δημόσια Διοίκηση», 2016). Επηρεάζουν τον τρόπο που νοηματοδοτούμε την πραγματικότητα.  

Η «μαγεία» των συστημάτων πεποιθήσεων είναι ότι όποτε αμφισβητούμαστε τείνουμε να 

προσπαθούμε να αποδείξουμε την ορθότητα μιας πεποίθησης με βάση κάποια άλλη πεποίθηση. 

Είναι δε εντυπωσιακό ότι κάποιες φορές οδηγούμαστε να πιστεύουμε ότι ακολουθούμε μια 

πεποίθηση ενώ στην πραγματικότητα εφαρμόζουμε άλλη. Η αποκάλυψη αυτών των αντιθέσεων 

μέσα από το Coaching μπορεί να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. H προσοχή εστιάζεται στις 

δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και οι ερωτήσεις που συνήθως χρησιμοποιούμε είναι «Ποια  είναι η 

πεποίθησή για το Χ που σου έχει στερήσει το Ψ;» ή «Ποια πεποίθησή σου σε οδήγησε στο σημείο 

Χ;» (op.cit.). 

3.3. Ενεργητική Ακρόαση 

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου Διευθυντή/τριας-Coach είναι η 

ικανότητά του για Ενεργητική Ακρόαση. H Starr (2011) τη χαρακτηρίζει ως ένα «δώρο που 

μπορούμε να κάνουμε σε κάποιον», καθώς το να ακούμε ενεργητικά σημαίνει να προσφέρουμε την 

αμέριστη προσοχή μας στον Coachee. Η Ενεργητική Ακρόαση γεννά θετικά συναισθήματα στον 

συνομιλητή/τρια καθώς αισθάνεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο με τη δυνατότητα του χώρου, του 

χρόνου και της διάθεσης να εκφραστεί χωρίς κριτική, χωρίς διακοπές και με όλη την προσοχή 

στραμμένη πάνω του/της. Ο Διευθυντής/τρια–Coach σε αυτήν την περίπτωση ενεργοποιεί την 

αντιληπτική της/του ικανότητα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πλήρως εστιασμένη στον 

εκπαιδευτικό-Coachee. Δεν ακούει μόνο τα λόγια του, αλλά αντιλαμβάνεται και τα εξω-λεκτικά 

του στοιχεία καθώς και τη συναισθηματική του κατάσταση. Παρατηρεί τι λέει και πώς το λέει.  

Ακούει τις αξίες του, το όραμά του, τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και τον κόσμο. Ο 

Διευθυντής/τρια-Coach είναι σαν καθρέφτης που αντανακλά το φως που στέλνει ο Εκπαιδευτικός-

Coachee. Αντηχεί με λίγα λόγια, τις σκέψεις και συναισθήματα του (Whitworth et al, 2011). 

Εξαιτίας αυτής της προσήλωσης, εντοπίζει στοιχεία που μπορεί να θεωρηθούν αντιφατικά, 

ενδοιασμούς και διλήμματα που ταλανίζουν τον Coachee. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Ενεργητικού Ακροατή σύμφωνα με τη Starr είναι τα 

ακόλουθα (2011): 

 Καταναλώνει ενέργεια και κάνει προσπάθεια για να ακούσει εστιασμένα.  

 Καταγράφει νοερά όσα ακούει ώστε να τα αξιοποιήσει στη συνέχεια της συζήτησης.  

 Κάνει νεύματα ή ήχους που δίνουν στο άλλο άτομο το σήμα πως ακούει με προσήλωση όσα 

λέγονται. 
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 Σε προσεκτικά επιλεγμένα και λίγα σε αριθμό σημεία, κάνει διευκρινιστικές ερωτήσεις, 

συνοψίζει ή επαναλαμβάνει λέξεις και φράσεις. 

Η Ενεργητική Ακρόαση, δεν είναι ομιλία, δεν είναι έκφραση απόψεων, δεν είναι διάλογος. Σε 

αυτήν την περίπτωση δεν προάγεται το «εγώ», και η προσοχή στρέφεται στο άλλο άτομο, τιμώντας 

και αξιοποιώντας το δικαίωμά του να μιλήσει και να ακουστεί πραγματικά.  

Αποτελεί μία σημαντική δεξιότητα η οποία απαιτεί πρακτική εξάσκηση προκειμένου να είναι 

επιτυχημένη. Ένα από τα βασικά εμπόδια που θα πρέπει να διαχειριστεί ο ενεργητικός ακροατής, 

όπως αναφέρεται σε άρθρο του Harvard Business Review, είναι να διαχειριστεί τον «εσωτερικό 

κριτή» (2014). Δεν είναι εύκολο να εστιάσουμε στο άλλο άτομο αν διαμορφώνουμε εντυπώσεις και 

ακούμε περισσότερο τον εσωτερικό μας διάλογο παρά τον συνομιλητή μας. Επιπρόσθετα, η 

υπέρμετρη αυτοπεποίθηση οδηγεί στην προκατάληψη, στην επιμονή στις θέσεις, απόψεις και 

αντιλήψεις, στην ακαμψία για αλλαγή στάσεων και απόψεων χάνοντας την ευκαιρία αντίληψης των 

νοημάτων του συνομιλητή. 

Σε κάθε περίπτωση η Ενεργητική Ακρόαση είναι μια ικανότητα που μαθαίνεται, κάτι στο 

οποίο ο καθένας/μια μπορεί να εκπαιδευτεί, ξεκινώντας από την αντίληψη πρώτα ότι «αν 

ακούσουμε κάτι μπορεί να μάθουμε. Αν μιλάμε, αναπαράγουμε μόνο αυτά που ήδη γνωρίζουμε». 

 3.4. Η Τεχνική των Ερωτήσεων και η Ανατροφοδότηση  

Η χρήση των κατάλληλων ερωτήσεων οι οποίες θα «ξεκλειδώσουν» τον/την συνομιλητή/τρια 

είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία στην ενεργητική ακρόαση. Κλειστές ερωτήσεις θεωρούνται 

αυτές που μπορούν να απαντηθούν με ένα ναι ή ένα όχι. Αντίστοιχα, ανοιχτές είναι εκείνες που 

χρειάζονται περισσότερες λέξεις για να απαντηθούν. Οι ανοιχτές ερωτήσεις τείνουν να 

χρησιμεύουν για την εξερεύνηση της πραγματικότητας του Coachee ή των διαθέσιμων επιλογών 

του/της. Για το λόγο αυτό, η εξάσκηση στην απόκτηση ευχέρειας στη χρήση αυτού του τύπου των 

ερωτήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Οι ανοιχτές ερωτήσεις ξεκινούν συνήθως με τις λέξεις “τι”, “πως”, “ποιες”. Είναι σημαντικό 

να μην εξετάζεται και να αιτιολογείται αυτό που έχει συμβεί στο παρελθόν αλλά να εξετάζονται οι 

δυνατότητες που μπορεί διερευνηθούν στο μέλλον. 

Η έννοια της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης ως χαρακτηριστικό ενός καλού 

Διευθυντή/τριας-Coach είναι μια από τις κεντρικές ιδέες του Coaching. Χρησιμοποιείται για να 

είναι να βοηθήσει τον Εκπαιδευτικό-Coachee να έχει μια διαφορετική οπτική γωνία σχετικά με την 

κατάστασή του και με το πώς βλέπει τον εαυτό του, ώστε αντιληφθεί και να αλλάξει 

δυσλειτουργικές συμπεριφορές και καταστάσεις. Με τον όρο ανατροφοδότηση, εννοούμε την 

τροφοδότηση ενός ατόμου με πληροφορίες και δεδομένα ώστε να αξιολογήσει την απόδοσή του ή 

τις εμπειρίες του (Εκπαιδευτικό Υλικό επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Coaching 

συνεργασίας & Αποτελεσματικότητας στη Δημόσια Διοίκηση», 2016). Η ανατροφοδότηση 

καθίσταται εποικοδομητική όταν δεν αποτελεί στείρα κριτική αλλά στοχεύει στην ανάπτυξη και 

εκπαίδευση ενός εκπαιδευτικού (Starr, 2011). Η έννοια της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης 

μπορεί να διαχωριστεί στο Feedback και στο Feedforward. 

Το Feedback είναι η πτυχή της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης που αναφέρεται σε όσα 

έχουν συμβεί στο χρονικό διάστημα «παρελθόν έως παρόν» και προς τούτο δύναται να βοηθήσει 

τον Εκπαιδευτικό-Coachee να αναστοχαστεί σχετικά με τις έως τώρα ενέργειες και τις 

συμπεριφορές του. Για να είναι αποτελεσματική αυτή η μέθοδος οφείλει να βασίζεται σε γεγονότα 

και συμπεριφορές, να περιγράφει στοιχεία που μπορεί να διαχειριστεί ο Εκπαιδευτικός -Coachee ή 

να αλλάξει, να είναι πολύ συγκεκριμένη και σαφής, να χρησιμοποιείται η γλώσσα του σώματος με 

υποστηρικτικά, εξωλεκτικά στοιχεία και να συνδέεται με τους στόχους του Εκπαιδευτικού-

Coachee. 

Το Feedforward είναι η πτυχή της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης που αναφέρεται σε 

όσα μπορούν να συμβούν στο χρονικό διάστημα ‘παρόν έως μέλλον’ (op.cit). Ένας ορισμός του 
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Feedforward, σύμφωνα με το The New Oxford American Dictionary είναι ο εξής: «H μεταβολή ή 

έλεγχος μιας διαδικασίας χρησιμοποιώντας τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή επιδράσεις της». Tο 

Feedforward χρησιμοποιεί τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί από το Feedback και οδηγεί στις 

προοπτικές που ανοίγονται στο μέλλον. Μία γόνιμη διεργασία Feedforward προσανατολίζει σε 

λύση με καθαρές, χωρίς κριτική ενδείξεις, εστιάζει σε συμπεριφορές και δράσεις, ενδυναμώνει και 

ενθαρρύνει τον εκπαιδευτικό-Coachee χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς δρόμους βελτίωσης. Κάνει 

τη συζήτηση πιο συμμετοχική ξεπερνώντας αρνητικές εμπειρίες που επιβραδύνουν την εύρεση 

λύσης. 

Η εποικοδομητική ανατροφοδότηση, με όποια μορφή και αν γίνεται ή και με το συνδυασμό 

των δύο, συμβάλλει στην επίγνωση και στην αλλαγή, τόσο επειδή η πραγματικότητα 

παρουσιάζεται μέσα από αντικειμενική και υποστηρικτική σκοπιά, όσο και γιατί αυτή η 

συνειδητοποίηση γεννά ιδέες αξιοποιήσιμες και υλοποιήσιμες. Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός -

Coachee ενθαρρύνεται και κινητοποιείται, συγκρίνει απόψεις και επιβεβαιώνει ή απορρίπτει, και 

αλλάζει τρόπο συμπεριφοράς και σκέψης μέσα από μία μαθησιακή διεργασία η οποία οδηγεί σε 

δράση και εκτέλεση. 

4. Συμπεράσματα 

Διεθνείς μελέτες αποδεικνύουν ότι η χρήση προσεγγίσεων όπως το Coaching στην 

Εκπαίδευση οδηγεί στην υποστήριξη και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των 

Διευθυντών/τριων των σχολικών μονάδων. Έρευνα από τους Olivero, Bane,και Kopelman το 1997 

εξέτασε τις επιπτώσεις στην επίδοση των διευθυντών σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών 

τους που ακολούθησαν τη μέθοδο Coaching σχετικά με τη ρύθμιση της στοχοθεσίας της μονάδας, 

την επίλυση συνεργατικών προβλημάτων, την ανάδραση, την εμπλοκή της ηγεσίας στην εποπτεία 

και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η μελέτη έδειξε ότι η τεχνική του Coaching είχε ως 

αποτέλεσμα κέρδος μεγαλύτερο από τη συμβατική άσκηση ηγεσίας στην παραγωγικότητα και την 

αποτελεσματικότητα, αυξημένο 88%. Μεταγενέστερες μελέτες όπως αυτές της Joyce (2002) 

δείχνουν επίσης ότι όταν οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν τη μάθησή τους από παραδοσιακές μορφές 

για την επαγγελματική τους ανάπτυξη στην πρακτική της τάξης τότε υπάρχει ελάχιστη μεταβίβαση 

της μάθησης. Ο Διευθυντής/τρια, αντί να είναι ο εμπειρογνώμονας και να λέει στους συνδέλφουε 

εκπαιδευτικούς τί να κάνουν, χρησιμεύει ως Coach, υπεύθυνος για τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε μια διαδικασία που απαιτεί σεβασμό, και συνεργασία. Προβληματίζεται για το 

επίπεδο της διδασκαλίας τους και φροντίζει για την ενίσχυση του έργου τους. Όταν οι 

Διευθυντές/τριες λειτουργούν ως Coaches, είναι σημαντικό οι δύο ρόλοι να παραμείνουν χωριστοί 

και διακριτοί ενώ χρειάζεται να τεθούν σαφή όρια και κώδικας δεοντολογίας.  

Το Coaching από ένα Διευθυντή/τρια σχολικής μονάδας απαιτεί μια αλλαγή από τους 

παραδοσιακούς ρόλους. Ο πρωταρχικός ρόλος του/της είναι να θέτει ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και 

να προωθεί τη γνώση. Δεξιότητες όπως η Ενεργητική Ακρόαση, η αναζήτηση για βαθύτερο νόημα, 

και μη κριτική διάθεση είναι κρίσιμες και απαραίτητες. Η ορθή διαδικασία Coaching λειτουργεί σε 

μια βάση εμπιστοσύνης με τον Coach να δημιουργεί ένα ανοιχτό, σεβαστό και φιλόξενο 

περιβάλλον. Το Coaching δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απαίτηση. Οι Διευθυντές/τριες-Coaches 

δημιουργούν ένα περιβάλλον που καλωσορίζει τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και στο οποίο οι 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν να συμμετάσχουν. Αντιλαμβάνονται ότι μια προσέγγιση από την κορυφή 

προς τα κάτω (top-down) σπάνια λειτουργεί. Για το λόγο αυτό βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να 

προσδιορίσουν οι ίδιοι τους στόχους για το έργο τους και υποστηρίζουν τις προσπάθειες τoυς για 

βελτίωση. Καμία άλλη δεξιότητα δεν είναι τόσο σημαντική όσο η ικανότητα να ακούει. Οι καλοί 

Διευθυντές/τριες-Coaches δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται άνετα, 

μπορούν να είναι ειλικρινείς, χωρίς φόβο ανταπάντησης. Ρωτούν προσεγμένες και ανοιχτές 

ερωτήσεις που προωθούν τον προβληματισμό. Ενδιαφέρονται για την προώθηση της γνώσης των 

εκπαιδευτικών και όχι για την παροχή απαντήσεων. Δεν παρέχουν ανατροφοδότηση με την 

παραδοσιακή έννοια. Δεν λένε στους εκπαιδευτικούς τι να κάνουν αλλά μέσα από συγκεκριμένα 
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δεδομένα,, παρατηρήσεις και σχόλια των ίδιων των εκπαιδευτικών παράσχουν εποικοδομητική 

ανατροφοδότηση. Οι Διευθυντές/τριες-coaches είναι πάντα ανοιχτοί στην οπτική γωνία του 

δασκάλου. (Knight, 2011). 

Εν κατακλείδι, καλός Διευθυντής/τρια είναι αυτός που ανακαλύπτει τα χαρίσματα των 

εργαζομένων του, τα καλλιεργεί και τα επιβραβεύει. Κάνει τους ανθρώπους γύρω του να πιστεύουν 

στον εαυτό τους και να νιώθουν χαρισματικοί, μοναδικοί, εκλεκτοί. Η κουλτούρα Coaching είναι 

μια συνειδητή στρατηγική επιλογή με στόχο την ενεργή διευκόλυνση της εξέλιξης της 

εκπαιδευτικής μονάδας με βάση κοινούς στόχους, της εγρήγορσης και ευαισθητοποίησης των 

εκπαιδευτικών, της ανοικτής και ειλικρινούς καθημερινής επικοινωνίας, και ενός νέου τρόπου 

σκέπτεσθαι και της ενδυνάμωσης σε όλα τα επίπεδα. 

 

Ο ρόλος ενός επιτυχημένου Διευθυντή/τριας-Coach είναι: 

 Να παρατηρεί τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς του/της. 

 Να δείχνει το ενδιαφέρον για αυτούς ως άτομα και μοναδικές προσωπικότητες.  

 Να ανακαλύπτει τι τους παρακινεί. 

 Να εστιάζει στη συνεργασία και όχι στον ανταγωνισμό. 

 Να παρέχει νέες προκλήσεις για ανάπτυξη. 

 Να ελέγχει την πρόοδο και να την εκτιμά επιβραβεύοντας την. 

 Να εξηγεί τι συμβαίνει. 

 Να παρέχει ασφάλεια. 

 Να εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία αλλαγής. 

 Να ευνοεί τις συνθήκες εκπαίδευσης στις νέες γνώσεις και δεξιότητες.  

 Να ορίζει smart στόχους.  

 Να παρακολουθεί την απόδοση 

Διευθυντής/τρια, 
Μάνατζερ, Coach:
μία σύγκριση

Διευθυντής/τρια-Μάνατζερ

 Μιλάει πολύ
 Λέει
 Διορθώνει
 Υποθέτει
 Αναζητά έλεγχο
 Υπαγορεύει, πιέζει 
 Προσανατολίζεται στο παρόν
 Αναζητά αιτίες 
 Αποδίδει κατηγορίες/ευθύνες 
 Ελέγχει 
 «Παίζει για να μη χάσει» 

 Βλέπει τους ανθρώπους  όπως 
είναι

Διευθυντής/τρια-Coach

 Ακούει πολύ
 Ρωτάει
 Προλαμβάνει
 Διερευνά
 Αναζητά δέσμευση
 Εμπνέει, προκαλεί
 Προσανατολίζεται στο μέλλον
 Αναζητά αποτελέσματα
 Μοιράζεται την ευθύνη
 Παρακινεί & Ενδυναμώνει
 «Παίζει για να κερδίσει»

 Βλέπει στους ανθρώπους                 
αυτό που  μπορούν να γίνουν 

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΚΕ  27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 

«Να συμπεριφέρεσαι στους ανθρώπους σαν να ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι, και έτσι τους βοηθάς να 

γίνουν αυτό που είναι ικανοί να γίνουν». (Goethe) 
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Περίληψη 

Ο σκοπός της εργασίας είναι να καταγράψει τις απόψεις και τις αντιλήψεις των υποψήφιων 

για τη θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αξιοπιστία, την 

αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα του Ν. 4327/2015. Στην ποσοτική έρευνα, που 

διεξήχθη την περίοδο Μάρτιος-Μάιος 2017 με τη χρήση ερωτηματολογίου, πήραν μέρος είκοσι 

ένας εκπαιδευτικοί, υποψήφιοι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μία από τις επτά 

Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Τα ευρήματα της εργασίας έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι υποψήφιοι Διευθυντές 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκτιμούν ότι ο νέος νόμος δεν ενισχύει τη διοικητική  αποκέντρωση, 

υποβαθμίζει τις ακαδημαϊκές σπουδές, δεν προάγει την αξιοκρατία και συναρτά τη διοικητική 

εξέλιξη με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Επιπλέον, θεωρούν ότι η μυστική ψηφοφορία στηρίζεται σε 

προσωπικές εκτιμήσεις με βάση το συναίσθημα, δεν έχει αντικειμενικά χαρακτηριστικά και 

υπονομεύει τις ανθρώπινες σχέσεις. Τέλος, η πλειοψηφία ενώ δεν απορρίπτει μια φανερή 

ψηφοφορία με αιτιολόγηση τάσσεται υπέρ της συνέντευξης από Συμβούλιο επιλογής, στην 

αξιοπιστία του οποίου θα συμβάλλουν πανεπιστημιακοί, ψυχολόγοι και δικαστικοί. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διοίκηση Εκπαίδευσης, επιλογή στελεχών, ψηφοφορία, αποκέντρωση 

1. Η επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης   

1.1. Εισαγωγή 

Ο τρόπος επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης απασχολεί τόσο τους ερευνητές όσο και 

τους υπεύθυνους της εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο (Μαδεμλής, 2014, σ. 15), γιατί η στελέχωση 

των οργανισμών αποτελεί ζήτημα κομβικής σημασίας για την αποτελεσματικότητά τους 

(Κουτούζης, 1999), κι επειδή η επίτευξη των στόχων του σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το 

ανθρώπινο δυναμικό του (Bush & Middlewood). Η διαδικασία επιλογής αναφέρεται στην ανάγκη 

να αξιολογηθεί η καλύτερη λύση για την κάλυψη συγκεκριμένη θέσης μέσα από μια πλειάδα 

υποψηφιοτήτων (Αναστασίου & Παπακωνσταντίνου, 2009, σ.16).  

Στη χώρα μας έχουν δοκιμαστεί διάφορα μοντέλα στο πέρασμα των χρόνων. Από τη 

Μεταπολίτευση και μετά «χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια πολιτικής κηδεμονίας του 

εκπαιδευτικού συστήματος από τους εκάστοτε κυβερνητικούς σχηματισμούς» (Καλογιάννης, 2013, 

σ. 26). Ιδιαίτερες αντιδράσεις προκάλεσε ο Ν. 4327/2015, ο οποίος τελικά κρίθηκε 

αντισυνταγματικός από το ΣτΕ, και που για πρώτη φορά προβλέπει συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

στην επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης.  
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1.2. Τα στελέχη εκπαίδευσης  

 Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα πιο συγκεντρωτικά συστήματα διοίκησης της εκπαίδευσης 

στην Ευρώπη (Κατσαρός, 2008, σ. 185). Τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης κατανέμονται σε 

τέσσερα επίπεδα: στο ανώτερο (ή εθνικό), το περιφερειακό, το νομαρχιακό και το σχολικό (Σαΐτης, 

2008). Στο ανώτερο επίπεδο της ιεραρχίας βρίσκονται τα ανώτατα διοικητικά στελέχη του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευμάτων (π.χ. Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικοί 

Γραμματείς, Γενικοί Διευθυντές, κ. ά.). Στο περιφερειακό επίπεδο ανήκουν οι περιφερειακοί 

Διευθυντές Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), οι οποίοι είναι μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι. Στο νομαρχιακό 

επίπεδο υπάγονται οι διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί 

προϊστάμενοι των εκπαιδευτικών (Σαΐτης, 2008, σ. 20). Τέλος, στο κατώτερο επίπεδο, δηλαδή στο 

σχολικό επίπεδο, ανήκουν οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές των σχολείων.  

Σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο (Φ.353.1/324/105657/Δ1/02 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

1340/16-10-02) οι Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη 

γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων της 

εκπαιδευτικής περιφέρειας ευθύνης τους.  

Εποπτεύουν, ελέγχουν, συντονίζουν και καθοδηγούν τη λειτουργία των Γραφείων 

Εκπαίδευσης, των Γραφείων Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Φυσικής Αγωγής, 

καθώς και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της ευθύνης τους.  

Συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία  

Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των Προϊσταμένων Γραφείων και των 

εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.  

Μετέχουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια και στις νομαρχιακές επιτροπές και 

συγκροτούν όλες τις προβλεπόμενες επιτροπές εξετάσεων και παρακολούθησης – συντονισμού 

διδακτέας ύλης.  

Παρέχουν οδηγίες στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων σχετικά με τη διοίκηση και 

λειτουργία των σχολείων. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις και αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα κρίσιμα προβλήματα, 

επιλύουν διαφορές, συμβάλλουν στη σύνθεση ιδεών και απόψεων και αίρουν αμφιβολίες και 

αμφισβητήσεις.  

Ενεργούν γενικότερα με γνώμονα την αρχή ότι η διοίκηση της Εκπαίδευσης πρέπει να 

ασκείται όχι μόνο με την εφαρμογή νομικών διατάξεων και επιστημονικών αρχών αλλά με 

ανθρώπινο πρόσωπο για την εξυπηρέτηση των πολιτών και της κοινωνίας.  

 

2. Το νομοθετικό πλαίσιο για την επιλογή Διευθυντών  Εκπαίδευσης από το 1985 μέχρι 

σήμερα   

2.1. Οι επιλογές του 1985  

 Η πρώτη νομοθετική παρέμβαση με το νέο πλαίσιο γίνεται το 1985 με το Ν.1566/1985 

«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

Η επιλογή των Προϊσταμένων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανατίθεται στα 

Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.). Επιπλέον, η θέση τους ορίζεται με 

θητεία (άρθρο 56). Η νομοθετική ρύθμιση του 1985 ορίζει μια σειρά κριτηρίων όπως, κοινωνική 

προσφορά, επιμόρφωση και αξιόλογη συγγραφική εργασία, που όμως είναι δύσκολο να 

αποτιμηθούν και να μοριοδοτηθούν αντικειμενικά. Με το ίδιο πλαίσιο επιλέγονται και οι 

προϊστάμενοι Γραφείων εκπαίδευσης. Σε ένα τέτοιο ασαφές πλαίσιο η αξιολόγηση προφανώς κι 

έχει στοιχεία αδιαφάνειας και υποκειμενικότητας.  
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2.2. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις στη δεκαετία του 90.   

Το 1992 κι αφού στη χώρα έχει επέλθει πολιτική αλλαγή αλλάζει ο τρόπος επιλογής 

στελεχών και μια νέα νομοθετική ρύθμιση έρχεται να προστεθεί στη μακρά ιστορία των 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.  Ειδικότερα με το Ν.2043/1992 «Εποπτεία και διοίκησης της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» επανέρχεται η μονιμότητα 

των Προϊσταμένων Διεύθυνσης μετά από την τελευταία προβλεπόμενη από το νόμο τετραετή 

θητεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για εκδήλωση ενδιαφέροντος ήταν η προϋπηρεσία σε θέση 

προϊσταμένου Διεύθυνσης – Γραφείου εκπαίδευσης ή Διευθυντή σχολικής μονάδας. Ο νόμος αυτός 

δεν εφαρμόστηκε ποτέ, καθώς η πρόωρη λήξη της θητείας της κυβέρνησης το 1993 ματαίωσε την 

έναρξη της διαδικασίας επιλογής νέων Προϊσταμένων, η θητεία των οποίων έληγε την 31 

Αυγούστου 1994. 

 Το 1994 έχουμε μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 του 

Ν.2188/947, διατυπώνεται ξεκάθαρα η βούληση της νέας κυβέρνησης: «Εκκρεμείς διαδικασίες  

επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ..διακόπτονται σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται. … Μέχρι να 

οριστούν νέοι και πάντως όχι αργότερα από 31.8.1994, στις θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων και 

γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ….τοποθετούνται προσωρινοί 

προϊστάμενοι». Με το ίδιο άρθρο καταργείται η μονιμότητα των προϊσταμένων Διευθύνσεων και 

επανέρχεται η τετραετής θητεία. Το νέο πλαίσιο επιλογής περιγράφεται αναλυτικά στο Π.Δ. 

398/1995, όπου αναφέρονται όλα τα μοριοδοτούμενα αλλά και τα συνεκτιμώμενα κριτήρια.  

2.3 Η αντιθέσμιση στη δεκαετία του 2000 

Το 2002 με το Ν.2986/2002, αλλάζει η ονομασία του προϊσταμένου σε Διευθυντή 

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας αντίστοιχα Εκπαίδευσης. Ο ίδιος νόμος προβλέπει τη διαδικασία 

επιλογής του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και τη σύσταση του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., που 

εφεξής θα επιλέγει τους Προϊσταμένους Γραφείων.   

Η νέα αλλαγή στην κυβερνητική εξουσία το 2004, σήμαινε για  το χώρο της παιδείας μία 

ακόμη μεταβολή του θεσμικού πλαισίου. Η αλλαγή αυτή επήλθε με το Ν. 3467/2006. Οι 

κατηγορίες κριτηρίων αυξήθηκαν σε τέσσερις, αντί για τρεις που προέβλεπε η ρύθμιση του 2002, 

και η συνολική μοριοδότηση ήταν 100 αξιολογικές μονάδες. Το κριτήριο δ)  αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου του/της υποψηφίου μοριοδοτείται με  44 αξιολογικές μονάδες, δηλαδή πολύ 

περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες, όμως το κριτήριο αυτό δεν ελήφθη υπόψη, αφού αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου δεν είχε υπάρξει. Κατά τα άλλα, στη σύνθεση του συμβουλίου επιλογής 

παραμένουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών. Το συμβούλιο επιλογής είναι 

επταμελές  και αποτελείται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων, έναν σύμβουλο ή πάρεδρο 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), έναν διευθυντή εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας και τους 

δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων της 

αντίστοιχης βαθμίδας. Εκτός των αιρετών εκπροσώπων όλα τα άλλα μέλη επιλέγονται από τον 

Υπουργό. 

Ο Νόμος 3848/2010 προβλέπει τέσσερις πάλι κατηγορίες κριτηρίων για την επιλογή του 

Διευθυντή Εκπαίδευσης και μία απ’ αυτές είναι η συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο μέσα από 

αξιολογικές εκθέσεις, που δεν έγιναν ποτέ. Κατά συνέπεια, οι 15 προβλεπόμενες μονάδες της 

συνέντευξης για την αποτίμηση της προσωπικότητας του υποψηφίου θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. 

Στις καινοτομίες του νόμου περιλαμβάνονται η θέσπιση της μαγνητοφώνηση της συνέντευξης, που 

θα ακολουθεί από τούδε και στο εξής όλες τις συνεντεύξεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, και 

του Πιστοποιητικού Επιστημονικής ή Διοικητικής Επάρκειας, που όμως δεν ισχύει κατά την πρώτη 

εφαρμογή του νόμου (παρ. 9 του άρθρου 11, Ν.3848/2010). 
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2.4 Ο Ν. 4327/2015 

Η πλέον πρόσφατη επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης έγινε με ο Ν. 4327/2015 «Επείγοντα 

μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», 

που προβλέπει την αποτίμηση της προσωπικότητας του υποψηφίου μέσα από τη μυστική 

ψηφοφορία του σώματος των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων και των 

Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων. Προκειμένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη, απαιτείται 

αυξημένη συμμέτοχή, τουλάχιστον 65% όσων αποτελούν τους εκλέκτορες. Υποψήφιος, που δεν 

συγκεντρώνει κατά τη μυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων, δε 

συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής. Στη διαδικασία ψηφοφορίας συμμετέχει το 

σύνολο των Διευθυντών και Διευθυντών, καθώς και το 30% των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και 

το 30% των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων του οικείου ΠΥΣΠΕ, το οποίο ορίζεται με σειρά 

αρχαιότητας. 

Ο αριθμός των μορίων που ο υποψήφιος λαμβάνει κατά τη μυστική ψηφοφορία υπολογίζεται 

ως ακολούθως: το ποσοστό των ψήφων που έλαβε επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων ανάγεται 

σε ποσοστό επί των 12 μορίων που μπορεί να λάβει κατά ανώτατο όριο ο υποψήφιος. Βασικό 

κριτήριο επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευση είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση 

έργου κι ειδικότερα η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η ικανότητα του 

υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, 

οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει 

τους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (άρθρο 20).  

Στο περιεχόμενο του νόμου δεν προβλέπεται αποτίμηση της προσωπικότητας μέσα από 

συνέντευξη. Αυτό θα προστεθεί αργότερα με την Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/7/199094/Ε3/7-12-

2015, που συγκροτεί στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης αρμόδιο συμβούλιο επιλογής, 

αποτελούμενο από τον Περιφερειακό Διευθυντή, ένα μέλος ΔΕΠ, έναν Σχολικό Σύμβουλο και τους 

δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών.  

3. Η ταυτότητα της έρευνας  

Η έρευνα υλοποιήθηκε το διάστημα Μάρτιος- Μάιος 2017 με τη χρήση ερωτηματολογίου. 

Αρχικά απευθυνθήκαμε στο σύνολο των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας και μέσα από τηλεφωνική επαφή εξηγήσαμε το σκοπό της εργασίας μας και τους 

ειδικότερους στόχους. Η ανταπόκριση των υποψηφίων Διευθυντών της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης υπήρξε ελάχιστη και για αυτό επικεντρωθήκαμε στην επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων, που λάβαμε από τους υποψηφίους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τους 

επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Σε σύνολο 39 υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης απάντησαν 21 εκπαιδευτικοί..     

Για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν οι  Φόρμες του Google Docs. 

Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα σε ένα λογισμικό φύλλο εργασίας στο δίσκο του 

Google Drive όπου και έγινε η επεξεργασία των δεδομένων.  

3.1 Μέθοδος  

Στην έρευνα μας κάναμε ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση γιατί και οι δυο έχουν 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αλλά και η μια αλληλοσυμπληρώνει την άλλη. Όσοι 

υποστηρίζουν την ποιοτική έρευνα θεωρούν πως στις ποσοτικές έρευνες διαφορετικά δείγματα θα 

δώσουν και διαφορετικά αποτελέσματα. Αντιθέτως, από την άλλη πλευρά οι υποστηρικτές της 

ποσοτικής έρευνας θεωρούν πως δεν μπορεί να υπάρξουν γενικεύσεις, όταν γίνεται ανάλυση 

περιεχομένου στις συνεντεύξεις (Παπάνης, 2012). Οι θετικιστές λανθάνουν όταν νομίζουν ότι 

μπορούν μόνο μέσω των ποσοτικών προσεγγίσεων και την χρήση αριθμητικών δεδομένων να 

αντιληφθούν αντικειμενικά την πραγματικότητα, ενώ, από την άλλη, οι ποιοτικοί ερευνητές της 
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ερμηνευτικής αντίληψης αδυνατούν να περιγράψουν την αλήθεια με αποδεκτούς  από όλους  όρους 

(Παπάνης, 2012∙ Κυριαζή, 2009). 

 

3.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

      Όπως ήδη αναφέρθηκε σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις 

των υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με το 

θεσμικό πλαίσιο, που ορίζει ο Ν. 4327/2015. Τα ειδικότερα ερευνητικά ερωτήματα, που απορρέουν 

από το γενικό σκοπό, είναι τα εξής: 

Ποιες είναι οι απόψεις των υποψηφίων Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη σημαντικότητα του ρόλου τους;  

Με ποια κίνητρα συμμετείχαν οι υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με ποια κριτήρια ψήφισαν οι Διευθυντές σχολικών μονάδων;  

Πώς χαρακτηρίζουν οι υποψήφιοι τη βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής;  

Πώς επηρέασε η μυστική ψηφοφορία τις σχέσεις Διευθυντών-υποψηφίων; 

Πόσο αντικειμενική και αξιόπιστη ήταν η μυστική ψηφοφορία;  

Ποια είναι η άποψη των υποψηφίων υπέρ ενός γραπτού διαγωνισμού στα πρότυπα του 2007 

για την επιλογή του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης;  

Το Συμβούλιο Επιλογής λειτούργησε αξιόπιστα και αντικειμενικά; 

Δέχτηκε εξωτερικές επιρροές ή παρεμβάσεις;  

Ποιες είναι οι απόψεις των υποψηφίων απέναντι σε προτεινόμενες αξιόπιστες διαδικασίες 

επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης;  

Υπήρξαν αξιοκρατικές οι επιλογές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας; 

Να παραμείνει η ψηφοφορία σε πιθανή μελλοντική αναμόρφωση του πλαισίου επιλογής 

Διευθυντών Εκπαίδευσης;  

Ποια στάση έχουν οι υποψήφιοι σχετικά με την επί θητεία ή μόνιμη θέση του Διευθυντή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης;  

3.3. Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

      Το εργαλείο, που χρησιμοποιήσαμε για τη συλλογή δεδομένων είναι το δομημένο 

ερωτηματολόγιο. Με το ερωτηματολόγιο μπορέσουμε να συλλέξουμε τις πληροφορίες που 

χρειαζόμαστε σε σύντομο χρονικό διάστημα και να πάρουμε πιο αξιόπιστες απαντήσεις σε σχέση 

με τη συνέντευξη, γιατί είναι ανώνυμο. Αυτό αποτελείται από ένα σύνολο γραπτών ερωτήσεων, 

που είναι σχετικές με το θέμα, που ερευνούμε, κι είναι ικανό να συγκεντρώσει πληροφορίες για την 

έρευνά μας από ένα επιλεγμένο δείγμα πληθυσμού. Μέσα από τις ερωτήσεις του οι υποψήφιοι 

διατύπωσαν τις γνώμες, τα ενδιαφέροντα, τα συναισθήματα, τις στάσεις και τις αξίες τους 

(Ανδρικογιαννοπούλου, 2010, σ.6).  

Τα ερευνητικά μας ερωτήματα, έτσι όπως είναι διατυπωμένα, αιτιολογούν τη χρήση 

ερωτηματολογίου, καθώς αυτό επιτρέπει την τυποποίηση των στοιχείων, τη συσχέτιση των 

μεταβλητών (οικογενειακές ευθύνες – κοινωνικά στερεότυπα, διεκδίκηση θέση ευθύνης) και 

μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε και να κάνουμε στατιστική ανάλυση των δεδομένων (Κυριαζή, 

2001, σ. 119). 

3.4. Αποτελέσματα  

Αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Το δείγμα μας 

αποτελείται από 20 άνδρες και μία γυναίκα. 

 

 

Σχήμα 1. Φύλο 
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Οι μισοί εξ αυτών (10) έχουν περισσότερα από 30 έτη υπηρεσία, ενώ 6 είναι μεταξύ 26-30 

και 5 μόνο με λιγότερα από 25 έτη υπηρεσίας.  

 

Σχήμα 2. Έτη υπηρεσίας 

 

Τα δύο τρίτα (14) των υποψηφίων λαμβάνουν για πρώτη φορά μέρος στη διαδικασία 

επιλογής. 

 

Πίνακας 1. Σπουδές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία έχει υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα: 10 υποψήφιοι έχουν 

μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ 7 είναι διδάκτορες. 

 

Πίνακας 2. Κίνητρα εκλεκτόρων (Διευθυντών Σχολικών Μονάδων)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιρασμένες είναι οι απόψεις σχετικά με τα κίνητρα των εκλεκτόρων: Οι μισοί περίπου 

εκτιμούν ότι ήταν προσωπικά ενώ άλλοι τόσοι ότι ήταν κομματικά.  

 

Σχήμα 3. Θεωρείτε θετική την συνέντευξη από το Συμβούλιο Επιλογής; 

 

Τα δύο τρίτα των υποψηφίων (13) δεν χαρακηρίζουν θετική εξέλιξη τη συνέντευξη, η οποία 

δεν ήταν στις προβλέψεις του Ν. 4327, αλλά επιβλήθηκε με υπουργική απόφαση.  

 

Σχήμα 4. Πόσο επηρέασε η συνέντευξη την απόφασή σας να συμμετέχετε;  

 

Η εκ των υστέρων τροποποίηση του Ν. 4327, που εισήγαγε τη συνέντευξη από το Συμβούλιο 

Επιλογής δεν επηρέασε την πλειοψηφία των υποψηφίων (14) στην απόφασή τους να συμμετέχουν 

στη διαδικασία.   

 

Σπουδές Συχνότητα Ποσοστό 

Παιδαγωγικό Τμήμα 1 4,8% 

Παιδαγωγική Ακαδημία 1 4,8% 

Διδασκαλείο 1 4,8% 

2ο Πτυχίο 1 4,8% 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 10 47,5% 

Διδακτορικό Δίπλωμα 7 33,3% 

Σύνολο 21 100% 

Κίνητρα  Συχνότητα Ποσοστό% 

Προσωπικά 9 42,9% 

Κομματικά – συνδικαλιστικά 8 38,1% 

Συναισθηματικά 1 4,8%  

Όλα 3 14,2% 

Σύνολο 21 100% 
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Σχήμα 5. Θεωρείτε θετική εξέλιξη την εκλογή από τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων; 

 

Η πλειοψηφία των υποψηφίων (11) θεωρεί καθόλου έως λίγο θετική την εκλογή τους από 

τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων ενώ 10 από αυτούς χαρακτηρίζουν αρκετά έως πάρα πολύ 

θετική την καινοτομία της ψηφοφορίας. 

 

Πίνακας 3. Για ποιους λόγους συμμετείχατε στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών 

Εκπαίδευσης; (1. Καθόλου, 2. Λίγο, 3. Αρκετά, 4. Πολύ, 5. Πάρα Πολύ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν εξετάσουμε προσεκτικά τα κίνητρα, που οδήγησαν τους υποψήφιους στην απόφαση να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

αυτά θα έδιναν το εξής προφίλ: Η πλειοψηφία του δείγματος κινητοποιήθηκε από προσωπικές 

φιλοδοξίες, χωρίς να τους ερεθίσει ιδιαίτερα η καινοτομία της ψηφοφορίας, και πάντως όχι μετά 

από πρόταση συνδικαλιστικής παράταξης, ούτε από παρότρυνση συναδέλφων τους. 

 

Σχήμα 6. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η βαρύτητα των μετρήσιμων ήταν σωστή;  

 

Εξετάζοντας τη βαρύτητα των κριτηρίων οι υποψήφιοι διχάστηκαν θεωρώντας οι μισοί 

αρκετά έως πολύ σωστή την κατανομή των μορίων και κι υπόλοι καθόλου έως λίγο.  

 

Σχήμα 7. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης έπρεπε να μοριοδοτούνται με επιπλέον μόρια; 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία (19) εκτιμά ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο της Διοίκησης 

της Εικπαίδευσης έπρεπε να έχουν βαρύνουσα σημασία και να έχουν αυξημένη μοριοδότηση.  

 

Πίνακας 4. Απόψεις για τη διαδικασία της  μυστικής ψηφοφορίας 

  

Λόγοι   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Προσωπικές φιλοδοξίες  2 9,5 3 14,3 9 42,6 6 28,6 1 4,8 

Πρόκληση η εκλογή  11 52,3   3 14,3 3 14,3 4 19,0 

Προτάθηκα από παράταξη 19 90,5 1 4,8     1 4,8 

Δέχτηκα συναδελφικές πιέσεις 10 47,6 4 19,0 2 9,5 4 19,0 1 4,8 

Απόψεις  1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Επηρέασαν οι διαπροσωπικές 

σχέσεις  

  2 9,5 6 28,6 5 23,8 8 38,1 

Με αξιοκρατικά κριτήρια η 

εκλογή 

6 28,6 9 42,6 4 19,0 2 9,5   

Η ψηφοφορία έγκυρος, 

αξιόπιστος και αντικειμενικός 

τρόπος κρίσης 

12 57,1 5 23,8 1 4,8 2 9,5 1 4,8 

Η ψηφοφορία συμβάλλει στην 11 52,4 4 19,0 3 14,3 1 4,8 2 9,5 
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Η πλειοψηφία του δείγματός μας πιστεύει ότι οι Διευθυντές δεν ψήφισαν με αξιοκατικά 

κριτήρια, αλλά επηρεάστηκαν από τις διαπροσωπικές σχέσεις, που είχαν αναπτύξει με τους 

υποψήφιους. Θεωρούν δε ότι η μυστική ψηφοφορία δεν είναι έγκυρος, αξιόπιστος και 

αντικειμενικός τρόπος επιλογής στελεχών κι ούτε συμβάλλει στη διοικητική αποκέντρωση. Τέλος, 

στο ερώτημα αν οι σχέσεις των υποψηφίων με τους Διευθυντές-εκλέκτορες άλλαξαν μετά τις 

εκλογές η πλειοψηφία απαντά θετικά.  

 

Πίνακας 5. Απόψεις για τη διαδικασία της συνέντευξης 

  

Σχετικά με το Συμβούλιο Επιλογής οι υποψήφιοι θεωρούν πως δεν υπήρξε αντικειμενικό και 

αξιόπιστο, δέχτηκε επιρροές και παρεμβάσεις κι ήταν αυτό που, τελικά, μέσα από τη συνέντευξη 

καθόρισε και το αποτέλεσμα. Η συντριπτική πλειοψηφία χαρακτηρίζει θετική εξέλιξη τη 

μαγνητοφώνηση της συνέντευξης  

 

Σχήμα 8. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι ένας γραπτός διαγωνισμός πάνω σε θέματα 

οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης, όπως το 2007, θα συνέβαλλε θετικά στην επιλογή 

των καταλληλότερων Διευθυντών Εκπαίδευσης; 
 

Η συντριπτική πλειοψηφία (190 τάσσεται υπέρ ενός γραπτού διαγωνισμού στα πρότυπα του 

2007 και μόλις 2 υποψήφιοι την απορρίπτουν ως αναποτελεσματική  

 

Πίνακας 6. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι παρακάτω διαδικασίες επιλογής Διευθυντών 

Εκπαίδευσης συμβάλλουν θετικά στην αξιοπιστία του συστήματος επιλογής τους; 

  

αποκέντρωση 

Άλλαξαν οι σχέσεις μετά την 

ψηφοφορία 

1 4,8 5 23,8 8 38,1 4 19,0 3 14,3 

Απόψεις  1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Η συνέντευξη καθόρισε το 

αποτέλεσμα 

1 4,8 2 9,5 5 23,8 4 19,0 9 42,6 

Θετική εξέλιξη η 

μαγνητοφώνηση  

2 9,5 3 14,3 6 28,6 5 23,8 5 23,8 

Το Συμβούλιο Επιλογής 

λειτούργησε με 

αντικειμενικότητα και 

αξιοκρατία  

10 47,6 4 19,0 3 14,3 4 19,0   

Υπήρξαν εξωγενείς επιρροές 

και παρεμβάσεις 

    3 14,3 5 23,8 13 61,9 

Απόψεις  1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Γραπτός διαγωνισμός σε 

διοικητικά θέματα  

1 4,8 4 19,0 2 9,5 5 23,8 9 42,6 

Αξιολογικές εκθέσεις από 3 14,3 3 14,3 4 19,0 7 33,3 4 19,0 
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Διερευνώντας τη στάση των υποψηφίων απέναντι σε πιθανές αξιόπιστες διαδικασίες επιλογής 

διαπιστώσαμε ότι στο σύνολό τους εμπιστεύονται το γραπτό διαγωνισμό, τις αξιολογικές εκθέσεις 

και το τεστ προσωπικότητας, ενώ η πλειοψηφία αποδέχεται τη συνέντευξη και τη φανερή 

ψηφοφορία με αιτιολογία αλλά απορρίπτει τη μυστική ψηφοφορία. 

 

Πίνακας 7. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα παρακάτω προτεινόμενα μέλη Συμβουλιου 

Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης θα συνέβαλλαν θετικά στην αξιοπιστία του συτήματος 

επιλογής; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9. Κατά τη γνώμη σας έγιναν αξιοκρατικές επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης με 

το Ν. 4327/2015; 

 

Στο ερώτημα αν η επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας υπήρξε αξιοκρατική, η συντριπτική πλειοψηφία (16) απαντά πως όχι.  

 

Σχήμα 10. Σε μελλοντική αναμόρφωση του συστήματος επιλογής θεωρείτε σκόπιμη τη 

μοριοδότηση μέσω της ψηφοφορίας; 

 

Στο ερώτημα αν η ψηφοφορία των Διευθυντών θα έπρεπε να παραμείνει ως κριτήριο σε 

πιθανή αναμόρφωση του τρόπου επιλογής η συντριπτική πλειοψηφία (16) επίσης τοποθετείται 

αρνητικά.  

 

Σχήμα 11. Θεωρείτε προτιμότερη επί θητεία άσκηση καθηκόντων του Διευθυντή 

Εκπαίδευσης ή τη μονιμότητα στη θέση αυτή; 

 

ανώτερους 

Τεστ προσωπικότητας    1 4,8 5 23,8 8 38,1 7 33,3 

Συνέντευξη από συμβούλιο 

επιλογής 

3 14,3 5 23,8 8 38,1 3 14,3 2 9,5 

Μυστική ψηφοφορία από 

Διευθυντές σχολείων 

11 52,4 6 28,6 1 4,8 2 9,5 1 4,8 

Φανερή ψηφοφορία με 

αιτιολόγηση  

2 9,5 6 28,6 2 9,5 8 38,1 3 14,3 

Προτεινόμενα μέλη 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Περιφερειακοί Διευθυντές 10  4 19,0 5 23,8 2 9,5   

Δικαστικοί  6 28,6 1 4,8 3 14,3 6 28,6 5 23,8 

Συνδικαλιστές  10 47,6 6 28,6 5 23,8     

Πανεπιστημιακοί  2 9,5 5 23,8 9 42,9 2 9,5 3 14,3 

Ψυχολόγοι  1 4,8 2 9,5 9 42,9 3 14,3 6 28,6 

Εκπρόσωποι ένωσης Γονέων 5 23,8 6 28,6 6 28,6 2 9,5 1 4,8 

Εκπρόσωποι Ο.Τ.Α. 14 66,7 4 19,0 3 14,3     
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Τέλος στο δίλλημα θητεία ή μονιμότητα επίσης η συντριπτική πλειοψηφία (18) προτιμά τη 

θητεία.  

4. Συζήτηση – Συμπεράσματα  

Στη χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα έχουν ψηφιστεί 8 διαφορετικά 

νομοθετικά πλαίσια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Τα επτά από αυτά, έχουν προκύψει ύστερα 

από αλλαγή κόμματος στην κυβερνητική εξουσία. Καθώς τα πλαίσια επιλογής δεν υπήρξαν ποτέ 

ολοκληρωμένα, είναι απολύτως κατανοητό γιατί δεν έτυχαν και της αποδοχής των εκπαιδευτικών 

αλλά και των ανθρώπων της διοικητικής επιστήμης, αφού όπως έχει επισημανθεί κανένα τους δεν 

πριμοδότησε ιδιαίτερα τις σπουδές στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης (Γεράνιος, 2016).  

Επειδή καμία έρευνα δεν εστίασε στις επιλογές ειδικά για τη θέση του Διευθυντή 

Εκπαίδευσης ιδίως μετά την εφαρμογή του Ν. 4327/2015, που εισήγαγε την καινοτομία των 

εκλογών, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις απόψεις, που διατυπώθηκαν στην έρευνά μας με 

αντίστοιχες άλλων ερευνών. Παρά ταύτα, έγιναν αρκετές έρευνες στο πλαίσιο διπλωματικών 

εργασιών, οι οποίες διερεύνησαν απόψεις εκπαιδευτικών τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.  

Αναφορικά με τα κίνητρα των εκλεκτόρων οι περισσότερες έρευνες έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί εκτίμησαν περισσότερο την προσωπικότητα των υποψηφίων και τις ικανότητές τους 

και λιγότερο άλλα χαρακτηριστικά (Καρίκα, 2016΄Σοκολάκης, 2016΄, Κουρούση, 2916). Σε άλλες 

έρευνες έχει καταγραφεί η προσωπική – υποκειμενική προσέγγιση των εκλεκτόρων, καθώς και η 

επιρροή τους από κομματικές προτιμήσεις (Τσιώλης, 2016). 

Οι εκλογές έγιναν σε καλό κλίμα και δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στη στάση των 

υποψηφίων έναντι των εκλεκτόρων με το πέρας της διαδικασίας. 

Το αίτημα για ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιλογή των διοικητικών στελεχών 

(Διευθυντή σχολείου) διατυπώθηκε στις αρχές της Μεταπολίτευσης και συγκεκριμένα το 1977 από 

τον Ενιαίο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης - Κιλκίς – Χαλκιδικής, όπως κατέθεσε ο 

βουλευτής, κ. Στέφος, Ι. στις 8 Μαΐου 2015 στην ομιλία του στη Βουλή (πρακτικά Βουλής, 

8/05/2017, σ. 356).  

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρούν ότι οι Διευθυντές 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να επιλέγονται με θητεία (86%). Η άποψη αυτή φαίνεται να 

είναι η δημοφιλέστερη μεταξύ των υποψηφίων στελεχών (Διευθυντών Σχολικών μονάδων). Παρά 

ταύτα αποτυπώνεται και η άποψη περί μονιμότητας, που κυμαίνεται από 2,9% (Αργυρίου, 

Ανδρεάδου & Τύπας, 2015) έως  42,8% (Καρίκα, 2016). 
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Κοινωνική κρίση και δημοκρατία 
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Παπαπέτρου Σάββας 

Κοινωνικός ψυχολόγος - ερευνητής 

spapapetrou@yahoo.com 

 

Περίληψη 

Η έννοια ανθεκτικότητα είναι πολυδιάστατη και εξαρτάται τόσο από ατομικούς -ενδογενείς, 

όσο και από εξωτερικούς παράγοντες και γι’ αυτό δύσκολα μπορεί να προσδιοριστεί. Η έννοια 

ανθεκτικότητα βοηθά το άτομο να ξεπεράσει τις προκλήσεις και τις αντιξοότητες της ζωής και 

δημιουργείται και ενισχύεται μέσω της αλληλεπίδρασής του με το ευρύτερο περιβάλλον.  

Οι έλληνες εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίσουν τόσο τις προκλήσεις, όσο και τις 

αντιξοότητες που επέφερε η οικονομική κρίση, χρειάζονται μια δυνατή αλληλεπίδραση μέσα από 

την οποία να αναπτύξουν ανθεκτικότητα. 

Με την εργασία αυτή επιχειρούμε τη μέτρηση της ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ν=1245) σε σχέση με μεταβλητές και παραμέτρους οι οποίες 

σχετίζονται με την οικονομική κρίση και ενδέχεται να την επηρεάζουν.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε μεταξύ άλλων ότι: 

 μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών παρουσιάζουν μέτρια έως μεγάλη ανθεκτικότητα,  

 υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ της κλίμακας της ανθεκτικότητας 

στο σύνολό της και της ανταπόκρισης στην κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων των 

εκπαιδευτικών, 

 παρατηρείται μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στους εκπαιδευτικούς με οικογένεια και  

 οι εκπαιδευτικοί μέσα από τη λειτουργία του σχολείου αλλά και της οικογένειας 

παρουσιάζουν αυξημένη ανθεκτικότητα. 

mailto:spapapetrou@yahoo.com
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Φάνηκε ότι η οικονομική κρίση συσχετίζεται με την ανθεκτικότητα των ελλήνων 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις αντιξοότητες που επέφερε, 

ανέπτυξαν δυνατή αλληλεπίδραση στο σχολείο και στην οικογένεια μέσα από τα οποία ενισχύουν 

την ανθεκτικότητα τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: ανθεκτικότητα, οικονομική κρίση, κοινωνικές σχέσεις, αλληλεπίδραση, 

προσωπικότητα  

Εισαγωγικά  

Από μια σχετικά πρόσφατη έρευνα (Παπαπέτρου 2017), φάνηκε ότι αν οι εκπαιδευτικοί δεν 

έχουν ανθεκτικότητα είναι μη ρεαλιστικό να περιμένουμε οι μαθητές τους να είναι ανθεκτικοί. Έτσι 

επιχειρούμε τη διερεύνηση του εάν η αποτύπωση του βαθμού ψυχικής ανθεκτικότητας των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην Ελλάδα η οποία μαστίζεται από οικονομική 

κρίση, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο αναφοράς και σύγκρισης για συναφείς έρευνες.  

Ήδη αρκετοί ερευνητές (van der Leeuw, 2000, Παπαπέτρου 1998) ορίζουν την 

προσωπικότητα ως τα σταθερά μοτίβα χαρακτηριστικών τρόπων με τους οποίους το άτομο 

σκέφτεται, αισθάνεται, παρωθείται και συμπεριφέρεται, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η έννοια της 

προσωπικότητας συσχετίζεται με όλες τις πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς.  

Ταυτόχρονα οι Wolin & Wolin (1993) ανέπτυξαν το μοντέλο της αλλαγής, που περιγράφει τα 

χαρακτηριστικά (επτά) των ψυχικά ανθεκτικών ανθρώπων: διορατικότητα, ανεξαρτησία, σχέσεις, 

πρωτοβουλία, δημιουργικότητα, χιούμορ και ηθική. Λίγο αργότερα οι Gupton & Slick (1996) 

πρόσθεσαν την επιμονή, την αποφασιστικότητα και την αισιοδοξία (Adger, 2000).  

Ορισμός 

Αρκετές προσπάθειες έχουν καταγραφεί σε μια προσπάθεια εννοιολογικού προσδιορισμού 

της ανθεκτικότητας, οι οποίες όμως δεν κατέληξαν σε ένα κοινά αποδεκτό ορισμό. Η 

ανθεκτικότητα είναι μια έννοια η οποία εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες και γι’ αυτό 

προσδιορίζεται με ποικίλους τρόπους. Οι ορισμοί της ανθεκτικότητας διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες: α) σε αυτούς που την εκλαμβάνουν ως στατική έννοια και την προσδιορίζουν από το 

αποτέλεσμα του ατόμου να αντιμετωπίζει αντίξοες καταστάσεις (Alcorn, and Toledo, 2002) και β) 

σε αυτούς που την εκλαμβάνουν ως μια δυναμική διαδικασία και την προσδιορίζουν μέσα από τον 

περιορισμό των αρνητικών αποτελεσμάτων της και αύξησης των θετικών, εν όψει αντίξοων 

καταστάσεων (Berkes, 1998).  

Έτσι οι Wolin & Wolin (1993) (στο Berkes, 1999). ορίζουν την ανθεκτικότητα ως «την 

ικανότητα του ατόμου να επανέρχεται, να αντέχει στις δυσκολίες και να επαναδομεί τον εαυτό 

του». Luther & Cichetti (2000) υποστηρίζουν ότι η ανθεκτικότητα εξηγείται στα πλαίσια ενός 

δυσδιάστατου πλαισίου της έκθεσης σε αντιξοότητες και τη θετική προσαρμογή σε αυτές.  

Ο όρος ψυχική ανθεκτικότητα στην ψυχολογία σημαίνει την τάση ενός ατόμου να 

αντιμετωπίζει με επιτυχία το άγχος και την αντιξοότητα (Berkes, Colding, and Folke, 2000). Η 

ανθεκτικότητα είναι πιο κοινά γνωστή ως διαδικασία και όχι ως χαρακτηριστικό ενός ατόμου. 

Ως ψυχική ανθεκτικότητα εννοούμε, στην έρευνα αυτή, τη δυναμική διαδικασία στην οποία 

κάποιες εσωτερικές ικανότητες, αλλά και η επίδραση εξωτερικών προστατευτικών παραγόντων 

μπορούν να επιτύχουν σημαντικά, θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα ακόμη και σε ένα αντίξοο 

πλαίσιο (Cash, and Moser, 2000). Επιπλέον, σύμφωνα με τους Finlayson, and McCay, 1998), η 

ψυχική ανθεκτικότητα ορίζεται ως η ικανότητα να ανακάμψει κανείς γρήγορα από μια κακοτυχία. 

H ευημερία ταυτίζεται με τη θετική συναισθηματική κατάσταση η οποία προκύπτει από την 

αρμονική συνύπαρξη των ειδικών περιβαλλοντικών παραγόντων, των προσωπικών αναγκών και 

των προσδοκιών των εκπαιδευτικών.  
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Οικονομική κρίση και συνέπειες στον έλληνα εκπαιδευτικό  

Ως Οικονομική κρίση ορίζεται το φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται 

από μια διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής της δραστηριότητας. Η ελληνική οικονομία 

από το 2010 είναι σε ύφεση και εφαρμόζει μνημόνια λιτότητας τα οποία έχουν επιφέρει 

οικονομικές, κοινωνικές και επαγγελματικές συνέπειες στους εκπαιδευτικούς. Οι δυσμενείς 

οικονομικές συνθήκες έχουν αυξήσει αισθητά τις αντιξοότητες τις οποίες καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί είτε στην καθημερινότητά τους είτε στην εργασία τους.  

Επειδή οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης και 

στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, προέκυψε το επιστημονικό ενδιαφέρον να «μετρήσουμε» την 

ανθεκτικότητά τους.  

Από τις αντίστοιχες έρευνες «εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών» των 

ετών 2014 - 2016 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, προκύπτει ότι ποσοστό της τάξης του 35,7% - 

43,2% του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Ταυτόχρονα ποσοστό της τάξης του 21,4% διαβιεί ήδη κάτω από το όριό της φτώχειας.  

Η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ανεργία, η εισοδηματική ανισότητα, η επισιτιστική 

ανασφάλεια έχουν αυξηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα όλο και περισσότερα άτομα να 

αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα.  

Η κυριότερη οικονομική συνέπεια της κρίσης στους εκπαιδευτικούς σε ατομικό επίπεδο είναι 

η μείωση του μισθού. Η μείωση αυτή δυσκολεύει την κάλυψη των βασικών οικονομικών αναγκών 

και υποχρεώσεων και επιφέρει αλλαγές στον τρόπο ζωής, δυσκολεύοντας την καθημερινότητα. Η 

έλλειψη χρημάτων για την κάλυψη των βασικών, αρκετές φορές, οικονομικών αναγκών και 

υποχρεώσεων φέρνει τα άτομα αντιμέτωπα με δυσκολίες και αντιξοότητες.  

Η έννοια «ανθεκτικότητα» θεωρούμε ότι είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των 

αντιξοοτήτων αυτών και του επακόλουθου άγχους. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι δύο κύριες 

συνέπειες της οικονομική κρίση στα άτομα, είναι (Turner, Boelscher Ignace, and Ignace, 2000):  

1) η δυσκολία κάλυψης των οικονομικών τους αναγκών και υποχρεώσεων και  

2) η αλλαγή στον τρόπο ζωής και την καθημερινότητά τους. 

Επαγγελματικές συνέπειες 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει στραφεί στην έρευνα της 

ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών κυρίως στην πρωτοβάθμια. Η διδασκαλία είναι μια απαιτητική 

διαδικασία κατά την οποία συμβαίνουν απρόοπτες αντιξοότητες τις οποίες ο εκπαιδευτικός 

καλείται να αντιμετωπίσει. Ας σημειωθεί το γεγονός ότι στις δυτικές κοινωνίες σημαντικό ποσοστό 

εκπαιδευτικών εγκαταλείπουν την εκπαίδευση στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους, εξαιτίας 

των αντιξοοτήτων που συναντούν (Nystrom, and Folke, 2001).  

Η ελληνική πραγματικότητα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, είναι διαφορετική. Οι 

εκπαιδευτικοί, αν και αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες, δεν εγκαταλείπουν την εκπαίδευση, 

εφόσον δεν έχουν άλλη επαγγελματική επιλογή. Επίσης, επειδή, εξαιτίας της οικονομική κρίσης, 

υπάρχει περιορισμός στις προσλήψεις τα τελευταία χρόνια η πλειονότητα των εκπαιδευτικών έχουν 

πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας. Οι Muchagata, and Brown, 2000), επισημαίνουν ότι και σε 

πολλές χώρες η πλειονότητα των εκπαιδευτικών έχει προϋπηρεσία πάνω από 20 χρόνια και πολύ 

από αυτούς δεν μπορούν να αλλάξουν καριέρα, για οικονομικούς και ενδογενείς λόγους, γι’ αυτό 

υπάρχει μια αναγκαιότητα να ερευνηθούν εκτενέστερα οι τρόποι με τους οποίους οι κοινωνικο-

πολιτιστικές και πολιτικές προκλήσεις επηρεάζουν τις προσωπικές, διαπροσωπικές και σχολικές 

συνθήκες στη εργασία και τη ζωή των εκπαιδευτικών.  

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, 

και έχει επιδράσει αρνητικά στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση και το σχολείο έχουν 

δεχτεί αρνητικές επιρροές, καθώς συρρικνώνονται οι δαπάνες, μειώνεται το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και αυξάνει ο αριθμός των μαθητών στις σχολικές τάξεις. Σχολικές μονάδες, 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας καταργούνται ή συνενώνονται 
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επιβαρύνοντας τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, αλλά και τις συνθήκες 

διαβίωσης των μαθητών και των οικογενειών τους. Οι μαθητές και οι οικογένειες τους έρχονται 

αντιμέτωποι με το φάσμα της φτώχειας και της αυξανόμενης φτωχοποίησης. Οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως μέλη της ελληνικής κοινωνίας πλήττονται και αυτοί από την κρίση, 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στο εκπαιδευτικό τους έργο, λόγω της αισθητής μείωσης των πόρων 

για τη Παιδεία και γίνονται καθημερινά μάρτυρες υποσιτισμού των μαθητών τους και των 

οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους.  

Επιπλέον, λόγω της κρίσης έχουμε μεταβολή στις εργασιακές σχέσεις. Πολλοί εκπαιδευτικοί 

αναγκάζονται για να συμπληρώσουν διδακτικό ωράριο να πάνε σε δύο ή τρία σχολεία. Τα 

τελευταία χρόνια επειδή έχουν παγώσει οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τα κενά σε ανθρώπινο 

δυναμικό καλύπτονται με εκπαιδευτικούς με μη μόνιμη σχέση εργασίας.  

Οι επιπτώσεις που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στη λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήματος έχει αυξήσει τις αντιξοότητες και το άγχος που βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί. 

Ο Holling, 2001), αναφέρει ότι «η ανθεκτικότητα αναφέρεται σε μια δυναμική διαδικασία η οποία 

ενέχει τη θετική προσαρμογή στο πλαίσιο σημαντικών αντιξοοτήτων». Επομένως, η ψυχική 

ανθεκτικότητα είναι μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτουν οι 

εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις καθημερινές προκλήσεις.  

Μέθοδος 

Το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει αυξήσει τις στρεσογόνες καταστάσεις και τις 

αντιξοότητες που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί δημιούργησε την επιστημονική ανάγκη μέτρησης της 

ανθεκτικότητάς τους και προκάλεσε το επιστημονικό ενδιαφέρον να διερευνηθεί αν η 

ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών συσχετίζεται θετικά με τη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού 

συστήματος που καλύπτει τις επαγγελματικές τους ανάγκες στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική επικράτεια (σε αστικά κέντρα, διότι γιατί η ζωή 

και η διδασκαλία στα αστικά κέντρα είναι πιο δύσκολη, καθώς και σε ημιαστικά και αγροτικά και 

νησιωτικά (Fowler, 2000). Ας σημειωθεί ότι στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα οι 

εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για πολλούς μαθητές στην τάξη και αντίστοιχα για πολλές 

οικογένειες με διαφορετικές ανάγκες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες. 

Επιπλέον, η οικονομική κρίση έχει πλήξει ιδιαίτερα τα αστικά κέντρα και έχει δυσκολέψει τη ζωή 

των κατοίκων τους.  

Σκοπός 

Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή - μέτρηση του επιπέδου της ανθεκτικότητας των 

εκπαιδευτικών σε περίοδο οικονομικής κρίσης και η διερεύνηση του αν η οικονομική κρίση 

συσχετίζεται με την ανθεκτικότητα.  

Οι Gibson, Ostrom, and Ahn, 2000). υποστηρίζουν ότι αν οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν 

ανθεκτικότητα είναι μη ρεαλιστικό να περιμένουμε οι μαθητές να είναι ανθεκτικοί. Η αποτύπωση 

του βαθμού ψυχικής ανθεκτικότητας των ελλήνων εκπαιδευτικών, οι οποίοι μαστίζονται από την 

οικονομική κρίση, αποτελεί ένα πρότυπο αναφοράς και σύγκρισης για συναφείς έρευνες σε 

συνθήκες οικονομικής κρίσης ή μη. Μελετώντας τη διεθνή βιβλιογραφία βρέθηκε ότι δεν έχει 

διενεργηθεί στο παρελθόν ανάλογη έρευνα. Η έρευνα είναι πρωτότυπη και μοναδική στο χώρο της, 

ενισχύοντας παράλληλα την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση.  

Συμμετέχοντες – το δείγμα 

Στην έρευνα συμμετείχαν 1245 εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

εργάζονταν σε Γυμνάσια και Λύκεια της ελληνικής επικράτειας. Από αυτούς 327 ήταν άνδρες σε 

ποσοστό 26,3% και 918 γυναίκες σε ποσοστό 73,7%. Η ηλικία τους κυμάνθηκε από 25 – 60 ± ετών 

και τα χρόνια προϋπηρεσίας τους ήταν από 6 – 30 ±.  
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Εργαλείο 

Ως εργαλείο στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε η «Κλίμακα Ανθεκτικότητας» (The Resilience 

Scale by Wagnild &Young, © 1987 Gail M. Wagnild & Heather M. Young). 

Επιλέξαμε για τη μέτρηση της ψυχικής ανθεκτικότητας τη συγκεκριμένη κλίμακα, γιατί είναι 

εύκολη στη χρήση, συμπληρώνεται γρήγορα (10 λεπτά), ο υπολογισμός της ανθεκτικότητας είναι 

εύκολος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ηλικιακή ομάδα, είναι έγκυρη, υπάρχει σταθερή 

υποστήριξη του περιεχομένου και της δομικής της εγκυρότητας και έχει αξιόπιστη εσωτερική 

συνοχή με (cronbach’s alpha) που κυμαίνεται από 0.84 to 0.94.  

Στην έρευνά μας στο σύνολο της (RS) o cronbach’s alpha είναι 0,85.  

Επιπλέον, συνεκτιμήσαμε το γεγονός ότι επικεντρώνει σε θετικές ψυχολογικές ιδιότητες και 

όχι σε αρνητικές, αλλά και στο ότι μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε ένα συνολικό παράγοντα. 

Επομένως, επειδή το δείγμα της έρευνάς μας ήταν εκπαιδευτικοί, το γεγονός ότι η (RS) 

επικεντρώνει σε θετικές ψυχολογικές ιδιότητες, θα τους έκανε λιγότερο επιφυλακτικούς στη 

συμμετοχή τους (Wagnlid & Yong, 2016), οπότε συγκεντρώσαμε δεδομένα που θα μπορούσαν να 

μας είναι χρήσιμα για περαιτέρω έρευνα.  

Για τις ανάγκες της έρευνας συνδυάσαμε την (RS) με τα κοινωνικά και δημογραφικά 

στοιχεία. (Garmezy, 1974; Masten, Best & Gamezy, 1990),  

Διαδικασία 

Τα στοιχεία της συγκεντρώθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας Google Docs ή Google 

Drive στο διάστημα Φεβρουαρίου  - Μαρτίου 2018.  

Η έρευνα μελέτησε ένα τυχαίο δείγμα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και σε 

συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο την ελληνική επικράτεια. Είχε χαρακτήρα σημειακού 

επιπολασμού (cross sectional), δηλαδή φωτογραφικής αποτύπωσης, οπότε οι μετρήσεις γίνανε 

στατικές, και όχι επαναλαμβανόμενες.  

Στατιστική ανάλυση 

Όπως υπαγορεύεται από τη φύση των διερευνητικών ερωτημάτων της μελέτης, στην 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν δείκτες περιγραφικής και επαγωγικής 

στατιστικής. Υπολογίστηκαν, έτσι, οι αντίστοιχοι δείκτες περιγραφικής στατιστικής (συχνότητες 

και σχετικές συχνότητες) ώστε να οργανώσουμε και να περιγράψουμε τις μεταβλητές της έρευνας, 

οι οποίες είναι ποσοτικές – οι περισσότερες κατηγορικές και κάποιες διάταξης.  

Για την επαγωγική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και τη μέτρηση της αξιοπιστίας 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS 24.0.  

Πραγματοποιήθηκε προέρευνα όπου η αξιοπιστία εσωτερική συνέπειας (Cronbach alpha) 

βρέθηκε a=0,88 για την κλίμακα (RS) των 25 σημείων της ψυχικής ανθεκτικότητας σε δείγμα 200 

εκπαιδευτικών. Τέλος κατά την ανάλυση της κλίμακας (RS) υπολογίσαμε το άθροισμα των 

απαντήσεων (όπου υψηλότερη βαθμολογία φανερώνει και μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα).  

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα ήταν ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

(96,3%) του δείγματος, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών διακρίνεται από μετρίως υψηλή 

έως υψηλή ανθεκτικότητα. Μόνο το 2,7% του δείγματος παρουσιάζει μέτρια ανθεκτικότητα και 

μόλις το 1,1% έχει πολύ χαμηλή έως χαμηλή, έως χαμηλή χωρίς μηδενική αντοχή.  

 
Πίνακας 1 

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Μετρήσεις  
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Συχνότητα (f) 1245 

Αριθμητικός Μέσος (Mean) 4,72 

Τυπική Απόκλιση (St. 

Deviation) 

,57 

Ελάχιστη Τιμή (Minimum) 1 

Μέγιστη Τιμή (Maximum) 5 

Επικρατούσα Τιμή (Mode) 4,32 

 

Πίνακας 2 

Η ανθεκτικότητα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε %.  
 

Συνολική Βαθμολογία Κλίμακας            (%)                 (Ν)                             

Πολύ χαμηλή  2 ,2 

Χαμηλή χωρίς μηδενική αντοχή  11 ,9 

Μέτρια: ούτε υψηλή ούτε χαμηλή  33 2,7 

Μετρίως Υψηλή  238 19,1 

Υψηλή  961 77,2 

 

Πίνακας 3 

 Ανάλυση διακύμανσης T test σε σχέση με τη μεταβλητή «φύλο» 

  

 Άνδρες 

Mean 

Γυναίκες 

Mean 

Συνολική Βαθμολογία 

Κλίμακας  

4,67 4,74 

 

Ν=1245 - F = 11,8 – df = 1243 - p<0,000. 

 

Πίνακας 4 

 Ανάλυση διακύμανσης Anova σε σχέση με διάφορες μεταβλητές  

 

  

N 

Mea

n 

Std.  

Deviat

ion df F Sig. 

Ηλικία Πολύ χαμηλή 2 3,00 ,000 4 1,64

3 

,001 

Χαμηλή χωρίς μηδενική 

αντοχή  

11 2,18 ,751    

Μέτρια: ούτε υψηλή ούτε 

χαμηλή  

33 2,39 ,609    

Μετρίως Υψηλή  238 2,59 ,686    

Υψηλή  961 2,54 ,683    

Σύνολο 1245 2,55 ,683    

Χρόνια υπηρεσίας  Πολύ χαμηλή 2 2,00 ,000 4 ,581 ,000 

Χαμηλή χωρίς μηδενική 

αντοχή  

11 1,82 ,982    
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Μέτρια: ούτε υψηλή ούτε 

χαμηλή  

33 2,21 ,740    

Μετρίως Υψηλή  238 2,19 ,884    

Υψηλή  961 2,20 ,858    

Σύνολο 1245 2,20 ,860    

Ποιο είναι το 

επίπεδο σπουδών 

Πολύ χαμηλή 2 2,00 ,000 4 3,17

8 

,000 

Χαμηλή χωρίς μηδενική 

αντοχή  

11 2,36 ,674    

Μέτρια: ούτε υψηλή ούτε 

χαμηλή  

33 1,82 ,769    

Μετρίως Υψηλή  238 1,63 ,721    

Υψηλή  961 1,70 ,714    

Σύνολο 1245 1,70 ,719    

Οργανικότητα του 

σχολείου 

Πολύ χαμηλή 2 2,00 ,000 4 2,52

5 

,009 

Χαμηλή χωρίς μηδενική 

αντοχή  

11 2,45 ,688    

Μέτρια: ούτε υψηλή ούτε 

χαμηλή  

33 2,24 ,751    

Μετρίως Υψηλή  238 2,66 ,766    

Υψηλή  961 2,61 ,788    

Σύνολο 1245 2,61 ,784    

Τάξη στην οποία 

διδάσκετε 

Πολύ χαμηλή 2 4,00 2,828 4 9,84

1 

,000 

Χαμηλή χωρίς μηδενική 

αντοχή  

11 4,27 1,489    

Μέτρια: ούτε υψηλή ούτε 

χαμηλή  

33 4,82 1,570    

Μετρίως Υψηλή  237 5,43 1,025    

Υψηλή  959 5,58 1,030    

Σύνολο 1242 5,52 1,069    

Σχέση εργασίας Πολύ χαμηλή 2 2,00 ,000 4 ,122 ,000 

Χαμηλή χωρίς μηδενική 

αντοχή  

11 2,27 ,647    

Μέτρια: ούτε υψηλή ούτε 

χαμηλή  

33 2,27 ,574    

Μετρίως Υψηλή  238 2,25 ,646    

Υψηλή  961 2,24 ,647    

Σύνολο 1245 2,24 ,644    

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Πολύ χαμηλή 2 2,50 ,707 4 1,86

5 

,000 
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Χαμηλή χωρίς μηδενική 

αντοχή  

11 1,82 1,079    

Μέτρια: ούτε υψηλή ούτε 

χαμηλή  

33 2,52 ,834    

Μετρίως Υψηλή  238 2,54 ,884    

Υψηλή  961 2,55 ,888    

Σύνολο 1245 2,54 ,889    

 

ι) Τα άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων, με 30 και άνω χρόνια υπηρεσίας, κυρίως οι 

υπηρετούντες σε πολυθέσια σχολεία, δείχνουν να έχουν μετρίως υψηλή έως υψηλή ανθεκτικότητα 

(p<,000).  

ii) Μεταξύ του συνόλου της βαθμολογίας της κλίμακας της ανθεκτικότητας και της ποιότητας 

των σχέσεων με τους συναδέλφους βρέθηκε ότι είναι αυξημένα τα ποσοστά ανθεκτικότητας στα 

άτομα με άριστες σχέσεις με τους συναδέλφους (p<0,000),  

iii) Μεταξύ του συνόλου της βαθμολογίας της κλίμακας της ανθεκτικότητας και της 

ποιότητας και της σχέσης των ατόμων με τα μέλη της οικογένειάς τους μεγαλύτερη ανθεκτικότητα 

παρατηρείται στα άτομα με καλές έως άριστες σχέσεις με τα μέλη της οικογένειάς τους (p<0,000),  

 

iv). Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του συνόλου της βαθμολογίας 

της κλίμακας της ανθεκτικότητας και της ικανοποιητικής κάλυψης των επαγγελματικών αναγκών 

από τη λειτουργία του Εκπαιδευτικού Συστήματος.  

v) Δεν βρέθηκε στατιστική σημαντική διαφορά μεταξύ του συνόλου της βαθμολογίας της 

κλίμακας της ανθεκτικότητας με το αν δυσκολεύει σημαντικά την καθημερινότητα η οικονομική 

κρίση.  

Συζήτηση 

Από την έρευνα προέκυψε ότι η πλειονότητα του δείγματος διαθέτει μετρίως υψηλή έως 

υψηλή ανθεκτικότητα. Επειδή δεν υπάρχουν σχετικές έρευνες δε διαθέτουμε συγκριτικά δεδομένα 

για να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το επίπεδο της ανθεκτικότητας των 

εκπαιδευτικών σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Όμως, η έρευνα αυτή μπορεί να αποτελέσει μέτρο 

σύγκρισης για μετέπειτα έρευνες είτε κατά την περίοδο της κρίσης είτε όχι και να συνεισφέρει στο 

να εξαχθούν χρήσιμα και αξιόπιστα συμπεράσματα.  

Αξιοσημείωτο συμπέρασμα είναι ότι από την έρευνα φάνηκε η τάση οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

και με περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας εκπαιδευτικοί να έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα. Τα 

αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τις έρευνες των Gunderson, and Holling, eds. 2002), όπου σε 

δείγματα του γενικού πληθυσμού βρέθηκε ότι η ανθεκτικότητα αυξάνεται με την ηλικία. Επίσης 

αρκετοί μελετητές συνδέουν την ανθεκτικότητα με την Αυτο-αποτελεσματικότητα, οπότε θα 

μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι οι μεγαλύτεροι και με περισσότερη προϋπηρεσία εκπαιδευτικοί 

έχουν μεγαλύτερη Αυτο-αποτελεσματικότητα, άρα και υψηλότερη ανθεκτικότητα.  

Δε βρέθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των νέων ηλικιακά και με λίγα χρόνια προϋπηρεσίας 

δασκάλων και της ανθεκτικότητας. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για το ζήτημα αυτό.  

Στην άποψη ότι οι αντιξοότητες ενδυναμώνουν την ανθεκτικότητα θα πιθανολογήσουμε ότι 

βρίσκεται η εξήγηση στο ότι βρέθηκε συσχετισμός της ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών σε 

πολυθέσια σχολεία. Φαίνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένες 

αντιξοότητες στα πολυπληθή σχολεία έχει οδηγήσει στην ενδυνάμωση της ανθεκτικότητάς τους.  

Βρέθηκε σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ της ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών του 

δείγματος και την κάλυψη των οικονομικών τους αναγκών και υποχρεώσεων. Οι Gunderson, and 

Holling, eds. 2002), βρήκαν ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί σε συνθήκες φτώχειας είχαν 

λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν τα πρώτα σημάδια της ανθεκτικότητας. Τα παραπάνω 
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ευρήματα δείχνουν μια τάση ότι πιθανόν να συνδέεται η ανθεκτικότητα με την φτώχεια. Όμως, για 

ασφαλή συμπεράσματα απαιτείται περαιτέρω έρευνα.  

Η έρευνά μας συμφωνεί με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών με το ότι υπάρχει συνάφεια 

μεταξύ της ανθεκτικότητας και της σχέσης με τους συναδέλφους και θέτει προβληματισμό για 

περαιτέρω έρευνα σχετικά με το αν υπάρχει συνάφεια της ανθεκτικότητας με τις αρνητικές 

συναδελφικές σχέσεις.  

Οι εκπαιδευτικοί που είχαν άριστες σχέσεις με τα μέλη της οικογένειάς τους βρέθηκε να 

έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα. Προηγούμενες μελέτες έχουν βρει συνάφεια μεταξύ της 

ανθεκτικότητας και των σχέσεων με τα μέλη της οικογένειας (Gunderson, and Pritchard, eds. 

2002). Η Ψυχολογία ορίζει την ανθεκτικότητα ως θετική προσαρμογή με έμφαση στις ατομικές και 

κοινωνικές ικανότητες του ατόμου, όπως η ακαδημαϊκή επιτυχία και οι υγιείς σχέσεις. Τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά και η θετική επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ζει και 

εργάζεται το άτομο, ανεξάρτητα ή μαζί, αλληλεπιδρούν και συνεισφέρουν στο κτίσιμο της ψυχικής 

ανθεκτικότητας. Οι ανθρώπινες σχέσεις συνδέονται με την ανθεκτικότητα (Johnson et al., 2014).  

Συνοψίζοντας, οι Gunderson, and Pritchard, eds. 2002) βρήκαν ότι παράγοντες που 

συνδέονται άμεσα με την οικονομική κρίση, επηρεάζουν την ανθεκτικότητα. Η έρευνά μας βρήκε 

ότι οι οικονομικές δυσκολίες, οι συναδελφικές και οικογενειακές σχέσεις συνδέονται με την 

ανθεκτικότητα. Επομένως, επειδή η οικονομική κρίση επιφέρει δυσκολίες στην κάλυψη των 

οικονομικών αναγκών και υποχρεώσεων και επηρεάζει τις σχέσεις με τους συναδέλφους και την 

οικογένεια, αλλά και λόγω των μειώσεων των δαπανών για την εκπαίδευση αυξάνουν τα 

προβλήματα στο σχολείο έχει συνάφεια με την οικονομική κρίση. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα και 

στην περίοδο της κρίσης και στην μετά κρίση περίοδο.  

Συμπερασματικά, η ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών είναι πολυδιάστατη έννοια και 

επηρεάζεται από ατομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, επαγγελματικούς και οικονομικούς 

παράγοντες. Έχει διερευνηθεί σε διάφορους τομείς οδηγώντας σε αριθμό πιθανών χαρακτηριστικών 

και παραγόντων που θεωρούνται ότι προάγουν την ανθεκτικότητα είτε όχι.  

Η λιτότητα και η οικονομική κρίση έχει αυξήσει τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί στη ζωή και την εργασία τους. Η ανθεκτικότητα είναι το κλειδί για να 

αντιμετωπίσουν τις αντιξοότητες και να μπορέσουν να προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους κατά 

την εκπαιδευτική διαδικασία. Η ποιότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται από την ποιότητα των 

εκπαιδευτικών.  

Επειδή, η οικονομική κρίση επηρεάζει την κάλυψη των οικονομικών αναγκών, την ποιότητα 

των σχέσεων με τους συναδέλφους και με τα μέλη της οικογένειας, αλλά και τη λειτουργία του 

εκπαιδευτικού συστήματος και βρέθηκε συσχετισμός μεταξύ αυτών και της ανθεκτικότητας, 

φαίνεται ότι η οικονομική κρίση και η ανθεκτικότητα συσχετίζονται.  
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Περίληψη 

Η Σεξουαλική Κακοποίηση παιδιών θεωρείται το «πιο καλά κρυμμένο μυστικό» και αφορά 

δυστυχώς διεθνώς  1 στα 5 παιδιά.  Οι δράστες στην πλειοψηφία τους είναι γνωστοί στα παιδιά και 

πολύ συχνά είναι μέλη της οικογένειας τους. 

Στόχοι της εισήγησης είναι η ενημέρωση  για το φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης 

παιδιών .Επίσης η ανάδειξη τρόπων ενημέρωσης –εκπαίδευσης  των μαθητών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  με στόχο  την πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης   

Παρουσιάζονται  οι μορφές,  η  συχνότητα, οι  συνέπειες  της στην παιδική και ενήλικη ψυχή, 

τα σημάδια αναγνώρισης   και τρόποι  πρόληψης της.  Συμπερασματικά η πρόληψη είναι  
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απαραίτητο να γίνει  μέσω της εκπαίδευσης των παιδιών, στα πλαίσια προγραμμάτων προαγωγής  

υγείας  στα σχολεία. Χρειάζεται να γίνει  επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . 

Συμβολή:  Η ανάδειξη τρόπων  πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης  του 

φαινομένου αλλά  και η ανάδειξη τρόπων  ενημέρωσης και εφαρμογής προγραμμάτων από τους 

εκπαιδευτικούς  στην πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  καθώς και η  επισήμανση της αναγκαιότητας για 

διάχυση προγραμμάτων πρόληψης της Σεξουαλικής κακοποίησης  στα σχολεία . 

 

Λέξεις κλειδιά: Πρόληψη,  Σεξουαλική  Κακοποίηση, Νηπιαγωγείο 

1. Εισαγωγή 

Μελέτες και έρευνες αποδεικνύουν ότι η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των 

παιδιών παίρνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, και πλέον δεν είναι πρόβλημα που αφορά 

αποκλειστικά αναπτυσσόμενες χώρες.. Το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης και 

εκμετάλλευσης των παιδιών είναι ένα πολύ παλιό παγκόσμιο φαινόμενο που διαιωνίζεται και 

αφορά όλα τα κοινωνικά στρώματα. (Peraki, 1993) 

Η Σεξουαλική Κακοποίηση παιδιών θεωρείται  ως  το «πιο καλά κρυμμένο μυστικό». (Rush,  

1981).Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει  πως  σεξουαλική παρενόχληση/ κακοποίηση  μπορεί να 

συμβεί  μέσα σε οικογένειες ανεξάρτητα από κοινωνική  τάξη, μορφωτικό επίπεδο, θρησκεία, φυλή 

.Έχει ακόμη αποδειχτεί  από στατιστικά στοιχεία  ότι η πλειοψηφία των δραστών  σεξουαλικής 

παρενόχλησης – κακοποίησης  είναι  άντρες  γνωστοί  στα παιδιά, ενώ αρκετά συχνά είναι άτομα 

από το στενό  ή ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. (Αγάθωνος Γεωργοπούλου, 1998) 

Σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση, τα στοιχεία δείχνουν ότι 1 στα 6 με 7 παιδιά    θα 

βιώσει μία τέτοια εμπειρία κάποια στιγμή στη ζωή του,  ενώ  ευρωπαϊκή έρευνα του 2012 αύξησε 

αυτό το ποσοστό σε 1 στα 5 παιδιά. (Amsterdam, 2011) 

 Έρευνες στη χώρα μας δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών (17% κοριτσιών και 7-

8% αγοριών) γίνονται θύματα σεξουαλικής κακοποίησης κατά την παιδική τους ηλικία μέχρι τα 18 

τους χρόνια. (Αγάθωνος Γεωργοπούλου, 1998). 
 

2. Σεξουαλική Κακοποίηση παιδιών   

2.1. Τι είναι η Σεξουαλική Κακοποίηση παιδιών.  Ορισμοί . 

Σεξουαλική παραβίαση –κακοποίηση  θεωρείται  «η συμμετοχή ή η έκθεση παιδιών και 

εφήβων σε πράξεις µε σεξουαλικό περιεχόμενο  υποκινούμενες από ενήλικα, συνήθως, που έχει 

σχέση φροντίδας ή οικειότητας µε το παιδί, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη σεξουαλική διέγερση 

ή/και ικανοποίηση του ενήλικα. Χαρακτηριστικά του φαινόμενου είναι η ανηλικιότητα του παιδιού, 

η σχέση εξάρτησης ή εμπιστοσύνης μεταξύ δράστη και θύµατος, η έλλειψη συνειδητής 

κατανόησης της έννοιας και του περιεχομένου της πράξης αυτής, άρα και η έλλειψη συνειδητής 

συναίνεσης του παιδιού.»  (Αγάθωνος Γεωργοπούλου, 1998)  

Η  σεξουαλική κακοποίηση παραβιάζει τους νόμους ή/και τα κοινωνικά ταμπού της 

κοινωνίας, ενώ  πολύ συχνά χρησιμοποιούνται και οι όροι σεξουαλική παραβίαση ή αιμομιξία(  σε 

περιπτώσεις ενδοοικογενειακής κακοποίησης) 

2. 2 .Μορφές Σεξουαλικής Κακοποίησης παιδιών  

2.2.1. Σεξουαλικά αδικήματα  με  σωματική επαφή  

Συμβαίνει όταν το παιδί χρησιμοποιείται για την σεξουαλική ικανοποίηση ενός μεγαλύτερου 

παιδιού ή ενήλικα ή συμβαίνει όταν υπάρχει σωματική επαφή  π.χ. ο ενήλικας θωπεύει τα 
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γεννητικά όργανα του παιδιού ή εξαναγκάζει το παιδί να θωπεύσει  τον ίδιο  ή όταν υπάρχει  

διείσδυση. 

2.2.2. Σεξουαλικά αδικήματα χωρίς σωματική επαφή  

α) Επιδειξιμανία (γεννητικών οργάνων) του  ενήλικα προς το παιδί και β) έκθεση του παιδιού 

σε πορνογραφικό υλικό  ή σεξουαλικές πράξεις.  

2.2.3. Σεξουαλική εκμετάλλευση 

Χρησιμοποίηση ενός παιδιού για Πορνεία, χρησιμοποίηση ενός παιδιού για πορνογραφία. 

Σεξουαλική εκμετάλλευση   έκθεση ή  πορνογραφία παιδιού στο Διαδίκτυο. (Μiller,  2003) 

2 .3. Ψυχοκοινωνικές Συνέπειες 

Η σεξουαλική κακοποίηση αφήνει βαθιά τραύματα στον ψυχισμό των παιδιών. Τραύματα 

που συνεχίζουν να τα επηρεάζουν ακόμα και μετά τη λήξη της κακοποίησης για μεγάλο χρονικό 

διάστημα  και συχνά και  κατά την διάρκεια  της ενήλικης ζωής τους . 

Κεντρικό ρόλο  έχει η τρομακτικά μεγάλη αίσθηση απώλειας. Απώλεια εμπιστοσύνης στους 

άλλους, Απώλεια της παιδικής ηλικίας με τη ξενοιασιά της, απώλεια της αίσθησης του εαυτού σαν 

μια ξεχωριστή οντότητα  κ.λ.π. 

Το τραύμα της κακοποίησης δημιουργεί έντονα  συναισθήματα: πόνο, απογοήτευση, οργή, 

ενοχές, φόβο.   

Συχνά τα θύματα της  σεξουαλικής  παραβίασης  καταφεύγουν σε αυτοκαταστροφικές 

συμπεριφορές: σε εθισμό σε αλκοόλ  ή  ουσίες, διαταραχές διατροφής,( βουλιμία, νευρική 

ανορεξία)  αυτοτραυματισμό  κ.α. 

Η κακοποίηση συνιστά μια κατάφωρη παραβίαση των ατομικών ορίων του παιδιού και 

επηρεάζει την ικανότητα του σαν ενήλικας να θέτει  όρια ανάμεσα στο ίδιο και τους γύρω του, 

όπως την ικανότητα να λέει ‘Όχι’ και να εκφράζει  τις ανάγκες και επιθυμίες του. (Peraki, 1993) 

Συχνά οδηγεί σε μειωμένη αίσθηση αυτοεκτίμησης, στην αίσθηση του ατόμου ότι δεν αξίζει. 

Αυτή η απαξίωση του εαυτού του μπορεί να το οδηγήσει σε κακοποιητικές σχέσεις στην ενήλικη 

ζωη και να  κάνει το άτομο  ευάλωτο σε μετέπειτα ψυχικές διαταραχές όπως κατάθλιψη ή αγχώδεις 

διαταραχές. 

 Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών έχουν καταδείξει ότι η Ενδοοικογενειακή  Σεξουαλική 

κακοποίηση είναι ένα πολύ πιο συχνό φαινόμενο απ’ ότι πιστεύεται (Μrazek, .et al 1981,  

Finkelhor, 1979,  Bentovim et al 1988, C.S.A.U. 1988)   και ότι είναι «ένα μεγάλης σημασίας θέμα 

με  τεράστιας διάρκειας και έντασης συνέπειες   στην πνευματική και ψυχολογική υγεία των 

θυμάτων κακοποίησης». ( Kendall-Tackett et al  1993, Stair. and Wolfe, 1991.) 

Η όσο το δυνατόν έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση της πιθανής σεξουαλικής 

κακοποίησης είναι σημαντική για να ελαχιστοποιήσει τόσο τις άμεσες όσο και τις μακροπρόθεσμες 

συνέπειες στα παιδία, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, απόσυρση, φοβίες, κατάθλιψη, ανικανότητα να 

αγαπήσουν ή να εμπιστευτούν άλλους, επιθετική, διαταρακτική και μερικές φορές παραπτωματική 

συμπεριφορά, καθώς και κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών. (Τσίτσικα, Γιωτάκος, 2009) 

2.4. Σημάδια Αναγνώρισης  σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού 

 2.4.1. Εμφάνιση παιδιού: 

Σκισμένα, λερωμένα ή ματωμένα εσώρουχα. Κνησμός στα γεννητικά όργανα. 

Περπατά ή κάθεται με δυσκολία. Αρνείται να αλλάξει ρούχα για το μάθημα της γυμναστικής 

Παρουσιάζει  φαγούρα, υγρά,   αιμορραγία   στις ιδιαίτερες περιοχές. (Peraki,1993) 
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2.4.2.Συμπεριφορά παιδιού -εφήβου 

Απόμακρο, χαμένο στον κόσμο του. 

Κακές σχέσεις με συνομηλίκους. 

Ασυνήθιστες σεξουαλικές γνώσεις ή συμπεριφορά. 

Ξαφνική πτώση στις σχολικές επιδόσεις. 

Απρόθυμο να συμμετέχει  σε ορισμένες  σωματικές δραστηριότητες.  

Ξαφνικές αλλαγές στη συμπεριφορά, αλλαγές στη διάθεση απόσυρση, κατάθλιψη.  

Παλινδρόμηση σε συμπεριφορές προηγούμενης ηλικίας. 

Αναλαμβάνει γονικό ρόλο. 

Ενδείξεις ψυχικής ασθένειας, π.χ. ανορεξία, βουλιμία  αυτοκτονικό ιδεασμό. (Peraki, 1993) 

2.5. Τι μπορούν να κάνουν γονείς και   Εκπαιδευτικοί με στόχο  την πρόληψη  

2.5.1. Αρχικά 

Τόσο οι γονείς  όσο και οι εκπαιδευτικοί  μπορούν και πρέπει να μιλήσουν από νωρίς στα 

παιδιά  για το τι πρέπει να ξέρουν για να προφυλαχτούν από τον κίνδυνο της σεξουαλικής 

κακοποίησης ή παρενόχλησης. 

 Αρχικά  μιλάνε στα παιδιά για:  α) Το δικαίωμα να είναι ασφαλή, να προσέχουν τον εαυτό 

τους από διαφόρους κινδύνους. β) Ποια είναι τα ασφαλή – κατάλληλα  αγγίγματα και ποια τα   μη 

ασφαλή- ακατάλληλα   αγγίγματα. γ) Το δικαίωμα να λένε  «όχι»  σε αγγίγματα, φιλιά, χάδια, από 

ενήλικες, που τα κάνουν να αισθάνονται άβολα. (Περάκη, 1997) 

 Τόσο οι γονείς  όσο και  οι εκπαιδευτικοί  πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά   να εκφράζουν  

τα συναισθήματα τους και να μιλάνε για τις εμπειρίες τους  .Στη συνέχεια  μιλάνε στα παιδιά  για 

το σώμα τους για τις ιδιωτικές  περιοχές ή μη (Ο κανόνας του εσώρουχου). Αφήγηση ιστορίας  «Η 

Κίκο και το χέρι. 

2.5.2. Ενημέρωση για  τα  «επικίνδυνα» μυστικά  

Οι δράστες   παιδικής κακοποίησης  ιδίως όταν προέρχονται από το στενό οικογενειακό και 

κοινωνικό τους περιβάλλον χρησιμοποιούν πολύ την έννοια του μυστικού καθώς εκμεταλλεύονται 

την αγάπη και την εμπιστοσύνη που τα παιδιά τρέφουν προς το πρόσωπό τους. 

Έτσι  οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς  πρέπει να εξηγήσουν στα παιδιά  και να 

διακρίνουν τα μυστικά σε ανώδυνά  ή  μη (καλά και κακά μυστικά). «Εάν αποκαλύψεις το μυστικό 

θα αυτοκτονήσω» «Εάν το πεις πουθενά θα αρρωστήσω και  θα πεθάνω ή η μαμά σου θα 

αρρωστήσει /πεθάνει ». Πρόκειται για  εκφράσεις που ακούστηκαν από αγαπημένους ανθρώπους 

των παιδιών πριν και μετά από  σεξουαλική κακοποίηση . 

Η αγάπη αυτή και η εμπιστοσύνη σε συνδυασμό με τον φόβο, τον θυμό, την ντροπή και την 

ενοχή που γεννά η κακοποίηση οδηγεί τα παιδιά να κρατούν αυτό το ένοχο μυστικό. 

Οι γονείς, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να εξηγήσουν στα παιδιά ότι όλοι έχουν 

μυστικά αλλά κάποια μυστικά είναι επικίνδυνα. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά να ξεχωρίζουν  τα  

επικίνδυνα μυστικά από τα ανώδυνα ..Εξηγούν λοιπόν  στα παιδιά πως δεν υπάρχει κανένα καλό-

ανώδυνο  μυστικό που να  κάνει  τα παιδιά να φοβούνται, να ντρέπονται  και να μην μπορούν  να 

κοιμηθούν τα βράδια. Μόνο τα «επικίνδυνα» μυστικά. Έτσι εξηγούν  στα παιδιά  ότι  αν κάποιος 

τους ζητήσει να κρατήσουν ένα τέτοιο μυστικό πρέπει  κατευθείαν να το πούνε στην μαμά ή τον 

μπαμπά, τον δάσκαλο ή την δασκάλα. (Περάκη, 1997) 

  2.5.3. Άλλοι Τρόποι   

Κάποιοι πρόσθετοι τρόποι  για να μπορέσουν τα παιδιά να  προφυλαχτούν από τον κίνδυνο 

της σεξουαλικής κακοποίησης ή παρενόχλησης  είναι η σωστή ενημέρωση, με κατάλληλους 
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τρόπους  από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Μερικοί από αυτούς είναι οι 

παρακάτω: . 

 Ενημερώνουν τα παιδιά  πως ίσως κάποιοι προσπαθήσουν να τα παραπλανήσουν  με 

ψέματα, εκβιασμούς ή δώρα για να τα παρασύρουν, να τα βάλουν στο αμάξι τους κ.λ.π. ( Η 

μαμά είναι άρρωστη, θα σε πάω εγώ σπίτι ). 

 Παίζουν με τα παιδιά το παιχνίδι «τι θα γίνει  αν, τι θα κάνεις αν  ….» .Λένε στα  παιδιά ότι 

έχουν δικαίωμα να μην επιτρέψουν στους άλλους  να αγγίζουν το σώμα τους  με 

οποιοδήποτε τρόπο   στα ιδιωτικά τους μέρη.  

 Εξηγούν στα παιδιά ότι αν κάποιος προσπαθήσει να αγγίξει το σώμα και να κάνει κάτι που 

τα κάνει να αισθάνονται άβολα θα πρέπει να πει ΟΧΙ  να φύγει μακριά και να ενημερώσει 

αμέσως  τους γονείς  ή τον /την δασκάλα του. ( Lennox, 1993) 

 Δίνουν την άδεια στα παιδιά να παραβούν κάποιο κανόνα που τους έχουμε  θέσει:, αν 

βρεθούν σε δύσκολη θέση ή σε κίνδυνο, ή για να προστατέψουν τον εαυτό τους    (να πουν 

ένα ψέμα ότι είστε σπίτι,  να κλοτσήσουν κάποιον που πάει να τους αγγίξει σε ευαίσθητα 

σημεία  του σώματος τους, να σπάσουν ένα παράθυρο, για να φωνάξουν βοήθεια ή για να  

φύγουν). 

 Προετοιμάζουν το παιδί πώς να φερθεί, (να τρέξει, να φύγει, να ζητήσει βοήθεια, να 

φωνάξει). (Περάκη, 1997) 

2.5.4. Επιπλέον Συστάσεις προς γονείς  

Να μάθουν τα παιδιά ς πως  να  μιλάνε στο τηλέφωνο:  Να μην λένε την διεύθυνση  τους   σε 

κανένα, να μην λένε ότι λείπουν οι γονείς  από το σπίτι ή ότι είναι μόνα.  

Να μάθουν αριθμούς έκτακτης ανάγκης:  το  100, το 166,  το 112, το   199, Χαμόγελο του 

παιδιού: 1056. 

Επίσης να ξέρουν  τον αριθμό του κινητού του γονέα ή/  και το τηλέφωνο της δουλειάς του 

καθώς και   ποια άτομα μπορούν να εμπιστευτούν και ποιους θα στείλουν οι γονείς  να τα πάρουν 

από το σχολείο ή το φροντιστήριο. 

Τόσο οι γονείς όσο και οι Εκπαιδευτικοί μπορούν να προτείνουν στα παιδιά να βρουν   ένα 

κωδικό ή ένα σύνθημα που θα το ξέρουν μόνο τα παιδιά και οι γονείς τους. Όποιος  πάει  να τα 

πάρει, από το σχολείο ή το εξωσχολικό μάθημα  θα πρέπει να πει το σύνθημα για να ξέρουν τα 

παιδιά ότι είναι το άτομο που έστειλαν οι γονείς τους. 

Οι γονείς  πρέπει να εξηγήσουν  στα παιδιά  ότι αν τα πειράξουν στο δρόμο, δεν απαντάνε  

στο πείραγμα και φεύγουν μακριά.  Αποφεύγουν να κυκλοφορούν μόνα ή σε απόμερα και 

σκοτεινά, χωρίς φως, μέρη.  

Τα παιδιά  έχουν ανάγκη   από αγάπη, χάδια, στοργή, για να κτίσουν υγιείς σχέσεις  και να 

μπορούν να  αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες  της ζωής. Γι αυτό όταν τα παιδιά  ζητούν στοργή, χάδια 

και φιλιά από τους γονείς τους, αυτοί  πρέπει να τους τα δίνουν,   χωρίς επιφυλάξεις. ( Lennox, 

1993) 

  Αν οι γονείς διατηρούν ανοικτή επικοινωνία  με τα παιδιά τους, τότε  τα ενθαρρύνουν  να 

λένε  ό,τι  τα απασχολεί ή  τους συμβαίνει, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν   οι ίδιοι οι γονείς, αν 

χρειαστεί.  

 Δεν  πρέπει να  επιμένουν οι γονείς το παιδί να αγκαλιάσει ή να φιλήσει κάποιον που δεν 

ξέρει καλά ή που δεν θέλει να αγκαλιάσει..Είναι σημαντικό να βεβαιώσουν οι γονείς  το παιδί τους  

πως οτιδήποτε συμβεί δεν θα θυμώσουν    μαζί του και πως θέλουν να τους  λέει ό,τι του συμβαίνει. 

Εξηγούν πως υπάρχουν  επικίνδυνες  καταστάσεις  όπου το παιδί χρειάζεται να ζητήσει 

βοήθεια από κάποιον που εμπιστεύεται .Οι γονείς πρέπει να  πουν στο παιδί   πως δεν πρόκειται να 

ρίξουν το φταίξιμο σε αυτό.  Πρέπει τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί  να θυμούνται   ότι  

πάντα φταίει ο ενήλικας, και να μη ρίξουν το φταίξιμο στο παιδί. 
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   Η συμβουλή που πρέπει να δίνουν οι Εκπαιδευτικοί  στους γονείς των μαθητών τους είναι: 

«Φιλάτε, αγκαλιάζετε, χαϊδεύετε, δείχνετε στοργή στα παιδιά σας. Είναι το καλύτερο δώρο για 

αυτά». (Περάκη, 1997) 

3. Τι κάνουν οι γονείς  ή οι Εκπαιδευτικοί αν μάθουν ότι  το παιδί /μαθητής  κακοποιείται.  

Είναι πολλά που μπορούν και πρέπει να κάνουν οι γονείς  ή οι Εκπαιδευτικοί αν μάθουν ότι  

το παιδί τους   / ο μαθητής  κακοποιείται.: 

Κρατάνε την ψυχραιμία  τους, ακούνε προσεκτικά τις εξηγήσεις του παιδιού  για την 

αποκάλυψη της κακοποίησης και πιστεύουν τα παιδιά  όταν τους  πουν τι τους συμβαίνει. Τα 

παιδιά σπάνια- ποτέ  λένε ψέματα  σε θέματα  παρενόχλησης. 

Βοηθάνε το παιδί να καταλάβει ότι αυτό που συνέβη  δεν είναι δικό του λάθος. Δεν ρίχνουνε 

το φταίξιμο στα παιδιά. (Peraki,1993) 

Προσφέρουνε  κατανόηση, καθησυχασμό, ανακούφιση στο παιδί και  απομακρύνουν τον 

δράστη μακριά από το παιδί. 

Ζητάνε ιατρική εξέταση  και βοήθεια από ειδικούς (οι γονείς) και ζητάνε βοήθεια από 

παιδοψυχολόγο. Επίσης ενημερώνουν τον Εισαγγελέα  Ανηλίκων. 

4.Πρόγραμμα Πρόληψης Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών  στο Νηπιαγωγείο μας.  

4.1. Στοιχεία εφαρμογής  

Το πρόγραμμα που εφαρμόσαμε πιλοτικά στο νηπιαγωγείο μας μπορεί να έχει εφαρμογή 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο Νηπιαγωγείο  και στις πρώτες τάξεις   του 

Δημοτικού. Στην περίπτωση μας  πραγματοποιήθηκε  σε τμήμα με 17 παιδιά νήπια και προνήπια. 

του Νηπιαγωγείου.  Παρακάτω παρουσιάζονται  βιωματικές, δράσεις – δραστηριότητες  που  

έγιναν   σε τμήμα Νηπιαγωγείου  στο Ηράκλειο Κρήτης, στα πλαίσια εφαρμογής προγράμματος  

Αγωγής Υγείας με στόχο την πρόληψη της βίας και της κακοποίησης παιδιών  Το πρόγραμμα 

πραγματοποιήθηκε   από τον Ιανουάριο  του 2018 έως τον Απρίλιο  του 2018  σε εβδομαδιαία βάση 

από την εισηγήτρια   (μία ημέρα την βδομάδα, δυο διδακτικές ώρες κάθε φορά) και δεν είχε 

ερευνητικούς σκοπούς.  

4. 2.Σκοπός  και επιδιώξεις του προγράμματος 

Το πρόγραμμα είχε ως σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, ενσυναίσθηση των παιδιών 

του Νηπιαγωγείου μας σχετικά με το θέμα της Πρόληψης της  Κακοποίησης Παιδιών     Επίσης την  

βελτίωση των σχέσεων των νηπίων, την  κατανόηση των Δικαιωμάτων τους, της εκμάθησης 

τρόπων αυτοπροστασίας  μέσω βιωματικής μάθησης  

4.3. Στόχοι του προγράμματος  

 Να αναγνωρίζουν τα νήπια ποια είναι τα δικαιώματα τους  

 Να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα των άλλων (ενσυναίσθηση). 

  Να μάθουν να λένε ΟΧΙ  σε περιπτώσεις ψυχολογικής, σωματικής και σεξουαλικής βίας ή 

παρενόχλησης. 

 Να μάθουν τρόπους αυτοπροστασίας. 

 Ενημέρωση για το φαινόμενο της πρόληψης  της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών με 

όρους κατανοητούς  στα νήπια. 

4.4. Μεθοδολογία της διδασκαλίας 

Αφού ενημερωθήκαμε ουσιαστικά και πλήρως  για το φαινόμενο της   Πρόληψης της  

Σεξουαλικής Κακοποίησης – Παρενόχλησης  Παιδιών, ανατρέχοντας σε ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία (Αγάθωνος Γεωργοπούλου  1998, Miller, 2003, Τσίγκρης 1999, Τσίτσικα, και 
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Γιωτάκος  2009,  Ίδρυμα για το παιδί και την Οικογένεια  2000,  Κατωπόδη, 2005,  Περάκη, 1997, 

Furniss, 1991,  Peraki, 1993 κ.α.) καταρτίσαμε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας  επιλέγοντας 

κατάλληλες δραστηριότητες για τα νήπια του σχολείου μας.  Το πρόγραμμα αυτό δεν είχε 

ερευνητικό χαρακτήρα  αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον  με κατάλληλες προσαρμογές  

για ερευνητικούς σκοπούς.  

Προσέγγιση: Βιωματική μάθηση, παιδοκεντρική, διαθεματική μάθηση. Συνεργατική  

ομαδική  εργασία. 

  4.5. Διδακτικό υλικό 

Χρησιμοποιήσαμε στο πρόγραμμα μας τα παρακάτω είδη διδακτικού υλικού:  

Αφήγηση και  δραματοποίηση ιστοριών,  Ανάγνωση Παραμυθιών,  Κουκλοθέατρο. 

Ζωγραφική ιχνογράφηση ιστοριών  

Δημιουργία ποιήματος και ηχογράφησης  του  με τις φωνές των παιδιών.  

Χρήση οπτικοακουστικών μέσων, Ομαδικά παιχνίδια -  Διαδραστικά παιχνίδια. 

Παρακολούθηση Βίντεο από το   You Tube, Θεατρικό Παιχνίδι . 

 Ενημέρωση / πληροφορίες για τη σχολική βία  μέσω εικόνων, φωτογραφιών  κ.λ.π.             

Συζήτηση  επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων. 

 Ενημέρωση των γονέων για το πρόγραμμα και για το φαινόμενο της κακοποίησης παιδιών 

και της πρόληψής της  

4.6. Δραστηριότητες  για  το Νηπιαγωγείο –Πρώτες Τάξεις του Δημοτικού  

Οι δραστηριότητες  που  πραγματοποιήθηκαν σε ολοήμερο  τμήμα Νηπιαγωγείου   στα 

πλαίσια εφαρμογής προγράμματος  Αγωγής Υγείας με στόχο την πρόληψη της βίας και της 

κακοποίησης παιδιών    είναι οι παρακάτω: 

  Ο εκπαιδευτικός – ή Νηπιαγωγός μιλάει στα παιδιά για το σώμα τους  και για ποιες 

περιοχές μπορούν να βλέπουν και να ακουμπάνε    οι άλλοι άνθρωποι και ποιοί .Αναφέρει 

στα παιδιά όλα όσα αναφέρθηκαν προηγούμενα.  

  Εξηγεί στα παιδιά  για τα μυστικά, καλά και κακά, μυστικά και δίνει παραδείγματα.. 

 Μαθαίνει στα παιδιά να λένε ναι στη φιλία, όχι στη βία  και τα παιδιά ζωγραφίζουν 

ελεύθερα σκηνές φιλίας. 

 Η Νηπιαγωγός μιλάει στα παιδιά και τους εξηγεί: Τι είναι Δικαίωμα;  Παραδείγματα  Ποια 

είναι τα δικαιώματα των Παιδιών.   

 Ιχνογράφημα –ομαδική Εργασία: Τα δικαιώματα των Παιδιών. Έμφαση στο δικαίωμα της 

Προστασίας – Ασφάλειας. 

 Το δικαίωμα των Παιδιών να λένε ΟΧΙ και σε   ποιες περιπτώσεις έχουν δικαίωμα να πουν 

ΟΧΙ. 

 Καταγραφή, παραδείγματα (προφορική έκφραση) Καταιγισμός Ιδεών. 

 Ιχνογράφημα – ατομική εργασία. Φύλλο εργασίας  Ανοικτό: Λέω όχι … όταν… Τα παιδιά 

ζωγραφίζουν ελεύθερα  και γράφουν πότε πρέπει να λένε ΟΧΙ  . 

  Η Νηπιαγωγός διαβάζει  την ιστορία:«Η Ρίνα η Αστερίνα δεν έχει μυστικά από τη μαμά» - 

Ένα παραμύθι για τη σεξουαλική παρενόχληση. Γίνεται  συζήτηση   με τα παιδιά τι θα 

έκαναν σε παρόμοιες περιστάσεις αν ήταν στην Θέση της Ρίνας. 

  Τα παιδιά ζωγραφίζουν εικόνες της ιστορίας που τους έκαναν εντύπωση.  Τα μεγαλύτερα 

παιδιά μπορούν με την βοήθεια της/του Εκπαιδευτικού  να κάνουν δραματοποίηση της 

ιστορίας ή και να την συνεχίσουν. 

 «Η Κίκο και  το χέρι»… αφήγηση, συζήτηση της ιστορίας, χρήση κούκλων, εμπέδωση,  

επεξεργασία και ιχνογράφησης της ιστορίας. Εκμάθηση του κανόνα των εσωρούχων: δεν 

αφήνουμε κανένα να βλέπει ή να αγγίζει τις περιοχές που φοράμε εσώρουχα. 
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 Χρήση τραγουδιών για το σώμα  (Χαρωπά τα δυο μου χέρια,  Χόκι πόκι,   ένα φιλάκι  κ.α.).  

 Παρακολούθηση του Βίντεο: «Το Μυστικό της Νίκης», μια ιστορία κινουμένων σχεδίων 

(3D animation video)  που περνά  μηνύματα σε γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως σε 

παιδιά, με τρόπο οπτικοακουστικό  και  εκπαιδευτικό, συμβάλλοντας  ουσιαστικά στην 

ευαισθητοποίηση  και στην προστασία των παιδιών.  Έχει δημιουργηθεί από την  καμπάνια 

«ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της παιδικής 

σεξουαλικής κακοποίησης . 

 Συζήτηση με τα παιδιά μετά την παρακολούθηση του Βίντεο,  εξήγηση αποριών,             

ανάλυση   των παραμέτρων, συζήτηση του τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά σε παρόμοια 

περίπτωση. 

 Δημιουργία Ατομικού φακέλου  Εργασιών  του κάθε νηπίου. 

 Ενημέρωση  γονέων  των νηπίων για την πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης των 

παιδιών. Οδηγίες για το τι πρέπει να λένε στα παιδιά και τι οδηγίες να τους δώσουν για να 
τα προφυλάξουν από πιθανή σεξουαλική παρενόχληση.. Συζήτηση με τους γονείς. 

5. Συμπεράσματα 

Η σεξουαλική κακοποίηση αφορά διεθνώς  1 στα 5 παιδιά.  Οι δράστες στην πλειοψηφία τους 

είναι γνωστοί στα παιδιά και πολύ συχνά είναι μέλη της  οικογένειας τους. Οι συνέπειες της 

ακολουθούν το παιδί και στην ενήλικη ζωή του.  Η πρόληψη της  Σεξουαλικής  Κακοποίησης είναι 

πολύ σημαντική  για να μπορέσουμε να έχουμε υγιείς ψυχικά ενήλικες .  

Γι αυτό το λόγο προτείνεται να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο  Πρωτογενούς Πρόληψης 

Σεξουαλικής Παραβίασης και Εκμετάλλευσης Παιδιών. 

1. Εφαρμογή της Σύµβασης για τα δικαιώματα του Παιδιού σε όλα τα επίπεδα.:α) Παροχές. β) 

Προστασία. 

2. Εθνική εκστρατεία για τα παιδιά και τους νέους. σε  α) διϋπουργικό επίπεδο. και   β)  

διακομματικό επίπεδο.             

3. Αντιμετώπιση της πορνογραφίας. 

4. Παρέµβαση στην εικόνα παιδιών και νέων στη διαφήµιση και στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

5. Προγράµµατα πρόληψης στα σχολεία (νηπιαγωγείο ως λύκειο) µέσω µμεθοδολογίας 

προαγωγής της υγείας. Πληθυσμιακοί Στόχοι: Εκπαιδευτικοί - Παιδιά - Γονείς  Πεδία: - 

Αυτοεκτίμηση - Αυτασφάλεια - Αυτοάµυνα. - Κοινωνικές δεξιότητες. - Επικοινωνία. – 

Ενημέρωση  Πρόληψη. ( Αγάθωνος Γεωργοπούλου, 1998). 

   Η ενημέρωση για το φαινόμενο κρίνεται απαραίτητη τόσο  στα παιδιά όσο και σε γονείς, 

εκπαιδευτικούς αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των 

μέσων κοινωνικής Δικτύωσης. 

  Τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  στο θέμα της Σεξουαλικής 

κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών πρέπει  να αποτελούν  μέρος του προγράμματος  των 

σχολικών δραστηριοτήτων προαγωγής υγείας  στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας αλλά και της  

Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης σε τακτική βάση. 

  Πρέπει να γίνει καταγραφή και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης   της Σεξουαλικής 

Κακοποίησης  παιδιών  αλλά και  αξιοποίηση και διάχυση τους τόσο στα  σχολεία   της 

πρωτοβάθμιας όσο  και της Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης. 

Χρειάζεται  να γίνουν έρευνες στον τομέα της πρόληψης   και αντιμετώπισης της 

Σεξουαλικής Κακοποίησης  . 

Είναι απαραίτητο  να γίνει ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  στο θέμα της πρόληψης και αντιμετώπισης  της 

παιδικής κακοποίησης – παρενόχλησης. 
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 Kρίνεται ακόμα σημαντικό να υλοποιηθούν:  Προγράμματα υποστήριξης νέων γονέων, 

προγράμματα υποστήριξης οικογένειας, Εκπαίδευση για γονείς, Προγράμματα παιδικής φροντίδας,  

ομάδες αυτοβοήθειας κ.α. (Cohn-Donelly, 1993,  Κονδύλη, 1994) 

 Επίσης είναι αναγκαίο  να υπάρξουν Ειδικά Προγράμματα δευτερογενούς  Πρόληψης 

Σεξουαλικής Παραβίασης και Εκμετάλλευσης Παιδιών, όπως τα παρακάτω:  

1. Θεραπευτική προσέγγιση νέων µε προδιάθεση για εξέλιξη σε "δράστες". Θεραπεία  σε 

πρώην θύµατα όλων των µορφών θυµατοποίησης, ιδιαίτερα σεξουαλικής και 

συναισθηματικής. (Furniss, 1991) 

2. Έγκαιρος προσδιορισµός γονέων µε προδιάθεση για κακοποίηση- παραµέληση των παιδιών 

τους. 

3. Ύπαρξη Προγραμμάτων Τριτογενούς Πρόληψης Σεξουαλικής Παραβίασης και 

Εκμετάλλευσης  Παιδιών: 

 1. Θεραπεία στα θύµατα. (Salter, 1988) 

 2. Στήριξη στις οικογένειες των θυµάτων 

 3. Προσφορά θεραπείας στους υπαίτιους στα πλαίσια της ποινής. 

 4. "Ξενώνες-κρίσης" για άµεση προστασία παιδιών-θυµάτων. 

 5. Θεραπευτικά προγράµµατα παιδικής προστασίας. ( Sgroi, 1982) 

 6. ∆ιακρατική συνεργασία και ειδικά µέτρα για τους καθ' έξιν διεθνείς παιδεραστές και τα 

δίκτυά τους. ( Αγάθωνος Γεωργοπούλου, 1998). 

   Εν κατακλείδι είναι σημαντικό  να γίνει  κατανοητό ότι το θέμα  της σεξουαλικής 

κακοποίησης και παρενόχλησης παιδιών  αφορά όλους, μπορεί να συμβεί σε κάθε παιδί  και έχει 

τεράστιες επιπτώσεις στην συναισθηματική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών. Για κανένα λόγο και 

με κανένα τρόπο  δεν πρέπει να γυρνάμε τις πλάτες μας σε αυτό. το τόσο  συχνό δυστυχώς 

φαινόμενο «το πιο καλά   κρυμμένο μυστικό». (Rush,  1981).Για το καλό των παιδιών, για το καλό 

της κοινωνίας, για το καλό  όλων μας. 
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Περίληψη 

Η πολυεπίπεδη κρίση που προέκυψε ως χρηματοπιστωτική και εν συνεχεία εξέλαβε διάφορες 

εκφάνσεις στην Ευρώπη προσέφερε πρόσφορο έδαφος για την καθιέρωση λαϊκιστικών 

επιχειρημάτων στον δημόσιο λόγο. Αρκετά πολιτικά κόμματα που παραδοσιακά διέθεταν 

περιορισμένη απήχηση σε εκλογικό και πολιτικό επίπεδο, ενισχύθηκαν μέσω της υιοθέτησης μιας 

αντιδραστικής και ακραίας στρατηγικής, η οποία περιλάμβανε μια αντιδημοκρατική και 

αντιευρωπαϊκή ρητορική στο πλαίσιο μιας συνειδητής προσπάθειας δημιουργίας ενός συμβολικού 

εχθρού, ώστε να συγκεντρώσουν τον αυξανόμενο αριθμό απογοητευμένων ψηφοφόρων, οι οποίοι 

επιδέχονταν και τις πρώτες δραματικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της κρίσης. Σκοπός 

της παρούσας μελέτης είναι η σύνδεση των κοινωνικών, οικονομικών αλλά και των δημοκρατικών 

συνεπειών της κρίσης με τη λαϊκίστικη ρητορική και τα επιμέρους της χαρακτηριστικά ανά την 

Ευρώπη, ώστε να αποτυπωθεί το μέγεθος της επίπτωσης της κρίσης στην μεταλλαγή της πολιτικής 

κουλτούρας και έκφρασης.  

 

Λέξεις κλειδιά: Λαϊκισμός, Κρίση, Δημοκρατία. 

1. Εισαγωγή 

Ο ιδεολογικός πυρήνας του λαϊκισμού συνυφαίνεται με μια συγκεκριμένη σύλληψη περί της 

ιδέας του «λαού» και της «σχέσης μεταξύ των ανθρώπων και των πολιτικών». Εν προκειμένω, ο 

λαός γίνεται αντιληπτός ως μια ομοιογενή συλλογικότητα. Γύρω από την βούληση αυτής της 

ομοιογενούς κοινότητας οφείλει να προσανατολίζεται οποιαδήποτε πολιτική δράση. Εξ αυτής της  

πρόσληψης εκπορεύεται στην συνέχεια μια αντιπάθεια προς την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. 

Διότι σε αυτή την μορφή πολιτεύματος οι πολιτικές αποφάσεις και ο έλεγχος της εκτελεστικής 

εξουσίας (κυβέρνησης) δεν ασκείται απευθείας από το λαό αλλά από μια λαϊκή αντιπροσωπεία 

(κοινοβούλιο). Ο λαϊκισμός συνδυάζει την απέχθεια απέναντι σε κάθε αντιπροσώπευση με τον 

υπαινιγμό ότι εκείνοι που αναλαμβάνουν κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και ειδικότερα  

κυβερνητική ευθύνη διαθέτουν μια τάση προς την υπερβολική ιδιοτέλεια, την απληστία και την 

διαφθορά. Σε αντίθεση με την αντιπροσώπευση, οι λαϊκιστές προπαγανδίζουν την ενότητα ανάμεσα 

στον λαό  και τους πολιτικούς και παριστάνουν τους «δήθεν» θεματοφύλακες της λαϊκής 

κυριαρχίας και τους  εκπρόσωπους της αληθινής βούλησης του λαού. 

mailto:sttvaz@yahoo.gr
mailto:mavrozaharakis@gmail.com
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Η θεμελιώδης  ιδέα της φιλελεύθερης δημοκρατίας εδράζεται στην αρχή ότι όλη η εξουσία 

πηγάζει από τον λαό. Αυτή η αρχή υπερυψώνεται από τους λαϊκιστές πολλαπλασιαστικά  με την 

θέση περί ενότητας μεταξύ λαού και κράτους. Το αξίωμα αυτό συνοδεύεται από την απροθυμία 

των λαϊκιστών απέναντι σε συμβιβασμούς. Κατά την άποψη τους κάθε μορφή συμβιβασμού 

νοθεύει την πραγματική βούληση του λαού. Με βάση αυτή την αντίληψη οι συμβιβασμοί 

αποτελούν επομένως απόκλιση από το ιδανικό της καθαρής «λαϊκής κυριαρχίας». Η αδιάλλακτη 

στάση πολλών λαϊκιστικών κομμάτων και κινημάτων εκπορεύεται από την παραπάνω 

κοσμοθεωρία. 

Ιδιαίτερα ευάλωτα σε λαϊκιστικά συνθήματα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού είναι τα 

μέλη  της μεσαίας τάξης, τα οποία αισθάνονται ότι η ύπαρξή τους απειλείται, όχι μόνο από την 

παγκόσμια οικονομική κρίση που υποβόσκει από το 2008, αλλά και λόγω της μαζικής εισροής –

πολλές φορές παράνομων – μουσουλμάνων μεταναστών. Στο πλαίσιο της κοινής εικόνας του 

εχθρού που υπακούει στο όνομα του «Ισλάμ», στους  Αμερικανούς  και Ευρωπαίους  λαϊκιστές 

υπάρχουν όμως και σοβαρές διαφοροποιήσεις. Έτσι, οι Αμερικάνοι λαϊκιστές καλλιεργούν μια 

ισχυρή αποστροφή προς το κράτος πρόνοιας κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο και γενικότερα ενάντια 

σε ένα  ισχυρό κράτος. Ως εκ τούτου, απορρίπτουν εξ αρχής τις  φορολογικές αυξήσεις. Συνεπώς, 

μπορεί να μιλήσει κανείς για έναν  αντιφορολογικό  φετιχισμό των  ακτιβιστών του Tea Party, ο 

οποίος πηγάζει από την  εποχή του προέδρου Reagan στη δεκαετία του 1980 και συνδέεται με μια 

ισχυρή  αντικρατική ρητορική που προσέφερε το υλικό για την πολιτική αμφισβήτηση του 

προέδρου Ομπάμα. Ειδικότερα με το επιχείρημα ότι δήθεν προσπαθεί να εισάγει στις ΗΠΑ τον 

σοσιαλισμό ή ακόμη χειρότερα και τον κομμουνισμό. Στη συνέχεια, καλλιεργήθηκε σκόπιμα και η  

υποψία ότι ο Πρόεδρος Ομπάμα είναι ο ίδιος  μουσουλμάνος, ακόμη και  μυστικός πράκτορας του 

Ισλάμ. Ο πραγματικός εχθρός του κινήματος του Τσαγιού υπήρξε  ο Πρόεδρος Ομπάμα.  

Αντίθετα, η οργή των Ευρωπαίων λαϊκιστών στρέφεται κυρίως κατά της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, δηλαδή κατά της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και των  θεσμικών  της οργάνων. Αφετηρία 

της πολιτικής αυτής είναι η ευρέως διαδεδομένη δυσαρέσκεια στην Ευρώπη η οποία στηρίζεται σε 

έναν απλό συλλογισμό. Ο συλλογισμός αυτός είναι ότι κατά την τρέχουσα κρίση χρέους, οι 

πλούσιες χώρες της ΕΕ που έχουν  σταθερές οικονομίες  διαχειρίστηκαν  με σύνεση τα οικονομικά 

και τώρα πληρώνουν για εκείνες τις χώρες που σώρευσαν τεράστια χρέη και κινδυνεύουν με 

χρεοκοπία επειδή έζησαν πέρα από τις δυνατότητές τους.  Στο σχήμα αυτό δεν χωράνε οι ευθύνες 

του Βορρά ούτε η κερδοσκοπία και η εκμετάλλευση που εξακολουθεί να ασκείται κατά του Νότου.  

2. Κυρίως μέρος  

2.1. Δημοκρατία και Λαϊκισμός: Μία αμφίσημη σχέση  

Διαμαρτυρία ή προεκλογική στρατηγική; Αποπλάνηση ή συζήτηση; Η αναφορά στον λαό 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αμφιλεγόμενη μορφή έκφρασης του λαϊκισμού. Πρέπει να 

αποκρυσταλλώσουμε λοιπόν τις θεμελιώδεις  διακρίσεις μεταξύ δημοκρατίας και λαϊκισμού και να 

διερωτηθούμε ποια χαρακτηριστικά του λαϊκισμού έχουν πράγματι θετική επίδραση στη 

δημοκρατία,  ποιες είναι οι ευκαιρίες και τα χρήσιμα διορθωτικά στοιχεία που προσφέρει στη 

δημοκρατία. Στην κατεύθυνση  αυτή προσεγγίζονται κριτικά τα επιχειρήματα που βλέπουν τον 

λαϊκισμό ως διορθωτικό στοιχείο στην ποιότητα της δημοκρατίας θεωρώντας ότι διευκολύνει  την 

ένταξη και συμπερίληψη περιθωριοποιημένων ομάδων του λαού καθώς επίσης παράπλευρα 

επιχειρήματα που θεωρούν ότι η ενταξιακή ιδιότητα του λαϊκισμού φέρνει μαζί της πολλές άλλες 

πτυχές, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως θετικά χαρακτηριστικά για την δημοκρατία και 

ειδικότερα ότι ο  λαϊκισμός μπορεί να δώσει φωνή σε ομάδες που δεν θεωρούν ότι 

αντιπροσωπεύονται σωστά ή ακόμα  δεν αντιπροσωπεύονται καθόλου  από τις ελίτ. Κριτικά 

εξετάζεται   επίσης το επιχείρημα ότι ο λαϊκισμός θίγει θέματα που συγκινούν τη σιωπηρή 

πλειοψηφία και την εκφράζουν, όπως για παράδειγμα τα ζητήματα που σχετίζονται με το 

προσφυγικό και την μετανάστευση, στα οποία μπορεί να συνεισφέρει στον δημοκρατικό διάλογο. 
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Με την έννοια αυτή πιθανότατα ο λαϊκισμός να αντιπροσωπεύει και να κινητοποιεί αποκλεισμένες 

ομάδες της κοινωνίας, βελτιώνοντας έτσι την πολιτική ένταξη τους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι 

μια ισχυρή δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να προσεγγίζει τον λαϊκισμό ως σοβαρή απειλή.  

Το δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα σηματοδοτήθηκε από έναν ανταγωνισμό μεταξύ των 

συστημάτων. Από την διαμάχη αυτή που πολλές φορές έπαιρνε διαστάσεις ακραίας σύγκρουσης το 

δημοκρατικά νομιμοποιημένο συνταγματικό κράτος του δυτικού κόσμου εξήλθε θριαμβευτικός 

νικητής, διαγράφοντας μία επιτυχημένη πορεία δεκαετιών ειρήνης και ελευθερίας. Τα κομματικά 

συστήματα των δυτικών δημοκρατιών τιθάσευσαν με την διαρκούσα και συμπαγή σταθερότητά 

τους, τις  εξτρεμιστικές τάσεις κάθε μορφής Στις ημέρες μας εντούτοις, οι παραδοσιακές 

διαχωριστικές γραμμές χάνουν ολοένα περισσότερο την σημασία τους  λόγω πολιτικών 

ανακατατάξεων οι οποίες φέρουν λαϊκιστικές πολιτικές δυνάμεις στο προσκήνιο. Τα  λαϊκιστικά 

κόμματα και κινήματα διείσδυσαν δυναμικά σχεδόν σε όλες τις δημοκρατίες του δυτικού κόσμου, 

αποτελώντας  αναπόσπαστο μέρος των  κομματικών συστημάτων. Την ίδια στιγμή, διαχέεται 

παντού ένας έντονος διάλογος σχετικά με το μίσος και το φόβο, τη δημοκρατία και την ελευθερία, 

την ασφάλεια, την τρομοκρατία την μετανάστευση. Εν προκειμένω απειλούνται σοβαρά ακριβώς 

τα θεμέλια της ελευθερίας, που θεωρούνται δεδομένα εδώ και δεκαετίες.  Συνεπώς αναδεικνύεται 

το επιτακτικό ερώτημα  εάν το φάσμα  του  λαϊκισμού με τις αυταρχικές διαστάσεις του απειλεί στα 

σοβαρά  τις  φιλελεύθερες κοινωνίες.    

Το Brexit στην Μεγάλη Βρετανία, η εκλογή του Donald Trump σε πρόεδρο των Ηνωμένων 

Πολιτειών, η  άνοδο του ακροδεξιού κόμματος της Le Pen στην Γαλλία, η άνοδος του Κινήματος 

των Πέντε Αστέρων στην Ιταλία, η άνοδος ακροδεξιών πολιτικών σχημάτων στην Ανατολική 

Ευρώπη, στην Αυστρία και στην Γερμανία και αν μη τι άλλο η άνοδος και η συμπόρευση του 

αριστερού και ακροδεξιού λαϊκισμού στην εξουσία στην Ελλάδα, αποτελούν σαφέστατες ενδείξεις 

ότι η δημοκρατία σήμερα αντιμετωπίζει μια τεράστια δοκιμασία. Ο λαϊκισμός φαίνεται να 

θριαμβεύει πάνω από την λογική συγκροτώντας ένα πλήγμα για τις φιλελεύθερες δυτικές αξίες 

(Roth, 2017).  

2.2. Η διάσταση του μετά–πραγματικού   

Η δυναμική αυτή των λαϊκιστών που συνιστά αναμφίβολα σοβαρή απειλή για την 

φιλελεύθερη δημοκρατία συνδέεται για πολλούς με την εποχή του μετα–πραγματικού, την εποχή 

μετά την αλήθεια (Lepore, 2016). Ο όρος αυτός του μετα-πραγματικού σηματοδοτεί μια βαθιά 

πολιτική αλλαγή στην κοινωνία μας, υπογραμμίζοντας ότι ο λαϊκισμός ενισχύει μία πολιτική δράση 

και σκέψη που δεν επικεντρώνονται πλέον στα γεγονότα και στα δεδομένα αλλά στα ψέματα, στις 

ανυπόστατες υποσχέσεις και στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από την ουσία των 

πραγμάτων (Lepore, 2016). Η δημοκρατία εισέρχεται στην μετα-πραγματική κατάσταση όταν δεν 

χρησιμοποιούνται πλέον γεγονότα και αποδεικτικά στοιχεία, αλλά κάποιες επίκαιρες  αφηγήσεις ως 

βάση του δημόσιου διαλόγου και της πολιτικής. Σε μια μετα-πραγματική δημοκρατία, τα γεγονότα 

και τα αποδεικτικά στοιχεία χάνουν το κύρος τους και από εκείνη την στιγμή και μετά η άγνοια και 

απόκρυψη γεγονότων μπορεί να επιφέρει την πολιτική επιτυχία (Hendricks, Vestergaards, 2017).  

Μια χρυσή εποχή δημοκρατίας, στην οποία οι πολιτικοί ήταν ειλικρινείς και αυθεντικοί, δεν 

υπήρξε ποτέ. Η πολιτική ήταν πάντα μια κάπως αήθης εάν όχι βρώμικη διαδικασία, με έναν 

σημαντικό βαθμό παραπλάνησης και σκηνοθεσίας (Marschall, 2017). Εντούτοις, η καινοτομία της 

μετα-πραγματικής δημοκρατίας είναι ωστόσο ότι oι εκφραστές του λαϊκισμού δεν μπαίνουν καν 

στον κόπο να κρύψουν το ψέμα ή να στηρίξουν τις αντιφάσεις τους με κάποια επαληθεύσιμα 

γεγονότα (Hendricks, Vestergaards, 2017). Όποιος αποκαλυφθεί από αυτούς για ένα ψέμα δεν έχει 

να φοβηθεί κάποιες συνέπειες  στον βαθμό που είναι σε θέση να κατηγορήσει επιτυχώς αυτούς που 

αποκάλυψαν το   ψέμα, ότι οι ίδιοι ψεύδονται και δεν είναι  αξιόπιστοι (Hendricks, Vestergaards, 

2017). Όταν για παράδειγμα κάποια ΜΜΕ που αποκαλύπτουν ψέματα κατηγορηθούν με επιτυχία 

για μεροληψία υπέρ κάποιου κομματικού χώρου ή αν οι ψηφοφόροι δεν τα  εμπιστεύονται, τότε η 

αποκάλυψη του ψεύδους δεν συνεπάγεται σοβαρές συνέπειες όσον αφορά την οπισθοδρόμηση 
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στην πολιτική καριέρα ή στη φήμη του πολιτικού  προσώπου που ψεύδεται. Στην μετα-πραγματική 

δημοκρατία έχει δευτερεύουσα αξία η συμπόρευση σύμφωνα με τα γεγονότα (Hendricks, 

Vestergaards, 2017). 

Ασφαλώς η πολιτική αφορά την τέχνη της πειθούς και σίγουρα δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια 

στην κοινωνία. Η αναζήτηση της αλήθειας είναι ζήτημα αντιγνωμίας και διαπραγμάτευσης, κάτι 

που αποτελεί το σήμα κατατεθέν των ελεύθερων κοινωνιών στις οποίες ούτε η Εκκλησία ούτε ο 

κυρίαρχος καθορίζει την κατεύθυνση, αλλά υπεύθυνοι πολίτες αποφασίζουν πώς θα ήθελαν να 

συμβιώσουν. Για να είναι όμως οι πολίτες σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους χρειάζονται ένα 

κοινό έδαφος, και μέχρι στιγμής αυτό ήταν λόγος. Από τότε που ο Καρτέσιος προσπάθησε λογικά 

να αποδείξει ότι ο ίδιος υπάρχει χωρίς απλά να βασίζεται στο κήρυγμα της Εκκλησίας, επιβλήθηκε 

εκτός από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, η δημοκρατική πεποίθηση ότι για να πιστέψουμε  ότι κάτι 

είναι αληθινό πρέπει να  αποδεικνύεται. Ωστόσο, το πολιτικό έτος 2016 αποκάλυψε ότι αυτή η 

συναίνεση δεν είναι πλέον απαραβίαστη ακόμη και στις δημοκρατικές κοινωνίες. Είναι προφανές 

ότι η πραγματολογική απόδειξη ως κινητήρια δύναμη των ανθρώπινων ενεργειών αμφισβητείται. 

Απτές αποδείξεις για αυτό υπάρχουν ποικίλες. Όταν για παράδειγμα στην Ελλάδα η διάσταση του 

χρέους βγήκε στην επιφάνεια, η υπόστασή του αμφισβητήθηκε από δυνάμεις προσκείμενες τόσο 

στον αριστερό όσο και στον δεξιό λαϊκισμό, με επιχειρήματα εκτός κάθε  λογικής. Σαν αντάλλαγμα  

αυτές οι δυνάμεις συνασπιζόμενες ανίερα ανήλθαν μάλιστα στην εξουσία όπου πλέον ήρθαν 

αντιμέτωπες με την διάσταση του πραγματικού που ήταν το χρέος. Στη Βρετανία, η εκστρατεία 

υπέρ του Brexit κέρδισε το δημοψήφισμα, παρόλο που όλα τα οικονομικά ινστιτούτα 

προειδοποιούσαν ότι το Brexit θα έβλαπτε σημαντικά τη χώρα. Συνεπώς ο ορθολογισμός και οι 

υποστηρικτές του αμφισβητούνται από ποικίλες ομάδες συμφερόντων και προφανώς η επιρροή 

τους στα πολιτικά γεγονότα μειώνεται (Felix, 2016).       

Οι αναλήθειες συνυπάρχουν πλέον ισότιμα με την αλήθεια στον δημόσιο διάλογο και  η 

πίστη εξισώνεται με τη γνώση. Η πρακτική αρχή όλων των δικτατόρων, να παρουσιάζουν τους 

πάντες ως διεφθαρμένους, πονηρούς, υποκριτές που εφιστούν την προσοχή σε δυσάρεστα 

γεγονότα, έχει επικρατήσει πλέον και στις δυτικές δημοκρατίες (Felix, 2016). Η σύγχρονη 

δημοκρατία ως το απόλυτο ο κοινωνικό εγχείρημα του διαφωτισμού, ως μοναδική μορφή 

διακυβέρνησης που θεωρεί την πρόοδο πιο σημαντική από τη διατήρηση της εξουσίας, 

αντιμετωπίζει ένα αβέβαιο μέλλον. 

Ο λόγος για την επέκταση του πεδίου για το μη–πραγματικό είναι ότι στον πολύπλοκο κόσμο 

της τεχνολογίας προστίθεται ο γενικότερος  αποπροσανατολισμός στο πλαίσιο της εντεινόμενης 

παγκοσμιοποίησης (Wiβmann, 2016). Εάν οι καθημερινές ειδήσεις και προγνώσεις προδιαγράφουν 

ότι  δεν υπάρχει οικονομικό μέλλον, είναι λογικό κανείς να μην θέλει να ακούσει αυτά τα γεγονότα. 

Δεν είναι περίεργο επομένως ότι όσοι περιστρέφονται γύρω από το μη–πραγματικό, 

προδιαγράφουν συχνά έναν νοσταλγικό κόσμο του παρελθόντος. Ο Putin για παράδειγμα 

ονειρεύεται δημόσια την επαναφορά της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, ο Trump υπόσχεται να κάνει την 

Αμερική «μεγάλη και πάλι», οι Brexiteers τρέφουν την λαχτάρα για την «χαμένη Αγγλία» και τα 

βίντεο του ISIS δοξάζουν ένα μυθικό χαλιφάτο.    

Ο 21ος αιώνας δεν χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση για καινοτομία κατά την Boym 

(2001), αλλά από την εξάπλωση της νοσταλγίας, πράγμα που υποβιβάζει την  κριτική σκέψη υπέρ 

μιας συναισθηματικής σύνδεσης. Σε ακραίες περιπτώσεις όπως της τρομοκρατίας που ασκούν οι 

διάφορες μορφές φονταμεταλισμού, οικοδομούνται φαντασιώσεις για τις οποίες κάποιος είναι 

έτοιμος να πεθάνει και να σκοτώσει. Μέσα από το μετα–πραγματικό ο λαϊκισμός κηρύσσει την 

απελευθέρωση. Η απόρριψη των πραγματολογικών γεγονότων και στοιχείων που θεωρούνται τα 

πιο βαρυσήμαντα σύμβολα της γνώσης και της εκπαίδευσης περιβάλλεται με μία νεανική ευφορία, 

με μία  επαναστατική γοητεία. Εξ ου πολλά λαϊκιστικά κινήματα τύπου Trump παρουσιάζονται ως 

εγχειρήματα γεμάτα ενθουσιασμό και ως «εξέγερση του λαού ενάντια στο κατεστημένο» (Priester, 

2012).  Η εμμονή στην αλήθεια από την άλλη, φαίνεται διαδικασία βαρετή, παρωχημένη, ντεμοντέ. 

Ο έλεγχος, η αμφισβήτηση, η διαπίστωση αποτελούν συχνά σκληρή δουλειά και δεν διαθέτουν 
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γοητεία. Ακριβώς όμως αυτά τα στοιχεία αποτελούν την ωριμότητα του Διαφωτισμού. Ένας μετα-

πραγματικός κόσμος δεν αποτελεί πρόοδο, αλλά μία επιστροφή στις σκοτεινές ημέρες και ας 

παρουσιάζονται από τους λαϊκιστές ως φωτεινές. 

2.3. Κατηγοριοποιήσεις του λαϊκισμού στις σύγχρονες δημοκρατίες 

Οι οικονομικές κρίσεις τεκμαίρονται σχεδόν πάντοτε σε συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο και 

αντίστροφα τροφοδοτούν το αντίστοιχο πολιτικό σύστημα. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο 

οι οικονομικές κρίσεις είναι συζευγμένες με πολιτικές κρίσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αυτής της αλληλεπίδρασης μεταξύ του πολιτικού και οικονομικού συστήματος υπήρξε η αποτυχία 

του εγχειρήματος της «Δημοκρατίας της Βαϊμάρης» στα χρόνια μετά τη Μεγάλη Ύφεση του 1929. 

H πρώτη απόπειρα καθιέρωσης μιας «Δημοκρατίας» στη Γερμανία απέτυχε λόγω της συνύφανσης 

του οικονομικού και του πολιτικού πεδίου. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν στην Γερμανία  της 

μεγάλη κρίσης του 1929 είναι αρκούντως γνωστές. Οι Ναζί κατέκτησαν την εξουσία και ενέπλεξαν 

λίγα χρόνια αργότερα όλο τον κόσμο σε πόλεμο. Οι ΗΠΑ βγήκαν ενισχυμένες από την κρίση και 

διαμορφώθηκαν σε μια παγκόσμια υπερδύναμη. 

Οι πολιτικές συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής  κρίσης που ξέσπασε μετά το 2008 δεν 

έχουν ακόμα ξεδιπλωθεί σε πλήρη έκταση. Αυτό που πολιτικά φαίνεται στον ορίζοντα είναι η 

ραγδαία άνοδο και αποτελεσματικότητα του λαϊκισμού, δεξιού και αριστερού. Επειδή ακριβώς  οι 

φορείς λήψης των αποφάσεων στην πολιτική και στην οικονομία δεν κατορθώνουν να 

τιθασεύσουν την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και ιδίως την ύφεση που την 

συνοδεύει, δίνουν ισχυρή λαβή σε  πολιτικούς εξτρεμιστές οι οποίοι εκμεταλλεύονται  τις 

 κοινωνικές και οικονομικές επιδράσεις της κρίσης και την συνακόλουθη δυσαρέσκεια των 

πολιτών. Άλλωστε είναι γεγονός ότι ανάμεσα στη Μεγάλη Ύφεση της Ελλάδας και τη Δημοκρατία 

της Βαϊμάρης υπάρχουν σαφής ομοιότητες: α) αμφότερες οι χώρες βρέθηκαν παγιδευμένες στην 

υποχρέωση τήρησης σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, στον κανόνα του χρυσού η Βαϊμάρη, 

στο ευρώ η Ελλάδα, β) αμφότερες οι οικονομίες είχαν τεράστια χρέη, προς τους Αμερικάνους οι 

Γερμανοί, προς τη Γερμανία και Γαλλία, η Ελλάδα, γ) αμφότερες οι οικονομίες βρίσκονταν κάτω 

από τεράστια πίεση από τις διεθνείς αγορές, δ) αμφότερες οι χώρες εφάρμοσαν σκληρή λιτότητα, ε) 

και στις δύο περιπτώσεις ακολούθησε της ύφεσης μια πορεία πολιτικής απονομιμοποίησης και 

ραγδαίας ανόδου του λαϊκισμού. 

Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα εάν είναι δυνατόν να μειωθεί το τεράστιο εύρος ενός 

τέτοιου φαινομένου; Όλο και περισσότερο, ο όρος λαϊκισμός υπόκειται τις τελευταίες δεκαετίες σε 

ένα είδος γενικής καταδίκης. Οι λαϊκιστές απομονώνονται και περιθωριοποιούνται στην πολιτική 

σκηνή από τους καθιερωμένους πολιτικούς δρώντες κατηγορούμενοι στον δημόσιο διάλογο ως 

θεμελιώδεις αντίπαλοι του πολιτικού κατεστημένου και εμπρηστές της δημοκρατίας (Kleger, 

2016). 

Όπως σημειώνει ο Ranciere (2017) οι κυβερνητικές ελίτ και οι ιδεολόγοι τους, δηλαδή ο 

κυρίαρχος πολιτικός λόγος διακρίνουν στον λαϊκισμό τρία βασικά γνωρίσματα:  

(1) ένα στυλ αλληλεπίδρασης που απευθύνεται στους ανθρώπους άμεσα, υπερβαίνοντας τους 

αντιπροσώπους του, 

(2) τον ισχυρισμό ότι οι κυβερνήσεις και οι κυβερνώντες ελίτ ασχολούνται περισσότερο με 

τα δικά τους συμφέροντα από ό, τι με το δημόσιο, 

(3) μια ρητορική που εκφράζει τον φόβο και την απόρριψη των αλλοδαπών.  

Οι λαϊκιστές ανακηρύσσουν το κατεστημένο ως ύψιστο εχθρό αναφέροντας συχνά ότι δρουν 

για «την επιστροφή της εξουσίας στους απλούς πολίτες (Boyte, Riessman, 1986). Συνεπώς, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η δύναμη του λαϊκισμού ενυπάρχει στο ίδιο το φαινόμενο του λαού ως 

στοιχείο της συνταγματικής τάξης.  

Πέραν όμως από την συστηματική αναφορά στον λαό ένα σημαντικό στοιχείο που προσδίδει 

δυναμική στον λαϊκισμό, βρίσκεται η διάσταση της συμπερίληψης και ένταξης 

περιθωριοποιημένων και κατώτερων κοινωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
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αναφερθεί ότι στη διεθνή βιβλιογραφία συνηθίζεται η διάκριση μεταξύ «exclusive» και «inclusive 

Populism». Ενδεχομένως μάλιστα, το ζήτημα του αποκλεισμού και της ένταξης να αποτελεί το πιο 

κρίσιμο στοιχείο όσον αφορά τη σχέση μεταξύ λαϊκισμού και δημοκρατίας.  

Εν προκειμένω, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι τρεις διαστάσεις αποκλεισμού ή ένταξης 

του λαϊκισμού, ήτοι «υλικού, πολιτικού και συμβολικού» (Mudde, Kaltwasser, 2013: 158). Η υλική 

διάσταση αναφέρεται στην κατανομή των δημοσίων  πόρων, όπως για παράδειγμα θέσεις εργασίας, 

σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Σε περίπτωση υλικού αποκλεισμού, ορισμένες ομάδες 

αποκλείονται από την πρόσβαση σε αυτούς δημόσιους πόρους. Η υλική ένταξη, από την άλλη 

πλευρά, προτιμά την επιλογή ομάδων μερικές φορές για την υπέρβαση  προηγούμενων  

διακρίσεων. Η υλική ένταξη ως τέτοια δεν είναι ιδιαίτερα λαϊκιστική. Στην πραγματικότητα, 

αποτελεί μέρος του κράτους πρόνοιας. Σε πολλές περιπτώσεις ωστόσο αποτελεί μέρος μιας 

πελατειακής πολιτικής και επομένως συνδέεται με τον λαϊκισμό (Mudde, Kaltwasser, 2013). 

Η πολιτική διάσταση αναφέρεται στις δύο διαστάσεις της δημοκρατίας. Από την μία μεριά 

είναι η διάσταση της πολιτικής συμμετοχής και από την άλλη η διάσταση της δημόσιας πολιτικής 

διαφωνίας για συγκεκριμένα ζητήματα. Ο πολιτικός αποκλεισμός σημαίνει εδώ ότι ορισμένες 

ομάδες παρεμποδίζονται στην πολιτική συμμετοχή στο δημοκρατικό σύστημα και δεν 

εκπροσωπούνται στη δημόσια διαβούλευση. Η πολιτική ένταξη αντίθετα προτιμά την συμμετοχή 

και εκπροσώπηση κοινωνικών ομάδων.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι ομάδες είχαν και 

προηγουμένως δικαίωμα συμμετοχής και εκπροσώπησης, αλλά «αγνοήθηκαν από το πολιτικό 

κατεστημένο» (Mudde, Kaltwasser, 2013:  161).    

Η συμβολική διάσταση θέτει τα όρια μεταξύ του λαού και των ελίτ με όρους λαϊκισμού. Όταν 

οι λαϊκιστές μιλάνε για τον λαό, χρησιμοποιούν τη ρητορική και τον συμβολισμό τους για να 

αποκλείσουν ορισμένες περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως οι Ρομά ή οι πρόσφυγες στην Ευρώπη, 

χωρίς να τις αναφέρουν κατηγορηματικά. Οι ομάδες που συνδέονται με τις ελίτ εξαιρούνται επίσης 

αυτόματα από τον λαό. Ταυτόχρονα, ομάδες που συμπεριλαμβάνονται ρητά στον ορισμό του λαού 

περιβάλλονται με τον όρο του συλλογικού «εμείς» και επομένως υπόκεινται σε μία διαδικασία 

συμβολικής ένταξης (Mudde, Kaltwasser, 2013: 164). 

Εμπειρικά θα μπορούσε κανείς να αναπαριστάνει την σύγκριση μεταξύ συμμετοχικού και μη 

συμμετοχικού λαϊκισμού (inclusive-exclusive populism) διαφοροποιώντας από την μία αριστερά 

λαϊκιστικά σχήματα τύπου ελληνικού ΣΥΡΙΖΑ, του ισπανικού PODEMOS και του ιταλικού 

Κινήματος των Πέντε Αστέρων (M5S) και από την άλλη, ακροδεξιά λαϊκιστικά σχήματα τύπου 

FPÖ στην Αυστρία, «Front National» στη Γαλλία υπό την Le Pen καθώς και το AFD στη Γερμανία. 

Τα αριστερά λαϊκιστικά σχήματα λειτουργούν συνήθως, από υλική, πολιτική και συμβολική 

άποψη, συμμετοχικά επιχειρώντας να προωθήσουν πολιτικά προγράμματα  τα οποία βελτιώνουν 

κατά κάποιον τρόπο την ποιότητα ζωής κάποιων αδύναμων και φτωχών κοινωνικών ομάδων και 

μεταναστών ενώ αντίθετα τα ακροδεξιά σχήματα χρησιμοποιούν περισσότερο την διάσταση του 

αποκλεισμού κυρίως απέναντι σε μετανάστες. Κατά μία έννοια τα αριστερά λαϊκιστικά σχήματα, 

ειδικότερα της νότιας Ευρώπης συμπεριφέρονται κατά το λατινοαμερικάνικο πρότυπο λαϊκισμού το 

οποίο πραγματεύεται κοινωνίες που δεν διαθέτουν το επίπεδο εξισωτισμού και ευημερίας της 

δυτικής Ευρώπης. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στην δυτική Ευρώπη δεν υπάρχουν οξείες  

κοινωνικοοικονομικές διαφορές. Ωστόσο, οι πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες εξακολουθούν να 

βασίζονται σε περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένες κοινωνικές υπηρεσίες και βοηθήματα και 

απολαμβάνουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Αντίθετα στη Λατινική Αμερική, οι λαϊκιστές 

αγωνίζονται για καλύτερες συνθήκες  διαβίωσης του πληθυσμού (Mudde, Kaltwasser, 2013) και 

κατά αυτό το πρότυπο συμπεριφέρεται και ο αριστερός λαϊκισμός της νότιας Ευρώπης με αναφορά 

περισσότερο στους αποκλεισμένους, περιθωριοποιημένους και φτωχούς. Ο ακροδεξιός λαϊκισμός  

αντίθετα  θέτει ως πρωταρχικό σκοπό να προστατεύσει τις ήδη υπάρχουσες καλές συνθήκες 

διαβίωσης και τον λαό από τον υποτιθέμενο συνεχώς αυξανόμενο κίνδυνο των ξένων προσφύγων 

και μεταναστών. Επομένως η υλική εστίαση στρέφεται περισσότερο «στον αποκλεισμό εξωτερικών 

ομάδων παρά στη συμπερίληψη αδύναμων ομάδων του λαού» (Mudde, Kaltwasser, 2013: 160). 
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Από την οπτική της πολιτικής διάστασης, ο νοτιοευρωπαϊκός αριστερός λαϊκισμός 

διακηρύσσει επίσης κατά το λατινοαμερικανικό παράδειγμα μια ριζοσπαστική δημοκρατία. 

Διακηρύσσοντας μια ριζοσπαστική ή γνήσια δημοκρατία, οι λαϊκιστές ηγέτες ασκούν κριτική στον 

ελιτιστικό χαρακτήρα των δυτικών δημοκρατιών και επιμένουν στην μεγαλύτερη ατομική πολιτική 

συμμετοχή. Για αυτούς, η πολιτική ένταξη σημαίνει λιγότερη επέκταση των εκλογικών 

δικαιωμάτων, αλλά μάλλον ενίσχυση των φωνών των άφωνων. Έτσι, τα κοινωνικά κινήματα και οι 

οργανώσεις θεωρούνται μηχανισμοί με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί το δημόσιο πεδίο, ενώ 

απέναντι στα κατεστημένα πολιτικά κόμματα εκφράζεται βαθύτερη δυσπιστία. 

Ο αριστερός λαϊκισμός όπως εκδηλώθηκε κατά την διάρκεια της κρίσης στη νότια Ευρώπη 

αντλεί σαφέστατες επιρροές από την Λατινική Αμερική ως μία μορφή έκφρασης και ενίσχυσης της 

πολιτικής εκπροσώπησης για τις ομάδες που υφίσταντο διακρίσεις και των οποίων οι φωνές δεν 

ακούγονταν στο πολιτικό σύστημα. Από την άλλη πλευρά, ο ευρωπαϊκός δεξιός λαϊκισμός, 

ενδιαφέρεται περισσότερο για τον ιθαγενή πληθυσμό και δεν θεωρεί τις ελεύθερες εκλογές ως 

επαρκείς, καθώς τα εδραιωμένα κόμματα δεν επιτρέπουν στον λαό να εκφραστεί με την ψήφο του 

σε θέματα ευρωπαϊκής μετανάστευσης και ολοκλήρωσης. Αυτή η στάση της δεξιάς στην Ευρώπη 

της προσδίδει εν μέρει ένα προφίλ υπέρ της συμμετοχής της σιωπηρής πλειοψηφίας που αισθάνεται 

απειλούμενη κοινωνικά. Τα ακροδεξιά κόμματα ωστόσο  κερδίζουν την εκλογική επιρροή τους 

πρωτίστως μέσα από μία πολιτική του αποκλεισμού των αλλοδαπών  και λιγότερο μέσα από μία 

πολιτική που υπόσχεται στον λαό οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα. Ο αποκλεισμός των 

άλλων ήταν πάντοτε στο επίκεντρο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. 

3. Συμπεράσματα 

Ο πραγματικός κίνδυνος που εκπορεύεται από τον λαϊκισμό είναι ότι τα συνθήματα των 

λαϊκιστών επιδρούν όπως ένας μεταδοτικός ιός. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι πολιτικοί που 

ανήκουν στα λεγόμενα μεγάλα κατεστημένα κόμματα παρασύρονται εύκολα στη χρήση 

των συνθημάτων των λαϊκιστών. Επί παραδείγματι, παρατηρείται στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή να 

κάνει χρήση του συνθήματος «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» που ανήκει στο άλλοτε κραταιό 

ΠΑΣΟΚ του Α. Παπανδρέου. Συνεπώς, σε αυτό το πλαίσιο οι ρόλοι αντιστρέφονται εύκολα. Οι 

άλλοτε πολέμιοι γίνονται θιασώτες και οι θιασώτες πολέμιοι ανάλογα το πολιτικό ρεύμα.  

Ταυτόχρονα, παρατηρούμε σε όλη την Ευρώπη μια τάση πολλών μελών του «πολιτικού 

κατεστημένου» να μπαίνουν συχνά στον πειρασμό να υιοθέτησης ευρωσκεπτικιστικών θέσεων των 

λαϊκιστών. Αντί να προωθούν έτσι την ικανότητα της ΕΕ στην διαχείριση κρίσεων μέσω της 

ενίσχυσης των υπερεθνικών ευρωπαϊκών θεσμών, ενισχύουν τους προμαχώνες του έθνους-κράτους. 

Αυτό ακριβώς όμως είναι το αίτημα των λαϊκιστών. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής 

διαδικασίας είναι ότι δυσχεραίνει την εξεύρεση ελπιδοφόρων λύσεων για την κρίση χρέους 

και κατά επέκταση για την διάσωση του ευρώ. 

Το ατελές εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης σκοντάφτει σήμερα σε πολλαπλές 

διαστάσεις που δεν είναι αμιγώς οικονομικές. Είναι βέβαιο ότι η εμβάθυνση μιας θεσμοθετημένης 

συνεργασίας απαιτεί περισσότερη δημοκρατία στην Ευρώπη και επομένως αλλαγές στις συνθήκες 

που διέπουν τη λειτουργία της. Αντίθετα, όμως, η ΕΕ διολισθαίνει σε μία μορφή τεχνοκρατίας στην 

οποία συμμετέχουν τα κράτη-μέλη χωρίς την εμπλοκή των πολιτών τους. Η εμπλοκή του λαϊκισμού 

στο ευρωπαϊκό πολιτικό πεδίο, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες 

ενότητες, θα εντείνεται περισσότερο όσο δεν επεκτείνεται η υπερεθνική δημοκρατία, μέσα από μια 

πολιτική αλληλεγγύη. 
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Abstract 

The aftermath of the current economic and financial crisis induced a social crisis that 

increased inequalities across the European Union. It is true that the measures undertaken to make 

the EMU more resilient have stirred the debate regarding the need for a stronger European Social 

dimension. Οn 17 November 2017, the European Commission, the European Parliament and the 

Council signed the European Pillar of Social Rights (EPSR). The purpose of the EPSR is to tackle 

the negative effects of the crisis on the labour markets as well as social welfare systems. The 

present paper analyzes the content, the legal nature and the implementation of the EPSR, examining 

the benefits and the weaknesses of this major action. Throughout the years, social policy is 

subsidiary to economic progress. The paper attempts to answer whether the EPSR can alter this 
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imbalance and enhance the vulnerable social protection. Despite its limitations, could EPSR become 

a vital instrument to achieve justice and equality in the European Union?  

 

Key words: European Pillar of Social Rights, Social Europe, legitimacy, pan-European 

labour market. 

1. Introduction 

In 2015 the European Pillar of Social Rights (EPSR) was first announced by the President of 

the European Commission. After a couple of years, on 26 April 2017, the Commission presented 

the results of the public consultation, along with the final proposal which was signed on 17 

November at the Gothenburg Summit. The EPSR is structured around three main headings and 

contains core principles for equal opportunities and access to labour market, for fair working 

conditions, and for social protection and inclusion. Twenty different key principles focus on the 

Euro-area counties to secure “a fair and truly pan-European labour market”, to secure “a social 

triple-A rating” for Europe.      

Hence, this paper analyses the contribution of the EPSR to the protection of social rights. 

Taking into serious consideration the huge social challenges that European Union is facing today 

and the vague social acquis as well, the paper examines the unique opportunity to embed stronger 

types of cooperation in European socio-economic governance process via the EPSR. The aim is to 

answer whether, the EPSR, the latest major initiative in the European social policy may indeed offer 

a progress. By providing a comprehensive analysis of the content, the legal nature and the 

implementation of the EPSR, the paper attempts to estimate the effectiveness of the EPSR to 

reverse the unclear legal nature of social rights. 

2. The Rationale of the Initiative 

European Union’s fundamental goal, protected in the Lisbon Treaty, was to create a ‘social 

market economy’ with a clear commitment to full employment, social protection, and effective anti-

poverty policy. Although, principles such as non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and 

equality are referred in Article 1a (Treaty on European Union), the social status of the European 

Union has been seriously undervalued in times of crisis. The model of a supranational economic 

governance based on the concept of social policy sovereignty, embedded in the single market 

process, has proven ineffective. As a result, European leaders are forced to reverse this outcome and 

deal with the critique that the Union lacks the legal instruments to promote a strong social agenda. 

Recently, the initiative of the President of the European Commission to enhance the social 

dimension of the Union led to the so-called European Pillar of Social Rights (EPSR), which has 

been jointly signed by the European Parliament, the Council and the Commission on 17 November 

2017, at the Social Summit.          

 This recent action of the Union illustrates that the European institutions still acknowledge 

the need for Europe to be equipped with a vigorous and tangible social dimension.  Member States 

are facing crucial social challenges, high unemployment, and different status in standards of living. 

Since the Member States are drifting away from each other, the gap in terms of socio-economics 

performance continues to widen within the European Union. The EPSR was first announced by the 

President of the European Commission on September 2015, in his State of the Union speech. He 

illustrated that the aim of the initiative was to defend European social values, to secure a “fair and 

truly pan-European labour market” and to “secure a social tripe A rating”. President Juncker 

declared “I will want to develop a European Pillar of Social Rights, which takes account of the 

changing realities of Europe’s societies and the world of work. And which can serve as a compass 

for the renewed convergence within the euro area” (EC, 2015). Examining this speech, it is obvious 

that the European leaders acknowledge the social wounds of Europe and the need for convergence 

within the Euro area as well. In this context, the EPSR seems to be the first significant action in the 
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European social policy via the European Commission. On 26 April 2017, the EC presented the 

results of the public consultations, which were held from September until December 2016, together 

with the final proposal for the EPSR. Recently, the EPSC has been jointly signed by the European 

Parliament, the Council and the Commission on 17 November 2017, at the Gothenburg Social 

Summit.  

3. Benefits and Weaknesses 

The European Pillar of Social Rights contribute to social progress by supporting fair and well-

functioning labour markets and welfare states. By virtue of strengthening the social acquis, it also 

focuses on delivering more effective rights to citizens. Regarding its content, the EPSR sets out 20 

principles and rights, divided into three categories: 

 equal opportunities and access to labour market 

 dynamic labour markets and fair working conditions 

 public support /social protection and inclusion. 

 
Table 1. The 20 principles of the EPSR 

 

Chapter I Chapter II Chapter III 

 

Equal opportunities and access 

to the labour market 

 

Fair working conditions Social protection and inclusion 

1. Education, training and life-

long learning 

 

5. Secure and adaptable 

employment 

11. Childcare and support to 

children 

2. Gender equality 

 

6. Wages 12. Social protection 

3. Equal opportunities 7. Information about 

employment conditions and 

protection in case of dismissals 

 

13. Unemployment benefits 

4. Active support to 

employment 

 

8. Social dialogue and 

involvement of workers 

14. Minimum income 

 9. Work-life balance 15. Old age income and 

pensions 

 

10. Healthy, safe and well-

adapted work environment and 

data protection 

 

16. Health care 

 17. Inclusion of people with 

disabilities 

 

18. Long-term care 
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19. Housing and assistance for 

the homeless 

 

20. Access to essential services 

 

 

Evidently, the EPSR focuses on the major threat of unemployment that EU facing today. 

Member States are currently trying to cope with the issue of unemployment and all the related 

changes of work patterns which take a very heavy toll on individuals and society by bringing 

poverty, income inequality, skill erosion, insecurity and segmentation of the labour market (Reinau 

and Nistor, 2017). Member States are facing huge social challenges as a result of the high 

unemployment rates. A first category of principles (Chapter I) is applied to properly   establish the 

right to:  i) quality and inclusive education, training and life-long learning for everyone, ii) equality 

of treatment and opportunities between women and men in all areas, iii) the right to equal treatment 

and opportunities to employment, social security, education and access to goods and services, 

regardless of gender, racial or ethnic origin, belief or religion, disability, age or sexual orientation 

and iv) active support in terms of direct and tailor-made assistance to improve employment or self-

employment prospects. 

The goal of the EPSR to deal with unemployment is rather challenging. The Statistics show 

that there is a high heterogeneity in employment and social outcomes between Member States 

(Eurostat, 2017).  

 

   
  Source: Eurostat, 2017. 

Figure 1. Unemployment rates (%) 2005-2016 
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Among the 28 Member States during 2016, the lowest unemployment rates were recorded in 

the Czech Republic (4%) and Germany (4.1%), while the highest rates were observed in Greece 

(23,6%) and Spain (19,6%). Compared to 2006, (see Figure 1) when the ratio of the highest to 

lowest unemployment rates in the Union was 3 to 1 (between Poland, and Denmark), recent 

statistics (see Figure 2) show a ratio that exceeds 5 to 1 (between Greece 20,7% and Germany 

3,6%).   

 

 
Source: Eurostat, 2017. 

 

Figure 2. Youth unemployment rates in EU-28 and EA-19, seasonally adjusted, January 2000 - December 2017 

 

The impact of the crisis has shown that national public employment services are often 

understaffed – specifically due to severe cuts in public services – and are unsuccessful incoping 

with young people who might not have been part of its usual target group before. The last principle 

of the first Chapter, which is called ‘active support to employment’, may enhance the conditions 

and enable young people towards entering new occupations. Social exclusion can be prevented via 

rapid and effective measures. On the other hand, it has been claimed that the EPSR, through this 

principle, does not make a step forward, since it revises the existing legislation on the young 

guarantee (Lorcher and Schomann, 2016). 

The second category (Chapter II) contains a rather crucial set of principles. In this category 

rights regarding conditions of employment, wages, health and safety at work are denoted. In that 

sense, crucial objectives such as ‘work-life balance’ and ‘social dialogue’ are further pursued. The 

EPSR indicates that the employers should ensure an adequate level of protection from risks that 

may arise at work and also provide fair wages that secure a decent standard of living, emphasizing 

that “in-work poverty shall be prevented” (EC, 2017b). EPSR has already been criticized in the 

context that it reaffirms and complements rights that are already present in the EU and international 

legal acquis, rendering, thusly, the principles and rights contained in binding provisions of EU law 

more visible, more understandable and more explicit (Fontecha, 2017). However, via the creation of 

the EPSR the European integration principle might obtain a guarantee in relation to a minimum 
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level of dignity for all. For instance, as far as the ‘wages’ (Principle 6, Chapter II) are concerned, 

the EPSR brings an impetus to think more about Minimum wage from the perspective of the Lowest 

Wage. Making wages ‘livable’ and guaranteeing workers the opportunity to pursue basic liberties, 

while reducing wealth and income inequality (Fabo and Belli, 2017). According to President 

Juncker, the EPSR represents something new for Europe. Over recent years, labour regulation has 

grown as a policy tool in importance. Expanding from its original function of protecting markets, it 

is increasingly being seen as a mechanism for stimulating employment growth. Yet, at the EU level, 

labour legislation is limited to a few specific areas, and in these areas-just as in the field of social 

policy- the EU has resolved to ‘support and complement the activities of the Member States’ under 

shared competences. Thus, the EPSR may offer a unique opportunity to address these shortcomings 

and embed stronger types of cooperation in European socio-economics governance process. The 

current framework, which is based on a common monetary policy, though, without any political 

governance of the euro area, was proven increasingly ill-conceived as the crisis unfolded, due to its 

inability to address asymmetric shocks (ILO, 2016). A more decent standard of living also ensures 

Work–family policies that help people reconcile their working obligations with their care 

responsibilities (Principle 9, Chapter II). Work–family policies have turned out to be effective in 

increasing womens’ labour market participation in several EU Member States, and rather important 

as well for longer-term trends in population and labour supply. By supporting both dual-parent and 

single-parent households, these policies also play a role in reducing inequalities, and help families 

acquire or sustain middle class status (Vaughan-Whitehead, 2016). 

 The Commission is oriented towards exploring effective ways of providing social security 

cover to as many people as possible. Poverty and social exclusion consist major threats in the 

European Union framework. Despite being mentioned as priorities regarding the European Law 

(Article 151 of TFEU), their levels remain high.  

 

 
Source: Eurostat, 2017. 

Figure 3. At-risk-of-poverty rate (%) and threshold (PPS) 2015 

 

During 2015, 17.3 % of the EU-28 population was assessed to be at-risk-of-poverty (see 

Figure 3). Figure 3 also presents an analysis of the at-risk-of-poverty threshold, which is defined as 

60 % of median income in each EU Member State.  
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Source: Eurostat, 2017. 

 

Figure 4. Number of persons (millions) at-risk-of-poverty or social exclusion analyzed by type of risks, EU-28, 2015 

 

In 2015, there were 51.0 million people in the EU-28 living in households that faced income 

poverty, 16.0 million persons experiencing severe material deprivation and 13.3 million people 

living in households with very low work intensity. According to these findings (see Figure 4) EU 

social policy in the field of poverty and social exclusion did not register good results. The third 

category (Chapter III) of the EPSR aims at these particular issues. In a nutshell, the EU aspires to 

overcome the current ineffective social policy. The ‘soft law’ of the Open Method of Coordination 

and the notion of the ‘flexicurity’ has been criticized for their lack of efficiency. The existing 

shortcomings in relation to the concept of ‘social protections and benefits’ such as ‘Childcare and 

support to children’, ‘Unemployment benefits’, ‘Health care’, ‘Pensions’ (see Picture 1) have 

created a significant vacuum in social protection within the EU. It is worth mentioning that certain 

differences exist between the preliminary outline of the EPSR and its final proposal, an aspect that 

possibly reveals the ambiguity in terms of context regarding Chapter III as well as the hesitation of 

the European leaders to adopt adequate measures of social protection. For instance, the entitlements 

for people with disabilities have been reformulated as a right to income support (and not merely 

‘basic income security’), which would allow a person to live in dignity (and not merely a decent 

standard of living, as was formulated in the initial outline). The reference to ‘a work environment 

adapted to their needs’ has been added, while the reference to ‘conditions of benefit receipt shall not 

create barriers to employment’ has been discarded. Moreover, the principle of ‘healthcare’ 

(Principle 16, Chapter III) has been shortened and simplified, when compared to the initial outline: 

“everyone has the right to timely access to affordable, preventive and curative healthcare of good 

quality”. 

4. Critique 

The outcome of the European Social Summit, held 20 years after the previous one, is a first 

step towards Social Europe. In times of crisis, the first official admission is related to the severe 

poverty risk and the seriously undervalued social protection. The consequences of the recession 
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justify the conclusion that Social Europe must be reinforced. This statement is from itself 

‘indulging’. On the other hand, the initiatives and the strategic moves that the EU leaders decided to 

adopt open a constructive discourse. The EPSR has already been criticized that rather making 

genuine progress in the area of social rights, it runs the risk of being a mere compilation of social 

standards that already exist in European Law (Fernandes, 2016). It is crucial to underline that 

whether EU wishes to achieve a triple A rating in the social policy, it should take measures to 

translate these principles into concrete results for the Europeans. The Commission should go 

further; the social dimension of the EU must be enhanced via the EPSR. In other words, it should 

create the opportunity for vital changes to be made in the economic and social software of the EU.  

However, the EPSR itself must first overcome some shortcomings in order to bring tangible 

benefits to the EU. The fact that it is a non-binding document has raised several doubts as far as 

legitimacy is concerned. The legal nature of the EPSR is an aspect that may minimize its potential. 

The fact that it includes guidelines and principles leads to conclusions unable to establish a concrete 

social acquis. Similarly, Principles of the Charter of Fundamental Rights (Chapter IV, Solidarity 

and Citizenship’s Rights) have also been criticized for their lack of legitimacy. The vulnerable 

status of the social rights is in need of legal approval. Therefore, according to the Commission ‘the 

principles and the rights enriched the European Pillar are not directly enforceable, requiring a 

translation of them into appropriate action or legislation, the Pillar being presented in the form of a 

Recommendation, its implementation being primarily the responsibility of national governments, of 

public authorities and of social partners’ (EC, 2017a). The implementation of the EPSR is another 

restriction that provokes skepticism about the productivity of the new initiative. The EPSR ensures 

equal treatment, equal opportunities, whilst, addressing discrimination issues, but it does not specify 

measures of implementations (Reinau & Nistor, 2017). The European Anti-Poverty Network 

(EAPN) has expressed their doubts as far as this lack of clarity over implementation is concerned. 

In their position paper (September 2016) they referred “that the legislative proposals are unlikely to 

have a major positive impact on living standards for the large amount of people in poverty who are 

not in work or in low paid/quality jobs, i.e. there is no proposal on Framework Directive on 

minimum income, or EU framework on minimum wage”. Hence, they conclude “that the 

implementation of the principles is still unclear, with the main burden falling on the European 

Semester, but without clear proposals of how systematic implementation of all the principles will be 

carried out”.  

Another ‘obscure’ issue is the fact that the EPSR is addressed exclusively to the Eurozone. 

The Pillar has been conceived for the Member States of the euro area but is applicable to all 

Member States that wish to be part of it. This initial restricted scope is based on the specific needs 

and challenges confronting the euro area (Fontecha, 2017). However, it has been criticized in terms 

of imposing common currency as a criterion for the implementation of the new initiative. It is 

claimed that such characteristics might act in contradiction to the aim of ‘healing’ the divergence 

across the Member States. Moreover, the fear of the creation or establishment of a two-speed social 

Europe is growing even more. A two-speed EU will produce the opposite results, via offering 

opportunities for inequality and social dumping as well. The Commission seems to give more 

attention to its economic goals over any social progress. By making euro the main area of focus, it, 

thusly, creates two categories of EU citizens; and the economic imperative therefore seems to win 

out, once again. These excessive social imbalances, just like excessive economic imbalances, 

threaten the viability of the monetary union and the credibility of the European Integration (Denuit, 

2017).     

Despite its apparent shortcomings, the EPSR consists a considerable opportunity to widen the 

debate by securing the European Social Policy and reconsidering the benefits of a more balanced 

relationship between economic and social goals within the EU. It puts forward the discussion on the 

future of ‘Social Europe’, with the goal of paving the way towards a more inclusive growth model, 
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applied first in the Eurozone, but with the incentive of further integration and consolidation by other 

Member States interested in following the initiative. 

5. Conclusions 

In light of the Social Summit of 2017, and as part of the overall debate on the future of 

Europe, the European leaders were forced, via the European Pillar of Social Rights, to promote 

convergence of Member States’ economies and societies. Under, this notion, the European Union 

launched the EPSR to sustain the standards of living, to create more and better jobs, to equip people 

with the right skills and to create more unity within the eurozone. In times of crisis, European 

Institutions adopt ‘new economic governance’ to deal with the dire consequences.  Therefore, the 

process of macro-economic reform, such as in the case of the European Semester, has drawn severe 

criticism on the future of the European Integration. The reinforcing budgetary discipline has 

introduced neoliberal actions; thus, the social dimension of Europe is at risk.  

It is really encouraging that the European Commission, the European Parliament and the 

Council of Europe illustrate the significance and urgency in reversing this downturn of the Social 

Policy via the EPSR. The reconciliation of macro-economic and social objectives is a great 

challenge indeed. It needs a definitive response that the EPSR has not offered yet. Certain 

shortcomings exist that subsequently raise doubts in terms of effectiveness. As far as the content is 

concerned, the fact that it is addressed only to the eurozone creates restrictions that should be 

properly solved and clarified. Moreover, the social field is lacking legitimacy. The Achille’s heel of 

Social Rights is their vague status, which is often correlated with the deprivation of judicial 

protection. Hence, a radical solution would be to adopt a legal document in order to advance the 

protection of social rights. Instead, the EU lanced an initiative with an unclear legal nature that 

reinforced the vulnerabilities of social rights with regards to constitutionalisation. The 

implementation of the EPSR seems to be problematic as well, since once again Member States have 

the responsibility of the actions.   

Nevertheless, the EPSR can be considered as an opportunity to set the EU back on track. It 

unravels the necessity for a new political consensus in relation to the most appropriate “type of 

Europe” in which EU citizens wish to live in. It has also been claimed that EPSR emphasizes on the 

fact that social dimension is not an academic decision but could fundamentally make an impact on 

people’s live. The European Economic and Social Committee (EESC) denotes that “a real istic 

future for the European Union can only be based on marrying a sound economic basis with a strong 

social dimension”.  Despite the unclear legal nature of the EPSR, the Committee understands that it 

still provides a clear ‘road map’ for fostering convergence among the Member States.  Reaching a 

consensus on who should do what regarding social policy, and notably in which areas the EU 

should act and how, would offer more transparency and accountability in the context of Social 

Policy.   
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Περίληψη 

Σε μια άκρως «χρησιμοθηρική» κοινωνία, η οποία συνεχώς παραγκωνίζει τις ανθρωπιστικές 

σπουδές για να δώσει έμφαση στην κατεύθυνση της τεχνολογίας, η ενασχόληση με την τέχνη 

καθώς και η ένταξή της στη μαθησιακή διαδικασία προβάλλει πιο επιτακτική από ποτέ. Τα 

εκπαιδευτικά μοντέλα και συστήματα, ανά τον κόσμο και τους αιώνες, εστιάζουν στη νοησιαρχία, 

στον ορθολογισμό, με στόχο τη δημιουργία ανερχόμενων και επίδοξων τεχνοκρατών 

παραμελώντας την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και τα ουσιαστικά εφόδια που χρειάζονται οι 

μαθητές. Η νοησιαρχία, η φιλοσοφική τάση που δίνει την προτεραιότητα στο νου και στα προϊόντα 

της νόησης, ο Ιντελεκτουαλισμός, προάγεται σε βάρος της φαντασίας και της δημιουργικότητας. 

Όπως πολλά γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπιστικών σπουδών και η τέχνη παραμένει ένας 
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τομέας ενδιαφέροντος με μη άμεσα ή απτά αποτελέσματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα 

των θεωρητικών αντικειμένων.  Ο μαθητής μπορεί να εφαρμόσει πρακτικά τις γνώσεις του όταν 

διδάσκεται μια ξένη γλώσσα ή Mαθηματικά.  Με την τέχνη είναι λιγότερο άμεση η εφαρμογή και 

ίσως αυτό αποθαρρύνει και του ίδιους τους μαθητές από τη μελέτη της, γιατί είναι συντονισμένοι 

με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της γρήγορης εφαρμογής και των άμεσων αποτελεσμάτων. Η 

σύγχρονη εκπαίδευση, όπως και η κοινωνία, αποθεώνουν τη λογική, τη χρησιμοθηρικότητα, το 

«πρακτικό», χαρακτηρίζοντας την τέχνη ως κάτι ανώφελο που έχει μια τυπική θέση στο πρόγραμμα 

χωρίς να αξιοποιείται στο βαθμό που θα ήταν δυνατό. Πολλές μελέτες έχουν, ωστόσο, καταδείξει 

τη σημασία της ένταξης της τέχνης στη μαθησιακή διαδικασία και τα πολλαπλά οφέλη που 

συνεπάγονται για τον εκπαιδευόμενο ή το μαθητή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 

υπογραμμίσει τη θετική και καίρια συμβολή της τέχνης σε ατομικό και κοινωνικό όσο επίπεδο. 

Εστιάζει στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και το αντίκρισμα της ένταξης της στην ευρύτερη 

δημόσια σφαίρα και το πολιτισμικό περιβάλλον, καθώς και στην προσωπική εξέλιξη όσων έρχονται 

σε επαφή μαζί της. Πρόκειται για βιβλιογραφική ανασκόπηση σε βάσεις δεδομένων όπως και σε 

φυσικές βιβλιοθήκες. Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν την ανάγκη τοποθέτησης των 

τεχνών σε ανάλογο επίπεδο με τα υπόλοιπα μαθήματα καθώς και την εστίαση της σύγχρονης 

έρευνας στην διαθεματική διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων μέσω των τεχνών.  

 

Λέξεις κλειδιά: τέχνη, νοησιαρχία, φαντασία, δημιουργικότητα, εκπαιδευτική διαδικασία,  

1. Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση στη σύγχρονη Ελλάδα βρίσκεται σε αδιαμφισβήτητη κρίση, εξαιτίας των 

πρόσφατων οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών (Σιδέρη, 2012). Την ίδια στιγμή διεθνείς 

συμβάσεις και θεωρητικοί επιχειρηματολογούν υπέρ της οικοδόμησης μιας ανεκτικής 

δημοκρατικής και παιδοκεντρικής εκπαίδευσης που θα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά και θα 

σέβεται το δικαίωμα τους στη μάθηση και την πρόοδο (ΟΗΕ, 2006 ∙ Ainscow, 2005 ∙  Barton, 1997 

∙ Florian, 2008). Αυτού του είδους η εκπαίδευση πιστεύεται ότι θα εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και 

ίσα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα, και θα δίνει στον καθένα την δυνατότητα να 

ξεπεράσει τις αδυναμίες του και να καλλιεργήσει τις δυνατότητες του. Βάσει σύγχρονων 

επιστημονικών ερευνών, παρατηρείται μια έλλειψη στο εκπαιδευτικό μας σύστημα σχετικά με την 

ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς των μαθητών. Είναι πλέον γνωστό ότι το σχολείο 

σκοτώνει τη δημιουργικότητα, παραγκωνίζοντας οτιδήποτε την ενισχύει, χωρίς να αφήνει 

περιθώριο για φαντασία, καινοτομία, έκφραση, έμπνευση και χωρίς να λαμβάνει υπόψη την κλίση, 

τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τα ταλέντα των παιδιών. Μακροπρόθεσμα η έλλειψη αυτή του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος φθίνει και την κοινωνία μας η οποία στερεύει από δημιουργικούς 

και καινοτόμους ανθρώπους.  

Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί είναι προσηλωμένοι στην διδακτέα ύλη, παραβλέποντας τον 

θεραπευτικό ρόλο των τεχνών τόσο σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης όσο και σε μαθητές ειδικής 

εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι πως τα παιδιά θα 

αναπτύξουν το γνωστικό, ηθικό και κοινωνικό επίπεδο. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

στρέφεται στην γνωστική ανάπτυξη παραγκωνίζοντας όχι μόνο δεξιότητες αλλά και κάθε 

εναλλακτικό τρόπο για δημιουργικότητα. Όσες καλλιτεχνικές δραστηριότητες προτείνονται από το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αντιμετωπίζονται ως ένα κατ’ επιλογήν μάθημα, που υπάρχει η 

ευχέρεια όταν υπάρχει πίεση χρόνου, χώρου η πόρων να παραλείπονται και να οργανώνονται 

συνήθως μόνο στα πλαίσια προαιρετικών διεπιστημονικών προγραμμάτων ή να επαφίενται στις 

προτιμήσεις του εκάστοτε εκπαιδευτικού (Ρόμπινσον, 1999). Έτσι η διδασκαλία μέσω τέχνης και 

περισσότερο σε παιδιά με ειδικές ανάγκες εξαρτάται από το εκπαιδευτικό σύστημα και την 

κοινωνία. Απαιτείται να παρέχονται στα παιδιά ενθαρρυντικές εκπαιδευτικές εμπειρίες κατά την 

διάρκεια των σχολικών τους χρόνων, αλλά και να τους δίνονται ερεθίσματα ώστε να εκφράζουν τις 

ικανότητες τους σε κάποια μορφή τέχνης. Το παιδί με ειδικές ανάγκες ή μη όταν έχει έφεση σε 
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κάποια μορφή τέχνης ή κάποια άλλη ικανότητα πρέπει να την αξιοποιεί και να μην μένει στάσιμη. 

Εάν ο εκπαιδευτικός και οι γονείς αντιληφθούν το ταλέντο των παιδιών τους θα ενισχυθεί η 

αυτοπεποίθηση και το αίσθημα ολοκλήρωσης τους. Ο Gardner στη θεωρία «Πολλαπλών Τύπων 

Νοημοσύνης», υποστήριξε ότι η νοημοσύνη είναι ένα σύνθετο πλέγμα διαφορετικών ικανοτήτων 

κάθε μια από τις οποίες μπορεί να αποτελεί έναν τύπο νοημοσύνης. Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη 

ένα πλήθος ερευνών υποστήριξε ότι τα παιδιά μικρότερης ηλικίας μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα 

έργα τέχνης αποδεικνύοντας ότι η αισθητική εμπειρία μπορεί να συμβάλει στην πολύπλευρη 

ανάπτυξη της νοημοσύνης, καθώς προσφέρει πλήθος συμβόλων για επικοινωνία (Gardner,1999). 

Κρίνεται επιτακτική ανάγκη λοιπόν να αναθεωρηθούν οι θεμελιώδεις αρχές με τις οποίες 

εκπαιδεύονται τα παιδιά, ώστε να αναγνωριστούν οι δημιουργικές τους ικανότητες και ο πλούτος 

που διαθέτουν, να αξιοποιηθεί η φαντασία τους χρησιμοποιώντας σαν εργαλείο κάθε μορφή τέχνης. 

Στόχος του σχολείου θα έπρεπε να είναι η εκπαίδευση της ολότητας τους ώστε να μπορούν αβίαστα 

να αντιμετωπίσουν το μέλλον και να κερδίσουν κάτι από αυτό. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Συζήτηση 

Ο ρόλος της Τέχνης έχει εξέχουσα σημασία για την γενική Εκπαίδευση, αλλά και για τα 

παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Η τέχνη είναι ένα παντοδύναμο εργαλείο, ένα μέσο 

έκφρασης, επικοινωνίας και θεραπευτικής βοήθειας. Μέσα από την τέχνη το άτομο μπορεί να ζήσει 

συμβολικά, να εκφράσει ιδέες και συναισθήματα. Η τέχνη μπορεί να αξιοποιηθεί ως ενταξιακός 

μηχανισμός για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες συναισθηματικές ή μαθησιακές, ενώ επίσης 

μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ένταξης στην Ειδική Αγωγή.  

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η συμβολή της τέχνης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

ψυχοσυναισθηματική ολοκλήρωση του ανθρώπου, καθώς μέσω αυτής τα άτομα  μπορούν να 

αναπτυχθούν ολόπλευρα. Η επαφή με κάθε μορφή τέχνης εκτός από την αισθητική εμπειρία που 

προσφέρει στο άτομο, συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της κριτικής του ικανότητας, της 

δημιουργικότητας και της φαντασίας του. Για αυτό το λόγο, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ένταξη 

της τέχνης στο σύγχρονο σχολείο ως μέσο διδασκαλίας. Τα μοντέλα διδασκαλίας που ισχύουν στα 

σχολεία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις θετικές και στις θεωρητικές επιστήμες παραγκωνίζοντας την 

συμβολή των τεχνών στην εκπαίδευση. Η νοησιαρχία, η φιλοσοφική τάση που δίνει την 

προτεραιότητα στο νου και στα προϊόντα της νόησης, ο Ιντελεκτουαλισμός, προάγεται σε βάρος 

της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Όπως πολλά γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπιστικών 

σπουδών και η τέχνη παραμένει ένας τομέας ενδιαφέροντος με μη άμεσα ή απτά αποτελέσματα. 

Αυτό είναι το μεγαλύτερο «μειονέκτημα» των θεωρητικών αντικειμένων.  Ο μαθητής μπορεί να 

εφαρμόσει πρακτικά τις γνώσεις του όταν διδάσκεται μια ξένη γλώσσα ή Mαθηματικά.  Η 

σύγχρονη εκπαίδευση, όπως και η κοινωνία, αποθεώνουν τη λογική, τη χρησιμοθηρικότητα, το 

«πρακτικό», χαρακτηρίζοντας την τέχνη ως κάτι ανώφελο που έχει μια τυπική θέση στο πρόγραμμα 

χωρίς να αξιοποιείται στο βαθμό που θα ήταν δυνατό. Ωστόσο, η σημασία της ένταξης της τέχνης 

στη μαθησιακή διαδικασία είναι μεγάλη και τα οφέλη που συνεπάγονται για τον εκπαιδευόμενο ή 

το μαθητή, πολλαπλά. Η τέχνη δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματα 

τους και να αναδείξουν τις δημιουργικές πτυχές του εαυτού τους.   

Ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι και η συμβολή των τεχνών στην εκπαίδευση των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες. Μέσω της τέχνης δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να αποκτήσουν νέες γνωστικές 

ικανότητες, να κοινωνικοποιηθούν ομαλά και να εκφραστούν με μη λεκτικό τρόπο, καθώς η ίδια η 

τέχνη αποτελεί μέσο έκφρασης. Σε αυτό το εγχείρημα καθοριστικός είναι ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού. Ο δάσκαλος είναι αναγκαίο να συμπεριλάβει τις διάφορες μορφές τέχνης στην 

διδασκαλία του, ώστε να τα βοηθήσει να εξελιχθούν γνωστικά και κοινωνικά και να αναδείξουν  τα 

ταλέντα τους. Σκοπός λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσουμε τη συμβολή των 

διάφορων μορφών τέχνης στην εκπαίδευση των τυπικά και μη αναπτυσσόμενων παιδιών.  Αν 
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κάποιος προσπαθήσει να εξετάσει το συσχετισμό τέχνης και εκπαίδευσης μπορεί να καταλήξει στο 

συμπέρασμα, ότι η τέχνη λειτουργεί ως ένας αυτόνομος κλάδος, ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο 

(Μαλαφάντης & Καρελά, 2012) ή ως ένα θεραπευτικό μέσο (Elliott, Kratochwill, Littlefield & 

Travers, 2000).  

Μουσική 

Παράδειγμα για την παραπάνω άποψη είναι η τέχνη της μουσικής.  Οι βάσεις για τη μουσική 

υπάρχουν ήδη τόσο στους ήχους της ίδιας της φύσης, όσο και στο ρυθμό που δίνουν οι διάφορες 

λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού (Ψαλτοπούλου-Καμίνη, 2015). Συγκεκριμένα, η μουσική 

συμβάλλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών με ειδικές ή μη δυσκολίες, όποιο βαθμό 

αδυναμίας και αν παρουσιάζουν, συμμετέχοντας στον θεραπευτικό, μαθησιακό και ψυχαγωγικό 

τομέα. Ο εκπαιδευτικός αξιοποιώντας την αρμόζουσα αγωγή μπορεί να ανακαλύψει, να εξελίξει 

και να αναπτύξει τις εν δυνάμει ικανότητες που έχει ένα παιδί. Άλλωστε, από τη φύση του ο 

άνθρωπος μπορεί να παράγει μουσική. Η διδασκαλία της μουσικής σχετίζεται στενά με την 

εκμάθηση της γλώσσας. Στα πρώτα έτη της ζωής του το παιδί, λαμβάνοντας τα ερεθίσματα από το 

περιβάλλον του, αναπτύσσει την ικανότητα του να παράγει μουσική και ομιλία μέσω της μίμησης 

και του πειραματισμού (Πρίνου-Πολυχρονοπούλου, 1991). Η βοήθεια που προσφέρει η τέχνη στα 

προγράμματα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι μεγάλη. Υπάρχουν  παιδιά με 

κάποιου είδους αναπηρίες που αναπτύσσουν μεγάλη ικανότητα στην μουσική. Η μουσική είναι 

ικανή να εμπνεύσει το άτομο για κίνηση ή για καλλιτεχνική δημιουργία. Ακόμα, η μουσική 

αποδεικνύεται πολύ ισχυρό μέσο για την προσέγγιση μαθητών με ψυχικές παθήσεις. Σήμερα, 

αναγνωρίζεται και επιστημονικά πως η μουσικοθεραπεία και η μουσική, όταν χρησιμοποιηθεί με 

την μορφή παρέμβασης, βοηθάει στην αποβολή των υποσυνείδητων βιωμάτων του μαθητή, 

στοχεύοντας στη ανάπτυξη αισιόδοξων αισθημάτων για τη ζωή και βοηθώντας τον να ενταχθεί εκ 

νέου σε κοινωνικές ομάδες συνομηλίκων και στη σχολική κοινότητα (Πρίνου-Πολυχρονοπούλου, 

1991).  Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι Talkington & Hall, όταν η μουσική χρησιμοποιείται για 

την εκπαίδευση ατόμων με νοητική υστέρηση, αυτά αυξάνουν τους δείκτες λεκτικής τους 

επικοινωνίας (Καρτασίδου & Σταικόπουλος, 2006). 

Θεατρικό παιχνίδι         

Μία πρώτη μορφή τέχνης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση είναι το 

θεατρικό παιχνίδι.  Το θεατρικό παιχνίδι και η δραματοποίηση ρόλων,  προτείνονται ως 

εναλλακτικοί μέθοδοι διδασκαλίας με βιωματική μορφή σε πολλά μαθήματα, ειδικά για μαθητές με 

ΑΠΣ και ΔΕΠΣ. Ακόμη, το παιχνίδι ρόλων και η δραματοποίηση συχνά προτείνονται από τους 

ερευνητές ως δραστηριότητες που ενδείκνυνται για επικουρικό υλικό για παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες, σύνδρομο Down ή αυτισμό. Επίσης, οι δύο αυτές τεχνικές του θεάτρου θεωρούνται 

αποτελεσματικές σε μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, εφόσον βοηθούν τα παιδιά να 

βελτιώσουν την καθημερινή τους συμπεριφορά και τις δεξιότητες επικοινωνίας (Ζαφειριάδης & 

Δαρδουβής, 2010). 

Περιλαμβάνει πολλά στοιχεία και τεχνικές του θεάτρου, όπως ο αυτοσχεδιασμός, το παιχνίδι 

ρόλων, η δραματοποίηση, η παντομίμα και η μεταμόρφωση, τα οποία όμως χρησιμοποιούνται με 

πιο ελεύθερο και προσωπικό τρόπο (Σέργη, 1983). Ωστόσο, το θεατρικό παιχνίδι δεν στοχεύει στην 

παραγωγή μιας θεατρικής παράστασης, αλλά στην εσωτερική ευχαρίστηση και ικανοποίηση των 

συμμετεχόντων (Faure & Lascar, 1990). Τα παιδιά δημιουργούν και δραματοποιούν φανταστικές 

ιστορίες και συνθήκες της πραγματικότητας (Γαλάνη, 2011). Το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ως εναλλακτικός τρόπος εκμάθησης και δημιουργικής 

απασχόλησης για παιδιά με ειδικές ανάγκες (Κοντογιάννη, 2000). Τα παιδιά μέσω του θεατρικού 

παιχνιδιού αποκτούν νέες γνώσεις, βελτιώνουν τις σωματικές κινήσεις τους και εκφράζουν τα 

συναισθήματα τους με ποικίλους τρόπους. Ιδιαιτέρα σημαντική είναι η συμβολή του θεατρικού 

παιχνιδιού στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη αυτών των παιδιών. Αρχικά, μέσα από το 

θεατρικό παιχνίδι και την ομαδική εργασία τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα βελτιώσουν τις 

κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες, στις οποίες συνήθως υστερούν. Η βελτίωση των 
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κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών θα τα βοηθήσει να απαλλαγούν από το άγχος μίας πιθανής 

αποτυχίας και από το φόβο της απόρριψης από τους συνομηλίκους, που ορισμένες φορές οδηγεί 

στην περιθωριοποίηση και απομόνωση τους (Κοντογιάννη, 2000). Επιπλέον, το θεατρικό παιχνίδι 

καλλιεργεί την συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών και παράλληλα  προωθεί το 

σεβασμό και την αποδοχή της «διαφορετικότητας» (Martello, 2001). Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο 

αποδοχής και συνύπαρξης τα παιδιά με ειδικές ανάγκες αποκτούν θετική αυτοεικόνα και 

αυτοπεποίθηση και μία θετική στάση προς τη ζωή. 

 Χοροθεραπεία 

  Ένα ακόμη είδος τέχνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και μη, είναι η χοροθεραπεία, η οποία όπως ορίζεται από την American 

Dance Therapy Association είναι η  «ψυχοθεραπευτική τεχνική, η οποία χρησιμοποιεί την κίνηση 

σαν μια δοκιμασία προώθησης της συναισθηματικής, νοητικής και φυσικής ολοκλήρωσης του 

ατόμου.» (Adler, 2003: 5-16).  Ο χορός διεγείρει την ανάπτυξη της σύνδεσης μεταξύ του μυαλού 

και του σώματος βελτιώνοντας την εικόνα του σώματος και της χωρικής συνειδητοποίησης καθώς 

και τις κοινωνικές δεξιότητες (Kowalski, 2000). Αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή των ανθρώπων 

αποτελεί η κίνηση. Μέσω της κίνησης του σώματος, ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει μια σκέψη, 

μια άποψη για τον κόσμο γύρω του αλλά και για τον ίδιο του τον εαυτό, την οποία δεν μπορεί να 

την εκφράσει μέσω του λόγου. Το σώμα αποτελεί το μέσο και την κινητήρια δύναμη για την 

ενεργητική αυτή έκφραση. Μέσα στα πλαίσια μιας ομάδας, ο μαθητής επαναλαμβάνει απλές 

δραστηριότητες – ασκήσεις , οι οποίες έχουν δομή και συνοχή, ενισχύοντας τις εμπειρίες του και 

τον έλεγχο των κινήσεων, αναπτύσσονται οι κοινωνικές του δεξιότητες και έτσι αποφεύγεται η 

περιθωριοποίηση και η απομόνωσή του. 

Αισθητική αγωγή          

Άλλη μία μορφή τέχνης που μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην εκπαίδευση είναι η 

αισθητική αγωγή. Η αισθητική αγωγή δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αναδείξουν τις 

δημιουργικές πτυχές του εαυτού τους και να αναπτύξουν την φαντασία και τη εφευρετικότητα τους 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.ΠΕΚ, 2012). Μέσα από τη ζωγραφική τα παιδιά μπορούν χωρίς λεκτικό τρόπο να 

αποτυπώσουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ιδέες τους. Μέσα από τα έργα τους συνήθως τα 

παιδιά απεικονίζουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και τις σχέσεις τους με  το οικογενειακό και το 

φιλικό περιβάλλον. Η αποκωδικοποίηση αυτών των εικαστικών έργων μπορεί να προσφέρει πλήθος 

πληροφοριών για την συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού (Kress & Leeuwen, 

1996). Η καλλιτεχνική δημιουργία και η ικανότητα διαχείρισης των εικαστικών υλικών συμβάλλει 

στην αύξηση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

Επιπλέον, η ζωγραφική ενδείκνυται για τη δημιουργία ομάδων, μέσα από τις οποίες τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες αναπτύσσουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες, ενώ παράλληλα 

καλλιεργείται η συνεργασία και η ενότητα. Σύγχρονες έρευνες υποστηρίζουν ότι η εικαστική τέχνη 

βοηθάει τα παιδιά με αυτισμό να κοινωνικοποιηθούν ομαλότερα και να  περιορίσουν τα 

προβλήματα συμπεριφοράς που εμφανίζουν (ΕΛΛ.Ι.Ε.ΠΕΚ, 2012). Τα εικαστικά έργα ως μέσο 

διδασκαλίας προσελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών με ειδικές ανάγκες, από ότι 

ένα απλό κείμενο, συμβάλλοντας στην αβίαστη απόκτηση νέων γνώσεων (ΕΛΛ.Ι.Ε.ΠΕΚ, 2012).     

Επιπλέον, οι εικαστικές τέχνες βοηθούν τα παιδιά, που δεν μπορούν να εκφράσουν λεκτικά τα 

συναισθήματά τους, τις ιδέες και τις σκέψεις τους, να εκφραστούν και να καλλιεργήσουν τον 

οπτικό γραμματισμό. Ανέκαθεν, άλλωστε τα παιδιά από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους επιλέγουν  

να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με τη βοήθεια της ζωγραφικής και της χειροτεχνίας. Η οπτική 

γλώσσα επιτρέπει, στα άτομα με δυσκολίες την επικοινωνία ιδεών, νοημάτων, πληροφοριών, 

συναισθημάτων (Malchiod, 2009). Με βάση αυτή την κατεύθυνση οι εικαστικές τέχνες μπορούν αν 

εφαρμοστούν στα πλαίσια του σχολείου να λάβουν και θεραπευτικό χαρακτήρα, καθώς βοηθούν να 

εκφραστεί το καταπιεσμένο συναίσθημα και καλλιεργούν ένα οικείο έδαφος έκφρασης.  

Κοινωνικές ιστορίες- Social Stories για παιδιά με αυτισμό      
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Τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις 

συναισθηματικές και κοινωνικές τους συνδιαλλαγές. Σύμφωνα με έρευνες, ένας αποτελεσματικός 

τρόπος ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με αυτισμό είναι οι κοινωνικές ιστορίε ς 

(Scattone, Tingstrom & Wilczynski, 2006). Οι κοινωνικές ιστορίες είναι μια μέθοδος που 

αναπτύχθηκε τη δεκαετία του   1990 στην Αμερική από την Carol Gray και χρησιμοποιείται ακόμα 

και σήμερα για τη διδασκαλία παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Αποτελούν 

σύντομες και εύληπτες ιστορίες, που διαθέτουν συγκεκριμένη μορφή και περιγράφουν καθημερινές 

κοινωνικές καταστάσεις στις οποίες το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες (Gray, 1998). Κύριος σκοπός 

των κοινωνικών ιστοριών είναι η κατανόηση και υιοθέτηση των κατάλληλων κοινωνικών 

συμπεριφορών από τα παιδιά με αυτισμό (Crozier &Tincani, 2005). Δηλαδή, τα παιδιά περιορίζουν 

τις μη επιθυμητές συμπεριφορές και αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές και κοινωνικές  δεξιότητες 

τους. Αυτές οι ιστορίες βοηθούν τα παιδιά με αυτισμό να αναπτύξουν την έννοια της 

ενσυναίσθησης, δηλαδή την ικανότητα  να κατανοούν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά 

κάποιου άλλου ανθρώπου (Kuoch & Mirenda, 2003). Η ενσυναίσθηση αποτελεί ένα από τα κύρια 

στοιχεία για τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων. Όλα τα παραπάνω έχουν θετική επίδραση 

στην αυτοεικόνα και την αυτοπεποίθηση του παιδιού, ιδιαίτερα όταν δίνεται έμφαση στην θετική 

συμπεριφορά του. Οι κοινωνικές ιστορίες μπορούν να δημιουργηθούν από τα άτομα που 

αλληλεπιδρούν και ζουν με το αυτιστικό παιδί, όπως είναι οι δάσκαλοι και οι γονείς (Δίπλα, 2012). 

Βέβαια, είναι αναγκαίο η κάθε κοινωνική ιστορία να είναι σύμφωνη με το γνωστικό επίπεδο στο 

οποίο βρίσκεται το παιδί (Gray & Garand,1993).  

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η τέχνη αποτελεί ένα αποτελεσματικό 

μέσο διδασκαλίας και στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Διότι, μέσω αυτής δίνεται 

η δυνατότητα στα παιδιά να ενταχθούν ομαλότερα στο κοινωνικό σύνολο, να αποκτήσουν 

γνωστικά εφόδια και να αναδείξουν τα κρυφά ταλέντα και τις κλίσεις τους.    

3. Συμπεράσματα 

«Κάθε εργαλείο αποτελεί προέκταση του σώματος και επιτρέπει την πραγμάτωση της 

επιθυμίας, με τη χρήση του να καθίσταται αναγκαία εξαιτίας κάποιας έλλειψης της φυσικής μας 

υπόστασης. Το μαχαίρι καλύπτει την ανάγκη μας – και ταυτόχρονα την ανικανότητά μας- να 

κόβουμε. Το μπουκάλι καλύπτει την ανάγκη μας – και ταυτόχρονα την ανικανότητά μας- να 

μεταφέρουμε νερό. Προκειμένου να ανακαλύψουμε τη χρησιμότητα της τέχνης, οφείλουμε να 

αναρωτηθούμε τι έχουμε ανάγκη- αλλά δυσκολευόμαστε- να πραγματοποιήσουμε με το μυαλό και 

τα συναισθήματά μας. Σε ποιες ψυχολογικές αδυναμίες μας βοηθάει η τέχνη;» (De Botton & 

Armstrong, 2015: 5). 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι η τέχνη συμβάλλει στην αισθητική καλλιέργεια ενηλίκων 

και μη, καθώς βοηθάει στον εικαστικό γραμματισμό, στη διαμόρφωση της οπτικής αντίληψης, της 

προσωπικής αισθητικής και της συνειδητοποίησης της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. 

Επίσης, βοηθάει στην συνειδητοποίηση του εκπαιδευτικού ρόλου των μουσείων και της συμβολής 

τους στην δια βίου μάθηση προκειμένου να κατανοηθεί η μεγάλη σημασία της πνευματικής 

καλλιέργειας. Ακόμη, μπορεί να προσφέρει ιδιαιτέρως πολλά στους ενήλικες, καθώς πέρα από την 

εξοικείωση και εμβάπτισή τους στην τέχνη, μπορεί να αποτελέσει μια σοβαρή και δημιουργική 

απόδραση από την καθημερινότητα, τα προβλήματα και τα άγχη που τους κατατρέχουν και να 

προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην ψυχοσυναισθηματική τους ισορροπία. Μέσα από την 

τέχνη επιτυγχάνεται πνευματική εγρήγορση, η κοινωνικότητα και η καλλιέργεια κάποιων 

δεξιοτήτων, η ανάγκη έκφρασης και επικοινωνίας, η ανάγκη που νιώθουν να αισθάνονται χρήσιμοι 

συνεισφέροντας και η ανάγκη που νιώθουν για επιρροή, ότι δηλαδή μπορούν να γίνουν φορείς 

κοινωνικής προσφοράς και αλλαγής.  Κυριότερο, ωστόσο, όφελος είναι η επικοινωνία, ο διάλογος 

και η επαφή μέσω της τέχνης με άλλους ανθρώπους. Η τέχνη συντελεί στην καλλιέργεια της 

οπτικής ευαισθησίας, την παρατηρητικότητα, την ενσυναίσθηση, τη διαχείριση προβλημάτων, την 

επαφή με το συναίσθημα, τη φαντασία (Dewey), την ανάπτυξη πολλαπλών ειδών νοημοσύνης 
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(Gardner, Harvard School of Education), την εξοικείωση με τον αντισυμβατικό τρόπο σκέψης, το 

γεγονός ότι τα μεγάλα έργα τέχνης μιλούν για σημαντικές αλήθειες, έχουν ολιστική διάσταση, 

απαιτούν νοητική και συναισθηματική εγρήγορση για την κατανόηση τους (Κόκκος, 2016),  την 

καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης, την ιστορική γνώση, την αισθητική καλλιέργεια, την αφομοίωση 

και εκτίμηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.   

Το στοιχείο που περισσότερο από όλα θα ήταν ωφέλιμο να καταδειχτεί και να αναδειχτεί 

μέσα από αυτή την εργασία είναι ότι η τέχνη λειτουργεί θεραπευτικά και δεν υφίσταται, τα χιλιάδες 

χρόνια που υπάρχει, για λόγους διακοσμητικούς (Αθανασέκου, 2016β).   

Αναμφίβολα ο άνθρωπος αποτελεί από την αρχή της ύπαρξής του ον εκφραστικό και 

δημιουργικό. Μέσα από τη δημιουργία το άτομο επικοινωνεί, αγγίζει το υποσυνείδητό του, αντλεί 

συναισθήματα αυτο-εκπλήρωσης και εκφράζει την εσωτερικότητά του, αποβάλλοντας ταυτόχρονα 

εντάσεις και εσωτερικές συγκρούσεις. Είναι πλέον αποδεκτό ότι οι τέχνες αποτελούν σημαντικά 

εργαλεία διάγνωσης και θεραπείας στον τομέα της παιδοψυχιατρικής. «Η εικαστική τέχνη δίνει τη 

δυνατότητα στον άνθρωπο να είναι ενεργός ως προς τον τρόπο θεραπείας του» (Malchiod, 2009: 

22). 

Βάσει ερευνών τα παιδιά που χρίζουν ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι γνωστό ότι 

μένουν πίσω χρονικά και ότι εκ γενετής αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα της 

μεταφοράς και του συμβολικού τρόπου ζωής, γιατί εκλαμβάνουν τα πράγματα κυριολεκτικά. Γι 

αυτό το λόγο είναι ακόμη πιο σημαντική η χρήση κάθε μορφής τέχνης στην εκπαίδευση των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες, ώστε να μπορέσουν να αποκομίσουν όλα τα οφέλη από τη συμβολική 

ζωή όπως είναι το χιούμορ, ο σαρκασμός, η σάτιρα, η φαντασία, βοηθώντας ταυτόχρονα στην 

καλύτερη επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο και στην αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην 

τάξη αλλά και στην  κοινωνία, καθώς με την κατάλληλη προσέγγιση η τέχνη αποτελεί ένα από τα 

ισχυρότερα ενταξιακά εργαλεία. Γιατί η τέχνη από μόνη της εκφράζει τη μεταφορά και το 

συμβολικό τρόπο ζωής.   Επιπρόσθετα, χρησιμοποιώντας την τέχνη μπορούν να διδαχθούν διάφορα 

αντικείμενα, καθιστώντας την το ιδανικότερο εργαλείο για το διαθεματικό τρόπο προσέγγισης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Λειτουργώντας, λοιπόν, η τέχνη ως αφόρμηση και αφετηρία δίνεται η 

ευκαιρία στα παιδιά να ασχοληθούν με πάρα πολλά αντικείμενα, με μαθήματα σχολείου όπως η 

φυσική, η γλώσσα, τα μαθηματικά, ακόμη και με καταστάσεις δύσκολες που αντιμετωπίζουν στην 

καθημερινότητά τους.  

Καθίσταται τόσο σημαντική η χρήση της τέχνης στη διδασκαλία των μαθητών με ειδικές 

ανάγκες ή μη για το λόγο ακριβώς του ότι ο τρόπος προσέγγισης και σύλληψης της μάθησης είναι 

σε κάθε άτομα διαφορετικός. Η ευφυΐα ποικίλει. Σκεφτόμαστε τον κόσμο με όλους τους τρόπους 

που τον βιώνουμε. Σκεφτόμαστε οπτικά, ηχητικά, κιναισθητικά, με αφηρημένους όρους. Ο κάθε 

άνθρωπος με λίγα λόγια έχει τους δικούς του τρόπους μάθησης. Ο Gardner, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

θεωρούσε πως η νοημοσύνη είναι ένα σύνθετο πλέγμα ξεχωριστών ικανοτήτων. Υποστήριζε πως η 

νοημοσύνη δεν είναι μία και ενιαία, αλλά πολλές και διαφορετικές. Επομένως, η αλληλεπίδραση 

του ατόμου και της τέχνης προωθεί την ανάπτυξη των πολλών εκφάνσεων της νοημοσύνης, 

προσφέροντας πολλά σύμβολα για επεξεργασία (Gardner, 1990). Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα 

έδειξε πως η ασχολία του ατόμου με τις τέχνες ενεργοποιεί κυρίως το δεξί ημισφαίριο του 

εγκεφάλου, εστιάζοντας στα χωρικά στοιχεία αντίληψης και πράξης. Ουσιαστικά, λοιπόν, 

συμβάλλει στη βοήθεια αυτοκυριαρχίας, ανάπτυξης συντονισμού, προσοχής καθώς και τη 

διαπολιτισμική κατανόηση (Χατζηχρήστου, 2008 ∙ Downey & Kelly, 1979). 

   Η Τέχνη αποδεικνύεται ένα ισχυρό εργαλείο που βοηθάει με πολλούς τρόπους το παιδί να 

εκφραστεί, να επικοινωνήσει, να θεραπευτεί. χρησιμοποιώντας την τέχνη το άτομο είναι σε θέση να 

εκφράσει τα συναισθήματα και τις ιδέες του στο χαρτί και να πορευτεί καλύτερα στη ζωή του 

(Κουτσελίνη, 2001). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η τέχνη είναι γνώση. Καθώς βοηθά στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας , της κριτικής ικανότητας και της φαντασίας του παιδιού. Η τέχνη, λοιπόν, δίνει 

ερεθίσματα για προβληματισμούς και ωριμάζει συναισθήματα.  
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Σε μια άκρως «χρησιμοθηρική» κοινωνία, η οποία συνεχώς παραγκωνίζει τις ανθρωπιστικές 

σπουδές για να δώσει έμφαση στην κατεύθυνση της τεχνολογίας, η ενασχόληση με την τέχνη 

καθώς και η ένταξή της στη μαθησιακή διαδικασία προβάλλει πιο επιτακτική από ποτέ.  Τα 

εκπαιδευτικά μοντέλα και συστήματα, ανά τον κόσμο και τους αιώνες, εστιάζουν στη νοησιαρχία, 

στον ορθολογισμό, με στόχο τη δημιουργία ανερχόμενων και επίδοξων τεχνοκρατών 

παραμελώντας την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και τα ουσιαστικά εφόδια που χρειάζονται οι 

μαθητές. Τα καλλιτεχνικά μαθήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τα υπόλοιπα. Ο 

εκπαιδευτικός έχει ευθύνη να κατευθύνει τον μαθητή σε πνευματικά αγαθά αλλά και στην 

κινητοποίηση της έμπνευσης του.  Θα πρέπει να ενταχθεί η τέχνη στην καθημερινή εκπαιδευτική 

διαδικασία. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει και η ανάλογη επιμόρφωση. Αυτός είναι ένας 

σοβαρός λόγος έτσι ώστε  η γνωριμία και ενασχόληση  με τις τέχνες να αποτελέσει εκπαιδευτική 

προτεραιότητα. 

 Σύμφωνα με τον Gardner (1999: 177) «οι περισσότεροι πολιτισμοί, και σίγουρα εκείνοι που 

θεωρούν ότι είναι πολύ πολιτισμένοι, δεν χρειάζονται ειδικά επιχειρήματα για να συμπεριλάβουν 

τις τέχνες στα σχολεία τους». Ευελπιστώντας και προσμένοντας μια επαναστατική εκπαιδευτική 

αλλαγή, ένα σχολείο που θα προάγει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τον πολιτισμό, έστω 

μεμονωμένα, δίχως ακόμη το νομικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί όλων των 

βαθμίδων ας εργαστούν προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της τέχνης στη μαθησιακή 

διαδικασία. Μερικά, μόλις, από τα οφέλη συζητήθηκαν στην παρούσα εργασία, και δεν θα 

μπορούσε να είναι αλλιώς, γιατί η πραγματική σχέση με την τέχνη μπορεί μόνο να είναι βιωματική 

και τότε διαρκεί δια βίου.  
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ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ-ΞΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 

Δούκη Ιορδάνα  

idouki@hotmail.com 

Θεολόγος Εκπαιδευτικός 

 

Περίληψη  

Οι έννοιες της ετερότητας και της ξενότητας βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού 

όπως αυτός τίθεται στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου. Η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση 

εκκινώντας από τον πλούτο των προσεγγίσεών της, αναφορικά με την κατανόηση, αντίληψη και 

πρόσληψη του όρου της ξενότητας συμβάλει στην ευρύτερη, βαθύτερη και εναργέστερη 

κατανόηση της ετερότητας του άλλου, πέρα και έξω από διασπαστικά δίπολα του τύπου άλλοι -

εμείς και στην δυναμική της αλληλοπεριχώρισης.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ετερότητα, ξενότητα, ξένος. 

1. Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής κοινωνίας όπου η όσμωση λαών, πολιτισμών, θρησκειών 

και ιδεών αποτελούν μια υπό διαμόρφωση κοινωνική πραγματικότητα, τίθεται επιτακτικά το 

ζήτημα της ετερότητας και του τρόπου αντίληψης και διαχείρησής της. Έτσι έχουν διαμορφωθεί 

βαθμιαία, μια σειρά αντιλήψεων και καταστάσεων (Πέτρου 2003) . Έχει γίνει λοιπόν κατανοητό ότι 

δεν υπάρχουν καθεαυτοί τέλειοι ή ατελείς πολιτισμοί αλλά τρόποι επίλυσης προβλημάτων από τον 

άνθρωπο.  

Παράλληλα στα πλαίσια της εξέλιξης της επικοινωνίας και της παγκοσμοιοποίησης γίνεται 

συνείδηση το ότι οι άνθρωποι δεν ζούν σε κλειστές κοινωνίες αλλά έχει διαμορφωθεί μια εγγύτητα 

παρά την τοπική απόσταση. Επίσης έχουμε προτεραιότητα του προσώπου έναντι των πολιτισμικών 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0305735600282010
https://www.youtube.com/watch?v=x4Wul4A-cHo
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εκφάνσεων, απομυθοποίηση της εξουσίας, η οποία θεωρείται πλέον ως ζήτημα συμφωνίας, 

εκκοσμίκευση που αποιεροποιεί τον κόσμο, διεθνοποίηση της αγοράς, μετακινήσεις πληθυσμών.  

Ειδικότερα σε σχέση με το θρησκευτικό χώρο ύστερα από σειρά αντιπαραθέσεων 

προέκυψαν, η αντίληψη της ανοχής και η αρχή της ανεξιθρησκίας. Παράλληλα μέσα στην δίνη 

ανακατατάξεων και επαναπροσδιορισμών γίνεται λόγος για επιστροφή της θρησκείας είτε για 

αποεδαφοποίηση της θρησκείας, τάσεις που εκφράζονται είτε μέσα από τις λεγόμενες θρησκείες 

του εαυτού όπου έχουμε μια αντίληψη της θρησκείας ως εργαλείο του ατόμου, προκειμένου αυτό 

να επιβιώσει, είτε μέσα από τον φονταμεταλισμό ο οποίος κινούμενος στα πλαίσια μιας σύγχυσης 

μεταξύ θρησκείας και αρχικής κουλτούρας της καταγωγής, επικεντρώνεται στην επανίδρυση 

φαντασιακών κοινοτήτων και καταλήγει να εκφράζει τελικά ένα κώδικα παρά μια κουλτούρα. 

Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια δυσκολία στην διαχείρηση του θρησκευτικού πλουραλισμού και 

μπορεί μεν η παράμετρος της θρησκείας να έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία ωστόσο η 

θρησκεία δεν μπορεί να επανέλθει στον προηγούμενο ρόλο της, δεν υπάρχει η δυνατότητα να 

επανέλθει αυτούσια μια προηγούμενη κατάσταση στον κοινωνικό χώρο, ούτε οι ιστορικές 

διαμορφώσεις συνεπάγονται και προσδιορισμό της συνέχειας και ως εκ τούτου η επίκληση της 

παράδοσης μόνο, δεν αποτελεί ισχυρό επιχείρημα. Άλλωστε η ταυτότητα και το «ανήκειν» είναι 

θέματα συνεχούς αναδιαπραγμάτευσης. Ιδιαίτερα δε στη θεολογική γλώσσα και σε μια ευρύτερη 

πνευματολογική και εσχατολογική προοπτική, η ετερότητα δεν αποτελεί απειλή για την ενότητα 

αλλά εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεσή της (Ζησιούλας 2000). 

Προκειμένου να προσφέρει κανείς θετικά στο σήμερα και στις προκλήσεις που αυτό 

συνεπάγεται στην προοπτική του μέλλοντος, είναι ανάγκη να εκπαιδευτεί στην διαδικασία της 

ανοικτότητας θέτοντας εαυτόν στην διαθεσιμότητα του διαλόγου, χωρίς το ύφος και το ήθος του 

αποφαίνεσθαι.  

Προκειμένου για την χριστινική θέαση, μέσα από το ερώτημα για την αλήθεια, τον άνθρωπο, 

τη σχέση θεού-κόσμου, την οριοθέτησή μας απέναντι στον άλλο και στον ξένο, στη βάση δηλαδή 

της οντολογίας που εισηγείται, οδηγεί στην ανακάλυψη, αναψηλάφιση της ξενότητας ώστε από τις 

όποιες νομικές κατασκευές να φτάνει στις ζωές των ανθρώπων όπου πέρα από την παθητική 

αναγνώριση των δικαιωμάτων του άλλου στοχεύει σε ουσιαστική κοινωνία αλληλεγγύης και στην 

προοπτική της μέθεξης σε άλλους πολιτισμούς (Δαμανάκης 2002), στην αντιστροφή του 

ερωτήματος, περνώντας από το στατικό «τις εστί μου ο πλησίον» στο δυναμικό «τις δοκεί σοι 

πλησίον γεγονέναι» (Λ κ 10,37). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Η αναζήτηση του ξένου, της ετερότητας στην ευρύτερη προοπτική της ορθόδοξης 

διανόησης 

Οι έννοιες του άλλου, του ξένου, της ετερότητας και της ξενότητας συναρτώνται με τις 

ευρύτερες ιστορικές, φιλοσοφικές, και κατ’ επέκταση πολιτισμικές συνθήκες, τάσεις, προσεγγίσεις 

και πρακτικές, οι οποίες αποτελούν τρόπους και μορφές νοηματοδότησης του κόσμου και 

καθορίζονται από έννοιες όπως η οικουμενικότητα και η παγκοσμιότητα στα πλαίσια πάντοτε των 

ιστορικών διαμορφώσεων που έλαβαν χώρα στις διάφορες ιστορικές περιόδους. 

Ειδικότερα στα πλαίσια της ορθόδοξης χριστιανικής προσέγγισης η έννοια της 

οικουμενικότητας συνεπάγεται σεβασμό της διαφορετικότητας στη βάση της προτεραιότητας της 

διαφοράς έναντι της ταυτότητας, με οντολογική θεμελίωση στη λογική  της πεποίθησης ότι η 

ύπαρξη είναι συνύπαρξη. Οι χριστιανοί λοιπόν καλούνται να επιβιώσουν συμβιώνοντας και 

καθίσταται δυνατή αυτή η συμβίωση ζώντας ως «ξένοι και παρεπίδημοι» (προς Εβρ 11,13) στον 

κόσμο.  

Επιχειρώντας λοιπόν μια εκ νέου διευρεύνηση και ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη των 

καιρών που επιβάλλει να εμβαθύνουμε στα δικά μας και στο πλάισιο των νέων προϋποθέσεων να 

εκφραστούμε ανάλογα, έχουν επιλεγεί τέσσερα κείμενα τα οποία καλύπτουν χρονικά μια μεγάλη 
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περίοδο από τον 2ο μχ αιώνα έως τον 8ο μχ αιώνα και παρουσιάζουν ποικιλία ως προς την 

προέλευσή τους και ως προς το σκοπό που έχουν γραφτεί. Πιο συγκεκριμένα ο τρίτος λόγος «περί 

ξενιτείας» προέρχεται από την παράδοση των ασκητικών συγγραφέων. Ο ύμνος «τον ήλιον 

κρύψαντα τας ιδίας ακτίνας» προέρχεται από την λειτουργική ζωή της εκκλησίας. Η «προς 

Διόγνητον επιστολή» αποτελεί κείμενο που προέρχεται από την παράδοση των απολογητών. Τέλος 

ο «κατά Μανιχαίων διάλογος» αποτελεί έργο του Ιωάννου Δαμασκηνού ενός σημαντικότατου 

δογματολόγου της πρωτοβυζαντινής περιόδου. 

Τα κείμενα προσεγγίζονται με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου στην λογική της 

ποιοτικής έρευνας και του ιστορικού-ερευνητικού παραδείγματος, όπου κάθε κείμενο από την 

στιγμή που αποσπάται από τον δημιουργό του και τις συνθήκες στις οποίες διαμορφώθηκε είναι 

εκτεθειμένο σε μια σειρά δυνατών ερμηνειών και εκεί παρεμβαίνει ο ιστορικός ορίζοντας του 

ερευνητή που συναντάται με αυτόν του δημιουργού. 

2.2 Θεολογικές-φιλοσοφικές προϋποθέσεις 

Η προσέγγιση των κειμένων δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την αναφορά στις φιλοσοφικές-

θεολογικές προϋποθέσεις της χριστιανικής σκέψης εφόσον αυτές αποτελούν την περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα των κειμένων και έκφραση της διανόησης του βυζαντινού πολιτισμού.  

Θέση κλειδί της χριστιανικής προσέγγισης αποτελεί η διάκριση μεταξύ άκτιστου θεού και 

κτιστής δημιουργίας. Η άκτιστη θεότητα είναι απολύτως ετερούσια από την κτιστή δημιουργία και 

βέβαια από τον άνθρωπο. Στην παραπάνω λογική όλα τα κτιστά δημιουργήματα έχοντας το είναι 

τους στην ετερούσια, άκτιστη θεότητα και όντας δημιουργημένα εκ του μηδενός, χαρακτηρίζονται 

από όρια, ρευστότητα, αλλοίωση, αύξηση, μείωση δηλαδή από την τρεπτότητα-σχετικότητα των 

όντων. Η σχέση, η επικοινωνία μεταξύ κτιστού και ακτίστου είναι ενεργειακή και όχι ηθική μέσω 

δηλαδή των θείων ενεργειών, όπου τα πάντα είναι ενεργούμενα συμβάντα και συμβαίνοντα 

(Ματσούκας 1994) ενοποιός συνεπώς δύναμη αποτελεί η μέθεξη της κτιστής πραγματικότητας στις 

άκτιστες ενέργειες της θεότητας. Η ανάδειξη της ενεργειακής σχέσης θεού και κόσμου προβάλλει 

την δυνατότητα θραύσης του κύκλου. Ο χρόνος γίνεται ευθεία και όχι κυκλοτερής έννοια  και 

αποτελεί την ετερότητα του νέου κάθε στιγμή της ιστορίας μη επαναλήψιμη αλλά μοναδική. Καθώς 

τα παραπάνω συνθέτουν ένα ενοποιημένο κοσμοείδωλο προβάλλουν και την υπαρξιακή ενότητα 

του ανθρώπου με την οποία δηλώνεται κάτι περισσότερο από την ψυχοσωματική ενότητα, κινείται 

δηλαδή στην λογική της μη διχοτομικής κατανόησης της πραγματικότητας όπου επιμέρους και 

καθολικό δεν διασπώνται και γίνεται λόγος για μια φυσιολογία ή παθολογία της ανθρώπινης 

ύπαρξης όπου όπως αναφέρει και ο Μάξιμος ο Ομολογητής «λόγος έμπρακτος και πράξις 

ελλόγιμος» (PG, 901401B) θεμελιώνουν κάθε αγαθό αποτέλεσμα. Συνεπής λοιπόν η χριστιανική 

οντολογία στις αρχές της διάκρισης κτιστού-ακτίστου, της τρεπτότητας των όντων και βέβαια του 

αυτεξούσιου, δέχεται την αγαθότητα όλης της κτίσης και το κακό νοείται ως διάβρωση και απουσία 

της αγαθότητας. Το κακό λοιπόν δεν υφίσταται ως υπόσταση αλλά εμφανίζεται δευτερογενώς ως 

αλλοίωση του καλού, ως παραμόρφωση, αποτελεί παρυπόσταση. 

2.3 Η ξενότητα νοηματοδοτεί τον κόσμο στον αρχέγονο χριστιανισμό  

Η προς Διόγνητον επιστολή γράφεται τον 2ο μχ αιώνα προέρχεται από την παράδοση των 

απολογητών και απευθύνεται σε έναν επίσημο ειδολωλάτρη τον Διόγνητο (PG, 1167-1187) με 

σκοπό την έκθεση των βασικών αρχών του χριστιανικού τρόπου νοηματοδότησης του κόσμου. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι από την αρχή της εμφάνισης του χριστιανισμού τίθεται η έννοια της 

ξενότητας του χριστιανού στον κόσμο. Στο κείμενο οι χριστιανοί προσδιορίζονται ως ξένοι στον 

κόσμο και ως πάροικοι  λέξη που δηλώνει αυτόν που ζεί μόνιμα σε μια χώρα χωρίς όμως πολιτικά 

δικαιώματα. Η λέξη πάροικος μας παραπέμπει σε μια συναφούς σημασίας λέξη αυτή του 

παρεπίδημος που δηλώνει αυτόν που διαμένει προσωρινά και για λίγο σε ένα τόπο και η οποία 

χρησιμοποιείται συχνά στον ευαγγελικό λόγο προκειμένου να περιγραφεί σε ποια σχέση 

βρίσκοντια οι πιστοί με τον κόσμο (Τσάμης 1985). 
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Ειδικότερα η ξενότητα νοηματοδοτεί τον κόσμο ως ανεστιότητα όπου ο κόσμος δεν είναι 

αυτοσκοπός και ο άνθρωπος κινείται στην προοπτική της αναζήτησης και της αποκατάστασης της 

διαρραγείσης σχέσης με τον άλλο, στην αναζήτηση μιας ιδανικής πολιτείας. Ως υπέρβαση του 

χώρου και του χρόνου όπου χωρίς να αρνείται την κοινωνική πραγματικότητα την υπερβαίνει, 

αρνούμενος την ασφάλεια της ένταξης στα σχήματα του κόσμου. Έτσι ο κόσμος γίνεται αντιληπτός 

ως μια ευρύτερη πραγματικότητα όπου ο τρόπος,  η σχέση με τα πράγματα διαφοροποιεί τον κόσμο 

και τη ζωή. Η αντίληψη της ξενότητας, η κατηγορία του ξένου τελικά συνίσταται στην αποδοχή 

του γεγονότος της ύπαρξης μιας ευρύτερης πραγματικότητας διαφορετικής από την δική μας. Η 

ξενότητα αναδεικνύεται ως κοινή πατρίδα διαφορετικών μεταξύ τους ανθρώπων και κοινωνιών.  

2.4 Εννοιολογικό υπόβαθρο της ετερότητας 

Ο Ιωάννης Δαμασκηνός είναι ένας από τους σημαντικότατους δογματολόγους της 

πρωτοβυζαντινής περιόδου. Ο Δαμασκηνός ζεί και δραστηριοποιείται σε μια εποχή ταραγμένη 

όπου συμβαίνουν κοσμογονικές αλλαγές και συγκρούσεις. Το έργο του κατά Μανιχαίων διάλογος 

αποτελεί μια πραγματεία υπό μορφή διαλόγου όπου παρουσιάζει, τονίζει και προτάσσει το 

αντιμανιχαϊκό πνεύμα της ορθόδοξης θεολογίας (Δαμασκηνός 1988).  

Ο μανιχαϊσμός αντιπροσωπεύει την αντίληψη εκείνη σύμφωνα με την οποία στον κόσμο 

υπάρχουν δύο αρχές αντιμαχόμενες, το κακό και το καλό το βασίλειο του φωτός και του σκότους 

σε μια διαρκή πάλη. Τα δύο αυτά βασίλεια υπάρχουν αρχέτυπα και χωριστά. Ο κόσμος και οι 

άνθρωποι προήλθαν από την πάλη των δύο βασιλείων. Η διδασκαλία του μανιχαϊσμού ερχόμενη 

αντιμέτωπη με το πρόβλημα του κακού στον κόσμο, εισηγείται την διαρχία. Αυτή την 

κοσμοαντίληψη αντιμετωπίζει στο έργο του ο Δαμασκηνός και εστιάζει στην άποψη ότι το κακό 

δεν υφίσταται ως υπόσταση αλλά ως παρυπόσταση δηλαδή ως κακή αλλοίωση, διάβρωση του 

καλού. Στην συνέχεια προβάλλεται η θέση για την τρεπτότητα των όντων και μάλιστα το 

αυτεξούσιο των λογικών όντων να στραφούν είτε στην καλή είτε στην κακή αλλοίωση μέσω της 

τρεπτότητάς τους και εξαιτίας της (Γιαννουλάτος 2002).  

Ο μανιχαϊσμός λοιπόν μέσα από τις δυϊστικές του τάσεις οδηγεί στη μονιστική απομόνωση 

του ατόμου, το οποίο κλεισμένο και αυτονομημένο αδυνατεί να αναγνωρίσει κάθε είδους 

ετερότητα παρά μόνο αυτή που ξεκινά από αυτό και επιστρέφει στον εαυτό του. Αντίθετα η έννοια 

της τρεπτότητας αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, στον δυναμισμό του διαρκούς γίγνεσθαι. Το 

κακό ορίζεται ως απουσία του καλού και αίρεται η προβολή του κακού πάνω στον άλλο. Η έννοια 

της τρεπτότητας αποτελεί βασική κατηγορία για τον προσδιορισμό του ανθρώπου και νοηματοδοτεί 

την ελευθερία του ως αναζήτηση νέων δρόμων, ως εξόδου και ρήξη φραγμών και διασπάσεων, 

δηλαδή ως εξομάλυνση των σχέσεων. Η έννοια της τρεπτότητας διασώζει την πολλαπλότητα του 

κόσμου και αναδεικνύεται σήμερα παρά ποτέ αναγκαία, δεδομένου ότι ο σύγχρονος άνθρωπος 

αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα από ανάλογες τυρανικά δυϊστικές τάσεις όπου το ένα αντιμάχεται 

το άλλο. Έτσι η προσέγγιση της ετερότητας και πολύ περισσότερο η εμπέδωσή της αποτελεί μια 

πρόκληση για τον σύγχρονο άνθρωπο, που έχει μάθει να κινείται αφενός στα όρια του καρτεσιανού 

σχήματος και αφετέρου στα πλαίσια ενός εκλεπτυσμένου σύγχρου μανιχαϊσμού στον οποίο εν 

μέρει, οδηγείται και εξαιτίας του πρώτου. 

2.5 Η κατηγορία του ξένου 

Ο ύμνος «τον ήλιον κρύψαντα τας ιδίας ακτίνας» (χ.η.) εντάσσεται στον όρθρο του Μεγάλου 

Σαββάτου και ψάλλεται την Μ. Παρασκευή το βράδυ στην ακολουθία του επιταφίου. Οι 

ακολουθίες της Μ. εβδομάδας παίρνουν την μορφή που έχουν σήμερα τον 8ο μχ αιώνα περίπου, 

είναι έργα μεγάλων ποιητών της εποχής και διακρίνονται για το έντονα δογματικό τους 

περιεχόμενο και το βαθύ πνευματικό και συμβολικό τους χαρακτήρα.  

Ειδικότερα ο ύμνος αποτελεί ένα κείμενο κατηγορικού λόγου όπου δηλώνονται οι 

προσδιοριστικές ιδιότητες και τα βασικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας του ξένου και της 

ξενότητας. Ο προσδιορισμός του ξένου στο κείμενο αναφερόμενος στο πρόσωπο του Ιησού 
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Χριστού αφορά όλους τους ανθρώπους, τον κάθε άνθρωπο, εφόσον το ανθρώπινο πρόσωπο 

αποτελεί εικόνα του θεού. Σημείο κλειδί για τον προσδιορισμό της έννοιας του ξένου στα πλαίσια 

μιας φιλοσοφίας, μιας θρησκείας ή οποιουδήποτε άλλου ιδεολογικού συστήματος αποτελεί η 

ανθρωπολογία, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οριοθετείται ο άνθρωπος και κατανοείται η θέση του 

μέσα στον κόσμο. Το ερώτημα λοιπόν για το τι είναι ο άνθρωπος τίθεται με ιδιαίτερη έμφαση 

σήμερα όπου λαμβάνουν χώρα αλλαγές τέτοιας κλίμακας που ορίζουν μια μετάβαση και που «κατά 

κάποιο τρόπο το αρχέγονο συμβόλαιο μεταξύ του κόσμου και του ανθρώπου λύεται και ο 

άνθρωπος βρίσκεται στον κόσμο ξένος και μοναχικός» (Μπούμπερ 1978 σελ. 31). Συνεπής ο ύμνος 

στην ορθόδοξη χριστιανική ανθρωπολογία αρχίζει την προσέγγιση της έννοιας του ξένου 

τονίζοντας την βίωση της ξενότητας από την αρχή της επίγειας παρουσίας του Χριστού, όπου 

γεννιέται μακρυά από τον τόπο κατοικίας του και παρ’ ότι βρίσκεται στον τόπο καταγωγής του με 

δυσκολία βρίσκεται «τόπος», ένα κατάλυμα. Στη συνέχεια έρχεται η φυγή στην Αίγυπτο και τέλος 

αυτοί που γνωρίζουν για την σημασία της γέννησής του, τον αποδέχονται και τον υποδέχονται, 

είναι κάποιοι ξένοι.  

Συνεχίζοντας στην ίδια λογική η προσέγγιση του άλλου ορίζεται ως οντολογική ετερότητα 

και ετερική σχέση όπου η ξενότητα προσδιορίζεται από το γεγονός της ενανθρώπισης, έχουμε 

δηλαδή σχέση κτιστού-ακτίστου χωρίς την προϋπόθεση της κοινής ουσίας. Έτσι έχουμε μια 

ετερική σχέση βάσει της οποίας αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα του κάθε προσώπου. Η 

ιδιαιτερότητα λοιπόν έρχεται έξωθεν και όχι εκπτύσσοντας ο άνθρωπος της πολιτισμικές και 

φυσικές του δυνατότητες αλλά αποτελεί συλλογικό γεγονός (Σκαλτσάς 1996). Ο άνθρωπος 

αντιχαρίζει, αντιμεταδίδει και κοινωνεί, η ιδιαιτερότητα δεν ανήκει σε κανένα ούτε στον φορέα της, 

έτσι αποφεύγεται η αντικειμενοποίηση του χαρίσματος. Μόνο λοιπόν μέσω του κατ’ εξοχήν ετέρου 

δηλαδή της θεότητας ο άλλος μπορεί να ιδωθεί ως ετερότητα και όχι ως άλλος εαυτός.  

Η έννοια του ξένου στην συνέχεια προσδιορίζεται ως αποτέλεσμα φθόνου, δηλαδή της κατ’ 

εξοχήν παθολογίας της ανθρώπινης ύπαρξης η οποία βασίζεται στον φόβο και οδηγεί στην 

μονιστική και εγωϊστική συσπείρωση στο «δικό μου». Στον αντίποδα του φθόνου βρίσκεται η 

αγάπη ως άπλωμα ως έξοδος, ως ξενιτεία και αναζήτηση και η ματαίωση της αναζήτησης 

δημιουργεί αποξένωση από τον κόσμο και ο άνθρωπος από μεσίτης της δημιουργίας μετατρέπεται 

σε κυρίαρχο.  

Ως γνώση του «ξενίζειν» προσδιορίζεται επίσης η κατηγορία του ξένου, πράγμα που σημαίνει 

γνώση, κατανόηση της πραγματικότητας του ξένου. Στα πλαίσια λοιπόν της φιλοξενίας υφίσταται η 

δυναμική μιας συνάντησης όπου το ανθρώπινο πρόσωπο δεν επαληθεύεται από τον εαυτό του μόνο 

(Λουδοβίκος 2001). Ο άνθρωπος είναι κεκλημένος στην περιχώρηση, τελειώνεται όταν μπορεί να 

περιχωρεί εντός του ολόκληρη την κτίση ώστε να οδηγούμαστε σε έναν τρόπο κοινωνίας που 

καλλιεργεί την ετερότητα και παράλληλα αντλεί την ενότητα και την αρμονία από αυτήν. Η εικόνα 

και η έννοια άλλωστε της φιλοξενίας αποτελούν μέρος της εμπειρίας της εκκλησίας όπως αυτή 

αποτυπώνετα στη βυζαντινή αγιογραφία όπου ο Θεός εικονίζεται με τη σκηνή της φιλοξενίας από 

τον Αβραάμ των τριών ξένων.  

Συνεχίζοντας ο υμνογράφος ορίζει την ξενότητα ως ανεστιότητα αναφερόμενος στα λόγια 

του Χριστού «που την κεφαλή κλίνει» (Μτ 8.20). Ο ξένος εκφράζει την αδυναμία κατανόησης και 

ανταπόκρισης και η ανεστιότητα προσδιορίζει σχέση με τον κόσμο και όχι θέση σ αυτόν. Ο ξένος 

δεν χωράει εφόσον ο κόσμος απολυτοποιείται και τότε δεν υπάρχει παρά μόνο ο δρόμος και όταν 

δεν υπάρχει ούτε αυτός, γίνεται ο ίδιος δρόμος «εγώ ειμί η οδός…» (Ιω 14.6).  

Τέλος η ξενότητα κατανοείται ως εκούσια ξενιτεία και συγγένεια. Το γεγονός της 

ενανθρώπισης δηλώνει ένα σκοπό, μια αναζήτηση χωρίς την προϋπόθεση της κοινής ουσίας αλλά 

στο χώρο της μετοχής, έξω από τα γνωστά και δεδομένα έχουμε μια οντολογία του προσώπου όπου 

ο άλλος θέτει υπό κρίση τις παντός είδους βεβαιότητές μας ξενίζοντας και προκαλώντας. Η 

ενανθρώπιση όμως δηλώνει και συγγένεια. Ο κατ εξοχήν άλλος αν και μακρυά γίνεται εγγύς αλλά 

αν και συγγενής, δεν βρίσκεται χώρος αν και παιδί μας «εις στα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου 

παρέλαβον» (Ιω 1.11). 
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2.6 Άσκηση και ξενότητα 

Δείγμα ασκητικής φιλολογίας η κλίμακα του Ιωάννη του Σιναΐτη αποτέλεσε το προσφιλές 

ανάγνωσμα των μοναχών και βάση της πνευματικότητας των ασκητικών κειμένων. Η προσέγγιση 

του μοναχισμού συνδέεται άμεσα με την έννοια της άσκησης, θεωρούμενης ως μιας νοοτροπίας 

που αποτελεί τον δείκτη, το όραμα μιας υψηλής ζωής (Σιναΐτης 2002).  Στα πλαίσια της άσκησης ο 

άνθρωπος αναδεικνύει την φυσιολογία του, εμπεδώνει την υπαρξιακή του ενότητα με τους όρους 

της ευστάθειας και της συνεχούς μεταμόρφωσης. Σ αυτά τα πλαίσια κινούμενος ο συγγραφέας της 

κλίμακας ορίζει την ξενιτεία με τρόπο αποφατικό, δηλώνοντας την έννοια της απόστασης από τα 

πράγματα, της μη ταύτισης με τα αντικείμενα, της αποκέντρωσης από τον εαυτό (Γουέαρ 2001), 

ώστε να δωθεί χώρος στον άλλο, πέρασμα από το εγώ του ιδιοκτήτη σε ένα εγώ ακτήμον 

στραμμένο στο άπειρο διακονώντας, προσφέροντας όχι μόνο αυτό που έχει αλλά κυρίως αυτό που 

είναι. Η ξενιτεία έτσι παραλληλίζεται με την έξοδο όχι ως φυγή από τον κόσμο αλλά ως έκφραση 

μιας άλλης εμπειρίας, αυτής της πορείας του λαού του Θεού σε ένα κόσμο αφιλόξενο. Ο ξένος ως 

«φυγάς πάσης σχέσεως» όπως αναφέρεται στο κείμενο στη βάση της ετερικής σχέσης κτιστού -

ακτίστου και κατά το πρότυπο ενός Θεού ξενιτεύσαντος μένει μακρυά από κάθε ειδωλοποίηση και 

αντικειμενοποίηση κάθε σχέσης και εν τέλει του εαυτού του, μακρυά από μια επιθετική 

κοινωνικότητα η οποία ορίζοντας εκ των προτέρων τους όρους, τις συνθήκες επικοινωνίας την 

αναιρεί στο τέλος (Αναστασιάδης 2011). 

Ο ορισμός του ξένου της ξενότητας ως άσκηση της σιωπής σώζει από την αυτάρκεια των 

ορισμών στην κατεύθυνση της προσκαιρότητας των σχημάτων και εξασφαλίζει την ικανότητα 

κατανόησης του κόσμου των άλλων, τη βίωση μιας εσωτερικής θετικότητας όπου κάθε κακό 

στερείται σημασίας και μεταποιεί τον άνθρωπο και τον κόσμο στην ολότητά τους πέρα από κάθε 

δυαλιστική νοοτροπία και μανιχαϊκό πνεύμα. Η άσκηση της σιωπής παράλληλα δηλώνει την 

αδυναμία ενσωμάτωσης η οποία αποτελεί όρο συγκρότησης κοινωνίας σε μια σχέση στα όρια, 

ετερική και αποτελεί υπενθύμιση της σχέσης κόσμου και εκκλησίας, κόσμου και ανθρώπινου 

προσώπου, όπου στην οπτική της χριστιανικής εσχατολογίας ο άνθρωπος και ο κόσμος καθορίζεται 

από αυτό που θα γίνει και άρα καμιά κρίση για τον άλλο δεν μπορεί να έχει οντολογικό χαρακτήρα.  

Προβάλλεται τέλος μια όψη της ξενιτείας ως αποστολής και κατορθώματος. Όψη ιδιαίτερα 

σημαντική στην σύγχρονη τάση του ανθρώπου που βιώνει μια απώλεια της ξενιτείας (Καμπερίδης 

2002), μια μείωση δηλαδή της δυνατότητας να αποξενωθεί κανείς από την βολική ευημερία ή την 

βολική δυσκολία-κρίση, να την θέσει υπό εξέταση, να αναμετρηθεί μ’ αυτήν και να προχωρήσει σε 

μια ετερική σχέση όπου η πρόσβαση στον άλλο επανακαθορίζεται στα πλαίσια της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης μακρυά από μια επιδερμική αντίληψη της πραγματικότητας η οποία οδηγεί σε 

αδυναμία ανάληψης της ευθύνης των επιλογών και των πράξεων με διάθεση για αποσιώπηση και 

μετάθεσή της. Σε μια τέτοια οπτική η ετερότητα δεν μένει στην ρήξη και στην άρνηση του άλλου 

καθώς η συνείδηση της ξενιτείας παραπέμπει στην εκούσια ξενιτεία της ενανθρώπισης που 

αποτελεί εισαγωγή της ετερικής σχέσης στην ιστορία, θεμέλιο της ελευθερίας του ανθρώπου στη 

βάση της ασκητικής ενατένισης του βίου. 

3. Συνολική αποτίμηση των κειμένων 

Η προσπάθεια αναζήτησης της έννοιας του ξένου, της ξενότητας και της ετερότητας έγινε 

έχοντας την πεποίθηση, η οποία ενισχύθηκε και από την ανάλυση των κειμένων, ότι ο 

χριστιανισμός δεν μπορεί να ταυτίζεται με τις όποιες πολιτισμικές προσαρμογές του παρελθόντος 

όσο πετυχημένες και αν υπήρξαν αυτές. Τα πατερικά κείμενα εκφράζουν την διαχρονικότητα της 

χριστιανικής αλήθειας στο μέτρο  που αυτά χρησιμοποιούνται, όχι αυτούσια αλλά ύστερα από 

σύγχρονη επεξεργασία. Ο σημερινός άνθρωπος βρίσκεται σε μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα 

σε ένα άλλο πολιτισμικό περιβάλλον απ αυτό των πατέρων, βρίσκεται στο δικό του. Στις 

προκλήσεις αυτού του περιβάλλοντος αντιδρά και με αυτό διαλέγεται. Καταλήγοντας λοιπόν 

γίνεται φανερό ότι είναι ανάγκη η κατανόηση του άλλου, του ξένου πέρα από διασπαστικά δίπολα 

του τύπου άλλοι-εμείς αλλά στην δυναμική της αλληλοπεριχώρησης, που σημαίνει επισήμανση της 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

365 

ξενότητας, απεξάρτηση από ιστορικούς προσδιορισμούς, ανάδειξη του ανθρώπου καθ’ αυτού. Το 

ανθρώπινο πρόσωπο αναδεικνύεται ρευστό, ευμετάβλητο, ευκίνητο, τρεπτό. Η ταυτότητα νοείται 

και ως δυνατότητα εξόδου από τον εαυτό δεδομένου ότι η ταυτότητα βρίσκεται καθ’ οδόν, είναι 

πορεία, βίωση του μυστηρίου που χωράει τον άλλο. Η ταυτότητα είναι πάντα ελλειμματική. Άρα 

αναζητεί διαρκώς και η αντιθετική οικοδόμησή της είναι αδιέξοδη και αναποτελεσματική. Η 

διαφορά δεν γίνεται αντιληπτή μόνο ως διαίρεση, ο άλλος δεν καθορίζεται μόνο από τις ιδιότητές 

του.  

Κομβικής σημασίας αποτελεί η ανάδειξη των ανθρώπινων σχέσεων σχετικά με τον 

επαναπροσδιορισμό των όρων συμβίωσης, την αποφυγή ρήξης με το ευρύτερο πολιτισμικό 

πλαίσιο, τη μη διάσπαση του κοινού τόπου και εμβάθυνση της αλληλέγγυας κοινωνίας. Επίσης η 

υπευθυνότητα μπροστά στην δυνατότητα επιλογής οδηγεί σε μια ενότητα βασισμένη στο 

εσωτερικό της κουλτούρας και όχι επιβαλλόμενη έξωθεν. Τέλος προτάσσεται η αναγκαιότητα του 

διαρκούς εμπλουτισμού του κριτηρίου με το οποίο προσεγγίζουμε τους άλλους. Σ’ αυτό το σημείο 

της γνώσης και κατανόησης του κριτηρίου μας η συμβολή της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης 

αποδεικνύεται κεφαλαιώδους σημασίας, δεδομένου ότι η θρησκεία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

στην αναζήτηση νοήματος, τονίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι οι φυλετικές, πολιτισμικές ή 

θρησκευτικές συγκρούσεις, δεν αποτελούν απλά οικονομικά ή πολιτικά προβλήματα αλλά έχουν 

μια ευρύτερη διάσταση αυτή της αποτυχίας γενικότερα του πολιτισμού και του νοήματος των 

κοινωνικών σχέσεων και αξιολογήσεων. 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, η δημιουργία μουσείων σε μικρές κοινότητες ή απομακρυσμένες 

περιοχές και η ανακαίνιση παλαιών κτηρίων για τη στέγαση μουσειακών συλλογών  αποτελεί μια 

πραγματικότητα. Η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για χρηματοδότηση έδωσε και δίνει 

τη δυνατότητα σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ( σωματεία, πολιτιστικοί σύλλογοι) να 

μπορέσουν να αναδείξουν τον πολιτιστικό πλούτο ενός τόπου, εκθέτοντας συλλογές τοπικού 

ενδιαφέροντος με στόχο τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και ταυτότητας της κοινότητας και 

την επίτευξη μιας ήπιας « ανάπτυξης». 

  Πρόκληση για τα μουσεία αυτά αποτελεί η προσπάθεια να ενταχθούν στο πολιτιστικό τοπίο 

όχι μόνο ως οντότητες αλλά και ως σημεία συνάντησης ανθρώπων και εποχών, παρουσιάζοντας όχι 

μόνο το παρελθόν αλλά συνδέοντας το με το παρόν μέσα από  μορφές άτυπης εκπαίδευσης.  

 Για την επίτευξη αυτού του στόχου ένα τέτοιο μουσείο οφείλει και πρέπει να είναι ανοιχτό 

και προσβάσιμο σε όλους. Στον όρο «πρόσβαση» περιλαμβάνονται, η φυσική πρόσβαση σε όλους, 

η οικονομική, η γνωστική, η διανοητική και  συναισθηματική κλπ  

 Ένα παράδειγμα αυτής της αντίληψης αποτελεί το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο 

Νεάπολης Λασιθίου. Οι Συλλογές του προερχόμενες από δωρεές κυρίως δίνουν τη δυνατότητα 

στον επισκέπτη να σχηματίσει μια πλήρη εικόνα της ζωής του Μεραμπέλλου από τα μέσα περίπου 

του 19ο αι. ως το 1960. Ο επισκέπτης ξεκινά την περιήγησή του από την αίθουσα της νεώτερης 

Ιστορίας από το 1823 ως το 1944 και συνεχίζει στις επόμενες αίθουσες που  ακολουθούν η 

λαογραφία και ο πολιτισμός σε ενότητες:Το αγροτικό σπίτι  και οι τοπικές ενδυμασίες, Η 

εκπαίδευση, Η υφαντική τέχνη, κλπ 

 Στο Μουσείο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης, αλλά και ομάδων Ατόμων με Αναπηρία, διαλέξεις και σεμινάρια  με εκπαιδευτικούς 

φορείς , εκδηλώσεις πολιτισμού και συναντήσεις ομάδων.  

Στόχος είναι η γνωριμία του μουσείου με τους εκπαιδευτικούς και η αύξηση της 

επισκεψιμότητας των σχολείων, αφού η νέα γενιά καλείται να συνεχίσει την παράδοση με 

αυθεντικό τρόπο. 

 

Λέξεις – κλειδιά: τοπικά μουσεία, ιστορία, λαογραφία, εκπαιδευτικά προγράμματα  

1. Εισαγωγή 

Από το 2000 και εξής μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικά μέσω του προγράμματος 

leader, που είναι πρόγραμμα  προώθησης της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των 

αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, και ανάμεσα στους άλλους γενικούς στόχους 

περιλαμβάνει και την Προστασία - ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς, δόθηκε η δυνατότητα σε συλλογικούς φορείς να δημιουργήσουν «Τοπικά Μουσεία» 

αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες του τόπου τους. 

Με τον όρο Τοπικά Μουσεία εννοούμε τα Μουσεία  που «δεν αποκτούν ταυτότητα μόνο από 

το είδος των αντικειμένων τους, π.χ. αρχαιολογικά, λαογραφικά κ.λπ., αλλά και από τη γεωγραφική 

καταγωγή τους. Τα μουσεία αυτά οφείλουν να ορίζουν και να ορίζονται από την περιοχή 

γεωγραφικής και κοινωνικο-πολιτισμικής ταυτότητας, λειτουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ως 

mailto:lyyyyy@yahoo.gr
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μοχλός ζύμωσης, επικοινωνίας και εξέλιξης του κοινωνικού συνόλου που εκφράζουν.» (Χάιτας 

2008) 

Τα τοπικά μουσεία  για τις μικρές κοινότητες και τους μη ανεπτυγμένους τόπους αποτελούν 

κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Καθένα απ’ αυτά είναι ο βραχίονας της κοινότητας, αφού καλείται να  

παίξει πολλούς ρόλους, δηλ. να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής μέσα από την επικοινωνία των μελών 

της, την εκπαίδευση, τη γνώση και την αγάπη για το μέρος στο οποίο ζουν, να ενδυναμώσει το 

συναίσθημα της εντοπιότητας, προβάλλοντας τη μοναδικότητα του τόπου και των ιδίων των 

κατοίκων και να προσελκύσει επισκέπτες από άλλα μέρη, οι οποίοι θα ενισχύσουν και οικονομικά 

την κοινότητα. 

Η παρούσα ανακοίνωση σκοπό έχει να καταδείξει τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος της 

ίδρυσης και λειτουργίας ενός τέτοιου Μουσείου, την εθελοντική προσφορά των ανθρώπων που 

ασχολούνται σε αυτά και το έργο που παράγεται μέσα από το παράδειγμα του Λαογραφικού και 

ιστορικού Μουσείου Νεάπολης. 

2.Κυρίως μέρος 

Α. Τοπικά μουσεία 

2.1. Περιεχόμενο Τοπικών Μουσείων 

Τα περισσότερα Τοπικά Μουσεία είναι  Γενικού Λαογραφικού περιεχομένου, και 

δημιουργήθηκαν τη στιγμή που η κοινωνία αντιλήφθηκε το τέλος ή τη σταδιακή εξαφάνιση του 

λαϊκού πολιτισμού και συγκρότησε με τον τρόπο αυτό στη μνήμη τη ζωντανή παράδοση του τόπου. 

(Β. Ρόκκου, 1996). Σε αυτά περιλαμβάνεται ολόκληρη η ζωή ενός τόπου, κυρίως της 

προβιομηχανικής εποχής, της αγροτικής και αστικής κοινωνίας της χώρας μας από την Οθωμανική 

περίοδο ως τα μισά του 20ού αι. 

 Τα “λαογραφικά αντικείμενα" φορτισμένα με μνήμες αναπαριστούν μορφές, σχήματα, 

δράσεις, συμπεριφορές της παράδοσης εκείνης, που έχει αρχίσει να εκλείπει το τελευταίο τέταρτο 

του 20ού αιώνα και προωθήθηκε σε τοποθέτηση στα μουσεία. (Β. Ρόκκου, 1996) 

Τα μουσεία αποβαίνουν “φορείς'’ της παράδοσης, , με την παράθεση των υλικών δεδομένων 

που στοιχειοθετούν την πραγματικότητα του τόπου. Πολλάκις δε φωτίζουν και πτυχές της επίσημης 

τοπικής Ιστορίας, που παραμένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό. 

Εξαιρετικά παραδείγματα αποτελούν το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, το 

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα στο Ναύπλιο. 

 Αρκετά επίσης εμφανίζονται τελευταία τα μονογραφικά μουσεία, τα οποία φωτίζουν όψεις 

της τοπικής Ιστορίας και παράδοσης και αφορούν έναν ειδικό τομέα, ιστορίας, επαγγελμάτων ή 

τρόπου ζωής και προσώπων, όπως π.χ. μεταξιού στο Σουφλί, μαστίχας στη Χίο, ελιάς στη Σπάρτη, 

άρτου στην Αμφίκλεια, Εθνικής Αντίστασης στις Κορυσχάδες, Ν. Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα, 

Αλ. Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο κλπ 

2.2. Λειτουργία τοπικών μουσείων- ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των τοπικών μουσείων ανήκουν σε Ιδρύματα, πολιτιστικούς 

Συλλόγους, Σωματεία, Ιδιώτες και ένα μικρό ποσοστό στο Υπουργείο Πολιτισμού. Συλλογές 

υλικού σχηματίστηκαν εκ των ενόντων ή προγραμματισμένα, μετά τον πόλεμο μέχρι το 1970, σε 

όλη την αγροτική και βιοτεχνική Ελλάδα· με μια κίνηση διαρκώς αυξανόμενη, η επαρχία 

συγκέντρωνε, μεταπολεμικά κυρίως, τα τεκμήρια της παραδοσιακής της ζωής. (Β. Ρόκκου, 1996) 

Η λειτουργία τους στηρίζεται στον εθελοντισμό και την αγάπη του τόπου, των ανθρώπων των 

συλλόγων και των ιδιωτών και για το λόγο αυτό προκύπτουν πολλά προβλήματα τα οποία έχουν να 

κάνουν  τόσο με την οικονομική τους κατάσταση όσο και με τη σύγχρονη αντίληψη των σχέσεων 
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μουσείου – κοινωνίας. Η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού και η μη ύπαρξη χρηματοδότησης 

οδηγεί  πολλάκις σε υπολειτουργία. 

Εν μέρει το ζήτημα της χρηματοδότησης έρχεται να λύσει η ένταξη τους σε διάφορα 

ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε μη κερδοσκοπικούς φορείς να 

αναβαθμίσουν τις υπάρχουσες υποδομές τους ή να ξεκινήσουν νέα δεδομένα. Στην Κρήτη όπως 

παρατηρεί σε άρθρο της στην Εφημερίδα των Συντακτών η δημοσιογράφος Άννα Δαμιανίδη  

«Κάστρα, πύργοι, κρήνες, σχολεία, τζαμιά που έγιναν μουσεία, λότζες που έγιναν 

δημαρχεία, ανασκαφές, αναπαλαιώσεις, αναδείξεις, λιοτρίβια και νεώρια, μινωικοί τάφοι, ρωμαϊκές 

δεξαμενές, ό,τι βάζει ο νους του ανθρώπου στον προνομιούχο αυτόν τόπο, έχει ξανακοιταχτεί κι 

αναδειχτεί και προσεχθεί με ευρωπαϊκό χρήμα, αλλά και με ευρωπαϊκή ματιά» (5-5-2015). 

2.3. Χαρακτήρας Τοπικών Μουσείων 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός, η αποστολή και το όραμα ενός μουσείου 

διαμορφώνονται, διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε 

ανάγκες του, τις ανάγκες της κοινωνίας, και φυσικά με τις αντιλήψεις των ανθρώπων που 

παίρνουν αποφάσεις γι’ αυτό. 

Στο πέρασμα των χρόνων εφαρμόστηκαν διαφορετικές μέθοδοι προσέγγισης του κοινού, με 

κυρίαρχη την αντίληψη της στατικότητας, της επιστημοσύνης, της εσωστρέφειας  και της 

αυστηρότητας. 

Τη δεκαετία του 1970, η νέα μουσειολογία ήρθε να ταράξει τα νερά του μουσειακού τοπίου 

και να το επαναπροσδιορίσει. Από τότε, ο γενικός στρατηγικός σχεδιασμός των μουσείων άλλαξε 

σταδιακά, και στις μέρες μας ριζικά, καθώς στράφηκε προς μια ανθρωποκεντρική και δημοκρατική 

κατεύθυνση.( Τσίτου, 2014) 

Αυτή η αντίληψη πρέπει και μπορεί να διαπερνά τα Τοπικά Μουσεία, διότι διαφορετικά δεν 

έχουν προοπτική. Η διασύνδεσή τους δηλαδή με την κοινωνία και την κοινότητα αποτελεί τον 

μοχλό της ανάπτυξης τους και της παρουσίας τους. Για το λόγο αυτό πρέπει να σχεδιάζονται και να 

υλοποιούνται πλήθος δράσεων και εκδηλώσεων στις οποίες να εμπλέκονται διάφοροι τοπικοί 

φορείς και μεμονωμένα άτομα, που διευρύνουν την απήχηση του Μουσείου σε στρώματα και 

ομάδες, που αλλιώς δεν θα εμφανίζονταν ποτέ. Με τον τρόπο αυτό το Μουσείο εξασφαλίζει το 

ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων, οι οποίοι είναι διαρκώς παρόντες, όποτε ζητηθεί, αλλά και 

ταυτόχρονα δημιουργικό και αποτελεσματικό στη σχέση Μουσείου- κοινότητας. 

2.4 Προσβασιμότητα 

Το μουσείο οφείλει και πρέπει να είναι ανοιχτό, προσβάσιμο σε όλους. Με τον όρο 

«πρόσβαση» εννοούμε : 

1. Η φυσική πρόσβαση, για όλους, και  σε επισκέπτες με κινητικά προβλήματα.  

2. Η οικονομική πρόσβαση δηλ. η δυνατότητα επίσκεψης και παρακολούθησης δράσεων 

χωρίς οικονομική επιβάρυνση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

3. Η πολιτισμική πρόσβαση , δηλαδή η ικανότητα του μουσείου να είναι ανοιχτό στη 

διαφορετικότητα και να υποδέχεται ποικίλες ομάδες, όπως διαφορετικής καταγωγής, 

θρησκείας και ΑμεΑ. 

4. Η πρόσβαση στη λήψη αποφάσεων του μουσείου όπως η συνδιοργάνωση με άλλους 

φορείς δράσεων, εκδηλώσεων και εκθέσεων. 

5. Η γνωστική πρόσβαση σχετίζεται με το επίπεδο και τον τρόπο μετάδοσης των 

πληροφοριών. Είναι απαραίτητο να αποφεύγεται ο εξειδικευμένος και δυσνόητος λόγος στα 

κείμενα και τις λεζάντες της έκθεσης, ώστε να κατακτάται η γνώση με απλό και εύληπτο 

τρόπο, αφού ,ας μην ξεχνάμε ότι η ανάγνωση στο χώρο μιας έκθεσης γίνεται στο πλαίσιο μιας 

δραστηριότητας του ελεύθερου χρόνου μας και όχι με σκοπό τη μελέτη (Γκαζή 2005),  
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6. Η διανοητική και η συναισθηματική πρόσβαση προϋποθέτει ότι οι πληροφορίες μέσα στο 

μουσείο πρέπει να εκπέμπονται μέσα από ένα πλέγμα εμπειριών με τη χρήση πάνω από μιας 

γλώσσας. 

7. Διαδικτυακή πύλη, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου το μουσείο ενισχύει και προάγει την 
ποικιλομορφία της επικοινωνίας. 

2.5. Διαχείριση της μνήμης από τα Τοπικά Μουσεία 

Παραδοσιακά, το μουσείο δημιουργεί μια ενιαία και ενοποιητική εκδοχή του παρελθόντος 

και παρέχει καθησυχαστικές, συλλογικές αφηγήσεις, ικανές να αναπληρώσουν μια χαμένη αίσθηση 

του ανήκειν, της κοινότητας. (Γκαζή 2013) 

Τα Τοπικά Μουσεία σήμερα λειτουργούν περισσότερο ως μνημονικοί τόποι, αναπτύσσοντας 

βιωματική σχέση μεταξύ τόπου, μνήμης και κοινότητας. Στη διαδικασία αυτή τα αντικείμενα δεν 

αντιμετωπίζονται πλέον αποκλειστικά ως σπαράγματα του παρελθόντος, αλλά μετατρέπονται σε 

υλικά τεκμήρια που βοηθούν την ανάκληση κοινών αναμνήσεων και νοημάτων στο περιβάλλον του 

μουσείου μνήμης.( Γκαζή 2013) 

 Στις προθήκες τους έχουν εξέχουσα θέση, τόσο ο λαϊκός πολιτισμός και η καθημερινότητα 

των απλών «ανώνυμων» ανθρώπων όσο και οι προσωπικές  ιστορίες ατόμων που δεν 

καταγράφονται στα ιστορικά βιβλία, ακόμα κι αν αναφέρονται σε περιόδους κρίσιμες.  

Δηλαδή τα τοπικά μουσεία αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να καταδείξουν όσα έχουν 

επισήμως αποσιωπηθεί ή λησμονηθεί από την καταιγιστική ροή πληροφοριών που βομβαρδίζει το 

σύγχρονο άνθρωπο. Οι επισκέπτες πηγαίνουν στο Μουσείο περισσότερο από μια φορά για να δουν 

τα υλικά τεκμήρια της μνήμης , τα οποία τους ωθούν να δημιουργήσουν δικές τους, 

εξατομικευμένες, αναμνήσεις/μνήμες από το παρελθόν, που λειτουργούν ως δημόσια και ως 

ατομική μνήμη. (Γκαζή 2013). Σε άλλες περιπτώσεις οι επισκέπτες θυμούνται και ανασύρουν 

βιώματα, με τη θέα ή και με την αφή αυθεντικών αντικειμένων μέσα στο μουσείο.. (Γκαζή 2013 ) 

Έχει παρατηρηθεί πώς εκτεθειμένα αντικείμενα δίνουν αφορμή για συζήτηση μεταξύ των 

μελών μιας οικογένειας,  όπου οι αναμνήσεις των μεγαλύτερων βοηθούν τους νεώτερους να 

μάθουν μέσω του μοιράσματος της εμπειρίας και καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως τα απλά 

αντικείμενα συνοδευόμενα από αφηγήσεις προσωπικές ή αναμνήσεις μπορούν να αποτελέσουν τη 

συλλογική μνήμη μετατρέποντας το προσωπικό βίωμα σε οικογενειακό και αργότερα σε ομαδικό, 

σύμβολο ταυτότητας μιας ομάδας ή ολόκληρης κοινότητας. 

2.6. εκπαιδευτικά προγράμματα 

Με τον όρο εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων εννοούμε τις  εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τα μουσεία, ως μια  διαδεδομένη 

επικοινωνιακή πρακτική ανάμεσα στο σχολείο και το μουσείο. Εκπαιδευτικά προγράμματα 

αναφέρονται στις μόνιμες εκθέσεις των μουσείων, ενώ προγράμματα υλοποιούνται και με αφορμή 

περιοδικές εκθέσεις ή άλλες επετειακές αφορμές. 

Τα ελληνικά μουσεία, με πρωτοπόρο το Μουσείο Μπενάκη,( Παπούλιας,2014) προσφέρουν 

εδώ και τρεις δεκαετίες εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θεωρούνται πλέον απαραίτητα για 

κάθε μουσείο και ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα καθενός απευθύνονται σε όλες τις 

ηλικίες με ποικιλία θεμάτων. 

 Μικρότερα μουσεία, όπως τα τοπικά μουσεία σε απομακρυσμένες περιοχές, προσφέρουν ένα 

ή δύο διαφορετικά προγράμματα κυρίως εξαιτίας της μη επαρκούς στελέχωσης.  

 Σε ό,τι αφορά τα θέματα  αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αυτά μπορεί να 

αναφέρονται σε μια γενική εικόνα της μουσειακής συλλογής, όταν έχουν μόνο ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και σε περίπτωση που προσφέρονται περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα, 

αναπτύσσονται πιο εξειδικευμένα θέματα είτε με βάση ενδιαφέροντα συγκεκριμένων ηλικιακών 

ομάδων είτε με βάση θεματικές που προκύπτουν από τις επιμέρους ενότητες των εκθεσιακών 

συλλογών.(Νικονάνου, 2015) 
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  Στόχος είναι να μπορούν οι μαθητές αφενός να εμβαθύνουν σε επιλεγμένα αντικείμενα και 

θέματα,(Καλογιάννη, 2015) χωρίς να είναι βαρετό και αφετέρου να αναπτυχθεί μια σχέση αγάπης 

μεταξύ του παιδιού και του μουσείου, ώστε το παιδί να επιστρέφει στο μουσείο με χαρά κάθε φορά 

που εντάσσεται στο σχολικό πρόγραμμα μια  τέτοια εκπαιδευτική επίσκεψη.  

Β. Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Νεάπολης Λασιθίου 

2.7. Ίδρυση 

 Η Νεάπολη ως ηγέτιδα πόλη μιας ολόκληρης περιοχής που ονομάζεται Απάνω 

Μεραμπέλλο, ήταν ένα κέντρο διοικητικό, πνευματικό και κοινωνικό από το δεύτερο μισό του 

19ου αι. ως τα μισά του 20ού. Ως εκ τούτου συγκέντρωνε δράσεις ποικίλου περιεχομένου και 

τρόπου ζωής που ξεπερνούσαν ενίοτε τα όρια της πληθυσμιακής της οντότητας προσιδιάζοντας 

περισσότερο σε αστικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα δεν είχε αποκοπεί ποτέ από την αγροτική 

κουλτούρα της περιοχής. Αυτός ο συνδυασμός της ημιαστικής ή ημιαγροτικής ταυτότητας της 

έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα ιδιαίτερο τοπικό πολιτισμικό προφίλ, περίπου για ένα 

αιώνα.  Το δεύτερο μισό του 20ού αι. η ταυτότητα αυτή άρχισε να δέχεται τις επιρροές από τον 

υπόλοιπο κόσμο και κινδύνευε να χαθεί οριστικά. 

  Η ανάγκη να διασωθεί αυτός ο πολιτισμός , οι παραδόσεις και τα έθιμα του τόπου,  

οδήγησαν στην ίδρυση ενός πολιτιστικού φορέα που θα αναλάμβανε εις το εξής να διαφυλάξει και 

να διατηρήσει αυτή την κληρονομιά. Έτσι ομάδα ενεργών πολιτών αποφάσισαν να ασχοληθούν με 

την ιστορία, τη λαογραφία και την παράδοση του τόπου τους ιδρύοντας την Πολιτιστική  και 

Λαογραφική Εταιρεία Απάνω Μεραμπέλλου (ΠΛΕΑΜ) στις 3 Αυγούστου του 1978 σύμφωνα με 

το καταστατικό. Το καταστατικό της ΠΛΕΑΜ  ορίζει  στο άρθρο 2 ως ένα από τους σκοπούς «την 

διάσωση, συντήρηση και διατήρηση του παραδοσιακού πολιτισμού» και στο άρθρο 3, παρ.δ ως 

μέσα επίτευξης αυτού «τη συγκέντρωση και εξασφάλιση κειμηλίων, λαογραφικών αντικειμένων 

και ειδών κρητικής λαϊκής τέχνης» 

  Τα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης γίνονται σε κλίμα πανηγυρικό στις 15 

Αυγούστου 1979 από τον τότε γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Μουσείο στεγάζεται σε 

κτήριο της Μητρόπολης Πέτρας, στο κέντρο της πόλης και παραμένει εκεί ως το 2014.  

 Η αναγκαιότητα της επανέκθεσης του Μουσείου είχε ήδη τεθεί ως αίτημα από τις αρχές του 

2000, λόγω της ακαταλληλότητας πλέον του κτηρίου που το στέγαζε,αλλά και της ανάγκης για 

την ουσιαστική ανανέωση της έκθεσης, η οποία εν τω μεταξύ έχει εμπλουτιστεί και εμπλουτίζεται 

διαρκώς, χάρη στις δωρεές των ανθρώπων της πόλης. 

 Το αίτημα αποσκοπούσε στην παραχώρηση από τον τότε Δήμο Νεάπολης, του ιστορικού 

κτηρίου του Γυμνασίου Νεάπολης, το οποίο από το 1984 που έπαψε να λειτουργεί ως σχολείο, 

ρήμαζε κλειστό. Η μεγάλη χρονική απόσταση που χωρίζει την ιδέα από την εφαρμογή της 

οφείλεται στη δυστοκία παραχώρησης του κτηρίου την εποχή εκείνη, μέρος του οποίου 

παραχωρήθηκε μόλις το 2011, από τον Καλλικρατικό Δήμο Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια η 

εξεύρεση χρηματοδότησης για την ανακαίνιση του οικοδομήματος που έχρηζε προσαρμογών,  

ώστε να ανταποκρίνεται στο νέο του ρόλο.(ΑμεΑ, αίθουσα πολυμέσων, κλπ) .  

  Το Παλαιό Γυμνάσιο, κτήριο που κατασκευάσθηκε επί Κωστή Αδοσίδη Πασά (1868-1871) 

,  τον Ιανουάριο του 2016 δέχθηκε στις αίθουσες του την επανέκθεση του μουσείου.  

  Για τη μετατροπή του εργάστηκαν οι αρχιτέκτονες Οδυσσέας Σγουρός και Κωστής 

Φούσκης, ο Πολιτικός Μηχανικός Γιώργος Καφφετζάκης και το ΔΣ της ΠΛΕΑΜ που είχε και την 

ευθύνη της επανέκθεσης των συλλογών. Προϊόν συλλογικής και επίπονης εργασίας, το έργο αυτό, 

στο οποίο περιλαμβάνεται και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του μουσείου, ολοκληρώθηκε   30 

Δεκεμβρίου 2015. Με προϋπολογισμό 207.000 ευρώ του τοπικού Προγράμματος leader, τη 

στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου και πολλών 

επαγγελματιών και ιδιωτών. 
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 Κομβικό σημείο για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, και την επανέκθεση υπήρξε η 

ενιαία αντιμετώπιση και συνέργεια του κτηρίου- κελύφους με τις ιδιαιτερότητές του και των 

ενοτήτων- εκθεμάτων, ώστε να ευρίσκονται σε μια διαρκή διαλεκτική σχέση. Το περιεχόμενο και η 

μορφή της έκθεσης –η δομή,  η χωροθέτηση, η σκηνογραφία, τα χρώματα, τα υλικά– 

συναντήθηκαν με το ρυθμό και  τη λιτότητα  της γεωμετρίας του κτηρίου. 

  Η έκθεση υποστηρίζεται από εύληπτα πληροφοριακά θεματικά κείμενα με διάθεση 

αυτονομίας, καθώς και ο επεξηγηματικός υπομνηματισμός των εκθεμάτων απευθύνεται στις 

ανάγκες ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού. Το αισθητικό και ουσιαστικό αποτέλεσμα  δικαιώνει 

την ύπαρξη αυτών των περιφερειακών πολιτισμικών χώρων . 

 Το Μουσείο της Νεάπολης, το οποίο μετονομάστηκε σε Λαογραφικό και Ιστορικό 

εγκαινίασε την Κυριακή 31 Ιουλίου 2016 η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας κ. Αθανασία 

Αναγνωστοπούλου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης και ο Μητροπολίτης Πέτρας και 

Χερρονήσου κ. Γεράσιμος. 

 Η Νεάπολη, μια μικρή αλλά πάντα ανοικτή πόλη, αναδεικνύει και πάλι ως τη μόνη διέξοδο 

τον πολιτισμό, ταξιδεύοντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες στο χρόνο, μέσα από μια μεγάλη 

συλλογή εκθεμάτων του Μουσείου της. 

2.8.Οι Συλλογές 

Οι Συλλογές του προερχόμενες από δωρεές κυρίως δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να 

σχηματίσει μια πλήρη εικόνα της ζωής του Απάνω  Μεραμπέλλου από τον 19ο αι. και εξής.  

Ο επισκέπτης ξεκινά την περιήγησή του από την αίθουσα της νεώτερης Ιστορίας σε τρεις 

ενότητες: 

 Οθωμανική περίοδος- Κωστής Αδοσίδης πασάς 

 Κρητική Πολιτεία- Επανάσταση στο Θέρισσο 

 Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος- Κατοχή- Αντίσταση. 

Άνθρωποι και γεγονότα αναπηδούν μέσα από φωτογραφικό υλικό και τεκμήρια ιστορικά, 

ανασυνθέτοντας το τοπίο μιας πόλης στο ξεκίνημά της και μιας ολόκληρης περιοχής στο θέατρο 

της πολιτικής ζωής. 

 Στις επόμενες αίθουσες ακολουθούν οι λαογραφικές συλλογές, δηλ.  ιστορία της 

καθημερινότητας: 

 Το αγροτικό σπίτι στο Μεραμπέλλο και οι τοπικές ενδυμασίες. Το σπίτι λιτό 

λειτουργικά και κατασκευαστικά. Η καμάρα χωρίζει το χώρο σε δυο μέρη. Το Πόρτεγο 

,χώρο καθημερινό και την Κάμερα , υπνοδωμάτιο και αποθήκη.  

 Οι ενδυμασίες των αγροτών είναι οι κρητικές παραδοσιακές φορεσιές.         

 Η Αγροτική και Ποιμενική ζωή.  

Οι αγρότες καλλιεργούν λίγα εύφορα χωράφια και πολλά δύσβατα και κακοτράχαλα. 

Σπέρνουν συνήθως κουκιά, κριθάρι και λιγότερο στάρι ή ρεβύθια, αλλά και λινάρι το οποίο 

χρησιμοποιούν για κατασκευή ρούχων. Η καλλιέργεια της ελιάς και της αμυγδαλιάς επίσης έχει 

πρωταρχική θέση στη ζωή των αγροτών όπως και το αμπέλι. 

Αρκετά δύσκολη είναι και η ποιμενική ζωή. Η τυροκομία είναι μια οικοτεχνική τελετουργία. 

Τα μαντριά είναι και τυροκομεία. Τα τυροκομικά προϊόντα επαρκούν για τις ανάγκες του  σπιτιού 

και τα ενοίκια των εκτάσεων βόσκησης.  

 Η εκπαίδευση 

Από το 1869 η Νεάπολη γίνεται και εκπαιδευτικό κέντρο αποκτώντας το πρώτο 

αλληλοδιδακτικό σχολείο. Στη συνέχεια διαρκώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται με ανώτερα 

Δημοτικά και Παρθεναγωγεία και το 1876 αποκτά τις πρώτες γυμνασιακές τάξεις και καθίσταται το 

μοναδικό κέντρο της Ανατολικής Κρήτης με ανώτερες σπουδές. 
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Στο πέρασμα των χρόνων διασώθηκαν τετράδια μαθητών από το 1880 ,σχολικά βιβλία, 

θρανία, πένες και μελανοδοχεία, χάρτες, λευκώματα, φυτολόγια, κανονισμοί λειτουργίας, όργανα 

γυμναστικής, μουσικά όργανα, ενδυμασίες μαθητών, φωτογραφικό υλικό κλπ 

 Οι επαγγελματικές ασχολίες των κατοίκων 

Το εμπόριο αποτελούσε πάντα μια δραστηριότητα που επέφερε οικονομική ευμάρεια. Το 

λάδι, τα αμύγδαλα και τα χαρούπια ήταν τα κύρια προϊόντα διακίνησης εκτός της περιοχής.  

Τυπογραφείο: Η τέχνη της τυπογραφίας εμφανίζεται στην Νεάπολη πολύ  νωρίς. 

Εκτυπώνονται περιοδικά και εφημερίδες τοπικού ενδιαφέροντος, αλλά και βιβλία ντόπιων 

συγγραφέων.  

Φωτογραφείο: Στις αρχές του 20ού αιώνα οι φωτογράφοι είναι περιφερόμενοι. Η 

φωτογραφική μηχανή στήνεται σε πλατείες και εκκλησίες και αποτυπώνει τη ζωή μέσα από το 

μαύρο πανί.   

Καφενείο- κουρείο 
 Η κοινωνική ζωή των κατοίκων, κυρίως των ανδρών περιορίζεται  στο καφενείο. Εκεί, 

ανάμεσα στο άρωμα του καφέ και της ρακής οι άνθρωποι μετά το μόχθο της ημέρας συζητούν, 

αστειεύονται ή παίρνουν αποφάσεις. 

 Πολλές φορές το κουρείο δεν αποτελούσε ξεχωριστό χώρο, αλλά συστεγαζόταν με το 

καφενείο.  

 Σαγματοποιείο ή Σαμαράδικο. Τα γαϊδούρια ήταν το μοναδικό μεταφορικό μέσο και ο 

εξοπλισμός του αποτελούσε βασικό στοιχείο για τις μεταφορές προϊόντων και ανθρώπων.  

 Ξυλουργείο: Το ξύλο, ως φυσικό υλικό, απετέλεσε ανέκαθεν το βασικό υλικό κατασκευής 

θυρών, παραθύρων, ντουλαπιών, εργαλείων καθημερινότητας οικιακής και επαγγελματικής χρήσης 

. Στην έκθεση υπάρχει ο πάγκος ενός ξυλουργού με τα απαραίτητα εργαλεία για την επεξεργασία 

του ξύλου.  

Ραφείο: Οι μοδίστρες και οι ράφτες ήταν ένα προσοδοφόρο επάγγελμα, Όλα τα ενδύματα, 

αντρικά, γυναικεία, παιδικά αλλά και  τα επαγγελματικά ήταν χειροποίητα..  

 Υποδηματοποιείο ή τσαγκαράδικο: Υποδήματα δερμάτινα χειροποίητα για όλους.  

 Η υφαντική τέχνη 

Η γυναικεία παρουσία,  ήταν κυρίαρχη  στο χώρο της οικοτεχνίας και χειροτεχνίας. 

Κεντήματα, πλεκτά και υφαντά στόλιζαν  όλα τα σπίτια, αρχοντικά και αγροτικά. Σε κάθε σπίτι 

υπήρχε οπωσδήποτε ο χώρος του αργαλειού ή αργαστηριού, το αργαστηρόσπιτο.  Πατητές, 

χιράμια, σεντόνια, μαξιλάρια, μεταξωτά ενδύματα και βαμβακερά εσώρουχα γέμιζαν τις κασέλες.  

 Η θρησκευτική παράδοση 

Μεγάλη είναι η χριστιανική παράδοση του τόπου μας. Έδρα της επισκοπής Πέτρας και 

μεγάλος ο αριθμός εκκλησιών και μοναστηριών. 

Ξυλόγλυπτα τέμπλα και εικόνες λαϊκής ζωγραφικής, ιερά άμφια, εκκλησιαστικά σκεύη, 

καντήλια είναι οι αδιαμφισβήτητοι μάρτυρες. 

 Η αστική διαβίωση στη Νεάπολη. 

Η ενασχόληση των κατοίκων με τα γράμματα και το εμπόριο δημιούργησε μια κοινωνία 

εξωστρεφή, η οποία ενσωμάτωνε πολύ γρήγορα στοιχεία των ευρωπαϊκών πόλεων και της 

Ελληνικής πρωτεύουσας στα ανώτερα οικονομικά στρώματα. Έτσι αναπτύχθηκε η αρχιτεκτονική 

με νεοκλασσικά στοιχεία και στοιχεία εκλεκτικισμού.  

Οι κατοικίες αυτές είναι σύνθετες και διαθέτουν χώρους υποδοχής, σαλόνια, τραπεζαρίες, 

γραφεία- βιβλιοθήκες, υπνοδωμάτια και βοηθητικούς χώρους, κουζίνα, αποθήκη, πλυσταριό  
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2.9. Προσβασιμότητα 

Το Μουσείο είναι  ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους! 

α. φυσική πρόσβαση: παρότι το κτήριο είναι υπερυψωμένο με οκτώ σκαλοπάτια από το 

επίπεδο του δρόμου, εντούτοις ράμπα για άτομα με κινητικά προβλήματα και αμαξίδια επιτρέπει 

την είσοδο ανεξαιρέτως σε όλους. Ράμπες επίσης στην εσωτερικά αυλή του κτηρίου οδηγούν στις 

εκθεσιακές συλλογές, χωρίς αποκλεισμούς. 

Το Μουσείο διαθέτει wc για ΑμεΑ και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για ενημέρωση. 

Διατίθενται επίσης ηλεκτρονικοί ξεναγοί σε δυο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά. 

β. οικονομική: Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και η οικονομική ενίσχυση προαιρετική.  

γ.  γνωστική: Στις αίθουσες υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες, συνοπτικές και εύληπτες, οι 

οποίες πληροφορούν τον κάθε επισκέπτη σε δυο γλώσσες, ελληνικά και Αγγλικά. 

2.10. Συνεργασίες 

Το Μουσείο αναπτύσσει συνεργασίες με όλους τους φορείς του τόπου και διοργανώνει 

πλήθος εκδηλώσεων πολιτισμού σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η Μητρόπολη Πέτρας και 

Χερρονήσου, η Περιφέρεια Κρήτης- Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, τα ΓΑΚ Λασιθίου, η 

Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Μεραμβέλλου, το ΚΠΕ Ιεράπετρας και Αρχανών, είναι φορείς 

συνεργαζόμενοι κατά διαστήματα. 

2.11. Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Στο Μουσείο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις τάξεις του Δημοτικού, το 

νηπιαγωγείο, το Γυμνάσιο και την Α Λυκείου, καθώς και για ομάδες ειδικής αγωγής καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους και επετειακά κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. 

Η αντίληψη που διατρέχει τον σχεδιασμό τους αναφορικά με την επιδιωκόμενη μάθηση 

λαμβάνει υπ’ όψη τα ηλικιακά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παιδιών που 

συμμετέχουν(Παπούλιας 2014).  

1. Πάμε σαν άλλοτε (για μαθητές δημοτικών σχολείων), ένα πρόγραμμα ευέλικτο για όλες τις 

ηλικίες, που περιλαμβάνει γρίφους, αινίγματα, ζωγραφική, παντομίμα, δραματοποίηση, 

διήγηση. 

2. «Aνεβαλώματα του νου, μαλάματα τσι γλώσσας». Το πρόγραμμα εκπονείται στο πλαίσιο 

της ενότητας «Ποικιλίες της Γλώσσας» του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ 
Λυκείου. 

2.12. Επισκεψιμότητα 

Στα δυο χρόνια λειτουργίας το Μουσείο έχει δεχτεί περίπου 5000 επισκέπτες, μεμονωμένους 

και ομάδες και 1500 μαθητές, ενώ στις πολιτιστικές εκδηλώσεις συμμετείχαν πάνω από 3000 

άνθρωποι.  Τα νούμερα δείχνουν ότι σε μια πόλη, όπως η Νεάπολη, που δεν είναι τουριστική, το 

Μουσείο αποτελεί ένα πόλο έλξης επισκεπτών και συνδράμει εμφατικά στην αναγνώριση της 

πόλης και του πολιτισμού της, ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική αγορά.  

3. Συμπεράσματα 

Ανακεφαλαιώνοντας, λοιπόν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η ύπαρξη τοπικών 

μουσείων σε μικρές περιοχές αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη αξιοποίησης του πολιτισμικού 

πλούτου που κάθε περιοχή διαθέτει και απαιτείται η στήριξη πολλών παραγόντων, προκειμένου η 

λειτουργία τους να αποβεί ουσιαστικά χρήσιμη και πολλαπλώς αξιοποιήσιμη.  

Ο εθελοντισμός των κατοίκων και η συμμετοχή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν 

αρκεί. Η οικονομική στήριξη από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια και τον αντίστοιχο 

Δήμο είναι αναγκαία, διαφορετικά τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με επάρκεια. 
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Αλλά και η προώθηση και η προβολή των μικρών μουσείων μέσα από τους διαύλους επικοινωνίας 

και διαφήμισης των φορέων αυτών, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην ανάδειξη των τόπων, 

των τοπίων, των ανθρώπων και της ιστορίας τους σε μια δημιουργική προσπάθεια 

αναδιαμόρφωσης ενός «τουριστικού προϊόντος» αφτιασίδωτου και ανόθευτου, πλάι στο ισχυρό 

προφίλ της θάλασσας και των μεγάλων αρχαιολογικών χώρων.  Ο τόπος μας δεν γίνεται να 

περιχαρακωθεί ιστορικά και πολιτισμικά, ο λαϊκός πολιτισμός και οι μικρές ιστορίες που τον 

συνοδεύουν είναι η «αναπνοή της φυλής μας» για να χρησιμοποιήσω τη ρήση του Φ. Κόντογλου 

για τα δημοτικά τραγούδια.  

Ο προορισμός υπάρχει, οι διαδρομές χαράχτηκαν και εξακολουθούν να χαράζονται· το πώς 

θα αξιοποιηθούν εξαρτάται από όλους! 
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Μίχα Αθανασία 
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Ίδρυμα Αθήνας Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 

 

Περίληψη  

To project έχει τη βασική ιδέα ''Κούκλες- Η τέχνη από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη 

εποχή'' και πραγματοποιήθηκε σε ένα παιδικό σταθμό στην Ελλάδα στα πλαίσια της εργαστηριακής 

μου άσκησης. Πρόκειται για ένα καινοτόμο project που κύριος στόχος του είναι να 

https://eclass.pat.teiwest.gr/eclass/modules/document/?course=743158
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ευαισθητοποιηθούν  τα παιδιά ώστε να είναι ενεργοί δημιουργοί των δικών τους πολιτισμών. Το 

project έχει τρία στάδια. Επιπλέον, πραγματοποιούνται νέες εκπαιδευτικές καινοτόμες μέθοδοι που 

συμπεριλαμβάνουν τις κούκλες persona dolls και την τεχνολογία, Μωσαϊκό, ανθρωποκεντρική και 

διαθεματική προσέγγιση, αρχαιολογική στρωματογραφία και ενσυναίσθηση. Τα παιδιά μαθαίνουν 

για την ιστορία της κούκλας, κατασκευάζουν διαφορετικά είδη  κούκλας και ανακαλύπτουν τα 

αρχαία παραδοσιακά επαγγέλματα του Κουκλοκατασκευαστή και Κουκλοπαίχτη μέσα από πολλές 

τέχνες όπως του θεάτρου, χορού, οικοδομικών κατασκευών και τεχνολογίας. Τα παιδιά 

επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μέσω 

νέων εκπαιδευτικών καινοτόμων τεχνικών. Η συμβολή του project είναι μεγάλη για τη διατήρηση 

του πολιτισμού και της ιστορίας της Ελλάδας.  

 

Λέξεις κλειδιά: κούκλες, πολιτισμός, τέχνη, επαγγέλματα, Ευρώπη. 

1.Εισαγωγή   

Από την αρχαιότητα έχει διαπιστωθεί  η παιδαγωγική αξία και η σημαντικότητα του 

παιχνιδιού για τη σωστή σωματική, νοητική, γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.  Μέσα 

από τη διαδικασία του παιχνιδιού,  το παιδί  χρησιμοποιεί τη φαντασία του για να διασκεδάζει, 

μαθαίνει να  αλληλεπιδρά με τα άλλα παιδιά, εξερευνά το περιβάλλον του, ανακαλύπτει   τον  

εαυτό  του και  καλλιεργεί  τη δημιουργικότητά του.  Αποκτά γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες 

(knowledge, skills, attitude).  Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν πολλά είδη παιχνιδιών όπως: 

κουδουνίστρες, ξύλινα αλογάκια, αστράγαλοι, ζάρια,  πήλινες σβούρες και κυρίως πλαγγόνες 

(κούκλες). Οι πλαγγόνες  είναι οι πιο δημοφιλείς κούκλες της αρχαιότητας.  Ξεκίνησαν από 

θρησκευτικά ειδώλια και κατέληξαν σε αυτή τη μορφή κούκλας για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη 

των κοριτσιών.    Κατασκευάζονταν συνήθως από πηλό ,  με κομψά χτενίσματα στα μαλλιά  και  

ζωγραφισμένες ενδυμασίες. Η πλαγγόνα ήταν  ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια των κοριτσιών 

στην αρχαιότητα. Η πλαγγόνα εκτός από τη χαρά που προσέφερε στα παιδιά ως παιχνίδι, είχε και 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα  σαν μια εισαγωγή του κοριτσιού στο ρόλο  του και στις υποχρεώσεις που 

θα είχε αργότερα ως γυναίκα μέσα στην κοινωνία.   Φυσικά στη συνέχεια εμφανίστηκαν οι  

αρθρωτές κούκλες  (νευρόσπαστα) με κινούμενα τα χέρια και τα πόδια.(Παυλάκη, Σ & Σάντος,Λ, 

2016) Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τα παιδιά στην κοινωνία του 20Ο  αιώνα 

έπαιζαν με κούκλες πολεμικά παιχνίδια ή τους απέδιδαν ρόλους της καθημερινής ζωής (συμβολικό 

παιχνίδι).  Τα αγόρια συνήθως  έπαιζαν με κούκλες μωρά ενώ τα κορίτσια με λεπτές κατά κύριο 

λόγο ξανθιές κούκλες, Barbie. H μέγιστη ηλικία κατά την οποία τα παιδιά έπαιζαν με κούκλες   

ήταν αυτή των 15 ετών.  Τον 20ο αιώνα οι πιο <<μοδάτες >> κούκλες ήταν playmobil, suboteo, 

στρατιωτάκια, μωρά, Barbie, ποδοσφαιριστές με οβάλ βάση. Μάλιστα υπήρχαν και οι ηλεκτρονικές 

κούκλες που είχαν ακόμη μεγαλύτερη προτίμηση από τα παιδιά (ΒΙ ΒΙ ΒΟ του ΕL Greco). Όσο 

περνούσε ο καιρός εμφανίστηκαν άλλα είδη κούκλας ( πάνινες-υφασμάτινες, πορσελάνινες )  και 

όταν  η τεχνολογία   εισήλθε παντού στη ζωή μας, εμφανίστηκαν και άλλα είδη κούκλας  (my 

scene, bratz, teletabi, ήρωες από παιδικές ταινίες, robot). Ωστόσο σημασία έχει να μην προβαίνουμε 

συνέχεια στον καταναλωτισμό και να μην θεωρούμε ότι όλα είναι αναλώσιμα. Μπορούμε να 

φτιάχνουμε διάφορα είδη κούκλας από οικολογικά και ανακυκλώσιμα υλικά είτε γιατί έχουμε 

οικονομία και κέρδος είτε γιατί μας  κάνει ακόμα πιο συνειδητοποιημένους πολίτες με φαντασία 

και δημιουργικότητα. Όλα αυτά λοιπόν τα μηνύματα ξεκινάνε από την παιδική ηλικία. Οι 

γαντόκουκλες, οι  κούκλες μαριονέτες,  οι δαχτυλόκουκλες, οι κούκλες συναισθημάτων, οι κούκλες 

με ξύλινες κουτάλες,muppets, κούκλες εγκαστρίμυθοι, οι persona dolls, είναι κάποιες από τις 

κούκλες που αξίζει να μάθουν τα παιδιά είτε να  φτιάχνουν είτε να  χειρίζονται. Τα οφέλη φυσικά 

είναι πολλά και αναντικατάστατα.  Γενικά αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε και υποδηλώνει τη 

σημαντικότητα της εργασίας αυτής είναι ότι οι κούκλες είναι απαραίτητο εργαλείο στα χέρια του 

δασκάλου. Είναι ζωντανό μέσο επικοινωνίας του δασκάλου με τα παιδιά. Στην κούκλα τα παιδιά 

εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τους προβληματισμούς τους και πολλές φορές ταυτίζονται με 
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αυτήν. Οι κατασκευή κούκλων είναι έναυσμα για εμψύχωση μιας ομάδας και κινητοποίησή της..( 

Καζέλα, Κ. & Κανταρτζή, Ε, 2014). Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι με τις κούκλες μπορούμε να 

προσεγγίσουμε το χρόνο, τις εποχές  (κούκλα άνοιξη,) (Ζακοπούλου, Α,1995) ακόμα και να 

ασκήσουμε δεξιότητες ελέγχου (κούκλα-ησυχούλης). Επιπλέον   οι Persona Dolls είναι κούκλες 

που συμβάλλουν στη προσέγγιση της διαφορετικότητας και της πρόληψης του σχολικού 

εκφοβισμού. Η μεθοδολογία αυτή αναπτύχθηκε αρχικά στην Αμερική και στη συνέχεια στην 

Ευρώπη, τη Δανία, την Αγγλία. Πρόκειται για κούκλες με προσωπικότητα, με όνομα, ιστορία, με 

σπίτι και οικογένεια αλλά και με πράγματα που τους αρέσουν. Βασίζονται στη θεωρία του 

Vygotsky <<Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης>> όπου ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να ενθαρρύνει 

τη μάθηση και την ανάπτυξη πέρα από τα συγκεκριμένα ηλικιακά επίπεδα γνώσης και υποστηρίζει 

το παιδί στην επίλυση προβληματικών καταστάσεων. H Persona doll έχει ύψος από 0,75 εκ.-1.00 μ 

μπορεί να είναι είτε κορίτσι είτε αγόρι με διαφορετικά χρώματα, με κανονικά χαρακτηριστικά 

ανθρώπινου προσώπου  αλλά είτε με προβλήματα όρασης ή με κινητικά προβλήματα ή με 

διαφορετικό βάρος σώματος. (Smith,C,2009)  Υπάρχουν διότι αντιπροσωπεύουν τα παιδιά μιας 

ομάδας που έχουν αυτού του είδους τα προβλήματα. Οι Persona Dolls υποκινούν το ενδιαφέρον 

των παιδιών για επικοινωνία, συμβάλλουν στην συναισθηματική αποδοχή και εμπλοκή τους στην 

ομάδα και τέλος οδηγούν τα παιδιά στο να  μιλούν και  να συμβουλεύουν την ίδια την  κούκλα για 

το τι θα έκαναν στη θέση της (λύσεις στα προβλήματα).( Καζέλα, Κ. & Κανταρτζή, Ε, 2014).Το να 

βλέπουμε λοιπόν εμείς οι Παιδαγωγοί πως παίζουν τα παιδιά και με ποια παιχνίδια παίζουν είναι 

πολύ σημαντικό για την εξέλιξη και ανάπτυξη των παιδιών και για τη διατήρηση του πολιτισμού 

μας. Το project αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με στόχο τα παιδιά να είναι ενεργοί δημιουργοί 

των δικών τους πολιτισμών. Προσπαθώ να οδηγήσω τα παιδιά σε νέα μονοπάτια, να μάθουν να 

συνδυάζουν την τέχνη όπως κούκλες και Αρχαία Ελλάδα και φυσικά να αφήσω τα παιδιά να 

αποφασίσουν σχετικά με το τι πραγματικά θέλουν να μάθουν. Ο κύριος όμως σκοπός είναι να 

ευαισθητοποιήσω τα παιδιά και να τα οδηγήσω ώστε να αποκτήσουν γνωστικές, νοητικές, 

μαθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες μέσα από την ιστορία της κούκλας, τον πολιτισμό των 

άλλων χωρών, την κατασκευή διαφόρων ειδών κούκλας, τα παραδοσιακά επαγγέλματα του 

κουκλοποιού και του  κουκλοπαίχτη  και φυσικά μέσα από την οπτική αναπαράσταση με τη 

συμβολή του παιχνιδιού, της τεχνολογίας, του  θεάτρου, της δημιουργικότητας και της φαντασίας. 

Είναι πολύ  σημαντικό να ξεπερνάμε τα ασφαλή όρια του εαυτού μας και να πειραματιζόμαστε με 

νέες προκλήσεις. Ωστόσο αυτό απαιτεί σκληρή δουλειά, πειθαρχία και ενσυναίσθηση. Είναι 

εντελώς πρόκληση να ανακαλύψουμε πώς συλλέγονται οι καθημερινές εμπειρίες των παιδιών και η 

φαντασία τους, πώς ερμηνεύονται και εκτίθενται στα μουσεία μέσω του οπτικού εγραμματισμού 

και της αγάπης για τον πολιτισμό. 

2.Κυρίως μέρος  

Οι φάσεις  του Project και οι μέθοδοί του 

Όταν πήγα πρώτη φορά στον Παιδικό Σταθμό ασχολήθηκα πολύ με τη γνωριμία με τα παιδιά. 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης παρουσίας μου στον Παιδικό Σταθμό βρισκόμουν στην πρώτη 

φάση του project.  Διερεύνησα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών  με το διάλογο και με 

την τεχνική ακρόασης δηλαδή το μωσαϊκό.    Μέσα από μία σαλάτα λέξεων (συμβολικό παιχνίδι), 

παρατηρήθηκε καταιγισμός ιδεών-ιδεοθύελλα (brain storming) από τα παιδιά.  Ταξινομήσαμε τις 

ιδέες των παιδιών και τις διαπραγματευτήκαμε. Τα περισσότερα παιδιά έτειναν στην ιδέα: κούκλες, 

μωρά, κουκλόσπιτο, Barbie, οικογένεια, κουκλοθέατρο, πειρατές, playmobil ενώ πολύ λίγα παιδιά 

έτειναν στη φύση που ήδη έχει ξεκινήσει με αυτή την ιδέα ένα project η Παιδαγωγός της τάξης.  

Αποφάσισα να ρωτήσω τα παιδιά τι τα ενδιαφέρει να μάθουν και να δημιουργήσουν σε σχέση με 

τις κούκλες. (Σταματοπούλου, Δ, 1998 ). Οι απαντήσεις των παιδιών ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. 

Τα παιδιά όχι μόνο μου εξέφρασαν απορίες για τις κούκλες αλλά από μόνα τους έδιναν ιδέες που 

θα ήθελαν να περιέχουν οι δραστηριότητές μας. Ουσιαστικά αυτές οι ιδέες των παιδιών 
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εφαρμόστηκαν στα πλαίσια του project και αποτέλεσαν οι έμπρακτες απαντήσεις στα ερωτήματα-

απορίες που έθεσαν τα ίδια τα παιδιά. Παραθέτω τις ερωτήσεις των παιδιών που απαντήθηκαν μέσα 

από τις δράσεις που τα ίδια πρότειναν. (Katz, G. & Chard, C, 2011). 

Πόσα είδη κούκλας υπάρχουν;  

Πού μένει η κούκλα;  

Ποιός φτιάχνει την κούκλα;  

Υπάρχουν ιστορίες που μιλούν για κούκλες; 

Τί φοράνε οι κούκλες; 

Πώς παίζουν οι άνθρωποι και οι κούκλες μαζί; 

Πώς φτιάχνουμε μια δική μας ιστορία; 

Τί θέμα θα μπορούσε να έχει η ιστορία μας; 

Πώς φτιάχνεται το κουκλοθέατρο και το σκηνικό; 

Ποιά είναι η ιστορία της Κούκλας;  

Υπάρχουν μουσεία για κούκλες; Θα παίξουμε κουκλοθέατρο; 

Νιώθουν οι κούκλες;  

Υπάρχουν φαγητά με σχέδιο κούκλα;  

Μπορούμε να δούμε κουκλοθέατρο; 

Υπάρχουν πολλά είδη θεάτρου;  

Μπορούμε να δούμε καραγκιόζη;  

Πώς παίζουμε με τις μαριονέτες; 

Τί δραστηριότητα να κάνουμε με ένα playmobil; 

                        

Στο project αυτό   ακολούθησα  Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση  λαμβάνοντας υπόψην   τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών με την εμπλοκή των δικών μου ενδιαφερόντων (Roopnarine, J. & 

Johnson, J, 2005). Στην διάρκεια της τρίτης παρουσίας μου στον  Παιδικό σταθμό βρισκόμουν στη 

δεύτερη φάση του project.  Δημιούργησα μαθησιακό συμβόλαιο με τα παιδιά  και ύστερα 

προετοίμασα τα παιδιά στο να δημιουργήσουμε από κοινού ένα διάγραμμα ροής (αραχνογράφημα) 

για την ιδέα ΄΄κούκλες΄΄  που θα μας δείχνει την πορεία των δράσεων που θα πραγματοποιούμε 

κάθε φορά βάση του διαγράμματός μας και της ιδέας μας.   Έτσι και έγινε. Η Μπαμπούσκα που 

υπήρχε στην τάξη αποτέλεσε το σχέδιο που θα φιλοξενούσε  την κεντρική ιδέα ΄΄κούκλες΄΄. Τα 

παιδιά ζωγράφισαν τη μπαμπούσκα και κόλλησαν τις εικόνες κάτω από τις ερωτήσεις τους (ενεργό 

ρόλο). Ύστερα μιλήσαμε για το τι είναι η Μπαμπούσκα.  Οι δραστηριότητες που παραθέτω  

παρακάτω μαζί με τους στόχους τους ήταν δημιουργήματα της φαντασίας των ίδιων των παιδιών 

και αποτέλεσαν ουσιαστικά λύση και απάντηση  στα ερωτήματα- απορίες τους. (Katz, G. & Chard, 

C, 2011) & (Roopnarine, J. & Johnson, J, 2005) 

 

Δραστηριότητα:  Παιχνίδι μνήμης με εικόνες από διαφόρων ειδών κούκλες του παρελθόντος 

και του παρόντος.  

 

Στόχοι:  

1.   Ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικού πνεύματος από μεριάς των παιδιών.  

2.  Εξάσκηση λογικομαθηματικής σκέψης (ΛΓ) μέσα από την ταύτιση, σύγκριση των 

καρτελών.  

3.  Σύνδεση παρελθόν-παρόν όσον αφορά τις κούκλες (διαπολιτισμική αγωγή).  
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Εικόνα 1: Κάρτες με διάφορα είδη κούκλας. 

 

Δραστηριότητα: Κατασκευή Κούκλες από ρολό χαρτιού υγείας. 

 

Στόχοι: 

1. Ενθάρρυνση των παιδιών. 

2. Καλλιέργεια δημιουργικότητας και φαντασίας. 
3. Δυνατότητα ελεύθερης σκέψης, έκφρασης και  δημιουργίας με ανακυκλώσιμα υλικά.  

 

 
Εικόνα 2: Κούκλες από άχρηστο υλικό. 

 

Δραστηριότητα: Αφήγηση βιβλίου: Ρουγγέρη, Κ . (Δεκέμβριος 1997). Κοππέλια. Αθήνα: 

Εκδόσεις Πατάκη. 

 

Στόχοι: 

1. Γνωριμία με την κούκλα Κοππέλια μέσα από την ιστορία. 

2. Εισαγωγή στην έννοια Κουκλοποιός. 

3. Διασκεδαστική, χαρούμενη  και δημιουργική ώρα μεσημεριανού φαγητού.  

 

 Δραστηριότητα: Δαχτυλόκουκλες από γυψόγαζα. 

 

Στόχοι: 
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1.  Επαφή παιδιών με το καινούργιο υλικό της  γυψόγαζας (Φυσική Γνώση). 

2.  Εισαγωγή παιδιών στην τέχνη της δημιουργίας. 

 

 
 

Εικόνα 3: Κούκλες από καινούργια υλικά. 

 

Δραστηριότητα: Εφαρμογή παράλληλων δραστηριοτήτων 

1ο τραπέζι: Βάψιμο και ντύσιμο δαχτυλόκουκλας. 

2ο τραπέζι : Δημιουργία κούκλας από ξύλινη κουτάλα ή σπάτουλα (Καραμπότσου, Π, 

Μάρτιος- Απρίλιος 2014) και κούκλας συναισθημάτων (Καζαντζόγλου, Ρ, 2015) 

 

Στόχοι: 

1. Καλλιέργεια φαντασίας. 

2. Επαφή με  την τέχνη της δημιουργίας. 

3. Γνωριμία με τα συναισθήματα ώστε να μάθουν σταδιακά να τα εκφράζουν.  

4. Επαφή με ανακυκλώσιμα υλικά και υλικά καθημερινής χρήσεως (ΦΓ) και χρήση αυτών όχι 
με συμβατικό τρόπο.  

     
 

Εικόνα 4 και εικόνα 5: Κούκλες από ανακυκλώσιμα υλικά. 

 

Δραστηριότητα: Παιχνίδι με την καινούργια φιγούρα  Playmobil Aθηνά 

. 

Στόχοι:  

1.  Συμμετοχή παιδιών στο ομαδικό παιχνίδι. 

2.  Παρατήρηση των χεριών των άλλων παιδιών. 

3.  Εξοικείωση με το αντικείμενο. 
4.  Εξάσκηση ώστε να μάθουν τα παιδιά να   περιμένουν τη σειρά τους. 
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Εικόνα 6: Ομαδικό παιχνίδι με κούκλα playmobil. 

 

Δραστηριότητα: Επίσκεψη στον Παιδικό Σταθμό Κουκλοθεατρικής Παράστασης. 

Τίτλος: Οι μουσικοί της Βρέμης,  Ονειροβάτες. 

 

Στόχοι: 

1. Διασκέδαση και ψυχαγωγία 

2.  Παιδαγωγικό άνοιγμα στην τάξη του Παιδικού σταθμού. 

3.  Εμπλουτισμός γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τις γαντόκουκλες. Βιωματική 
εμπειρία. 

 
 

Εικόνα 7: Κουκλοθεατρική παράσταση. 

       

Δραστηριότητα: Κατασκευή - Καλτσόκουκλες λαγουδάκια ενόψει το Πάσχα. (Παναγιώτου, 

Α ,Μάρτιος-Απρίλιος 2014) 

           

Στόχοι: 

1.  Ενθάρρυνση παιδιών να έρθουν σε επαφή με άλλα υλικά πχ. Κάλτσες, ρύζι, βαμβάκι και να 

τα χρησιμοποιήσουν όχι με τον συμβατικό τρόπο σκέψης  αλλά με την πρωτοτυπία μέσα 

από την τέχνη του κουκλοθέατρου. 

2.  Καλλιέργεια φαντασίας.  

 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

381 

 
 

Εικόνα 8: Καλτσόκουκλες 

 

Δραστηριότητα: Θεατρικό Παιχνίδι με  Μαριονέτες. 

 Cd: Το αστέρι της Λιλιπούπολης.  

 

Στόχοι:   Παρότρυνση παιδιών για συμμετοχή τους στη μουσικοκινητική δραστηριότητα.  

1.  Άσκηση αδρής και λεπτής κινητικότητας. 

2.  Παιχνίδι ρόλων (παιδί-κούκλα) –(παιδί-κουκλοποιός). 
3. 4.  Ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας. 

 

Δραστηριότητα: Ιντερνετική περιήγηση μέσα από τον Υπολογιστή της τάξης.  

 Επίσημη ιστοσελίδα της Playmobil και βίντεο στο YouTube: Πώς κατασκευάζονται τα 

Playmobil. 

 

Στόχοι: 

1. Εμπλουτισμός γνώσεων για την ιστορία των  Playmobil και το πώς κατασκευάζονται.  

2. Aπάντηση στις απορίες των παιδιών μέσα από εκπαιδευτικό βίντεο και αναζήτηση με     

ευχάριστο τρόπο. 

 

Δραστηριότητα: Παιχνίδι με τις σκιές (εισαγωγή στο θέατρο σκιών και στον Καραγκιόζη).  

 

Στόχοι:  

1.  Ενθάρρυνση παιδιών για διασκέδαση. 

2.  Πειραματισμός με το φως και τις σκιές. 
3.  Καλλιέργεια φαντασίας ώστε να οδηγηθούν στη σωματογνωσία. 
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Εικόνα 9: Φως και σκιές. 

 

Δραστηριότητα: Προβολή Βίντεο στον Υπολογιστή της τάξης. 

 Ο Καραγκιόζης επιστήμονας  

 

Στόχοι:  

1.  Ενθάρρυνση παιδιών για χαλάρωση, διασκέδαση μέσα από τον Καραγκιόζη.  

2.  Εμπλουτισμός γνώσεων και πληροφοριών μέσα από την παρατήρηση και τη βιωματική 

προσέγγιση των παιδιών σχετικά με τη νοοτροπία του θεάτρου σκιών και την επιστήμη του 

Καραγκιόζη.  

3. Παιδαγωγικό άνοιγμα της τάξης μέσα από την τεχνολογία (χρήση pc) 

 

 
 

Εικόνα 10: Καραγκιόζης στον υπολογιστή. 

 

Δραστηριότητα:  Ιντερνετική  επίσκεψη στο μουσείο κούκλας στο Παρίσι, προβολή βίντεο 

για persona dolls( Smith, C,2009) , Muppets και πληροφορίες για κούκλες εγγαστρίμυθοι πχ. Jovan. 

 

Στόχοι: 

1. Παιδαγωγικό άνοιγμα της τάξης. 

2.  Εμπλουτισμός γνώσεων για διάφορα είδη κούκλας. 

3.  Επικοινωνία και αλληλεπίδραση με άλλες Χώρες. 
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Εικόνα 11,12,13,14,15: Διαδικτυακή σύνδεση με μουσείο κούκλας στο Παρίσι Βίντεο με persona dolls, muppets και κούκλες 

εγκαστρίμυθοι. 

Αποτελέσματα  

Το Project έχει ένα τελικό προϊόν όπως το αποκαλούμε στην Προσχολική Εκπαίδευση. Τα 

παιδιά και εγώ  γράψαμε ένα σενάριο της ιστορίας που δημιούργησαν τα ίδια τα παιδιά με τη 

φαντασία τους.  Μοιράσαμε ρόλους και κανονίσαμε ημερομηνία μαζί με την Παιδαγωγό της τάξης 

για την γιορτή. Τα παιδιά καλωσόρισαν και υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό  τα μικρότερα παιδιά  τα 

οποία ήρθαν στην τάξη τους για να παρακολουθήσουν την κουκλοθεατρική παράσταση στην οποία 

τα μεγαλύτερα παιδιά συμμετείχαν και αργότερα τους παρουσίασαν τα εκθέματα από διάφορα είδη 

κούκλας που τα ίδια είχαν κατασκευάσει με τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους. Το 

αποτέλεσμα ήταν μοναδικό. Τα παιδιά αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους, έμαθαν τόσα πολλά πράγματα 

το ένα με το άλλο και εξελίχθηκαν με έναν πειραματικό και χαρούμενο τρόπο.  Με αυτή τη γιορτή 

όχι μόνο η δουλειά των παιδιών αλλά και η δουλειά μου δημοσιεύτηκαν. Εφάρμοσα παιδαγωγικό 

άνοιγμα της τάξης  με την επίσκεψη των μικρότερων παιδιών στα μεγαλύτερα και με αυτόν τον 

τρόπο εμείς πετύχαμε mutual interaction. Τα παιδιά είχαν ενεργητικό ρόλο από τη γέννηση της 

ιδέας μέχρι τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων. Επιπλέον 

τα παιδιά πήραν πρωτοβουλίες και εισήλθαν από πολύ νωρίς στο project. Αυτό μας δείχνει πως το 

νοητικό επίπεδο των παιδιών είναι σε προχωρημένο επίπεδο. Ο νοητικός, γνωστικός, 

συναισθηματικός και κοινωνικός τομέας φαίνεται ότι έχουν μία θετική βελτίωση κατά τη διάρκεια 

των δραστηριοτήτων. Οδηγηθήκαμε στη Μεταγνώση μέσω της ανακάλυψης, της συναισθηματικής 

και κοινωνικής μάθησης, της αλληλεπίδρασης και της μετάδοσης των γνώσεων  με ένα 

πειραματικό τρόπο και με τη διαθεματική προσέγγιση ( σύνδεση της τέχνης της κούκλας με 

θεατρικό παιχνίδι, τεχνολογία, αισθητική αγωγή, μουσικοκινητική αγωγή).  Αυτό σημαίνει ότι η 

επίδραση είναι πολύ μεγάλη. (Σταματοπούλου, Δ, 1998 ).  Τα παιδιά μαθαίνουν πως μπορούν να 

μάθουν με ένα συνεργατικό τρόπο και μέσα από αυτό το project εισήχθησαν τα παιδιά σε παλιά και 

παραδοσιακά επαγγέλματα του Κουκλοπαίχτη και κουκλοποιού τα οποία εξαφανίζονται σταδιακά. 

Έτσι με αυτό το project συμβάλλουμε στη διατήρηση του πολιτισμού ,της κουλτούρας και της 

ιστορίας της Ελλάδας. 
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Εικόνες 16,17,18: Κουκλοθεατρική παράσταση-παρουσίαση εκθεμάτων. 

3.Συμπεράσματα 

Τελική Αξιολόγηση 

Η  Αυτονομία των παιδιών  είναι έκδηλη σε αυτό το σχέδιο εργασίας.   Τα παιδιά είχαν 

ενεργό ρόλο από την γέννηση της ιδέας μέχρι την επεξεργασία, διαπραγμάτευση και υλοποίηση 

των δραστηριοτήτων.  Τα παιδιά έπαιρναν πρωτοβουλίες και  εντάχθηκαν πολύ γρήγορα  στο 

project. Κάθε φορά που πήγαινα στο σταθμό παρατηρούσα πως τα παιδιά ερχόντουσαν από μόνα 

τους και μου έλεγαν με χαρά πως σήμερα θα κάνουμε την δραστηριότητα που υπήρχε στο 

αραχνογράφημα ανά μέρα. Αυτό υποδηλώνει πως το νοητικό επίπεδο των παιδιών είναι πολύ 

προχωρημένο. Ο νοητικός, κινητικός, γνωστικός και κοινωνικός τομέας φαίνεται πως είχαν θετική 

πορεία κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. 

 Τα παιδιά φαίνεται πως εμπλούτησαν τις γνώσεις τους μέσα από την προσωπική τους 

αναζήτηση και με γνώμονα το βιωματικό παιχνίδι οδηγήθηκαν σε ανακαλύψεις που τους 

έδωσαν λύσεις και απαντήσεις στα ερωτήματα-προβλήματά τους.(Σταματοπούλου,Δ,1998 ). 

 Ήδη τα παιδιά γνώριζαν κάποια πράγματα για τις κούκλες απλά απέκτησαν και νέες 

γνώσεις πάνω σ’ αυτές και οδηγήθηκαν στη Μεταγνώση. Το ίδιο και εγώ καθώς ανακάλυψα 

πολλά πράγματα γύρω από την ιδέα ΄΄κούκλες΄΄ που δεν ήξερα.  

 Άσκησαν την αδρή και τη λεπτή κινητικότητά τους μέσα από τις δραστηριότητες και 

βελτίωσαν τον οπτικοκινητικό συντονισμό (χέρι-μάτι).  

 Τα παιδιά λειτούργησαν ομαδικά και συνεργατικά καθώς είχαν από κοινού ένα σκοπό.  

 Διαχειριζόντουσαν τις καταστάσεις, συζητούσαν για τη συλλογική δράση και επίλυαν τις 

διαφωνίες που είχαν.  Έτσι φαίνεται πως ο κοινωνικός τομέας τον παιδιών βρίσκεται σε 

θετική εξέλιξη.  

 Τα παιδιά αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους αλλά και με εμένα. Εργάστηκαν σε ομάδες. 

Ανακάλυψαν τον τρόπο με τον οποίο  μαθαίνουν πράγματα με συνεργατικό τρόπο.  

 Εγώ προσπάθησα να ενθαρρύνω τα παιδιά να δοκιμάσουν, να πειραματιστούν και να βρουν 

τις απαντήσεις στις απορίες τους πάνω στην ιδέα ‘’κούκλες ‘’ που τα  ίδια έθεσαν μέσα από 

την ανακαλυπτική μάθηση που οδήγησε στη Μεταγνώση, την κοινωνική και 

συναισθηματική μάθηση, την αλληλεπίδραση και μεταφορά γνώσεων με βιωματικό τρόπο 

και τέλος τη διεπιστημονικότητα ( σύνδεση κούκλας με θεατρικό παιχνίδι, τέχνη, 

τεχνολογία). 

 Βοήθησα τα παιδιά να αυτονομηθούν μέσα από την πράξη και να σκέφτονται ελεύθερα 

χωρίς στερεότυπα, να εκφράζονται και να δρουν. Τα ερεθίσματα που έδωσα στα παιδιά 

θεωρώ πως ανταποκρίνονταν στην ηλικία τους  και τους έδωσαν κίνητρο για ελευθερία, 
κατανόηση και μάθηση.   

Το project ενώνεται και συνδέεται με την Ευρώπη καθώς συνδυάζει διαφορετικές και ποικίλες 

τέχνες κατά τη διάρκεια της ιστορίας, από το παρελθόν στο μέλλον. Οι κούκλες, οι κατασκευές, η 

ιστορία και ο πολιτισμός της κάθε χώρας συνδέονται σε αυτό το project το οποίο με αυτόν τον τρόπο 

συμβάλλει στην προστασία και εξάπλωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.  Τα παιδιά επικοινώνησαν με 
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το μουσείο Κούκλας στο Παρίσι μέσω της τεχνολογίας (υπολογιστής της τάξης) και πειραματίστηκαν 

με το Κουκλοθέατρο, την ιστορία του, με ποικιλία από κούκλες από όλο τον κόσμο και τέλος με τα 

επαγγέλματα τα οποία δυστυχώς εξαφανίζονται λόγω οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Σ’ αυτό το 

project η διαπολιτισμική αγωγή και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση λαμβάνουν μέρος. Επιπλέον τα 

παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν βίντεο από άλλες χώρες, να δουν ποικιλία από είδη κούκλας και να 

μάθουν μέσα από το YouTube και την τεχνολογία. Όλες οι χώρες συνδέονται μεταξύ τους και 

επικοινωνούν και φυσικά η κάθε χώρα έχει ένα συγκεκριμένο είδος κούκλας. Γιατί λοιπόν πρέπει να 

είμαστε στενόμυαλοι και  να μένουμε μόνο στην Barbie; Υπάρχουν όλο και περισσότερες διαφορετικές 

κούκλες καλύτερες από την Barbie  και περισσότερο κατάλληλες για τα παιδιά και την εκπαίδευσή 

τους. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και να ανακαλύψουμε καινούργια μονοπάτια τα 

οποία συνδέουν όλους  τους ανθρώπους με την τέχνη, τα παιχνίδια, την ευχαρίστηση και τον πολιτισμό. 

Μία κατάλληλη κούκλα και η γνώση της ιστορίας  της μπορεί να κάνει τα παιδιά πλούσια σε εμπειρία 

και βιώματα  για να είναι στο μέλλον τα παιδιά ανεξάρτητοι πολίτες με δεξιότητες για την κοινωνία 

μας. (Σταματοπούλου, Δ,1998 ).  Αξίζει να σημειωθεί πως μία κούκλα δεν είναι απαραίτητο να είναι 

του εμπορίου αλλά μπορεί να κατασκευαστεί από απλά άχρηστα υλικά (ανακυκλώσιμα)  και με πολλή 

αγάπη, μεράκι και φαντασία.  Είναι σημαντική η συμβολή της κούκλας στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και στον ψυχισμό των ίδιων των παιδιών. Αυτό το project μπορεί να συνεχιστεί και να εφαρμοστεί και 

σε άλλα παιδιά διαφορετικών ηλικιών. Ένα ελπιδοφόρο μέλλον για τη χώρα μας και για τον κλάδο 

είναι η δημιουργία του πρώτου μουσείου παιχνιδιών στην Ελλάδα-Το μουσείο Μπενάκη τον Οκτώβριο 

2017  το οποίο έχει στις συλλογές του παιχνίδια από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. 

(Φαρμακόρη, Κ,Οκτώβριος 2017) Θα ήταν μια καλή ιδέα αν αυτό το project συνεχιζόταν μέσα από 

επισκέψεις στο νέο Μουσείο παιχνιδιών Μπενάκη κάνοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 

μαθαίνοντας με βιωματικό και δημιουργικό τρόπο. Επιπροσθέτως αξίζει να σημειώσω πως το project 

αυτό θα μπορούσε στο μέλλον να περιλαμβάνει εικονικές επισκέψεις σε διάφορα Μουσεία της 

Ελλάδας αλλά και του Λούβρου όπου συλλέγονται αρχαία παιχνίδια και συνεπώς κούκλες μέσα από 

την ιστοσελίδα του Εικονικού Μουσείου  Greek toys.  Έτσι τα παιδιά θα μπορούν να δουν εμβληματικά 

εκθέματα μέσω της τεχνολογίας και θα μπορούν να σχηματίσουν μια συνολική εικόνα για την 

προώθηση της αρχαίας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μας. (Παυλάκη, Σ & Σάντος, Λ, 2016). 
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Περίληψη 

Η εισήγηση εστιάζει στον τρόπο που ο εκπαιδευτικός σήμερα παρακολουθεί και διαχειρίζεται 

στη διδακτική του πρακτική τις νέες κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές, ειδικά εκείνες που προέκυψαν 

από την άνοιξη του 2015 με το μεγάλο προσφυγικό κύμα στην Ελλάδα. Το ερευνητικό ερώτημα 

που θέτουμε είναι αν σ’ αυτές τις νέες προ(σ)κλήσεις οι βιωματικές/θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές 

μπορούν να συμβάλουν στον εμπλουτισμό του μεθοδολογικού ρεπερτορίου και μ’ αυτό στην 

ανάπτυξη της διαπολιτισμικής δεξιότητας του εκπαιδευτικού. Στην έρευνά μας συμμετείχαν 941 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι παρακολούθησαν ένα εικοσάωρο επιμορφωτικό σεμινάριο του 

θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ;», που υλοποιήθηκε από το Πανελλήνιο 

Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμενων Εθνών 

για τους Πρόσφυγες. Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από ερωτηματολόγια δύο 

φάσεων με κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήσεις έδειξε σημαντικές μετακινήσεις σε επίπεδο 

διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα 

και διεύρυνσης του προσωπικού και διδακτικού ρεπερτορίου τους. 

mailto:acholeva@nured.auth.gr
mailto:alen@nured.auth.gr
mailto:elkritikou@sch.gr
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Λέξεις κλειδιά: θεατροπαιδαγωγικό εργαστήριο, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, διαπολιτισμική 

δεξιότητα 

1. Θεωρητικό πλαίσιο 

Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έθεσε το 1948 τη βάση για μια λίστα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία θα ήταν καθολικά αποδεκτή. Η Οικουμενική Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί έκτοτε την απαρχή μιας μακράς σειράς διεθνών συμβάσεων 

και κειμένων που ακολούθησαν, όλες στη λογική της εξασφάλισης μιας αυτοπροσδιοριζόμενης, 

αξιοπρεπούς ζωής. Η διαφύλαξη και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αποτελούν 

μόνο δέσμευση των κρατών αλλά και ατομική υποχρέωση κάθε πολίτη. Η μαθητεία στα ανθρώπινα 

δικαιώματα αποτελεί μια διά βίου μάθηση, στην οποία οφείλουν να επιδίδονται οι εκπαιδευτικοί, 

προκειμένου να καλλιεργούν στους/τις μαθητές/ριές τους τον σεβασμό σε αυτά∙ να διδάσκουν όχι 

τι να σκέφτονται αλλά πώς να σκέφτονται, με αξίες όπως η αξιοπρέπεια, η κατανόηση, η 

ανεκτικότητα, η ισότητα (Πανταζής, 2011). 

Σύμφωνα με τον Vandenbroeck (2004), η ταυτότητα είναι ένα πολύπλοκο και δυναμικό 

μωσαϊκό, το οποίο συμπεριλαμβάνει χαρακτηριστικά εκ γενετής, αλλά μετατρέπεται, επηρεάζει και 

επηρεάζεται από τα περιβάλλοντα στα οποία κινείται. Η διαπολιτισμική αγωγή εξασφαλίζει ένα 

συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο υποστηρίζει πως κάθε μαθητική ομάδα 

χαρακτηρίζεται από πολιτισμική ανομοιογένεια που θα πρέπει να τιμάται και να αξιοποιείται παρά 

να υποκρύπτεται ή να αποβάλλεται (Μάγος, 2013). Ο Γκόβαρης (2001) υποστηρίζει πως μέσα 

στους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τα υποκείμενα θα πρέπει να είναι σε θέση να 

ερμηνεύουν και να επαναπροσδιορίζουν δημιουργικά τους κοινωνικούς ρόλους τους.   

  

Παράλληλα όμως η Δεληκάρη (2006) διαπιστώνει πως το ελληνικό σχολείο αδυνατεί να 

αποκωδικοποιήσει επαρκώς το πολιτισμικό φορτίο των αλλοδαπών μαθητών/ριών, με όρους που θα 

του επιτρέψουν να το αξιολογήσει θετικά. Πιο πρόσφατα, με τις σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές και 

οικονομικές εξελίξεις που αλλάζουν ραγδαία σε τοπικό, εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, η 

Ελλάδα αντιμετωπίζει για άλλη μια φορά στην ιστορία μια προσφυγική ροή που περνάει (και) μέσα 

από τα σύνορά της. Στα πρόσφατα γεγονότα κυρίως της διετίας 2015-16, με περίπου ένα 

εκατομμύριο κόσμο να προσφεύγει στην Ελλάδα και διά μέσου αυτής, οι αντιθέσεις στις 

κοινωνικές αντιδράσεις και ρητορικές φάνηκαν ακόμα πιο έντονες (Δίκτυο Καταγραφής 

Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, 2017). 

Σε μια κοινωνία που φαίνεται να γίνεται ολοένα πιο πολυπολιτισμική αλλά και ταυτόχρονα 

δυσανεκτική στην ετερότητα (Ζώνιου, 2016), διαπιστώνεται κατόπιν πάμπολλων ερευνών τις 

τελευταίες δεκαετίες η ελλιπής προετοιμασία των εκπαιδευτικών τόσο κατά τις βασικές σπουδές 

όσο και κατά την επιμόρφωσή τους στα συναφή θέματα και οι οποίοι όμως καλούνται να 

ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε ένας συνεχώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον σε 

επίπεδο σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο εκπαιδευτικός 

σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με πολυεπίπεδες προκλήσεις: αφενός οφείλει να θέτει συνεχώς τις 

προσωπικές του απόψεις, στάσεις και αγκυλώσεις υπό διαπραγμάτευση· αφετέρου να λειτουργεί με 

ενσυναίσθηση, λαμβάνοντας υπόψη το πολιτισμικό φορτίο των μαθητών/ριών του, αλλά και να 

δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ουσιαστική πολιτισμική ανταλλαγή μεταξύ τους 

(Γκόβαρης, 2001). Οι υψηλές απαιτήσεις για διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, κι ακόμη 

περισσότερο για διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας στην πράξη, υπαγορεύουν την ανάγκη 

για τη δημιουργία αντίστοιχων δομών επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού. Η διαρκής ανάπτυξη των 

διαπολιτισμικών στρατηγικών του στην καθημερινή πρακτική μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από 

συνεχή και κατάλληλη επιμόρφωση. Ο διαπολιτισμικά ικανός εκπαιδευτικός είναι αυτός που θέτει 

συνέχεια σε αμφισβήτηση τα όριά του και υπερβαίνει τις προσωπικές του αντιστάσεις, μέσα από 
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συνεχή διαπραγμάτευση και βιωματική διά βίου εκπαίδευση (Ανδρούσου & Μάγος, 2001· Μάγος, 

2013· Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003). 

Η έμπρακτη αποδοχή και συμπερίληψη της ετερότητας, ως βασικά συστατικά της 

μαθησιακής διαδικασίας, αποτελεί επίκεντρο του θεάτρου στην εκπαίδευση, που τις τελευταίες 

δεκαετίες έχει αποκτήσει έδαφος και στη χώρα μας ως διακριτό πεδίο έρευνας, θεωρίας και 

πρακτικής. Ο εν λόγω τομέας συνδυάζει τα πορίσματα από την έρευνα στις επιστήμες της αγωγής 

και εκπαίδευσης, αφενός, και της τέχνης του θεάτρου, αφετέρου. Το θέατρο στην εκπαίδευση 

ακουμπά πάνω στις ανάγκες και τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αφού ως διαδικασία 

εξορισμού εργαστηριακή και μαθητοκεντρική βασίζεται στις αξίες της επικοινωνίας, της 

ενσυναίσθησης, της κατανόησης του «εαυτού» (ταυτότητα) και του «άλλου» (ετερότητα), καθώς 

και της ουσιαστικής ανταλλαγής πολιτισμικού φορτίου. Ο ίδιος τομέας εμπεριέχει ένα πλούσιο 

συνδυασμό εκπαιδευτικών και αισθητικών παραμέτρων που δημιουργούν μια νέα καλλιτεχνική 

επιστήμη, τη θεατροπαιδαγωγική, η οποία τροφοδοτεί τον διαπολιτισμικό διάλογο και ενθαρρύνει 

την πολυαισθητηριακή έκφραση (Λενακάκης, 2015). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κατατεθεί μελέτες για τα οφέλη της 

χρήσης του θεάτρου σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, όσον αφορά τη διερεύνηση κοινωνικών ζητημάτων 

και ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από το πρίσμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (ενδεικτικά: 

Flemming, 1998· Gallagher & Freeman, 2016· Heathcote & Bolton, 1998· Mavrokordatos, 2009). 

Εξάλλου, ο μεγάλος δάσκαλος του κοινωνικού θεάτρου και εισηγητής του θεάτρου του 

καταπιεσμένου, Augusto Boal, που έχει αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη και στο εκπαιδευτικό 

θέατρο, βασίστηκε στην παιδαγωγική του καταπιεσμένου του Paulo Freire (1972), για να 

μετουσιώσει την αμφίδρομη εκπαιδευτική σχέση μεταξύ δασκάλου-μαθητή σε αυτήν του 

ηθοποιού-δρώντος θεατή (Boal, 1979). 

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να διερευνήσει τα οφέλη της θεατροπαιδαγωγικής 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αξιοποιούν το θέατρο ως μεθοδολογικό εργαλείο για 

την επαγγελματική τους ανάπτυξη γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα 

δικαιώματα των προσφύγων. Η θεματική της παρούσας έρευνας εγγράφεται στη γενικότερη 

ενότητα της τέχνης του θεάτρου στην εκπαίδευση και εστιάζει στην αξιοποίησή του κυρίως ως 

εργαστηριακής διαδικασίας μετασχηματισμού απόψεων, αντιλήψεων και διδακτικών επιλογών των 

εκπαιδευτικών και, κατά συνέπεια, στην καλλιέργεια των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων τους.  

2. Μεθοδολογία 

2.1 Αντικείμενο και σκοπός της έρευνας 

Πεδίο έρευνας της παρούσας εργασίας αποτελεί ένα βιωματικό θεατροπαιδαγωγικό 

εργαστήριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα στα 

δικαιώματα των προσφύγων. Το επιμορφωτικό αυτό εργαστήριο σχεδιάστηκε το 2015  από μια 

ομάδα θεατροπαιδαγωγών, κατόπιν πρόσκλησης από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες και σχετικής ανάθεσης στο Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Το εν 

λόγω εργαστήριο αποτελεί βασική δράση ενός ευρύτερου θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος με 

τίτλο «κι αν ήσουν εσύ;», το οποίο ασχολείται με τη διερεύνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

του προσφυγικού ζητήματος μέσα από το θέατρο (Χολέβα, 2017). Το πρόγραμμα υλοποιείται από 

τον Φεβρουάριο του 2015 μέχρι σήμερα ανελλιπώς σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Μέχρι τον 

Μάρτιο του 2018 το προτεινόμενο προς διερεύνηση θεατροπαιδαγωγικό εργαστήριο έχει 

υλοποιηθεί 49 φορές σε 31 νομούς της χώρας. 

 Το επιμορφωτικό αυτό εργαστήρι διάρκειας είκοσι ωρών συμπεριλαμβάνει τεχνικές και 

ασκήσεις από το εκπαιδευτικό δράμα (Χολέβα, 2010) και το θέατρο (Γκόβας, 2002), τεχνικές από 

το θέατρο του καταπιεσμένου και ιδιαίτερα του θεάτρου των εικόνων (Boal, 1992, 1995), καθώς 

και εκπαιδευτικά εργαλεία βιωματικής μάθησης και παιχνίδια προσομοίωσης από τη διεθνή  

βιβλιογραφία, που εστιάζουν στην εκπαίδευση γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα (Ύπατη 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

390 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 2013, 2014). Συμπεριλαμβάνει επίσης ενότητες 

αναστοχασμού και σχεδιασμού πρόχειρων σχεδίων εργασίας προς συζήτηση στην ολομέλεια.   

 Σκοπός της προτεινόμενης έρευνας είναι να αναλυθεί και να συζητηθεί ο βαθμός και τα 

επίπεδα επιρροής που μπορεί να έχει ένα θεατροπαιδαγωγικό επιμορφωτικό πρόγραμμα εστιασμένο 

στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ως διαπολιτισμικά ικανών 

εμψυχωτών μιας μαθητικής ομάδας. Επιμέρους στόχοι της έρευνας αφορούν α) τη σύνδεση μεταξύ 

της θεατροπαιδαγωγικής ως βιωματικής εκπαιδευτικής προσέγγισης και της ανάπτυξης της 

διαπολιτισμικής επάρκειας του εκπαιδευτικού και β) την τεκμηρίωση των ευρημάτων ευρείας 

κλίμακας σε ελληνικά δεδομένα. 

2.2 Εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων 

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσα από ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στους 

συμμετέχοντες σε δύο φάσεις: Α) πριν την έναρξη του εργαστηρίου και Β) μετά το πέρας του 

εργαστηρίου. Το ερωτηματολόγιο πρώτης φάσης περιλάμβανε ερωτήσεις δημοσκοπικού 

χαρακτήρα και ερωτήσεις διερεύνησης αναγκών. Το ερωτηματολόγιο δεύτερης φάσης περιλάμβανε 

αφενός αξιολογικές ερωτήσεις κλειστού τύπου με τη χρήση της κλίμακας Likert πέντε σημείων, 

όπου το 1 σήμαινε διαφωνώ απόλυτα, το 2 συμφωνώ, το 3 ούτε διαφωνώ/ούτε συμφωνώ, το 4 

συμφωνώ και το 5 συμφωνώ απόλυτα. Οι ερωτήσεις περιείχαν καταφατικές προτάσεις τις οποίες οι 

συμμετέχοντες καλούνταν να αξιολογήσουν, που σχετίζονταν με το περιεχόμενο και  τις νέες 

γνώσεις που απέκτησαν, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των προσφύγων 

και τη χρήση και καταλληλότητα των θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών. Αφετέρου 

συμπεριλαμβάνονταν καταφατικές προτάσεις τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνταν να 

αξιολογήσουν με αντίστοιχη κλίμακα πέντε σημείων (ονομαστικά: Α. Καθόλου, Β. Όχι πολύ, Γ. 

Σχεδόν, Δ. Σίγουρος/η, Ε. Πολύ σίγουρος/η), α) το βαθμό ετοιμότητάς τους προκειμένου να 

εστιάσουν σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τους μαθητές τους σε δύο φάσεις (πριν και 

μετά το εργαστήριο), και β) το βαθμό ετοιμότητάς τους ώστε να προσεγγίσουν τα ζητήματα αυτά 

εμψυχώνοντας την ομάδα/τάξη τους με θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές, σε δύο φάσεις (πριν και 

μετά το εργαστήριο). Αν και πρόκειται για μη σταθμισμένα ερωτηματολόγια που η δημιουργία τους 

βασίστηκε στην εμπειρία και την ανάγκη μιας πρώτης καταγραφής δεδομένων, εντούτοις το 

ευρύτατο αριθμητικά δείγμα της έρευνάς μας μπορεί να οδηγήσει σε κατηγοριοποιήσεις και 

παραδοχές σύμφωνα με το παράδειγμα της εκ των υστέρων έρευνας (Cohen & Manion, 1997). Η 

επεξεργασία των ευρημάτων έγινε μέσα από το πακέτο στατιστικής ανάλυσης SPSS, σύμφωνα με 

το οποίο η αξιοπιστία των ερωτηματολογίων χαρακτηρίζεται εξαιρετική (τιμές Cronbach: Α = 

0,762 - 0,819). 

2.3. Συμμετέχοντες 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 941 εκπαιδευτικοί της τυπικής εκπαίδευσης, 92 (10,8%) 

άνδρες και 760 (89,2%) γυναίκες, εκ των οποίων το 48,13% υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και το 

45,68% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το υπόλοιπο 6% περίπου του δείγματος εργάζονται στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνδυασμό βαθμίδων ή σε διοικητικές εκπαιδευτικές θέσεις. Η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων (48,48%) ήταν μεταξύ 46-55 ετών, ενώ εκπροσωπούνταν όλες 

σχεδόν οι υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες: το 19,04% ήταν κάτω των 35 ετών, το 27,69% μεταξύ 

36-45 ετών και το 4,79% άνω των 56 ετών. Ως προς την επαγγελματική εμπειρία, το 10,87% του 

δείγματος είχε 1 έως 5 χρόνια υπηρεσίας, το 17,29% είχε 6 έως 10 έτη και το 71,85% είχε 

περισσότερα από 11 έτη υπηρεσίας. 

 Οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην έρευνα συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια της 

πρώτης φάσης αμέσως πριν την έναρξη του σεμιναρίου, σε έντυπη μορφή. Τα ερωτηματολόγια 

δεύτερης φάσης συμπληρώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς αμέσως μετά τη λήξη του σεμιναρίου. 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 33 σεμινάρια την περίοδο Φεβρουάριος 2015 - Μάιος 2017, σε 20 

νομούς της Ελλάδας όπως δείχνει το Σχήμα 1. Το διαφορετικό χρώμα του Σχήματος παραπέμπει σε 
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διαφορετικό νομό, ενώ το νούμερο πριν τον νομό δείχνει τον αριθμό των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών ανά νομό.  

Θα πρέπει, τέλος, να σημειώσουμε ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα σεμινάρια ήταν 

εθελοντική, εκτός ωρών διδασκαλίας και κατόπιν δικής τους αίτησης στη σχετική ανακοίνωση -

πρόσκληση.  

 

Σχήμα 1. Γεωγραφική κάλυψη των συμμετεχόντων στην έρευνα 

3. Αποτελέσματα 

Όσον αφορά τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο θεατροπαιδαγωγικό σεμινάριο, 

οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν, κατά μέσο όρο, 3-4 λόγους που τους ώθησαν να παρακολουθήσουν το 

συγκεκριμένο σεμινάριο και συγκεκριμένα, με τη μεγαλύτερη κατά σειρά συχνότητα το προσωπικό 

τους ενδιαφέρον, το να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρακτικές δραστηριότητες διδασκαλίας γύρω 

από τα ανθρώπινα δικαιώματα και το να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα με 

έμφαση στα δικαιώματα των προσφύγων. Άλλα κίνητρα που τους έφεραν στην επιμόρφωση ήταν η 

ελλιπής δραστηριοποίηση του σχολείου τους σε συναφή θέματα, το ότι το θέμα αποτελεί μέλος της 

διδακτέας ύλης και το ότι δουλεύουν με παιδιά πρόσφυγες [βλ. Πίνακα 1].  

 

Πίνακας 1. Κίνητρα συμμετοχής στο θεατροπαιδαγωγικό σεμινάριο 
 

Κίνητρα συμμετοχής f 

Προσωπικό ενδιαφέρον 719 

 

Πρόσβαση σε πρακτικές δραστηριότητες διδασκαλίας γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα 
704 

 

Θέλω να μάθω περισσότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδιαίτερα τα δικαιώματα των 
520 
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προσφύγων 

 

Ανάγκη για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με άλλους συναδέλφους  
424 

Υλοποιώ πρόγραμμα με συναφές θέμα 184 

Λόγω ελλιπούς ενασχόλησης του σχολείου μου με συναφή θέματα 183 

 Το θέμα αποτελεί μέρος της διδακτέας ύλης/του Α.Π.Σ. 84 

Δουλεύω με παιδιά πρόσφυγες 69 

 

Οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί της έρευνάς μας αξιολογούν το επίπεδο των γνώσεών τους 

σχετικά με την Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως μέτριο και αρκετοί 

(32,28%) ως καλό [βλ. Σχήμα 2], ενώ σχετικά και με τον ρόλο των τοπικών εθνικών πολιτικών σε 

θέματα προσφύγων οι μισοί μεν περίπου το αξιολογούν ως μέτριο, αλλά αρκετοί (24,10%) 

δηλώνουν ότι έχουν ελλιπείς γνώσεις [βλ. Σχήμα 3]. 

  

 

 

Σχήμα 2. Γνώση σχετικά με την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα [ΠΡΙΝ] 

 

 
 

Σχήμα 3. Γνώση σχετικά με το ρόλο των τοπικών/εθνικών πολιτικών σε θέματα προσφύγων [ΠΡΙΝ] 

 

Στην ερώτηση για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι 

διαθέτουν πριν το σεμινάριο, προκειμένου να διδάξουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα μικρό 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

393 

ποσοστό (8,09%) απαντά με σιγουριά και η συντριπτική πλειονότητα (88,27%) δεν αισθάνεται 

επαρκώς έτοιμη [βλ. Σχήμα 4].  

  

 
Σχήμα 4. Πιστεύετε ότι έχετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες να διδάξετε για τα ανθρώπινα δικαιώματα; [ΠΡΙΝ] 
 

Η ανάλυση συσχέτισης μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών (Mann-Whitney test) έδειξε πως 

τα κίνητρα συμμετοχής στο εργαστήριο, οι γνώσεις γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

δεξιότητες βιωματικής διδασκαλίας, δεν έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, ούτε φαίνονται να επηρεάζονται σημαντικά από την ηλικία ή τα χρόνια διδακτικής 

εμπειρίας των συμμετεχόντων (p value = >5%). 

 Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι ανάγκες τους 

καλύφθηκαν πολύ και πάρα πολύ σε ποσοστό 94,51% [βλ. Πίνακα 2]. 
 

Πίνακας 2: Το σεμινάριο κάλυψε τις ανάγκες σας; (ΜΕΤΑ) 

 

Το σεμινάριο κάλυψε τις ανάγκες σας; f % 

καθόλου 0 0 

λίγο 2 0,54 

μέτρια 46 4,95 

πολύ 277 29.78 

πάρα πολύ 602 64,73 

 

Σημαντικό εύρημα της παρούσας έρευνας είναι και ο βαθμός μετακίνησης που παρατηρήθηκε 

μετά το σεμινάριο σε σχέση με το πόσο σίγουροι αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς μας, 

ώστε να δουλέψουν μέσα στην τάξη ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιο συγκεκριμένα 

δικαιώματα των προσφύγων. Από το 30,69% που δήλωνε πριν το σεμινάριο όχι και πολύ σίγουρος/η 

και 12,91% καθόλου, το 53,70% δηλώνει μετά το σεμινάριο σίγουρος/η και το 28,19% πολύ 

σίγουρος/η [βλ. Σχήμα 5]. Αντίστοιχες μετακινήσεις παρατηρούνται και σε επίπεδο δηλώσεων 

αισθήματος επάρκειας στο να αφυπνίσουν τους/τις μαθητές/ριές τους γύρω από τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και συγκεκριμένα τα δικαιώματα των προσφύγων, μέσα από 

θεατροπαιδαγωγικές/βιωματικές τεχνικές και δραστηριότητες: από το 30,33% όχι και πολύ 

σίγουρος/η και 15,10% καθόλου, στο 48,45% σίγουρος/η και 32,09% πολύ σίγουρος/η [βλ. Σχήμα 

6]. Από τον μη παραμετρικό έλεγχο συσχέτισης τιμών (Wilcoxon test) προκύπτει πως οι διαφορές 

αυτές είναι στατιστικά σημαντικές (p value = <5%). 

 
πριν μετά 
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Σχήμα 5. Πόσο σίγουρος/η αισθάνεστε ώστε να δουλέψετε μέσα στην τάξηζητήματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και πιοσυγκεκριμένα δικαιωμάτων των προσφύγων; 

πριν μετά 

  

Σχήμα 6. Πόσο σίγουρος/η αισθάνεστε να αφυπνίσετε τους μαθητές σας γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα  

και συγκεκριμένα τα δικαιώματα των προσφύγων, 

 μέσα από θεατροπαιδαγωγικές/βιωματικές τεχνικές και δραστηριότητες; 

4. Συζήτηση-συμπεράσματα 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας ήταν στην πλειονότητά τους γυναίκες εκπαιδευτικοί της 

τυπικής εκπαίδευσης που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με αρκετή 

διδακτική εμπειρία. Κίνητρα για τη συμμετοχή τους στο θεατροπαιδαγωγικό σεμινάριο αποτέλεσαν 

το προσωπικό τους ενδιαφέρον να αποκτήσουν γνώσεις και να γνωρίσουν τεχνικές διδασκαλίας 

γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα με έμφαση τα δικαιώματα των προσφύγων, ένα ενδιαφέρον 

ωστόσο που συνδέθηκε και με άμεσους διδακτικούς στόχους καθώς δήλωσαν ότι θα ήθελαν να 

αφιερώσουν χρόνο από τη διδασκαλία τους στην προσέγγιση των εν λόγω θεμάτων με τους/τις 

μαθητές/ριές τους. Παρόλο που αισθάνονται επαρκείς στο να υποστηρίξουν βιωματικές μεθόδους 

διδασκαλίας για να αναπτύξουν οι μαθητές/ριές τους ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, 

δεν θεωρούν, ωστόσο, ότι διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες 

για να διδάξουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων. Η έλλειψη 
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κατάλληλης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα διαπολιτισμικών δεξιοτήτων διαπιστώνεται 

και σε εθνικό (Βαμβακίδου, Ντίνας, Κυρίδης, & Καραμήτσου, 2003· Γκότοβος, 2002· Νικολάου, 

2005) αλλά και σε διεθνές επίπεδο (Lamas, 2014), προσθέτοντας ακόμη ένα παράγοντα άγχους στο 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού (Λεονταρή, Κυρίδης, & Γιαλαμάς, 2000). 

Το σεμινάριο εμφανίζεται να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών, παρέχοντάς τους υλικό και εξοικειώνοντάς τους με σχετικά εργαλεία και τεχνικές 

που οι ίδιοι θεωρούν εφαρμόσιμα στην τάξη/ομάδα τους. Αξιοσημείωτη είναι η μεταβολή, με την 

ολοκλήρωση του σεμιναρίου, της αίσθησης επάρκειας που έχουν, ώστε να δουλέψουν μέσα στην 

τάξη ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιο συγκεκριμένα δικαιώματα των προσφύγων και να 

αφυπνίσουν τους/τις μαθητές/ριές τους γύρω από το θέμα μέσα από 

θεατροπαιδαγωγικές/βιωματικές τεχνικές και δραστηριότητες. Οι περισσότεροι από τους 

εκπαιδευτικούς δηλώνουν μετά το θεατροπαιδαγωγικό σεμινάριο πολύ σίγουροι σε αντίθεση με 

πριν που δήλωναν στην πλειονότητά τους ανεπαρκείς, αναδεικνύοντας έτσι μια σαφή μετατόπιση 

στις διαπολιτισμικές του δεξιότητες.  

Τα ευρήματα της έρευνάς μας έρχονται σε συμφωνία με αντίστοιχα ευρήματα σύγχρονων 

ερευνητών στην Ελλάδα, που έχουν επιβεβαιώσει τα τελευταία χρόνια τα οφέλη του θεάτρου και 

των παραστατικών τεχνών στη διαπολιτισμική ανάπτυξη του ατόμου (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 

2007· Γιαννούλη, 2014· Γραμματάς, 2015· Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2009). Πιο συγκεκριμένα, η 

παρούσα έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει προηγούμενες στοχευμένες μελέτες που αφορούν τη 

θεατροπαιδαγωγική προσέγγιση στη συνεχιζόμενη κατάρτιση των εκπαιδευτικών, όσον αφορά την 

ανάπτυξη της διαπολιτισμικής τους ικανότητας (βλ. Άλκηστις, 2008· Ζώνιου, 2016· Λενακάκης, 

2015). 

Αν και με τα μέχρι τώρα στοιχεία της παρούσας έρευνας μπορούν να εξαχθούν κάποια πρώτα 

αξιολογικά συμπεράσματα, ωστόσο, είναι έκδηλη η ανάγκη για περαιτέρω συστηματική 

διερεύνηση με συγκεκριμένους στόχους. Προτείνεται να διερευνηθούν σε μεγαλύτερο βάθος και 

πιο συστηματικά οι παράμετροι που προκαλούν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών να εκπαιδευτούν 

με βιωματικό τρόπο πάνω τα ανθρώπινα δικαιώματα, να αξιολογηθεί η χρησιμότητα των 

πρακτικών εφαρμογών που προτείνονται, σύμφωνα με την ανταπόκρισή τους στο παρεχόμενο 

πρόγραμμα και να εξεταστούν οι παράγοντες (υποστηρικτικοί και αποτρεπτικοί) που επηρεάζουν 

την εφαρμογή των τεχνικών, εργαλείων και εκπαιδευτικών υλικών στην καθημερινή τους εργασία. 

Για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων μιας τέτοιας έρευνας κρίνεται σκόπιμο το μεικτό 

μεθοδολογικό παράδειγμα, το οποίο θα συνδυάζει αφενός ποιοτικά αφετέρου ποιοτικά εργαλεία 

διερεύνησης και θα μπορέσει να εξασφαλίσει εγκυρότητα, αξιοπιστία και γενικευσιμότητα των 

αποτελεσμάτων. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
 

Μαράκη Ελένη  

maraky@sch.gr  

Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια διερεύνησης, μέσα από μια βιβλιογραφική 

επισκόπηση, τους κοινωνικών παραγόντων της βαθμολογικής αβεβαιότητας και των σχολικών 

επιδόσεων των μαθητών. Αναδεικνύουμε την κοινωνική προέλευση των μαθητών ως παράγοντα 

προβληματικής της αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό με δεδομένο ότι οι κοινωνικές τάξεις 

διακρίνονται μεταξύ τους και σε επίπεδο «κουλτούρας» και  γλωσσικού κώδικα, δηλαδή μιλούν 

την αντίστοιχη γλώσσα ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας που χαρακτηρίζει την τάξη τους και με 

αυτήν εισέρχονται στο σχολείο. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον γνωρίζοντας ότι η 

εκπαίδευση μεταδίδει ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό-μορφωτικό κεφάλαιο, παρόμοιο με αυτό των 

κυρίαρχων κοινωνικοοικονομικών τάξεων. Έτσι, στο σχολείο τα παιδιά των ανώτερων κοινωνικών 

τάξεων είναι ευνοημένα, γιατί τα ίδια μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον με πολιτισμικό κεφάλαιο 
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παρόμοιο του σχολείου, στο οποίο πήραν αβίαστα γνώσεις εγκυκλοπαιδικές για την τέχνη και τον 

πολιτισμό. Ωστόσο στις σχέσεις σχολικής επίδοσης και κοινωνικής προέλευσης, καθώς και της 

ισότητας ευκαιριών, κεντρική θέση κατέχει η διαδικασία της αξιολόγησης με κύριο ρόλο αυτόν της 

κατάταξης των μαθητών με μια λογική βαθιά συγκριτική. Ήδη από τη δεκαετία του ‘90, η 

αξιολόγηση λειτουργεί ως ορθολογικός και αποτελεσματικός μηχανισμός κρίσης και ελέγχου. Τα 

ποσοτικά δεδομένα είναι το σημείο αναφοράς για τη δημόσια αξιολόγηση και η μεθοδική 

επεξεργασία τους εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα. Ακανθώδες όμως θέμα, σε 

σχέση με την αξιολόγηση, παραμένει η αναφορά  στις έννοιες της αντικειμενικότητας, της 

εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της που είναι και ζητούμενο, για να 

μπορούμε να μιλάμε για «κοινωνική» δικαιοσύνη στην εκπαίδευση. Το γεγονός, τέλος, της «ίσης» 

αντιμετώπισης των μαθητών από το σχολείο, δημιουργεί σήμερα ακόμα περισσότερα προβλήματα, 

μιας και φοιτούν σε αυτό πολλοί αλλοδαποί μαθητές με διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες. 

«Ίσο» σχολείο σημαίνει, μεταξύ των άλλων, μονοπολιτισμικό σχολείο σε μια πολυ-πολιτισμική 

κοινωνία; 

 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικοί παράγοντες, βαθμολογική αβεβαιότητα, σχολική επίδοση  

μαθητών. 

Εισαγωγή 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση που ακολουθήσαμε σχετίζεται με  «τους κοινωνικούς 

παράγοντες της βαθμολογικής αβεβαιότητας και των σχολικών επιδόσεων των μαθητών» και 

ιδιαίτερα με την κοινωνική προέλευση των μαθητών ως παράγοντα προβληματικής της 

αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό με δεδομένο ότι οι κοινωνικές τάξεις διακρίνονται μεταξύ τους 

και σε επίπεδο «κουλτούρας» και  γλωσσικού κώδικα, δηλ. μιλούν την αντίστοιχη γλώσσα ως μέσο 

έκφρασης και επικοινωνίας που χαρακτηρίζει την τάξη τους και με αυτήν εισέρχονται στο σχολείο.  

Με τους όρους επεξεργασμένος και περιορισμένος γλωσσικός κώδικας ο Bernstein εξηγεί τη 

διαφορετική χρήση της γλώσσας, τη σχέση της με την κοινωνική προέλευση των μαθητών και εν 

τέλει με τη διαφορετική βαθμολόγηση της επίδοσής τους από τους διδάσκοντες στο σχολείο 

(Καντζάρα, 2008).  

Στηριζόμενοι στην άποψη που έχει διατυπωθεί  ότι το σχολείο συμβάλλει στην πολιτισμική 

αναπαραγωγή της κοινωνίας, οι Pierre Bourdieu και J. C. Passeron ισχυρίζονται ότι το πολιτισμικό 

κεφάλαιο είναι άνισα κατανεμημένο και το σχολείο συμβάλλει στη διαιώνιση αυτής της 

ανισότητας, καίτοι ευαγγελίζεται την παροχή ίσων ευκαιριών σε ένα σχολείο κοινωνικά δίκαιο.  

Ωστόσο στις σχέσεις σχολικής επίδοσης και κοινωνικής προέλευσης, καθώς και της ισότητας 

ευκαιριών, κεντρική θέση κατέχει η διαδικασία της αξιολόγησης με κύριο ρόλο αυτόν της 

κατάταξης των μαθητών με μια λογική βαθιά συγκριτική. Ήδη από τη δεκαετία του ‘90, η 

αξιολόγηση λειτουργεί ως ορθολογικός και αποτελεσματικός μηχανισμός κρίσης και ελέγχου.  

Τα ποσοτικά δεδομένα είναι το σημείο αναφοράς για τη δημόσια αξιολόγηση και η μεθοδική 

επεξεργασία τους εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα. Έτσι, τα δεδομένα 

αναβαθμίστηκαν από δείκτες σε σημαντικότατο εργαλείο άσκησης κοινωνικού ελέγχου, όχι μόνο 

σε ατομικό επίπεδο αλλά και στο πλαίσιο ενός συστήματος, όπως αυτού της εκπαίδευσης. 

Ακανθώδες με την αξιολόγηση εν γένει παραμένει η αναφορά  στις έννοιες της αντικειμενικότητας, 

της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της που είναι και ζητούμενο, για να 

μπορούμε να μιλάμε για «κοινωνική» δικαιοσύνη στην εκπαίδευση. Το γεγονός, τέλος, της «ίσης» 

αντιμετώπισης των μαθητών από το σχολείο, δημιουργεί σήμερα ακόμα περισσότερα προβλήματα, 

μιας και φοιτούν σε αυτό πολλοί αλλοδαποί μαθητές με διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες. 

«Ίσο» σχολείο σημαίνει, μεταξύ των άλλων, μονοπολιτισμικό σχολείο σε μια πολυ-πολιτισμική 

κοινωνία; 
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1. Αναλύοντας τους όρους του θεματικού άξονα 

1.1 Σχολική επίδοση και αξιολόγηση 

Η σχολική επίδοση δεν αποτελεί από κοινωνιολογική και παιδαγωγική άποψη μια ξεκάθαρη 

έννοια (Κωνσταντινίδης, 1997). Η ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση του εκπαιδευτικού για την 

παραγωγή έργου του μαθητή αντικατοπτρίζεται με έναν βαθμό (Μυλωνάς, 2004) που κατατάσσει 

το άτομο σε μια ποσοτική «βαθμολογική κλίμακα» μέσω διαφόρων μεθόδων και τεχνικών, 

χαρακτηρίζοντας τους μαθητές ως άριστους, καλούς, μέτριους ή κακούς (Λάππα & Βαρδούλης, 

2006), επηρεάζοντας  έτσι σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα εξέλιξή τους. Η αξιολόγηση δεν στοχεύει 

μόνο στον έλεγχο των γνώσεων και των ικανοτήτων των μαθητών, αλλά και στην αναπαραγωγή 

των κοινωνικών ανισοτήτων. Σε αυτό συνηγορεί και η έρευνα του Coleman (1979), σύμφωνα με 

την οποία, οι επιδόσεις των μαθητών από αστικές και αγροτικές περιοχές παρουσίαζαν διαφορές –

σχολική επιτυχία, σχολική αποτυχία αντίστοιχα-, αποδεικνύοντας πως η κοινωνική προέλευση 

επηρεάζει τις επιδόσεις των μαθητών. Η όμοια και ίση αντιμετώπιση διαφορετικών και άνισων 

προσωπικοτήτων οδηγεί σε άνισες επιδόσεις που αναπαράγουν τις αντίστοιχες άνισες αφετηρίες 

(Κάτσικας & Καββαδίας, 2000). Η επιλεκτική σκοπιμότητα της αθροιστικής αξιολόγησης είτε ως 

«άτυπη» σύμφωνα με τις ισχύουσες νόρμες σχολικού και  κοινωνικού ελέγχου είτε ως «τυπική» 

(Χιωτάκης, 2004) μοιάζει να επικρατεί της διαμορφωτικής και συνεπώς, η φανέρωση της 

αξιολόγησης κυρίως ως εργαλείου άσκησης κοινωνικού ελέγχου καθιστά τη βαθμολογία κυρίαρχη 

ανεξάρτητα αν το σύστημα αναφοράς είναι οι εξατομικευμένες, οι κοινωνικές ή οι 

πραγματοκεντρικές νόρμες αναφοράς (Χιωτάκης, 2004). 

Τα τελευταία χρόνια μοιάζει να διατυπώνεται η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό του 

νοήματος της αξιολόγησης αναφορικά με τους σκοπούς της, την ποιότητα του αποτελέσματός της 

και την πορεία που μπορεί να τροχοδρομήσει προς τη μάθηση με σκοπό να αποτελέσει μηχανισμό 

ανατροφοδότησης και προϋπόθεση βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης (Ζουγανέλη, 

Καφετζόπουλος, Σοφού, & Τσάφος,  2008), δεδομένου ότι το επικρατούν παραδοσιακό μοντέλο 

αξιολόγησης με τη συστάδα λειτουργικών αδυναμιών που το χαρακτηρίζουν τίθεται υπό 

αμφισβήτηση (Κασσωτάκης, 1997). Η αξιολόγηση portfolio ή η αυτοαξιολόγηση αποτελούν 

σύγχρονες ιδέες που προσδίδουν έναν πολύ διαφορετικό ρόλο στην εκπαιδευτική αξιολόγηση. 

Ωστόσο, το πεδίο της αξιολόγησης είναι ευρύτερο για να συνιστά μια πλήρη πρόταση ένα τέτοιο 

παράδειγμα αξιολόγησης (Speedy, Winter, Broadfoot, Thomas  & Cooper, 2003). 

Βασικός στόχος της αξιολόγησης του μαθητή είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων, με σκοπό τη βελτίωση της 

προσφερόμενης σχολικής εκπαίδευσης και τελικά την πρόοδο του μαθητή. Ειδικότερα η 

αξιολόγηση του μαθητή αποσκοπεί:  

1. στη διαπίστωση της επίτευξης των στόχων της μάθησης,  

2. στο σχεδιασμό των επόμενων σταδίων της μάθησης,  

3. στη διερεύνηση και αποτύπωση της ατομικής και συλλογικής πορείας των μαθητών, των 

ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και των ιδιαιτεροτήτων τους σε όλα τα επίπεδα και στάδια 

κατάκτησης της γνώσης,  

4. στην ποιοτική αναβάθμιση συνολικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία στοχεύει στην 

ενίσχυση και ενθάρρυνση των μαθητών αλλά και στη δημιουργία κινήτρων μάθησης,  

5. στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών και των ελλείψεων των μαθητών με στόχο το 

σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας,  

6. στην καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος, στην ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης 

προβλημάτων και στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από διαθεματικές 

προσεγγίσεις,  

7. στην απόκτηση υπευθυνότητας από τους μαθητές μέσα από διαδικασίες συλλογικής 

εργασίας και αυτοαξιολόγησης  
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8. στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των μαθητών και συνολικά στη 

συγκρότηση της προσωπικότητάς τους,  

9. στην απόκτηση μεταγνωστικών ικανοτήτων εκ μέρους των μαθητών μέσα από τον έλεγχο 
και τη διαχείριση της μάθησής τους (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΔΕΠΠΣ &ΑΠΣ, 2003: 11) . 

1.2 Η κοινωνιολογική θεώρηση της σχολικής αξιολόγησης-Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Η Εκπαιδευτική Μονάδα είναι ένας οργανισμός με συγκεκριμένα στοιχεία και 

χαρακτηριστικά. Είναι δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται για την παροχή εκπαίδευσης 

σύμφωνα με κάποιες καθιερωμένες σχέσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται σχεδιασμός 

και οργάνωση από τη μια πλευρά και έλεγχος από την άλλη, ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το 

δυνατόν ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του. Η διεύθυνση ενός τέτοιου οργανισμού 

επιβαρύνεται, λόγω θέσεως, με την ευθύνη του συντονισμού των ανθρώπων, των δραστηριοτήτων 

και των υπαρχόντων μέσων για την παροχή εκπαίδευσης με αποτελεσματικό τρόπο, προς όφελος 

όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων κάτι το οποίο παρουσιάζεται στη συνέχεια μέσω της 

σχολικής επίδοσης (Τσακίρη, 2007). 

Η αξιολόγηση είναι μία διαδικασία συνεχής που δεν τη συναντάμε μόνο στα σχολεία, αλλά 

και στην καθημερινή μας ζωή. Συχνά, καλούμαστε να αξιολογήσουμε διάφορες καταστάσεις για να 

καταλήξουμε σε συμπεράσματα.  

Γενικά, η αξιολόγηση μπορεί να γίνει για πολλούς σκοπούς, όπως για την αξιολόγηση της 

γενικής επίδοσης του μαθητή και την πρόοδό του σε ένα μάθημα ή σε μία συγκεκριμένη γνωστική 

περιοχή, για τη διάγνωση των δυνατοτήτων του και των αδυναμιών σε συγκεκριμένες γνωστικές 

περιοχές, για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και εξειδικευμένων προγραμμάτων 

διδασκαλίας, για την κατανομή των μαθητών σε συγκεκριμένους τύπους σχολείων, για την επιλογή 

υποψηφίων για προγράμματα περιορισμένης συμμετοχής, για την πιστοποίηση ατομικών 

επιδόσεων ή προσόντων κ.α. Δηλαδή, η αξιολόγηση είναι μια συστηματική διαδικασία συλλογής 

δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν στη βελτίωση του μαθητή 

(Backledge & Hunt, 2000). 

Η αξιολόγηση προσώπων και δράσεων στον εκπαιδευτικό θεσμό διερευνάται και ως 

κοινωνικό πράττειν της θεσμισμένης κριτικής λειτουργίας στην εκπαίδευση μέσα από διαδικασίες 

ελέγχου, λογοδοσίας και αναστοχαστικής αξιολόγησης. Προκειμένου να κατανοήσουμε και να 

ερμηνεύσουμε τις καθημερινές διυποκειμενικές συμπεριφορές στο σχολικό θεσμό, τις 

εκπαιδευτικές συλλογικές δράσεις και τα εκπαιδευτικά προτάγματα παρέχεται η δυνατότητα 

εστίασης στο φαντασιακό στοιχείο της αξιολόγησης υπό το πρίσμα της καστοριαδικής σκέψης 

(Τσακίρη, 2016). Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζονται ως Υποκείμενα  με την ψυχαναλυτική έννοια 

του όρου, δηλαδή ως όντα που οι συμπεριφορές τους καθορίζονται από τον ψυχισμό τους, τις 

παραστάσεις τους και τις φαντασιακές σημασίες που ενεργοποιούνται μέσα και από τη 

συγκεκριμένη κατάσταση της αξιολόγησης, αποτυπώνοντας τη θεώρηση του κόσμου και της 

κοινωνίας, όπως οι ίδιοι την εκλαμβάνουν. Είναι η κρυφή αξιολογική κλίμακα κατά τον 

Παπακωνσταντίνου (1993) που ενστικτωδώς χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός και που έρεισμα σε 

αυτήν παρέχουν οι μη ορατές λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος ως κοινωνικά τεχνάσματα 

αξιολόγησης (Τσακίρη, 2007). Σ’ αυτήν την ανθρωπολογική προσέγγιση, η αξιολόγηση των 

μαθητών εκλαμβάνεται ως μια πρακτική που οδηγεί τα υποκείμενα (τον διδάσκοντα και τους 

διδασκόμενους) σε μια διαδικασία αναζήτησης και απόδοσης ταυτοτικών σημείων αναφοράς 

(Τσακίρη, 2007). 

Πολυάριθμες έρευνες έχουν φέρει στο φως το συμπέρασμα ότι οι κρίσεις των εκπαιδευτικών 

ως φορέων αξιών της κοινότητας (Backledge & Hunt, 2000) για τους μαθητές τους, αλλά και οι 

προσδοκίες τους γι’ αυτούς επηρεάζονται καθοριστικά, αλλά ασυναίσθητα από την κοινωνική 

προέλευση των μαθητών τους. Ορισμένοι ερευνητές κάνουν λόγο για «αυτοεκπληρούμενη 

προφητεία», για μια διαδικασία όπου οι μαθητές εσωτερικεύουν και προσαρμόζονται στην εικόνα 
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που φτιάχνει γι’ αυτούς ο εκπαιδευτικός, επαληθεύοντας σε μεγάλο βαθμό τις υψηλές ή χαμηλές 

προσδοκίες του, τις οποίες έμμεσα και αδιόρατα αναγνωρίζουν (Ασκούνη, 2003). 

Επιβάλλεται επομένως ένα πλαίσιο μόρφωσης/επιμόρφωσης που βοηθάει στη 

συνειδητοποίηση της υποκειμενικής εμπλοκής των εκπαιδευτικών στις διάφορες σχολικές 

πρακτικές και πιο συγκεκριμένα στον έλεγχο και στη βαθμολογία των μαθητών. Κατά τον τρόπον 

αυτόν, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να αξιολογήσει τη σημασία του ελέγχου όχι μόνο για να 

ανεχθεί, να αντέξει καλύτερα τη θέση του αξιολογητή, αλλά και για να μην επαναλαμβάνει τα 

βιώματά του και τελικά για να μην οδηγήσει τους μαθητές του να βιώσουν τη δική του επανάληψη 

των βιωμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση  το Υποκείμενο να θέσει ως στόχο τη γνώση του εαυτού 

(Τσακίρη, 2007). 

Στο πλαίσιο της σύγχρονης Παιδαγωγικής η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

όλης διδακτικής διαδικασίας και αποτελεί όχι μόνο μία διαδικασία ελεγκτικού ή διαπιστωτικού 

χαρακτήρα, αλλά ανατροφοδοτεί τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Η 

αξιολόγηση θα μπορούσε να ορισθεί ως η διαδικασία κρίσης της αξίας ενός προϊόντος, μιας 

διαδικασίας ή ενός προγράμματος ή κατά μία άλλη άποψη, η διαδικασία καθορισμού της αξίας ή 

της επίδρασης μιας ενέργειας, ενός περιστατικού, ενός ατόμου κλπ..  

Συγκεκριμένα για να κατανοήσουμε την έννοια της αξιολόγησης στη διδακτική πράξη ας 

αναλογιστούμε ότι στην καθημερινότητα της ζωής κάθε συνειδητή ανθρώπινη δραστηριότητα 

συνοδεύεται από την επιθυμία αξιολόγησής της μέσα από την εξακρίβωση και αποτίμηση του 

αποτελέσματος αυτής. Αντίστοιχα, στο σχολείο, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται 

οργανωμένες μαθησιακές διαδικασίες, η εξακρίβωση του αποτελέσματος αυτού δεν είναι απλώς 

μία επιθυμία, αλλά μια αναγκαιότητα . 

1.3 Η βαθμολογική αβεβαιότητα και οι παράγοντες που την επηρεάζουν  

Η αξιολόγηση λόγω της σπουδαιότητάς της έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών 

αντιπαραθέσεων που αναφέρονται στο ρόλο και τις  διαδικασίες της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. 

Τα διάφορα κριτήρια που θέτουν οι εκπαιδευτικοί, η ερμηνευτική φύση της αξιολόγησης (Morgan 

& Watson, 2002), τα περιθώρια αυτενέργειας και οι κίνδυνοι αυθαιρεσίας κατά την εφαρμογή της, 

οι επιδράσεις από άτυπες ή επίσημες κοινότητες, οι κοινωνικές νόρμες και οι δομές εξουσίας που 

ενυπάρχουν στη τάξη (Tsatsaroni, Lamnias, Sakonidis, & Koulaidis, 2007) μας επιτρέπουν την 

αμφισβήτηση της αντικειμενικότητας, της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των τριών 

χαρακτηριστικών που πρέπει κατά τον Χιωτάκη (2004) να διακρίνουν τη βαθμολόγηση. Στη 

βαθμολογική αβεβαιότητα σημαντικό ρόλο κατέχει όχι μόνο το εργαλείο, αλλά και ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός.  

Η αξιολογική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, όπως και η διδασκαλία του, διατηρεί σε ένα 

μεγάλο μέρος της απρόβλεπτο όσο και ενστικτώδη χαρακτήρα, το οποίο οφείλεται σε 

αναπόφευκτους αυτοσχεδιασμούς. Είναι το φαντασιακό του διδάσκοντος που επενεργεί στο πώς θα 

κριθεί ο μαθητής (Τσακίρη, 1999). Αφού ο εκπαιδευτικός δεν διδάσκεται συστηματικά πώς, πού, 

πότε και με τι μπορεί να αξιολογήσει, αποκτά νομοτελειακά απρόβλεπτη συμπεριφορά κι έτσι 

παίρνει αποφάσεις που τον οδηγούν σε ενέργειες, συχνά εντελώς προσωπικές. Το παραδοσιακό 

χρησιμοθηρικό σύστημα των εξετάσεων δεν παρέχει αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα 

(Κασσωτάκης, 2013). Αξίζει να σημειωθεί ότι για την αντικειμενική απόδοση βαθμολόγησης ενός 

γραπτού διαγωνίσματος  απαιτούνται 114 έως 762 διορθωτές σύμφωνα με την έρευνα Carnegie 

(Τσακίρη, 2013). Το περιεχόμενο και οι  συνειδητές ή ασυνείδητες διαδικασίες διεκπεραίωσης της 

αξιολόγησης στην τάξη σε σχέση τόσο με το σκεπτικό των εκπαιδευτικών όσο και με την 

αξιολογική πρακτική τους καθιστούν τη βαθμολογία κυρίως υποκειμενική υπόθεση του 

εκπαιδευτικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται (Κωνσταντίνου, 2000). 

Κατά τη βαθμολόγηση παρατηρούνται αδυναμίες και λάθη, όπως π.χ. η πλάνη της κεντρικής 

τάσης: ο/η εκπαιδευτικός συνηθίζει να βαθμολογεί στη μεσαία ζώνη της βαθμολογικής κλίμακας, η 

τάση αυστηρότητας ή επιείκειας, η τάση προσκόλλησης σε προηγούμενες αξιολογήσεις της 
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επίδοσης του μαθητή, τα φαινόμενα σειράς: γραπτές εργασίες που αξιολογούνται πρώτες 

βαθμολογούνται πιο αυστηρά από αυτές που ακολουθούν. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί συνηθίζουν να 

κινούνται στα άκρα της βαθμολογικής κλίμακας. Αν μετά από μια πολύ καλή εργασία ακολουθήσει 

μια κακή, τότε η εργασία αυτή αξιολογείται χειρότερα από ότι πραγματικά της αξίζει. Λάθη  

προβολής: όταν ο/η εκπαιδευτικός προβάλλει δικά του κίνητρα και επιθυμίες στον εξεταζόμενο, 

χωρίς όμως να ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα του μαθητή. Αν ο/η εκπαιδευτικός  

αξιολογήσει αρνητικά  μερικές συνεχόμενες εργασίες, τείνει στις επόμενες να βαθμολογεί 

επιεικέστερα. Τείνουν επίσης να βαθμολογούν επιεικέστερα τα κορίτσια από τα αγόρια, ακόμα κι 

όταν οι επιδόσεις τους είναι ισάξιες κ.ά 

Στους παράγοντες που επηρεάζουν την κρίση του εκπαιδευτικού και στους οποίους έχουν 

καταλήξει πλήθος ερευνών συμπεριλαμβάνονται οι προηγούμενες πληροφορίες για το μαθητή, το 

φαινόμενο του Πυγμαλίωνα –αυτοεκπληρούμενη προφητεία- , η κοινωνική θέση του μαθητή, το 

φύλο, η σχολική επίδοση (επικοινωνία με καλούς 30%, με μέτριους 17%, με αδύνατους 10%), η  

θέση του μαθητή στην τάξη (ισχυρή δεξιά πλευρά, ζώνη δράσης), η  προσωπικότητα και η 

εμφάνιση του μαθητή (μεγάλα ωραία μάτια, μαλλιά, ντύσιμο), οι προκαταλήψεις και οι αντιλήψεις 

σχετικά με το φύλο, τη φυλή ή την ταξική προέλευση του μαθητή, οι «Υποκειμενικές θεωρίες» του 

δασκάλου, οι οποίες υπεισέρχονται στην επιλεκτική αντίληψη και τον επηρεάζουν (εμφάνιση 

γραπτού, ορθογραφία, εμφάνιση μαθητή, συμπάθεια, επίδοση κ.ά.) (Τσακίρη, 2013). Από τα 

παραπάνω είναι σαφής η σύνδεση του ελέγχου και της βαθμολογίας με την αναπαραγωγική 

λειτουργία του σχολείου. 

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε διεξοδικά στην επιρροή που ασκεί η κοινωνική 

προέλευση του μαθητή στον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετρά την επίδοσή του και τον 

αξιολογεί.  

Έτσι, η αξιολόγηση πέραν της αρχικής με διαγνωστικό χαρακτήρα, οφείλει, για διδακτικούς 

και παιδαγωγικούς λόγους, να έχει συνεχή μορφή, έτσι ώστε σε κάθε μαθησιακό στάδιο να 

γνωρίζει ο εκπαιδευτικός, αν αυτό που είχε τεθεί ως στόχος επιτεύχθηκε και αν είναι σε θέση τις 

πληροφορίες που συνέλλεξε να τις χρησιμοποιήσει στους επόμενους εκπαιδευτικούς του 

σχεδιασμούς.  

Η αξία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των μαθητών στο σχολείο εξαρτάται από 

ορισμένες προϋποθέσεις, ορισμένους όρους και πρέπει να στηρίζεται σε κάποιες θεμελιακές αρχές. 

Οι σπουδαιότερες από αυτές είναι:  

α) Η εγκυρότητα. Το αποτέλεσμα μιας εξεταστικής δοκιμασίας λέμε ότι είναι έγκυρο, αν 

ελέγχει αυτό ακριβώς, που ο εξεταστής είχε την πρόθεση να ελέγξει, δηλαδή κατά πόσο μετριέται 

αυτό το οποίο επιδιώκει ο αξιολογητής (Χαρίσης, 2006: 17).  

β) Η αξιοπιστία. Μια διαδικασία αξιολόγησης θεωρείται αξιόπιστη, αν όσες φορές και αν 

επαναληφθεί, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, δίδει το ίδιο ή περίπου το αυτό αποτέλεσμα (Raffan and 

Ruthven, 2000: 28)  

γ) Η αντικειμενικότητα. Αντικειμενική είναι η αξιολόγηση, όταν δεν επηρεάζεται από 

διάφορους άσχετους προς την αξία του κρινόμενου παράγοντες, δηλαδή όταν διαφορετικοί 

εξεταστές εξάγουν το ίδιο αποτέλεσμα με τον πρώτο εξεταστή ( Κασσωτάκης, 1998: 50).  

2. Πολιτιστικό κεφάλαιο του  μαθητή και σχολική επίδοση  

2.1 Η θεωρία των Bourdieu & Bernstein 

Η γλώσσα, η γνώση του χειρισμού της, καθώς και η ευχέρεια εκμάθησης των κανόνων της 

αποτελεί έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες σχολικής επιτυχίας ή αποτυχίας 

(Φραγκουδάκη, 1985). Η πλούσια  σχετική βιβλιογραφία δείχνει ότι τα παιδιά, ανάλογα με το  

κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο προέρχονται φτάνουν στο σχολείο άνισα εξοικειωμένα με τη 

γλώσσα και την κουλτούρα του κι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη σχολική επίδοση. 

Πολυάριθμες έρευνες (Φραγκουδάκη, 1985; Λάμνιας, 2001) συγκλίνουν στο ότι η γλωσσική 
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επάρκεια, όπως αξιολογείται στο σχολείο εξαρτάται άμεσα από την κοινωνική προέλευση. Η κάθε 

εθνική γλώσσα δεν είναι ενιαία.  Εκτός από τα γεωγραφικά ιδιώματα, περιλαμβάνει διαφορετικά 

κοινωνικά ιδιώματα που μιλιούνται από τις διαφορετικές ομάδες. Ένα από αυτά είναι η γλώσσα του 

σχολείου που αντανακλά τη γλώσσα των προνομιούχων στρωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι για τα 

παιδιά που προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα η γλώσσα του σχολείου είναι μια γλώσσα σε 

μεγάλο βαθμό «ξένη» γεγονός που λειτουργεί ήδη από την εκκίνηση ως μια αρνητική προϋπόθεση 

για τη σχολική τους πορεία (Ασκούνη, 2003). 

Η «αόρατη παιδαγωγική» της οικογενειακής ανατροφής, ανάλογα με την κοινωνική, 

οικονομική και μορφωτική θέση των γονέων και τους «περιορισμένους» ή «επεξεργασμένους» 

γλωσσικούς κώδικες επικοινωνίας (Bernstein, 1973; Λάμνιας, 2001), καθώς και η καλυμμένη 

μεταβίβαση του πολιτιστικού κεφαλαίου της οικογένειας (Bourdieu, 1993), που διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο της οικογένειας δεν προετοιμάζουν εξίσου όλα 

τα παιδιά για επιτυχία στη σχολική τους φοίτηση, γιατί δεν τα εξοικειώνουν με τη γλώσσα και τις 

αξίες του σχολείου. 

Το κεφάλαιο (πολιτιστικό, οικονομικό, κοινωνικό) και ιδιαίτερα το πολιτιστικό  είναι μια 

πολυσύνθετη έννοια, η οποία κατέχει κεντρικό ρόλο στη θεωρία του Bourdieu. Οι Bourdieu, 

Passeron ορίζουν το πολιτιστικό κεφάλαιο ως «το σύνολο των πνευματικών κατά κύριο λόγο 

στοιχείων, όπως οι γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες, που το νεαρό άτομο  αποκτά –ωσμωτικά- από το 

άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του και που διαφοροποιείται ανάλογα με την κοινωνική τάξη 

προέλευσης του ατόμου». 

Ο Bernstein οικοδόμησε  τη δική του θεώρηση σχετικά με τη γλώσσα στον εσωτερικό κόσμο 

της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα ο επεξεργασμένος τύπος  κώδικα επιτρέπει στον μαθητή όχι 

μόνο να συλλαμβάνει σύνθετες  εμπειρικές μορφές, αλλά και να αναλύει νοηματικά σχήματα, να 

κατανοεί ένα επίπεδο αφηρημένων εννοιών και να μπορεί να διατυπώνει με ευκρίνεια και 

πειστικότητα τις σκέψεις του. Αντίθετα ο περιορισμένος κώδικας εκφράζει ένα στοιχειώδες επίπεδο 

νοηματικών επεξεργασιών και μια επαρκή ικανότητα γλωσσικής έκφρασης του μαθητή. Δεδομένου 

ότι στην εκπαίδευση ο κώδικας που συγκροτείται αντιστοιχεί στον επεξεργασμένο τύπο κώδικα, 

αυτομάτως συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές από τα χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα εκ 

προοιμίου καταδικάζονται σε σχολική αποτυχία (Γκίβαλος, 2005). 

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά παγκόσμιο. Στην Αγγλία, έρευνες έχουν 

δείξει πως η σχολική επίδοση των μαθητών βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με το επάγγελμα των 

γονέων τους, με τα παιδιά της εργατικής τάξης να παρουσιάζουν χαμηλές σχετικά σχολικές 

επιδόσεις. Επίσης μαθητές από προνομιούχες κοινωνικές ομάδες φοιτούν σε πολυτελή σχολεία, ενώ 

μαθητές από τις κατώτερες τάξεις φοιτούν  σε υποχρηματοδοτούμενα δημόσια σχολεία (Cole & 

Hill, 2001; Φραγκουδάκη, 1985). Στη Γαλλία, οι μαθητές χωρίζονται σε διάφορους τύπους 

σχολείων (κλασικά λύκεια, κολλέγια, τεχνικά κολλέγια, επαγγελματικά σχολεία) ανάλογα με τις 

σχολικές τους επιδόσεις. Έτσι, μαθητές που προέρχονται από ανώτερα κοινωνικά στρώματα 

παρουσιάζουν υψηλές σχολικές επιδόσεις και φοιτούν στους ανώτερους τύπους σχολείων. Κατά 

παρόμοιο τρόπο φαίνεται να επιδρά η κοινωνική προέλευση των μαθητών στις σχολικές τους 

επιδόσεις και στις Η.Π.Α.. Σύμφωνα με αμερικανική εμπειρική έρευνα, όσο υψηλότερη είναι η 

κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν οι μαθητές, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουν να 

ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές. Αντιθέτως, οι μαθητές με χαμηλή κοινωνική προέλευση έχουν 

περιορισμένες φιλοδοξίες για κοινωνική επιτυχία (Φραγκουδάκη, 1985). 

2.2. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών-Αντιφάσεις και δυνατότητες 

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του εκπαιδευτικού 

συστήματος και, μαζί με τον μαθητή, βασικό παράγοντα για τη μαθησιακή διαδικασία (Ξωχέλλης, 

2005). Ο εξαιρετικά σημαντικός ρόλος του εκπαιδευτικού είναι λογικό να επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό τις επιδόσεις των μαθητών, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Φαίνεται, λοιπόν, πως παράγοντες όπως 

το φύλο και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού, η κοινωνική τάξη, η φυλή, 
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η συμπεριφορά, η εξωτερική εμφάνιση και το φύλο των μαθητών επιδρά, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό 

κατά περίπτωση, στις προσδοκίες που διαμορφώνει ο πρώτος για τους δεύτερους (Μπίκος, 2004 ; 

Φραγκουδάκη, 1985). 

Ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν το ρόλο τους και οργανώνουν τη δράση 

τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως οι γνώσεις και η κατάρτισή τους, η σχέση με το 

επάγγελμά τους, η κοινωνική τους πορεία, η ιδεολογική τους τοποθέτηση, οι συνθήκες στις οποίες 

δουλεύουν.  

Από την άλλη ο εκπαιδευτικός θεσμός αφήνει μικρά περιθώρια αυτονομίας. Οι εκπαιδευτικοί 

δεν μπορούν να ακυρώσουν την κοινωνική επιλογή που ασκεί  το σχολείο. Μπορούν όμως 

αξιοποιώντας αυτές τις μικρές δυνατότητες ευελιξίας του θεσμού να συμβάλει αποφασιστικά στην 

άμβλυνση των κοινωνικών διακρίσεων στην εκπαίδευση (Ασκούνη, 2003). Η διαδικασία δεν είναι 

απλή. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται τα εργαλεία εκείνα που του επιτρέπουν να διακρίνει τα εμπόδια 

και την πραγματική τους φύση. Χρειάζεται να δει ότι τα εμπόδια αυτά συνδέονται με το 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης, αλλά και με τις παιδαγωγικές μεθόδους, με τα οποία είναι άνισα 

εξοικειωμένα τα παιδιά, ανάλογα με την κοινωνική τους καταγωγή. Δεν επιτρέπουν οι αρχές μιας 

δημοκρατικής κοινωνίας να ακολουθεί το σχολείο την κοινωνική προκατάληψη που στιγματίζει 

σαν κατώτερες τις τοπικές προφορές και σαν λαθεμένη τη μητρική γλώσσα (Φραγκουδάκη, 2003). 

3. Συμπεράσματα 

Βασική αφετηρία άσκησης αντισταθμιστικής αγωγής είναι η επισήμανση των ανισοτήτων 

που βιώνουν τα παιδιά μιας κοινωνίας και η ισχυρή επίδραση των ανισοτήτων αυτών στην 

περαιτέρω ανάπτυξη και διαδικασία κοινωνικοποίησής τους (Οικονομίδης, 2009). Σχετικές με το 

θέμα έρευνες καταδεικνύουν ότι τα αντισταθμιστικά προγράμματα μπορούν να καταπολεμήσουν 

μεγάλο μέρος των ανισοτήτων που σχετίζονται με τη σχολική επίδοση και τις γνωστικές ικανότητες 

(Μάνου, 2007). Αντισταθμιστικοί θεσμοί, όπως είναι τα προγράμματα του Ολοήμερου, 

Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Τάξεων Υποδοχής και Τμημάτων Ένταξης, καθώς και 

Προπαρασκευαστικά Τμήματα Τσιγγανόπαιδων, ΖΕΠ αποτελούν σημαντικές ενέργειες 

εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης (Μάνεση, 2015). 

Μέσω της θετικής διάκρισης προς όφελος των μαθητών από οικογενειακά περιβάλλοντα με 

περιορισμένα ερεθίσματα και εμπειρίες, η αντισταθμιστική αγωγή αποτελεί κορυφαία δράση 

κοινωνικής δικαιοσύνης για τα παιδιά που αδικούνται από το περιβάλλον στο οποίο ζουν και 

μεγαλώνουν (Οικονομίδης, 2009). 

Η κοινωνική δικαιοσύνη επομένως ταυτίζεται με τη διαχείριση της διαφορετικότητας, ενώ 

παραπέμπει άλλοτε στη δίκαιη κατανομή αγαθών και στη παροχή ίσων ευκαιριών για την πολιτική, 

οικονομική και κοινωνική ζωή και άλλοτε στη δυνατότητα και το δικαίωμα όλων να συμμετέχουν 

ισότιμα σε μια δημοκρατική κοινωνία (Μαυροσκούφης, 2008). 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τις 

δημόσιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται στις δυσπρόσιτες περιοχές και τις 

εκπαιδευτικές διαδρομές των μαθητών των περιοχών αυτών, καθώς και να διερευνήσει τους 

παράγοντες εκείνους  που σχετίζονται με τις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες των μαθητών και 

επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές τους διαδρομές. Για τη διερεύνηση του θέματος, πραγματοποιήθηκαν 

δέκα ημιδομημένες συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που έχουν υπηρετήσει για τουλάχιστον ένα έτος, σε δυσπρόσιτο και απομακρυσμένο 

νησί του Νοτίου ή Βορείου Αιγαίου. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας, αναδεικνύονται τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διδασκαλίας αλλά και της διαβίωσης σε δυσπρόσιτες 

περιοχές. Παράλληλα, διαπιστώνεται, πως τόσο το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, όσο και οι 

επαγγελματικές δυνατότητες και προοπτικές που παρέχονται στον τόπο κατοικίας, αλλά και ο 

τρόπος που τις αντιλαμβάνονται γονείς και μαθητές, συμβάλλουν στη διαμόρφωση των φιλοδοξιών 

και των προσδοκιών των μαθητών για τις εκπαιδευτικές διαδρομές που θα ακολουθήσουν. Πριν την 

παρουσίαση και ανάλυση των βασικών δεδομένων γίνεται μια σύντομη περιγραφή της διεθνούς 

βιβλιογραφίας για τα συγκεκριμένα θέματα. Τα ευρήματα της έρευνας δεν μπορούν να 

γενικευθούν, δύνανται όμως να αποτελέσουν αξιόλογες ενδείξεις, για μια κριτική διερεύνηση 

αναφορικά με την ισότητα των ευκαιριών στην Ελληνική εκπαίδευση. 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, δυσπρόσιτα σχολεία, προσδοκίες, ισότητα των ευκαιριών.  
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1. Εισαγωγή 

Η παροχή αλλά και η εξασφάλιση ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους αποτελεί έκφανση 

της δημοκρατίας και ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας, 

συνδέεται με μια σχέση αιτίας και αποτελέσματος με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή της, 

ενώ αποτελεί πλαίσιο που δύναται να επηρεάσει τις εκπαιδευτικές διαδρομές των μαθητών 

δίνοντας ευκαιρίες (με παράλληλους όμως φραγμούς) για ανώτατες σπουδές.  

Το σχολείο, λοιπόν, αποτελεί τον κύριο κοινωνικό θεσμό ο οποίος είναι επίσημα 

επιφορτισμένος με την μετάδοση και αναπαραγωγή της γνώσης, θεσμό ο οποίος επισημοποιεί, 

ελέγχει και νομιμοποιεί τη γνώση στην κοινωνία (Φραγκουδάκη, 1985). Στο Ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα η τυπική ισότητα ευκαιριών ουδέποτε λειτούργησε ουσιαστικά. Ακόμα και 

σήμερα παρά τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης, παρά τον υποχρεωτικό 

χαρακτήρα της φοίτησης και την τυπική ισότητα στην πρόσβαση, διαπιστώνονται σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στους εκπαιδευτικούς δείκτες σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο (Σπιλάνης 

& Κίζος, 2015•ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ,2009).  

Η γεωγραφική διάσταση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων είναι υπαρκτή, δεν θα πρέπει να 

αγνοείται και αυτό αποτέλεσε το έναυσμα για την εκπόνηση αυτής της έρευνας.  

1.1 Η έρευνα για τις εκπαιδευτικές διαδρομές των μαθητών  

Ποικιλία παραγόντων προσδιορίζουν και διαμορφώνουν τις εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές διαδρομές των μαθητών. Είναι οι ίδιοι οι παράγοντες αυτοί που επιδρούν νωρίτερα 

και διαμορφώνουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες αλλά και προσδοκίες των 

μαθητών 

1.1.1 Η οικογενειακή προέλευση 

Στην Ελλάδα οι οικογένειες δεν ελπίζουν απλά σε μια ανοδική κοινωνική κινητικότητα μέσω 

της εκπαίδευσης για τα παιδιά τους, αλλά πραγματικά πιστεύουν σε αυτή (Sianou‐Kyrgiou & 

Tsiplakides, 2009). Αποτελεί κοινωνική ιδιοτυπία για τον τόπο μας -που έρχεται σε αντίθεση με τα 

διεθνή δεδομένα- το γεγονός ότι παρατηρείται έντονη προσδοκία για σπουδές όχι μόνο εκ μέρους 

των προνομιούχων κοινωνικών στρωμάτων αλλά και των ατόμων από τις πιο αδικημένες 

οικονομικά και μορφωτικά κοινωνικές τάξεις (Δελληγιάννη, Μαζηρίδου & Κιοσέγλου, 2003). 

Ωστόσο, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων αλλά και η επαγγελματική τους κατάσταση αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις των μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις. 

Οι Gouvias, Katsis & Limakopoulou (2011), αφού μελέτησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις 

επιδόσεις των μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις σε 874 μαθητές από 50 λύκεια όλης της χώρας 

καταλήγουν πως τα παιδιά γονιών με καλύτερα εκπαιδευτικά προσόντα, είναι πολύ πιο πιθανό να 

πετύχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε σχέση με τους μαθητές από χαμηλότερα κοινωνικό - 

οικονομικά στρώματα.  Φαίνεται λοιπόν, ότι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων ασκεί σημαντική 

επίδραση στις εφηβικές φιλοδοξίες και αυτό γιατί, οι πιο μορφωμένοι γονείς είναι σε θέση να 

βοηθήσουν καλύτερα τα παιδιά τους, ώστε αυτά να προσανατολιστούν σε υψηλότερους 

εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς στόχους και έτσι εμμέσως οι δικές τους φιλοδοξίες να 

πραγματοποιηθούν (Gouvias & Vitsilakis-Soroniatis, 2005). 

Οι γονείς θεωρούν πως η εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε μια ασφαλή θέση εργασίας, ένα 

καλό οικονομικό εισόδημα και άρα μια καλή κοινωνικοοικονομική θέση στην κοινωνία. Πιστεύουν 

δηλαδή πως η εκπαίδευση είναι το μέσο για την ανοδική κοινωνική κινητικότητα των παιδιών τους, 

δηλαδή,  για την αποφυγή της αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα 

με τα συμπεράσματα των Δελληγιάννη, Μαζηρίδου και Κιοσέογλου (2003), οι περισσότεροι γονείς 

στην Ελλάδα θεωρούν ότι τα παιδιά πρέπει να καθοδηγούνται στην επιλογή επαγγέλματος, ενώ 

είναι πολύ μικρό το ποσοστό των γονιών που πιστεύει ότι τα παιδιά πρέπει να αφήνονται ελεύθερα 

να επιλέξουν επάγγελμα. Επιπλέον όμως αξίζει να σημειωθεί, πως, αν και οι γονείς έχουν 
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υψηλές εκπαιδευτικές φιλοδοξίες για τα παιδιά τους, πολλές φορές συνδέουν τη μόρφωση με 

πιστοποιητικά και διπλώματα, λόγω πιθανών ενθαρρυντικών προοπτικών που απορρέουν από αυτά 

για τις ζωές των παιδιών τους. Με άλλα λόγια το ζητούμενο δεν είναι τόσο η Παιδεία αλλά ένα 

«χαρτί» με την ελπίδα της απαλλαγής από το άγχος της αβεβαιότητας ή/και της αύξησης του 

κοινωνικού κύρους (Κόκκος, 2005•Κυπριανός, 2016). 

1.1.2 Το φύλο  

Η κοινωνική προέλευση, όπως έχει αναφερθεί, αλλά και το φύλο φαίνεται να αποτελούν τους 

σημαντικότερους διαμορφωτές των φιλοδοξιών των μαθητών αλλά και να επηρεάζουν την πορεία 

από τις φιλοδοξίες στις προσδοκίες και τελικά στις επαγγελματικές επιλογές αυτών.  

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των Δελληγιάννη, Μαζηρίδου και Κιοσέογλου (2003), στην 

Ελλάδα το προσδοκώμενο για τον άνδρα είναι η επαγγελματική επιτυχία που ταυτίζεται με την 

άσκηση ενός επαγγέλματος που προσφέρει οικονομική άνεση, ενώ για την γυναίκα η εξασφάλιση 

της θέσης που θα της επιτρέπει να επιτελέσει με επιτυχία το καθήκον της απέναντι στην οικογένεια.  

Ανεξάρτητα με το φύλο, τα περισσότερα παιδιά δηλώνουν πως τα σχέδιά τους για το μέλλον 

περιλαμβάνουν τη συμμετοχή τους στις γενικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρά 

τον ακαδημαϊκό τους προσανατολισμό όμως, φαίνεται να αντιμετωπίζουν το σχολείο ως ένα θεσμό 

άχρηστο και αποκομμένο από τις πραγματικές ανάγκες της ζωής, που μοναδικό στόχο έχει να τα 

οδηγήσει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ψάλτη, Σακκά & Δελληγιάννη- Κουϊμτζή, 2007). 

1.1.3 Οι εκπαιδευτικοί 

Μπορούν άραγε οι προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τη σχολική επίδοση των 

μαθητών και των μαθητριών τους να επηρεάσουν την αντίληψη αυτών για τις ικανότητές τους σε 

βαθμό που να μπορεί να επηρεαστεί η σχολική τους πορεία; Σύμφωνα με την Ασκούνη (2007), οι 

προσδοκίες των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντικές για τη σχολική πορεία των παιδιών, 

περισσότερο από όσο φαντάζονται οι  εκπαιδευτικοί. Οι μαθητές προσαρμόζονται στην εικόνα που 

φτιάχνει ο εκπαιδευτικός, επαληθεύοντας σε μεγάλο βαθμό τις υψηλές ή χαμηλές προσδοκίες του, 

τις οποίες έμμεσα και αδιόρατα αναγνωρίζουν. Διαμορφώνεται έτσι μια διαρκής αλληλεπίδραση, 

που μετατρέπει τις προσδοκίες του εκπαιδευτικού σε επαληθευόμενη προφητεία.  

 Οι Νιάρη και Μανούσου (2013) αναφέρουν ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί διαφοροποιούν 

τους μαθητές/τριες σε «καλούς» και «κακούς» και παράλληλα διαφοροποιούν κατά την 

παιδαγωγική διαδικασία τη συμπεριφορά τους έναντι των «καλών» και των «κακών» μαθητών της 

τάξης τους.  

1.1.4 Η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων 

Πολλές φορές η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων συνδέεται με τεχνικές εφαρμογές (ποια 

είναι η αρχιτεκτονική του χώρου, τι τεχνολογικό εξοπλισμό διαθέτει κλπ), παρακάμπτοντας τον 

ουσιαστικό εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει (Γκιζέλη, 2008).  

Η Marie-Claude Derouet-Besson (όπως αναφ. στο Γερμανός 2006) επισημαίνει πως η 

σχολική τάξη ως περιβάλλον μάθησης μπορεί είτε να λειτουργήσει ως εμπόδιο κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία, είτε να δώσει ευκαιρίες σε αυτή. Από μια άλλη κοινωνιολογική οπτική η 

αίθουσα διδασκαλίας  μπορεί να λειτουργήσει ως μια πηγή δυνατοτήτων, οι οποίες μπορούν να 

αξιοποιηθούν τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές. 

1.1.5 Ο τόπος κατοικίας - εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δυνατότητες  

Αναμφίβολα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να εξετάσουμε πώς διαμορφώνονται οι εκπαιδευτικές 

και επαγγελματικές επιθυμίες των μαθητών σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά 

περιβάλλοντα, καθώς και αν η τοπική αγορά εργασίας οριοθετεί τις εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές προσδοκίες των μαθητών.   
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 Από τη συγκριτική έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ 

(2009) για το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τα έτη 2005-2008 

επιβεβαιώνεται ότι ο τόπος κατοικίας προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις εκπαιδευτικές διαδρομές 

των μαθητών αλλά και το δείκτη πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι τη μικρότερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν οι υποψήφιοι από περιοχές 

με χαμηλούς δείκτες ανάπτυξης, υψηλή ανεργία, κλιμακούμενη αποβιομηχάνιση, χαμηλό κατά 

κεφαλήν εισόδημα (κυρίως της Θράκης, αλλά και περιοχές μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα της 

πρωτεύουσας με έντονα στοιχεία οικονομικής ύφεσης π.χ. Δυτική Αττική, Πειραιάς), αλλά και οι 

υποψήφιοι από περιοχές με υψηλό ποσοστό απασχολουμένων σε τουριστικές επιχειρήσεις (κυρίως 

νησιωτικές, Αιγαίου και Ιονίου), δηλαδή με τουριστική ανάπτυξη και έντονη - αλλά όχι 

ισοκατανεμημένη μέσα στο χρόνο - τουριστική κίνηση (εγχώρια και μη), μαζικού κυρίως 

χαρακτήρα. Όπως τονίστηκε παραπάνω, σε νομούς που εμφανίζουν υψηλή τουριστική 

κινητικότητα οι εκπαιδευτικοί δείκτες εμφανίζονται ιδιαίτερα χαμηλοί. Το σχολείο πολλές φορές 

είναι απαξιωμένο καθώς δε μπορεί να ανταγωνιστεί το ρυθμό πλουτισμού που υπόσχεται η τοπική 

κοινωνία μέσω του τουρισμού. Η ιδεολογία εύκολου πλουτισμού, με κεφάλαια που επενδύονται 

κυρίως από ιδιώτες που συχνά δεν διαμένουν στην περιοχή, επικρατεί της γνώσης που προσφέρει 

το σχολείο και οι σπουδές. Αυτή η νοοτροπία συμπαρασύρει τους ντόπιους πληθυσμούς σε μια 

τουριστική ανάπτυξη που χαρακτηρίζεται από προχειρότητα και επιθυμία για εύκολο κέρδος. η  η 

τουριστική επιχειρηματικότητα, όπως επιβεβαιώνουν και οι εκπαιδευτικοί δείκτες, δεν 

αναπτύσσεται  μέσω του σχολείου και των σπουδών (Βεργίδης κ.α., 2012• Κάτσικας & Καββαδίας, 

1996). 

Θα πρέπει, επίσης, να λάβουμε υπ όψιν μας μια άλλη σημαντική απόφαση που καλούνται να 

πάρουν οι μαθητές, η οποία έγκειται στο αν το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν ασκείται 

στην περιοχή που ζουν ή θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον τόπο κατοικίας τους προκειμένου να το 

ασκήσουν. Όταν αναφερόμαστε σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές και ειδικότερα σε  νησιά, 

όπου η καθημερινή εκτός έδρας μετακίνηση είναι αδύνατη, η εγκατάλειψη του τόπου κατοικίας ως 

εναλλακτική λύση για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα που επιθυμεί γίνεται ακόμα πιο δύσκολη 

απόφαση. 

1.2 Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά δυσπρόσιτων περιοχών 

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα myschool που παραθέτει ο Κορδής 

(2016) το 6% των σχολείων της χώρας είναι δυσπρόσιτα εκ των οποίων το 55% βρίσκεται στα 

νησιά. Η νησιωτικότητα και η γεωμορφολογία της χώρας επηρεάζει σημαντικά τη γεωγραφική  

διασπορά των σχολικών μονάδων και την ευκολία πρόσβασης σε αυτές. Χαρακτηριστικά το Νότιο 

Αιγαίο έχει 50 δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες επί συνόλου 147, το Βόρειο Αιγαίο 24 επί συνόλου 

107 ενώ η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 23 επί συνόλου 186.  Αξίζει να σημειωθεί πως ο 

νομός Κυκλάδων καλύπτει το 34,4% του συνολικού αριθμού των νησιωτικών εδαφών της χώρας.  

Οι δυσπρόσιτες περιοχές, εκτός από τη φυσική δυσκολία στην πρόσβαση, έχουν ως 

χαρακτηριστικά τους τον μικρό αριθμό κατοίκων και την απουσία επιλογών όσον αφορά 

εκπαιδευτικές και ιατρικές υπηρεσίες. Συνήθως εξαρτώνται οικονομικά από τον πρωτογενή τομέα 

παραγωγής ή τον τουρισμό ή και συνδυασμό αυτών. 

1.2.1 Ο αριθμός των μαθητών 

Τα κύριο εκπαιδευτικό χαρακτηριστικό των δυσπρόσιτων περιοχών είναι οι ιδιαιτέρως μικρές 

τάξεις λόγω του μικρού αριθμού μαθητών, καθώς και ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει το 

σχολείο στην τοπική κοινωνία. Είναι όμως γεγονός ότι ο μικρός αριθμός μαθητών μπορεί να 

επηρεάσει τη σταθερότητα του σχολείου από τη μια χρονιά στην άλλη. Επιπλέον, μειώνονται οι 

επιλογές των μαθητών όσο αφορά την επιλογή του τύπου του σχολείου (πχ μουσικό γυμνάσιο ή 

ΕΠΑ.Λ.), καθώς το μαθητικό δυναμικό δεν επαρκεί για να λειτουργήσουν όλοι οι τύποι σχολείων  
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Ταυτόχρονα, παρατηρείται απουσία εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε ολιγοθέσια δημοτικά 

σχολεία, όπου ο δάσκαλος, κάτω από την ασφυκτική πίεση του χρόνου, θα πρέπει να ανταποκριθεί 

μόνος του και σε αυτό το καθήκον. Και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης οι διδάσκοντες 

αναγκάζονται να αναλάβουν και άλλα επιπλέον καθήκοντα, κυρίως διοικητικού χαρακτήρα, καθώς 

έρχονται αντιμέτωποι σε ημερήσια βάση, με έναν όγκο γραφειοκρατικής - διαχειριστικής εργασίας 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων δεν εκπαιδεύονται στο να 

χρησιμοποιούν λογισμικά που αφορούν τις διοικητικές τους ευθύνες. 

Από την άλλη πλευρά, ο μικρός αριθμός των μαθητών συμβάλλει στο να δημιουργηθεί ένα 

θετικό μαθησιακό κλίμα που διαπνέεται από εμπιστοσύνη (πχ οι τάξεις δεν κλειδώνουν στα 

διαλείμματα), συνεργασία, και αλληλοβοήθεια, καθώς οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν καλύτερα τους 

μαθητές και μπορούν να έχουν άμεση και συνεχή επικοινωνία μαζί τους. Επιπλέον, η καθημερινή, 

πρόσωπο με πρόσωπο, επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους γονείς δημιουργεί τις προϋποθέσεις 

για εξεύρεση λύσεων και προώθηση διδακτικών αλλά και κοινωνικών διαδικασιών (Φύκαρης, 

2004). Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν θετικά στο να καλλιεργηθεί μια πιο υπεύθυνη στάση των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε μικρά σχολεία, σχετικά με τη μάθηση των παιδιών (Lee & Loeb, 

2000). 

1.2.2 Η στελέχωση των σχολείων  

Ένα άλλο κύριο εκπαιδευτικό χαρακτηριστικό των δυσπρόσιτων περιοχών είναι η στελέχωση 

των σχολείων. Σύμφωνα με τον Harmon (2001), η έλλειψη κοινωνικής ζωής, η απομόνωση 

(γεωγραφική, επαγγελματική και προσωπική), οι περιορισμένες δυνατότητες για εργασία του/της 

συζύγου, η έλλειψη δυνατοτήτων επαγγελματικής ανέλιξης, η έλλειψη ιδιωτικής ζωής, οι 

περιορισμένες παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, είναι παράγοντες που καθιστούν δύσκολη 

τη στελέχωση των σχολείων αυτών. Έτσι, λοιπόν, στην Ελλάδα παρατηρείται το φαινόμενο να 

αντιμετωπίζονται τα δυσπρόσιτα σχολεία ως προσωρινός τόπος απασχόλησης πολλών 

νεοδιόριστων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια μετάθεσης ή διορισμού. Αυτή 

η συνεχής μεταβολή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε διετή ή ετήσια βάση, έχει σαν συνέπεια να 

μην διασφαλίζεται η μακροχρόνια οργάνωση των σχολικών μονάδων. Συνήθως οι νεοδιόριστοι και 

οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν λίγα χρόνια προϋπηρεσίας  και παρόλο που διακατέχονται από 

ενθουσιασμό και ιδεαλισμό για τη δουλειά τους, υπολείπονται διδακτικής πείρας. Παράλληλα με τα 

προσωπικά προβλήματα προσαρμογής που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν, καθίσταται δύσκολο να 

εφαρμόσουν αποτελεσματικά διδακτικές προσεγγίσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες 

των μαθητών (Sinclair, 1983). Το αίσθημα της προσωρινότητας είναι δυνατόν να οδηγήσει σε 

πρακτικές «αναμονής» και οι εκπαιδευτικοί να μην ταυτίζονται με το σχολείο στο οποίο διδάσκουν.  

 Επιπλέον διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και ως προς τον χρόνο στελέχωσης των σχολείων 

αυτών συγκριτικά με τα σχολεία των αστικών κέντρων. 

2.Κύριως μέρος 

2.1 Μεθοδολογία: 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων των 

εκπαιδευτικών για τις παρεχόμενες δημόσιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στις δυσπρόσιτες περιοχές 

και η διερεύνηση των παραμέτρων εκείνων που σχετίζονται με τις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες 

των μαθητών και επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές τους διαδρομές. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα 

ερευνητική εργασία θα προσπαθήσει να απαντήσει στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Ποια είναι τα μειονεκτήματα και ποιες οι θετικές όψεις της διδασκαλίας σε δυσπρόσιτες 

περιοχές; 

2. Ποιες είναι οι συνθήκες λειτουργίας των σχολείων στις δυσπρόσιτες περιοχές; 
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3. Πώς το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο των γονέων, κατά την άποψη των 

εκπαιδευτικών, σχετίζεται με τις σχολικές  επιδόσεις των μαθητών και πώς επηρεάζει τις 

εκπαιδευτικές τους διαδρομές;  

4. Πώς το φύλο, η κοινωνική και η εθνοτική καταγωγή του μαθητή δυσπρόσιτων περιοχών 

σχετίζονται με τη σχολική του επίδοση κατά την άποψη των εκπαιδευτικών;  

5. Με τι τρόπο η τοπική αγορά της περιοχής επιδρά στη διαμόρφωση των προσδοκιών των 
μαθητών; 

 Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, έγινε χρήση της ημιδομημένης συνέντευξης, Οι 

ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να απαντούν 

ελεύθερα χωρίς περιορισμούς.  

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονική δια ζώσης επικοινωνία από 01-05-2017 

έως 31-05-2017 αφού προηγουμένως είχε γίνει μια πιλοτική προέρευνα για τον έλεγχο του 

εργαλείου. Στη συνέχεια έγινε απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, οργάνωση και 

κωδικοποίηση των δεδομένων και τέλος ανάλυση και ερμηνεία τους.   

2.1.1 Το δείγμα της έρευνας 

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε δειγματοληψία με τη μέθοδο του «διαθέσιμου» ή 

«βολικού» δείγματος.  

Το δείγμα μας αποτέλεσαν 10 εκπαιδευτικοί (4 άνδρες και 6 γυναίκες) από δέκα διαφορετικά 

νησιά που υπηρέτησαν για τουλάχιστον ένα έτος σε δυσπρόσιτες περιοχές των περιφερειών του 

Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Εξ αυτών οι μισοί είναι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

και οι άλλοι μισοί Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι όλοι αναπληρωτές που δουλεύουν με 

αυτό το καθεστώς εργασίας από 5 έως 8 χρόνια. Οι 3 από τους 5 έχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης.  

Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην έρευνα είναι κατά 

κύριο λόγο μόνιμοι εκπαιδευτικοί (4 στους 5), με μέσο όρο τα 14,8 χρόνια συνολικής 

εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Όλοι τους έχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και ένας εξ 

αυτών έχει και Διδακτορικό. Οι 2 από τους 5 είναι μόνιμοι κάτοικοι, ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν 

παραμείνει για εργασία τουλάχιστον δύο συναπτά έτη σε δυσπρόσιτο και απομακρυσμένο νησί.  

Τα νησιά των περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου απ' όπου οι εκπαιδευτικοί 

συμμετείχαν στην παρούσα ερευνητική εργασία αποτυπώνονται στον χάρτη. 

2.2 Αποτελέσματα της έρευνας 

Από την μελέτη των δεδομένων μας όσον αφορά τα προσόντα των εκπαιδευτικών 

παρατηρείται ότι υπάρχει μια ομοιομορφία καθώς όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι απόφοιτοι 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Μάλιστα οι περισσότεροι έχουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα 

καθώς έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Αξίζει να σημειωθεί η υψηλή εκπαίδευση του 

διδακτικού προσωπικού συνολικά στην Ελλάδα, η οποία είναι πέραν των προβλεπόμενων για το 

διορισμό τους Αυτό μάλιστα φαίνεται και από τα δεδομένα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. η επεξεργασία των 

οποίων από το ΚΑΝΕΠ (2016) έδειξε ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2014, το πλήθος του 

διδακτικού προσωπικού με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα της 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 30,1%.  

Όπως διαφαίνεται και από την πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα αλλά και όπως 

όλοι οι εκπαιδευτικοί τονίζουν, το εκπαιδευτικό προσωπικό στις δυσπρόσιτες περιοχές είναι κατά 

κύριο λόγο αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, με πολλαπλές συνέπειες για τους μαθητές, θετικές αλλά 

και αρνητικές. Αυτό είναι ένα ζήτημα που μέσα από τις συνεντεύξεις φαίνεται ότι απασχολεί όχι 

μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και τους γονείς. Τονίζεται η ανάγκη για μόνιμο προσωπικό, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροχρόνια οργάνωση των σχολικών μονάδων, ή τουλάχιστον, η 
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έγκαιρη πρόσληψη διδασκόντων. Η έλλειψη καθηγητών ορισμένων ειδικοτήτων, που οδηγεί σε 

αναθέσεις κατ’ ανάγκη σε μη ειδικούς, προκειμένου να διδαχθούν τα αντίστοιχα μαθήματα, 

συνιστά μια πραγματικότητα στις δυσπρόσιτες περιοχές, κάτι που δε συμβαίνει σε μεγάλα αστικά 

κέντρα (Alloway et al., 2004) 

Αν και η νησιωτικότητα φαίνεται πως επιδρά περιοριστικά ως προς τη στελέχωση των 

σχολικών μονάδων, η διπλή μοριοδότηση βοηθά τη στελέχωσή τους, διότι αποτελεί βασικό κίνητρο 

για τους εκπαιδευτικούς ώστε να επιδιώξουν να εργαστούν σε αυτά. Φαίνεται όμως ότι παρ’ ότι 

είναι ένα καλό μέτρο, μόνο αυτό δεν είναι επαρκές για να κρατήσει τους εκπαιδευτικούς για πολλά 

χρόνια στο νησί, καθώς οι περισσότεροι εκφράζουν την επιθυμία να παραμείνουν το πολύ ένα με 

δύο χρόνια και όχι περισσότερο, αναγνωρίζοντας ωστόσο το βαθμό σημαντικότητας της εμπειρίας 

που αποκομίζουν.  Σε αυτή την τάση για γρήγορη μετακίνηση συντελούν και τα προβλήματα 

διαβίωσης και απομόνωσης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα νησιά, με βασικότερα τη 

μοναξιά, τη δυσκολία πρόσβασης σε αστικά κέντρα, αλλά και τις περιορισμένες ακόμα και 

ανύπαρκτες παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Harmon, 2001). 

Αναφορικά με τις υποδομές των σχολείων, τα προβλήματα που περιγράφονται αφορούν τις 

φυσικές υποδομές (κτίρια) των σχολείων, ζήτημα όμως που απασχολεί την Ελληνική εκπαίδευση 

στο σύνολό της και είναι αποτέλεσμα των γενικότερων δημοσιοοικονομικών συνθηκών και της 

υποχρηματοδότησής της, όπως υπογραμμίζει η και η έκθεση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2016). Η 

υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων και η επάρκεια σε διαθέσιμους εκπαιδευτικούς πόρους 

φαίνεται πως είναι πολύ καλή- καλύτερη και από την ηπειρωτική Ελλάδα (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2016) - 

χάρη στη συμβολή ιδιωτικών φορέων και ΜΚΟ. Τα δυσπρόσιτα σχολεία που ερευνήθηκαν στην 

παρούσα εργασία φαίνεται πως είναι άρτια εξοπλισμένα με νέες τεχνολογίες και δεν 

αντιμετωπίζουν προβλήματα συνδεσιμότητας των Η/Υ στο διαδίκτυο. Οι σχολικές βιβλιοθήκες, 

που λειτουργούν και ως δανειστικές για όλους τους κατοίκους, είναι πολύ καλά εξοπλισμένες αλλά 

σημειώνεται πως δεν έχουν την αναμενόμενη απήχηση. Το βιβλίο, το σύμβολο του σχολείου της 

γνώσης και των αξιών του, φαίνεται πως δεν έχει το νόημα που του πρέπει δείχνοντας την 

απόσταση που υπάρχει από αυτό το μορφωτικό αγαθό (Ασκούνη, 2007). Σε αυτό συνηγορεί και ο 

χαρακτηρισμός των μαθητών ενίοτε και γονιών από τους εκπαιδευτικούς ως αδιάφορων. Η 

Ασκούνη (2007:39) σημειώνει πως αυτό που συχνά ερμηνεύουν οι εκπαιδευτικοί «ως αδιαφορία 

(των γονιών και των παιδιών) για το σχολείο δεν είναι τίποτε άλλο παρά αποτέλεσµα της απόστασης, 

της άγνοιας των κανόνων και της εσωτερικευµένης υποτίµησης». 

Τα σχολεία στα δυσπρόσιτα νησιά χαρακτηρίζονται από μικρό αριθμό μαθητών. Ωστόσο, με 

βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, φαίνεται πως υπάρχει μια 

σταθερότητα ως προς το μαθητικό δυναμικό. Στα σχολεία αυτά φοιτούν και παιδιά από άλλη χώρα 

καταγωγής χωρίς όμως να σημειώνεται κάποιο πρόβλημα ενσωμάτωσης ή διαφοράς σχολικής 

επίδοσης, καθώς και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίς όμως την απαραίτητη στήριξη 

από την πολιτεία και την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού (παράλληλη στήριξη).  

Μία από τις θετικές συνέπειες του μικρού μαθητικού δυναμικού είναι οι εκπαιδευτικοί να μην 

αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς και πειθαρχίας των μαθητών όσον αφορά τη διαχείριση 

της τάξης (Monk, 2007). Επιπροσθέτως, δημιουργείται ένα πολύ θετικό μαθησιακό κλίμα, 

αναπτύσσονται πολύ στενές σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, ενώ το 

αίσθημα ευθύνης των εκπαιδευτικών για τη μάθηση των παιδιών αυξάνει (Lee & Loeb, 2000). Ο 

μικρός όμως αριθμός μαθητών που οδηγεί σε πρακτικές συνδιδασκαλίας στα μονοθέσια δημοτικά 

χωρίς την ύπαρξη Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών προσαρμοσμένων σε αυτές τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των ανομοιογενών τμημάτων, αυξάνει το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών και 

δυσκολεύει το έργο τους.  

Η ανάγκη επιμόρφωσης ανάγεται σε ουσιώδες εύρημα της μελέτης αυτής, καθώς όλοι οι 

εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να επιμορφωθούν σε ποικίλα θέματα. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας που στα ολιγοθέσια σχολεία επιφορτίζονται με διοικητικό έργο χωρίς πρότερη 

εκπαίδευση θα ήθελαν να επιμορφωθούν στο τομέα αυτό.  
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Τα ερευνητικά αποτελέσματα που παρήχθησαν από τις αποκρίσεις των συμμετεχόντων στην 

έρευνα καταδεικνύουν πως υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο μορφωτικό αλλά και στο 

οικονομικό επίπεδο των γονέων με τις προσδοκίες και τις επιδόσεις των μαθητών στο σχολείο. Αν 

και γενικά η πλειονότητα των κατοίκων, όπως αυτή σκιαγραφείται μέσα από τις συνεντεύξεις, έχει 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (βλ. και Σπιλάνης & Κίζος, 2015), φαίνεται πως τα παιδιά γονέων οι 

οποίοι έχουν ανώτερα εκπαιδευτικά προσόντα παρουσιάζουν καλύτερες εκπαιδευτικές επιδόσεις 

και είναι πιο πιθανό να πετύχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Gouvias, Katsis & Limakopoulou, 

2011). Μέσα από την έρευνα διαφαίνεται πως οι πιο μορφωμένοι γονείς είναι σε θέση να 

βοηθήσουν καλύτερα τα παιδιά τους (βλ. και Gouvias & Vitsilakis Soroniatis, 2005), ακόμα και σε 

περιοχές που οι εκπαιδευτικές επιλογές εκτός σχολείου είναι σχεδόν ανύπαρκτες.  

Διερευνώντας τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σχέδια των μαθητών όπως αυτά 

περιγράφονται από τους εκπαιδευτικούς, διαπιστώθηκε πως ο τόπος κατοικίας είναι ένας έντονος 

διαμορφωτικός παράγοντας. Αν και κάθε νησί φαίνεται πως έχει διαμορφώσει τη δική του 

κοινωνικοοικονομική δομή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όλοι οι μαθητές δυσπρόσιτων 

περιοχών εκδηλώνουν μια ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο τους και προτιμούν να παραμείνουν εκεί 

(βλ. και Spielhofer et al., 2011), ή να επιστρέψουν εκεί σε περίπτωση που φύγουν για σπουδές. 

Τόσο η προτίμηση που εκφράζουν οι μαθητές για τον τόπο που θα εργαστούν, όσο και οι 

επαγγελματικές δυνατότητες του ίδιου του τόπου, φαίνεται πως είναι διαμορφωτικοί παράγοντες 

των επαγγελματικών προσδοκιών των μαθητών (ΚΑΝΕΠ, 2009). Το είδος του επαγγέλματος που 

φιλοδοξούν οι μαθητές να ασκήσουν μελλοντικά φαίνεται πως σχετίζεται με τις επαγγελματικές 

συνθήκες του τόπου κατοικίας. Ακόμα και τα παιδιά που σπουδάζουν και γυρίζουν πίσω στο νησί 

τους φαίνεται πως προσαρμόζονται επαγγελματικά στη διαθεσιμότητα των επαγγελμάτων της 

περιοχής τους. Ο μικρός αριθμός ερεθισμάτων που δέχονται οι μαθητές λόγω δυσπρόσιτης 

περιοχής ή η μη ύπαρξη εναλλακτικών, ακόμα και ο μικρός αριθμός συμμαθητών, φαίνεται πως 

επηρεάζουν τις επιδόσεις τους και κατ’ επέκταση και τις εκπαιδευτικές διαδρομές τους. Παράλληλα 

φαίνεται πως και οι προσδοκίες των γονιών για το μέλλον των παιδιών τους επηρεάζονται από τις 

επαγγελματικές και οικονομικές δυνατότητες που προσφέρει ο τόπος κατοικίας.  

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και απασχόλησης λόγω γεωγραφικής 

απομόνωσης από άλλα νησιά ή αστικά κέντρα τους χειμερινούς μήνες, αναγνωρίζεται το μέγεθος 

της κοινωνικής προσφοράς των εκπαιδευτικών στις τοπικές κοινωνίες, ακόμα και στις περιπτώσεις 

που οι κάτοικοι εκφράζουν δυσπιστία απέναντί τους, εξαιτίας της συχνής μεταβολής του 

εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων. Στα δυσπρόσιτα νησιά οι πολιτιστικές δραστηριότητες 

είναι αρκετά περιορισμένες και εξαρτώνται κυρίως από το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Η μη 

ύπαρξη δημόσιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, πρωτίστως του σχολείου, θα σήμαινε και μετακίνηση 

του πληθυσμού τους.  

3. Συμπεράσματα - προτάσεις 

Η παρούσα εργασία προσπάθησε να φωτίσει τις πραγματικές δημόσιες υπηρεσίες που 

προσφέρονται στις δυσπρόσιτες περιοχές, αλλά και να διερευνήσει τις παραμέτρους εκείνες που 

σχετίζονται με τις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες των μαθητών και επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές 

τους διαδρομές. Μέσα από συνεντεύξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και  τα μειονεκτήματα της διδασκαλίας και της 

διαβίωσης σε δυσπρόσιτα και απομονωμένα νησιά. Ως σημαντικότερα θετικά στοιχεία αναφέρονται 

ο μικρός αριθμός μαθητών, οι στενές επαφές που αναπτύσσονται με τους μαθητές, η ζωή δίπλα στη 

φύση. Στα αρνητικά συγκαταλέγεται το μειωμένο ενδιαφέρον των μαθητών, το αυξημένο 

εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο, κυρίως για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, καθώς ο 

μικρός αριθμός μαθητών οδηγεί σε συνδιδασκαλία ανομοιογενών, πολυηλικιακών τάξεων, με 

επιπλέον φόρτο εργασίας. Η μοναξιά, η δυσκολία πρόσβασης σε αστικά κέντρα και στις ευκαιρίες 

που προσφέρουν αυτά, η έλλειψη βασικών αγαθών και γενικότερα το κόστος διαβίωσης και 
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μετακίνησης αλλά και η έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αποτελούν σημαντικά στοιχεία 

που δυσχεραίνουν τη διαβίωση των εκπαιδευτικών στα μικρά και απομονωμένα νησιά.  

Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία των δυσπρόσιτων περιοχών 

είναι η αδιάκοπη μεταβολή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ετήσια, κυρίως, βάση. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξασφαλιστεί η οργάνωση των σχολικών μονάδων σε βάθος χρόνου. 

Επιπλέον, λόγω του μικρού μαθητικού δυναμικού παρατηρείται απουσία κάποιων εκπαιδευτικών 

ειδικοτήτων ολιγόωρων μαθημάτων. Η διπλή μοριοδότηση των σχολείων αυτών για τους 

εκπαιδευτικούς φαίνεται πως αποτελεί κίνητρο στελέχωσης αλλά από μόνη της δεν επαρκεί. Οι 

εκπαιδευτικοί θα ήθελαν επιπλέον κίνητρα, οικονομικά κυρίως, αλλά και περισσότερη 

επιμόρφωση. Από πλευράς υποδομών φαίνεται πως υλικοτεχνικά τα σχολεία αυτά είναι πολύ καλά 

εξοπλισμένα, κυρίως από διάφορες ΜΚΟ. Τα προβλήματα που εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στην έρευνα αφορούν κυρίως τις κτιριακές υποδομές των σχολείων αυτών.  

Οι εκπαιδευτικοί δε φαίνεται να σχετίζουν το φύλο ή την εθνοτική καταγωγή των μαθητών με  

τις σχολικές τους επιδόσεις. Αντίθετα, υποστηρίζουν πως υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στο 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων και τις επιδόσεις των μαθητών. Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων 

φαίνεται πως είναι ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος διαμορφώνει τις προσδοκίες των 

μαθητών και εν συνεχεία τις εκπαιδευτικές διαδρομές που θα ακολουθήσουν. Επίσης ο τόπος 

κατοικίας και οι επαγγελματικές και οικονομικές δυνατότητες που προσφέρει φαίνεται πως 

επηρεάζουν τόσο τις προσδοκίες των γονιών όσο και των ίδιων των μαθητών στις εκπαιδευτικές 

και επαγγελματικές διαδρομές τους. 

Αναμφισβήτητα, τα σχολεία στις δυσπρόσιτες περιοχές έχουν πολύ μεγάλη αξία για την 

τοπική κοινωνία, αποτελούν κοιτίδες πολιτισμού και αρκετές φορές το μόνο κρατικό μηχανισμό 

στα νησιά. Σε μια εποχή, λοιπόν, που η γνώση παράγεται και μεταδίδεται ταχύτατα το ζήτημα της 

τυπικής και ουσιαστικής ισότητας αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τη σύγχρονη δημοκρατία.  

Τα ευρήματα της έρευνας αν και δεν μπορούν να γενικευθούν, ανοίγουν περαιτέρω τη 

συζήτηση για την παρεχόμενη δημόσια εκπαίδευση στις δυσπρόσιτες περιοχές, την ισότητα των 

ευκαιριών και τις εκπαιδευτικές διαδρομές των μαθητών. Μια πληρέστερη εικόνα για τις 

εκπαιδευτικές συνθήκες στα δυσπρόσιτα νησιά, αναμφίβολα, θα απαιτούσε τη διεύρυνση του 

δείγματος της έρευνας αυτής ώστε να ακουστούν και οι φωνές των μαθητών αλλά και των γονιών 

τους. 

Επιπλέον, η ερευνητική αυτή μελέτη θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία για παρόμοια 

έρευνα σε μεγαλύτερη κλίμακα, δηλαδή με αντιπροσωπευτικό δείγμα περισσότερων δυσπρόσιτων 

περιοχών και ίσως και μία σύγκριση μεταξύ των νησιωτικών και των ορεινών, ηπειρωτικών 

δυσπρόσιτων περιοχών (Τσιαμάκη, 2016), με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.  

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωση 

Ασκούνη, Ν. (2007). Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο, Κλειδιά και Αντικλείδια, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, 
 Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Βεργίδης, Δ., Γκλαβάς, Σ., Κουτούζης, Μ. & Φωτόπουλος, Ν. (2012). Ελληνικό εκπαιδευτικό  σύστημα, 
Όψεις και βασικά μεγέθη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  στην προ 
μνημονίου εποχή, επιμ Μουζέλης, Ν. Αθήνα. ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

Γερμανός, Δ. (2006).  Οι τοίχοι της γνώσης, σχολικός χώρος και εκπαίδευση, Αθήνα, Gutenberg 
Δελληγιάνη, Β., Μαζηρίδου, Ε. & Κιοσέογλου, Γ. (2003). «Οι προσδοκίες των γονέων για το  μέλλον 

 των παιδιών τους: διαμορφώνοντας τις ταυτότητες φύλου στο οικογενειακό  πλαίσιο» Στο  Α. 
Κωσταρίδου - Ευκλείδη, Α. Στογιαννίδου & Ε. Αυδή (Eπιμ. Έκδ.),  Επιστημονική  Επετηρίδα 
 Τμήματος Ψυχολογίας, 5, 189-213. 

ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2009).  Μελέτη του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  (Γενικές 
 εξετάσεις 2004 2005 και 2006). 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

415 

ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (2016). Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης, η ελληνική πρωτοβάθμια και  δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, μέρος Β το εθνικό πλαίσιο αναφοράς (2001-2014) 

Κάτσικας, Χ. & Καββαδίας, Γ. (1996). Η Ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2000, Αθήνα: 
 Gutenberg. 

Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων Ανιχνεύοντας το πεδίο, Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Κορδής, Ν. (2016). «Οι επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση». Ανακοίνωση στο 11ο  Εκπαιδευτικό 

Συνέδριο ΟΛΜΕ, «Οι επιπτώσεις των μνημονίων στην εκπαίδευση», 14-16  Οκτωβρίου 2016, 
Αθήνα. 

Κυπριανός, Π. (2016). Η μαγεία του πτυχίου, Πανεπιστήμια, απόφοιτοι, κοινωνικές τροχιές (1837-
 2015), Αθήνα, Βιβλιόραμα. 

Σπιλάνης, Γ., & Κίζος, Θ. (2015). Άτλας των νησιών, Μυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  
Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Αθήνα:, Παπαζήσης.  
Φύκαρης, Ι. (2004). «Τοπική κοινότητα και Σχολείο», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τεύχος  9, 

σελ. 19-32. 

Ξενόγλωσση 

Alloway, N., Gilbert, P., Gilbert, R., & Muspratt, S. (2004). Factors impacting on student  aspirations and 
expectations in regional Australia: James Cook University. 

Gouvias, D. & Vitsilakis‐Soroniatis, C. (2005). "Student employment and parental influences on 
 educational and occupational aspirations of Greek adolescents", Journal of Education and 
 Work, Vol.18(4), pp. 421-449. 

Gouvias, D., Katsis, A. & Limakopoulou, A. (2011). "School achievement and family background:  A new 
exploration of an omnipresent relationship", International Studies in Sociology of  Education 
Vol.22(2), pp. 125-45. 

Lee, V., & Loeb, S. (2000). "School Size in Chicago Elementary Schools: Effects on Teachers  Attitudes 
and Students Achievement", American Educational Research Journal,  Vol.37(1),pp. 3-31.  

Monk, H. (2007). "Recruiting and retaining High-Quality Teachers in Rural Areas", The future of  Children, 
Vol.17(1), pp.155-174. 

Sianou‐Kyrgiou, E. & Tsiplakides, I. (2009). "Choice and social class of medical school students in  Greece", 
British Journal of Sociology of Education, Vol.30(6), pp.727-740. 

Sinclair, Κ. (1983). "The Motivation of Students in Disadvantaged Areas", South Pacific Journal of Teacher 
Education, Vol.11(2), pp.12-22. 

Spielhofer, T., Golden, S. & Evans, K. (2011). Young People’s Aspirations in Rural Areas, Slough:  National 
Foundation for Educational Research. 

 
 
 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

416 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΟΘΕΤΙΚΑ 

ΑΤΟΜΑ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  
 

Καρπουτζάκη Ζωή  

zoi_karp@yahoo.com  

Παιδαγωγός Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  

Φοιτήτρια Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης 

 

Μεραμβελιωτάκης Ηλίας 

hmeramveliwtakis@gmail.com  

Στέλεχος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, ΤΕΙ Κρήτης,  

Φοιτητής Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης 

 

Δημοτάκη Αναστασία 

natassa.dim@gmail.com  

Στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης,  

Φοιτήτρια Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης 

 

Περίληψη 

Οι κοινωνικές ανισότητες, σε πλαίσια όπως η απασχόληση, εντείνονται συνεχώς, αυξάνοντας 

τις διακρίσεις, σε βάρος των ευάλωτων ομάδων. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η παρουσίαση της κείμενης νομοθεσίας (για την 

απασχόληση), η αναζήτηση της δομικής προέλευσης των διακρίσεων και η καταγραφή της 

επίδρασης τους στα οροθετικά άτομα. 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από τη βιβλιογραφία και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων 

(δειγματοληψία χιονοστιβάδας). Οι μαρτυρίες περιστατικών, παρουσιάζουν τη δομική προέλευση 

των διακρίσεων, όπως η ελλιπής ενημέρωση για την ασθένεια, κατά την πρόσληψη/απόλυση 

προσωπικού, ενώ η ανάλυση των αποτελεσμάτων, των συνεντεύξεων παρουσιάζει τις επιδράσεις 

αυτών, όπως η στεναχώρια/θλίψη και η αβεβαιότητα.  

Ταυτόχρονα, προτείνεται ένα μοντέλο ολιστικής παρέμβασης, από πλευράς Κοινωνικής 

Εργασίας, το οποίο έχει σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει τα τμήματα προσωπικού, για την εξάλειψη 

των διακρίσεων. 

Αξιοποιώντας τα παραπάνω αποτελέσματα, οι αρμόδιοι φορείς και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 

αναμένεται να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν, με στόχο την ομαλή ένταξη τους στην 

αγορά εργασίας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

Λέξεις κλειδιά: οροθετικός, διάκριση, στίγμα, αγορά εργασίας, ολιστική παρέμβαση.  

1. Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη, κυρίως 

για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως οι οροθετικοί. Με τον όρο οροθετικός νοείται κάθε 

άτομο θετικό στον ιό HIV (Human Immunodeficiency Virus), ή αλλιώς ιός της ανθρώπινης 

ανοσοανεπάρκειας, ακόμα και αν δεν έχει εκδηλώσει κανένα από τα συμπτώματα του (Βασιλείου 

Ε., 2014).  

Ο ιός HIV μεταδίδεται με ταχύς ρυθμούς, καταστρέφοντας τα CD4+ (T - λεμφοκύτταρα), τα 

οποία συμβάλλουν στην προστασία του ανοσοποιητικού συστήματος, ενός οργανισμού. Η μείωση 

του αριθμού των CD4+ λεμφοκυττάρων καθιστά τον οργανισμό αδύναμο να ανταπεξέλθει στις 

λοιμώξεις του ιού, με αποτέλεσμα την εμφάνιση της κλινικής ασθένειας του AIDS (Acquired 

Immune Deficiency Syndrome), ή αλλιώς σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας. Το 

mailto:zoi_karp@yahoo.com
mailto:hmeramveliwtakis@gmail.com
mailto:natassa.dim@gmail.com
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σύνδρομο αυτό διαθέτει δικό του γενετικό υλικό, το RNA, το οποίο σε συνεργασία με το ένζυμο 

αντίστροφη μεταγραφάση, δρα, μετατρέποντας το σε DNA ενσωματώνοντας το στο γονιδίωμα του 

ανθρώπου (www.keelpno.gr, 2018). 

Στη χώρα μας, σήμερα, διαμένουν 16.527 άνθρωποι, θετικοί στον ιό HIV, από τους οποίους 

το 82,75% είναι άνδρες και το 17,25% γυναίκες. Από το σύνολο των καταγεγραμμένων 

περιστατικών αυτών, 4.083είναι ασθενείς προχωρημένου σταδίου, έχοντας εμφανίσει την κλινική 

εικόνα του AIDS. 

Τα παραπάνω ποσοστά, συγκριτικά με τα έτη (2011-2013), παρουσιάζονται μειωμένα, κατά 

50% περίπου,όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. 
 

 

 
Σχήμα 1: «Διαγνώσεις HIV έως την 31η Οκτωβρίου 2017 ανά 100.000 κατοίκους». 

(Πηγή: HIV λοίμωξη: Νεότερα Επιδημιολογικά Δεδομένα, 10ος του 2017 (2018). Αθήνα: ΚΕΕΛΠΝΟ, σελ. 1) 

 

Ο ιός μεταδίδεται με τρεις τρόπους: α) την αιματογενή μετάδοση, με τη χρήση μολυσμένων 

ιατρικών και άλλων εργαλείων, για τη μετάγγιση αίματος (συνηθέστερος ως τρόπος μετάδοσης σε 

χρήστες ουσιών), β) τη σεξουαλική επαφή, με ποσοστά μετάδοσης μικρότερα του 1% 

(συνηθέστερος τρόπος μετάδοσης σε ομόφυλες επαφές και ιερόδουλες)  και γ) την περιγεννητική ή 

κάθετη μετάδοση, δηλαδή από τη μητέρα στο έμβρυο (συνηθέστερα μέσω της κύησης ή του 

θηλασμού), αφού για τη μετάδοση απαιτείται πάντοτε η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων του ιού από 

τον φορέα σε άλλο άτομο (Κοκολάκη, Παπαδάκη, Χατζάκη, 2011). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο HIV καλλιεργείται σε πολύ μικρές ποσότητες,από καθημερινές 

εκκρίσεις του ανθρώπου, όπως είναι το σάλιο και τα δάκρυα, με αποτέλεσμα να καθίσταται 

αδύνατη η μετάδοση του μέσω αυτών. Επομένως, είναι φανερό ότι ο ιός δεν μεταδίδεται σε 

ανθρώπους που ζουν κάτω από την ίδια στέγη ή συνδέονται με κάποιου είδους κοινωνική σχέση 

(μια εκ των οποίων αποτελεί η εργασιακή)(Μόσχου Φ.&Χανιώτη Μ.Η., 2008). 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν υπάρχει μια εκτενής ανασκόπηση της εθνικής και διεθνούς 

βιβλιογραφίας, με αναφορά στην κείμενη νομοθεσία και τα εργασιακά δικαιώματα των οροθετικών 

ατόμων, καταστάσεις της ελληνικής πραγματικότητας, οι οποίες δημιουργούν ανισότητες για τα 

άτομα αυτά, καθώς και τη δομική προέλευση και τις επιπτώσεις, της άνισης αυτής μεταχείρισης, 

στα άτομα που τη βιώνουν. 

Όλα τα παραπάνω, συντελούν στη δημιουργία μιας πρότασης ολιστικής παρέμβασης, για την 

ευαισθητοποίηση των κοινωνικών φορέων και των ανώτατων διοικήσεων, μέσω της ανάληψης 

δράσης, από την επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας, όσο και από το σύγχρονο Management. 
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2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

2.1 Μεθοδολογία Έρευνας 

2.1.1 Ερευνητικά Ερωτήματα 

Η αγορά εργασίας, σήμερα, αποτελεί ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά πεδία δράσης για κάθε 

άτομο. Οι αυξημένες απαιτήσεις της, τόσο σε γνώσεις, αλλά και δεξιότητες, αφήνει εκτός τα άτομα 

τα οποία ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, λόγω του κοινωνικού στιγματισμού της 

ασθένειας και της αναπηρίας.  

Μια έρευνα στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 110 ελληνικές επιχειρήσεις με έδρα 

την Πάτρα και το Βόλο (μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί οργανισμοί, νοσηλευτικά ιδρύματα, 

εμπορικά καταστήματα και κέντρα αισθητικής), έδειξε ότι το 39% των επιχειρηματιών δε θα 

προσλάμβαναν ένα άτομο με HIV, με το 27,9% να δηλώνει φόβο για την ασθένεια και το 20,9% 

μία πιθανή αναστάτωση του προσωπικού, από την ενέργεια αυτή. Σε αντίθεση με αυτούς, ένα άλλο 

μερίδιο της αγοράς, της τάξεως του 36%, απάντησε θετικά στην πιθανότητα πρόσληψης ενός 

οροθετικού ατόμου, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 25%, δεν εξέφρασε γνώμη επί του θέματος. 

Τα ποσοστά θετικών και αρνητικών απαντήσεων μπορεί να έχουν μικρή διαφορά μεταξύ τους, 

όμως, η μη εκφρασμένη γνώμη υποδηλώνει σε μεγάλο βαθμό την αρνητική στάση των 

επιχειρηματιών αυτών. Παρ’ όλα αυτά, εντύπωση προξενούν η μεγάλη συγκέντρωση αρνητικών 

απαντήσεων, για την πρόσληψη από επαγγέλματα όπως νοσηλευτές (56,2%) και εκπαιδευτικοί 

(44%), καθώς και οι απαντήσεις των επιχειρηματιών, σχετικά με την απόλυση ενός οροθετικού 

ατόμου, με το 64% να δίδει αρνητική απάντηση, το 20% θετική και το 16% να μην εκφράζει γνώμη 

(Παπαθανασίου, Αγραφιώτης, 2003 στο Φουλίδου, 2006). 

Σε αντίστοιχη έρευνα για τους οροθετικούς και την αγορά εργασίας, το 59,1% των 

επιχειρηματιών συμφώνησε ότι τα άτομα που είναι θετικά στον ιό HIV είναι το ίδιο παραγωγικά 

στην εργασία τους, όμως, ο φόβος και η άγνοια, για τη συγκεκριμένη ασθένεια, τους ωθεί στην 

τελική απομάκρυνση τους. Ταυτόχρονα, δεν είναι λίγες οι φορές, που το ίδιο το άτομο το οποίο 

νοσεί, επιθυμεί οικειοθελώς την αποχώρηση του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Χ., ο οποίος 

δήλωσε: «Εγώ θέλησα να φύγω από τη δουλειά γιατί αρρώστησα, έπαθα πνευμονία και επειδή ήταν 

βαριά και ο άντρας μου τότε (οροθετικός και ο ίδιος), δεν ήθελα να παραμείνω στη δουλειά, γιατί 

κάποιος έπρεπε να τον φροντίζει. Αρρώστησα και εγώ και δεν μπορούσα, όχι μόνο να φροντίσω 

τον άντρα μου, αλλά ούτε και εμένα. Φυσικά, δεν μπορούσα να συνεχίσω τη δουλειά μου» 

(Παπαθανασίου, 2002 στο Φουλίδου, 2006, σελ.23). 

Όμως, οι παραπάνω στάσεις έχουν πολλές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις για τα οροθετικά 

άτομα. Σύμφωνα με έρευνα του ΤΕΙ Κρήτης, στις επιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται:  

 η άρνηση/απόρριψη της πραγματικότητας, 

 ο θυμός και το αίσθημα αδικίας για μία ασθένεια που οδηγεί πολλές φορές στο θάνατο,  

 η προσωπική διαπραγμάτευση, με ατομικές υποσχέσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε 

περίπτωση που το άτομο γίνει καλά, 

 ο φόβος του κοινωνικού αποκλεισμού – στιγματισμού, του ατόμου και ενός επικείμενου 

θανάτου, 

 οι ενοχές που αποκτά το άτομο για όσα έκανε, 

 η εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης ως απόρροια του κοινωνικού αποκλεισμού και  

 η αποδοχή της κατάστασης, με την πάροδο του χρόνου. 

Παράλληλα, γίνεται φανερό ότι ένας από τους χώρους, που ο κοινωνικός αποκλεισμός κάνει 

έντονη την εμφάνιση του, είναι αυτός της εργασίας, με ελάχιστες επιχειρήσεις να διαθέτουν τα 

αντίστοιχα μέτρα πρόληψης (Λεμπιδάκη, Λεονάρδου, Φραγκιουδάκη, 2012). 

Μια ακόμα έρευνα εξέτασε τις λεπτομερώς τις επιδράσεις που έχει ο κοινωνικός 

στιγματισμός, για την ψυχική υγεία των οροθετικών ατόμων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη 
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χρήση της μεθόδου ανάλυσης και συσχέτισης παραγόντων αναφορικά με τον HIV, το στίγμα, την 

ψυχική και τη σωματική ευημερία. Στην μελέτη αυτή, συμμετείχαν συνολικά 215 οροθετικά άτομα, 

159 άντρες και 56 γυναίκες, με το 23,6% να ανήκει σε άλλη ευάλωτη ομάδα, όπως οι εθνοτικές 

μειονότητες. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα, η μέση ηλικία διάγνωσης της νόσου ήταν τα 

15 έτη τους, με αρνητικές επιπτώσεις του στιγματισμού, τόσο στην ψυχική (όπως δυσφορία, 

αγωνία και άγχος, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που εμφανίζεται μια ψυχική ασθένεια, όπως η 

κατάθλιψη), όσο και τη σωματική τους υγεία. Παράλληλα, οι πεποιθήσεις σχετικά με τον HIV και 

το θάνατο, φαίνεται να στιγματίζουν όσους φέρουν τον ιό, για τη μετάδοση του, με αποτέλεσμα τα 

άτομα να αποκρύπτουν την ασθένεια τους και να διαιωνίζεται ο φόβος, για προληπτικές εξετάσεις, 

δημιουργώντας αρνητικές επιπτώσεις, για τη σωματική υγεία του ατόμου. Επομένως, όλα τα 

παραπάνω, καταλήγουν σε ένα φαύλο κύκλο, στον οποίο οι εμπειρίες του στίγματος επηρεάζουν 

αρνητικά την ψυχική και σωματική ευημερία των ατόμων με HIV (Miller et al., 2016). 

Επιπλέον, μία μελέτη στις ΗΠΑ, εξετάζει το σύμπλεγμα στιγμάτων (ασθένεια, φυλή και 

φύλου), που υφίστανται οροθετικές γυναίκες, από τρίτες χώρες, δείχνοντας ότι οι κοινωνικές 

ανισότητες θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την ποιότητα ζωής τους, με επιρροές στην ψυχική και 

σωματική τους υγεία. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος, με τη 

χρήση ερωτηματολογίου. Συνολικά συμμετείχαν 1.425 οροθετικές γυναίκες, μέσης ηλικίας 43 

ετών, που επιλέχθηκαν με σκόπιμη δειγματοληψία, χρησιμοποιώντας στοιχεία παλαιότερης εθνικής 

μελέτης, από το Οντάριο και τη Βρετανική Κολούμπια. Στόχος της μελέτης ήταν η εξέταση της 

υγείας και της ποιότητας ζωής, σε σχέση με την ψυχική και σωματική υγεία. Η μέτρηση του 

στίγματος HIV πραγματοποιήθηκε με την κλίμακα «Stigma του Berger», η φυλετική διάκριση με 

την «ρατσισμός», ενώ η διάκριση φύλου με την «σεξισμός». Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη 

χρήση του προγράμματος STATA, με περιγραφικές αναλύσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας, 

έδειξαν ότι το 22,7% των γυναικών είχαν άμεσες ψυχικές επιπτώσεις, λόγω του κοινωνικού 

στιγματισμού, ενώ το σύμπλεγμα στιγμάτων εντείνει παράγοντες, όπως η οικονομική ανασφάλεια, 

σύμφωνα με το 42,4%. Είναι φανερή, λοιπόν, η αρνητική επίδραση των διασταυρούμενων 

στιγματισμών, στην ποιότητα ζωής των οροθετικών γυναικών, η οποία μέσω των κοινωνικών 

υπηρεσιών περιορίζεται αισθητά, μέσα από διάφορα προγράμματα, για τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής (Logie et al., 2018). 

Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, από την παρούσα μελέτη, αναμένεται να γίνουν γνωστά:  

 Εμφανίζεται το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού των οροθετικών ατόμων στην 

αγορά εργασίας; 

 Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην αύξηση του φαινομένου (δομική προέλευση);  

 Τι επιδράσεις έχει ο κοινωνικός αυτός αποκλεισμός στην ψυχοκοινωνική κατάσταση, των 

ατόμων που τον βιώνουν; 

 Ποιες νομοθετικές δικλείδες προασπίζουν τα δικαιώματα στην εργασία για τα άτομα αυτά 

στην Ελλάδα;  

2.1.2 Εργαλείο Συλλογής Στοιχείων 

Στην Ελλάδα, παρά τη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν ελάχιστες μελέτες, σχετικά με τις 

διακρίσεις στους χώρους εργασίας, οι οποίες γίνονται σε βάρος των οροθετικών ατόμων. 

Ως μεθοδολογία για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, επιλέχθηκε η διεξαγωγή 

ποιοτικής έρευνας, με εργαλείο την ημι-δομημένη συνέντευξη, με ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Η 

επιλογή του εργαλείου αυτού, έγινε διότι η συνέντευξη αποτελεί έναν άμεσο τρόπο συλλογής 

δεδομένων, με την ημι-δομημένη μορφή να δίδει περιθώρια αλλαγής της σειράς, της μορφής αλλά 

και προσθήκης νέων ερωτήσεων (C. Robson, 2010). 

Για την προσέγγιση του σχετικού δείγματος, επιλέχτηκε η μέθοδος της χιονοστιβάδας, με τη 

διεξαγωγή συνολικά 10 συνεντεύξεων. Οι συμμετέχοντες είναι οροθετικά άτομα που ζουν στην 

Ελλάδα, συμμετείχαν οικειοθελώς και έχουν βιώσει τουλάχιστον μία φορά το φαινόμενο. Η 
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καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε με τη μεθοδολογία των Miles και 

Huberman, η οποία χωρίζεται σε τρεις επιμέρους δραστηριότητες: τη μείωση και παρουσίαση των 

δεδομένων και διεξαγωγή συμπερασμάτων. 

Η μείωση και η παρουσίαση των δεδομένων αφορά τη διατήρηση και ομαδοποίηση των 

απαραίτητων δεδομένων από κάθε συνέντευξη ενώ η διεξαγωγή συμπερασμάτων  περιελάμβανε 

τεχνικές όπως η κατασκευή συστάδων και η απαρίθμηση (συχνότητα εμφάνισης).  

2.1.3 Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Από την έρευνα, αναμένεται να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα της εθνικής και διεθνούς 

βιβλιογραφίας, καθώς όπως φαίνεται ο κοινωνικός στιγματισμός των ατόμων με HIV, τα καθιστά 

ευάλωτα στην αγορά εργασίας. Οι βαθιά ριζωμένες στάσεις και αντιλήψεις της κοινωνίας 

καθιστούν συχνή την εμφάνιση του φαινομένου, παρά τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις που 

προστατεύουν, κάθε άνθρωπο, από οποιαδήποτε διάκριση, στιγματισμό και αποκλεισμό σε 

προσωπικό, υγειονομικό και εργασιακό επίπεδο. 

Παράλληλα, αναμένεται να προσδιοριστούν οι δομικοί παράγοντες της διάκρισης, όπως η 

έλλειψη γνώσεων για την ασθένεια, οι παραδοσιακές στάσεις και αντιλήψεις για την υγεία και την 

ασθένεια, αλλά και οι υποσυνείδητες συμπεριφορές, οι οποίες συμβάλλουν στον κοινωνικό 

αποκλεισμό των ατόμων με HIV, στη σύγχρονη κοινωνία. 

Τέλος, η παρούσα μελέτη, αναμένεται να παρουσιάσει τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του 

στίγματος, για το άτομο. Οι επιπτώσεις που αναμένουμε να καταγραφούν αφορούν στον φόβο, την 

απομόνωση, την απογοήτευση, την άρνηση και διάκριση των δωρεάν υπηρεσιών, στο άγχος και την 

κατάθλιψη, ως απόρροια της απομόνωσης και του στιγματισμού. 

2.2 Αποτελέσματα 

2.2.1 Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο 

Η βιβλιογραφική αναζήτηση, έδειξε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σαφείς νόμοι, για την 

προστασία των δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών των οροθετικών ατόμων, εκτός από τον 

οδηγό του 1996, του Υπουργείου Υγείας, έπειτα από την έκδοση της απόφασης του Αρείου Πάγου, 

για τη μη αναγνώριση της ακυρότητας, της απόλυσης οροθετικού ατόμου, από την εργασία του, για 

λόγους «διατήρησης του ήρεμου κλίματος της επιχείρησης».  

Σύμφωνα με τον οδηγό, οι αρχές που περιλαμβάνει αποτελούν ένα κώδικα, ο οποίος απορρέει 

από τις παγκόσμια παραδεκτές αρχές περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών 

ελευθεριών, τις διεθνείς συμβάσεις και διακηρύξεις, το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ανταλόπουλος, 2016). 

Λίγα χρόνια μετά, το 2000, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας εκδίδει την εγκύκλιο με Αρ. 

Πρωτ.Υ1/3239/4.7.2000, αναφορικά με τα δικαιώματα των οροθετικών ατόμων, σε διάφορους 

τομείς ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων και η εργασία όπου αναφέρει τα εξής:  

 «Δεν επιτρέπεται η εξέταση για ανίχνευση αντισωμάτων του ιού του AIDS, ως προϋπόθεση 

πρόσληψης. 

 Δεν επιτρέπονται ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν στις σεξουαλικές προτιμήσεις, του 

υποψήφιου προς πρόσληψη. 

 Δεν είναι υποχρεωτικό, για οροθετικό, να δηλώσει την κατάσταση της υγείας του, στον 

εργοδότη. 

 Η αποκάλυψη, μετά την πρόσληψη, ότι ο εργαζόμενος είναι οροθετικός, δεν θα πρέπει να 

έχει καμία δυσμενή συνέπεια. 

 Δεν επιτρέπεται η απόλυση ή δυσμενής αλλαγή των εργασιακών σχέσεων εργαζομένου, 

όπως μετάθεση, υποβιβασμός κλπ. εξαιτίας και μόνο του γεγονότος ότι είναι οροθετικός. 
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 Σε περιπτώσεις ασθενών με AIDS εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, που αφορά 

στις ασθένειες εργαζομένων. 

 Οι εργαζόμενοι, με οποιαδήποτε ασθένεια, συμπεριλαμβανομένης και της μόλυνσης από 

τον ιό του AIDS, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με κατανόηση και να τους επιτρέπεται να 

εργάζονται ανάλογα με τις δυνατότητές τους. 

 Ο εργοδότης που γνωρίζει ότι ο εργαζόμενος είναι οροθετικός ή ασθενής με AIDS, είναι 

υποχρεωμένος να τηρεί εχεμύθεια. Το ίδιο ισχύει και για όλους όσους έχουν διευθυντικές 

θέσεις ή ασκούν με οποιοδήποτε τρόπο διοικητική εξουσία» (Εγκύκλιος Υ1/3239/4.7.2000, 

2000, σελ.6). 

Παρ’ όλα αυτά, σημαντικοί σταθμοί για την εργασία ενός οροθετικού ατόμου αποτελούν και 

άλλες παράγραφοι, της ίδιας εγκυκλίου, που αφορούν θέματα όπως το απόρρητο, η κοινωνική 

ασφάλιση (πρόνοια) και γενικά η κοινωνική ζωή.  

Συγκεκριμένα, οι παράγραφοι αυτοί αναφέρονται:  

 στην εχεμύθεια που διέπει, όχι μόνο τους επαγγελματίες υγείας αλλά και κάθε άλλο άτομο 

που περιβάλει ή απλά γνωρίζει την κατάσταση του ασθενούς,  

 στην κοινωνική ασφάλιση με την ίδια την Πολιτεία και το κράτος να μεριμνούν για την 

εξάλειψη των διακρίσεων και τη διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς ποιότητας ζωής των ατόμων 

αυτών και  

 στην κοινωνική ζωή με την συνεχή ενημέρωση για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού 

καθώς και την άρση διακρίσεων και προκαταλήψεων έναντι των οροθετικών ατόμων. 
(Εγκύκλιος Υ1/3239/4.7.2000, 2000, σελ.7-11). 

2.2.2 Δομική Προέλευση της Κοινωνικής Ανισότητας 

Η κοινωνική ανισότητα είναι απόρροια:  

 της έλλειψης γνώσεων,  

 των στάσεων - αντιλήψεων και  

 των ιδιαίτερων συμπεριφορών  

του πληθυσμού μιας κοινωνίας, σε διαφορετικές καταστάσεις, όπως η ζωή με τον ιό του HIV.  

Συγκεκριμένα, η έλλειψη γνώσεων, ή η μερική απόκτηση τους, αφορά τις πεποιθήσεις που 

δεν κατάφερε το άτομο να κατακτήσει (λόγω δικών του και άλλων εξωτερικών παραγόντων), από 

τα διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης όπως πχ η ασθένεια, η οποία αποτελεί μια 

αρνητικά φορτισμένη έννοια και ταυτόχρονα συνδεδεμένη με άλλες, όπως η αναπηρία και ο 

θάνατος.  

Από την άλλη, οι στάσεις και οι αντιλήψεις των ατόμων βασίζονται στις προαναφερθείσες 

ελλιπείς ή μερικές γνώσεις. Η διαφορά τους από αυτές είναι ότι οι στάσεις - αντιλήψεις δομούνται 

σε τρεις διαστάσεις:  

 τη γνωστική,  

 την συναισθηματική και  

 την συμπεριφορική (Λεμπιδάκη, Λεονάρδου, Φραγκιουδάκη, 2012). 

Η γνωστική διάσταση αφορά τις γνώσεις που το άτομο έχει αποκτήσει σχετικά με τις 

μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης, τους τρόπους μετάδοσης και την απρόβλεπτη πορεία του 

ιού. Η συναισθηματική διάσταση αφορά τα αισθήματα που διαμορφώνουν τη στάση του ατόμου 

απέναντι στο άτομο που νοσεί από την ασθένεια ενώ η συμπεριφορική σχετίζεται με τις τελικές 

ενέργειες των ατόμων μέσω της σύνδεσης των δύο προηγούμενων διαστάσεων.  

Παράλληλα, υπάρχουν παράγοντες, όπως οι αξίες και οι πεποιθήσεις, οι οποίοι επηρεάζουν 

τις στάσεις. Ο τρόπος που κάθε άτομο ενεργεί, επηρεάζεται σημαντικά από τις προσωπικές του 
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αξίες, ενώ οι υποθέσεις που κάνει για τις καταστάσεις, που του συμβαίνουν, σχετίζονται με τις 

πεποιθήσεις του (Μάνεση, 2000 στο Κοθώνα, Λιβανίου, Μακράκη, Οικονόμου, 2014). 

Η συμπεριφορά του ατόμου διαφοροποιείται ανάλογα τα βιώματα του, διαφοροποιώντας 

κάθε φορά τον τρόπο που αντιμετωπίζει πρόσωπα και καταστάσεις. Τα βιώματα αυτά 

διαμορφώνονται από διάφορους παράγοντες, όπως οι κοινωνικοί (κοινωνική τάξη και κοινωνικό 

περιβάλλον), οι πολιτισμικοί (έκφραση συναισθημάτων, ανθρώπινες σχέσεις) και οι οικογενειακές 

επιδράσεις (Kirby, 2007 στο Κοθώνα, Λιβανίου, Μακράκη, Οικονόμου, 2014). 

2.2.3 Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στο Άτομο 

Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις ενός ατόμου με τη διάγνωση «οροθετικός», είτε είναι φορέας 

HIV, είτε νοσεί από AIDS, είναι πολυάριθμες. Οι επιπτώσεις αυτές αφορούν μεν την ψυχική και 

σωματική υγεία του ατόμου, επιδρούν δε στο οικογενειακό του περιβάλλον και τον κοινωνικό του 

περίγυρο, με αποτέλεσμα να βιώνει τον οίκτο και τον κοινωνικό αποκλεισμό.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων έγινε γνωστό ότι, κατά την διάγνωση, 8 στα 

10 άτομα βιώνουν έντονο άγχος και απόγνωση. Συγκεκριμένα, ο Γ.  δήλωσε: «Όταν το έμαθα από 

τις εξετάσεις, άνοιξε η γη και με κατάπιε. Τα χέρια μου ίδρωσαν και άρχισα να μουδιάζω». Είναι 

φανερό, λοιπόν, ότι η αποκάλυψη της οροθετικότητας, στο ίδιο το άτομο που νοσεί, αυτόματα 

δημιουργεί αισθήματα ματαιότητας, ανικανότητας και αβεβαιότητας για το μέλλον.  

Ταυτόχρονα, τα άτομα, βιώνουν το φόβο της απώλειας οικείων προσώπων όπως η 

οικογένεια, το φιλικό περιβάλλον ή/και ο/η σύντροφος. «Δε γνωρίζουν όλοι την αλήθεια. Φοβάμαι 

να χάσω τα άτομα που αγαπώ» δήλωσε ο Α. Επομένως, είναι πασιφανές, ότι ο φόβος του 

στιγματισμού και της περιθωριοποίησης οδηγεί τις περισσότερες φορές τα οροθετικά άτομα να 

κρατάνε κρυφή την ασθένεια τους, ακόμα και από τα πιο κοντινά τους πρόσωπα.  

Εξάλλου, σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποκάλυψη αυτή συνεπάγεται την απώλεια βασικών 

αγαθών. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ατόμων, τα οποία έχασαν τη θέση εργασίας τους και 

βίωσαν την άρνηση παροχής υπηρεσιών, στις οποίες έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες (Φουλίδου, 

2006). 

Σε αρκετές περιπτώσεις οι οροθετικοί ανήκουν και σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και 

έχουν δυσκολία στην πρόσβαση των μονάδων υγείας και άρα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την 

ίδια την ασθένεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω αποτελούν τα λόγια της Δ. «Δύο 

μήνες τώρα δεν μπορώ να πάρω τα φάρμακα μου. Η άδεια παραμονής μου έληξε και δεν μου 

ανανεώνουν το βιβλιάριο υγείας, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να αρνείται, να μου χορηγήσει 

φάρμακα».  

Οι συνεντεύξεις έδειξαν ότι 4 στους 10 αντιμετώπιζαν παρόμοιο πρόβλημα με τη Δ., ενώ 1 

στους 4, ο Μ., πρόσθεσε κάτι εξίσου σημαντικό: «Η γυναίκα μου ήταν στο νοσοκομείο έτοιμη να 

γεννήσει. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό γνώριζε για εμάς. Παρατηρήσαμε πολλά 

βλέμματα οίκτου, ενώ κάποιοι γελούσαν με τον πόνο μας». Επομένως, για την καταπολέμηση του 

ιού HIV, είναι κρίσιμης σημασίας να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, τόσο στη μείωση του κοινωνικού 

στιγματισμού και των διακρίσεων, όσο και στην πλήρη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και την τήρηση του ιατρικού απορρήτου. 

Αυτός ο στιγματισμός και ο αποκλεισμός οδηγούν τους οροθετικούς ασθενείς, σε μια σειρά 

ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων, όπως η κατάθλιψη, η έλλειψη αυτοεκτίμησης καιη απελπισία, ενώ οι 

προκαταλήψεις οδηγούν στην διάκριση των οροθετικών ατόμων και τελικά στον αποκλεισμό τους,  

από κοινωνικές διεργασίες (Αρσενοπούλου, 2007). 

Ως απόρροια των παραπάνω, 5 στα 10 οροθετικά άτομα, αρνούνται να δεχτούν την 

πραγματικότητα. Επικρατεί, λοιπόν, άρνηση επίσκεψης σε ιατρό, άρνηση αποδοχής της ασθένειας, 

όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμβαίνει αυτό σε μένα» και 

«Είναι όλα ένα κακό όνειρο και όχι η πραγματικότητα», με σοβαρές συνέπειες, κυρίως για το ίδιο 

το άτομο και την πορεία του, τόσο σε προσωπικό, όσο και επαγγελματικό επίπεδο. 
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Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί το φαινόμενο της απομόνωσης. Όπως δείχνουν τα 

αποτελέσματα 6 στα 10 άτομα επέλεξαν να απομονωθούν από το περιβάλλον τους, λίγο καιρό μετά 

τη διάγνωση. Η Κ. δήλωσε: «Νόμιζα πως έχω τελειώσει. Η διάγνωση και στη συνέχεια η απώλεια 

της θέσης εργασίας, μου δημιούργησαν ενοχικά συναισθήματα. Ήθελα να μείνω μόνη, να δω τι θα 

κάνω. Πώς θα ζω από δω και πέρα». Παράλληλα με την Κ., 2 στους 6, δήλωσαν ότι ζήτησαν τη 

βοήθεια ειδικού, αφού είχαν εκδηλώσει συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ 1 στους 2 είχε αποπειραθεί, 

να δώσει τέλος στη ζωή του. 

3. Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις της, αφού όπως 

φαίνεται, τα δικαιώματα των οροθετικών ατόμων καταπατώνται σε μεγάλο βαθμό, στην σύγχρονη 

ελληνική κοινωνία και αγορά εργασίας. 

Συμπερασματικά, για την αντιμετώπιση του φαινομένου, προτείνεται η χρήση του γενικού, 

ολιστικού μοντέλου παρέμβασης της Κοινωνικής Εργασίας, το οποίο εστιάζει στην επίλυση 

προβλημάτων σε μικρο-επίπεδο (άτομο, οικογένεια), μέσο-επίπεδο (ομάδες) και μάκρο-επίπεδο 

(οργανώσεις, κοινότητες, συστήματα) (Kirst-Ashman & Hull, 1993/ Δημοπούλου-Λαγωνίκα, 

2011). 

Το μοντέλο αυτό αναμένεται να ευαισθητοποιήσει ακόμα περισσότερο τις σύγχρονες 

διοικήσεις προσωπικού, που σταδιακά επικεντρώνονται στην ικανοποίηση του ατόμου, από την 

εργασία, περισσότερο για την αύξηση της απόδοσης του, παρά για το κέρδος.  

Στόχος, λοιπόν, της πρότασης αυτής αποτελεί η δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας, στην 

οποία κάθε άνθρωπος, χωρίς διακρίσεις, θα έχει δική του φωνή και λόγο.  
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Κρίση και κοινωνικές συνέπειες 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

bgiannako@gmail.com 

Κοινωνιολόγος, Επαγγελματίας Υγείας 

 

Περίληψη 

Ένα από τα πιο σημαντικά δικαιώματα των πολιτών είναι να παραμένουν υγιείς, 

χρησιμοποιώντας ισότιμα τις υπηρεσίες της κοινωνίας που έχουν δημιουργηθεί για αυτό τον σκοπό. 

Η προάσπιση και προώθηση της υγείας των πολιτών πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα της 

κοινωνίας γι’ αυτό και υπάρχουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες που λειτουργούν εξυπηρετώντας αυτό το 

σκοπό όπως τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα ιατρεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και γενικότερα η 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  

Ωστόσο, οι διαφορές στα επίπεδα υγείας μεταξύ κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών 

ομάδων στο εσωτερικό μιας κοινωνίας ή μεταξύ διαφόρων γεωγραφικών περιοχών μιας χώρας 

αποτελούν κοινή διαπίστωση στις μέρες μας. Ποιες είναι όμως οι ανισότητες εκείνες οι οποίες 

μπορούν να αποφευχθούν; διάφορες επιστημονικές έρευνες, υποστηρίζουν ότι είναι εκείνες που 

επηρεάζονται από κοινωνικο-οικονομικούς και κοινωνικο-πολιτιστικούς παράγοντες και συντελούν 

ώστε ορισμένες κοινωνικές ομάδες να είναι περισσότερο ευάλωτες στην ασθένεια.  

Στο πλαίσιο αυτό η υγεία στα πλαίσια της ερευνητικής μας προσπάθειας προσεγγίζεται ως 

κοινωνικό φαινόμενο, εκτός από ατομικό και έτσι  θα αποτυπωθούν εκείνα τα ζητήματα που 

αναδεικνύουν οι ογκολογικοί ασθενείς στην περίοδο της κρίσης στον Ελλαδικό χώρο. Στην μελέτη 

που ακολουθεί θα παρουσιαστούν στο α΄ μέρος οι βασικές έννοιες της ορολογίας της έρευνας και 

στη συνέχεια η επιδημιολογία του καρκίνου καθώς και σημαντικά στατιστικά στοιχεία όσο αφορά 

στη νόσο. 

Στο β΄ μέρος θα αναφερθούμε στον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης της μελέτης  καθώς 

και στη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε και η οποία αναδεικνύει την τάση του 

mailto:bgiannako@gmail.com
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δείγματός μας καθώς και σημαντικές αφορμές για την συζήτηση και τα συμπεράσματα τα οποία 

ακολουθούν στην τελευταία ενότητα. 

 

Λέξεις Κλειδιά: καρκίνος, κοινωνικές ανισότητες, προσβασιμότητα, ποιότητα ζωής, 

Νεοπλασίες. 

Εισαγωγή  

Σε πολλές χώρες του κόσμου όπως στην Ελλάδα, ο καρκίνος αποτελεί σημαντική αιτία 

θανάτου και μάλιστα βρίσκεται σε υψηλή θέση στην κατηγοριοποίηση των αιτιών θανάτου. Τα 

στοιχεία για τον καρκίνο που συλλέχθηκαν  και παρουσιάστηκαν αφορούν πολλές επιστημονικές 

έρευνες (Τούντας 2001, Tzala 2004, Tzala & Best 2007) που δείχνουν ότι ο τύπος του καρκίνου 

διαφοροποιείται μεταξύ των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας.  

Η θεραπεία του καρκίνου έχει υψηλό οικονομικό κόστος που συνδέεται αφενός με το κόστος 

των διαγνωστικών εξετάσεων, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τη φαρμακευτική αγωγή και αφετέρου 

με την μειωμένη παραγωγικότητα του ασθενή, τον απουσιασμό του από την εργασία και την 

απασχόληση κάποιου συνοδού. Φαινόμενα κοινωνικού στιγματισμού αλλά και ψυχολογικής πίεσης 

ασκούνται συχνά σε χρόνιους ασθενείς αλλά και στην ομάδα που μελετήθηκε, δηλαδή οι 

ογκολογικοί ασθενείς. Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα υγείας, οι 

ασθενείς στο τελικό στάδιο ενός καρκίνου έρχονται αντιμέτωποι με υγειονομικά, κοινωνικά και 

ηθικά διλήμματα που δυσχεραίνουν τον «αγώνα» επιβίωσής τους. 

Οι κοινωνικές ανισότητες και η προσβασιμότητα στην υγεία την εποχή της κρίσης αποτελεί 

για την διπλωματική μας εργασία βασικό αντικείμενο μελέτης μέσω του οποίου θα αποτυπωθούν οι  

απόψεις των ογκολογικών ασθενών που επισκέπτονται ένα δημόσιο νοσοκομείο της χώρας μας, 

όπως το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Θα αναδειχθούν οι πτυχές των κοινωνικών 

ανισοτήτων, οι τάσεις του δείγματος και τέλος θα σας παρουσιαστούν οι προτάσεις μας 

προκειμένου μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα όπως οι ογκολογικοί ασθενείς να μπορούν να 

αντιμετωπίζονται όσο το πιο δυνατόν πιο ισότιμα με όλους τους άλλους ασθενείς.  

Κύριο μέρος 

Μέθοδος της έρευνας 

2.1.1. Δείγμα Έρευνας 

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ) κάθε χρόνο συγκεντρώνονται τα 

στοιχεία των νέων νεοπλασιών και περιγράφονται σε μια αναλυτική έκθεση, η οποία αποστέλλεται 

στον Διοικητή του νοσοκομείου καθώς επίσης και στην Ογκολογική Επιτροπή του νοσοκομείου. Η 

έκθεση αυτή αποτέλεσε και την βασική πηγή των στοιχείων μας. 

Μελετήθηκαν τα στοιχεία αυτής της έκθεσης, και επιλέχθηκαν τα σημαντικότερα. Με 

χαρακτηριστικά όπως:  α) η ηλικιακή κατανομή για το έτος 2016 είναι:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

15-24 15 

25-49 256 

50-74 1172 

75+ 560 

 

 

β) η κατανομή των 2 φύλων είναι: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΛΟΥ 

ΑΝΔΡΕΣ 1250 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 753 

 

και γ) καταγεγραμμένοι  τύποι καρκίνων:  
 

ΤΥΠΟΙ ΚΑΡΚΙΝΩΝ 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Καρκίνος του Θυρεοειδούς 72 

Καρκίνος του Πνεύμονα 320 

Καρκίνος Στομάχου 50 

Καρκίνος ήπατος/παγκρέατος/ χολάγγειο 40 

Καρκίνος λεπτού/ παχέος εντέρου 243 

Καρκίνος Δέρματος 216 

Καρκίνος Μαστού 169 

Καρκίνος Ωοθηκών/ Ενδομητρίου 31 

Καρκίνος Προστάτη 124 

Καρκίνος του οισοφάγου/ λάρυγγα/ 

φάρυγγα/ γλώσσας και αμυγδαλής 

17 

Καρκίνος Νεφρού 87 

Καρκίνος Όρχεως 8 

 

Η επίπτωση των νέων καρκίνων για το έτος 2016 αναφέρεται στο γράφημα που ακολουθεί.  
 

 

2.1.2. Περιγραφή Ερευνητικής Διαδικασίας 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σχεδιάστηκε με βάση έναν κεντρικό ερευνητικό στόχο 

καθώς επίσης και τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν από αυτό. Ο κεντρικός 

ερευνητικός στόχος αφορά μια από τις ομάδες των χρόνιων ασθενών, τους ογκολογικούς, τις  
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κοινωνικές ανισότητες που αντιμετωπίζουν καθώς και την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας 

στην εποχή της κρίσης στην Ελλάδα. 

Μια σειρά μελετών στο εξωτερικό αλλά και πρόσφατα στον Ελληνικό χώρο αναδεικνύουν 

την συσχέτιση διαφόρων παραμέτρων που αφορούν τους χρόνιους ασθενείς με τις κοινωνικές 

ανισότητες και την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας.             

Με αφορμή αυτή την διαπίστωση αποφασίσαμε να μελετήσουμε τους ογκολογικούς ασθενείς 

που επισκέπτονται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στην περιοχή του Ρίου Πατρών και 

ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία. 
 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Επιπλέον, καταθέσαμε με ηλεκτρονική αλληλογραφία συγκεκριμένο ερώτημα στην 

ΕΛΣΤΑΤ, σχετικά με την αναζήτηση στοιχείων που αφορούν τον καρκίνο, τη θνησιμότητα, τη 

γεωγραφική κατανομή του στην Ελλάδα και ειδικά στην Δ. Ελλάδα και σε σύντομα χρονικό 

διάστημα λάβαμε απάντηση, διαδικασία που μας βοήθησε στην απεικόνιση του καρκίνου στην 

περιφέρεια της Δ. Ελλάδας που υλοποιήθηκε η έρευνά μας. 

2.1.3. Έλεγχοι προσχεδίου του ερωτηματολογίου, διαμόρφωση οριστικού ερωτηματολογίου  

Επιλέξαμε την απλή τυχαία δειγματοληψία καθώς μας επιτρέπει την συνθήκη: ότι κάθε άτομο 

στην ομάδα στόχου έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί στο δείγμα.  

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο για τη μεθοδολογία είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου 

ερωτηματολογίου, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με τα ερευνητικά 

ερωτήματα καθώς επίσης ερωτήσεις που σχετίζονται με τα απαραίτητα δημογραφικά στοιχεία των 

ασθενών, που στη συνέχεια θα αποτελέσουν τις μεταβλητές για τη στατιστική ανάλυσή και την 

ανάδειξη των συμπερασμάτων της μελέτης. Τέλος, χρησιμοποιήσαμε την κλίμακα SF36v2- Health 

Survey για την ποιότητα ζωής. Το ερωτηματολόγιο SF-36 δημιουργήθηκε στη Βοστώνη το 1992 

από τους Ware και Shelbourne, και στόχος του είναι να συγκρίνει πληθυσμούς ασθενών με το 

γενικό́ πληθυσμό́ και πληθυσμούς ασθενών μεταξύ́ τους.  

Η χρησιμότητα του SF-36 έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί́ να συγκρίνει γενικούς και 

ειδικότερους πληθυσμούς, λαμβάνοντας υπόψη την επιβάρυνση από κάποιες ασθένειες, 
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εντοπίζοντας τα πλεονεκτήματα των διάφορων θεραπειών και μελετώντας συγκεκριμένους 

ασθενείς. Επίσης, περιλαμβάνει δύο συνοπτικά́ μέτρα, την Περίληψη του Φυσικού́ Συστατικού́ 

(Physical Component Summary -PCS) και την Περίληψη του Ψυχικού́ Συστατικού́ (Mental 

Component Summary - MCS).  

Η δεύτερη έκδοση του SF-36 δημιουργήθηκε το 1996, και στόχος της είναι η βελτίωση των 

κλιμάκων. Συγκρινόμενη με την πρώτη έκδοση, περιλαμβάνει πιο απλές οδηγίες και ερωτήσεις, 

βελτιωμένο σχέδιο ερωτήσεων και απαντήσεων για την αυτοδιαχειριζόμενη μορφή́, μεγαλύτερη 

συγκρισιμότητα με τις ευρύτατα χρησιμοποιούμενες μεταφράσεις-προσαρμογές του, καθώς και 

πενταβάθμια κλίμακα απαντήσεων σε σχέση με τις παλαιότερες επιλογές μεταξύ́ δύο απαντήσεων 

(Ware, 2000).  

2.1.4 Δομή και μορφή ερωτηματολογίου- Εργαλεία έρευνας 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιλαμβάνει 5 (πέντε) ενότητες, αναλυτικά η 1η ενότητα 

αφορά τις δημογραφικές πληροφορίες του δείγματος και αποτελείται από 10 ερωτήσεις με σκοπό 

την καταγραφή του φύλου, της ηλικίας, της εθνικότητας, της βαθμίδας εκπαίδευσης, της 

οικογενειακής κατάστασης, τη γεωγραφική περιοχή κατοικίας, το εισόδημα και την επαγγελματική 

κατάσταση. 

Η 2η ενότητα αφορά τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη νόσο και αποτελείται από 4 

ερωτήσεις και πιο συγκεκριμένα για την διάγνωση- μορφή καρκίνου, το έτος της 1ης διάγνωσης, τη 

φάση της θεραπευτικής παρέμβασης που βρίσκεται ο ασθενής και το ECOG performance status του 

ασθενούς, που είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν παγκοσμίως οι επιστήμονες προκειμένου να 

σχεδιάσουν την ερευνητική παρέμβασή τους. 

Η 3η ενότητα του ερωτηματολογίου αφορά τις κοινωνικές ανισότητες και την 

προσβασιμότητα και περιλαμβάνει 22 ερωτήσεις. Σε αυτή την ενότητα καταγράφονται πολλές 

πληροφορίες όπως, πως οι ασθενείς έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες και το προσωπικό των 

δομών δημόσιας υγείας, αποτυπώνει τις απόψεις τους σχετικά με όλα τα ζητήματα που σχετίζονται 

με την θεραπεία τους και περιλαμβάνει και μερικές ερωτήσεις που αφορούν τη συμμετοχή τους σε 

εθελοντικούς συλλόγους υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. 

Η 4η ενότητα αναφέρεται στις ανάγκες πληροφόρησης των ογκολογικών ασθενών και 

περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις. Σε αυτή την ενότητα καταγράφονται οι απόψεις των ογκολογικών 

ασθενών σχετικά με την προσβασιμότητα που έχουν στις πληροφορίες που χρειάζονται για την 

ασθένειά τους, στις ενέργειες που έχουν προβεί ή όχι, όσο αφορά την διεκδίκηση επιδομάτων ή 

άλλων βοηθημάτων οικονομικής υποστήριξης. 

Η 5η ενότητα αφορά την υγεία και την ευημερία των ογκολογικών ασθενών του δείγματός 

μας και αποτελείται από 10 ερωτήσεις. Οι 10 ερωτήσεις αφορούν στην κλίμακα SF36v2 και 

αναφέρονται σε ζητήματα σχετικά την υγεία και πιο συγκεκριμένα για το διάστημα των τελευταίων 

4 εβδομάδων του διαστήματος που απαντούν. 

2.1.5  Σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας 

Στην 1η ενότητα των δημογραφικών ερωτήσεων του δείγματος, τα κύρια στοιχεία είναι τα 

παρακάτω: 

 Στο σύνολο των 215 των ασθενών που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα, οι 129 είναι άνδρες, 

αποτελώντας το 60% του δείγματος, ενώ 86 ήταν οι γυναίκες ασθενείς, με ποσοστό 40%.  

 Το 38,6% του δείγματος αποτελείται από ασθενείς που η ηλικία τους είναι 61 έως 75 ετών,  

ενώ σχεδόν 1 στους 3 ασθενείς έχουν ηλικία από 46 έως 60 ετών και τέλος σχεδόν το 19% 

είναι ασθενείς που έχουν ηλικία μικρότερη των 45 ετών.  

 Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, σχεδόν 1 στους 5 ασθενείς είναι απόφοιτοι 

δημοτικού, ενώ ακολουθούν οι απόφοιτοι λυκείου και οι απόφοιτοι γυμνασίου και τέλος 

σχεδόν το 30% έχουν ανώτατη εκπαίδευση. 
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 Η πλειοψηφία των ασθενών χαρακτήρισαν την περιοχή τους ως αγροτική, ενώ περίπου το 

42% του δείγματος χαρακτηρίζει την περιοχή του ως αστική. Επίσης το 40,5% των ασθενών  

κατοικεί στο δήμο Πατρέων ενώ το 20,9% κατοικεί στον δήμο Πύργου, ενώ σε μικρότερα 

ποσοστά υπάρχουν ασθενείς που κατοικούν στους δήμους Δυτικής Αχαΐας, Μεσολογγίου, 

Ήλιδας και Αμαλιάδας 

 Το 40% των ασθενών έχουν μηνιαίο εισόδημα που κυμαίνεται από 501 έως 1000€, ενώ 

σχεδόν 1 στους 3 ασθενείς έχει μηνιαίο εισόδημα κάτω των 500€ και τέλος 1 στους 5 

ασθενείς έχει μηνιαίο εισόδημα που κυμαίνεται από 1001 έως 1500€. 

  Για την επαγγελματική κατάσταση, η πλειοψηφία των ασθενών είναι συνταξιούχοι, με 

ποσοστό 52,6%, σχεδόν 1 στους 4 ασθενείς είναι εργαζόμενοι και το 23% είναι άνεργοι  

 Στη 2η ενότητα όπου εξετάζονται οι πληροφορίες που αφορούν στη νόσο, τα κύρια στοιχεία 

είναι τα παρακάτω:  

 Για τη διάγνωση, 1 στους 5 ασθενείς έχει διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα, το 17,2% 

είναι γυναίκες με καρκίνο του μαστού, ενώ ακολουθούν οι διαγνώσεις με καρκίνο του 
παχέος ή λεπτού εντέρου και με καρκίνο προστάτη 

Στην 3η ενότητα εξετάζονται οι κοινωνικές ανισότητες και η προσβασιμότητα και τα κύρια 

στοιχεία είναι τα παρακάτω: 

 Η υγειονομική ασφάλεια που έχουν οι ασθενείς είναι για το 84,2% ΕΟΠΥΥ, ενώ το 13% 

είναι ανασφάλιστοι 

 Η απόσταση που καλύπτουν οι ασθενείς για να επισκεφτούν το νοσοκομείο από τον τόπο 

μόνιμης κατοικίας είναι παράγοντας ανισοτήτων δηλαδή το 37,7% καλύπτει απόσταση 

μικρότερη των 20 χιλιομέτρων ενώ το 19,1% καλύπτει απόσταση από 21 έως 50 χιλιόμετρα  

 Το 73% των ασθενούν αναζητά πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υγεία του και 

επιλέγει τον ηλεκτρονικό τύπο σε ποσοστό 32,1% και τον έντυπο τύπο σε ποσοστό 27,9%  

 Το 34% του δείγματος είναι αρκετά ικανοποιημένοι από το χρόνο αναμονής στα 

ογκολογικά ιατρεία κατά την επίσκεψή τους στον ιατρό τους ενώ το 32,6% είναι μέτρια 

ικανοποιημένα 

 Οι 8 στους 10 ασθενείς του δείγματος συνοδεύονται από κάποιο άτομο κατά τη διάρκεια 
των θεραπειών στο νοσοκομείο 

Στην 4η ενότητα εξετάζονται οι ανάγκες για πληροφόρηση και τα κύρια στοιχεία είναι τα 

παρακάτω: 

 Η πλειοψηφία των ασθενών είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τη σχέση που έχουν αναπτύξει 

με τους επαγγελματίες υγείας, ενώ πιο συγκρατημένοι είναι το 23,7%.  

 Ως συμμετοχική χαρακτηρίζει το 65,6% την διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

 Το 99% των ασθενών γνωρίζει τις αρνητικές συνέπειες που προκαλεί το κάπνισμα, ωστόσο 

το 37,2% του δείγματος είναι καπνιστές.  

 Οι 3 στους 4 ασθενείς έχουν αλλάξει τις διατροφικές τους συνήθειες σε σχέση με την 

διατροφή που είχαν πριν την πάθηση.  

 Πολλή μεγάλη ανησυχία για την πιθανή υποτροπή της ασθένειάς του έχει το 61,4%, ενώ 

αρκετή ανησυχία έχει το 24,2%.   

 Σχεδόν οι μισοί έχουν αναζητήσει αν τυγχάνουν κάποιας ευνοϊκής ρύθμισης λόγω 

κακοήθειας, ωστόσο σχεδόν 1 στους 4 ασθενείς είναι κάτοχος κάποιου επιδόματος που 
σχετίζεται με την πάθηση του.  

 

Στην 5η και τελευταία ενότητα εξετάζεται η υγεία και η ευημερία των ασθενών και τα κύρια 

στοιχεία είναι τα παρακάτω: 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

431 

 Ως μέτρια χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας τους το 44,2%, κακή το 14,4% και 

καλή το 27,9% 

 Το 31,6% χαρακτηρίζει την κατάσταση της υγείας του ως σταθερή σε σχέση με ένα χρόνο 

πριν, το 30,2% ως κάπως χειρότερη ενώ ως κάπως καλύτερη το 14,9%  

 Όσον αφορά στη ψυχολογική κατάσταση των ασθενών ένας στους τρεις ασθενείς έχει 30 

έως 40 μονάδες, σχεδόν 27% κάτω από 30 μονάδες, σχεδόν 3 στους 10 από  40 έως 50 
μονάδες και 1 στους 10 πάνω από 50 μονάδες. 

2.1.6  Στατιστική ανάλυση- Περιγραφική ανάλυση των ερωτήσεων 

Το ερωτηματολόγιο όπως προαναφέρθηκε, αποτελείται από 5 ενότητες και ακολουθεί σε 

επόμενη ενότητα η περιγραφική και αναλυτική στατιστική ανάλυση ανά ενότητα. Επειδή το 

μέγεθος του δείγματος ήταν αρκετά μεγάλο, λόγω του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος, 

υποθέσαμε ότι τα δεδομένα μας ακολουθούν την κανονική κατανομή, και συνεπώς για την 

ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι.  

Τέλος, οι στατιστικές αναλύσεις που αφορούσαν στα περιγραφικά χαρακτηριστικά των 

μεταβλητών έγιναν στα προγράμματα Microsoft Office Excel 2007 και SPSS 21.0.0.0.  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ασφαλιστικό καθεστώς και κοινωνικές ανισότητες στην υγεία:  

Το 84,2% είναι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ και το 13% ανασφάλιστοι πολίτες. Μπορεί στη 

συγκεκριμένη περίπτωση να αναφερόμαστε στο 13% του δείγματος  αλλά όσο αφορά το 

γενικότερο πρόβλημα που συνδέεται με τον ασφαλιστικό φορέα που είναι το κύριο μέσο για την 

πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, θα πρέπει να παρουσιαστούν ορισμένα σημαντικά 

στοιχεία που συνδέονται με τις κοινωνικές ανισότητες.  

    Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενες ενότητες, η υγεία είναι ένα δημόσιο και 

κοινωνικό αγαθό και παρέχεται σε όλους τους πολίτες ισόνομα. Όταν ένας πολίτης είναι άνεργος 

δεν τον καλύπτει πλήρως η ιατροφαρμακευτική του ασφάλεια ειδικά για νοσηλείες και θεραπείες. 

Συνεπώς στην Ελλάδα και για το ελληνικό σύστημα υγείας και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016 που 

τέθηκε σε εφαρμογή ο Νόμος 4368 για τους ανασφάλιστους πολίτες και την ελεύθερη πρόσβασή 

τους στις δημόσιες δομές υγείας, υπήρχε σημαντικό πρόβλημα και με τους ογκολογικούς ασθενείς 

που ήταν ανασφάλιστοι. Η κρίση στην Ελλάδα αφορά την περίοδο μετά το 2009 και έως το 2016, 

που εκδόθηκε ο σχετικό νόμος, συνεπώς μέχρι το 2016, είναι ένα σημαντικό χρονικό διάστημα 

όταν αφορά θέματα πρόσβασης και κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία. 

 
Εισόδημα- γεωγραφική απόσταση υγειονομικής μονάδας: 

Όσο αυξάνεται το μηνιαίο εισόδημα των ασθενών του δείγματος, τόσο μειώνεται η απόσταση 

μετακίνησης προς τη μονάδα υγείας. Οι ασθενείς με χαμηλό εισόδημα ζουν σε πιο απομακρυσμένες 

περιοχές από τη μονάδα υγείας που επισκέπτονται, συνεπώς διανύουν μεγαλύτερες χιλιομετρικές 

αποστάσεις, στοιχείο που συνδέεται με το κόστος μετακίνησης των ογκολογικών ασθενών κατά την 

διάρκεια των θεραπειών τους. Τόσο στο τμήμα που κάνουν χημειοθεραπεία όσο και στο τμήμα που 

κάνουν ακτινοθεραπεία οι ογκολογικοί ασθενείς πραγματοποιούν τακτικές επισκέψεις όπως επίσης 

τακτικές επισκέψεις πραγματοποιούν και για την παρακολούθηση από το θεράποντα ογκολόγο 

ιατρό τους και μάλιστα δεν είναι εφικτό να συνδυάζονται οι επισκέψεις τους στο γιατρό ενώ 

βρίσκονται για θεραπεία αλλά απαιτείται να έρθουν εκ νέου για να επισκεφθούν το γιατρό τους 

(Εκμετζόγλου, 2016). 

Η συχνότητα στις επισκέψεις, όπως τις περιγράψαμε, είναι σημαντική άρα και το οικονομικό 

κόστος που επωμίζονται οι ασθενείς είναι επίσης σημαντικό σε σχέση με το συνολικό τους 

εισόδημα. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία, καθώς δεν 

προβλέπεται κάποια σημαντική ενίσχυση αυτών των ομάδων, χαμηλής οικονομικής κατάστασης, 
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προκειμένου να ανακουφιστούν από το κόστος που συνεπάγεται η θεραπεία τους, ενώ οι ασθενείς 

με υψηλότερα εισοδήματα διαβιούν σε κοντινές περιοχές και διανύουν μικρές αποστάσεις, χωρίς να 

αντιμετωπίζουν αυτές τις αρνητικές παραμέτρους (Zonderman et al 2014). 

Ωστόσο αυτές οι προσωρινές λύσεις δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την ψυχολογική ηρεμία 

και επιβαρύνουν με άγχος και στρες όσους ζουν μακριά από τη μονάδα θεραπείας τους. Αυτές οι 

προσωρινές λύσεις διαμονής, δεν εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητα που τους προσφέρει η μόνιμη 

κατοικία τους και την αίσθηση της ασφάλειας και της σιγουριάς όταν τους περιβάλει η οικογένειά 

τους. Επίσης η επιλογή μιας υγειονομικής μονάδας με σημαντική χιλιομετρική απόσταση από τον 

τόπο μόνιμης κατοικίας τους και η αναγκαστική μετάβασή τους σε άλλη απομακρυσμένη περιοχή, 

αποδεικνύει την έλλειψη υποδομών και τα σημαντικά προβλήματα πρόσβασης σε δομές υγείας που 

δεν δίνονται να καλύψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες αυτών των χρόνιων ασθενών. 

Παρουσιάζονται έτσι έντονα, οι κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των διαφορετικών εισοδηματικών 

κατηγοριών των πολιτών και τα έντονα προβλήματα προσβασιμότητας σε υγειονομικές 

απομακρυσμένες μονάδες (Deshmukh et al, 2017). 

 
Κοινωνικά Δίκτυα- Ψυχολογική Υποστήριξη- Κοινωνική Ανισότητα:  

Διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες συμμετέχουν με μεγαλύτερο ποσοστό στους κοινωνικούς 

συλλόγους και στα εθελοντικά δίκτυα από τους άνδρες. Έχουν δεχτεί γενική υποστήριξη και 

βοήθεια στις ανάγκες τους σε ποσοστό ικανοποίησης πάνω από 70% ειδικότερα στην ψυχολογική 

υποστήριξη σε ποσοστό ικανοποίησης πάνω από 75%. Τέλος το 84% του δείγματος που είναι 

μέλος σε συλλόγους και σε δίκτυα χαρακτηρίζει την προσβασιμότητα στους συλλόγους αυτούς από 

αρκετά καλή ως πολύ καλή.  

Ένα μέλος συλλόγου και θα αναφερθεί για παράδειγμα ο καρκίνος του μαστού, σε σχέση με 

τους υπόλοιπους είναι πολύ καλύτερα ενημερωμένο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει 

να κάνει κατά την επίσκεψη ή θεραπεία του, ώστε να μην ταλαιπωρείται από την οργανωτική 

λειτουργία του νοσοκομείου ή να μη χάνει χρόνο και καθυστερεί στην έναρξη της θεραπείας του ή 

στην ολοκλήρωση της γραφειοκρατίας που απαιτείται και έχει ήδη αποκτήσει την απαραίτητη 

γνώση πριν ξεκινήσει την επίσκεψή του στο νοσοκομείο (Γαβριηλίδου, 2014).  

 
Συνοδός- Προσβασιμότητα- Σύστημα Υγείας:  

Το 81,4% του δείγματος έχει συνοδό κατά την επίσκεψη του στο νοσοκομείο ενώ χρήζουν 

ανάγκης συνοδού το 47,4% των ασθενών ηλικίας 61-75 ετών. 

Η ανάγκη χρήσης συνοδού είναι μια πτυχή που συνδέεται με την προσβασιμότητα στην 

υγεία, καθώς παρουσιάζονται οι ογκολογικοί ασθενείς να χρειάζονται υποστήριξη που δεν 

παρέχεται από την υγειονομική δομή. Είναι σχεδόν αδύνατη η προσβασιμότητα σε ένα νοσοκομείο 

για τον ογκολογικό ασθενή και ειδικότερα της ηλικιακής κατηγορίας 61 -75, εάν δεν έχει μαζί του 

συνοδό, ο οποίος τον υποστηρίζει: 

 κατά την μετάβασή του προς το νοσοκομείο και κατά την επιστροφή του στην κατοικία του,  

 σε όλη την διάρκεια της θεραπείας π.χ. ενημερώνοντας το νοσηλευτικό προσωπικό κάθε 

φορά που είναι απαραίτητη η φροντίδα του ασθενούς,  

 γιατί πρέπει να απευθυνθεί στους γιατρούς για την συνταγογράφηση των φαρμάκων που 

απαιτούνται μετά τη χημειοθεραπεία 

 γιατί πρέπει να εκδώσει εισιτήριο-εξιτήριο στο νοσοκομείο 

 γιατί πολύ συχνά πρέπει να μεταβεί στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ να παραλάβει άλλα 
φάρμακα που δεν δίνονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία κ.ά. 

Ο συνοδός του ογκολογικού ασθενούς θα πραγματοποιήσει μια σειρά ενεργειών όπως 

περιεγράφηκαν αλλά και άλλων, οι οποίες δεν προσφέρονται από την μονάδα υγείας με 

αποτέλεσμα να αποδεικνύεται ότι υπάρχουν προβλήματα προσβασιμότητας καθώς σε περίπτωση 
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έλλειψης του συνοδού δεν είναι εφικτή η ομαλή έκβαση της επίσκεψης του ασθενούς. 

Διαπιστώνεται λοιπόν η έλλειψη από πλευράς υγειονομικής μονάδας να καλύψει ένα φάσμα 

υπηρεσιών προς τον ογκολογικό ασθενή με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα. 

Αφορά στο κατά πόσο είναι σωστή αντιμετώπιση από την πλευρά της υγειονομικής μονάδας 

κατά τη διαδικασία που ο ογκολογικός ασθενής είτε πριν την έναρξη είτε μετά την ολοκλήρωση της 

θεραπείας του πρέπει να μεταβεί στο τμήμα κίνησης ασθενών για να εκδώσει εισιτήριο- εξιτήριο και 

είναι αναγκασμένος να περιμένει τη σειρά του σε ένα σημείο εξυπηρέτησης των ασθενών, ακόμα και 

εάν προηγηθεί λόγω της πάθησής του, το ερώτημα είναι κατά πόσο η φυσική του κατάσταση μετά την 

θεραπεία είναι κατάλληλη για τέτοιες δραστηριότητες (Παπαγεωργίου, 2009).  

 
Τρόποι Ενημέρωσης και κοινωνικές ανισότητες: 

Ο τρόπος ενημέρωσης για τα διάφορα θέματα και τις εξελίξεις που αφορούν την πάθηση του 

ογκολογικού ασθενούς καταγράφει την τάση του δείγματος να επηρεάζεται στατιστικά σημαντικά 

από την ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης, τη δομή της οικογένειας και το  χαρακτηρισμό της περιοχής 

της κατοικίας του. Αναλυτικότερα οι βασικές γενικές συσχετίσεις που προκύπτουν δείχνουν ότι:  

 περίπου το 62% παρακολουθεί τις εξελίξεις της ασθένειάς του στον ηλεκτρονικό και έντυπο 

τύπο και το 33% είναι ηλικίας 44-60 ετών. Όσο η ηλικιακή ομάδα μεγαλώνει τόσο 

απομακρύνεται από τον ηλεκτρονικό τρόπο ενημέρωσης σε σχέση με τον τόπο κατοικίας το 

38% όσων έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης μένει σε αστικό τόπο 

κατοικίας και περίπου το 58% από το σύνολο του δείγματος σε ημιαστικές και αγροτικές 

περιοχές 

Παρατηρείται λοιπόν ότι όσο το δείγμα απομακρύνεται από την υγειονομική δομή που είναι σε 

αστική περιοχή τόσο περισσότερο έχει ενημέρωση από τον ηλεκτρονικό τύπο. Η έλλειψη πρόσβασης 

σε ιατρό για την πάθηση των ογκολογικών ασθενών είναι ενδεικτική καθώς τόσο την θεραπευτική 

αγωγή τους όσο και την ιατρική συμβουλευτική επιλέγουν μια μεγάλη υγειονομική δομή του αστικού 

κέντρου της περιφέρειας που διαμένουν (Σουλιώτης, 2009). Η προσβασιμότητα λοιπόν δεν είναι 

ισότιμης δυνατότητας για τους ογκολογικούς ασθενείς του αγροτικού και ημιαστικού χώρου σε σχέση 

με τους ογκολογικούς ασθενείς του αστικού χώρου (Brezzi et al, 2016).  

Σχολιάζοντας αυτές τις τάσεις του δείγματος παρατηρείται ότι όσο δυσχεραίνεται η 

κατάσταση υγείας του ογκολογικού ασθενούς τόσο πιο ικανοποιημένος είναι από την υγειονομική 

μονάδα, ενώ όσο πιο «ενεργητικός» νιώθει και όσο πιο λιγότερα προβλήματα υγείας έχει τόσο πιο 

πολύ δεν ικανοποιείται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τόσο έχει πιο πολλές απαιτήσεις στην 

παρεχόμενη φροντίδα που λαμβάνει (Sarmento et al, 2016).  

 

Προτάσεις: 

 Προσεγγίζοντας την κατάσταση της πρόσβασης στην υγεία στην Ελλάδα, στην εποχή που  

διανύουμε, μέσα από το πρίσμα των κοινωνικών ανισοτήτων για τους ογκολογικούς 

ασθενείς παρουσιάζονται μερικές προτάσεις προκειμένου να τεθούν στην κρίση τόσο του 

αναγνωστικού κοινού και της επιστημονικής κοινότητας όσο και των υπηρεσιών 

σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών υγείας. 

 Ξεκινώντας το σχεδιασμό της μελέτης μας διαπιστώσαμε και θα αναφερθούμε στην ανάγκη 

λειτουργίας υπηρεσιών για την συλλογή αξιόπιστων στοιχείων προκειμένου να γίνεται 

αποτύπωση του πραγματικού προβλήματος στην χώρα μας, ως προς αυτή την κατεύθυνση 

υποστηρίζουμε σημαντικά την ενίσχυση του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών  

 Προτείνουμε επίσης την δημιουργία χαρτογράφησης του ογκολογικού χάρτη με καταγραφή 

όλων των στοιχείων ανά δήμο και περιφέρεια ή νομό, ώστε μαζί με την διαθεσιμότητα του 

ιδιωτικού τομέα να λειτουργούν όσο το δυνατόν περισσότερα ογκολογικά κέντρα που θα 

παρέχουν είτε απλές είτε εξειδικευμένες υπηρεσίες 
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 Υπάρχει σημαντική ανάγκη λειτουργίας νέων εξειδικευμένων κέντρων παροχής 

ογκολογικών υπηρεσιών υγείας, ογκολογικών μονάδων, στη γεωγραφική περιοχή της 

ελληνικής επικράτειας, όπως τα επιδημιολογικά στοιχεία μας υποδεικνύουν και όχι 

διάσπαρτες μονάδες με υπερφόρτωση ογκολογικών ασθενών, όπως είναι μέχρι σήμερα.  

 Υπάρχει σημαντική ανάγκη να ενισχυθούν με εξειδικευμένο προσωπικό οι ογκολογικές 

μονάδες προκειμένου να ενισχύσουν τις φιλότιμες και επίπονες προσπάθειες που υλοποιεί 

μέχρι σήμερα το υπάρχον προσωπικό στον τομέα της υγείας. Προκύπτουν σημαντικά θέμα 

ηθικής και δεοντολογίας όταν δεν υποστηρίζονται διάφορες βοηθητικές ενέργειες προς τους 

ασθενείς με καρκίνο, καταρρίπτονται οι ανθρώπινες αξίες της αξιοπρέπειας, της ηθικής και 

του σεβασμού 

 Ωστόσο ιατρικό ογκολογικό προσωπικό δεν χρειάζονται μόνο τα ογκολογικά ιατρεία αλλά 

και τα περιφερειακά νοσοκομεία ώστε να αντιμετωπιστεί η άνιση κατανομή σε βάρος της 

περιφέρειας και των μεγάλων αστικών νοσοκομείων (Σουλιώτης, 2009) 

 Υπάρχει, επιτακτική ανάγκη κατ’ οίκον νοσηλείας και μη, για την παροχή παρηγορητικής - 

ανακουφιστικής ιατρικής, παράμετρος που έμμεσα αναδεικνύεται για τους ασθενείς 
ειδικότερα στο τελευταίο στάδιο. 
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Περίληψη  

Το άρθρο επιχειρεί μια επισκόπηση αναφορικά με την φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μέσω 

των στρατηγικών και στόχων που έχουν υιοθετήσει για την καταπολέμηση τους. Μέσω εκτενούς 

βιβλιογραφικής έρευνας επιδιώκεται μία πρωτότυπη σύγκριση των δράσεων των δύο διεθνών 

οργανισμών. Αναλύονται θετικές και αποτελεσματικές πρακτικές καθώς και θολά σημεία 

συγκρίνοντας μεταξύ των δράσεων, των αναμενόμενων, πραγματικών και προσδοκώμενων  

αποτελεσμάτων. Από την κριτική για την έλλειψη νομιμότητας και ισότητας του ΟΗΕ μέχρι τους 

επιτευχθέντες στόχους, και από την συνθήκη της Λισαβόνας και την μη αντιμετώπιση των ήδη 

υπαρχόντων κενών στην πολιτική μέχρι τις θετικές ενδείξεις της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

εξάγεται το συμπέρασμα πως παρά τις τεράστιες διαφορές στην σύνθεση και τον στοχευόμενο 

πληθυσμό, οι οργανισμοί αυτοί διαθέτουν πολλά κοινά στοιχεία καθώς ακόμη και η κριτική που 

δέχονται συμπίπτει σε κάποια θέματα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Αναπτυξιακοί Στόχοι Χιλιετίας, Ευρώπη 2020,  φτώχεια, κοινωνικός 

αποκλεισμός 

1. Εισαγωγή 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αποτελούν διεθνείς οργανισμούς 

με στόχο την άμβλυνση των πληθυσμιακών διαφορών στο εκάστοτε πεδίο αναφοράς. Τα κυριότερα 

προβλήματα που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα  είναι αυτά της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Ο καθένας από αυτούς τους δύο οργανισμούς έχει καταρτίσει δικά το 

σχέδια και πολιτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.  

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία βιβλιογραφική μελέτη και έρευνα των Αναπτυξιακών 

Στόχων Χιλιετίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στις επόμενες 

ενότητες παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα όργανα με ενεργό ρόλο στην πραγμάτωση των 

πολιτικών/ στρατηγικών αυτών του κάθε οργανισμού, τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, τα 

προβλεπόμενα αποτελέσματα καθώς και οι μελλοντικές κινήσεις των οργανισμών. Μελετήθηκαν 

πηγές, ιστοσελίδες και εκθέσεις από τις έγκυρες ιστοσελίδες των δύο οργανισμών αντίστοιχα. Η 

κατηγοριοποίηση στην συνέχεια προσπαθεί να αντιπαραβάλει σώματα των οργανισμών με 

παρεμφερή καθήκοντα στην πραγμάτωση των πολιτικών / στόχων και να προσφέρει μια βαθύτερη 

κατανόηση του τρόπου ολοκλήρωσης και επίτευξης των στόχων αυτών.  
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2. Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ)   

2.1 Τι έχει επιτευχθεί και τι έχει επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση; 

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας(ΑΣΧ) τέθηκαν σε εφαρμογή από τη διεθνή κοινότητα 

για τη μείωση της φτώχειας και τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Η διακήρυξη της χιλιετίας και οι ΑΣΧ έληξαν στα τέλη του 2015.  

Έδωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη της, 

μαζί με τον μεγαλύτερο χορηγό Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) στον κόσμο, σημείωσαν 

διαφορές στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί για τους ΑΣΧ από την έγκρισή 

τους το 2000 και προσάρμοσε προοδευτικά την αναπτυξιακή πολιτική της για να βοηθήσει στην 

επίτευξή τους. Ωστόσο, η πρόοδος όσον αφορά τους ΑΣΧ ήταν άνιση σε όλο τον κόσμο.  

2.1.1. Στόχος 1: Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας 

Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την ακραία φτώχεια 

από το 1990. Ο στόχος των ΑΣΧ για μείωση κατά το ήμισυ του ποσοστού των ανθρώπων που ζουν 

σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και πείνας έχει επιτευχθεί ακόμη και εν ευθέτω χρόνω. Όμως, ο 

κόσμος απέχει πολύ από την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας.  

Η ακραία φτώχεια έχει μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Το 1990, σχεδόν το 

ήμισυ του πληθυσμού στον αναπτυσσόμενο κόσμο ζούσε με λιγότερο από 1,25 δολάρια την ημέρα, 

το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 14% το 2015. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των ανθρώπων που 

ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας έχει μειωθεί από 1,9 δισεκατομμύρια το 1990 σε 836 

εκατομμύρια το 2015, με μεγαλύτερη πρόοδο μετά το 2000. Ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται 

στη μεσαία τάξη - ζουν με πάνω από  4$ ανά ημέρα - σχεδόν τριπλασιάστηκε μεταξύ 1991 και 

2015. Αυτή η ομάδα αποτελεί πλέον το μισό του εργατικού δυναμικού στις αναπτυσσόμενες 

περιφέρειες, από μόλις 18% το 1991.  

Η ΕΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους συντελεστές στη βιώσιμη γεωργία και την 

επισιτιστική ασφάλεια για την ανάπτυξη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ υποστηρίζει περισσότερες 

από 60 χώρες στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν την ασφάλεια των τροφίμων και της 

διατροφής, να προωθήσουν βιώσιμα συστήματα γεωργίας και τροφίμων, να μετριάσουν την πείνα, 

να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη και να εξασφαλίσουν πολιτική σταθερότητα. 

2.1.2 Στόχος 2: Επίτευξη καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Το ποσοστό εγγραφής στο δημοτικό σχολείο στις αναπτυσσόμενες περιοχές έφθασε το 91% 

το 2015, από 83% το 2000. Ο αριθμός των παιδιών εκτός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ηλικία 

δημοτικού σχολείου παγκοσμίως μειώθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ, σε περίπου 57 εκατομμύρια το 

2015, από 100 εκατομμύρια το 2000. Η Υποσαχάρια Αφρική έχει σημειώσει τις καλύτερες 

επιδόσεις. Η περιοχή πέτυχε αύξηση κατά 20% του ποσοστού εγγραφής από το 2000 έως το 2015, 

σε σύγκριση με 8% μονάδες μεταξύ 1990 και 2000. Το ποσοστό αλφαβητισμού μεταξύ των νέων 

ηλικίας 15 έως 24 ετών αυξήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο από 83% σε 91% μεταξύ 1990 και 2015. 

Ωστόσο, παρά την τεράστια πρόοδο των τελευταίων 15 ετών, η επίτευξη της παγκόσμιας 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα τεθεί ξανά στο επίκεντρο καθώς η παγκόσμια κοινότητα επιδιώκει 

να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής στην καθολική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Η ΕΕ υποστηρίζει κυβερνήσεις σε περισσότερες από 40 χώρες για την παροχή ποιοτικών 

ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους. Η ΕΕ συνεργάζεται επίσης με την Παγκόσμια Σύμπραξη για την 

Εκπαίδευση, τη UNICEF, την UNESCO και με πολυμερείς και διμερείς οργανώσεις για την 

επιδίωξη της εκπαίδευσης. 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

437 

2.1.3 Στόχος 3: Προώθηση της ισότητας των φύλων και ενίσχυση των γυναικών 

Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την ισότητα των γυναικών και των κοριτσιών 

στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την πολιτική εκπροσώπηση τις τελευταίες δύο δεκαετίες. 

Ωστόσο, παραμένουν πολλά κενά, ιδίως σε τομείς που δεν αντιμετωπίστηκαν από τους  ΑΣΧ.  

Η ανάπτυξη των περιφερειών ως σύνολο πέτυχε τον στόχο για την εξάλειψη των ανισοτήτων 

μεταξύ των φύλων στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη Νότια 

Ασία, μόλις 74 κορίτσια ήταν εγγεγραμμένα στο δημοτικό σχολείο για κάθε 100 αγόρια το 1990. 

Σήμερα, 103 κορίτσια είναι εγγεγραμμένα για κάθε 100 αγόρια. Οι γυναίκες αποτελούν πλέον το 

41% των εργαζομένων που πληρώνονται εκτός του γεωργικού τομέα,  από το 35% το 1990. Από το 

1991 έως το 2015, το ποσοστό των ευάλωτων γυναικών στην απασχόληση μειώθηκε κατά 13%. Οι 

γυναίκες έχουν κερδίσει έδαφος στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σε σχεδόν 90% των 174 

χωρών. Το μέσο ποσοστό των γυναικών στο κοινοβούλιο σχεδόν διπλασιάστηκε κατά την ίδια 

περίοδο. Ωστόσο, μόνο ένα στα πέντε μέλη είναι γυναίκες. 

Τα προγράμματα της ΕΕ υποστηρίζουν την πολιτική συμμετοχή των γυναικών, καθώς και τη 

βελτιωμένη οικονομική και κοινωνική τους θέση. Αυτό γίνεται, για παράδειγμα, με τη διευκόλυνση 

της συμβολής των γυναικών στις διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης και του κράτους και την 

προώθηση ίσων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και κληρονομιάς ανδρών και γυναικών. Το φύλο 

ενσωματώνεται σε τομεακά προγράμματα, από την υγεία και την εκπαίδευση μέχρι την ανάπτυξη 

του ιδιωτικού τομέα, την επισιτιστική ασφάλεια και τις υποδομές. 

Από το 2004 η συνεισφορά της ΕΕ βοήθησε 300.000 νέες φοιτήτριες να εγγραφούν στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, περισσότερες από 18.000 φοιτήτριες τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης συμμετείχαν σε προγράμματα κινητικότητας της ΕΕ, όπως το Erasmus Mundus, το 

οποίο παρέχει υποτροφίες σε φοιτητές από αναπτυσσόμενες χώρες για σπουδές στην Ευρώπη.  

2.2 Κριτική Αναπτυξιακών Στόχων Χιλιετίας 

 Οι γενικές επικρίσεις περιλαμβάνουν μια αντιληπτή έλλειψη εξουσίας, ισχύος και 

αιτιολογίας πίσω από τους επιλεγμένους στόχους. Οι ΑΣΧ δεν έχουν πειστικούς στόχους και 

δείκτες για την ισότητα μεταξύ των χωρών, παρά τις σημαντικές ανισότητες που παρουσιάζονται 

σε πολλά αναπτυσσόμενα κράτη (Kabeer,2010). Κατά κάποιο τρόπο εξισώνονται οι ανάγκες 

ανεπτυγμένων με αυτές των αναπτυσσόμενων κρατών χωρίς συγκεκριμένες διατάξεις και 

ορισμούς, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από την φαινομενική πραγματοποίηση κάποιων 

στόχων, όχι όμως από κράτη σε πραγματική ανάγκη. 

Οι επαναλήψεις αποδεδειγμένων τοπικών επιτυχιών πρέπει να κλιμακωθούν για την 

αντιμετώπιση της μεγαλύτερης ανάγκης μέσω του ανθρώπινου κεφαλαίου και των υφιστάμενων 

πόρων με τη χρήση μεθοδολογιών όπως η συμμετοχική εκτίμηση της υπαίθρου ή η ανάπτυξη της 

κοινότητας βάσει περιουσιακών στοιχείων. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη όλες οι 

παράμετροι σε κάθε στόχο προκειμένου να γίνει ρεαλιστικός και επιτευκτός. Χαρακτηριστικά 

μπορεί να αναφερθεί η  γεωργία, που δεν αναφέρεται ρητά στους ΑΣΧ, παρόλο που διαδραματίζει 

κεντρικό ρόλο στις ζωές των φτωχότερων πληθυσμών.  

2.2.1 Νομιμότητα 

Η όλη διαδικασία των ΑΣΧ κατηγορήθηκε για έλλειψη νομιμότητας εξαιτίας της αποτυχίας 

να συμπεριληφθούν συχνά οι φωνές των ίδιων των συμμετεχόντων που επιδιώκουν να βοηθήσουν. 

Η επιβεβαίωση αυτής της πεποίθησης έρχεται από το γεγονός πως στην Ατζέντα για την ανάπτυξη 

μετά το 2015 έχουν ενσωματωθεί πλατφόρμες διαβούλευσης, ανοιχτού διαλόγου και διαδικτυακά 

forums προκειμένου να ενσωματωθεί η φωνή των κατοίκων του κόσμου και όχι μόνο αυτή των 

ηγετών. 
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2.2.2 Ανθρώπινο κεφάλαιο 

Ο ΑΣΧ 2 επικεντρώνεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δίνει έμφαση στην εγγραφή και 

την ολοκλήρωση. Σε ορισμένες χώρες, η εγγραφή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε σε 

βάρος των επιπέδων ολοκλήρωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη, η έμφαση στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση έχει επηρεάσει αρνητικά τη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

(Waage, Jeff et al., 2010) 

Η προσήλωση στην ευημερία πέραν του εισοδήματος συμβάλλει στη χρηματοδότηση για την 

επίτευξη των ΑΣΧ. Οι ΑΣΧ δίνουν προτεραιότητα στις παρεμβάσεις, καθορίζουν τους στόχους που 

μπορούν να επιτευχθούν με χρήσιμες μετρήσεις της προόδου και αυξάνουν τη συμμετοχή του 

ανεπτυγμένου κόσμου στην παγκόσμια μείωση της φτώχειας, περιλαμβάνουν το φύλο και τα 

δικαιώματα αναπαραγωγής, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την εξάπλωση της τεχνολογίας. 

Η ιεράρχηση των παρεμβάσεων βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες με περιορισμένους πόρους να 

λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων τους. Ενισχύουν επίσης τη δέσμευση 

των αναπτυγμένων χωρών και ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και βοήθειας. Η 

παγκόσμια δέσμευση για τους στόχους πιθανώς αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας τους, 

σημειώνοντας πως οι ΑΣΧ είναι οι πιο ευρέως υποστηριζόμενοι στόχοι μείωσης της φτώχειας στην 

παγκόσμια ιστορία.  

2.2.3 Ισότητα και Γυναικεία Ζητήματα 

Περαιτέρω εξελίξεις στις στρατηγικές επανεξέτασης και στις προσεγγίσεις για την επίτευξη 

των ΑΣΧ περιλαμβάνουν την έρευνα του Ινστιτούτου Υπερπόντιας Ανάπτυξης στο ρόλο της 

δικαιοσύνης. Οι ερευνητές του ODI ισχυρίστηκαν ότι η πρόοδος θα μπορούσε να επιταχυνθεί λόγω 

πρόσφατων πρωτοποριακών προσπαθειών ισότητας στη δημιουργία ενός ηθικού κύκλου όπου η 

αύξηση της ισότητας διασφαλίζει ότι οι "φτωχοί" συμμετέχουν στην ανάπτυξη της χώρας τους και 

προκαλούν μειώσεις στη φτώχεια και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Ωστόσο, η ισότητα δεν 

πρέπει να νοείται μόνο ως οικονομική, αλλά και ως πολιτική και κοινωνική.  

Η αυξημένη εστίαση στα θέματα φύλου θα μπορούσε να επιταχύνει την πρόοδο των ΑΣΧ, 

π.χ. η ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της πρόσβασης σε αμειβόμενη εργασία θα μπορούσε να 

συμβάλει στη μείωση της παιδικής θνησιμότητας. Η  πρόσβαση στην αμειβόμενη εργασία 

ενδυναμώνει την θέση των γυναικών στα νοικοκυριά τους, αλλά και στην οικονομική και πολιτική 

σφαίρα. Τέλος, η απασχόληση των γυναικών και η πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους αυξάνουν 

την πολιτική συμμετοχή τους.(Kabeer,2010) 

3. Στρατηγική «Ευρώπη 2020»  

Η μείωση της φτώχειας αποτελεί βασική συνιστώσα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Ορίζοντας έναν στόχο για τη φτώχεια, η ΕΕ έθεσε κοινωνικές ανησυχίες σε ισότιμη βάση με τους 

οικονομικούς στόχους. Η επίτευξη του στόχου μείωσης του αριθμού των ατόμων που κινδυνεύουν 

από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό θα εξαρτηθεί από την επιτυχή εφαρμογή άλλων 

προτεραιοτήτων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως η παροχή καλύτερων ευκαιριών 

απασχόλησης και εκπαίδευσης.( European Commission, 2010) 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» έχει θέσει ως στόχο την «μείωση τουλάχιστον κατά 20 

εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού» έως το 2020 σε σύγκριση με το 2008. 

Δεδομένου ότι η φτώχεια είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα, η πλήρης εικόνα καταγράφεται 

από τρεις υπο-δείκτες που αποτελούν τον βασικό δείκτη: νομισματική φτώχεια, σοβαρή υλική 

στέρηση και πολύ χαμηλή ένταση εργασίας στο νοικοκυριό. Ο στόχος της συμπερίληψης άλλων 

στοιχείων του κοινωνικού αποκλεισμού, παράλληλα με τη σχετική νομισματική φτώχεια, είναι να 

υπογραμμιστεί ότι και άλλοι παράγοντες, εκτός από τα χαμηλά εισοδήματα, οδηγούν σε σοβαρά 

και χρόνια μειονεκτήματα. 
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3.1 Ο ρυθμός φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ  

Το 2015, σχεδόν 119 εκατομμύρια άνθρωποι (23,7% του πληθυσμού), βρίσκονταν σε κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, δηλαδή περίπου ένα στα τέσσερα άτομα στην ΕΕ γνώρισαν 

τουλάχιστον μία από τις τρεις μορφές φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Επειδή αυτές οι τρεις 

διαστάσεις τείνουν να αλληλεπικαλύπτονται, δεν μπορούν απλώς να προστεθούν για να δώσουν το 

συνολικό αριθμό ατόμων που κινδυνεύουν. Μερικοί άνθρωποι επηρεάζονται από δύο ή και τα τρία 

είδη φτώχειας, συνεπώς το άθροισμα του καθενός θα οδηγούσε σε διπλή καταμέτρηση τους. 

(Eurostat, 2017) 

H νομισματική φτώχεια ήταν η πιο διαδεδομένη μορφή φτώχειας το 2015, ενώ 86,6 

εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Το ποσοστό 

αυτό ήταν περισσότερο από διπλάσιο από εκείνο με σοβαρή υλική στέρηση και πολύ χαμηλή 

ένταση εργασίας. 

Σχεδόν 39 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν από περισσότερες από μία πτυχές της 

φτώχειας κατά την ίδια περίοδο. Άλλοι 9,2 εκατομμύρια άνθρωποι, (ή ένας στους δώδεκα) από 

αυτούς που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, επηρεάστηκαν και από τις τρεις 

μορφές. 

3.1.1 Αύξηση των ποσοστών που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό  

Παρόλο που κατά μέσο όρο το 23,7% του πληθυσμού της ΕΕ επλήγη από φτώχεια ή 

κοινωνικό αποκλεισμό το 2015, τα επίπεδα των επιμέρους χωρών διέφεραν ευρέως. Η χώρα με το 

χαμηλότερο ποσοστό των φτωχών ή κοινωνικά αποκλεισμένων πληθυσμών ήταν η Τσεχική 

Δημοκρατία (14,0%), ακολουθούμενη από τη Σουηδία (16,0%), την Ολλανδία (16,4%) και τη 

Φινλανδία (16,8%). Στο άλλο άκρο υπήρξαν ορισμένες χώρες της νότιας και ανατολικής Ευρώπης, 

ιδίως η Βουλγαρία (41,3%), η Ρουμανία (37,4%) και η Ελλάδα (35,7%), όπου περισσότερο από το 

ένα τρίτο του πληθυσμού τους πλήττεται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. 

Για την επίτευξη του συνολικού στόχου της ΕΕ αναφορικά με τον κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού, τα κράτη μέλη έχουν θέσει τους εθνικούς τους στόχους στα εθνικά τους 

προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Όπως σημειώθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να θέσουν τους δικούς τους 

στόχους με βάση τους πλέον κατάλληλους δείκτες για τις περιστάσεις και τις προτεραιότητές τους. 

Στις περισσότερες χώρες, ο στόχος εκφράζεται ως απόλυτος αριθμός ατόμων που θα 

απομακρυνθούν από τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε σύγκριση με το 2008. 

Σε 16 κράτη μέλη ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό 

αποκλεισμό έχει αυξηθεί από το 2008. Δεκαεννέα κράτη μέλη χρησιμοποιούν στόχο βάσει του 

δείκτη «άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό» και τέσσερα (Βουλγαρία, 

Δανία, Εσθονία και Λετονία) βασίζουν τους στόχους τους σε έναν ή περισσότερους από τους 

υποδείκτες. Οι υπόλοιπες χώρες (Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) 

καθορίζουν τους στόχους τους βάσει εθνικών δεικτών. 

Το 2015, το 17,3% του πληθυσμού της ΕΕ εισέπραξε λιγότερο από το 60% του αντίστοιχου 

εθνικού μεσαίου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, το λεγόμενο όριο φτώχειας. Αυτό 

αντιπροσωπεύει μια ελαφρά αύξηση σε σχέση με το 2008 (16,5%). Οι περισσότερες χώρες 

παρουσίασαν επίσης αύξηση του αριθμού των ατόμων κάτω από το όριο της φτώχειας, ανεξάρτητα 

από το αν είχαν χαμηλά ή υψηλά επίπεδα. Οι αυξήσεις ήταν πιο έντονες στην Ουγγαρία, τη 

Σουηδία και την Ισπανία, με άνοδο 2,3% έως 2,5%. Στην ΕΕ, οι κοινωνικές μεταβιβάσεις μείωσαν 

το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια από 26,0% σε 17,3% το 2015. Ωστόσο, ο 

βαθμός στον οποίο τα κράτη μέλη μπόρεσαν να μειώσουν το ποσοστό αυτό μέσω των κοινωνικών 

μεταβιβάσεων διέφερε σημαντικά.  

Η υλική στέρηση καλύπτει θέματα σχετικά με την οικονομική επιβάρυνση, τη στέγαση και το 

περιβάλλον των κατοικιών. Το 2015, 40,3 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ ζούσαν υπό 

περιορισμένες συνθήκες λόγω της έλλειψης πόρων. Αυτό ήταν ίσο με το 8,1% του συνολικού 
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πληθυσμού της ΕΕ, καθιστώντας τη σοβαρή υλική στέρηση τη δεύτερη πιο κοινή μορφή φτώχειας. 

Τα επίπεδα σοβαρής υλικής στέρησης διέφεραν σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ, από 34,2% στη 

Βουλγαρία έως 0,7% στη Σουηδία. 

 Το 2015 το 10,6%  του πληθυσμού ηλικίας 0-59 ετών ζούσαν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή 

ένταση εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της οικογένειας σε ηλικία εργασίας δεν εργάζονταν 

περισσότερο από το 20% του δυνητικού χρόνου εργασίας τους. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, το 

ποσοστό αυτό κυμάνθηκε από 5,7% στο Λουξεμβούργο έως 19,2% στην Ιρλανδία. Αν και το μέσο 

ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 0-59 ετών που ζούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση 

εργασίας ήταν μόλις 1,4% υψηλότερο το 2015 από ό, τι το 2008, τα ποσοστά έχουν αλλάξει 

σημαντικά σε ορισμένα μεμονωμένα κράτη μέλη. 

3.2 Προοπτικές προς το 2020 

Παρά την πρόοδο στη μείωση της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, ο αριθμός των 

φτωχών ή των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων πρέπει να μειωθεί κατά 22,9 εκατομμύρια άτομα 

στην ΕΕ μέχρι το 2020, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της φτώχειας της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020». 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν σημάδια ταχείας βελτίωσης της κατάστασης και αναμένει ότι ο 

αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια θα μπορούσε να παραμείνει για περίπου 100 

εκατομμύρια άτομα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι η κατάσταση επιδεινώνεται ιδιαίτερα σε 

ορισμένα κράτη μέλη, εκτιμώντας ότι η κρίση κατέδειξε την ανάγκη για αποτελεσματικά 

συστήματα κοινωνικής προστασίας.(Eurostat, 2017) 

Σύμφωνα με τις αρχές της διακυβέρνησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», λαμβάνονται 

κοινές προσπάθειες από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, με πλήρη σεβασμό στην 

αρχή της επικουρικότητας στην ανάπτυξη πολιτικής, όπως ενισχύεται από τον ευρωπαϊκό πυλώνα 

των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η ΕΕ συμπληρώνει και στηρίζει τις πολιτικές των κρατών μελών με 

κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής σε διάφορους τομείς και ειδικές συστάσεις ανά χώρα στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επιπλέον, μεταξύ του 2014 και του 2020, τουλάχιστον 20% 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προορίζεται για μέτρα καταπολέμησης της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού.( European Commission, 2010) 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση του 

αριθμού των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά 20 

εκατομμύρια άτομα, η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας υπογραμμίζει ότι 

πρέπει να μεταβληθούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Κατάλληλες 

πολιτικές για την οικονομία, την απασχόληση, τη φορολογία και την εκπαίδευση θα μπορούσαν να 

στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη, να αυξήσουν την απασχόληση, να βοηθήσουν στην 

αντιμετώπιση της φτώχειας στην εργασία και να εξασφαλίσουν επαρκή επίπεδα κοινωνικής 

προστασίας και πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες. 

3.3 Κριτική,  «Ευρώπη 2020» 

3.3.1 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» και Στρατηγική της Λισαβόνας  

Το γεγονός πως η Στρατηγική της Λισαβόνας απέτυχε σε κάποιους τομείς δεν φάνηκε να 

προβληματίζει. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της Λισαβόνας από το κοινοτικό επίπεδο ήταν 

ουσιαστικά πολιτική και ποικίλλει ανάλογα με τη στιγμή και τη συνεχιζόμενη δυναμική της: θετική 

η εκτίμηση από το 2000 έως το 2004, αρνητική με την έκθεση Kok (2004-2007), και μετά πάλι 

θετική ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης το 2007 και το 2008, ενώ τελικά και λόγω της εμφάνισης της 

κρίσης θεωρήθηκε ανύπαρκτη.( Teasdale and Bainbridge,2012)Προβληματισμό δημιουργεί επίσης 

το γεγονός πως το έγγραφο της Επιτροπής για την αξιολόγηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας 

εκδόθηκε μετά την έναρξη της διαβούλευσης για την «Ευρώπη 2020». Ομοίως, η αύξηση του 
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ποσοστού απασχόλησης οφείλεται αποκλειστικά σε άτυπες συμβάσεις καθώς η ποιότητα των 

θέσεων εργασίας είναι ένας όρος που έχει εξαφανιστεί εντελώς από τη νέα στρατηγική σε αντίθεση 

με τις «περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» της στρατηγικής της Λισαβόνας. 

3.3.2 Ανισότητες και ζητήματα φτώχειας 

Όσον αφορά τις ανισότητες, περιορίζονται στα ζητήματα της υγείας και της φτώχειας. 

Ωστόσο, οι διάφορες μορφές ανισότητας συγκαταλέγονταν στις σημαντικότερες αιτίες της κρίσης.  

Αυτό που πραγματικά λείπει είναι μία πραγματική και ρεαλιστική προβολή της κατάστασης του 

κόσμου το 2020 παρόλο που η Επιτροπή πραγματοποίησε νωρίτερα μια σημαντική προσπάθεια για 

τη μελέτη των σεναρίων για την Ευρώπη του 2025. 

3.3.3 Διακυβέρνηση 

Μία άλλη πτυχή του προβλήματος είναι αυτή της διακυβέρνησης. Η ιδέα είναι να δοθεί ένας 

βασικός ρόλος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο αναμένεται να ενεργεί ως το ανώτατο όργανο 

που έχει επιφορτιστεί με τη διατήρηση του γενικού συμφέροντος. Αντιθέτως,  κεντρικός ρόλος 

δίνεται στους υπουργούς Οικονομικών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι αυτοί 

που πρέπει να είναι οι πραγματικοί συντονιστές της στρατηγικής. Οι εθνικές εκθέσεις πρέπει να 

συμπεριληφθούν στο πλαίσιο των διατάξεων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό 

αποτελεί ένα βήμα προς τα πίσω στο βαθμό που ένας από τους στόχους της Λισαβόνας ήταν 

ακριβώς η αποκατάσταση του ρόλου του Συμβουλίου EcoFin, το οποίο ενισχύθηκε σημαντικά από 

τη Νομισματική Ένωση, ώστε να τεθεί στο ίδιο επίπεδο με τα άλλα τομεακά Συμβούλια. 

(Petmesidou, 2017) 

3.3.4 Συμμετοχικότητα 

Η κυριότητα ενός κειμένου ή μιας στρατηγικής πρέπει να επιτευχθεί μέσω ευρείας 

συμμετοχής και όχι, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, μέσω κειμένων που 

καταρτίζονται από την Επιτροπή μετά από διαβουλεύσεις με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. 

Μια άλλη αιτία της αδύναμης νομιμότητας της Λισαβόνας ήταν η περιοδική πολιτική ανατίμηση 

που πραγματοποιήθηκε με την ουσιαστική απουσία δημοκρατικής και ανοικτής συζήτησης. Για 

άλλη μια φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιθωριοποιείται στις βασικές αρχικές επιλογές, όπως 

επίσης και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων είναι πολύ περιορισμένος. 
 

4. Συμπεράσματα 

Οι ΑΣΧ αντιπροσωπεύουν και δίνουν φωνή κυρίως στις ανάγκες του αναπτυσσόμενου 

κόσμου όπου και παρουσιάζεται η μεγαλύτερη συσσώρευση φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού. Αντίθετα, η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» απευθύνεται στις ανάγκες του δυτικού 

τρόπου ζωής. Ιστορικά και γεωγραφικά αυτοί οι δύο πληθυσμοί χαρακτηρίζονται από πολυάριθμες 

διαφορές. Η φτώχεια του αναπτυσσόμενου κόσμου ταυτίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις με 

την πραγματική και απόλυτη ένδεια. Παράλληλα, εντός της ΕΕ η φτώχεια σχετίζεται περισσότερο 

και στενότερα με τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η αναφορά γίνεται βάσει συγκρίσεως με το υπόλοιπο 

κοινωνικό σύνολο όπου στην ΕΕ τα κράτη θεωρούνται ανεπτυγμένα, παρουσιάζουν όλες τις 

ανέσεις του ανεπτυγμένου κόσμου, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό στο στόχαστρο των αλλαγών των 

ΑΣΧ είναι άνθρωποι όπου δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτήν την σύγκριση καθώς δεν 

γνωρίζουν τις ανέσεις αυτές. Σε καμία περίπτωση δεν αναιρούνται οι ανάγκες ή τα ποσοστά 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού εντός της Ένωσης, τονίζεται όμως η πληθυσμιακή 

διαφοροποίηση του ερευνώμενου συνόλου.  

Ειδικότερα, και οι ΑΣΧ και η "Ευρώπη 2020" παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες στις δράσεις 

τους. Στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση ευρέους κοινού μέσα από διάφορες 
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επιτροπές, πλατφόρμες, δράσεις, μηχανισμούς και λοιπά όργανα, όπως επίσης έχουν δημιουργήσει 

ξεχωριστό κομμάτι για την επαγρύπνηση της νεολαίας. Όμως, ενώ έχουν παρουσιάσει είτε 

επιτεύξεις στόχων είτε θετικά βήματα προς την πραγματοποίησή τους, έχουν παρουσιαστεί 

προβλήματα ή στόχοι που δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν. Στην περίπτωση του ΟΗΕ λόγος 

γίνεται για τα τεράστια πληθυσμιακά τμήματα στα οποία στοχεύει τις αλλαγές του και την 

δυσκολία συντονισμού, ενώ στην ΕΕ η οικονομική κρίση και οι γενικότερες πολιτικές αναταραχές 

με την ενίσχυση των ευρωσκεπτικιστικών και ακρο-δεξιών πολιτικών κομμάτων καθιστούν την 

συνεργασία δυσκολότερη. 

Στην ΕΕ μεγάλο μέρος της στρατηγικής υπερασπίζεται και προωθεί η Επιτροπή Κοινωνικής 

Προστασίας ενώ αντίστοιχα στον ΟΗΕ τον ίδιο ρόλο κατέχει η Κοινωνική, Ανθρωπιστική και 

Πολιτιστική Επιτροπή, με μεγάλο αριθμό εγκεκριμένων και υπό επεξεργασία ψηφισμάτων 

αντιμετωπίζοντας τις ιδιομορφίες των αναγκών των κρατών μέσω ειδικότερων διατάξεων. Η 

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού αποτελεί μία από τις 

εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής με 5 επιμέρους δράσεις. Οι στόχοι της και η επιρροή 

που ασκεί μπορούν να συγκριθούν με την δράση και τις αντίστοιχες ενέργειες του ΟΗΕ, όπως 

επίσης με την σημαντική συμβολή των ΜΚΟ με πιο εξειδικευμένα προγράμματα και δράσεις και 

στις δύο περιπτώσεις. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ) χρηματοδοτεί πολλές χιλιάδες σχέδια για να 

βοηθήσει τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τα άτομα από μειονεκτούσες  ομάδες να 

αποκτήσουν δεξιότητες, θέσεις εργασίας και να έχουν ίδιες ευκαιρίες. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να 

μειώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό και το ΕΚΤ είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την 

επίτευξη αυτού του στόχου, επικεντρώνοντας στην απασχόληση ως μέσο εξάλειψης των 

διακρίσεων, του αποκλεισμού και της φτώχειας. Ομοιότητες παρουσιάζει το πρόγραμμα ανάπτυξης 

των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) καθώς αποτελεί το παγκόσμιο δίκτυο ανάπτυξης του. Και τα δύο 

όργανα παρουσιάζουν εκθέσεις αναφορικά με τους στόχους τους, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα 

και τις δυσκολίες που συνάντησαν. Αξίζει να σημειωθεί η διαφορά μεταξύ ευρωπαϊκού και 

παγκόσμιου επιπέδου. Πιο συγκεκριμένα, εντός της Ενώσεως οι δράσεις και τα όργανα είναι πιο 

συγκεκριμένα και εξειδικευμένα σε κάποιες περιπτώσεις ως αποτέλεσμα της μικρότερης 

πληθυσμιακής κάλυψης. Παράλληλα, στους ΑΣΧ γίνεται λόγος για βοήθεια πολύ ευρύτερου 

πληθυσμού και αριθμητικά αλλά και λόγω των προσδιοριζόμενων αναγκών.  

Περιληπτικά, σίγουρα η σύγκριση μπορεί να θεωρηθεί άνιση λόγω της διαφορετικότητας των 

ερευνώμενων πληθυσμών, όμως, σε μία προβολή της ευρύτερης εικόνας παρατηρούνται δύο 

οργανισμοί με προτεραιότητά τους την καταπολέμηση των προβλημάτων που παρουσιάζονται 

εντός της δικαιοδοσίας τους. Παρατηρούνται συντονισμένες και οργανωμένες προσπάθειες 

εξάλειψης ή μείωσης των προβλημάτων αυτών, όμως θεωρείται αναπόφευκτο να μην 

παρουσιαστούν προβλήματα ή αδυναμίες όταν γίνεται λόγος για τόσο σημαντικά προβλήματα στην 

αντιμετώπισή τους. Το γεγονός πως οι στρατηγικές αυτές επανεξετάζονται συνεχώς και γίνονται 

βελτιώσεις κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Εξάλλου, και η ΕΕ και ο ΟΗΕ ήδη έχουν ξεκινήσει 

να δουλεύουν τα επόμενα βήματα τους μετά της περάτωση των δηλωμένων ημερομηνιών, γεγονός 

που από την μία μπορεί να θεωρηθεί ανεπάρκεια λύσης των προβλημάτων ή διαρκής προσπάθεια 

εξεύρεσης λύσεων και αντιμετώπισης των προβλημάτων. 
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Περίληψη  

Η «οικονομική κρίση» όπως και εάν ερμηνεύεται, προκαλεί γενικότερες αναταράξεις σε 

κοινωνικό, συναισθηματικό και ιδεολογικό επίπεδο καθιστώντας τους καιρούς που 

διανύουμε κρίσιμους. Στο πλαίσιο αυτό, φαινόμενα όπως η ανεργία, η φτώχεια  ο ρατσισμός, η βία, η 

απόγνωση αλλά και η αλληλεγγύη, η ελπίδα, η κινητοποίηση, αλλάζουν νόημα και μορφή 

αλλοιώνοντας ή όχι με τη σειρά τους τη Δημοκρατία, αλλά και θέτοντας νέα ερωτήματα και 

προκλήσεις στην έρευνα. Με την παρούσα έρευνα προσπαθούμε να διερευνήσουμε την πιθανή σχέση 

ανάμεσα στην «οικονομική κρίση» και την κρίση των θεσμών είτε αυτοί είναι πολιτικοί ή γενικότεροι, 

και τις τυχόν νέες διαμορφούμενες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, καθώς μια επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας δείχνει ότι οι θεσμοί τείνουν να διαμορφώνονται μέσα από μια σχέση αλληλεπίδρασης 

με τις όποιες αλλαγές συμβαίνουν στα διάφορα πεδία της ζωής του ανθρώπου. 

 

Λέξεις κλειδιά: οικονομική κρίση, θεσμοί, δημοκρατία 

1. Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εποχή, που διακατέχεται από μια σειρά κρίσεων -οικονομικών, ηθικών, 

πολιτισμικών και άλλων- μία είναι αυτή που φαίνεται πως με την ύπαρξή της μόνο, καταστρέφει το 

πολιτικό -και όχι μόνο- σύστημα όσο καμία άλλη, ενώ οι επιπτώσεις της είναι ολοφάνερες στην 

καθημερινή ζωή όλων, ακόμη και αυτών που δεν την αντιλαμβάνονται ή πιστεύουν πως δεν τους 

αφορά. Η αναφορά γίνεται για την κρίση της δημοκρατίας, ενός πολιτεύματος με μακραίωνη πορεία 

στον χρόνο, το οποίο ηχεί πάντοτε θετικά, κινδυνεύει, όμως, σήμερα να καταστεί συνώνυμο άκρως 

προβληματικών καταστάσεων και επιδέχεται -από ομάδες του πληθυσμού- έντονη αποδοκιμασία. 

Η κρίση της δημοκρατίας είναι εμφανής σε παγκόσμιο επίπεδο, στις μέρες μας, και φυσικά 

μαστίζει και τη χώρα μας, από τη στιγμή που είναι ενταγμένη στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. 

Το γεγονός, όμως, ότι αυτή έχει ριζώσει στην ελληνική κοινωνία δεν συνεπάγεται ότι δεν μπορεί να 

αποτελέσει και ένα στοιχείο του παρελθόντος, για τις μελλοντικές γενιές, οι οποίες οφείλουν να 

διεκδικήσουν το δικαίωμα για ένα πλήρως λειτουργικό και θεμελιωδώς δημοκρατικό πολίτευμα. 

Πώς, όμως, μπορεί κάτι τέτοιο να αποτελέσει από θεωρία, καθημερινή πρακτική (Morris, 2005); 

Θεμελιώδης πυλώνας για την έξοδο από την κρίση της δημοκρατίας είναι η επαφή των νέων με 

τους πολιτικούς θεσμούς. Αυτοί, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι ηγέτες του αύριο, πρέπει να 

έρθουν σε επαφή με τις δημοκρατικές διαδικασίες σε μια ηλικία που είναι ακόμη «καθαροί» από 

πολιτικές πεποιθήσεις, ρομαντικοί και αγωνιστές, που παθιάζονται με ό,τι αγαπούν. Τότε θα πρέπει να 

αγαπήσουν τη δημοκρατία και κυρίως να την κατανοήσουν. Φυσικά, η πολιτικοποίηση των νέων δεν 

νοείται να επέλθει με τους παραδοσιακούς φορείς εκπαίδευσης, οι οποίοι όντας βασισμένοι στη στείρα 

αποστήθιση και υπό το διαρκή βαθμολογικό κυνήγι, δεν ευνοούν την κριτική ικανότητα και την 

ελεύθερη -και κατ’ ουσία δημοκρατική- διανόηση (Τσουκαλάς, 2012). 
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Η επαφή των νέων με τις δημοκρατικές πολιτικές διαδικασίες οφείλει να σχεδιαστεί με τρόπο 

που να αναδεικνύεται η ζωντάνια της δημοκρατίας και των θεσμών αυτής στη σύγχρονη ελληνική 

και παγκόσμια κοινωνία. Προγράμματα όπως αυτά που υλοποιούνται από μη κρατικούς φορείς  

αλλά και από κρατικούς (Βουλή των Εφήβων, ενδοσχολικές εκλογές στα γυμνάσια και λύκεια) 

είναι στραμμένα στη σωστή κατεύθυνση. Εάν, όμως, δεν ενισχυθούν και εάν δεν υπάρξει 

ουσιαστική προσπάθεια από το σύνολο της κοινωνίας, και ειδικότερα από την πολιτική ηγεσία, η 

οποία αντιλαμβάνεται εναργέστερα την κρίση που βιώνει η δημοκρατία σήμερα, δεν θα επέλθει η 

ταύτιση των νέων με τις διαδικασίες του -ουσιωδώς- δημοκρατικού συστήματος και η 

συνεπακόλουθη υποστήριξή του από αυτούς. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Θεωρητικό πλαίσιο 

Δημοκρατικά καθεστώτα ή πολιτεύματα είναι όσα χαρακτηρίζονται από τον πλειοψηφικά 

διαμορφούμενο αυτοκαθορισμό της κοινωνίας, κυρίως όσον αφορά στο γενικό πολιτικό της 

προσανατολισμό και τη λήψη αποφάσεων σε μείζονος κοινωνικής σημασίας ζητήματα. Με άλλα 

λόγια δημοκρατικά είναι τα καθεστώτα όπου υπάρχει δυνατότητα ενεργού και ελεύθερης 

συμμετοχής του «λαού», δηλαδή του κοινωνικού υποκείμενου επί του οποίου τελικά ασκείται η 

εξουσία, στην – κατά πλειοψηφία – λήψη των πολιτικών αποφάσεων (των αποφάσεων που έχουν 

γενική δεσμευτική ισχύ) (Διαμαντόπουλος, 2008).  

Η εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς είναι θεμελιώδης για τη λειτουργία της δημοκρατίας. 

Θεωρείται μάλιστα μια από τις κύριες μεταβλητές που μετρούν την απόσταση στις σχέσεις πολιτών 

– πολιτικής και συσχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και την ποιότητα 

της δημοκρατίας. Η εμπιστοσύνη αυτή είναι σημαντική για τη λειτουργία της δημοκρατίας και 

αυτό γιατί συνδέει τους πολίτες με τους θεσμούς που τους εκπροσωπούν, διασφαλίζοντας έτσι τη 

νομιμοποίηση και την αποτελεσματικότητα μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης (Bianco, 1994, 

Levi, 1998). Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς αποτελεί μια αξιολόγηση του πολιτικού συστήματος 

στα μάτια των πολιτών (Fukuyama, 1995). Η πρωτοφανής οικονομική κρίση τόσο παγκοσμίως όσο 

και στην Ελλάδα ανέδειξε με ανάγλυφο τρόπο την κρίση του πολιτικού συστήματος. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της κρίσης αυτής αποτελεί η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς.  

2.1.1 Κρίση στην κοινωνία  

Ο όρος «κρίση», σύμφωνα με τη νεωτερική του ερμηνεία, περιστρέφεται γύρω από το νόημα 

της ασθένειας και της νοσηρότητας, την έννοια της αμφιταλάντευσης των δυνάμεων που 

συγκρούονται σε μια κοινωνία, της παρακμής, της αποδιοργάνωσης, του κλονισμού, της 

κατάστασης πριν από την κατάρρευση και τον αφανισμό.  

H κρίση ως έννοια που υποδηλώνει ασθένεια ευδοκίμησε στο χώρο της φιλοσοφίας με αναφορές 

στην παρακμή του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής συνείδησης. Υπό μια άλλη διάσταση, η 

κρίση αναφέρεται στην απορρύθμιση των αξιών σε μία κοινωνία, την ηθική έκπτωση, την αδυναμία 

των ανθρώπων να προσαρμοστούν στις νέες και ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές 

μεταβολές. H ύπαρξη της κρίσης, πέρα από το αν αυτή υφίσταται αντικειμενικά ή όχι, ή ανεξάρτητα 

από το πώς την αντιλαμβάνεται ο καθένας, τεκμηριώνεται και μόνο στο γεγονός ότι ο σύγχρονος 

άνθρωπος τη βιώνει ως αίσθημα απογοήτευσης και ματαιοδοξίας. Η ματαίωση που πολλές φορές οι 

πολίτες νιώθουν, η απογοήτευση από τις πολιτικές και οικονομικές τους ηγεσίες, συνιστούν στην ουσία 

την ίδια τη φύση της κρίσης (Καστοριάδης, 2000). 

Είναι σημαντικό να δούμε με αναλυτική ματιά την ανατομία της κρίσης, με τρόπο κριτικό και 

ορθολογικό, ώστε να αναπτύξουμε μια πρακτική και εφαρμοσμένη γνώση η οποία να μας φανεί 

χρήσιμη και επωφελής απέναντι σε όλες τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. 

Είναι σαφές ότι μόνο μέσα από την κατανόηση της κρίσης στις πραγματικές της διαστάσεις θα 

μπορέσουμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά και στοχευμένα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις 
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αρνητικές της συνέπειες σε όλες τις εκδηλώσεις της καθημερινής μας ζωής. Σε διαφορετική 

περίπτωση, θα συμπεριφερόμαστε μοιρολατρικά παραμένοντας παθητικοί δέκτες των όσων 

συμβαίνουν γύρω μας. Η κατανόηση της κρίσης αποτελεί το βασικό προαπαιτούμενο για τη σταδιακή 

υπέρβασή της κι αυτό γιατί όσο σημαντικό είναι να αναληφθεί συλλογική δράση σε θεσμικό επίπεδο, 

άλλο τόσο σημαντικό είναι να αναλάβει ο καθένας μας την ατομική ευθύνη που του αναλογεί σε 

επίπεδο καθημερινότητας (Παπασαραντόπουλος, 2012). Είναι σαφές ότι απέναντι σε ένα βαθιά 

νοσηρό κοινωνικό οικονομικό μοντέλο ζωής, οφείλουμε να προτάξουμε ένα διαφορετικό κώδικα 

αξιών και να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με ό,τι μας οδήγησε μέχρι εδώ. 

Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η κρίση γίνεται αντιληπτή από 

τον καθένα, αφού η ερμηνεία της έννοιας διαφέρει από τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας τη 

χρησιμοποιεί. Με άλλα λόγια, αυτό που για μια ομάδα συμφερόντων αποτελεί κρίση, για μια άλλη 

ομάδα ενδεχομένως να συνιστά ευκαιρία ή μια κατάσταση ικανοποίησης ή εξυπηρέτησης 

συμφερόντων. Υπό την έννοια αυτή, η κρίση για να κατανοηθεί στην ολότητά της είναι αναγκαίο να 

«διαβαστεί» από πολλές όψεις προκειμένου να καταλήξουμε σε μία περισσότερο πλήρη και αναλυτική 

εικόνα για την προέλευση, την ουσία και το περιεχόμενό της (Παπασαραντόπουλος, 2012). 

Η κοινωνικοοικονομική κρίση στην Ελλάδα απεικονίζεται και μέσα στο οικογενειακό 

περιβάλλον, το οποίο επηρεάζεται σημαντικά από τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο 

ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον. Δυστυχώς, η κρίση αυτή γίνεται δυσκολότερα αντικείμενο 

διαχείρισης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης από τις οικογένειες εκείνες που αδυνατούν λόγω 

της κοινωνικής τους θέσης να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις «μεταλλάξεις» της εποχής. Είναι 

σαφές ότι οι οικογένειες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο αντιμετωπίζουν 

σημαντικότερες δυσκολίες στον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης σε καθημερινό επίπεδο κι αυτό 

λόγω της έλλειψης τόσο των υλικών όσο και των γνωστικών μέσων που έχουν στη διάθεσή τους 

για μια περισσότερο αποτελεσματική και ορθολογική αντιμετώπιση των δυσχερειών. 

Είναι σαφές ότι η κοινωνικοοικονομική κρίση, η οποία αντανακλάται στα φαινόμενα 

φτώχειας, ανεργίας, μετανάστευσης και κοινωνικού αποκλεισμού, εκτός από προβλήματα όπως ο 

αλκοολισμός, η χρήση ναρκωτικών, η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών εντείνει την επιθετικότητα, τη 

βία, το ρατσισμό και τη ξενοφοβία, με συνέπεια τη γενίκευση αυτού που στις κοινωνικές επιστήμες 

αποκαλούμε «κοινωνική αλλοτρίωση» (Giudicelli, 1984). Στην προέκταση των φαινόμενων αυτών 

δημιουργούνται πρόσφορες συνθήκες για την ανάπτυξη ακραίων πολιτικών εθνικιστικών και 

ρατσιστικών ιδεολογιών οι οποίες εκτός από τον αποπροσανατολισμό και τη σύγχυση που 

δημιουργούν, ανατροφοδοτούν το μίσος και την επιθετικότητα εναντίον των μειονοτήτων, των 

κοινωνικά και πολιτισμικά διαφορετικών, των κοινωνικά ανυπεράσπιστων.  

Η οικονομική κρίση δυστυχώς εξελίσσεται τελικά σε μια κρίση θεσμών και αξιών. 

Κλονίζεται συθέμελα η πίστη των πολιτών σε αρχές και αξίες, πάνω στις οποίες κτίστηκε για 

δεκαετίες ο κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικός ιστός της πολιτείας. Κλονίζεται, ιδιαίτερα, η 

εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς που συμβολίζουν τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και 

τη χρηστή διοίκηση, και που για χρόνια σέβονταν και πίστευαν (Hetherington, 2005). 

Για να είμαστε ειλικρινείς, η απαξίωση είναι τεράστια, ιδιαίτερα ανάμεσα στη νέα γενιά. Η 

αισιοδοξία για κάτι καλύτερο βρίσκεται τον τελευταίο καιρό στο ναδίρ και η ελπίδα για 

πραγματική τιμωρία των ενόχων μηδαμινή. Και εδώ ακριβώς έγκειται και η μεγαλύτερη 

υποχρέωση αλλά και πρόκληση, τόσο για την Κυβέρνηση, όσο και για όλο το πολιτικό και 

κοινωνικό σύστημα, να αντιμετωπίσει το «κακό» στη ρίζα του και να το εξοντώσει.  

2.1.2 Δημοκρατία 

Αλλά τι είναι η δημοκρατία; Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί με έναν ορισμό, γιατί οι 

μεγάλες έννοιες ή έχουν ορισμό και δεν έχουν ιστορία, ή έχουν ιστορία και επομένως δεν μπορούν 

να οριστούν γιατί υπόκεινται σε αλλαγές. Στην περίπτωση της δημοκρατίας οι αλλαγές είναι τόσο 

μεγάλες, ώστε πολλές φορές να αναρωτιόμαστε για την πολιτική της χρησιμοποίησης του όρου για 

πολύ διαφορετικές μορφές οργάνωσης σε πολύ διαφορετικές μορφές κοινωνίας. Ένας 
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παραδοσιακός τρόπος περιγραφής αυτών των αλλαγών υπήρξε η διάκριση ανάμεσα στην άμεση 

δημοκρατία, δημοκρατία δηλαδή όπου οι πολίτες συγκεντρώνονταν σε έναν τόπο, διαβουλεύονταν 

και αποφάσιζαν, και στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, στην οποία η διαβούλευση ασκείται από 

ένα σώμα αντιπροσώπων που εκλέγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με ορισμένους κανόνες. 

Στις παραλλαγές αυτής της διάκρισης ανήκει η ολιγαρχική και η μαζική δημοκρατία, που 

σχετίζεται με το ποιοι έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν και ποιοι αποκλείονται (Morris, 2005).  

Τα προτερήματα της δημοκρατίας έναντι των άλλων πολιτειακών μορφών, δηλαδή η 

ισονομία, η ελευθερία στοχασμού και έκφρασης, η δυνατότητα συμμετοχής του πολίτη στις 

εξελίξεις μέσω διαφόρων θεσμών έχουν οδηγήσει στην παραδοχή ότι η δημοκρατία δεν είναι 

απλώς πολίτευμα αλλά κάτι περισσότερο. Πρόκειται για τρόπο ζωής και δράσης, ο οποίος 

προσπαθεί να εξυψώσει το άτομο στην υψηλότερη βαθμίδα του πολιτικού βίου και να το βοηθήσει 

να κατακτήσει ένα υψηλότερο επίπεδο πολιτισμού. Από αυτό απορρέει ότι για την εύρυθμη 

λειτουργία της δημοκρατίας απαραίτητη είναι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι 

καλούνται να ανανεώνουν συνεχώς τη δημοκρατία και να την προφυλάσσουν από εσωτερικούς και 

εξωτερικούς κινδύνους, γιατί η δημοκρατία δεν είναι κάτι στατικό αλλά, όπως προαναφέρθηκε 

είναι τρόπος ζωής, μια συνέχεια που διαρκώς έχει ανάγκη από ανανέωση. Η εξάρτησή της αυτή 

από την ηθική ποιότητα των ανθρώπων αποτελεί την αδυναμία και συγχρόνως το μεγαλείο της 

δημοκρατίας. Αποτελεί αδυναμία η εξάρτηση αυτή, διότι ο άνθρωπος είναι φύσει εγωκεντρικός και 

ενδιαφέρεται μάλλον για την εξυπηρέτηση των προσωπικών συμφερόντων παρά των συλλογικών. 

Επομένως η πρώτη δυσκολία εφαρμογής της δημοκρατίας είναι η ύπαρξη υποκειμενικών 

παραγόντων, που με πρώτη την ποιότητα του ήθους των πολιτών, υπεισέρχονται στις προσπάθειες 

εφαρμογής και προσδίδουν σε αυτές θετική ή αρνητική χροιά. Παρ’ όλες τις αδυναμίες της η 

δημοκρατία έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Για τη βελτίωση αυτήν προϋποτίθεται πνευματική 

και ηθική αναγέννηση των ανθρώπων, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της παιδείας και του πολιτικού 

παραδείγματος και όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη ενημέρωση – απαραίτητο συστατικό για τη 

λειτουργία της δημοκρατίας. Οι ευθύνες για την αναγέννηση βαρύνουν την οικογένεια, το σχολείο, 

τους πολιτικούς και το ίδιο το άτομο, που καλείται να δικαιώσει με τη συμπεριφορά του το 

χαρακτηρισμό του ως «κοινωνικού όντος» και να οδηγηθεί σε ανώτερες μορφές ηθικού, 

πνευματικού και πολιτικού βίου (Διαμαντόπουλος, 2008). 

2.2. Μεθοδολογία  

Προκειμένου να καταγράψουμε τις αντιλήψεις των γονέων σχετικά με το αν η κρίση 

επηρέασε τους διάφορους θεσμούς του δημοκρατικού πολιτεύματος πραγματοποιήσαμε έρευνα τον 

Οκτώβριο και Νοέμβριο 2017 και διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο σε  20 οικογένειες μαθητών 

διαφόρων τάξεων του δημοτικού σχολείου έρευνας. Το δημοτικό σχολείο βρίσκεται στο κέντρο της 

Αθήνας, στην πλατεία Αττικής κοντά στο Ναό του Αγίου Παντελεήμονα. Στο συγκεκριμένο 

σχολείο το 95 % των μαθητών είναι αλλοδαποί και πρόσφυγες, ενώ το 5 % είναι Έλληνες. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 15 οικογένειες αλλοδαπών μαθητών και 5 οικογένειες Ελλήνων μαθητών. Για 

τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο (παράρτημα 1). Το ερωτηματολόγιο 

αυτό αποτελείται από 15 ερωτήσεις τύπου κλίμακας Likert και μπορεί να ανιχνεύει τις τυχόν 

αλλαγές στη συμπεριφορά οικογενειών όσον αφορά τους διάφορους θεσμούς στην κοινωνία μας. 

Βέβαια το δείγμα είναι μικρό και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η έρευνά μας αποτελεί μια μελέτη 

περίπτωσης. Οπωσδήποτε τα συμπεράσματα δεν αποτελούν μια γενίκευση, αλλά σίγουρα δείχνουν 

μια τάση, μια διαμόρφωση της όψης της κοινωνίας μας.  

Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου βαθμολογούνται με μια πεντάβαθμη κλίματα τύπου Likert 

όπου το επίπεδο συμφωνίας κυμαίνεται από το «Καθόλου» (0) μέχρι το «Πάρα πολύ» (4). Η βαθμολογία 

ήταν όπως ακολούθως. «Καθόλου» (0), «Λίγο» (1), «Μέτρια» (2), «Πολύ» (3), «Πάρα πολύ» (4).  

Η παρούσα ερευνητική εργασία προσανατολίζει τα ερωτήματά της με σκοπό τη διερεύνηση 

της οικονομικής κρίσης στην καθημερινότητα των οικογενειών μαθητών που φοιτούν σε δημοτικό 

σχολείο. Για το σκοπό αυτό, τέθηκαν ορισμένοι στόχοι. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι: 
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 Η παρουσίαση των αλλαγών του βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου, των διαπροσωπικών 

και οικογενειακών σχέσεων λόγω της οικονομικής κρίσης.  

 Η καταγραφή στις αλλαγές των αντιλήψεων ως προς τις πολιτικές και τις θρησκευτικές 

επιλογές και συνήθειες την εποχή της κρίσης.   

Για τη διερεύνηση των παραπάνω στόχων καθώς και άλλων, δευτερεύουσας σημασίας, 

δόθηκε ερωτηματολόγιο (Παράρτημα). Η επεξεργασία των δεδομένων από τις απαντήσεις των 

μαθητών στα ερωτηματολόγια πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS.  

3. Αποτελέσματα 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων καθώς επίσης και η ανάλυση των απαντήσεων, γίνεται 

ανά ερώτημα που τέθηκε προς απάντηση από τις οικογένειες. 

 Στο πρώτο ερώτημα το 45 % των ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει επηρεαστεί «πολύ» από 

τη συνεχή προβολή της οικονομικής κρίσης από τα media.  

 Στο δεύτερο ερώτημα το 60% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η οικονομική κρίση έχει 

επηρεάσει «πολύ» τα οράματα, τα ιδανικά, τα πρότυπά, τις σκέψεις για το μέλλον των 

ερωτηθέντων καθώς και των παιδιών τους.  

 Στο τρίτο ερώτημα το 50% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η οικονομική κρίση έχει 

επηρεάσει «πολύ» το κοινωνικό προφίλ, δηλαδή την εικόνα που έχει ο κόσμος για τους 

ερωτηθέντες, την αξιοπρέπειά τους.  

 Στο τέταρτο ερώτημα το 50% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η οικονομική κρίση «μέτρια» 

έχει επηρεάσει αρνητικά τις διαπροσωπικές του σχέσεις (τις σχέσεις του με άλλα μέλη της 

παρέας ή των γνωστών).  

 Στο πέμπτο ερώτημα το 60% των ερωτηθέντων πιστεύει «μέτρια» ότι υπάρχουν 

περισσότερα προβλήματα στις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας τώρα που 

υπάρχει κρίση από ότι παλιότερα.  

 Στο έκτο ερώτημα το 60% των ερωτηθέντων νομίζει ότι «μέτρια» η οικονομική κρίση έχει 

επηρεάσει την παιδεία που σκέφτονται να προσφέρουν στο παιδί τους.  

 Στο έβδομο ερώτημα το 55% των ερωτηθέντων νομίζει ότι «πάρα πολύ» η οικονομική κρίση 

έχει επηρεάσει τον τρόπο που σκέφτονται για την επιλογή επαγγέλματος για το παιδί τους.  

 Στο όγδοο ερώτημα το 50% των ερωτηθέντων νομίζει ότι «πολύ» η οικονομική κρίση έχει 

επηρεάσει τη στάση τους απέναντι σε θέματα υγείας.  

 Στο ένατο ερώτημα το 65% των ερωτηθέντων νομίζει ότι «πολύ» η οικονομική κρίση έχει 

επηρεάσει διακοπές σε σχέση με το παρελθόν.  

 Στο δέκατο ερώτημα το 45%  νομίζει ότι «μέτρια» η οικονομική κρίση έχει απομακρύνει 

τους ερωτηθέντες από τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, τα θρησκευτικά τους καθήκοντα 

και τον τρόπο προσευχής.  

 Στο ενδέκατο ερώτημα το 70% θεωρεί ότι «πολύ» η οικονομική κρίση έχει μεταβάλει την 

εμπιστοσύνη των ερωτηθέντων στα πολιτικά κόμματα;  

 Στο δωδέκατο ερώτημα το 45% θεωρεί «πολύ» ότι η οικονομική κρίση έχει κλονίσει την 

εμπιστοσύνη των ερωτηθέντων στο σύστημα της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας που 

εφαρμόζεται στην χώρα.  

 Στο δέκατο τρίτο ερώτημα το 45% θεωρεί ότι «μέτρια» η οικονομική κρίση έχει κλονίσει 

την εμπιστοσύνη των ερωτηθέντων στο πολιτικό σύστημα.  

 Στο δέκατο τέταρτο ερώτημα το 35% των ερωτηθέντων «μέτρια» έχει σκεφτεί να φύγει από 

την Ελλάδα με προέλευση κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού.  

 Στο δέκατο πέμπτο ερώτημα το 35% των ερωτηθέντων μοιράζεται ανάμεσα στο «λίγο» και το 

«μέτρια» για το πέρασμα από ένα καπιταλιστικό σε ένα πιο σοσιαλιστικό οικονομικό-κοινωνικό 
σύστημα. 
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4. Συμπεράσματα 

Η ενίσχυση των στοιχείων της άμεσης δημοκρατίας, όπως ο ρόλος του δημοψηφίσματος και 

η πρόβλεψη για λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, θα μπορούσαν να δώσουν την αναγκαία ανάσα 

στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Εξάλλου, τα σημερινά αδιέξοδα καθιστούν επιτακτική 

τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, με στόχο την 

εξυγίανση του κομματικού και του πολιτικού συστήματος. 

Ειδικότερα, η αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, η καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ 

βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, η πρόβλεψη μέγιστου ορίου δύο θητειών για υπουργούς και 

βουλευτές, αλλά και η κατοχύρωση της δημοκρατικής διαδικασίας στο εσωτερικό των κομμάτων 

μέσω της απόδοσης νομικής-κανονιστικής ισχύος στα καταστατικά τους είναι ορισμένες από τις 

ενέργειες που μπορούν να συμβάλλουν στην εξυγίανση της πολιτικής ζωής. Οι ακραίες και 

πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε, απαιτούν γενναίες και τολμηρές λύσεις. 

Από τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα ανάπτυξης ερευνών, κατά τις οποίες πρέπει να 

γίνει φανερή η επίδραση ή όχι της οποιαδήποτε κρίσης επάνω στους διάφορους κοινωνικούς 

θεσμούς. Προς αυτήν την κατεύθυνση στην παρούσα έρευνα προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε αν η 

κρίση επιδρά πάνω στους θεσμούς μιας κοινωνίας.  

Παρατηρούμε λοιπόν ότι, άλλοι θεσμοί έχουν επηρεαστεί από την κρίση που υπάρχει στην 

πατρίδα μας, ενώ άλλοι θεσμοί μένουν «αλώβητοι» από την εισβολή της κρίσης. Έτσι σε μερικά 

ερωτήματα που αποτυπώνουν την τάση του ανθρώπου απέναντι στην οικογένειά του ή τη μόρφωση 

του παιδιού του παρατηρούμε ότι οι ερωτώμενοι απαντούν στο «πολύ» όσον αφορά το κοινωνικό 

τους προφίλ, τον αρνητικό επηρεασμό της διάθεσής τους από τα media, τις διακοπές, τον 

επηρεασμό των προτύπων. Ταυτοχρόνως παρατηρούμε ότι οι ερωτώμενοι έχουν χάσει την 

εμπιστοσύνη τους στα πολιτικά κόμματα, ενώ έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη τους στο πολιτικό 

σύστημα. Δεν επιθυμούν όμως να φύγουν και να μετοικήσουν σε κάποια άλλη χώρα, ενώ «λίγο» 

και «μέτρια» απαντούν στο ερώτημα αν θέλουν μια μεταβολή του καπιταλιστικού συστήματος σε 

ένα κοινωνικό και οικονομικό σύστημα περισσότερο σοσιαλιστικό.  

Αντίθετα «πάρα πολύ» έχει αλλάξει ο τρόπος που σκέφτονται για την επιλογή επαγγέλματος 

για το παιδί τους και αυτό δικαιολογείται αφού οι περισσότεροι ερωτώμενοι είναι εργάτες και η 

οικονομική κρίση τους κάνει να αναθεωρούν τις απόψεις τους για τον τρόπο που πρέπει να επιλεγεί 

το επάγγελμα του παιδιού τους. Ταυτόχρονα οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις «μέτρια» έχουν 

επηρεαστεί από την επέλαση της οικονομικής κρίσης.  

Βέβαια πρέπει να ειπωθεί πάλι ότι τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής αναφέρονται για το 

συγκεκριμένο δείγμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να 

υπάρξει γενίκευση, αλλά τα αποτελέσματα να αποτυπώσουν μια τάση της κοινωνίας .   

Ο πολίτης θα είναι πάντα το βασικό κύτταρο κάθε δημοκρατίας. Οι θεσμοί όμως αποτελούν 

το ουσιαστικό οξυγόνο της. Αποστολή κάθε φιλόδοξου μέλους της πολιτικής τάξης, είναι η μη 

διακινδύνευση της σχέσης των δύο αυτών συστατικών. Διαφορετικά, οι συνέπειες είναι 

καταστροφικές για όλους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Τάξη: …………          …….. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 15 ερωτήματα και απευθύνεται σε μέλη οικογένειας με παιδιά 

σε δημοτικό σχολείο.  

Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, για αυτό προσπάθησε να απαντήσεις όσο πιο 

ειλικρινά γίνεται. 

Φύλο:                                                      Άνδρας        Γυναίκα  

Ηλικία:  

Αριθμός μελών οικογένειας:   

Εργάζεστε:                                              Ναι     Όχι  

Ποιο είναι το επίπεδο μόρφωσής σας: Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Πανεπιστήμιο 

        

0 = καθόλου  1 = λίγο  2 = μέτρια  3 = πολύ  4 = πάρα πολύ 

 
1 Κατά πόσο η διάθεσή σας έχει επηρεαστεί αρνητικά από τη συνεχή προβολή της 

οικονομικής κρίσης από τα media; 
00 11 22 33 44 

2 Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τα οράματα, τα ιδανικά, τα πρότυπά, τις σκέψεις σας για 

το μέλλον το δικό σας και των παιδιών σας; 
00 11 22 23 44 

3 Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει το κοινωνικό προφίλ σας, δηλαδή την εικόνα που 

έχει ο κόσμος για εσάς, την αξιοπρέπειά σας; 
00 11 22 33 44 

4 Κατά πόσο η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τις διαπροσωπικές σας σχέσεις 

(τις σχέσεις σας με άλλα μέλη της παρέας ή των γνωστών); 
00 11 22 33 44 

5 Υπάρχουν περισσότερα προβλήματα στις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας 

τώρα που υπάρχει κρίση από ότι παλιότερα; 
00 11 22 33 44 

6 Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την παιδεία που σκέφτεστε να προσφέρετε στο 

παιδί σας; 
00 11 22 33 44 

7 Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τον τρόπο που σκέφτεστε για την επιλογή 
επαγγέλματος για το παιδί σας; 

00 11 22 33 44 

8 Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη στάση σας απέναντι σε θέματα υγείας (δηλ. πηγαίνεις 

το ίδιο συχνά σε γιατρό ή αγοράζεις φάρμακα τόσο συχνά όπως παλιά ή λιγότερο); 
00 11 22 33 44 

9 Έχετε μειώσει τις διακοπές σας σε σχέση με το παρελθόν; 00 11 22 33 44 

10 Η οικονομική κρίση σας έχει απομακρύνει από τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις, τα 
θρησκευτικά σας καθήκοντα, τον τρόπο που προσεύχεστε; 

00 11 22 33 44 

11 Η οικονομική κρίση έχει μεταβάλει την εμπιστοσύνη σας στα πολιτικά κόμματα; 00 11 22 33 44 

12 Η οικονομική κρίση έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη σας στο σύστημα της 

Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας που εφαρμόζεται στην χώρα μας; 
00 11 22 33 44 

13 Η οικονομική κρίση έχει μεταβάλει την εμπιστοσύνη σας στο πολιτικό σύστημα; 00 11 22 33 44 

14 Έχετε σκεφτεί να φύγετε από την Ελλάδα με προέλευση κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού; 00 11 22 33 44 

15 Η οικονομική κρίση έχει μεταβάλει τις ιδέες σας για το πέρασμα από ένα καπιταλιστικό 

σε ένα πιο σοσιαλιστικό οικονομικό – κοινωνικό σύστημα; 
00 11 22 33 44 
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 

Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης 

stvaz@yahoo.gr 

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Ερευνητής Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τμήμα 

Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  

 

Παππάς Ηλίας 

iliaspappas5@gmail.com 

Υποψήφιος διδάκτορας και Ερευνητής Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  

 

Μαυροζαχαράκης Εμμανουήλ 

mavrozaharakis@gmail.com 

Υποψήφιος διδάκτορας και Ερευνητής Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  Τμήμα Πολιτικής 

Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή των παραγόντων που συνετέλεσαν 

στην κρίση στη Νοτιοευρωπαϊκή περιφέρεια και συνακόλουθα η διερεύνηση των σχετιζόμενων 

ενδογενών και εξωγενών αιτιών αυτής. Η μελέτη των δύο κατηγοριών παραγόντων αποτελεί 

βασική μέθοδο για την - κατά το δυνατόν - πιο σφαιρική αποτύπωση των αιτιών που οδήγησαν 

στην πρόσφατη κρίση στις χώρες της Νότιας Ευρώπης καθώς και των επιμέρους επιπτώσεων που 

οδηγούν σε μια κατάσταση παρατεταμένης ύφεσης, διαφορετικών ρυθμών αλλά κοινών 

κατευθύνσεων. Η απορρύθμιση των κρατικών πολιτικών και η εφαρμογή πολιτικών λιτότητας που 

επαύξησαν τα κοινωνικά προβλήματα, αποτελούν δύο κατευθύνσεις πολιτικής που 

αντικατοπτρίζουν την διάκριση του πυρήνα και της περιφέρειας εντός Ευρωζώνης, οδηγώντας στην 

κοινωνική αποσύνθεση και στην διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής. Συνεπώς, οι απειλές που 

διαμορφώνονται τόσο για την δημοκρατία όσο και για τα κοινωνικά δικαιώματα δεν πρέπει να 

υποεκτιμηθούν και ακριβώς αυτός είναι ο απώτερος στόχος της παρούσας μελέτης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Κρίση, Νοτιοευρωπαϊκή Περιφέρεια, Απορρύθμιση, Κράτος Πρόνοιας  

1. Εισαγωγή 

Η οικονομική κρίση έπληξε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις χώρες της Νότιας Ευρώπης 

αυξάνοντας τα ήδη εκτεταμένα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η συγκεκριμένη περιοχή. 

Πέραν των ομοιοτήτων των επιπτώσεων της κρίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι Νοτιοευρωπαϊκές 

χώρες εμφανίζουν κοινές πορείες σε αρκετούς κοινωνικο-οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες, 

με συνέπεια την χάραξη κοινών κατευθύνσεων τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και αναφορικά με 

ζητήματα πολιτικής οικονομίας. Επομένως, αυτοί οι παράγοντες μπορεί να θεωρηθούν ως 

καθοριστικοί για την διαμόρφωση ενός διακριτού συστήματος-μοντέλου ευημερίας. Οι 

προεκτάσεις των συγκεκριμένων κοινών συνισταμένων οδήγησαν σε σημαντικές ομοιότητες ως 

προς τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της κρίσης, παρά τις όποιες αξιοσημείωτες 

διαφορές, κυρίως σε επίπεδο ρυθμών. Τα κοινά κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει 

η συγκεκριμένη περιοχή οδήγησαν επίσης στην δημιουργία παρεμφερών κατευθύνσεων και 

δυσλειτουργιών στην θεσμική διάρθρωση, με βασική απόληξη την αντιμετώπιση αντίστοιχων 
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πιέσεων στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης. Ως εκ τούτου, τα κράτη της Νότιας Ευρώπης αφενός 

βρέθηκαν σε έναν κυκεώνα οικονομικής αποδιάρθρωσης λόγω των εγγενών και εξωγενών 

οικονομικών ανισορροπιών και αφετέρου ο δημόσιος τομέας και ιδίως το κράτος πρόνοιας 

αντιμετωπίστηκαν ως βασικοί παράγοντες οικονομικής αστάθειας και ο περιορισμός τους που 

κρίθηκε αναγκαίος, δεν οδήγησε στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Απώτερη επίπτωση 

αυτής της τάσης ήταν η επαύξηση των κοινωνικών δυσχερειών, η αμφισβήτηση του κράτους 

πρόνοιας ως θεσμού ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής μέσω της αλληλεγγύης και η εφαρμογή 

μιας εσωτερικής υποτίμησης-υποβάθμισης του κοινωνικού κεφαλαίου και εν γένει του 

παραγωγικού συστήματος. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά ζητήματα που εμφανίστηκαν 

κατά τη διάρκεια της κρίσης στις εν λόγω χώρες, η παρούσα εισήγηση στοχεύει στην περιγραφή 

των κοινών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης περιοχής, η οποία ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο, 

μελετάται ακόμα ως ένα διακριτό πεδίο, και στην χαρτογράφηση των επιπτώσεων των 

εφαρμοζόμενων πολιτικών λιτότητας. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Βασικοί ενδογενείς παράγοντες του Νοτιοευρωπαϊκού συστήματος ευημερίας 

To Νοτιοευρωπαϊκό σύστημα ευημερίας (μοντέλο ευημερίας) αναγνωρίζεται από αρκετούς 

μελετητές ως μια ξεχωριστή περιοχή όπου οι χώρες που την απαρτίζουν (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, 

Πορτογαλία) εμφανίζουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά και πορείες, επιτρέποντας κατ’ αυτό τον 

τρόπο την συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση. Η αναγνώριση της ύπαρξης ενός διακριτού 

συστήματος-μοντέλου έχει ως σκοπό την ανεύρεση κοινών κριτηρίων που ιστορικά αποτέλεσαν 

δομικούς παράγοντες συγκρότησης των επιμέρους χαρακτηριστικών, δυσλειτουργιών και πορειών 

(path-dependence). Σύμφωνα με τον Ferrera (1996), αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν (1) 

μια ιδιαίτερα κατακερματισμένη αγορά εργασίας που χαρακτηρίστηκε από εσωτερική πόλωση, (2) 

την δόμηση (με αρκετά οργανωτικά και διαχειριστικά προβλήματα) καθολικών εθνικών 

συστημάτων υγείας, (3) έναν ανεπαρκή βαθμό διείσδυσης του κράτους στον τομέα της κοινωνικής 

πρόνοιας και την ταυτόχρονη ύπαρξη ενός εξαιρετικά συγκεχυμένου συνδυασμού δημόσιων και μη 

δημόσιων φορέων και ιδρυμάτων, (4) ένα εκτεταμένο επίπεδο πελατειακών σχέσεων και άτυπης 

οικονομίας και (5) την ανθεκτικότητα των πρακτικών και των θεσμών στις μεταρρυθμίσεις (reform 

resistant).  

Τα πρώτα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στις χώρες της Νότιας Ευρώπης εισήχθησαν 

κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα (Ferrera, 2007), αλλά η ανάπτυξή τους, εκτός από την 

ιταλική περίπτωση, παρέμεινε ανεμική λόγω του καθυστερημένου εκδημοκρατισμού και της 

κοινωνικοοικονομικής αποσταθεροποίησης. Έτσι, ενώ η Ιταλία ήταν η πρώτη χώρα, ανάμεσα στις 

Νοτιεοευρωπαϊκές, που εισήγαγε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και η πρώτη που επέκτεινε τις 

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι άλλες τρεις επέκτειναν τα 

κράτη πρόνοιας μόνο μετά την καθυστερημένη μετάβασή τους στη δημοκρατία, δηλαδή τη 

δεκαετία του 1980. Σύμφωνα με τους Ferrera (2010) και Gallie και Paugman (2000), η κοινή 

πορεία αυτής της καθυστερημένης επέκτασης του κράτους ευημερίας χαρακτηρίστηκε από τον 

διαχωρισμό σε υπερπροστατευόμενους και υποπροστατευόμενους πολίτες, ήτοι στην κοινωνική 

πόλωση είτε μελετάμε τους ενταγμένους στην απασχόληση είτε τους μη ενταγμένους.  

Ο καθυστερημένος εκσυγχρονισμός, η εκβιομηχάνιση και ο εκδημοκρατισμός δεν άφησαν 

χώρο για την επίλυση των προβλημάτων που ενυπήρχαν και συνέβαλλαν στη διατήρηση αρκετών 

εμποδίων στη δημιουργία ορθολογικών και αποτελεσματικών θεσμών κοινωνικής πρόνοιας. Ο 

κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και ο εκτεταμένος διπολισμός οφείλονταν στην 

καθυστερημένη εκβιομηχάνιση και οικοδόμηση θεσμών, καθώς η φάση επέκτασής τους συνέπεσε 

με τις πετρελαϊκές κρίσεις στις δυτικές οικονομίες και τις συνεπαγόμενες οικονομικές πιέσεις που 

ακολούθησαν. Ειδικότερα, η κοινωνική ευπάθεια και η άτυπη οικονομία εξακολουθούσαν να είναι 

αρκετά εκτεταμένες ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ενός συστήματος εσωτερικών διακρίσεων 
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(εντός της απασχόλησης υπάρχει η διάκριση μεταξύ των εργαζομένων στον πυρήνα, στον 

περιφερειακό τομέα και στον άτυπο, με τους δυο τελευταίους να περιλαμβάνουν όλο και 

περισσότερους επισφαλώς εργαζομένους με κίνδυνο αντιμετώπισης πολλαπλών κοινωνικών 

προβλημάτων). Μετά το 1980, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης χαρακτηρίστηκαν από δραστικές 

αλλαγές (Bermeo, 2000). Ο γεωργικός τομέας (World Bank, 2017a) και η απασχόληση στη 

βιομηχανική παραγωγή (World Bank, 2017b) μειώθηκαν, ο τομέας των υπηρεσιών αυξήθηκε 

δραστικά (World Bank, 2017c), η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας αυξήθηκε (Eurostat, 

2017α) και η ευελιξία γενικά της αγοράς εργασίας προωθήθηκε περαιτέρω (Ferrera, 2010). Αυτές 

οι αλλαγές, καθώς και η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια στην Ευρωζώνη, 

δημιούργησαν την άμεση ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων ανεμικής ανταγωνιστικότητας, 

ένταξης στην αγορά εργασίας και μεταρρυθμίσεων του κράτους πρόνοιας προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τους νέους αυξανόμενους κοινωνικούς κινδύνους. 

Ταυτόχρονα, για ορισμένους μελετητές, αυτή η ιδιαίτερη θεσμική διάρθρωση των κρατών 

ευημερίας της Νότιας Ευρώπης είναι αποτέλεσμα πολιτικο-ιδεολογικών πολώσεων και πιέσεων, 

ιδίως από την αριστερά (Diamandouros, 1994; Watson, 2008). Αυτές οι πιέσεις, υποστηρίζοντας 

θεωρητικά καθολικά ιδανικά, δεν οδήγησαν στη δημιουργία ενός περιεκτικού και αποδοτικού 

κράτους πρόνοιας, το οποίο θα προστατεύσει ολόκληρη την κοινωνία από τους κοινωνικούς 

κινδύνους. Συγκεκριμένα, αφενός επιδίωξαν τη δημιουργία ενός συστήματος κοινωνικής 

ασφάλισης με υψηλά επίπεδα προστασίας και ενός καθολικού συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψης, από την άλλη όμως, μέσω των εμποδίων στις μεταρρυθμίσεις που έθεταν, διατήρησαν 

στην ουσία ένα σύστημα στο οποίο η κατανομή των κοινωνικών παροχών και μεταβιβάσεων 

ακολούθησε την κατακερματισμένη δομή της αγοράς εργασίας και για να μην υποστούν εκλογικές 

και πολιτικές αρνητικές συνέπειες, στήριζαν μια μάλλον αδύναμη ενίσχυση για τους κοινωνικά 

ευάλωτους εργαζόμενους ή τους αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας (Ferrera, 2010).  

Οι παραπάνω βασικές παράμετροι οδήγησαν στη δημιουργία «μονοδιάστατων» συστημάτων 

κοινωνικής πρόνοιας που δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια και τον εκτεταμένο 

κοινωνικό αποκλεισμό σε διάφορες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, ως αποτέλεσμα των 

κατακερματισμένων και ανεπαρκώς αναπτυγμένων κοινωνικών υπηρεσιών και των ασθενών 

δικτύων ασφαλείας. Έτσι, τα συστήματα περιλάμβαναν ελάχιστα και κατακερματισμένα μέτρα για 

την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι 

νεοεισερχόμενοι στο εργατικό δυναμικό, οι μετανάστες και οι παράνομοι εργαζόμενοι-«μαύρη» 

εργασία (Ferrera, 2010). Υπό αυτές τις συνθήκες, τα ποσοστά φτώχειας ήταν παραδοσιακά 

υψηλότερα σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας και αυξήθηκαν περαιτέρω κατά τη 

διάρκεια της οικονομικής κρίσης (Eurostat, 2017b; Matsaganis et al., 2003; Petmezidou, 

Papatheodorou, 2006). 

2.2. Κύριοι εξωγενείς παράγοντες κρατικής απορρύθμισης και κοινωνικής αποσύνθεσης κατά 

τη διάρκεια της κρίσης στη Νότια Ευρώπη 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κατευθύνσεις πολιτικής που χαράσσονται από τους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς επικαθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές των επιμέρους κρατών. 

Ταυτόχρονα, οι δημόσιες πολιτικές εφαρμόζονται μέσα σε ένα πολύπλοκο πλαίσιο όπου τίθενται 

αρκετοί περιορισμοί στην υλοποίησή τους. Συνεπώς, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι, κυρίως λόγω 

της μονοδιάστατης νομισματικής ενοποίησης, αποσπάται μέρος της εθνικής κυριαρχίας των 

κρατών-μελών και εμμέσως επηρεάζεται σημαντικά ο τρόπος άσκησης της κοινωνικής πολιτικής 

καθώς και όλου του πλαισίου των δημόσιων πολιτικών. Η κατάσταση αυτή έχει ονομαστεί από 

αρκετούς μελετητές ως ένα πλαίσιο ημι-κυριάρχων κρατών πρόνοιας  (Falkner, 2010; Ferrera, 

2005; Hemerijck, 2006; Leibfried, Pierson, 2000; Rhodes, 1998).  

Είναι γεγονός ότι η αυτονομία των εθνικών κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών έχει 

υποστεί αρκετούς περιορισμούς και επικαθορίζεται συχνά με έλλειμμα νομιμοποίησης, λόγω της 

μονοδιάστατης προώθησης της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η οποία κυρίως εστιάζεται σε μέτρα 
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μακροοικονομικής πολιτικής που αποσκοπούν στην περιχαράκωση της Ενιαίας Αγοράς μέσω της 

προώθησης της σταθερότητας των τιμών, της δημοσιονομικής σταθερότητας και της οικονομικής 

απελευθέρωσης (Scharpf, 2004; 2010).  

Η ανισορροπία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης συχνά αναφέρεται και ως θεσμική ασυμμετρία 

μεταξύ της στόχευσης της επίτευξης κοινωνικής συνοχής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και του 

υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου της Ενιαίας Αγοράς. Η συγκεκριμένη αντινομία προκύπτει από 

την εγγενή δυσαρμονία της ευρωπαϊκής ενοποίησης που οδήγησε σε τεράστιες αντιθέσεις ανάμεσα 

στα επιμέρους κράτη της Ευρωζώνης, καθώς κάποια, όπως η Γερμανία, ενίσχυσαν το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διέθεταν από πριν, ενώ κάποια άλλα, όπως οι χώρες του Νότου, 

αντιμετώπισαν τεράστια ανταγωνιστικά και οικονομικά προβλήματα και χρειάστηκαν επιπλέον 

χρηματοδότηση. Εντούτοις, η εφαρμογή ενός συγκεκριμένου δόγματος πολιτικής που εστιάζεται 

στην λιτότητα, οδήγησε σε περεταίρω κοινωνικές ανισότητες και σε ανάσχεση των πολιτικών των 

κρατών πρόνοιας στην περιφέρεια της Ευρωζώνης. Ταυτόχρονα, η διάκριση που επεκτάθηκε 

ανάμεσα στις χώρες του πυρήνα και σε αυτές της περιφέρειας της Ευρωζώνης αυτόματα 

απομακρύνει το ίδιο το εγχείρημα από τους θεμελιώδεις σκοπούς του, ενώ θέτει ανυπέρβλητους 

περιορισμούς στις εθνικές δημόσιες πολιτικές. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την διάκριση 

ανάμεσα σε Βορρά και Νότο, ήτοι ανάμεσα σε δανειζόμενα και δανείζοντα κράτη, με τα 

δανειζόμενα να επιδέχονται σοβαρές κυρώσεις, περιορισμούς και ελέγχους (Beck, 2013).  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός της ΟΝΕ στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό, μεταξύ 

άλλων, σε νεοκλασσικές θεωρήσεις, όπως αυτή του Mundell (1961) για την δημιουργία βέλτιστων 

οικονομικών ζωνών. Παρά την διαφορετική μορφή που έλαβε η ΟΝΕ, η λογική πάνω στην οποία 

στηρίχθηκε και συνεχίζει να στηρίζεται εστιάζεται στον μονεταρισμό, την νεοκλασσική πεποίθηση 

των αποτελεσματικών ελεύθερων αγορών και την αποστροφή προς την κρατική παρεμβατικότητα. 

Συνεπώς, οι χρηματοπιστωτικές αγορές καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την έκβαση των οικονομικών 

συναλλαγών, ενώ η διατήρηση ενός «σκληρού» νομίσματος με χαμηλό πληθωρισμό θεωρείται ότι 

προάγει την ανταγωνιστικότητα των τιμών και τις εξαγωγές. Η απαραίτητη προϋπόθεση για την 

διατήρηση χαμηλού πληθωρισμού δεν είναι άλλη από την επίτευξη αυξημένων εξαγωγών προς 

χώρες εκτός Ευρωζώνης. Τα δεδομένα όμως για την Ευρωζώνη επιδεικνύουν ότι υπάρχουν χώρες, 

όπως η Γερμανία, με υψηλά πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών και χώρες, όπως η Ελλάδα, με 

μεγάλα ελλείμματα (Eurostat, 2016a). Οι ανισορροπίες αυτού του είδους είναι αποτέλεσμα της 

έλλειψης συντονισμένων παρεμβάσεων για την τόνωση της ενεργού ζήτησης, με συνέπεια να 

δημιουργείται η διάκριση μεταξύ δανειστριών και δανειζόμενων χωρών, με τις δεύτερες να 

βρίσκονται συνεχώς κάτω από την πίεση της μείωσης των μισθών για της αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας, που οδηγεί όμως σε ύφεση ή παρατεταμένη στασιμότητα, η οποία συντείνει 

στην επαύξηση των κοινωνικών προβλημάτων, χωρίς την δυνατότητα αποτελεσματικής 

εξισορρόπησης από το – πλέον περιορισμένο - κράτος πρόνοιας.  

Αναμφισβήτητα, η Ευρωζώνη είναι ένα κατασκεύασμα που προωθεί την ιδέα της 

Ευρωπαϊκής ενοποίησης, εντούτοις η θεσμική της μορφή και ο «οικονομικίστικος» (Judt, 2012: 54) 

τρόπος αντίληψης της πολιτικής, θέτουν σημαντικά προσκόμματα στα κράτη μέλη – ιδιαίτερα της 

περιφέρειας - ως προς την αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων που 

ανακύπτουν. Έτσι, η προσκόλληση στην αντίληψη της αυτόματης ρύθμισης μέσω των αγορών έχει 

οδηγήσει στην εφαρμογή μέτρων λιτότητας, που στην πραγματικότητα οξύνουν τα κοινωνικά 

προβλήματα διότι, παρά την μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους για τις προβληματικές 

χώρες μέσω των μηχανισμών, όπως ο ESM, συνεχίζεται ο υφεσιακός κύκλος, λόγω της μείωσης 

της συναθροιστικής ζήτησης που συνιστά συνέπεια της εσωτερικής υποτίμησης (Patomäki, 2013; 

Wood, 2014), με αποτέλεσμα την αύξηση της κοινωνικής ανισότητας για τις χώρες της Νότιας 

Ευρώπης (βλέπε πίνακα 1). 
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Πίνακας 1: Μεταβολές στην εισοδηματική ανισότητα με βάση τoν δείκτη GINI στην Ευρωζώνη-12 

 

Κράτος-μέλος 1998 2008 2015 Διαφορά 1998-

2008 

Διαφορά  2008-

2015 

Αυστρία 24 27,7 27,2 +15,42 -1,81 

Φινλανδία 22 26,3 25,2 +19,55 -4,18 

Γερμανία 25 30,2 30,7 +20,80 +1,66 

Ολλανδία 25 27,6 26,4 +10,40 -4,35 

Λουξεμβούργο 26 27,7 28,7 +6,54 +3,61 

Βέλγιο 27 27,5 26,2 +1,85 -4,73 

Γαλλία 28 29,8 29,2 +6,43 -2,01 

Περιφέρεια                                                       

Ιταλία 31 31 32,4 0,0 +4,52 

Ελλάδα 35 33,4 34,2 -4,57 +2,40 

Ιρλανδία 34 29,9 30,8 -12,06 +3,01 

Ισπανία 34 31,9 34,6 -6,18 +8,46 

Πορτογαλία 37 35,8 34 -3,24 -5,03 
      Πηγή: Eurostat (2016b) 

 

Στο πλαίσιο αυτό, αρκετοί μελετητές θεωρούν ότι η στρατηγική αυτή πλήττει την 

δημοκρατικότητα του εγχειρήματος της ενοποίησης και επιβάλλει μια συγκεκριμένη πολιτική 

κατεύθυνση που οδηγεί στην έξαρση των κοινωνικών προβλημάτων στις Νοτιοευρωπαϊκές  χώρες 

(Matthijs, 2016; Offe, 2003; Scicluna, 2014), η οποία με την σειρά της αυξάνει την καχυποψία και 

τις αρνητικές στάσεις απέναντι στην ΕΕ από μεγάλο μέρος των πολιτών, διευρύνοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο την επιρροή του λαϊκισμού και του εθνικισμού (βλέπε επί παραδείγματι την άνοδο των 

λαϊκιστών στην Ιταλία στις πρόσφατες εθνικές εκλογές του 2018-Κίνημα Πέντε Αστέρων και 

Λέγκα του Βορρά). 

3. Συμπεράσματα 

Οι κύριοι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τα Νοτιοευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας δεν πρέπει να 

οδηγούν αυτομάτως στη διαπίστωση ότι οι τέσσερις υπό εξέταση χώρες εφάρμοσαν ακριβώς τις 

ίδιες πολιτικές. Έτσι, για παράδειγμα, το κύριο πρόβλημα στην Ισπανία στο ξεκίνημα της κρίσης 

ήταν ο τραπεζικός της τομέας ενώ στην Ελλάδα ήταν το υψηλό δημόσιο έλλειμμα και χρέος. 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τέσσερις χώρες, αντιμετώπισαν κρίση δημόσιου χρέους 

και ελλείμματος τόσο ως αποτέλεσμα των εσωτερικών δυσκαμψιών όσο και ως επακόλουθο της 

παγκόσμιας κρίσης. Υπό τις πιέσεις των αγορών και των υπερεθνικών οργανισμών για την 

εφαρμογή μιας συγκεκριμένης στρατηγικής οικονομικής πολιτικής, οι τέσσερις χώρες γνώρισαν μια 

περίοδο κρατικής απορρύθμισης. Η Ελλάδα και η Πορτογαλία εφάμροσαν συγκεκριμένες 

μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των μνημονίων με την Τρόικα (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα-ΕΚΤ, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο-ΔΝΤ), η Ιταλία έλαβε συγκεκριμένες οδηγίες 

εφαρμογής πολιτικών λιτότητας από την ΕΚΤ (Pavolini et al, 2015, Sacchi, 2015), ενώ η Ισπανία 

έλαβε δάνειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα χρηματοδότησης του 

τραπεζικού της τομέα. Παρά τις διαφορές μεταξύ των χωρών του Νότου, η διαδικασία 

μεταρρύθμισης που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο των προαναφερόμενων συμφωνιών και πιέσεων 

επικεντρώθηκε κυρίως στη δημοσιονομική εξυγίανση και στην απελευθέρωση της αγοράς, ενώ 

παράλληλα προώθησε διαδικασίες απορρύθμισης – περιορισμού - των πολιτικών του κράτους 

πρόνοιας. 

Συγκεκριμένα, από την έναρξη της κρίσης παρατηρείται περιορισμός των εργασιακών 

δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, στην οποία αυξήθηκε το χάσμα μεταξύ 
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ενταγμένων μη ενταγμένων (insiders-outsiders), ήτοι σε αυτούς που απολαμβάνουν μεγαλύτερα 

επίπεδα κοινωνικής προστασίας και οικονομικής ευημερίας και σε όσους βρίσκονται υπό τον 

κίνδυνο της φτώχειας και της εργασιακής επισφάλειας. Ταυτόχρονα, η πολιτική εσωτερικής 

υποτίμησης που εφαρμόστηκε ευρέως στη Νότια Ευρώπη αύξησε την επισφαλή απασχόληση, 

δηλαδή τους φτωχούς εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες επιβίωσης (Eurostat, 2017c). 

Κατά συνέπεια, οι νέοι άνθρωποι μαστίζονται ακόμα περισσότερο από αυτές τις επιπτώσεις και 

οδηγούνται είτε στη μετανάστευση (brain drain) είτε στην ευπάθεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, 

όπως αποδεικνύουν πρόσφατες έρευνες (Kotroyannos et al 2015). Επιπλέον, τα συνταξιοδοτικά 

συστήματα προσφέρουν συντάξεις «φτώχειας» στους νέους συνταξιούχους, τα συστήματα υγείας 

αντιμετωπίζουν άμεση και έμμεση μερική ιδιωτικοποίηση και ολόκληρη η δομή του κράτους 

πρόνοιας μετατρέπεται σταδιακά σε μια μορφή επιλεκτικής παρέμβασης που δεν αρκεί για την 

επίλυση των αυξανόμενων κοινωνικών προβλημάτων και των υφισταμένων διαρθρωτικών 

ανεπαρκειών. 

Είναι αλήθεια ότι πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, η προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με την 

εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής βασίστηκε σε μια πολυεπίπεδη και ταυτόχρονα ευέλικτη 

μορφή διακυβέρνησης, η οποία χρησιμοποίησε κυρίως τα εργαλεία της ανοικτής μεθόδου 

συντονισμού (De La Porte, Heins, 2015). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, οι εθνικές κυβερνήσεις 

διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των κοινωνικών πολιτικών, καθώς και στον 

καθορισμό των σχέσεων και των ρόλων των κοινωνικών εταίρων, των περιφερειακών 

κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Ωστόσο, από το ξέσπασμα της κρίσης, αυτό το 

μοντέλο πολιτικής αντιστράφηκε ριζικά. Συνεπώς, υπήρξε σημαντική μεταβίβαση κυριαρχίας σε 

υπερεθνικούς θεσμούς, οι οποίοι έθεσαν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για την εφαρμογή 

συγκεκριμένων πολιτικών, ειδικά σε χώρες που χρειάστηκαν προγράμματα διάσωσης, όπως η 

Ελλάδα και η Πορτογαλία. Ως εκ τούτου, υπήρξε σημαντική διατάραξη της πολιτικής και 

οικονομικής κυριαρχίας των χωρών αυτών, καθώς αυτά τα υπερεθνικά κέντρα δεν έχουν άμεση 

δημοκρατική νομιμότητα. Ταυτόχρονα, πρέπει να αναφερθεί ότι αυτού του είδους η χάραξη 

πολιτικής σε εθνικό επίπεδο οδήγησε στην έξαρση του λαϊκισμού, καθώς έχει μετατραπεί σε  

διαδικασία εκ των άνωθεν και την αφαίρεση μέρους της κυριαρχίας από τα επιμέρους κράτη 

(Falkner, 2010; Ferrera, 2005; Hemerijck, 2006; Leibfried, Pierson, 2000; Rhodes, 1998), 

καθιστώντας τα «ημι-κυρίαρχα» σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ορισμένοι μελετητές επιμένουν ότι ένας από τους κύριους 

λόγους για την κρίση στις χώρες της Νότιας Ευρώπης ήταν η επέκταση του κόστους εργασίας ανά 

μονάδα προϊόντος πριν από την κρίση. Για το λόγο αυτό, η προσέγγιση αυτή υπογραμμίζει ότι η 

εσωτερική υποτίμηση ήταν απαραίτητη και, κατά συνέπεια, η εφαρμογή πολιτικών λιτότητας, που 

οδήγησαν στην απορρύθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών. Εντούτοις, η συγκεκριμένη υπόθεση 

ήταν εν μέρει αληθινή. Συγκεκριμένα, όπως απέδειξαν οι Felipe και Kumar (2011), η αύξηση του 

κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος ήταν σύμφωνη με τον πληθωρισμό και δεν ήταν 

αποτέλεσμα του συνδυασμού υψηλότερου κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στο πλαίσιο 

υψηλότερων ποσοστών παραγωγής. Με βάση αυτή την υπόθεση, η εσωτερική υποτίμηση δεν ήταν 

μόνο περιττή αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν καταστροφική από κοινωνική και οικονομική 

άποψη. Αυτή η εσωτερική υποτίμηση μαζί με την «top-down» εφαρμογή των πολιτικών που 

μείωσαν δραματικά το επίπεδο των κοινωνικών ωφελειών και των θετικών ρυθμίσεων που 

προστατεύουν τους εργαζόμενους από την κατάπτωση στο πρεκαριάτο, δημιούργησαν μια εντελώς 

νέα κατάσταση με υψηλότερα επίπεδα φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και αποδιοργανωμένης 

πρόνοιας. Συνεπώς, αυτό το είδος κράτους πρόνοιας είναι απλώς ένας μηχανισμός που 

διαχειρίζεται τη φτώχεια και επίσης ελέγχεται εξωτερικά. Έτσι, το βασικό ερώτημα που τίθεται υπό 

αυτές τις συνθήκες είναι το πώς η χάραξη πολιτικής στο επίπεδο της κοινωνικής πρόνοιας θα γίνει 

πιο ευέλικτη και θα επιτρέψει την εφαρμογή μέτρων που συνδέονται με τις θεμελιώδεις αξίες του 

κράτους πρόνοιας. 
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Από κανονιστική άποψη, ο μετασχηματισμός δεν πρέπει να είναι «μονοδιάστατος», 

μεροληπτικός και κοινωνικά περιοριστικός (π.χ. μειώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τους 

μισθούς και τις κοινωνικές παροχές). Αντίθετα, όπως προτείνει o Hemerijck (2013: 396), θα πρέπει 

να πραγματοποιηθεί μια θετική αναμόρφωση προς τη δημιουργία μιας «Κοινωνικής Ευρώπης». Ο 

στόχος της οικοδόμησης της «Κοινωνικής Ευρώπης» αποτελεί το κύριο επιχείρημα για περαιτέρω 

πολιτικό και κοινωνικό εξευρωπαϊσμό που θα συμπληρώσει μια προοδευτική νομισματική και 

οικονομική ολοκλήρωση. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιδιαιτερότητες ενός μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας 

του Νότου και οι συχνά δυσμενείς συνθήκες για τη μεταρρύθμισή του, τηρώντας παράλληλα ένα 

ελάχιστο σύνολο κοινωνικών αξιών, βοηθούν στην εξέταση των διαδικασιών μετασχηματισμού της 

ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Συνεπώς, η συγκεκριμένη ανάλυση ανέδειξε την σημασία της 

επικέντρωσης στην κοινωνική Ευρώπη, ταυτόχρονα όμως με την συμπερίληψη-επικέντρωση στις 

επιμέρους ιδιαιτεροτήτες μιας περιοχής όπως η Νότια Ευρώπη, με γνώμωνα την παράλληλη 

επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Συνεπώς, η εστίαση στη μονοδιάστατη 

εφαρμογή πολιτικών λιτότητες εντός της Ευρωζώνης από κοινού με τις εγγενείς αδυναμίες, δεν 

επιλύει τα προβλήματα αλλά τα διογκώνει για χώρες όπως οι Νοτιοευρωπαϊκές και είναι βέβαιο ότι 

διατηρεί τις δραματικές διακρίσεις ανάμεσα στο πυρήνα και την περιφέρεια.  
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Περίληψη  

Η έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out) εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο 

τα τελευταία χρόνια και έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, αλλά 

και τους ειδικούς του μάνατζμεντ, καθώς έχουν αναγνωρίσει τις σημαντικές της επιπτώσεις στο 

άτομο, στον οργανισμό και γενικότερα στην οικονομία και την παραγωγή.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει την επαγγελματική εξουθένωση των 

εργαζομένων σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι 

εργαζόμενοι (Ν130) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης. Για τη μελέτη και τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των 

εργαζομένων χρησιμοποιήθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο της Maslach, το οποίο διαθέτει 

διεθνή αξιοπιστία και έχει σταθμιστεί και στην Ελλάδα. Είναι από τις λίγες φορές που γίνεται 

έρευνα για την επαγγελματική εξουθένωση εργαζομένων σε κοινωνικές δομές και έχει πολύ μεγάλη 

σημασία που διεξήχθη σε μια περίοδο που η χώρα μας βρίσκεται σε οικονομική και κοινωνική 

κρίση και οι εργαζόμενοι έχουν δεχθεί πολύ σοβαρές συμπιέσεις των ατομικών και κοινωνικών 

τους δικαιωμάτων.  

http://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/SL.IND.EMPL.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS
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Λέξεις Κλειδιά: Επαγγελματική Εξουθένωση, Εργαζόμενοι, Κοινωνικές Δομές, Οικονομική 

Κρίση. 

Εισαγωγή 

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης είναι ένας όρος που έχει ως σκοπό να περιγράψει 

μια ψυχολογική κατάσταση η οποία εμφανίζεται μετά από μια μακρά περίοδο έκθεσης σε 

στρεσογόνους παράγοντες. Χαρακτηρίζεται από συναισθηματική κόπωση, δηλαδή όταν κάποιος 

νιώθει ότι έχει υπερφορτωθεί ψυχοσυναισθηματικά σε μια εργασία. Επίσης, χαρακτηρίζεται  από 

αποπροσωποποίηση, που αναφέρεται στη μη προσωπική και μη συναισθηματική αντίδραση στα 

άλλα άτομα, καθώς και από μειωμένη προσωπική απόδοση, που αναφέρεται στο μειωμένο αίσθημα 

απόδοσης και ολοκλήρωσης από την εργασία (Schaufeli, 1999). 

Ο όρος “ Burnout” ή επαγγελματική εξουθένωση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην 

Αμερική την δεκαετία του ’70. Παρότι σήμερα δεν υπάρχει ακόμη ένας κοινά αποδεκτός ορισμός 

για το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, συχνά αυτό ορίζεται ως η ψυχολογική και 

σωματική κατάρρευση η οποία προκαλείται εξαιτίας του επαγγελματικού τρόπου ζωής (Schaufeli, 

1999). Για την περιγραφή του συνδρόμου έχουν διατυπωθεί διάφορες προσεγγίσεις. Οι Παπαδάτου 

και Αναγνωστόπουλος (1999) συγκεντρώνοντας τις βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις για την 

επαγγελματική εξουθένωση, εστιάζουν στο μοντέλο της Maslach, το οποίο θα παρουσιαστεί με 

όλες τις διαστάσεις του στη συνέχεια. 

1. Επαγγελματική Εξουθένωση 

Ο όρος επαγγελματική εξουθένωση χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ψυχοσωματική 

κατάσταση και την εργασιακή απόδοση ενός ατόμου ενταγμένου στην παραγωγική διαδικασία. 

Διάφορα μοντέλα και θεωρίες αναπτύχθηκαν και επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τις συνιστώσες του 

συνδρόμου και να εντοπίσουν τους παράγοντες που συμβάλουν στην εμφάνισή του, δίνοντας 

διάφορους ορισμούς. Όλοι οι ορισμοί συγκλίνουν στην αρνητική ψυχολογική εμπειρία του ατόμου 

που αποτελεί απόκριση στο εργασιακό στρες.  

Ο πιο ευρέως αποδεκτός ορισμός της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι αυτός της Maslach. 

Η επαγγελματική εξουθένωση είναι μια παρατεταμένη αντίδραση σε χρόνιους συναισθηματικούς 

και διαπροσωπικούς στρεσογόνους παράγοντες του επαγγελματία, ο οποίος αλληλεπιδρά με 

εξυπηρετούμενους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους (Maslach, 1982). Η επαγγελματική 

εξουθένωση είναι ένα σύνδρομο με τρεις συνιστώσες : την συναισθηματική εξάντληση, την 

αποπροσωποποίηση και την έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων.  Και οι τρεις διαστάσεις έχουν 

σημαντική αρνητική επίδραση όσον αφορά την υγεία, αλλά και οργανωτικές συνέπειες. Η πρώτη 

διάσταση, η συναισθηματική εξάντληση περιλαμβάνει αισθήματα ψυχικής και σωματικής 

κόπωσης. Επιπλέον, η απώλεια ενέργειας και διάθεση εντάσσεται στην συγκεκριμένη διάσταση. Η 

δεύτερη διάσταση στο μοντέλο που περιγράφεται, η αποπροσωποποίηση, αναφέρεται στην 

απομάκρυνση και την αποξένωση των εργαζομένων από τους ασθενείς τους. Αποτέλεσμα αυτού 

είναι ότι οι εργαζόμενοι γίνονται επιθετικοί, κυνικοί και απρόσωποι στην συναναστροφή τους με 

τους ασθενείς. Τέλος, η τρίτη διάσταση, η προσωπική επίτευξη, περιγράφεται ως η αίσθηση που 

έχει ο εργαζόμενος ότι είναι ανίκανος να προσφέρει και ότι έχει μειωμένη απόδοση (Maslach, 

Jackon, Leiter, 1996). 

2. Παράγοντες που οδηγούν στην Επαγγελματική Εξουθένωση 

Οι παράγοντες της επαγγελματικής εξουθένωσης αναζητούνται στην δυναμική 

αλληλεξάρτηση μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντος (Παπαδάτου και Αναγνωστόπουλος, 1999). 

Μελέτες υποστηρίζουν ότι το σύνδρομο προκαλείται από τις στρεσογόνες και δυσμενείς συνθήκες 

εργασίας όπως το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα, η ασάφεια όσον αφορά το ρόλο του 

εργαζόμενου, η σύγκρουση ρόλων,  η έλλειψη ψυχολογικής στήριξης, η έλλειψη πόρων, η αυστηρή 
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διοίκηση του οργανισμού, αλλά και οι αλλαγές μέσα στην οργάνωση (Pines, 1986, Maslach, 

Schaufeli, Leiter, 2001). Μια άλλη πτυχή δίνει έμφαση στις πιεστικές συνθήκες εργασίας και στις 

σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων (Αντωνίου, 2008). Άλλες μελέτες εστιάζουν στους ατομικούς 

παράγοντες και στην επίδραση των προσδοκιών του εργαζομένου από τον εαυτό του ως 

επαγγελματία αλλά και από το χώρο εργασίας του (Leiter and Maslach, 1988). 

Έρευνες για τη επαγγελματική εξουθένωση στον χώρο των κοινωνικών επιστημών 

συγκαταλέγουν ως παράγοντες κινδύνου την συνεχή επαφή με τον ανθρώπινο πόνο, τις διαρκώς 

αυξανόμενες ανάγκες των εξυπηρετούμενων, την πολυπλοκότητα αυτών των αναγκών, τη 

ματαίωση που βιώνουν οι επαγγελματίες στις κοινωνικές δομές, τις πιεστικές συνθήκες εργασίας, 

τις χαμηλές αμοιβές, τις κακές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων, τις δυσκολίες επικοινωνίας, κ.ά.  

Επίσης, οι  αιτίες για την εκδήλωση της επαγγελματικής εξουθένωσης έχουν μελετηθεί σε 

συνάρτηση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση) τους 

ενδοατομικούς (προσωπικότητα, κίνητρα), τους διαπροσωπικούς (υποστηρικτικό δίκτυο) και 

κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες (φιλοσοφία και στάσεις απέναντι στην εργασία) (Παπαδάτου 

και Αναγνωστόπουλος, 1999, Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001). 

3. Επιπτώσεις Επαγγελματικής Εξουθένωσης 

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, ως επακόλουθο παρατεταμένου εργασιακού 

άγχους, παρουσιάζει αρνητικές συνέπειες στην ατομική, οικογενειακή αλλά και επαγγελματική ζωή 

των εργαζομένων (Hellesoy et all, 2000). Η μακροχρόνια έκθεση του επαγγελματία σε συνθήκες 

εργασίας που προκαλούν άγχος και πίεση τον οδηγεί σε υπερκόπωση και εξάντληση. Η εξάντληση 

αυτή δεν αναφέρεται μόνο στη φυσική του κατάσταση, αλλά στη συμπεριφορά του στην εργασία 

και την προσωπική του ζωή. 

  Τα συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης ταξινομούνται σε σωματικά, ψυχολογικά 

και συμπεριφορικά. Τα σωματικά συμπτώματα περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

αφορούν της επιπτώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης στον οργανισμό, όπως πονοκέφαλοι, 

υπερένταση, δυσκολίες ύπνου, γαστρεντερικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής, μυοσκελετικοί 

πόνοι (Tyler and Cushway, 1998). Έρευνες έδειξαν ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί με υψηλά επίπεδα 

άγχους, ανέφεραν περισσότερα σωματικά προβλήματα υγείας. Επιπλέον, τα υψηλά επίπεδα άγχους 

και στρες οδήγησαν σε ταχύτερο ρυθμό επιδείνωσης της σωματικής υγείας κατά τη διάρκεια ενός 

έτους (Hansung et all, 2011). 

Σημαντική επίδραση όμως έχει και στη ψυχική υγεία του ατόμου. Το σύνδρομο προκαλεί μια 

ψυχική δυσλειτουργία, δηλαδή προκαλεί  έντονο άγχος, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

ευερεθιστικότητα και εκνευρισμό (Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001). Επίσης,  ο εργαζόμενος 

μπορεί να εμφανίσει κυνική και επικριτική στάση, διατάραξη των σχέσεων μεταξύ συναδέλφων και 

διοίκησης αλλά και αδυναμία συγκέντρωσης στην δουλειά του (Παπαδάτου και Αναγνωστόπουλος, 

1999). 

Επιπλέον, η προσωπική και κοινωνική ζωή του εργαζόμενου μπορεί να επηρεαστεί, καθώς 

μεταφέρει τα προβλήματα της εργασίας του στην οικογένεια και το κοινωνικό του περίγυρο με 

αποτέλεσμα να αυξάνονται οι εντάσεις στις σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους και να μειώνεται 

το υποστηρικτικό δίκτυο. Όσον αφορά την απόδοση του εργαζομένου στο χώρο εργασίας του αυτή 

μπορεί να συσχετιστεί με τη μειωμένη παραγωγικότητα, τις συχνές απουσίες, την κινητικότητα και 

την παραίτηση (Αντωνίου, 2008). 

4. Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης και Οικονομική Κρίση 

Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση που επικρατεί στη χώρα μας, αλλά και σε πολλές 

άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, φαίνεται ότι έχει σημαντική επίδραση στην αύξηση της 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων σε κοινωνικές δομές. Στο συμπέρασμα αυτό 

μπορεί εύκολα να καταλήξει κανείς βασιζόμενος στα αίτια που είδαμε παραπάνω, σύμφωνα με τα 

οποία ένα άτομο μπορεί να οδηγηθεί σε επαγγελματική εξουθένωση. Η οικονομική κρίση και οι 
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συνέπειές της στην καθημερινότητα των εργαζομένων τους δημιουργεί έντονα αρνητικά 

συναισθήματα όπως άγχος, ανησυχία, κατάθλιψη, ματαίωση, απογοήτευση και τους οδηγεί σε 

σωματική και ψυχική εξάντληση για τους λόγους που θα δούμε στη συνέχεια.      

Κατ’αρχήν η ανεργία, η ευπρόσβλητη εργασία, οι συνεχείς περικοπές των κοινωνικών πόρων, 

οι συνεχείς αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον με συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών και 

γενικότερα η αβεβαιότητα στην εργασία αυξάνουν το άγχος των εργαζομένων και τους 

δημιουργούν πρόσθετη πίεση και ανασφάλεια. Ο Άγγλος καθηγητής Cooper αναφέρει ότι σε 

περιόδους οικονομικής κρίσης οι εργαζόμενοι αισθάνονται μεγαλύτερη ανησυχία για τη θέση τους 

και καλούνται να ανταποκριθούν σε πιο απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα, κάνοντας συνεχώς 

υπερωρίες υποαμοιβόμενοι  (Baver and Hmmig, 2014). 

Επίσης, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα οι τομείς της κοινωνικής προστασίας έχουν να 

αντιμετωπίσουν το τεράστιο πρόβλημα της υποστελέχωσης. Με την απαγόρευση των προσλήψεων 

από το 2010 και την αθρόα αύξηση των συνταξιοδοτήσεων, λόγο ανασφαλών κοινωνικών 

συνθηκών,  παρατηρείται μια συνεχής μείωση του προσωπικού στις μονάδες κοινωνικής φροντίδας. 

Πέρα από τη μείωση του προσωπικού, οι μονάδες κοινωνικής φροντίδας έχουν να αντιμετωπίσουν 

την ραγδαία αύξηση των περιθαλπομένων τους, καθώς η οικονομική κρίση οδηγεί πολλούς 

εξυπηρετούμενους με σοβαρά προβλήματα σε δημόσιες κοινωνικές δομές για λήψη υπηρεσιών 

ψυχοκοινωνικής φροντίδας. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι λιγοστοί εργαζόμενοι που παραμένουν να 

καλούνται να ανταποκριθούν σε πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας, με πολλά πρόσθετα καθήκοντα 

και με πολλές σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Επιπρόσθετα σε πολλές μονάδες 

κοινωνικής φροντίδας παρατηρούνται βασικές ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό και εξοπλισμό, που 

είναι απαραίτητα για την ορθή άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού.  

Ακόμη τα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα των τελευταίων ετών με τις συνεχείς μειώσεις των 

μισθών των εργαζομένων, την αύξηση των φόρων και των έκτακτων εισφορών, καθώς και τις 

καταργήσεις βασικών επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, οδηγούν τους εργαζόμενους στον 

κοινωνικό τομέα σε απώλεια του κινήτρου για αύξηση της παραγωγικότητά τους και σε 

συναισθήματα ματαίωσης και απογοήτευσης. Μόνο το κομμάτι της επικοινωνίας φαίνεται να 

αποτελεί πλέον το μόνο συνδετικό κρίκο μεταξύ της ικανοποίησης των εργαζομένων και της 

ασφάλειας των ασθενών. (Φουντουκίδης, 2011)  

Τέλος, η οικονομική κρίση επέφερε αύξηση της γραφειοκρατίας στις μονάδες κοινωνικής 

φροντίδας και απομάκρυνε τους εργαζομένους από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, που εξετάζουμε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, όπου έξι (6) ανεξάρτητες Μονάδες 

Κοινωνικής Φροντίδας συγχωνεύτηκαν σε μία. Έτσι οι εργαζόμενοι έχασαν την επαφή τους με  τη 

Διοίκηση του νέου οργανισμού, καθώς αυτή βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από τον τόπο 

εργασίας τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μη μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στο σχεδιασμό και 

στη λήψη αποφάσεων και να έχουν συχνή επικοινωνία με τη Διοίκηση, αισθανόμενοι 

απομονωμένοι και χωρίς τη δυνατότητα να καταθέτουν προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών 

εργασίας στην αποκεντρωμένη υπηρεσία τους. 

5. Μεθοδολογία Έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθεί η επαγγελματική εξουθένωση σε 

επαγγελματίες στο χώρο της Κοινωνικής Προστασίας και πιο συγκεκριμένα σε προσωπικό 

φροντίδας και σε διοικητικό προσωπικό στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, είναι 

Ν.Π.Δ.Δ., συστάθηκε με το άρθρο 9 του Νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α΄/2013) και φέρει ως 

Παραρτήματά του (αποκεντρωμένες υπηρεσίες) το Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας, το 

Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, το Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού Δράμας, το 
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Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού Καβάλας, το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης και 

το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής.  

Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν δώδεκα (12) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ένα (1) σε κάθε 

αιρετή Περιφέρεια (Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν διαθέτει Κ.Κ.Π.), όπου εντάσσονται, όπως 

είδαμε παραπάνω, όλες οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που λειτουργούσαν στην οικεία 

Περιφέρεια ως αυτόνομα Ν.Π.Δ.Δ. Τα 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας υπάγονται στη Γενική 

Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.  Η συγκεκριμένη συγχώνευση των πρώην 39 αυτόνομων Μονάδων Κοινωνικής 

Φροντίδας σε 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ήταν ένα αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και 

έγινε στα πλαίσια συρρίκνωσης του δημοσίου τομέα. Με βάση αυτό η μελέτη μας αποκτά 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς έγινε σ’ έναν φορέα που βίωσε άμεσα το αποτέλεσμα της 

οικονομικής κρίσης και θα ερευνήσουμε κατά πόσο συνέβαλλε η συγχώνευση των συγκεκριμένων 

κοινωνικών δομών στην επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων του Φορέα.  

Πληθυσμός της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν οι εργαζόμενοι, προσωπικό φροντίδας και 

διοικητικό προσωπικό, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης. Η δειγματοληψία έγινε με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας και βάσει της διαθεσιμότητας 

και εθελοντικής συμμετοχής των εργαζομένων. Από τους 152 εργαζομένους του Κέντρου μας 

απάντησαν οι 130 (85 γυναίκες και 45 άνδρες), οι οποίοι αποτελούν ένα καλό δείγμα με βάση τον 

πληθυσμό. Η χρονική περίοδος της δειγματοληψίας ήταν από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 

2015. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση το στατιστικό πακέτο SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) 17.0. 

Η έρευνα έγινε με ποσοτική μέθοδο και για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

δομημένο ερωτηματολόγιο της Maslach, το οποίο διαθέτει διεθνή εγκυρότητα και αξιοπιστία. Το 

ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε αποτελούταν από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 

ερωτήσεις που διερευνούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, αλλά και 

ερωτήσεις που διερευνούν τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την επαγγελματική 

εξουθένωση όπως τα χρόνια προϋπηρεσίας, το κάπνισμα τσιγάρων και η κατανάλωση αλκοόλ και 

καφέ. Το δεύτερο μέρος αποτελούταν από είκοσι δύο δηλώσεις που αναφέρονται στα 

συναισθήματα των επαγγελματιών υγείας. Οι συμμετέχοντες καλούνταν να διαβάσουν προσεκτικά 

κάθε πρόταση και να σκεφτούν αν έχουν νιώσει τέτοια συναισθήματα στον χώρο εργασίας τους. 

Μπορούσαν να επιλέξουν την απάντησή τους σε μια επταβάθμια κλίμακα Likert από το μηδέν έως 

το έξι, όπου στο μηδέν δήλωναν «Ποτέ δεν μου συμβαίνει» και στο έξι «Κάθε μέρα μου 

συμβαίνει» και στα ενδιάμεσα σκορ υπήρχαν δηλώσεις διαβαθμιστικά.  

6. Αποτελέσματα Έρευνας  

Όπως προαναφέρθηκε στην έρευνα συμμετείχαν 130 εργαζόμενοι από όλα τα Παραρτήματα 

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από αυτούς οι 85 ήταν 

γυναίκες και οι 45 άνδρες. Το Επιστημονικό προσωπικό και το προσωπικό φροντίδας που 

συμμετείχε στην έρευνα ήταν 112 άτομα και το Διοικητικό προσωπικό 18. Τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας έχουν ως εξής : 

Πρώτον, φαίνεται ότι το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης υπάρχει ανάμεσα στους 

εργαζόμενους του δείγματός μας σε σημαντικό βαθμό. Μελετώντας κανείς τις τρεις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης μπορεί να καταλήξει σε ποιο σαφή συμπεράσματα για τον τρόπο με 

τον οποίο η επαγγελματική εξουθένωση βιώνεται από την κάθε κατηγορία εργαζομένων. Στην 

περίπτωση του δείγματός μας, φαίνεται ότι, τόσο για το προσωπικό φροντίδας όσο και για το 

διοικητικό προσωπικό, η Συναισθηματική Εξάντληση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, η Προσωπική 

Επίτευξη βρίσκεται σε μέτρια προς χαμηλά επίπεδα και η Αποπροσωποποίηση βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα (Πίνακας 1). Αυτό σημαίνει ότι το τα άτομα που στελεχώνουν τις Μονάδες Κοινωνικής 

Φροντίδας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν συναισθήματα ψυχικής και 

σωματικής κόπωσης, έχουν μέτρια αίσθηση ανικανότητας και μειωμένης απόδοσης και υψηλή 
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αποξένωση από τους ασθενείς τους. Ειδικότερα, στην περίπτωση της Αποπροσωποποίησης που 

βρέθηκαν τα υψηλότερα σκορ και για τις δύο κατηγορίες εργαζομένων, φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι 

συνηθίζουν να γίνονται επιθετικοί, κυνικοί και απρόσωποι στην συναναστροφή τους με τους 

ασθενείς. 

  
Πίνακας 1 : Σκορ τριών (3) Διαστάσεων Επαγγελματικής Εξουθένωσης. 

 

Διαστάσεις 
Επαγγελματικής 

Εξουθένωσης 

 

          Ν 

Προσωπικό 

Φροντίδας 

Διοικητικό 
Προσωπικό 

Βαθμός 

Συναισθηματική 

Εξάντληση 

130 34,42*** 35,56*** Υψηλή 

Προσωπική 
Επίτευξη 

130 42,63* 41,61** Χαμηλή  

Μέτρια 

Αποπροσωποίηση 130 12,39*** 12,50*** Υψηλή 

*Χαμηλή **Μέτρια ***Υψηλή 
Για τη διάσταση Συναισθηματική Εξάντληση υψηλά θεωρούνται τα σκορ που είναι μεγαλύτερα του 31, μέτρια για τιμές από 21 -

30, ενώ χαμηλά αυτά που είναι μικρότερα του 20. Για τη διάσταση Προσωπική Επίτευξη υψηλά θεωρούνται τα σκορ που είναι 

μικρότερα του 35,  μέτρια αυτά που είναι μεταξύ των τιμών 36-41 και χαμηλά για τιμές άνω του 42. Τέλος, για τη διάσταση 

αποπροσωποποίηση υψηλά θεωρούνται τα σκορ που είναι μεγαλύτερα του 11, μεσαία για τιμές από 6-10, ενώ χαμηλά αυτά που 

είναι μικρότερα του 5. 

 

Δεύτερον, το φύλο δεν υπεισέρχεται στα επίπεδα του συνδρόμου επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Φαίνεται ότι η επαγγελματική εξουθένωση και η υποκειμενική της αίσθηση δεν 

διαφοροποιείται ανάλογα με το αν ο εργαζόμενος είναι γυναίκα ή άντρας. Το ίδιο διαπιστώνουν και 

η Σαμπαζιώτη (2012) και η Μαυρίδου (2012), σε αντίστοιχες έρευνες που πραγματοποίησαν στο 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και σε Γενικά 

Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.  

Τρίτον, η έρευνα κατέδειξε ότι, αναφορικά με το προσωπικό φροντίδας, δεν υπάρχει 

συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και ειδικότητας. Το γεγονός ότι το 

μεγαλύτερο σώμα ερευνών στη σχετική βιβλιογραφία εστιάζει κυρίως το ενδιαφέρον του στη 

μελέτη της επαγγελματικής εξουθένωσης σε συγκεκριμένες ειδικότητες όπως οι νοσηλευτές και οι 

γιατροί θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι θα αναμέναμε μια διαφοροποίηση των σκορ 

αυτών των ειδικοτήτων με τις υπόλοιπες. Στην παρούσα έρευνα, όμως, κάτι τέτοιο δεν καταφάνηκε 

υπογραμμίζοντας με αυτό τον τρόπο το γεγονός ότι η επαγγελματική εξουθένωση διαπερνά όλες τις 

ειδικότητες.  

Τέταρτον, ο χρόνος προϋπηρεσίας σχετίζεται σημαντικά με την επαγγελματική εξουθένωση 

και ειδικότερα με τις διαστάσεις Συναισθηματική Εξάντληση και Αποπροσωποποίηση. Αυτό 

σημαίνει τα πολλά χρόνια εργασίας στην ίδια ειδικότητα δημιουργούν έντονο ψυχολογικό φόρτο 

και έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των εργαζομένων.  

Πέμπτον, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης και στην οικογενειακή κατάσταση των εργαζομένων. Κατ’ αρχήν 

συναισθηματική εξάντληση παρουσιάζουν και οι τρεις κατηγορίες του δείγματός μας (άγαμοι, 

έγγαμοι και διαζευγμένοι), με τους αγάμους να βρίσκονται σε καλύτερα επίπεδα. Επίσης και οι 

τρεις κατηγορίες εμφανίζουν χαμηλά σκορ στη διάσταση της προσωπικής επίτευξης. Τέλος στη 

διάσταση της αποπροσωποποίησης υψηλά σκορ εμφανίζουν οι έγγαμοι και οι διαζευγμένοι, ενώ 

μέτρια επίπεδα αποπροσωποίησης εμφανίζουν οι άγαμοι (Πίνακας 2). Οι άγαμοι λόγω των 

μειωμένων υποχρεώσεων τους μετά την εργασία εμφανίζονται ελαφρώς πιο προστατευμένοι από 

την επαγγελματική εξουθένωση σε σχέση με τους εγγάμους και τους διαζευγμένους, οι οποίοι 

έχουν μετά την εργασία να αντιμετωπίσουν και ποικίλες οικογενειακές υποχρεώσεις και 

καταστάσεις ψυχοσυναισθηματικής έντασης.  
  



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

465 

Πίνακας 2. Συσχέτιση Εξουθένωσης και Οικογενειακής Κατάστασης. 

 

 
Οικογενειακή 

κατάσταση 
Μ.Ο. 

F Sig. 

Συναισθηματική Εξάντληση 

Άγαμος/η 30,75 

5,684 ,004* 
Έγγαμος/η 33,94 

Διαζευγμένος/η 40,12 

Χήρος/α 0 

Προσωπική Επίτευξη 

<30  

,776 ,463 

Άγαμος/η 43,50 

Έγγαμος/η 42,67 

Διαζευγμένος/η 41,65 

Χήρος/α 0 

Αποπροσωποποίηση 

<30  

5,775 ,004* 

Άγαμος/η 8,44 

Έγγαμος/η 12,81 

Διαζευγμένος/η 14,31 

Χήρος/α 0 

*p< .01 

  

Έκτον, φάνηκε ότι οι δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές σχετίζονται με την επαγγελματική 

εξουθένωση. Συγκεκριμένα, οι συνήθειες του καπνίσματος, της κατανάλωσης αλκοόλ και καφέ 

σχετίζεται με υψηλά επίπεδα Συναισθηματικής Εξάντλησης, μέτρια προς χαμηλά επίπεδα 

Προσωπικής Επίτευξης και υψηλά επίπεδα Αποπροσωποίησης. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι 

που καπνίζουν και καταναλώνουν αλκοόλ και καφέ νιώθουν έντονη ψυχολογική και 

συναισθηματική κόπωση, ενώ δεν νιώθουν πληρότητα στην απόδοσή τους ως εργαζόμενοι. Τα 

συγκεκριμένα συμπεράσματα συνάδουν με τη σχετική βιβλιογραφία που κατεξοχήν συσχετίζει την 

επαγγελματική εξουθένωση με συμπεριφορές δυσπροσαρμοστικές.  

 
Πίνακας 3. Συσχέτιση Εξουθένωσης και Δυσπροσαρμοστικών Συμπεριφορών. 

 

  

 

 Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

t p 

Καπνός Συναισθηματική Εξάντληση Ναι 36,93 8,533 3,138 ,002* 

 Όχι 31,96 8,128   

 Προσωπική Επίτευξη Ναι 41,45 3,867 -2,964 ,004* 

 Όχι 43,79 4,397   

 Αποπροσωποποίηση Ναι 12,56 5,208 ,306 ,760 

Αλκοόλ Συναισθηματική Εξάντληση Ναι 35,00 8,533 1,056 ,293 

 Όχι 33,12 8,128   

 Προσωπική Επίτευξη Ναι 41,92 3,867 -2,638 ,010 

 Όχι 44,17 4,397   

 Αποπροσωποποίηση Ναι 12,56 12,16 -,641 ,523 

 Όχι 12,23 12,89   

Καφές Συναισθηματική Εξάντληση Ναι 34,91 8,366 2,032 ,045** 

 Όχι 30,31 8,420   

 Προσωπική Επίτευξη Ναι 42,46 4,292 -1,112 ,269 

 Όχι 43,75 4,344   
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 Αποπροσωποποίηση Ναι 12,42 5,317 ,449 ,654 

 Όχι 11,75 6,568   

*p< .01 p< .05 

 

Σύμφωνα με τoν Gundersen η ροπή προς τις ουσιοεξαρτήσεις (καπνός, αλκοόλ, καφεΐνη, 

φάρμακα, κ.α.) είναι μια πολύ σοβαρή συνέπεια της επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς 

υπολογίζεται ότι ένα 10% των επαγγελματιών υγείας θα αναπτύξουν κάποια εθιστική συμπεριφορά 

σε  κάποια φάση της ζωής τους (Gundersen, 2001). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι η 

αύξηση των δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών την περίοδο αυτή προφανώς σχετίζεται και με την 

οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας, καθώς οι εργαζόμενοι κάτω από το καθεστώς 

οικονομικών δυσχερειών και αβέβαιων εργασιακών συνθηκών, τείνουν σε εξαρτητικές 

συμπεριφοράς, που έχουν αρνητικές επιδράσεις στην βιοψυχοκοινωνική τους υγεία (Πατεράκη και 

συν., 1995). 

Έβδομον, τέλος, στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει κατά πόσο υπάρχουν διαφορές στα 

επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και στις δυο βασικές κατηγορίες εργαζομένων, δηλαδή στο 

προσωπικό φροντίδας και στο διοικητικό προσωπικό. Κάτι τέτοιο δεν επαληθεύτηκε στη δική μας 

μελέτη. Με άλλα λόγια, το επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης δεν διαφοροποιείται ανάλογα με 

το αν ο εργαζόμενος είναι κομμάτι της φροντίδας ή της διοίκησης.  

Σημαντικό ρόλο στην έρευνά μας, γι’ αυτή τη διαφοροποίηση από τα αποτελέσματα άλλων 

μελετών,  παίζει ότι το διοικητικό προσωπικό είναι μειοψηφία σε σχέση με το προσωπικό 

φροντίδας και έχει να επωμιστεί τα τελευταία δύο χρόνια ένα μεγάλο μέρος των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών που προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις των 6 Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και τη 

δημιουργία του νεοσύστατου Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης. Το διοικητικό προσωπικό στην περίπτωση αυτή είναι πιο επηρεασμένο και 

φορτισμένο με επιπρόσθετες εργασίες, καθώς και με καθημερινές μετακινήσεις προς την διοικητική 

έδρα του νέου Φορέα (που συχνά βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από τον τόπο εργασίας του), σε 

σχέση με το προσωπικό φροντίδας, του οποίου η συγχώνευση δεν άλλαξε και πολλά πράγματα 

στην καθημερινότητά του.  

7. Συμπεράσματα - Προτάσεις για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Συνδρόμου της 

Επαγγελματικής Εξουθένωσης   

Για την απομείωση της επίδρασης της επαγγελματικής εξουθένωσης προτείνονται μια σειρά 

από μέτρα τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα :  Αρχικά όπως φάνηκε και από την 

παρούσα μελέτη τα πολλά χρόνια προϋπηρεσίας σχετίζονται με υψηλά επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Σαφώς τα χρόνια εργασίας δεν μπορούν να μειωθούν. Μπορούν όμως να 

υιοθετηθούν μέτρα που προάγουν την κινητικότητα των εργαζομένων, έτσι  ώστε να υπάρχει μια 

αλλαγή στις συνθήκες εργασίας και ένα ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των εργαζομένων για το 

αντικείμενό τους. Ειδικά στην περίπτωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας που μελετάμε, θα 

μπορούσε να υπάρχει μια κινητικότητα των υπαλλήλων από τις δομές για τα άτομα με αναπηρίες, 

προς στις δομές για την παιδική προστασία και το αντίστροφο, ώστε να μη δημιουργείται 

μονοτονία και πλήξη από το αντικείμενο της εργασίας.  

Σημαντικό είναι να δημιουργηθούν, επίσης, προγράμματα ενδυνάμωσης του προσωπικού των 

οργανισμών πρόνοιας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, καταρχάς, τη διερεύνηση της τυχόν 

ύπαρξης και του επιπέδου της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων σε ένα φορέα. Με 

αυτή την αφετηρία μπορούν να υλοποιηθούν ομάδες για τους εργαζόμενους με σκοπό τη διαχείριση 

του άγχους, τη συναισθηματική αποφόρτιση και τη χαλάρωση. Απώτερος σκοπός είναι μέσω των 

προγραμμάτων ενδυνάμωσης του προσωπικού να περιοριστούν οι δυσπροσαρμοστικές 

συμπεριφορές, όπως το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του 

ατόμου.  
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Τέλος, προτείνεται η δημιουργία ομάδων αυτοβοήθειας στους οργανισμούς πρόνοιας, όπου οι 
εργαζόμενοι θα μπορούν με ένα αυτοδιαχειριζόμενο τρόπο να προσεγγίσουν τα προβλήματα στον 
εργασιακό χώρο,  να συζητήσουν ότι τους δημιουργεί ψυχολογικό φόρτο και τελικά να 
αποφορτιστούν. Οι συγκεκριμένες ομάδες μπορεί να λειτουργήσουν με διττό σκοπό. Πρώτον, ως 
ένα πλαίσιο συνάντησης και ανταλλαγής κοινών εμπειριών στο χώρο εργασίας αλλά και, δεύτερον, 
ως ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που μπορεί να λειτουργήσει ειδικά στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
έλλειψη υποστηρικτικών δικτύων. Για παράδειγμα, η παρούσα έρευνα κατέδειξε ότι οι έγγαμοι και 
οι διαζευγμένοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν υψηλά σκορ σε κάποιες διαστάσεις της 
επαγγελματικής εξουθένωσης. Οι ομάδες αυτοβοήθειας μπορεί να λειτουργήσουν ενδυναμωτικά σε 
αυτές τις περιπτώσεις. 
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Περίληψη 

Η ανακοίνωση αφορά έρευνα που έγινε στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Σχιστού σε 

Αφγανές γυναίκες πρόσφυγες μητέρες παιδιών που φοιτούν σε ΔΥΕΠ (Δομές Υποστήριξης και 

Εκπαίδευσης Προσφύγων) στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Διερευνήθηκαν χαρακτηριστικά 

«ανθεκτικότητας» των γυναικών καθώς και  ενδείξεις αγχώδους συμπτωματολογίας.. Η έρευνα 

έδειξε θετικά χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας και έλλειψη στοιχείων αγχώδους διαταραχής. Τα 

ευρήματα συνδέονται με την υποστηρικτική λειτουργία τη ευρύτερης κοινότητας Αφγανών που 

διαβιεί στη δομή φιλοξενίας.  

Λέξεις κλειδιά: Προσφυγική οικογένεια, γυναίκες ανθεκτικότητα, αγχώδης διαταραχή, 

εθνική κοινότητα. 

1. Εισαγωγή 

Η Ευρώπη, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, αποτελεί κύριο τόπο προορισμού για τους 

μετακινούμενους πληθυσμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016α) οι οποίοι έχοντας διαφορετικές 

mailto:voulgaridi@gmail.com
mailto:marinaki.maria@gmail.com
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βλέψεις, κίνητρα και ανάγκες εγκαταλείπουν τις χώρες τους. Το προσφυγικό ζήτημα που έχει 

εξελιχθεί σε κρίση ανασύρει μνήμες από το πρόσφατο παρελθόν της Ευρώπης, καθώς η τελευταία 

βρέθηκε αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο κύμα μετανάστευσης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

(International Rescue Committee, 2015) κυρίως από το 2015 κι έπειτα (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2016a), 

το οποίο πυροδότησε, κυριολεκτικά και μεταφορικά, η “Αραβική Άνοιξη”, οδηγώντας σε μια 

μαζική και αναγκαστική ροή πληθυσμών προκαλώντας τραγικές εκτοπίσεις εκατομμυρίων, κυρίως 

μέσω του διάπλου της Μεσογείου. Οι ομάδες μεταναστών και προσφύγων  αυτής της κατηγορίας, 

θεωρούνται ως πληθυσμός αυξημένης επικινδυνότητας, είτε για εμφάνιση ψυχιατρικών 

διαταραχών, είτε αντικοινωνικής συμπεριφοράς (James, 1997 Bareto et al, 2003).  

H περίπτωση της Ελλάδας όσον αφορά στην εισροή των μεταναστευτικών ροών, συνιστά μια 

πρωτοφανή για τα δεδομένα της Ευρώπης κατάσταση. Περισσότεροι από 800.000 πρόσφυγες 

διέσχισαν τη χώρα κατά το 2015, ενώ το κλείσιμο των συνόρων με τη FYROM άφησε 

εγκλωβισμένους περί τους 63.000 στην ελληνική επικράτεια (European Commission, 2016), ενώ 

παραμένει ο κίνδυνος της αύξησης των προσφυγικών ροών μέσω Τουρκίας.  

2. Κυρίως μέρος 

Για ένα σύστημα, όπως είναι η οικογένεια, η διατήρηση της ομοιοστασίας του, δηλαδή της 

ισορροπίας των σχέσεων μεταξύ των “περιεχομένων” του αλλά και η εξέλιξή του, πρέπει να είναι 

τέτοια ώστε η δομή αλλά και τα περιεχόμενά του καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις, να μην 

αλλάζουν. Η οικογένεια είναι δομημένη σύμφωνα με τις ανάγκες των μελών της όμως η έμφαση δε 

δίνεται στα ατομικά χαρακτηριστικά των μελών της οικογένειας, αλλά στον τρόπο που 

συναλλάσσονται τα μέλη μεταξύ τους στο πλαίσιο του οικογενειακού συστήματος.  Θεωρείται ως 

ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο δημιουργεί και διατηρεί σχήματα που διαμορφώνουν τη 

συμπεριφορά των μελών της, καθένα από τα οποία, με τη σειρά του, συμμετέχει στις 

ενδοοικογενειακές διεργασίες. (Minuchin et all., 2005). Η έννοια της οργάνωσης, περιλαμβάνει το 

σύνολο των σχέσεων που οφείλουν να υπάρχουν ανάμεσα στα συστατικά μέρη του συστήματος.  

Η μειονοτική οικογένεια ως σύστημα, καλείται να ενταχθεί και να λειτουργήσει στο ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο – σύστημα της χώρας υποδοχής (Βουλγαρίδου, Τομαράς, 2001). Η διαδικασία 

αυτή πραγματώνεται με τη «δομική σύζευξη» των δυο συστημάτων, που κυρίως εκφράζεται με την 

προσαρμογή της μεταναστευτικής οικογένειας στο περιβάλλον της χώρας υποδοχής. Με την έννοια 

της «προσαρμογής», εννοούμε μια διαδικασία εναρμόνισης με το περιβάλλον. Ο όρος –δάνειο από 

τη βιολογία και την κοινωνική ψυχολογία- χρησιμοποιείται με την έννοια της «συμμόρφωσης» των 

χαρακτηριστικών της μειονοτικής ομάδας σε αυτά της πλειοψηφικής. (Παπαστάμου, 1988). Αυτή 

είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε δυο δυνάμεις επιρροής (μειονοτική-

πλειοψηφική). Η βασική ιδιαιτερότητα στην πορεία της μειονοτικής οικογένειας, όπως ήδη 

αναφέραμε,  είναι η αποκοπή της από το οικείο κοινωνικό και πολιτιστικό της πλαίσιο, δηλαδή η 

απομάκρυνσή της από τους “περιβάλλοντες μανδύες”. Εκτός από αυτό, υφίσταται τις συνέπειες 

υπερβολικά πολλών και ταχύτατων αλλαγών και στο πλαίσιο λειτουργίας της, αλλά και στην 

εσωτερική διαδικασία ανταλλαγής των πληροφοριών. (Βουλγαρίδου, Τομαράς,  2001). 

Εκτός από αυτές τις αλλαγές τις οποίες υποχρεούται να απορροφήσει, η προσφυγική 

οικογένεια έχει βιώσει εμπειρίες βίας, δύσκολη και επικίνδυνη πορεία εκπατρισμού, οι οποίες 

συνιστούν μια σωματική και ψυχολογική δοκιμασία για όλα τα μέλη μιας  οικογένειας. Είναι κοινά 

αποδεκτό και αυτονόητο ότι μείζονος σημασίας γεγονότα, επηρεάζουν όλα τα μέλη μιας 

οικογένειας. Ιδιαίτερα τα γεγονότα με σημαντικό αρνητικό πρόσημο όπως ο εκπατρισμός και η 

προσφυγοποίηση, μπορούν να εκτροχιάσουν τη λειτουργικότητα του οικογενειακού συστήματος.  

(Walsh, 1012). 

Συνέπεια όλων αυτών είναι να υπάρχει ο κίνδυνος να ξεπεράσουν το όριο ανθεκτικότητάς 

τους και να εμφανίσουν δυσλειτουργικές συμπεριφορές ή και ψυχοπαθολογία. Η έννοια της 

«ανθεκτικότητας» συνεπώς, αφορά την ικανότητα διαχείρισης των δυσκολιών και της 

προσαρμογής σε νέες συνθήκες ενός ατόμου ή μιας οικογένειας. Οι κυματισμοί  των δυσμενών 
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γεγονότων, επηρεάζουν κάθε μέλος της οικογένειας ξεχωριστά αλλά και τις σχέσεις μεταξύ τους. 

(Walsh, 1012). Η «συλλογική» απάντηση της οικογένειας στα αρνητικά γεγονότα είναι κρίσιμη για 

την περαιτέρω πορεία της.  Η ανάπτυξη των χαρακτηριστικών της «ανθεκτικότητας» επιτρέπει στο 

οικογενειακό σύστημα να συσπειρωθεί τη δύσκολη περίοδο, να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα 

εμφάνισης δυσλειτουργικών συμπεριφορών και να ενισχύσει τη θετική προσαρμογή στις νέες 

συνθήκες. Κάθε οικογένεια βιώνει ξεχωριστά τα αντίξοα γεγονότα και η εκτίμηση της 

«ανθεκτικότητας» ουσιαστικά εξατομικεύεται. (Ungar, 2004, Minuchin et all., 2005).  

Μια προσέγγιση της «ανθεκτικότητας» σε συλλογικό επίπεδο περιλαμβάνει τη διερεύνηση 

και τη συνεκτίμηση μιας ποικιλίας ενδογενών χαρακτηριστικών και εξωγενών παραγόντων. Σε 

κάθε περίπτωση, η προσέγγιση αποτυπώνει ένα «στιγμιότυπο» της οικογενειακής 

πραγματικότητας σε δεδομένο τόπο και χρόνο. (Walsh, 1012). 

Με βάση το προηγούμενο σκεπτικό σχεδιάστηκε μια έρευνα στο πλαίσιο της δομής 

φιλοξενίας προσφύγων Σχιστού, η οποία έχει ένα διττό ερευνητικό στόχο:  

 Την αποτύπωση της ανθεκτικότητας (resilience) των οικογενειών, όπως αυτή εκφράζεται 

από τις τοποθετήσεις των μητέρων των οικογενειών  

 Τη συσχέτιση/ διερεύνηση (πιθανών) ενδείξεων αγχώδους συμπτωματολογίας των 

γυναικών. 

2.1 Το πλαίσιο. 

Η Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Σχιστού τέθηκε σε λειτουργία στις 22/2/2016 μετά από 

μετατροπή του πρώην στρατοπέδου «Ιωάννη Στεφανάκη» σε δομή φιλοξενίας προσφύγων και 

μεταναστών. Συνδιοικείται από εντεταλμένους αξιωματικούς του ελληνικού  στρατού και της 

Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.  

Η Δομή κατά την έναρξη λειτουργίας της φιλοξενούσε περισσότερα από 2000 άτομα σε: 

 δύο κτήρια, το ένα με χωρητικότητα 200 ατόμων και το άλλο με χωρητικότητα 60 ατόμων,  

 157 δίχωρες σκηνές των οκτώ ατόμων και 

 τρία μεγάλα υπόστεγα χωρητικότητας 150 ατόμων το καθένα. 

 Οι πρόσφυγες  που φιλοξενούνταν ήταν Αφγανοί, Ιρακινοί, Σύροι και λίγοι Αιγύπτιοι. 

Σήμερα η Δομή έχει 150 οικίσκους (containers) και δυο πλήρως ανασκευασμένα κτίρια 

διαμονής και έχει μέγιστη χωρητικότητα 1000 ατόμων. 

Τα πληθυσμιακά και δημογραφικά δεδομένα που ισχύουν σήμερα είναι τα εξής:  

 

Συνολικός αριθμός φιλοξενουμένων: 757 άτομα 

 

Η κατανομή του πληθυσμού ανά εθνικότητα είναι ως εξής: 
 

Κατανομή Πληθυσμού

Αφγανιστάν76

Συρία

Ιράν

Ιράκ

 
 

Σε σχέση με το φύλο η κατανομή είναι η εξής: 
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Φύλο

Άνδρες 

Γυναίκες 

 
 

Η κατανομή ανά ηλικιακή ομάδα είναι: 

 

Ηλικιακή κατανομή

0-2 ετών

3-5 ετών

6-11 ετών

 
 

2.2 Η έρευνα. 

Η έρευνα απευθύνεται σε γυναίκες – μητέρες των παιδιών που φοιτούσαν στις ΔΥΕΠ 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και διεξήχθη μεταξύ Απριλίου και Μάιου 2017.  Την περίοδο εκείνη ο 

πληθυσμός των φιλοξενουμένων ήταν 970 άτομα, Αφγανικής καταγωγής σε ποσοστό 96%. Υπήρχε 

ένα ποσοστό 4% περίπου των αιτούντων άσυλο, Ιρανικής καταγωγής. 

Η έρευνα αφορούσε  πληθυσμό γυναικών Αφγανικής καταγωγής μητέρες μαθητών στις 

αντίστοιχες ΔΥΕΠ τριών δημοτικών σχολείων των περιοχών Περάματος, Δραπετσώνας και 

Νίκαιας. 

Η  έρευνα στις γυναίκες, διεξήχθη τον Απρίλιο - Μάιο του 2017, παράλληλα με την εκ νέου 

καταγραφή του πληθυσμού από το UNHCR για να χορηγηθεί κάρτα σίτισης. 

Όπως ήδη προαναφέραμε η έρευνα έχει διττό στόχο: 

 Την αποτύπωση της ανθεκτικότητας (resilience) των οικογενειών, όπως αυτή εκφράζεται 

από τις τοποθετήσεις των μητέρων των οικογενειών. Για την αποτύπωση της 

«ανθεκτικότητας» χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 6 ερωτήσεων/δηλώσεων.   

 Τη συσχέτιση/ διερεύνηση (πιθανών) ενδείξεων αγχώδους συμπτωματολογίας. Για τη 

διερεύνηση του επιπέδου άγχους χρησιμοποιήθηκε το: The sort - form version of 

Depression Anxiety Stress Scales, DASS-21, 2005)  

Για την εκτίμηση της «ανθεκτικότητας» προσφυγικών ομάδων έχει πραγματοποιηθεί πλήθος 

ερευνών με πολλά και διαφορετικά εργαλεία. (Garmezy, 1991, Beavers & Hampson, 2003, Greeff 

& Human, 2004, κ.α.).  Τα κοινώς εκτιμώμενα χαρακτηριστικά  τα οποία εμφανίζονται σε όλες τις 

έρευνες, συνθέτουν ένα πλαίσιο το οποίο εμπεριέχει συγκεκριμένους άξονες: 

 Tο σύστημα πεποιθήσεων της οικογένειας.  Το σύστημα πεποιθήσεων της οικογένειας 

σκιαγραφεί το πώς αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες, το προσωπικό άγχος που πρέπει να 

διαχειριστούν αλλά και τις προοπτικές που θέτουν για τη ζωή τους. (Wright & Bell, 2009).  

  Tο αίσθημα συνοχής των μελών της. Η ανθεκτικότητα της οικογένειας καλλιεργείται με 

το «μοίρασμα» των συναισθημάτων και των εμπειριών. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η 
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λειτουργικότητα της οικογένειας, ενισχύονται οι μεταξύ τους δεσμοί  και καθίστανται 

περισσότερο ανθεκτικοί στην αντιμετώπιση των δυσκολιών.(Walsh, 2012).  

 Oι θετικές μελλοντικές προσδοκίες. Η έννοια της «ελπίδας» είναι βασική και ουσιώδης 

για τη ζωή οποιασδήποτε οικογένειας. Ιδιαίτερα για την προσφυγική οικογένεια, η οποία 

βρίσκεται σε μια κατάσταση διαρκούς «μη κανονικότητας». Σε ευρύτατη έρευνα (Walsh 

2004), παρουσιάστηκαν δεδομένα τα οποία καταδεικνύουν ότι η «μαθημένη αδυναμία-

απελπισία», όταν δηλαδή τα άτομα εκτίθενται σε δυσάρεστες εμπειρίες και ματαιώσεις 

χωρίς αντίδραση, γίνονται απαθή και υιοθετούν την αντίληψη ότι «μόνο άσχημα πράγματα 

τους συμβαίνουν» και τίποτα δεν θα αλλάξει. Αντίθετα, η «μαθημένη αισιοδοξία» δηλαδή η 

αντίδραση στην αντιξοότητα  και η αλλαγή που αυτή επιφέρει στην καθημερινότητα των 

οικογενειών, αυξάνει την ανθεκτικότητα και τις ικανότητες επιβίωσης.(Beavers & 

Hampson, 2003). 

 Tο σύστημα πνευματικών αξιών. Πολλές οικογένειες, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, 

αναζητούν πηγή βοήθειας, καθοδήγησης και συναισθηματικής ευεξίας στις πνευματικές, 

θρησκευτικές και πολιτισμικές παραδόσεις τους. Οι πνευματικές πηγές, οι τελετουργίες 

πίστης και προσευχής έχουν αποδειχθεί ως ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την ενίσχυση 

της «ανθεκτικότητας» των οικογενειών σε κρίση και ευαλωτότητα. (Wright & Bell, 2009, 

Walsh, 2012).  

 Oι σχέσεις με ένα ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο.  Η δικτύωση και η δημιουργία 

«κοινοτήτων» κάθε μορφής και είδους, ενισχύουν την «ανθεκτικότητα» της οικογένειας. 

Επιπλέον, όταν έχουν συμβεί απειλητικά για τη ζωή γεγονότα, όπως πόλεμος, καταδίωξη, 

εκπατρισμός, η δυνατότητα για αναδημιουργία κοινωνικών δεσμών και σχέσεων, ενισχύει 

κάθε προσπάθεια εξομάλυνσης και θεραπείας του συναισθηματικού τραύματος της 

οικογένειας. (Walsh, 2012). 

 H συναισθηματική ευελιξία. Η συναισθηματική ευελιξία είναι μια ιδιαίτερα βασική 

διαδικασία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Εμπεριέχει την ικανότητα της ανοχής και 

αποδοχής του διαφορετικού και της αλλαγής. (Olson & Corall. 2003). Η ικανότητα 

«επανεκκίνησης» με νέα δεδομένα και με νέες συνθήκες, «όπως η άνοιξη, η προσαρμογή 

των καιρικών συνθηκών  σε ένα προϋπάρχον σχέδιο ή μορφή». (Walsh, 2002). 

Με βάση αυτούς τους άξονες καταρτίσαμε ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 6 θέσεις – 

δηλώσεις. Δεν χρησιμοποιήσαμε κάποιο έτοιμο ερευνητικό  εργαλείο διότι τα χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού μας (μεγάλο ποσοστό αναλφάβητων γυναικών και μικρή δυνατότητα συνεργασίας με 

μεταφραστή), δεν το επέτρεπαν. 

Το ερωτηματολόγιο, μεταφρασμένο στα Farci από την μεταφραστική υπηρεσία του γραφείου 

του ΚΕΕΛΠΝΟ στη Δομή,  είχε τις εξής δηλώσεις – θέσεις συμφωνίας ή διαφωνίας: 

1. Προσπαθούμε να βλέπουμε τα προβλήματα με θετικό τρόπο για να τα λύσουμε, συζητάμε 

για αυτά στην οικογένειά μας, εκφράζουμε όλοι τις απόψεις μας για να βρούμε λύσεις σε ό, 

τι μας απασχολεί.  

2. Ζητάμε από τους γείτονες- συμπατριώτες μας βοήθεια και ενίσχυση, αισθανόμαστε ότι τα 

άτομα στην κοινότητά μας είναι πρόθυμα να μας βοηθήσουν σε μια έκτακτη ανάγκη και 

ξέρουμε ότι είμαστε και εμείς σημαντικοί για τους φίλους μας.  

3. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε εάν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε και άλλα 

προβλήματα. Πιστεύουμε ότι στο τέλος τα πράγματα θα πάνε καλά για εμάς. 

4. Θεωρούμε δεδομένο ότι όλα τα άτομα της οικογένειάς μας αισθάνονται κοντά το ένα στο 

άλλο, δείχνουμε αγάπη και τρυφερότητα μεταξύ μας και δείχνουμε αυτά τα συναισθήματα 

μεταξύ μας. 

5. Έχουμε πίστη σε μια ανώτερη δύναμη, τον Θεό και ζητάμε συμβουλές από άτομα που 

θεωρούμε ότι είναι κοντά στη θρησκεία. 
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6. Δεχόμαστε τα δυσάρεστα γεγονότα ως μέρος της ζωής, δεχόμαστε ότι τα προβλήματα 

μπορούν να έλθουν απροειδοποίητα και ό, τι κάνουμε ο ένας για τον άλλο για να τα 

αντιμετωπίσουμε, μας κάνουν να νιώθουμε μέλη αυτής της οικογένειας.  

Οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι: 

 
Figure 1: Ερώτηση 1η 

 

 
Figure 2: Ερώτηση 2η 

 

 
Figure 3: Ερώτηση 3η 
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Figure 4: Ερώτηση 4η 
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Figure 5:Ερώτηση 5η 

 

 
Figure 6:Ερώτηση 6η 
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Συνοπτικά αποτελέσματα: 

 Οι μητέρες, εκφράζοντας σε ένα βαθμό και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους, 

φαίνεται να έχουν θετικό πρόσημο ανθεκτικότητας. 

 Ιδιαίτερα στις ερωτήσεις 4 και 5 η θετική απάντηση – στάση, ξεπερνά το 77%. 

 Συμπερασματικά, οι Αφγανές γυναίκες – πρόσφυγες του ΑΔΠΦ Σχιστού, φαίνεται να 

εκφράζουν θετική στάση ζωής και οι οικογένειές τους να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα 

έναντι των δυσμενών εμπειριών τους. 

Για τη διερεύνηση του επιπέδου άγχους χρησιμοποιήθηκε το: The sort - form version of 

Depression Anxiety Stress Scales, DASS-21, 2005)  

Το ερωτηματολόγιο διερεύνησης του επιπέδου άγχους περιλαμβάνει τρεις άξονες:  

 7 ερωτήσεις γενικής συναισθηματικής διάθεσης 

 7 ερωτήσεις διερεύνησης ψυχοσυναισθηματικών συμπτωμάτων  

 7 ερωτήσεις γενικού άγχους  

Οι απαντήσεις ζητούνται ως εξής: 

 «Για κάθε πρόταση που ακολουθεί  διαλέξτε έναν αριθμό 0,1,2,ή 3, ο οποίος δείχνει πόσο  

ταίριαζε η κάθε πρόταση σε εσάς  το χρονικό διάστημα του προηγούμενου μήνα.  

0= δεν μου ταίριαζε καθόλου  

1= μου ταίριαζε σε κάποιο βαθμό ή για μικρή περίοδο  

2= μου ταίριαζε σε σημαντικό βαθμό ή για μεγάλο χρονικό διάστημα  

3= μου ταίριαζε απόλυτα σχεδόν για όλο το προηγούμενο διάστημα.»  

Οι  7 ερωτήσεις γενικής συναισθηματικής διάθεσης είναι: 

1.Ένιωθα αποκαρδιωμένη και με κακή διάθεση  

2. Ένιωθα ότι δεν είχα τίποτα να περιμένω  

3. Ένιωθα ότι η ζωή δεν είχε κανένα νόημα  

4. Ένιωθα ότι δεν άξιζα πολλά ως άτομο  

5. Δεν μπορούσα να αισθανθώ ενθουσιασμό για τίποτα  

6. Δεν μπορούσα να νιώσω κανένα θετικό συναίσθημα  

7. Δύσκολα εύρισκα τη δύναμη να κάνω πράγματα  

 

 
Figure 7: Αποτελέσματα απαντήσεων από αριστερά 1η ερώτηση έως δεξιά 7η ερώτηση 

 

Οι 7 ερωτήσεις διερεύνησης ψυχοσωματικών συμπτωμάτων είναι: 

1. Ένιωθα την καρδιά μου να κτυπά έντονα ή  και τους σφυγμούς μου  

2. Ένιωθα στεγνό και ξηρό το στόμα μου  

3. Είχα δυσκολία στην αναπνοή  
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4. Έτρεμαν τα χέρια μου ή άλλα μέλη του σώματός μου  

5. Ανησυχούσα μήπως πάθω κάτι και χάσω τον εαυτό μου  

6. Ένιωθα ότι ξαφνικά θα με πιάσει πανικός   

7. Ένιωθα φόβο χωρίς ιδιαίτερο λόγο 

 

 

 
Figure 8: Αποτελέσματα απαντήσεων από αριστερά 1η ερώτηση έως δεξιά 7η ερώτηση 

 

Οι 7 ερωτήσεις γενικού άγχους είναι: 

1. Μου ήταν δύσκολο να ηρεμήσω  

2. Μου ήταν δύσκολο να χαλαρώσω  

3. Είχα μεγάλη νευρικότητα  

4. Ένιωθα ταραγμένος/νη  

5. Ένιωθα πολύ ευαίσθητος/τη  

6. Δεν άντεχα να με ενοχλήσει τίποτα  

7. Αντιδρούσα πολύ έντονα σε ότι με ενοχλούσε 

 

 
Figure 9: Αποτελέσματα απαντήσεων από αριστερά 1η ερώτηση έως δεξιά 7η ερώτηση 

 

3. Συμπεράσματα - Σχολιασμός: 

Όταν μια οικογένεια μετακινείται από μια χώρα σε μια άλλη, οι υπάρχοντες μηχανισμοί 

διαντιδράσεων της συνήθως συνεχίζουν να λειτουργούν, παρά την αλλαγή πλαισίου τους.( 

Voulgaridou, M. Tomaras, V., 2001 ).   Παράλληλα με την άφιξη στη χώρα υποδοχής η οικογένεια  

βιώνει ένα πολιτισμικό πλήγμα. (cultural shock). Το πλήγμα αυτό οφείλεται στο ότι το πολιτισμικό 

περιβάλλον του τόπου υποδοχής, είναι διαφορετικό από εκείνο του τόπου καταγωγής τους. Έχουν 

λοιπόν ανάγκη κάποιου χρονικού διαστήματος, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στα καινούργια 

πολιτισμικά και κοινωνικά δεδομένα. Κατά την φάση της αρχικής προσαρμογής, κάθε άτομο 

ξεχωριστά αλλά και το σύνολο της οικογένειας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα σχέσεων και 
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επικοινωνίας και είναι δυνατόν να περιθωριοποιηθεί εάν δεν ενταχθεί σε ένα ευρύτερο υποστηρικτικό 

πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο-συνήθως η κοινότητα των ομοεθνών- λειτουργεί ως ευρύτερο σύστημα που 

ανατροφοδοτείται από ένα ιδιαίτερο κώδικα κοινωνικών αξιών, ρόλων  και λειτουργιών. (Van der Veer, 

1998). 

Η ψυχολογική επιβάρυνση της μετανάστευσης, είναι ευθέως συνδεδεμένη με την κατάρρευση 

των υποστηρικτικών κοινωνικών δικτύων που παρέχει στα μέλη της κάθε μορφή κοινωνικής 

οργάνωσης. Αυτή η απώλεια των οργανωμένων και οικείων κοινωνικών δικτύων και δομών, 

προστίθεται στο άγχος απομάκρυνσης από την ευρύτερη οικογένεια και σε μερικές περιπτώσεις 

από την άμεση πυρηνική οικογένεια. Σε όλες τις χώρες, η δημιουργία «κοινοτήτων» συνιστά το 

βασικό μέσο υποκατάστασης των κοινωνικών δικτύων, που έχουν χαθεί με την μετανάστευση. 

Κάθε μειονοτική ομάδα τείνει να συγκροτεί ένα τέτοιο σύστημα που έχει χαρακτηριστεί ως το 

«ουσιώδες πλέγμα», (matrix), με το οποίο αντιστέκεται στη νέα χαοτική για αυτούς 

πραγματικότητα. (Elsaas, 1992). Η εθνική κοινότητα των συμπατριωτών, το «ουσιώδες πλέγμα», 

συνιστά τον βασικό πόλο έλξης των οικογενειών που βρίσκονται σε ενταξιακή διαδικασία στην 

χώρα υποδοχής. Λειτουργεί ως «πρωτογενής ομάδα». Συνιστά δηλαδή μια ομάδα που 

χαρακτηρίζεται από στενές, πρόσωπο με πρόσωπο επαφές και από συνεργασία.  

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι, παρά το γεγονός ότι η μετακίνηση από χώρα σε χώρα και  η 

εγκατάσταση σε ένα ξένο και ενίοτε αρνητικό πολιτισμικά περιβάλλον είναι μια στρεσογόνος 

διαδικασία, όπως ήδη αναφέραμε και όπως επίσης επισημαίνεται και από πολλούς ερευνητές, δεν 

είναι επαρκής παράγοντας για την ανάπτυξη ενδοψυχικών διαταραχών. (Werner, E. 1993, Walsh, 

F. 2003).   

Το ερώτημα που τίθεται μετά από όλα αυτά είναι, πως μπορούμε και με ποια κριτήρια να 

χαρακτηρίσουμε έναν/μία  μετανάστη – πρόσφυγα ως «ικανοποιητικά προσαρμοσμένο»;  

Στην επιστημονική κοινότητα δεν υπάρχει συμφωνία ούτε για τα ασφαλή χαρακτηριστικά της 

προσαρμογής ούτε και για τα κριτήρια αξιολόγησής της. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε τους 

περισσότερο αναγνωρισμένους προδιαθεσιακούς παράγοντες για τη θετική ψυχοκοινωνική 

προσαρμογή: (Walsh, F. 2002). 

 Ισχυρά δομημένο Εγώ 

 Αναγνώριση και ένταξη της τραυματικής εμπειρίας στην προσωπική ιστορία του ατόμου  

 Δημιουργική χρήση της εμπειρίας 

 Ικανότητα για δημιουργία λειτουργικών διαπροσωπικών σχέσεων 

 Έκφραση στόχων και προσδοκιών 

Συνεπώς, χωρίς να αποτελεί ορισμό της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και μόνο σχηματικά, 

θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι «προσαρμοσμένο ικανοποιητικά» μπορεί να θεωρηθεί το άτομο 

που καταφέρνει να λειτουργεί αποτελεσματικά και στα δυο πολιτισμικά πλαίσια, που αντλεί 

ικανοποίηση από τις συνθήκες διαβίωσής του στη χώρα υποδοχής, που αναγνωρίζει και αποδέχεται 

τις πολιτισμικές διαφορές και αξιοποιεί τα σημεία σύγκλισής τους. (Phinney, 1990 Walsh, F. 2002). 

Τα δεδομένα της ερευνάς, όπως ήδη επισημάνθηκε, αποτυπώνουν ένα «στιγμιότυπο» της 

ζωής των γυναικών - φιλοξενουμένων στη Δομή του Σχιστού. Οι απαντήσεις, το θετικό πρόσημο 

στην «ανθεκτικότητα» και την έλλειψη έντονης αγχώδους διαταραχής, καταδεικνύουν μία in limbo 

κατάσταση, όπου οι οικογένειες έχοντας δημιουργήσει μια «κοινότητα» βρίσκονται σε μια 

εφησυχαστική αναμονή της επικείμενης –άγνωστης εν πολλοίς- νέας αλλαγής.  Από ψυχολογική 

άποψη, αυτές οι στενές επαφές οδηγούν σε κάποια συνένωση των ατομικοτήτων, σε μια κοινή 

ολότητα, έτσι που η πραγματική υπόσταση του ατόμου, να είναι από πολλές τουλάχιστον όψεις, η 

κοινή ζωή και ο σκοπός της ομάδας. Συγκροτούν δηλαδή ένα νέο συστημικό περιβάλλον.  

Ο απλούστερος ίσως τρόπος να εκφράσουμε αυτό το νέο σύστημα, είναι να πούμε πως αποτελεί 

ένα «εμείς». Οι πρωτογενείς ομάδες, συνεπάγονται το είδος εκείνο της συμμετοχής και αμοιβαίας 

ταύτισης, για την οποία το «εμείς» είναι φυσική έκφραση. (Voulgaridou et al, 2006). Οι πρωτογενείς 

ομάδες είναι «πρωτογενείς», τόσο με την έννοια ότι δίνουν στο άτομο τις πληρέστερες εμπειρίες 
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κοινωνικής ενότητας, όσο και με την έννοια ότι δεν μεταβάλλονται, όπως οι τυπικά οργανωμένες 

σχέσεις, αλλά συνιστούν τη σχετικά μόνιμη πηγή, από την οποία ξεκινούν οι σχέσεις αυτές. Είναι 

δηλαδή ένα κοινά διαμορφούμενο σύστημα συναισθηματικών κυρίως χαρακτηριστικών, εντός του 

οποίου το άτομο/οικογένεια διαμορφώνει εκ νέου την κοινωνική του ταυτότητα και αποκτά μια θέση 

στη νέα δομή που δημιουργείται. (Voulgaridou et al, 2006). Αυτή η διαμόρφωση γίνεται παράλληλα με 

την ενταξιακή διαδικασία, η οποία εξελίσσεται στα πλαίσια του κοινωνικού περιβάλλοντος της χώρας 

υποδοχής και κατά κύριο λόγο σε αναμονή για την προσδοκώμενη μετεγκατάσταση σε κάποια χώρα 

μόνιμης παραμονής 

Η πληθυσμιακή ομοιογένεια της συγκεκριμένης δομής, φαίνεται ότι ενίσχυσε το ρόλο της 

κοινότητας και της σημασίας που αυτή έχει για τη διατήρηση ενός αξιακού πλαισίου 

«ανθεκτικότητας» το οποίο διατηρήθηκε εν γένει και προς ώρας, τουλάχιστον, εξαιρετικά συμπαγές 

-κι ενίοτε απροσπέλαστο. Παραμένει όμως το γεγονός της απομάκρυνσης από την ‘εστία’ per se 

και του εκτοπισμού από το χώρο που ορίζει κανείς ως πατρίδα και τα περιθώρια πραγματικής 

επιλογής είναι κατ’ ουσίαν αδύνατα καθώς παραμένουν ως άτομα – μη πολιτικά υποκείμενα όπως 

επισημαίνει ο Agamben (Agamben στο Arendt et al, 2015). 
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Περίληψη 

Η εισήγηση πραγματεύεται το ζήτημα των δικαιωμάτων των ανηλίκων προσφύγων στην 

εκπαίδευση της χώρας υποδοχής  -και συγκεκριμένα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα- 

επιχειρώντας παράλληλα να συμβάλει στην άμβλυνση των προβλημάτων ένταξης των μαθητών-

προσφύγων στα σχολεία μας.   Στόχος είναι, μέσα από τη νομική θεμελίωση και την καθημερινή 

εμπειρία της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, να δοθεί μια σφαιρική εικόνα της 

παρούσας κατάστασης, ώστε να αποτιμηθούν το εύρος και η ποιότητα των εκπαιδευτικών 

δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι προσφυγόπαιδες, καθώς και τα ψυχολογικά οφέλη για τους 

ίδιους και τους γηγενείς συμμαθητές τους. Αρχικά γίνεται εκτενής αναφορά στα εκπαιδευτικά 

δικαιώματα  των ανηλίκων προσφύγων, στη συνέχεια παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές 

πρωτοβουλίες του ΥΠΠΕΘ και άλλων φορέων εκπαίδευσης, ενώ στο τρίτο μέρος της 

ανακοίνωσης, ανιχνεύονται οι αναμενόμενες από την παραπάνω ενταξιακή διαδικασία, θετικές 

κοινωνιοψυχολογικές επιδράσεις -για το σύνολο της σχολικής κοινότητας- σε σχέση με 

δραστηριότητες και αρχές που αποσκοπούν στη βελτίωση του σχολικού κλίματος και στη βάθυνση 
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των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των προσφυγοπαίδων. Κλείνοντας διατυπώνονται  τα κυριότερα 

συμπεράσματα.  
 

Λέξεις κλειδιά: δικαιώματα ανήλικων προσφύγων, εκπαίδευση χώρας υποδοχής, 

εκπαιδευτικά δικαιώματα, ΔΥΕΠ, ΤΥ, ΣΕΠ, ΖΕΠ  

1. Εισαγωγή 

Σε  εποχές κρίσης  που η δημοκρατική πολιτεία κρίνεται κυρίως, από τη στάση που τηρεί 

απέναντι στην κοινωνική ανισότητα,  μία μικρή πόλη της Στερεάς Ελλάδας δίνει το παράδειγμα για 

την υποδοχή και ένταξη των προσφύγων σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και αποδοχής. Στη 

Λειβαδιά, στο πλαίσιο του προγράμματος στέγασης που υλοποιεί η Ύπατη Αρμοστεία σε 

συνεργασία με το Δήμο Λεβαδέων, οι πρόσφυγες, όπως η οκτάχρονη Μαρά και η οικογένειά της, 

έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην κανονικότητα και να κάνουν όνειρα για ένα μέλλον 

μακριά από τον πόλεμο και το φόβο (UNHCR Greece, 2017). 

Τι είναι όμως αυτό που θα ορίζαμε ως κανονικότητα για ένα παιδί όπως η οκτάχρονη Μαρά, 

για έναν ανήλικο ή για μια ανήλικη πρόσφυγα; Την επιβίωση ή τη διαβίωση; Τη στέγαση ή τη 

σίτιση; Την τυπική ή την άτυπη εκπαίδευση;  

Για να μείνουμε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, η μικρή Μαρά λέει: «Εδώ δεν 

έχει αεροπλάνα, είναι καλύτερα εδώ, πηγαίνω σχολείο και παίζω με τους φίλους μου, μαθαίνουμε 

πρόσθεση κι αφαίρεση, μαθαίνουμε πολλά πραγματα, έχω κάνει πολλούς φίλους από την Ελλάδα 

και παίζουμε στα  διαλείμματα.»  

Aυτή η τελευταία είναι η εκπαιδευτική κανονικότητα.  

- Πόσοι όμως ανήλικοι πρόσφυγες μπορούν και έχουν το δικαίωμα να τη χαρούν; 

2.1. Το διεθνές θεσμικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των παιδιών  

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού που υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη 

Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στις 20 Νοεμβρίου του 1989 (UN General Assembly, 

1989)  -και ως σήμερα έχει επικυρωθεί από 193 στις 195  χώρες- η απάντηση είναι στοιχειωδώς 

απλή και σύντομη:  

«Όλοι οι ανήλικοι πρόσφυγες μπορούν και έχουν το δικαίωμα να χαρούν την εκπαιδευτική 

κανονικότητα». Όλοι, όχι γιατί είναι πρόσφυγες, αλλά γιατί είναι παιδιά,   αφού τα συμβαλλόμενα 

κράτη συμφώνησαν εκτός των άλλων ότι:   

1. Θα αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση και, ιδιαίτερα, για να επιτευχθεί 

η άσκηση του δικαιώματος αυτού προοδευτικά και στη βάση της ισότητας των ευκαιριών: 

 καθιστώντας   τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους 

 ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη διάφορων μορφών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο 

γενικής όσο και επαγγελματικής, τις καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί, και 

παίρνουν κατάλληλα μέτρα, όπως η θέσπιση της δωρεάν εκπαίδευσης και της προσφοράς 

χρηματικής βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης 

 εξασφαλίζοντας σε όλους την πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία με όλα τα κατάλληλα μέσα, 

σε συνάρτηση με τις ικανότητες του καθενός 

 καθιστώντας  ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί τη σχολική και την επαγγελματική 

ενημέρωση και τον προσανατολισμό. 

 παίρνοντας μέτρα για να ενθαρρύνουν την τακτική σχολική φοίτηση και τη μείωση του 
ποσοστού εγκατάλειψης των σχολικών σπουδών. 

Τα συμβαλλόμενα κράτη συμφώνησαν επίσης ότι:  

2. θα  παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της σχολικής πειθαρχίας με τρόπο 

που να ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού ως ανθρώπινου όντος, και σύμφωνα με την παρούσα 
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Σύμβαση και ότι, επειδή αναγνωρίζουν τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για τη βελτίωση των 

συνθηκών ζωής των παιδιών σε όλες τις χώρες, και ιδιαίτερα στις υπό ανάπτυξη,  

3. θα προάγουν και θα ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της παιδείας, με σκοπό 

να συμβάλουν κυρίως στην εξάλειψη της άγνοιας και του αναλφαβητισμού στον κόσμο και να 

διευκολύνουν την πρόσβαση στις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και στις σύγχρονες 

εκπαιδευτικές μεθόδους. Για το σκοπό αυτόν, λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες των υπό 

ανάπτυξη χώρων (ό.π. Άρθρο 28). 

Όλα αυτά βεβαίως, δε συμφωνήθηκαν ούτε τυχαία, ούτε χωρίς λόγο, αλλά, επειδή τα 

συμβαλλόμενα κράτη αναγνώρισαν ότι τα Ηνωμένα Έθνη, στην Παγκόσμια Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UN General Assembly, 1948) και στις διεθνείς συνθήκες για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα διακήρυξαν και συμφώνησαν ότι καθένας δικαιούται να απολαμβάνει όλα τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες που αναφέρονται σε αυτές, χωρίς καμία απολύτως διάκριση ιδίως 

εξαιτίας της φυλής, του χρώματος, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών του ή 

άλλων πεποιθήσεων, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, της περιουσίας, της γέννησης ή 

οποιασδήποτε άλλης κατάστασης, και ειδικά τα παιδιά που δικαιούνται ειδική βοήθεια και 

υποστήριξη, επειδή είναι σημαντικό να προετοιμαστούν πλήρως για να ζήσουν  μια ατομική ζωή στην 

κοινωνία και να ανατραφούν  μέσα στο πνεύμα των ιδανικών που διακηρύσσονται στον Καταστατικό 

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μέσα σε πνεύμα ειρήνης, αξιοπρέπειας, ανοχής, 

ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης (UN General Assembly, 1989, Άρθρο 28).  

Άλλωστε, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Εις την Σύμβασιν 

περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, Παρίσι, 20 

Μαρτίου 1952 (Council of Europe, 1952): Ουδείς δύναται να στερηθή του δικαιώματος όπως 

εκπαιδευθή. Παν Κράτος εν τη ασκήσει των αναλαμβανομένων υπ’ αυτού καθηκόντων επί του πεδίου 

της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως, θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων, όπως εξασφαλίζωσι την 

μόρφωσιν και εκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς 

πεποιθήσεις (Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο,1952).  

Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 9  του Π.Δ. 220/2007, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις 

για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (Προεδρικό Διάταγμα 220, 2007), 

 Τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων άσυλο και οι ανήλικοι αιτούντες έχουν πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό σύστημα υπό προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους Έλληνες 

πολίτες, εφόσον δεν εκκρεμεί εκτελεστό μέτρο απομάκρυνσης κατά των ιδίων ή των γονέων 

τους. 

 Η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν πρέπει να καθυστερεί πέραν των τριών μηνών από 

την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης του ανηλίκου ή των γονέων του. Το διάστημα αυτό 

μπορεί να φθάνει το έτος, όταν παρέχεται ειδική γλωσσική εκπαίδευση προκειμένου να 

διευκολύνεται η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Όταν, για ειδικούς λόγους που 

αφορούν τον ανήλικο, είναι αδύνατη η πρόσβασή του στο εκπαιδευτικό σύστημα, είναι 

δυνατόν να λαμβάνονται τα κατάλληλα προς τούτο μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

 Η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο λόγω 

της ενηλικίωσης του ανήλικου. 

2.2. Τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των ανηλίκων προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα 

Με βάση το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο λοιπόν, η ελληνική πολιτεία προχώρησε, ήδη από 

τον Σεπτέμβριο του 2016,  στην παροχή τυπικής εκπαιδευσης με την ίδρυση, οργάνωση, στελέχωση  

και λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) (Μάνου, 

Ανδρουλάκης, 2017).  
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Οι ΔΥΕΠ, βάσει των προαναφερθέντων  και των διατάξεων  του Ν. 2101/1992 (Α' 192), με 

τον οποίο κυρώθηκε η «Διεθνής Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού», των 

διατάξεων του Ν. 3304/2005 (Α' 16), για την «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»,  ιδρύθηκαν για  να καλύψουν την Υποδοχή για την 

Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και τη διαμόρφωση ενός ευέλικτου σχήματος θεσμικής και 

διδακτικής παρέμβασης, προκειμένου τα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα 

φιλοξενίας ή εκτός αυτών, να στηριχθούν εκπαιδευτικά, μέσω της εκμάθησης των ελληνικών ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας και της οργάνωσης προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Δεληγιάννη κ. ά, 2017). Οι ΔΥΕΠ λειτούργησαν κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους 2016-17 ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων, Δημοτικών  και Γυμνασίων, είτε 

μέσα στα Κέντρα Φιλοξενίας, είτε στις αντίστοιχές τους   σχολικές μονάδες. Σε κάθε σχολική 

μονάδα αντιστοιχούσε μία αυτοτελής ΔΥΕΠ, η οποία μπορεί να περιλάμβανε περισσότερα 

τμήματα, με 10 έως 20 μαθητές. Η ίδρυση, η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισμός και το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης στις ΔΥΕΠ εποπτεύεται από την Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και 

Παρακολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων, η οποία συντονίζει και την υλοποίηση 

δράσεων μέσω του Ταμείου Ασύλου. Η εκπαίδευση στις ΔΥΕΠ αφορούσε στο σύνολο των παιδιών 

πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή 

της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο 

Οικονομικών, 2016).  

Στα Νηπιαγωγεία ακολουθήθηκε το υποχρεωτικό πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου, ενώ στα Δημοτικά και στα Γυμνάσια το πρόγραμμα διαμορφώθηκε  δίνοντας 

προτεραιότητα στα Ελληνικά, Αγγλικά, Μαθηματικά, Φυσική Αγωγή, Πληροφορική, Αισθητική 

Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική, θεατρική Αγωγή) Πολιτισμό και Δραστηριότητες χωρίς φυσικά να 

αγνοούνται οι διαφορετικές εμπειρίες των παιδιών, η πολιτισμική τους ταυτότητα ή  το υπόβαθρο 

της τυπικής εκπαίδευσης στα σχολεία της πατρίδας τους (ό.π.).  

Σε κάθε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των ανηλίκων 

προσφύγων διασφαλίζονται καταρχήν από τους  Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων ( ΣΕΠ)  οι 

οποίοι μεριμνούν για θέματα  ενημέρωσης για την ανάγκη της εκπαίδευσης ως βασικού μέσου 

κοινωνικής ένταξης, για  την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠΠΕΘ , για  την 

παρακολούθηση και τον συντονισμό της όλης εκπαίδευσης, καθώς και για  την τήρηση ποσοτικών 

και ποιοτικών στοιχείων εκπαιδευτικών δράσεων όλων των φορέων και βεβαίως, και από τους  

διδάσκοντες που μεριμνούν για την ομαλή ένταξη των μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα και την αλληλεπίδρασή τους με τους υπόλοιπους μαθητές, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψη 

την πολιτισμική τους ταυτότητα και προτείνοντας την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων.  

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018, κύριος στόχος του ΥΠΠΕΘ -στο πλαίσιο των αρχών της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της προώθησης μέτρων που απέβλεπαν στην άρση των 

ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές και 

τις μαθήτριες- ήταν η ένταξη όλων των προσφυγοπαίδων στο σχολείο, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

αρμονική μετάβαση των περισσότερων παιδιών στην πρωινή ζώνη. Έτσι, βάσει του άρθ. 26, παρ. 

1α και 1β του Νόμου 3879/2010 (Υπουργείο Παιδείας, Διά βίου μάθησης και Θρησκευμάτων  κ. ά, 

2010) που εισήγαγε  τον θεσμό των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) -με στόχο την  

ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, μέσω της λειτουργίας 

υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης- δόθηκε η δυνατότητα στα 

Δημοτικά, (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2017.1), στα Γυμνάσια, (Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2016), (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

2017.2), (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 2017.3), στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ  να 

λειτουργήσουν με Τάξεις Υποδοχής πρώτου κύκλου (ΤΥΙ)  με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας,  με εντατικό πρόγραμμα 15 ωρών εβδομαδιαία (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, 2018), αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να 
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διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών και 

των μαθητριών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, των μαθητών και των μαθητριών με πολιτισμικές 

και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, και τέλος  των προσφυγοπαίδων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που 

φοιτούν σε ΤΥ Ι ΖΕΠ παρακολουθούν παράλληλα και μαθήματα στην κανονική τους τάξη, όπως : 

Μαθηματικά, Φυσική Αγωγή, Μουσική, Πληροφορική, Ξένη Γλώσσα. Συγκεκριμένα η λειτουργία 

των ΤΥ ανακοινώθηκε εμμέσως, ήδη από τον Ιούνιο του 2017, βάσει της ισχύουσας από το 2016 

εγκυκλίου του   ΥΠΠΕΘ (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2016) σχετικά με την 

εγγραφή αλλοδαπών μαθητών με ελλιπή δικαιολογητικά σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και βάσει της ισχύουσας από το 1999 Υπουργικής Απόφασης με 

θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και 

Φροντιστηριακών Τμημάτων, με την οποία «δύνανται να ιδρύονται Τάξεις Υποδοχής Ι ή ΙΙ για τους 

μαθητές που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας, προκειμένου να ενταχθούν 

ομαλά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.» (Υπουργείο Παιδείας, Διά βίου μάθησης και 

Θρησκευμάτων, 1999).  

Συγχρόνως, ο θεσμός των απογευματινών ΔΥΕΠ εξακολούθησε να λειτουργεί για έναν μικρό 

αριθμό παιδιών και για ειδικές περιπτώσεις (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

Υπουργείο Οικονομικών, 2016). 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε ιδιαίτερα ευοίωνα τον Οκτωβρίο του 2017. Χαρακτηριστικά 

αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΠΕΘ, με την έναρξη του σχολικού έτους 

υπολογίστηκε ότι τα παιδιά ηλικίας 6-16 ετών που διέμεναν εντός του αστικού ιστού (σε 

διαμερίσματα ή ξενώνες) και είχαν  ήδη εγγραφεί σε σχολεία όλης της Ελλάδας σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης ήταν περίπου 2.493, τα παιδιά σχολικής ηλικίας (6-16 ετών) που διαβιούσαν 

εντός Δομών Φιλοξενίας Προσφύγων της ενδοχώρας ήταν περισσότερα από 2.360 και ότι  τα 

σχολεία σε όλη την Ελλάδα όπου φοιτούσαν  ή επρόκειτο να φοιτήσουν προσφυγόπουλα, ήταν 

περίπου 1.000 (Αγγελόπουλος, 2017). 

Όμως, αν και αρχικά αναμένονταν ότι οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν εντός δύο 

εβδομάδων, ώστε τα προσφυγόπουλα όλων των Δομών Φιλοξενίας να   φοιτήσουν στο σχολείο, και  

τοποθετήθηκαν 67 Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε όλη την Ελλάδα, τελικά η 

καθυστέρηση στις  τοποθετήσεις των διδασκόντων (οι οποίες ολοκληρώθηκαν περί το τέλος του 

Α΄τετραμήνου του τρέχοντος σχολικού έτους) και η παρεπόμενη υποστελέχωση των Τάξεων 

Υποδοχής, δημιούργησαν 

 κάποια προβλήματα δυσλειτουργίας  των υπολοίπων τάξεων των σχολείων, εφ’όσον οι 

διδάσκοντες ήταν επιφορτισμένοι και με τους μαθητές των Τάξεων Υποδοχής  

 μια –ευτυχώς μικρή και ελεγχόμενη  σταδιακή μαθητική διαρροή- απογοητευμένων 

μαθητών προσφύγων και  

 την καθυστέρηση στον βασικότερο ίσως, εκπαιδευτικό στόχο των Τάξεων Υποδοχής : στη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, για την οποία όμως, δεν υπήρξε ο απαραίτητος χρόνος 

ούτε για διδαχθεί στον κατάλληλο βαθμό, ούτε για να διανεμηθεί το απολύτως στοχευμένο 
εκπαιδευτικό υλικό.  

Βεβαίως, πρέπει να παραδεχτούμε ότι, έστω κι αυτή η χρονικά «καθυστερημένη» λειτουργία 

των Τάξεων Υποδοχής, απέδωσε ικανοποιητικά στην ενσωμάτωση και στον εγκλιματισμό των 

παιδιών στο σχολικό περιβάλλον σε βαθμό τέτοιο, ώστε, όταν, στην αρχή του 2018, οι Τάξεις 

Υποδοχής άρχισαν να λειτουργούν πλέον κανονικά, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν γρήγορα και σε 

πολλές περιπτώσεις κέρδισαν πολύ χαμένο χρόνο. 

Άλλωστε  -κι αυτό πρεπει να τονιστεί- σε αυτό τον σημαντικό σκοπό, η εκπαιδευτική 

κοινότητα, αλλά και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, πλην ολίγων διάσπαρτων εξαιρέσεων, 

ανταποκρίθηκε με τον πιο θερμό τρόπο, συντελώντας ουσιαστικά στην αρμονική ένταξη των 

προσφυγόπουλων στο σχολείο,  ενώ καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση του έργου του 

ΥΠΠΕΘ στην εκπαίδευση των προσφύγων, ήταν και είναι και η συμβολή των Διεθνών 
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Οργανισμών που συνεργάστηκαν με το Υπουργείο, ήδη από το προηγούμενο σχολικό έτος. Ο 

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες   και η 

UNICEF έχουν συνεισφέρει ποικιλοτρόπως και αυτήν τη χρονιά, ώστε, όσο το δυνατόν 

περισσότερα προσφυγόπουλα να «βρουν το δρόμο τους» για το σχολείο (Δεληγιάννη κ.ά, 2017).  

Χαρακτηριστικός είναι επίσης και ο ρόλος του  Greece Education Sector Working Group  

ενός ανοιχτού επίσημου φόρουμ για τον συντονισμό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο  και τη 

συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, το οποίο σε 

συνεργασια με το ΥΠΠΕΘ και το ΥΜΠ φέρει σε επαφή ΜΚΟ, Υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, 

ακαδημαϊκούς  και άλλους εταίρους,  με στόχο την παροχή προβλεπόμενων και καλά 

συντονισμένων  υπηρεσιών άτυπης εκπαίδευσης, καθώς και την υποστήριξη πρόσβασης  των 

προσφυγικών πληθυσμών στην τυπική εκπαίδευση (UN High Commission for Refugees, 2016). Το 

Greece Education Sector Working Group λειτουργεί ως καθοδηγητικό εργαλείο και πλαίσιο για 

τους εθνικούς και διεθνείς φορείς εκπαίδευσης, στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν την τυπική 

εκπαίδευση του ΥΠΠΕΘ και να παρέχουν άτυπη εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά που ζουν στην 

Ελλάδα, αδιακρίτως εθνικότητας, νομικής κατάστασης και διάρκειας παραμονής, ώστε αυτά να 

υποστηριχθούν στην εκμάθηση της γλώσσας και να μπορέσουν  να ενσωματωθούν στο  ελληνικό 

σχολείο ή στο σχολείο κάποιας άλλης χώρας. Άλλωστε,  «η ένταξη των προσφυγόπουλων στη 

δημόσια εκπαίδευση είναι καθήκον και διεθνής δέσμευση της ελληνικής πολιτείας αλλά και το 

καθοριστικό σημείο για την ενσωμάτωση των παιδιών στην ελληνική κοινωνία» (Αγγελόπουλος, 

2017).   

2.3. Οι κοινωνιοψυχολογικές επιδράσεις από την ένταξη των προσφύγων στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα  

Εντός του σχολικού πλαισίου αναπτύσσεται η διαδικασία της επιπολιτισμοποίησης και ως εκ 

τούτου, η παροχή υποστήριξης -είτε σε ατομική βάση είτε με τη χρήση μιας πολυτροπικής 

προσέγγισης- μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και τη στήριξη της 

ψυχολογικής προσαρμογής και ανάπτυξης (Birman et al., 2007), (Rousseau, 2004).  Τα παιδιά-

προσφυγόπουλα που με τη θέλησή τους έχουν προσέλθει στο σχολικό πλαίσιο, μπορούν πιο εύκολα 

να δημιουργήσουν δεσμούς και σχέσεις με την ομάδα, μέσω κοινών ευθυνών, μη ανταγωνιστικών  

δραστηριοτήτων και βέβαια, μέσω της ομαδικής εργασίας (Ehntholt et al., 2005). Οι δημιουργικές 

δραστηριότητες στην τάξη παρέχουν ευκαιρίες στα παιδιά να γνωρίσουν τον εαυτό και τις ατομικές 

τους ανάγκες, να αλληλοεπιδράσουν στο πλαίσιο της τάξης και του σχολείου τους  και να 

εκφράσουν τα συναισθήματά τους.  Παράλληλα έχουν ευεργετική επίδραση στην ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης, την επίλυση συγκρούσεων και την επίλυση προβλημάτων (Schaefer, 1993), 

(Torbert, 1990). 

Κάθε παιδί σε κάθε τάξη φέρνει μια νέα ιστορία για το σχολείο. Οι προηγούμενες εμπειρίες 

των παιδιών – με καθηγητές, γονείς και αδέρφια, συμμαθητές, φίλους και την κοινωνία γενικότερα- 

είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο θα βιώσουν την εμπειρία του σχολείου 

και τη σχέση που θα διαμορφώσουν με καθηγητές και συνομηλίκους.  

Οι ιστορίες που φέρνουν τα προσφυγόπουλα στις Ελληνικές τάξεις είναι πολύπλοκες και 

ποικίλες. Σηματοδοτούν διάφορα κοινωνικοοικονομικά, πολιτικά, γλωσσικά και εθνικά επίπεδα και 

υπόβαθρα, διαφορετικούς λόγους εγκατάλειψης των χωρών τους. Το ταξίδι τους μπορεί να περιέχει 

πολυετείς παραμονές σε καταυλισμούς, εκτός σχολείου και σε δυσμενείς συνθήκες. Πολλες φορές 

οι ιστορίες δεν αποκαλύπτονται στους καθηγητές, λόγω παραγόντων και εμποδίων που σχετίζονται 

με τη γλώσσα, την εμπιστευτικότητα-ιδιωτικότητα, τα στερεότυπα κ.ά.  

 Όμως, ως κοινός τόπος συνάντησης, η σχολική τάξη, προσφέρει ένα σαφές, ορισμένο και 

οργανωμένο πλαίσιο κοινωνικής αλληλεπίδρασης που επιδρά καθοριστικά, τόσο στη διαμόρφωση 

της προσωπικής ταυτότητας των μαθητών, όσο και στην ευρύτερη λειτουργία της ίδιας της τάξης. 

Η οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου και η κοινωνική αλληλεπίδραση στην τάξη με όρους 

συναίνεσης, συνεργασίας και αλληλοσεβασμού οδηγούν στην ενδυνάμωση όλων των μαθητών, 
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στην έκφραση και κατανόηση της διαφορετικότητάς τους, στην ενθάρρυνση της σχολικής 

συμμετοχής, στην ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των μαθητών μεταξύ 

τους, αλλά και των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και επομένως δημιουργεί ένα ευεργετικό 

κλίμα για όλους, νεοεισερχόμενους και μη.  

3. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά λοιπόν, σε κάθε προσπάθεια εμβάθυνσης στο ζήτημα των δικαιωμάτων των 

ανηλίκων προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη και τα 

εξής:  

1. Αφού σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, όλα τα παιδιά έχουν  δικαίωμα στην εκπαίδευση, 

οι ανήλικοι πρόσφυγες  έχουν κι αυτοί δικαιώματα στην εκπαίδευση της χώρας υποδοχής.  

2. Στην Ελλάδα οι ανήλικοι πρόσφυγες  έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα υπό 

προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες  

3. Oι Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (σχολ. έτος 2016-17)  και οι Τάξεις 

Υποδοχής (σχολ. έτος 2017-18)  στοχεύουν -μέσω της εκμάθησης των ελληνικών ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας και της οργάνωσης προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

και πολιτιστικών δραστηριοτήτων- στην εκπαιδευτική στήριξη και στη σχολική ένταξη 

όλων των ανηλίκων προσφύγων  

4. Η υποδοχή και η ένταξη των ανηλίκων προσφύγων στη σχολική τάξη με όρους συναίνεσης, 

ενσυναίσθησης και αμοιβαίου σεβασμού στη διαφορετικότητα και τις ατομικές ανάγκες 

δημιουργεί ένα ευεργετικό κλίμα που οδηγεί στον εμπλουτισμό και τη θετική έκβαση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τον ανάλογο                           

χαρακτήρα των σχέσεων των εμπλεκομένων σ’ αυτήν, μαθητών και εκπαιδευτικών.  
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Περίληψη 

Σε πολλές περιπτώσεις οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

παρουσιάζουν αντίσταση στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας η οποία παράλληλα αποτελεί και 

εμπόδιο για την περεταίρω εξέλιξη εκπαίδευσης και κατάρτισης σε δεξιότητες. Η συνδυασμένη 

επαγγελματική κατάρτιση και γλωσσική εκμάθηση, αποτελεί παράλληλα προϋπόθεση για την 

πιστοποίηση και ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την 

υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος WELCOME (ERASMUS+ KA3) δημιουργήθηκε μια 

μεθοδολογία για εκπαιδευόμενους σε μειονεκτική θέση και μεταναστευτικό υπόβαθρο που 

παρουσιάζει αντίσταση στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσα, σύμφωνα με τις ανάγκες και 

απαιτήσεις τους. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτυχθεί η χρήση και η διάδοση της 

μεθοδολογίας για τη συνδυασμένη επαγγελματική κατάρτιση και γλωσσική εκμάθηση, για την 

εκπαίδευση, πιστοποίηση και ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Ο στόχος είναι να προσαρμοστεί η μεθοδολογία της γλωσσικής εκμάθησης στην 

επαγγελματική κατάρτιση ώστε να γίνει η απόκτηση της γλωσσικής δεξιότητας περισσότερο 

αποτελεσματική.  Η κύρια πρόκληση του εκπαιδευτικού προγράμματος WELCOME (ERASMUS+ 

KA3) είναι να προετοιμάσει  τους νεοαφιχθέντες μετανάστες σε συγκεκριμένο επαγγελματικό 

προφίλ στο ελάχιστο δυνατό συντομότερο διάστημα και να γίνουν προτάσεις πολιτικής για την 

υιοθέτηση του εκπαιδευτικού προγράμματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.    

 

Λέξεις κλειδιά: CLIL, curriculum, νεοαφιχθέντες μετανάστες, κατάρτιση, Erasmus+ KA3  

1. Εισαγωγή  

Ο σκοπός του προγράμματος WELCOME είναι να προσαρμοστεί ή να αναπτυχθεί περαιτέρω 

η χρήση και η διάδοση της μεθοδολογίας για τη συνδυασμένη επαγγελματική κατάρτιση και 

γλωσσική εκμάθηση, που απαιτείται για την εκπαίδευση, πιστοποίηση και ενσωμάτωση των 

νεοαφιχθέντων μεταναστών στην Ευρώπη.  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται  σε άτομα 

που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση με μεταναστευτικό υπόβαθρο που παρουσιάζουν αντίσταση 

στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.   Ο στόχος είναι να γίνει η απόκτηση της γλωσσικής 

δεξιότητας περισσότερο αποτελεσματική, και να δίνονται κίνητρα στον εκπαιδευόμενο να 

συνεννοείται  για την καθημερινή του ζωή και την εργασία.  Αποτελέσματα τέτοιων συνδυασμών 
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έχουν αποδειχθεί πολύ θετικά σε προηγούμενα πιλοτικά προγράμματα στη Γερμανία, για παρόμοιες 

ομάδες στόχους.  Τα 4 κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η 

Τουρκία και η Ελλάδα.  Η κύρια πρόκληση του προγράμματος WELCOME είναι να προετοιμάσει  

τους νεοαφιχθέντες μετανάστες με συγκεκριμένο επαγγελματικό προφίλ σε όσο το δυνατόν 

συντομότερο διάστημα γίνεται ώστε να ενσωματωθούν στη χώρα υποδοχής με επιτυχία.  

2. Κυρίως μέρος  

Η εκπαίδευση των μεταναστών στη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους αποτελεί μια μεγάλη 

ευκαιρία για να μεταφερθεί επίσης και η γνώση που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια εργασία που 

είναι σχετικά εύκολη να κατανοηθεί όπως οι εργασίες που απαιτούν χαμηλά προσόντα σε τομείς με 

κενές θέσεις.  Τέτοιες θέσεις εργασίας είναι αυτές του κατασκευαστικού τομέα γι’ αυτό και σε αυτή την 

έρευνα χρησιμοποιείται ο κατασκευαστικός κλάδος.    Συνδυάζοντας δράσεις επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, η γλωσσική εκμάθηση μπορεί να γίνει πιο ενδιαφέρουσα και για την προαναφερόμενη  

ομάδα-στόχο σύμφωνα με αποτελέσματα προηγούμενων πιλοτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν 

στη Γερμανία και Αυστρία.  Το πρόγραμμα WELCOME λαμβάνει υπόψη στη μεθοδολογία του και τις 

υπάρχουσες καλές πρακτικές (π.χ. εκπαίδευση σχετική με τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής, η 

μεθοδολογία της Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας CLIL, εκπαίδευση σχετική 

με την κατανόηση θεμάτων δημόσιας διοίκησης στη χώρα υποδοχής κ.α.) κυρίως για την ομάδα 

εκπαιδευομένων σε συστήματα τυπικής και μη τυπικής μάθησης.  Το πρόγραμμα WELCOME 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ KA3 και σε αυτό συμμετέχουν: 

 Το Υπουργείο Κοινωνικών Θεμάτων και Ένταξης του κρατιδίου της Έσσης από τη 

Γερμανία,  

 Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου  

 Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης BEST από την Αυστρία και  

 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Κωνσταντινούπολης από την Τουρκία.   

Τα κύρια παραδοτέα του προγράμματος WELCOME (ERASMUS+ KA3) μεταξύ άλλων είναι: 

 Μια αναφορά πάνω στην ανταλλαγή εμπειριών για τα προγράμματα γλωσσικής εκμάθησης 

και επαγγελματικής κατάρτισης νεοαφιχθέντων μεταναστών; 

 Ένα εναρκτήριο εργαστήριο για την μεταφορά καλών πρακτικών ανάμεσα στους εταίρους; 

 Παραγωγή μεθοδολογικών οδηγιών για την υλοποίηση σύγχρονης γλωσσικής εκμάθησης 

και επαγγελματικής κατάρτισης στον κατασκευαστικό τομέα και το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα (Curriculum) WELCOME σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών 

Μονάδων (ECVET) με συστάσεις προς τους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης και τους 

εμπλεκόμενους φορείς.   

 Προτάσεις χάραξης πολιτικής προς τις Δημόσιες Αρχές για τη συνδυασμένη επαγγελματική 
κατάρτιση και γλωσσική εκμάθηση των μεταναστών.  

Σύμφωνα με στοιχεία από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) (Mixed Migration 

Flows in the Mediterranean and Beyond, Reporting Period 2016 ) οι αφίξεις των νεοαφιχθέντων 

προσφύγων / μεταναστών στην Ελλάδα μέσω της θαλάσσιας οδού τα τελευταία χρόνια έχει ως 

εξής: 

2014:   34.442 

2015:   857.363 

2016:   176.906 (μείωση κατά 79% σε σχέση με το 2015) 

 

Οι εθνικότητες των προσφύγων / μεταναστών που εισήλθαν στην Ελλάδα έχουν ως εξής:  

 Συρία 45% 

 Αφγανιστάν 23% 
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 Ιράκ 15% 

 Πακιστάν 5% 

 Ιράν 3% 

 Άλλο 6% 

 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την πρότερη εκπαίδευση ή 

επαγγελματική πιστοποίηση των προσφύγων / μεταναστών που εισέρχονται στην Ελλάδα.  Κατόπιν 

προφορικής επικοινωνίας με τα γραφεία του Διεθνή  Οργανισμού Μετανάστευσης και την Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, δεν ήταν δυνατή η απόκτηση τέτοιων 

στατιστικών στοιχείων.   

Από έρευνα που έγινε στα 4 κράτη που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα του προγράμματος 

WELCOME και την αναφορά που προέκυψε, εμφανίζεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιο 

οργανωμένο πρόγραμμα γλωσσικής εκμάθησης της ομάδας στόχου, πόσο μάλλον δε, σύγχρονη 

γλωσσική και επαγγελματική εκπαίδευση.  Η προηγούμενη εμπειρία στη γλωσσική εκπαίδευση των 

μεταναστών εντοπίζεται σε δύο προγράμματα: Το ΟΔΥΣΣΕΑΣ και το ΜΑΘΕΜΕ.  

Το πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ προσέφερε γλωσσική και πολιτισμική εκπαίδευση σε μετανάστες 

με σκοπό να περάσουν τις εξετάσεις τους για να αποκτήσουν την μόνιμη άδεια διαμονής τους.  Το 

πρόγραμμα «Οδυσσέας» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και ήταν 

συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από 

Εθνικούς Πόρους. 

Το πρόγραμμα ήταν δομημένο σε τέσσερα επίπεδα γλωσσικής εκμάθησης: A1 (125 ώρες), 

A2 (175 ώρες), B1 (185 ώρες) και B1 για προχωρημένους στην προφορική επικοινωνία (195 ώρες).  

Το πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ διοργανώθηκε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε συνεργασία με τις Νομαρχίες της 

Ελλάδας. Έκτοτε, δεν έχει οργανωθεί κάποιο παρόμοιο πρόγραμμα από το κράτος με θέμα τη 

γλωσσική εκμάθηση των μεταναστών.  Το πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ δεν συνδύαζε επαγγελματική 

κατάρτιση με γλωσσική εκμάθηση και ο κύριος σκοπός του ήταν να βοηθήσει τους μετανάστες να 

αποκτήσουν τη μόνιμη άδεια διαμονής τους στην Ελλάδα.  Το 2015 το Πανεπιστήμιο της 

Θεσσαλίας μέσω χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, υλοποίησε το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ΜΑΘΕΜΕ που περιελάβανε γλωσσική, ιστορική και πολιτισμική εκπαίδευση 

μεταναστών που ήταν άνεργοι, μητέρες, ΑΜΕΑ ή αναλφάβητοι.  Τα τμήματα υλοποιήθηκαν σε 7 

Νομαρχίες της Ελλάδας και δεν είχε σαν στόχο την επαγγελματική εκπαίδευση των μεταναστών.   

Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και στη Τουρκία όπου δεν εντοπίστηκαν τρέχοντα 

εκπαιδευτικά προγράμματα γλωσσικής εκπαίδευσης των μεταναστών και προσφύγων.  Όσοι 

βρίσκονται στο καθεστώς των «αιτούντων διεθνούς προστασίας» έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην 

πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό σύστημα της Τουρκίας, το οποίο όμως και πάλι δεν 

συνδυάζει επαγγελματική εκπαίδευση και γλωσσική εκμάθηση.  Για όσους επιλέγουν 

δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στην Τουρκία, αυτή δεν συνδυάζεται με γλωσσική 

εκμάθηση.   

Στην Αυστρία και τη Γερμανία – κράτη τα οποία έχουν δεχθεί μεγάλο όγκο μεταναστευτικών 

και προσφυγικών ροών και στα οποία όμως υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας κυρίως στον 

κατασκευαστικό κλάδο – η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική.  Όσοι αιτούνται άσυλο – και μέχρι 

απόκτησης του συγκεκριμένου στάτους – έχουν την ευκαιρία να κάνουν μαθήματα Γερμανικών σε 

μερικά ομοσπονδιακά κρατίδια, ενώ στα υπόλοιπα κρατίδια μπορούν να λάβουν βοήθεια στην 

εκμάθηση των Γερμανικών από εθελοντικές οργανώσεις.  Σε περίπτωση θετικής απάντησης για τη 

χορήγηση ασύλου, λαμβάνουν ισχύ διάφορα μέτρα κοινωνικής ένταξης των μεταναστών όπως 

μαθήματα Γερμανικής γλώσσας και επαγγελματική εκπαίδευση για την άμεση εισαγωγή τους στην 

αγορά εργασίας.  Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει η μεθοδολογία της   “Ολοκληρωμένης 

Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας”  CLIL (Content and Language Integrated Learning).   

Όσοι αναγνωρίζονται επίσημα ως μετανάστες - και έως την ηλικία των 25 ετών - έχουν δικαίωμα 
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πρόσβασης στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο τους δίνει πρόσβαση σε μαθητεία.    

Πρόβλημα αποτελεί σε αυτά τα κράτη, ο πλέον μειωμένος αριθμός διαθέσιμων θέσεων μαθητείας 

στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δεχθούν αυτή την ομάδα των εκπαιδευομένων.  Όσοι είναι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από κρατικούς φορείς για να ενταχθούν 

κυρίως σε μη τυπική εκπαίδευση για να πιστοποιήσουν γνώσεις από τη χώρα προέλευσης τους ή 

και από τις χώρες υποδοχής τους και να αποκτήσουν πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας.  

Εκπαιδευτικές ανάγκες για τις ομάδες στόχους του προγράμματος WELCOME 

Οι ανάγκες των ομάδων στόχου προσδιορίζονται ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους, την 

ηλικία τους ή το επιλεγμένο επάγγελμα που θα ακολουθήσουν.  Πολλοί νέοι ασυνόδευτοι 

πρόσφυγες δεν έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση στις χώρες 

καταγωγής τους και δεν έχουν μάθει πλήρως τη γλώσσα καταγωγής τους, με συνέπεια  να 

παρουσιάζουν δυσκολία στην εκμάθηση μιας καινούργιας γλώσσας.  Οι εκπαιδευτικές γλωσσικές 

ανάγκες  της ομάδας στόχου προσδιορίζονται στη βασική χρήση της γλώσσας της χώρας υποδοχής 

για την εργασία και την καθημερινότητα (συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση, κοινωνική 

ασφάλιση, ιατρική φροντίδα κτλ.).  Απαιτείται να προβλεφθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα χώρος 

για εκμάθηση του πολιτισμού και της ιστορίας της χώρας υποδοχής ώστε να γίνει ευκολότερη η 

ενσωμάτωση της ομάδας στόχου στην τοπική κοινωνία.  Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

(curriculum) πρέπει να περιλαμβάνει ενεργοποίηση πολλών μεθόδων, οπτικό υλικό, ασκήσεις 

επαγγελματικής και γλωσσικής κατάρτισης, εκπαίδευση στην τεχνική ορολογία, εκπαίδευση στο 

χώρο εργασίας με άτομα που έχουν ως μητρική γλώσσα, τη γλώσσα της χώρας υποδοχής.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην επιλογή εκπαιδευτών οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν  να 

χειριστούν εκπαιδευόμενους που παρουσιάζουν διαταραχές από μετα-τραυματικό στρες.            

Μεθοδολογία – αξιολόγηση 

Το εταιρικό σχήμα του προγράμματος WELCOME δημιούργησε το προτεινόμενο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα – curriculum (WELCOME ECVET curricula  recommendations) και την 

προτεινόμενη εκπαιδευτική μεθοδολογία (WELCOME Methodological Guidelines) και το  

Δεκέμβριο 2017 τα απέστειλε σε ομάδες ειδικών προς αξιολόγηση.  Το προτεινόμενο επίπεδο 

γλωσσικής εκμάθησης είναι το Α2 (CERF level A2) και το προτεινόμενο επαγγελματικό γνωστικό 

επίπεδο που προτείνεται είναι το 3 (EQF level 3).  Οι ειδικοί που αξιολόγησαν τα προτεινόμενα 

εκπαιδευτικά εργαλεία ανήκαν στις εξής κατηγορίες: Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 

μεμονωμένοι καθηγητές που εργάζονται σε αυτά, Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή μεμονωμένοι 

καθηγητές που εργάζονται σε αυτά, Εταιρείες εκτός του εκπαιδευτικού τομέα που 

δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο, Δημόσιες Αρχές που ασχολούνται με τη 

διαχείριση των προσφυγικών ροών και Εκπαιδευτές Ενηλίκων. 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα – curriculum (WELCOME ECVET curricula  

recommendations) περιέχει προτάσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συνδυασμένης 

γλωσσικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης για την ομάδα – στόχο με προοπτική επαγγελματικής 

αποκατάστασης στον κατασκευαστικό κλάδο.  Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα – 

curriculum (WELCOME ECVET curricula  recommendations) περιέχει συστάσεις για: 

1. Γενικές διδακτικές αρχές 

2. Γενικές διδακτικές προτάσεις 

3. Ειδικές διδακτικές προτάσεις σχετικές με τη μητρική γλώσσα  

4. Ειδικές διδακτικές προτάσεις σχετικές με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη  

5. Ειδικές διδακτικές προτάσεις σχετικές με την επαγγελματική εκπαίδευση στον 

κατασκευαστικό τομέα 
6. Ειδικές διδακτικές προτάσεις σχετικές με την σχετικές με την εκπαίδευση ενηλίκων.  
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Για κάθε εξεταζόμενη ειδικότητα του κατασκευαστικού τομέα του εκπαιδευτικού 

προγράμματος περιλαμβάνονται προτάσεις σχετικές με την Κατανόηση του λόγου (γραπτό και 

προφορικό), την Ομιλία (παραγωγή λόγου, αλληλεπίδραση λόγου)  και τη Γραφή (παραγωγή 

γραπτού κειμένου).  

Για κάθε ειδικότητα του κατασκευαστικού τομέα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 

εξειδικευμένες προτάσεις για τη συνδυασμένη γλωσσική και επαγγελματική εκπαίδευση και 

συγκεκριμένα:  

Εργάτης κατασκευής & συντήρησης δρόμων, εργάτης πρασίνου: Ειδικά τεχνικά θέματα, 

εφαρμοσμένα μαθηματικά, τεχνικό σχέδιο, εργαστήριο κατασκευών και μαθητεία.  

Σιδεράς / Ηλεκτροσυγκολλητής: Ειδικά τεχνικά θέματα, εφαρμοσμένα μαθηματικά, τεχνικό 

σχέδιο, εργαστήριο κατασκευών και μαθητεία.  

Ελαιοχρωματιστής:  Ειδικά τεχνικά θέματα, χρώμα και σχέδιο και μαθητεία.   

Πλακατζής:   Ειδικά τεχνικά θέματα, εφαρμοσμένα μαθηματικά, ασκήσεις και μαθητεία.  

Σοβατζής: Ειδικά τεχνικά θέματα και εφαρμοσμένα μαθηματικά.  

Η προτεινόμενη εκπαιδευτική μεθοδολογία του προγράμματος (WELCOME Methodological 

Guidelines) περιέχει έναν αριθμό μεθόδων που χρησιμοποιούνται συχνά στην εκμάθηση ξένων 

γλωσσών και κάποιες που συγκεκριμένα ενδείκνυνται για τη σύγχρονη επαγγελματική εκμάθηση 

και εκμάθηση ξένης γλώσσας. Οι πιο συνηθισμένες από αυτές είναι:  

1. Μάθηση με κάρτες με σχήματα και φωτογραφίες 

2. Σύστημα «Κουτί-Κάρτες 

3. Εφαρμογές λεξιλογίου για κινητά τηλέφωνα και tablets 

4. Σημειώσεις με αυτοκόλλητα χαρτάκια σε σημεία του σπιτιού 

5. Μάθηση σε ομάδες με άτομα ομοειδών εκπαιδευτικών αναγκών  

6. Καταγραφή λόγου και ακοή 

7. Σύνδεση λέξεων από την ίδια οικογένεια 

8. Παζλ, σταυρόλεξα, ακροστιχίδες  κ.α. 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα – curriculum (WELCOME ECVET curricula  

recommendations) και η προτεινόμενη εκπαιδευτική μεθοδολογία (WELCOME Methodological 

Guidelines) αξιολογήθηκαν στην περίπτωση της Ελλάδας από 10  ειδικούς που ανήκαν στις εξής 

κατηγορίες: μεμονωμένοι καθηγητές που εργάζονται σε ΚΕΚ και έχουν εμπειρία στην εκπαίδευση 

μεταναστών,  μεμονωμένοι καθηγητές που εργάζονται κέντρα ξένων γλωσσών με έμφαση στην 

εμπειρία εκπαίδευσης με επαγγελματική ορολογία,  κατασκευαστική εταιρεία που προσλαμβάνει 

μετανάστες, 2 Δημόσιες Αρχές που ασχολούνται με τη διαχείριση των προσφυγικών και 

μεταναστευτικών ροών και Εκπαιδευτές Ενηλίκων.  Ο λόγος για την χρήση αξιολογητών από 

διαφορετικούς τομείς ήταν η λήψη όσο το δυνατόν περισσότερης ανατροφοδότησης και ιδεών από 

διαφορετικές γωνίες.    

Οι αξιολογητές κλήθηκαν να κρίνουν εάν τα μαθησιακά αποτελέσματα του εκπαιδευτικού 

προγράμματος WELCOME ήταν κατάλληλα για τα επίπεδα CERF A2 και EQF 3, εάν οι μέθοδοι 

που προτείνονται είναι κατάλληλες για την επίτευξη των ζητούμενων αποτελεσμάτων της ομάδας 

στόχου, εάν οι προτεινόμενες κοινωνικές δεξιότητες είναι σχετικές με την ένταξη των μεταναστών 

στην κοινωνική ζωή της χώρας υποδοχής, εάν το πρόγραμμα είναι και η μεθοδολογία είναι καλής 

ποιότητας κ.α. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από την Ελλάδα έδειξαν ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

“WELCOME EVCET Curricula Recommendations” θεωρείται υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης 

και οι προτάσεις του θεωρούνται κατάλληλες για το γνωσιακό επίπεδο CERF A2 (γλωσσικό 

επίπεδο).  Η αξιολόγηση του επαγγελματικού σκέλους έδειξε ότι για τα επιμέρους εξειδικευμένα 

επαγγέλματα το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για το επίπεδο EQF 3  και ότι θα έχει θετικό 

αποτέλεσμα στην επαγγελματική εξέλιξη της ομάδας στόχου.        
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Σχετικά με την γλωσσική εκμάθηση για την απαραίτητη ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων οι 

αξιολογητές συμφωνούν ότι είναι σχετικές για την ομάδα – στόχο και θα βοηθήσουν στην 

κοινωνική ένταξη των μεταναστών στις χώρες υποδοχής τους.    

Όσο για την προτεινόμενη εκπαιδευτική μεθοδολογία (WELCOME Methodological 

Guidelines) οι αξιολογητές συμφωνούν ότι συμβάλλουν μέγιστα στη βελτίωση της γλωσσικής 

μάθησης.  Το πρόγραμμα WELCOME προτείνει ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών για τη γλωσσική 

εκμάθηση οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν αλλά και κάποιες πρόσφατες.  Οι 

καθηγητές θα είναι σε θέση να επιλέξουν όποια μεθοδολογία βολεύει καλύτερα τους μαθητές 

ανάλογα με το γνωσιακό αντικείμενο.  Οι αξιολογητές επίσης αναγνωρίζουν ότι το προτεινόμενο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα  είναι κατάλληλο για χρήση από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Εταιρείες στην Ελλάδα.   

Πολιτικές προτάσεις  

Κατόπιν συλλογής των αξιολογήσεων από τα 4 κράτη που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα 

WELCOME, θα συνταχθεί μια διεθνής αναφορά και θα προωθηθεί σε κέντρα λήψεως αποφάσεων 

για να γίνουν προτάσεις πολιτικής για την υιοθέτηση του εκπαιδευτικού προγράμματος σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο.  Οι προτάσεις θα γίνουν προς την κατεύθυνση της συνδυασμένης  

επαγγελματικής και γλωσσικής εκπαίδευσης ώστε να γίνει ευκολότερη η ενσωμάτωση των 

νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων στις χώρες της Ε.Ε. που υπάρχει ανάγκη για 

εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.     . 

3. Συμπεράσματα 

Η συνδυασμένη επαγγελματική κατάρτιση και γλωσσική εκμάθηση, είναι αναγκαία για την 

επαγγελματική πιστοποίηση και ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων μεταναστών στην Ευρώπη.  Η 

σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση και γλωσσική εκμάθηση είναι η πλέον κατάλληλη 

εκπαιδευτική μέθοδος για την κατάρτιση εκπαιδευομένων σε μειονεκτική θέση και με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο που παρουσιάζουν αντίσταση και δυσκολίες στην εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας. 

Με την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής στα πρότυπα του προγράμματος WELCOME 

(ERASMUS+ KA3) θα είναι δυνατόν να προετοιμαστούν οι νεοαφιχθέντες μετανάστες σε 

συγκεκριμένα επαγγελματικά προφίλ όσο το δυνατόν συντομότερα ώστε να μπορέσουν να 

ενταχθούν ευκολότερα στην κοινωνία της χώρας υποδοχής τους.   
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #: 580326-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN  

Αποποίηση Ευθυνών: το παρόν πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Η παρούσα δημοσίευση αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και 

η Επιτροπή δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση  η οποία μπορεί να γίνει με 

τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα βιβλιογραφική επισκόπηση παρουσιάζεται η εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική 

πολιτική και τα προγράμματα εκπαίδευσης που έχουν υιοθετήσει η Ελλάδα, Ολλανδία και η 

Τουρκία και αφορούν στα παιδιά πρόσφυγες. Αποτυπώνονται οι διαφορές  και οι ομοιότητες στις 

θεσμοθετημένες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων, 

καταγράφονται αδυναμίες κι αναδεικνύονται καλές πρακτικές. 

Βασίζεται στη Θεωρία Περιεχομένου Ένταξης, η οποία εστιάζει στην έρευνα των 

επιπτώσεων των διαφορών στα εκπαιδευτικά συστήματα και το πώς αυτές επηρεάζουν τη συνέχεια 

της πορείας των παιδιών των μεταναστών στην εκπαίδευση  και την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα 

εξετάζονται στοιχεία που αφορούν στην είσοδο στην εκπαίδευση, τις δομές υποδοχής / εισαγωγής / 

εισδοχής, την προσχολική εκπαίδευση, τη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας και την πρόσθετη 

υποστήριξη, την κατεύθυνση / επιλογή δευτεροβάθμιας. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Προσφυγική κρίση, Εκπαίδευση, Ελλάδα, Ολλανδία, Τουρκία. 

1. Εισαγωγή 

Έχουν περάσει σχεδόν σαράντα χρόνια από τη δημιουργία του «Εγχειριδίου για τις 

Διαδικασίες και τα Κριτήρια Καθορισμού του Καθεστώτος του Πρόσφυγα» (Handbook on 

Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, Geneva, September 1979, HCR/IP/4/Eng.) 

και η διαχρονική αξία τόσο της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 όσο και του Πρωτόκολλου της 

Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων, έχουν, δυστυχώς, επαληθευτεί πολλές 

φορές με τραγικό τρόπο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες μαζικών διώξεων πληθυσμών, 

φρικτών εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που αγγίζουν τα όρια της γενοκτονίας, εθνικών, 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97
http://www.hau.gr/?i=greek-language-program.en.cefr
http://www.welcome-platform.eu/
mailto:angmanou@gmail.com
mailto:manandroulakis@gmail.com


Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

496 

εθνοτικών, φυλετικών και θρησκευτικών συγκρούσεων και μισαλλοδοξίας που δημιούργησαν 

πρωτοφανείς ανθρωπιστικές κρίσεις. 

Η μετανάστευση είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η 

ανθρωπότητα.  

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. (UNHCR 2017 Global Trends – Forced 

Displacement in 2016) για τους Πρόσφυγες, ο αριθμός των ανθρώπων που προσπαθούν να 

ξεφύγουν από τους πολέμους, την πείνα και τη φτώχεια έχει σημειώσει εκρηκτική αύξηση την 

τελευταία πενταετία. Στα τέλη του 2016, 65,6 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι 

εκτοπισθέντες. Περίπου τα 22,5 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες, εκ των οποίων πάνω από τους 

μισούς είναι κάτω των 18 ετών. Υπάρχουν επίσης 10 εκατομμύρια απάτριδες στους οποίους έχει 

στερηθεί ιθαγένεια και πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική 

περίθαλψη, η απασχόληση και η ελεύθερη κυκλοφορία. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου σχεδόν 20 

άνθρωποι εκτοπίζονται βιαίως κάθε λεπτό ως αποτέλεσμα σύγκρουσης ή δίωξης.  

Η επιλογή των δύο ευρωπαϊκών χωρών έγινε γιατί η Ελλάδα, μαζί με την Ισπανία και την 

Ιταλία, αναφέρεται από τους ίδιους τους πρόσφυγες αλλά και τη διεθνή κοινότητα, ως κύρια χώρα 

εισόδου/υποδοχής ενώ η Ολλανδία αποτελεί χώρα τελικής εγκατάστασης. Επιπρόσθετα, επιλέξαμε 

την Τουρκία γιατί θέλαμε να διευρύνουμε τη στόχευσή μας και πέρα από την Ευρώπη με μία χώρα 

που δέχεται εκατομμύρια προσφύγων τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η πλειοψηφία 

των προσφυγόπουλων από τη Συρία, το Αφγανιστάν, την Ερυθραία, το Νότιο Σουδάν και του Ιράκ 

βρίσκονται εκτός Ευρώπης και μετέχουν στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών όπως η Ιορδανία, ο 

Λίβανος, η Αιθιοπία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Το αν η Τουρκία είναι σε θέση να καλύψει τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών των προσφύγων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τους 

Ευρωπαίους, ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας (European Commission 2015, Council of 

the EU 2016, European Commission 2018) και την ευθύνη που ανέλαβε ως χώρα υποδοχής. 

2. Υφιστάμενες θεσμικές εκπαιδευτικές ρυθμίσεις 

Η σύγκριση μεταξύ των σημαντικών θεσμικών ρυθμίσεων που διαπιστώνεται ότι επηρεάζουν 

τις σχολικές σταδιοδρομίες των παιδιών προσφύγων που βασίζεται στη Θεωρία Περιεχομένου 

Ένταξης (Crul & Schneider 2010, Crul & Mollenkopf 2012, Crul et al. 2012, Crul et al. 2013, Crul 

2016), η οποία ερευνά τις επιπτώσεις των διαφορών στα εκπαιδευτικά συστήματα και το πώς αυτές 

επηρεάζουν τη συνέχεια της πορείας των παιδιών των μεταναστών στην εκπαίδευση και την αγορά 

εργασίας, εστιάζει στα εξής: 

 Είσοδος στην εκπαίδευση 

 Δομές υποδοχής / εισαγωγής / εισδοχής 

 Προσχολική εκπαίδευση 

 Διδασκαλία δεύτερης γλώσσας 

 Πρόσθετη υποστήριξη 

 Κατεύθυνση / επιλογή δευτεροβάθμιας 

 Εκπαίδευση μετά την υποχρεωτική 

2.1 Είσοδος στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

Η υποχρεωτική εκπαίδευση καλύπτει διαφορετικές ηλικιακές ομάδες σε Ολλανδία, Ελλάδα και 

Τουρκία. Στην Ολλανδία (NUFFIC 2015) η υποχρεωτική εκπαίδευση απευθύνεται σε μαθητές 

ηλικίας τεσσάρων έως δεκαέξι ετών, αλλά αν στην ηλικία των δεκαέξι ετών δεν έχει αποκτηθεί 

πτυχίο χαμηλότερης μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, τότε πρέπει να παραμείνουν 

στην εκπαίδευση μέχρι την ηλικία των δεκαοχτώ ετών. 

Η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Τουρκία μέχρι και το σχολικό έτος 1996-97 ήταν  πενταετής 

και παρεχόταν στο Δημοτικό Σχολείο. Η ενιαία οκτάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση στην Τουρκία 

υπήρξε αίτημα πολλών δεκαετιών και μόλις στα τέλη του 20ου αιώνα μπόρεσε να γίνει πράξη. Η 
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νέα νομοθεσία που θεσπίστηκε από την Μεγάλη Εθνοσυνέλευση τον Μάρτιο του 2012 αύξηση της 

υποχρεωτική εκπαίδευση από 5 σε 12 έτη για τα παιδιά από την ηλικία των 5,5 έως 17,5 ετών. 

Στην Ελλάδα η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι ενδεκαετής (από τα 4 για δύο χρόνια στο 

νηπιαγωγείο – με εφαρμογή μέσα σε μία τριετία-, 6 χρόνια στο δημοτικό σχολείο και 3 χρόνια στο 

Γυμνάσιο). Κάθε παιδί που βρίσκεται σε ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης πρέπει να έχει 

πρόσβαση σε αυτή το συντομότερο δυνατό. Οι ευρωπαϊκές διατάξεις ορίζουν ότι τα παιδιά πρέπει 

να ενταχθούν στην εκπαίδευση εντός τριών μηνών (άρθρο 14 παράγραφος 1 των Ευρωπαϊκών 

Κανονισμών 2003/9 / EG). Είναι όμως γεγονός ότι ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, όταν πολλές 

οικογένειες προσφύγων στεγάστηκαν σε προσωρινά καταφύγια και στρατόπεδα και χρειάστηκαν να 

μετακινηθούν πολλές φορές πριν εγκατασταθούν σε πιο μόνιμα κέντρα αιτούντων άσυλο, οι 

χρονικοί περιορισμοί καταστρατηγούνταν. Σε πρακτικό επίπεδο το διάστημα αυτό μπορεί να 

φτάσει ή/και να ξεπεράσει τους έξι μήνες ενώ στην Ελλάδα το ξεπερνάει, μιας και στα Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα οποία η παραμονή των προσφύγων μπορεί και να ξεπεράσει τον 

ένα χρόνο, δεν υφίστανται θεσμοθετημένες εκπαιδευτικές δομές τυπικής εκπαίδευσης.  

Στην Ολλανδία η συμμετοχή των προσφυγόπουλων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 

υποχρεωτική ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο βρίσκονται.  

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει η υποχρέωση για την παρακολούθηση σχολικών προγραμμάτων 

τυπικής εκπαίδευσης για όλους όσοι βρίσκονται στη διαδικασία καθορισμού του ιδιότητάς τους ως 

πρόσφυγες και δεν έχουν λάβει άδεια παραμονής. Παρέχονται μόνο δομές άτυπης εκπαίδευσης στα 

Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης.  

Η Τουρκία είναι επίσης νομικά δεσμευμένη να παρέχει εκπαίδευση στα παιδιά πρόσφυγες, 

ανεξάρτητα από το καθεστώς τους. Επίσης, τον Οκτώβριο του 2014 θεσμοθετήθηκε ο Κανονισμός 

Προσωρινής Προστασίας (TPR), ο οποίος αποτελεί την κύρια εσωτερική νομοθεσία που διέπει την 

de facto προσωρινή προστασία της Τουρκίας για τους Σύριους πρόσφυγες στους τομείς της 

εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικής προστασίας. Ο ίδιος κανονισμός περιέχει ρυθμίσεις που 

διευκολύνουν τη διαδικασία εγγραφής στα σχολεία, επιτρέποντας στα παιδιά πρόσφυγες που είναι 

εγγεγραμμένα στην Τουρκία να εγγραφούν σε δημόσια σχολεία και σε προσωρινά εκπαιδευτικά 

κέντρα που ιδρύθηκαν για τα παιδιά των Σύριων προσφύγων. (ÇOÇA 2015). Ωστόσο, η έρευνα 

δείχνει ότι η πλειοψηφία των Σύριων δεν είναι καλά ενημερωμένοι για το δικαίωμα των παιδιών τους 

στην εκπαίδευση. Επίσης, η διαδικασία εγγραφής δεν εκτελείται πάντα ομαλά λόγω έλλειψης 

υποδομής και πολλοί πρόσφυγες δεν είναι σε θέση να εγγραφούν. Επίσης, λόγω έλλειψης 

οικονομικής στήριξης, η πλειονότητα των Σύριων προσφύγων αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές 

δυσκολίες, γεγονός που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στη συμμετοχή των παιδιών 

από τη Συρία στην εκπαίδευση (HRW 2015). Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι πρόσφυγες δεν έχουν 

άδεια εργασίας δημιούργησε μια τεράστια μαύρη αγορά εργασίας στην Τουρκία και αυτό, σε 

συνδυασμό με τη φτώχεια των οικογενειών, δημιούργησε μια κατάσταση όπου η παιδική εργασία 

έγινε κάτι το συνηθισμένο για τα παιδιά αυτά (Mutlu et al., 2015). 

2.2 Δομές υποδοχής / εισαγωγής / εισδοχής 

Οι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις δομές και τις τάξεις στις οποίες 

εγγράφονται τα παιδιά των προσφύγων πριν από την είσοδο στις τάξεις των κανονικών σχολείων τάξεις 

διαφέρουν μεταξύ των χωρών. Το ίδιο ισχύει και για τις εφαρμοζόμενες παιδαγωγικές πρακτικές. Όταν 

τα παιδιά εισέρχονται στην εκπαίδευση συνήθως δεν έχουν γνώσεις της γλώσσας της χώρας που τους 

έχει υποδεχτεί αλλά και στις δύο ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπιστεί διατάξεις και υπάρχει πρόβλεψη 

για την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής.  

Στην Ολλανδία, κατά την περίοδο στην οποία τα παιδιά βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία 

χορήγησης ασύλου, συχνά διδάσκονται σε ένα δημοτικό σχολείο που βρίσκεται εντός της δομής των 

κέντρων ασύλου (Ingleby and Kramer 2012, 263). Ανάλογα με το πόσο καιρό διαρκεί η διαδικασία 

χορήγησης ασύλου, αυτό μπορεί να διαρκέσει μέχρι δύο έτη. Σε άλλες περιπτώσεις, παραδείγματος 

χάριν στην περίπτωση μικρού κέντρου αιτούντων άσυλο ή όταν το κέντρο δεν βρίσκεται σε 
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απομακρυσμένη περιοχή αλλά σε πόλη ή μεγαλύτερο χωριό, τότε θα προσφυγόπουλα θα 

παρακολουθήσουν μαθήματα στο κανονικό δημοτικό σχολείο. 

Ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών - παιδιών προσφύγων στο σχολείο αυτό, θα πάνε πρώτα σε μια 

τάξη υποδοχής για ένα έτος, αν και για μερικά παιδιά, ανάλογα με την πρόοδο στην εκμάθηση της 

γλώσσας, μπορεί να επεκταθεί σε δύο χρόνια. Η χρονική στιγμή της εισόδου στην εκπαίδευση είναι 

κρίσιμη, καθώς στην ηλικία των δώδεκα ετών υπάρχει διαδικασία επιλογής διαφορετικών 

κατευθύνσεων για την περαιτέρω εκπαίδευσή τους. Τα παιδιά άνω των δώδεκα παρακολουθούν 

μαθήματα σε international transfer classes (ISK) σε ένα τοπικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

για ένα με δύο χρόνια (Ingleby and Kramer 2012, 263 · Stavenuiter et al., 2016, 7). 

Στην Ελλάδα, για την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών ιδρύθηκαν 

κατά το σχολικό έτος 2016-2017 σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), οι 

οποίες ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση και θα λειτουργούν, τόσο εντός των σχολικών μονάδων 

εκείνων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

χώρας, στα όρια των οποίων υφίστανται κέντρα φιλοξενίας όσο και εντός των κέντρων φιλοξενίας. 

Ειδικά για την εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 4-5 ετών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας 

ιδρύονται Δ.Υ.Ε.Π. ως παραρτήματα Νηπιαγωγείων οι οποίες θα λειτουργούν εντός των κέντρων 

φιλοξενίας. Η εκπαίδευση που προβλέπεται από τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 

Τεύχος Β, αρ.φυλ. 2985 – 30-08-2017, Υ.Α. 139654 /ΓΔ4) αφορά στο σύνολο των παιδιών πολιτών 

τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της 

Ύπατης Αρμοστείας. Στις Δ.Υ.Ε.Π. που ιδρύονται ως παραρτήματα Νηπιαγωγείων εντός των 

κέντρων φιλοξενίας ακολουθείται το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του ενιαίου τύπου 

ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Όσον αφορά στα Δημοτικά διδάσκονται τα παρακάτω γνωστικά 

αντικείμενα: ελληνική γλώσσα, αγγλικά, μαθηματικά, φυσική αγωγή, ΤΠΕ και αισθητική αγωγή.  

Ειδικότερα για τη σχολική χρονιά 2017-2018, δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά σχολεία 

της χώρας να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Σύμφωνα 

με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το πλαίσιο της Πράξης: 

«Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία- Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 

2017-2018 με κωδικό ΟΠΣ 5009805 στο πλαίσιο των ΑΠ6, ΑΠ8 και ΑΠ9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» αποσκοπεί στην 

εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπούλων. «Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο 

εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για 

υποστήριξη της ένταξης των παραπάνω μαθητών/τριών (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα δημοτικά 

σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών/τριών). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που 

θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της Πράξης, θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής με κύριο 

αντικείμενο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα 

αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η παραμονή στο εκπαιδευτικό 

σύστημα των μαθητών/τριών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, των μαθητών/τριών με 

πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και των προσφυγοπούλων.»  

Για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας (Ρομά, Αλλοδαπών, Παλιννοστούντων, Προσφύγων, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων κτλ.), 

διαμορφώνεται στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και 

διδακτικής παρέμβασης, το οποίο επιτρέπει στη σχολική μονάδα, αφού σταθμίσει τις πραγματικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών αυτών και τις δυνατότητές της, να επιλέξει εκείνο το σχήμα 

που μπορεί να τους παρέχει επιπλέον διδακτική υποστήριξη, με σκοπό να τους βοηθήσει να 

προσαρμοστούν και να ενταχθούν πλήρως στις κανονικές τάξεις στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Ειδικότερα:  

Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ περιλαμβάνει δύο κύκλους που εντάσσονται 

μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου:  
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 Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) Ι ΖΕΠ  

 Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) ΙΙ ΖΕΠ  

Α. Στις ΤΥ Ι ΖΕΠ φοιτούν μαθητές/τριες με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής 

γλώσσας. Εκεί ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Οι 

μαθητές/τριες που φοιτούν σε ΤΥ Ι ΖΕΠ παρακολουθούν μερικά μαθήματα στην κανονική τους 

τάξη, όπως : Φυσική Αγωγή, Εικαστικά, Μουσική Αγωγή, Ξένη Γλώσσα ή και άλλο μάθημα, 

σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό 

Σύμβουλο. Η φοίτηση στην ΤΥ Ι ΖΕΠ διαρκεί ένα διδακτικό έτος με δυνατότητα επέκτασης.  

Β. Στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ φοιτούν μαθητές/τριες με μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας, το οποίο δύναται 

να δημιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων στην κανονική τάξη. Για τους 

μαθητές/τριες που φοιτούν στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ, πραγματοποιείται υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα ή 

και σε περισσότερα μαθήματα: είτε εντός της κανονικής τάξης με παράλληλη διδασκαλία παρουσία 

δεύτερου εκπαιδευτικού στην τάξη είτε εκτός κανονικής τάξης. Η φοίτηση διαρκεί έως τρία 

διδακτικά έτη. Μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ, δεν μπορούν να 

επιστρέψουν σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ. 

Στην Τουρκία έχουν κέντρα προσωρινής εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε 

Συριόπουλα τόσο εντός όσο και εκτός των καταυλισμών προσφύγων (HRW 2015). Παρόλο που τα 

κέντρα αυτά ξεκίνησαν ως ιδιωτικές πρωτοβουλίες, κάποια υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας 

με την τουρκική κυβέρνηση και έλαβαν οικονομική υποστήριξη και είναι δωρεάν ενώ άλλα 

εξακολουθούν να παραμένουν ιδιωτικές δομές με χαμηλά δίδακτρα, οι οποίες ωστόσο δεν είναι 

προσβάσιμες για πολλούς Σύριους που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά μιας και 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα έντονες οικονομικές δυσκολίες. Επιπλέον, τα κέντρα προσωρινής 

εκπαίδευσης δεν επαρκούν σε αριθμό για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Από τους 81 

δήμους στους οποίους υπάρχουν εγγεγραμμένοι πρόσφυγες, τέτοια κέντρα υπάρχουν μόνο στους 21 

(UNICEF 2018). 

Σύμφωνα με την έκθεση HRW (2015) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, υπήρχαν 34 

κέντρα εντός και 232 κέντρα εκτός των προσφυγικών στρατοπέδων. Λειτουργώντας σε επίπεδο 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά την περίοδο 2014-2015 περισσότεροι από 

170.000 προσφυγόπουλα εγγράφηκαν στα κέντρα προσωρινής εκπαίδευσης, σε αντίθεση με τους 

μόλις 36.000 περίπου που γράφτηκαν στα κανονικά δημόσια σχολεία. Αυτό καταδεικνύει ότι η 

πλειοψηφία των Σύριων προσφυγόπουλων προτιμά για την εκπαίδευσή του τα προσωρινά κέντρα. 

Ωστόσο, λόγω της έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, πολλά από τα κέντρα αντιμετωπίζουν 

προβλήματα, δεδομένου ότι οι πρόσφυγες δεν είναι σε θέση να πληρώσουν για αυτά τα μαθήματα. 

Για παράδειγμα, ενώ στο Reyhanli 19 σχολεία άνοιξαν το 2014, μόνο τρία έμειναν μέχρι τον 

Αύγουστο του 2015 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης (Amos 2015). 

Τα κέντρα ακολουθούν ένα σχεδόν ταυτόσημο πρόγραμμα σπουδών με αυτό των σχολείων 

στη Συρία με τους μαθητές να παρακολουθούν τα μαθήματα στα αραβικά. Το πρόγραμμα σπουδών 

γίνεται σε συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας της Συρίας και του αντίστοιχου τουρκικού 

υπουργείου Εθνικής Παιδείας (HRW 2015). Δεν είναι σαφές πώς οι μαθητές που παρακολουθούν 

μαθήματα σε αυτά τα κέντρα θα ενταχθούν στο κανονικό τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα για να 

συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. 

2.3 Προσχολική Εκπαίδευση 

Ο χρόνος και ο τρόπος πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας στην εκπαίδευση αποτελεί 

αντικείμενο διερεύνησης κι ανάλυσης: Στην Ολλανδία και την Ελλάδα η υποχρεωτική προσχολική 

εκπαίδευση ξεκινά από τα 4 έτη ενώ στην Τουρκία η υποχρεωτικότητα έχει εφαρμογή από το δημοτικό 

σχολείο στην ηλικία των 5,5 ετών (ή 66 μηνών).  

Στην Ολλανδία (Schnell, P. 2012, Keskiner, E. 2013, NUFFIC 2015) οι οικογένειες της μεσαίας 

τάξης και με τους δύο γονείς εργαζόμενους  στέλνουν συνήθως τα παιδιά τους σε ιδιωτικές ή δημόσιες 
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προσχολικές δομές για πέντε ημέρες την εβδομάδα και για όλη την ημέρα. Το σημαντικό οικονομικό 

κόστος της παρακολούθησης αυτών των προσχολικών δομών και των βρεφονηπιακών σταθμών 

καλύπτεται τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τους εργοδότες. Τα παιδιά με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο, μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα σε ειδικά επιδοτούμενες προσχολικές δομές στις 

οποίες δίνεται έμφαση στην εκμάθηση της Ολλανδικής ως δεύτερης γλώσσας για τρία πρωινά ή 

απογεύματα την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται πολύ λιγότερες ώρες την εβδομάδα σε δομές 

προσχολικής εκπαίδευσης και μακριά από παιδιά των οποίων η πρώτη γλώσσα είναι τα ολλανδικά. Οι 

θέσεις σε αυτές τις επιδοτούμενες προσχολικές εγκαταστάσεις, οι οποίες επίσης υπάρχουν σε μεγάλο 

βαθμό στις μεγαλύτερες πόλεις, είναι περιορισμένες. Το πως οι οικογένειες των προσφύγων είναι σε 

θέση να εξασφαλίσουν θέσεις για τα μικρά παιδιά τους σε αυτές τις προσχολικές εγκαταστάσεις 

παραμένει ζητούμενο! 

Στην Ελλάδα αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 4-5 ετών που διαμένουν στα 

κέντρα φιλοξενίας, ιδρύονται Δ.Υ.Ε.Π. ως παραρτήματα Νηπιαγωγείων οι οποίες θα λειτουργούν εντός 

των κέντρων φιλοξενίας, κατά τις πρωινές ώρες από 8.20 έως 13.00 και ακολουθούν το ωρολόγιο 

πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. 

Στην Τουρκία, η προσχολική αγωγή και εκπαίδευση είναι κυρίως ιδιωτική και στην προσπάθεια  

βιβλιογραφικής αναζήτησης στοιχείων δεν προέκυψαν ειδικές διατάξεις για τα παιδιά προσφύγων. 

2.4 Διδασκαλία της Γλώσσας της χώρας ως δεύτερη γλώσσα. 

Οι διατάξεις για τη διδασκαλία της επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής ως δεύτερης γλώσσας 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Συγκεκριμένα: 

Στην Ολλανδία τα παιδιά των προσφύγων στα δημοτικά σχολεία που παρακολουθούν τάξεις 

υποδοχής και αυτά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις international transfer classes (ISK) λαμβάνουν 

εντατική εκπαίδευση στην ολλανδική ως δεύτερη γλώσσα για ένα ή δύο χρόνια (Stavenuiter et al., 

2016, 7). Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό γίνεται σε μικρές τάξεις μέχρι 15 παιδιών, ο διδάσκων 

έχει εκπαιδευτεί στη διδασκαλία της Ολλανδικής ως δεύτερης γλώσσας και χρησιμοποιείται ειδικό 

διδακτικό υλικό. Όταν μεταφέρονται σε κανονικές τάξεις στο δημοτικό σχολείο, συχνά παρέχεται 

κάποια επιπλέον στήριξη από τον κανονικό εκπαιδευτικό της τάξης. Στην κανονική δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση, γεγονός που έχει, προφανώς, αρνητικές συνέπειες για την 

περαιτέρω σχολική σταδιοδρομία (Van Hasselt και De Kruyf 2009, 9).  

Επίσης, στην Ολλανδία, η διδασκαλία της ολλανδικής ως ξένης γλώσσας είναι κάτι διαφορετικό 

από τη διδασκαλία της στους γηγενείς μαθητές. Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιούνται επιπλέον 

εκπαιδευτικό υλικό, η ποιότητά του και ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας της θα διαφέρουν από 

σχολείο σε σχολείο και από το δάσκαλο σε δάσκαλο. 

Στην Ελλάδα το μάθημα της «Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας» δεν περιλαμβάνεται στο 

επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα. Η όποια προσπάθεια γίνεται στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης 

κυρίως με τη συνδρομή ΜΚΟ μέσα στα κέντρα φιλοξενίας και αφορά μαθητές μικρότερων ηλικιών. 

Στην Τουρκία, η βιβλιογραφική μας επισκόπηση μας δείχνει ότι, παράλληλα με τις οικονομικές 

δυσκολίες, που ωθούν πολλά παιδιά στη μαύρη αγορά εργασίας, η έλλειψη γνώσης της τουρκικής 

γλώσσας είναι το κύριο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν τα παιδιά της Συρίας στην πρόσβαση στην 

εκπαίδευση. Εκτός από την τουρκμενική μειονότητα, η οποία μιλά τουρκικά, τα παιδιά των Σύριων 

προσφύγων δεν μιλούν τουρκικά παρά μόνο αγγλικά ή κουρδικά. Η μόνη δυνατότητα για να λάβουν 

εκπαίδευση στα αραβικά είναι στα προσωρινά εκπαιδευτικά κέντρα που έχουμε ήδη αναφέρει. Στο 

γενικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας της τουρκικής ως ξένης γλώσσας 

στα δημόσια σχολεία. Οι ανάγκες αυτές καλύπτονται από τοπικές πρωτοβουλίες των δήμων ή ΜΚΟ 

και είναι πολύ περιορισμένες. Τα παιδιά προσφύγων από  τη Συρία έχουν, θεωρητικά, το δικαίωμα να 

εγγραφούν στα δημόσια σχολεία, αλλά δεν υπάρχει ούτε διαδικασία ούτε υποδομή για να μάθουν 

Τουρκικά ή να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε μορφή μαθημάτων υποστήριξης στη γλώσσα. 

Σε μια έκθεση του Κέντρου Παιδικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Bilgi στην  

Κωνσταντινούπολη σχετικά με τις εκπαιδευτικές συνθήκες των παιδιών από τη Συρία στην 
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Κωνσταντινούπολη (όπου κατοικούν περισσότεροι από 300.000 Σύριοι), οι ερευνητές μελέτησαν 

τρία σχολεία σε τρεις περιοχές όπου σε κανένα από τα σχολεία δεν παρέχονταν  μαθήματα 

τουρκικής γλώσσας για τα, ήδη περιορισμένα σε αριθμό, παιδιά Σύριων που παρακολουθούν αυτά 

τα σχολεία (ÇOÇA 2015). 

Η κατάσταση αυτή οδηγεί επίσης σε διαφοροποιημένα εκπαιδευτικά αποτελέσματα για τα 

παιδιά μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας. Στην έκθεση του 2015, η HRW υπογράμμισε ότι τα 

νεότερα παιδιά μαθαίνουν γρηγορότερα την τουρκική και για το λόγο αυτό έχουν καλύτερες 

επιδόσεις στο σχολείο και ενσωματώνονται ταχύτερα, ενώ η γλωσσικής ανεπάρκεια των 

μεγαλύτερων παιδιών οδηγεί στην απομόνωση στις τάξεις, σε σχολική διαρροή η ακόμα και στην 

άρνηση εγγραφής στο σχολείο. 

Πολλά από αυτά τα μεγαλύτερα παιδιά καταλήγουν να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και να 

εργάζονται με πολύ χαμηλόμισθες και δύσκολες συνθήκες. Για το θέμα αυτό, η έκθεση του 2015 

επισήμανε την ανάγκη για περισσότερο ευέλικτες διοικητικές διαδικασίες διοίκησης για την κάλυψη 

των αναγκών των προσφυγόπουλων (όπως η εγγραφή 

μεγαλύτερων ηλικιακά παιδιών στην προηγούμενη τάξη) και υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη να 

ξεκινήσουν μαθήματα για την τουρκική γλώσσα ως ξένης γλώσσας σε εθνική κλίμακα. 

2.5 Πρόσθετη Υποστήριξη 

Η εκπαιδευτική έρευνα έχει επικεντρωθεί τόσο στα γνωστικά και γλωσσικά ελλείμματα που 

χαρακτηρίζουν τα παιδιά των προσφύγων εξαιτίας της διατάραξης της σχολικής τους 

σταδιοδρομίας στη χώρα προέλευσης και στη χώρα υποδοχής, τα οποία συνοψίζονται κυρίως στην 

πρόκληση της εκμάθησης μιας νέας γλώσσας, την προσαρμογή σε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών 

και, πιθανά, σε ένα νέο στυλ μάθησης και διδασκαλίας. 

Ένα σημαντικό κεφάλαιο, μη μετρήσιμο εύκολα με αριθμούς, αφορά στις τραυματικές 

εμπειρίες-βιώματα των παιδιών προσφύγων. Σχετική έρευνα των Sirin & Rogers-Sirin, αναφέρει 

πως: α) το 79% των παιδιών από τη Συρία, σε ένα προσφυγικό στρατόπεδο της Τουρκίας, έχει 

χάσει μέλος της οικογένειάς τους εξαιτίας του πολέμου, β) περισσότερο από 60% ήταν αυτόπτες 

μάρτυρες σωματικής βίας, πυροβολισμού ή τραυματισμού και γ) το 45% των ερωτηθέντων παιδιών 

εμφάνιζαν συμπτώματα Συνδρόμου Μετατραυματικού Στρες (PTSD -Post Traumatic Stress 

Disorder) (Sirin και Rogers-Sirin 2015,13). 

Προκύπτει, ευλόγως, η αναγκαιότητα στο σχολείο «να υπάρχει προσωπικό που να δρουν ως 

«έμπιστοι» για τα παιδιά των προσφύγων προκειμένου  να τα στηρίζουν και να παρεμβαίνουν όταν 

τα σχολικά αποτελέσματα πέφτουν, όταν  αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του 

εκπαιδευτικού συστήματος, όταν παρουσιάζουν συναισθηματικά ή ψυχολογικά προβλήματα, όταν 

πρόκειται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το σχολείο ή τα μαθήματα στο επιλεγμένο 

πρόγραμμα σπουδών ή, όταν υπάρχουν νομικά εμπόδια στην πρόσβαση σε περαιτέρω ευκαιρίες 

εκπαίδευσης». (Μάνου & Ανδρουλάκης, 2017). 

Στην Ολλανδία δεν υπάρχει δέσμευση στα σχολεία να διαθέτουν υποχρεωτικά ένα τέτοιο 

άτομο υποστήριξης σε παιδιά-πρόσφυγες. Η υποστήριξή τους εξαρτάται από την υφιστάμενη δομή 

υποστήριξης στα σχολεία και αυτή την παρέχει είτε ο μέντορας του σχολείου, είτε κάποιος από το 

προσωπικό υποστήριξης των σχολείων ή, σε περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου, ο κηδεμόνας που 

το έχει αναλάβει. 

Στην Τουρκία, υπάρχουν δομές παροχής συμβουλών στα δημόσια σχολεία, όμως δεν είναι 

κατάλληλα στελεχωμένες για να υποστηρίξουν τα παιδιά προσφύγων από τη Συρία που έχουν 

σοβαρές τραυματικές εμπειρίες. Η μελέτη του Τμήματος Μελετών Παιδιών του Πανεπιστημίου 

Bilgi στην Κωνσταντινούπολη έδειξε ότι το γλωσσικό εμπόδιο, σε συνδυασμό με την έλλειψη 

κινήτρων ή/και προσόντων των συμβούλων που ήδη υποφέρουν από υπερβολικό φόρτο εργασίας, 

αποτελούν τους κύριους λόγους για την έλλειψη ουσιαστικής υποστήριξης (ÇOÇA 2015). 

Ενώ το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων εκτιμά ότι τέτοιου είδους υποστήριξη πρέπει 

να παρέχεται εκτός σχολείων από ΜΚΟ, κανένας από τους Σύριους πρόσφυγες που συμμετείχαν 
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στη μελέτη δεν έλαβε κανενός είδους τέτοια υποστήριξη εκτός του σχολείου παρά την 

αναγκαιότητα ψυχολογικής υποστήριξης εξαιτίας των σοβαρών τραυματικών εμπειριών από τον 

πόλεμο που κουβαλάνε μέσα τους τα παιδιά αυτά. 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχη, νομικά θεσμοθετημένη στήριξη. Προβλέπεται μόνο η 

υποστήριξη με τη μορφή είτε των τμημάτων υποδοχής, των τμημάτων ένταξης (σε μαθητές με 

διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) ή η ύπαρξη δεύτερου εκπαιδευτικού (τύπου «παράλληλης 

στήριξης») για τους μαθητές/τριες που φοιτούν στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ, και χρειάζονται υποστήριξη στην 

ελληνική γλώσσα ή και σε περισσότερα μαθήματα. Αυτό μπορεί να γίνει και εντός της κανονικής τάξης 

με παράλληλη διδασκαλία (δεύτερος εκπαιδευτικός στην τάξη). 

3. Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Συμπερασματικά προκύπτει πως στην περίπτωση των υπό εξέταση χωρών εντοπίζονται εξίσου 

ομοιότητες αλλά και διαφορές στις θεσμοθετημένες ρυθμίσεις που αφορούν στην εκπαίδευση των 

παιδιών προσφύγων. Αναμενόμενα προκύπτει η αύξηση της ζήτησης για παροχή εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών για τα παιδιά των προσφύγων καθώς και η ανάγκη για εξεύρεση άμεσων  – έστω και υπό το 

πρίσμα της προσωρινότητας - λύσεων για την ανακούφιση της οξύτητας του φαινομένου. Σαφέστατα ο 

ανομοιογενής πληθυσμός των προσφυγικών ροών συνιστά διαφορετικές προκλήσεις σε πολλά επίπεδα 

για το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Μέσω της επισκόπησης των διαφορών των βασικών θεσμικών ρυθμίσεων και των 

επιπτώσεών τους στα σχολικά αποτελέσματα αναδεικνύεται σαφής διάκριση μεταξύ ευνοϊκών και 

λιγότερο ευνοϊκών θεσμικών ρυθμίσεων.  

Συνοπτικά καταγράφονται τα εξής: 

 Σημαντική αν όχι σημαντικότερη θεσμική ρύθμιση αποτελεί η υψηλής ποιότητας 

συνεχιζόμενη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας που προσφέρεται σε όλα τα επίπεδα του 

σχολείου - από κατάλληλα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. 

 Εξίσου σημαντική η πρόσβαση σε όλους τους τύπους εκπαιδευτικών διαδρομών - 

ανεξάρτητα από την ηλικία στην οποία εισέρχεται κάποιος στην εκπαίδευση, αν και στην 

Ολλανδία η πρόσβασή αφορά κυρίως την τεχνική εκπαίδευση.  

  Η άμεσα ανοιχτή και δωρεάν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση είναι σημείο κλειδί  

για τις πολύ μικρές ηλικίες παιδιών προσφύγων. 

 Μεγάλος βαθμός δυσκολίας ενσωμάτωσης  στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής 

παρατηρείται στους μαθητές που φθάνουν στο τέλος του δημοτικού σχολείου ή κατά τη 

διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Η σχετικά πρόωρη επιλογή και ισχυρή στρωματοποίηση και μη ευελιξία του εκπαιδευτικού 

συστήματος κατευθύνουν την πλειονότητα αυτών των μαθητών σε μια πορεία 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία περικλείει απώλειες μαθητών με ικανότητες και 

δεξιότητες. 

 Οι αδυναμίες/ελλείψεις σχετικά με τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, ωθούν τους μαθητές 

προς τα άκρα του συστήματος της επαγγελματικής κατάρτισης ανεξάρτητα από τη δεδομένη 

πνευματική τους ικανότητα που θα μπορούσε να τα οδηγήσει στην πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση. 

 Η έλλειψη στη διδασκαλία της γλώσσας της χώρας υποδοχής – το παράδειγμα της 

Τουρκίας- ως δεύτερης γλώσσας εμποδίζει τα παιδιά να συμμετέχουν πλήρως στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

 Πρωταρχικής σημασίας διαφορά μεταξύ των χωρών αφορά στο όραμα της κάθε χώρας σχετικά 

με το τι χρειάζεται για να συμπεριληφθούν τα παιδιά προσφύγων στην εκπαίδευση ενώ το 

ζητούμενο είναι να δοθούν στους μαθητές των προσφύγων ίσες ευκαιρίες, ανάλογα με τις 

ικανότητες των μαθητών για την επίτευξη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων στο ίδιο επίπεδο με 
τα παιδιά της χώρας υποδοχής σε όλες τις βαθμίδες. 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

503 

Στην Ολλανδία, φαίνεται πως οι στόχοι  είναι βραχυπρόθεσμοι και περιορισμένοι. Οι 

περισσότερες πολιτικές εμπεριέχουν μέτρα που αποσκοπούν και περιορίζονται μέχρι τη φάση της 

υποδοχής και της μετάβασης στο κανονικό σχολείο. Το γεγονός ότι, λόγω του τρόπου με τον οποίο 

ρυθμίζονται τα ζητήματα στα υπό εξέταση σχολικά συστήματα, οι περισσότεροι μαθητές-

πρόσφυγες καταλήγουν στα έχοντα χαμηλότερη εκτίμηση από την πλευρά της κοινωνίας κομμάτια 

της επαγγελματικής μόνο εκπαίδευσης, γίνεται λίγο-πολύ δεκτό ως αναμενόμενο, για να μην πούμε 

δεδομένο. 

Στην Τουρκία, τα 2/3 από τα παιδιά πρόσφυγες δεν συμμετέχουν καθόλου στην εκπαίδευση. 

Μεταξύ αυτών που παρακολουθούν, η πλειοψηφία βρίσκεται στα προσωρινά εκπαιδευτικά κέντρα 

όπου ακολουθούν ένα «συριακό» πρόγραμμα σπουδών. Αυτό δείχνει ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί 

ακόμη να δει τους πρόσφυγες και τα παιδιά τους ως μακροχρόνιους κατοίκους που πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα να οικοδομήσουν ένα μέλλον στη χώρα αυτή. Ένα πολύ μικρό ποσοστό παιδιών – 

μικρότερο από  το 5%- παρακολουθεί το κανονικό δημόσιο σχολείο. Οι μελέτες από αυτά τα 

δημόσια σχολεία δείχνουν ότι η εκπαίδευση θεωρείται περισσότερο ως «χάρη» προς τα παιδιά 

αυτά, αντί να έχει ως στόχο να τους προσφέρει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην εκπαίδευση.  

Στην Ολλανδία οι παροχές όσον αφορά στο επίπεδο στήριξης  της εκμάθησης της ολλανδικής 

γλώσσας είναι αρκετά περιορισμένες. Για την κατάκτηση ακαδημαϊκής χρήσης της γλώσσας τα ένα 

ή δύο χρόνια που παρέχονται συνήθως δεν επαρκούν. 

Καθώς το μεταναστευτικό φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη κι αγνώστου διάρκειας, το να 

ελπίζει κανείς σε ριζικές ανανεώσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών υποδοχής, 

εξαιτίας της σχετικά μικρής ομάδας των μαθητών προσφύγων, φαντάζει ουτοπικό.  

Συνεπώς οι προκλήσεις για τις χώρες υποδοχής, κατά κύριο λόγο, που μοιάζουν εφικτές, 

εστιάζονται: α) στην προσχολική εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να παρέχεται για τα παιδιά των 

προσφύγων  άμεσα, ανεξάρτητα από το καθεστώς ασύλου τους, έτσι ώστε να έχουν κατακτήσει 

σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες πριν μπουν στο δημοτικό σχολείο, β) στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, κατά την οποία θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα πρόσθετης διδασκαλίας της 

γλώσσας της χώρας υποδοχής ώστε να μπορούν μαθητές να κατακτήσουν το επίπεδο σχολικής 

χρήσης της γλώσσας.  

Τέλος, χαρακτηριστικά αναφέρεται πως η εκπαιδευτική κοινότητα στερείται ερευνών αναφορικά 

στην εκπαίδευση των παιδιών οι οποίες να ερευνούν το ζήτημα του διαχωρισμού των προσφυγόπουλων 

ή το γεγονός ότι ενώ όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα να μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα εντούτοις 

κάτι τέτοιο δε συμβαίνει σε κάθε περίπτωση (Nilsson and Bunar 2016). 
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Περίληψη  

Το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει καθόλη τη διάρκεια της εργασίας αφορά την 

περιβαλλοντική μετανάστευση, ένας τομέας ο οποίος συνήθως συμβαίνει εν περίοδο κλιματικής 

αλλαγής και πλήττει κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αρχικά, ξεκινάμε με μία σύντομη 

εισαγωγή δίνοντας τους ορισμούς που έχουν δοθεί για τα άτομα που τη βιώνουν. Έπειτα, στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναφέρουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επηρεάσει το 

περιβάλλον στη μετανάστευση αλλά και το συνδυασμό περιβάλλοντος, οικονομίας και κοινωνίας 

σε αυτή.  Σχετικά με την περιβαλλοντική μετανάστευση, επιστήμονες ισχυρίζονται πως η αύξησή 

της στο μέλλον είναι αρκετά πιθανή και για το λόγο αυτό τονίζουν τη σημαντικότητα περαιτέρω 

διερεύνησής της. Με βάση αυτό, στη συνέχεια κάνουμε μία συσχέτιση (SPSS) για διάφορες χώρες 

ανάμεσα σε περιβαλλοντικούς-κοινωνικοοικονομικούς δείκτες και  μετανάστευση (στην περίπτωσή 

μας η μετανάστευση αφορά τα «άτομα που χρήζουν προστασίας»). Τελικά, από την ανάλυσή μας, 

το συμπέρασμα από τη βιβλιογραφία επαληθεύεται…  «Η περιβαλλοντική μετανάστευση χρειάζεται 

περαιτέρω διερεύνηση».  

 

Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντικές καταστροφές, οικονομία, κοινωνία, άτομα που χρήζουν 

προστασίας, συσχέτιση 

1. Εισαγωγή 

Το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει καθόλη τη διάρκεια της εργασίας αφορά την 

περιβαλλοντική μετανάστευση, ένας τομέας ο οποίος συνήθως συμβαίνει εν περίοδο κλιματικής 

αλλαγής και πλήττει κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο όρος που αρχικά επικράτησε για τα 

άτομα που την έχουν υποστεί είναι περιβαλλοντικός πρόσφυγας κάτι που δημοσιεύθηκε το 1985 

από τον El Hinnawi (El-Hinnawi, 1985, όπως αναφέρεται στα Morrissey, 2012:1, Τσουμπάρης, 

2010:3). O El-Hinnawi όρισε τον περιβαλλοντικό πρόσφυγα σε μία έκθεση της UNEP ως το άτομο 

που εγκατέλειψε την παραδοσιακή του κατοικία, προσωρινά ή μόνιμα, εξαιτίας μίας 

περιβαλλοντικής διαταραχής που μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε του ανθρώπου είτε της φύσης 

(Rebert T. S., 2006:5). Σχετικά με τα δικαιώματα των περιβαλλοντικών προσφύγων, έχει 

δημοσιευθεί αναφορά από την ΕΕ με τίτλο «Environmental migrants need better human rights 

protection» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015:11). Σύμφωνα με τη Σύμβαση τους 1951 και το 

mailto:env12081@env.aegean.gr
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Πρωτόκολλο του 1967, που σχετίζονται με τους πρόσφυγες, άτομα που εγκαταλείπουν τον τόπο 

τους λόγω κλιματικής αλλαγής, φυσικών καταστροφών και επισιτιστικής ανασφάλειας εξαιρούνται 

από τις κατηγορίες ατόμων για τους οποίους έχουν θεσπιστεί νόμοι προστασίας (Hathaway 

1991:114, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 1992, όπως αναφέρεται στο McGregor, 1994:7). 

Στη συνέχεια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός για τη Μετανάστευση (IOM), με βάση το ότι ο 

«περιβαλλοντικός πρόσφυγας» δεν έχει καμία νομική βάση στη διεθνή νομοθεσία για τους 

πρόσφυγες, πρότεινε τον όρο «περιβαλλοντικός μετανάστης» όπου εντοπίζονται όλα τα στοιχεία 

που αναφέρονται στον ορισμό που είχε δώσει ο El-Hinnawi (1985). Έτσι λοιπόν, οι 

«περιβαλλοντικοί μετανάστες» είναι:  

«Άτομα ή ομάδες ατόμων οι οποίοι, εξαιτίας επιτακτικών λόγων από ξαφνικές ή σταδιακές 

αλλαγές στο περιβάλλον που δυσμενώς επηρεάζουν τις ζωές τους ή τις συνθήκες διαβίωσης τους, 

είναι αναγκασμένοι ή κατ’ επιλογήν να εγκαταλείψουν τον τόπο διαβίωσής τους, προσωρινά ή 

μόνιμα και οι οποίοι εκτοπίζονται είτε ενδοσυνοριακά ή διασυνοριακά» (Aghazarm, Laczko, 

2009:19, Katsaris, 2010:6).  

   Παρόλο του ότι το κομμάτι της περιβαλλοντικής μετανάστευσης είναι γνωστό πολλά 

χρόνια, δεν έχει προσελκύσει σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των ειδικών. Μία μικρή ανάδειξή για 

αυτή άρχισε από το 1984 και έπειτα με άτομα όπως οι Tickell (1989), μέλη από τη Διακυβερνητική 

Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (1990), Myers (1993), κ.ά. να ασχολούνται με αυτή. 

Μάλιστα, ο Myers το 1993 στο βιβλίο του έκανε την μελλοντική εκτίμηση των 150 εκατομμυρίων 

απόρων παγκοσμίως ως αποτέλεσμα της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής (Myers 1993:17, όπως 

αναφέρεται στο McGregor, 1994:1). Το πιο σημαντικό από τα στοιχεία που έχουν βρεθεί είναι ότι 

πολλές φορές στους λόγους για τους οποίους μεταναστεύει κάποιος εν περίοδο κλιματικής αλλαγής 

περιλαμβάνονται η κοινωνία και η οικονομία. Έχοντας λάβει αυτά υπόψη, στη συνέχεια ακολουθεί 

μία περαιτέρω βιβλιογραφική επισκόπηση για την περιβαλλοντική μετανάστευση και στο τέλος 

κάνουμε μία συσχέτιση για διάφορες χώρες ανάμεσα σε περιβαλλοντικούς-κοινοοικονομικούς 

δείκτες και μετανάστευση.  

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

2.1. Τρόποι με τους οποίους το περιβάλλον οδηγεί στη μετανάστευση 

Η περιβαλλοντική αλλαγή είναι πιθανό να οδηγήσει στην ανθρώπινη μετανάστευση, με 

διάφορους τρόπους (Barnett, 2003:4-7). Υπάρχει μία ευρεία συμφωνία από επιστήμονες ότι οι  

αλλαγές που συμβαίνουν στο κλίμα της Γης είναι από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του 

ανθρώπινου πολιτισμού (IPCC, 2007, Stern, 2007). Αυτή η άποψη επικρατούσε και από την 

δεκαετία του ’90 καθώς επιστήμονες όπως οι Van Ireland, κ.ά. (1996) και Rahman (1999)  είχαν 

δηλώσει πως μεγάλες μεταναστεύσεις θα είναι πιθανόν συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. 

Φαινόμενα όπως διάβρωση των ακτών, μείωση της βροχόπτωσης και της υγρασίας του εδάφους, 

αυξημένη ένταση καταιγίδας και μετανάστευση των ειδών, φανερώνουν πως η αλλαγή του 

κλίματος θέτει κινδύνους για την ανθρώπινη ασφάλεια (McCarthy, Canziani, Leary, Dokken, & 

White, 2001). Επιπλέον, προβλέπεται πως στα περισσότερα μέρη του κόσμου οι επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στα κοινωνικά-οικολογικά συστήματα θα γίνουν μέσω των αλλαγών στα μέσα 

διαβίωσης (θερμοκρασία, επίπεδο της θάλασσας, ετήσια καθίζηση, κ.α.) αλλά και από την αύξηση 

της έντασης και σε ορισμένες περιπτώσεις της συχνότητας φαινομένων όπως πλημμύρες, ξηρασία, 

πυρκαγιές, κυκλώνες, κ.ά.  Εκτός αυτών των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αλλαγών που 

αναμένεται να συμβούν με υψηλά επίπεδα βεβαιότητας, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι με μεγάλο 

αντίκτυπο. Αυτοί περιλαμβάνουν λιώσιμο των πάγων  που είναι δυνατόν να αυξήσουν σε 

παγκόσμιο επίπεδο την στάθμη της θάλασσας, κατάρρευση της θερμοαλατικής κυκλοφορίας που 

μπορεί να προκαλέσει σημαντικές περιφερειακές κλιματικές αλλαγές στο βόρειο ημισφαίριο, 

μεγάλες μετατοπίσεις στους μουσώνες της Ασίας καθώς και το φαινόμενο Ελ Νίνιο (Oppenheimer 
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& Alley, 2004, Vellinga & Wood, 2007, Schneider, Semenov, & Patwardhan, 2007, όπως 

αναφέρεται στο Adger, Barnett,  2007:2) 

   Οι επιστήμονες, χώρισαν σε δύο κατηγορίες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που 

συμβάλουν στην απόφαση κάποιου να μεταναστεύσει. Από τη μία έχουμε εκείνους που 

εξελίσσονται σταδιακά και οι επιπτώσεις τους εμφανίζονται μετά από κάμποσο καιρό και από την 

άλλη αυτούς που τα αποτελέσματά τους είναι άμεσα με συνέπεια να αυξάνεται και το ποσοστό 

μετανάστευσης. Στα μεν πρώτα, συγκαταλέγονται η ξηρασία και η αύξηση της στάθμης της 

θάλασσας κάνοντας πιο δύσκολες τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων, ειδικά εκείνων οι οποίοι 

ζουν σε περιοχές που βασίζονται κατά κύριο λόγο στη γεωργία. Σχετικά με την ξηρασία, αυτή 

μειώνει σταδιακά την ποσότητα διαθέσιμου νερού επιδρώντας αρνητικά στις καλλιέργειες, στην 

κτηνοτροφία και στην αλιεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επίδρασης της στον άνθρωπο είναι 

οι Η.Π.Α. όπου το 1930 λόγω αυτής δημιουργήθηκαν αμμοθύελλες που έπληξαν τους κατοίκους 

της. Πιο πρόσφατα περιστατικά αποτελούν η περιοχή Suruc της Τουρκίας και η δυτική Tlaxcala 

του Μεξικού τα οποία, λόγω της ξηρασίας, πλήττονταν από ερημοποίηση. Ένα ακόμη φαινόμενο 

που ανήκει σε αυτή την κατηγορία, είναι η αύξηση της στάθμης της θάλασσας μέσα από το 

λιώσιμο των πάγων δημιουργώντας παράλληλα πλημμύρες. Ωστόσο, αύξηση της στάθμης της 

θάλασσας μπορεί να έχουμε και από τις ίδιες τις πλημμύρες κάτι για το οποίο ανησυχούσαν κράτη 

της Νότιας Ασίας το 2010-11. Εκείνη την περίοδο, το Πακιστάν είχε κατακλεισθεί από πλημμύρες 

προερχόμενες από μουσώνες κάτι το οποίο οδήγησε σε μαζικές μετακινήσεις των ιθαγενών του. 

Την μεγαλύτερη όμως επίδραση από μία αύξηση της στάθμης της θάλασσας έχουν τα μικρά 

νησιωτικά κράτη λόγος για τον οποίο χώρες όπως οι Μαλδίβες, Τουβαλού, και Κιριμπάτι, 

ξεκίνησαν να καταστρώνουν σχέδια μετεγκατάστασης του πληθυσμού τους σε περίπτωση ερχομού 

ενός τέτοιου συμβάντος (Susan, 2013:3). Σχετικά με τη σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 

επιπλέον έχουμε την αύξηση της θερμοκρασίας (καύσωνας), την ερημοποίηση και την αύξηση 

οξύτητας των ωκεανών, την υποβάθμιση του εδάφους (υπό την απώλεια των θρεπτικών 

συστατικών), τη διάβρωση και την αλάτωση. Ομοίως, η υποβάθμιση των παράκτιων και 

θαλάσσιων οικοσυστημάτων μπορεί να επηρεάσουν τα προς το ζην και να οδηγήσουν σε 

μετακινήσεις. Σε όλα αυτά, επιδρά σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό και ο άνθρωπος, μέσω για 

παράδειγμα της  εντατικής καλλιέργειας/αλιείας καθώς και μόνιμων περιβαλλοντικών διαταράξεων 

(π.χ. κατασκευή φραγμάτων, ορυχείων). Συνέπεια των παραπάνω, είναι να μειωθεί η πρόσβαση σε 

βασικούς πόρους όπως το νερό. Επίσης, επηρεάζονται τομείς από τους οποίους παρέχονται βασικά 

αγαθά και πολλοί άνθρωποι στηρίζονται οικονομικά. Μερικοί από αυτούς είναι η αλιεία, η 

κτηνοτροφία και οι καλλιέργειες.  

   Στην δεύτερη κατηγορία περιβαλλοντικών παραμέτρων ανήκουν φυσικές καταστροφές 

όπως ο τυφώνας και ο ανεμοστρόβιλος που ισοπεδώνουν ολοσχερώς ότι συναντήσουν μπροστά 

τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι τυφώνες Κατρίνα και Σάντι στις Η.Π.Α. που 

προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές και ανθρώπινες απώλειες. Επίσης, έχουμε προσωρινές 

περιβαλλοντικές εκδηλώσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ακραία φαινόμενα όπως πυρκαγιές, 

πλημμύρες που αναφερθήκαμε και πριν, τσουνάμι, κυκλώνες, και κατολισθήσεις. Εκτός αυτών των 

δύο κατηγοριών περιβαλλοντικών παραμέτρων, η κατάσταση γίνεται ακόμη δυσμενέστερη όταν 

υπό την επίδραση τους, οι πόροι που έχουν απομείνει γίνονται σπάνιοι με αποτέλεσμα να αυξάνεται 

και ο ανταγωνισμός για την απόκτησή τους. Συνοψίζοντας, όπως όλα δείχνουν, το περιβάλλον με 

τις διάφορες μορφές μπορεί να αποτελεί αιτία για την οποία οι άνθρωποι να μεταναστεύσουν. 

2.2. Συνδυασμός περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων ως αιτία για 

μετανάστευση 

   H McGregor (1994:2-3) δηλώνει ότι σύμφωνα με τους ειδικούς, στους λόγους για τους 

οποίους επιλέγει κάποιος να μεταναστεύσει εν περίοδο κλιματικής αλλαγής, πολλές φορές 

συμπεριλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό η κοινωνία και η οικονομία (Mandala 1983, Croll και 
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Parkin 1992). Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την απόδειξη αυτού του ισχυρισμού αποτελεί η 

περίπτωση του Φουναφούτι (πρωτεύουσα Τουβαλού) που απεικονίζεται παρακάτω:  

 
Εικόνα 1: Λόγοι μετανάστευσης από το Φουναφούτι 

 

 
Πηγή: Barnett, Mortreux, 2009:4 

 

  Υπάρχουν διάφορες δημοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015:7-8) οι οποίες 

εξετάζουν τις κύριες αιτίες  για τη μετανάστευση και επικεντρώνονται στο πως η περιβαλλοντική 

αλλαγή μπορεί να τις επηρεάσει. Συνοπτικά, οι ερευνητές έχουν κατατάξει τις πέντε κινητήριες 

δυνάμεις που επηρεάζουν την απόφαση των ανθρώπων για να μεταναστεύσουν  ή όχι:  

1. Οικονομία  

2. Κοινωνία 

3. Πολιτική  

4. Δημογραφία 

5. Περιβάλλον 

   Η περιβαλλοντική αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει όλους αυτούς τους κινητηρίους 

μοχλούς μετανάστευσης . Για παράδειγμα, η μείωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών ή της 

αλιείας επιδρά σε οικονομικούς παράγοντες, όπως το εισόδημα, ιδιαίτερα των αγροτικών 

πληθυσμών. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το Ανατολικό Τιμόρ όπου περίπου το 85% του 

πληθυσμού έχει ως μοναδική ή κύρια πηγή εισοδήματός τη γεωργία. Η πλειονότητα των αγροτικών 

Τιμοριανών έχει λίγες ή καθόλου εναλλακτικές πηγές τροφίμων πέρα από τη δική της παραγωγή με 

τον αραβόσιτο να είναι η πιο σημαντική πηγή εφοδιασμού τροφίμων. Ωστόσο, σε περιόδους 

χαμηλών βροχοπτώσεων, η  παραγωγή αραβόσιτου μπορεί να μειωθεί έως και 1/3, οδηγώντας σε 

ευρεία πείνα και υποσιτισμό αλλά και προβλήματα στην υγεία (Barnett, Dessai, & Jones, 2007, 

όπως αναφέρεται στο Adger, Barnett, 2007:3).  

   Κατά καιρούς, έχουν υπάρξει πολλές μελέτες περιβαλλοντικής ανασφάλειας που δείχνουν 

ότι τα περιθωριοποιημένα άτομα είναι ευάλωτα στις περιβαλλοντικές αλλαγές και ενισχύουν την 

τεκμηρίωση του επιχειρήματος ότι η κλιματική αλλαγή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την 

ανθρώπινη ασφάλεια (Adger, Barnett, 2007:4). Ο Πίνακας 1 συνοψίζει ορισμένους βασικούς 

μηχανισμούς από τους οποίους η κλιματική αλλαγή μπορεί να την υπονομεύσει και  σε συνδυασμό 

με μια σειρά από μη κλιματικούς παράγοντες, να αυξήσει τον κίνδυνο βίαιων συγκρούσεων, 

οδηγώντας στη μετανάστευση.  
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Πίνακας 1: Η σχέση μεταξύ των καθοριστικών παραγόντων της ανθρώπινης ανασφάλειας, βίαιων 

συγκρούσεων και της κλιματικής αλλαγής. 

 

Παράγοντες που πηρεάζουν 

τη βίαιη σύγκρουση 

Τομείς τους οποίους eπηρεάζει/επιδεινώνει  

η κλιματική αλλαγή 

Ευπάθεια βιοπορισμού Η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να προκαλέσει εκτεταμένες 

επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα του νερού, τις παράκτιες 

περιοχές, τη γεωργία, τα ακραία φαινόμενα και τις ασθένειες. 

Οι επιπτώσεις στα προς το ζην είναι ευρέως διαδεδομένες 

τόσο σε αναπτυσσόμενες όσο και ανεπτυγμένες χώρες και 

επιδρούν κυρίως τμήματα του πληθυσμού με υψηλή 

εξάρτηση από τους πόρους και στις περισσότερες 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά περιθωριοποιημένες περιοχές. 

Φτώχεια (σχετική / χρόνια / 

παροδική) 

Η φτώχεια επηρεάζεται από τη χωρική διαφοροποίηση των 

κλιματικών επιπτώσεων και την ευαισθησία των περιοχών σε 

αυτές. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να αυξήσει άμεσα την 

φτώχεια, υπονομεύοντας την πρόσβαση σε φυσικό κεφάλαιο 

αλλά και έμμεσα μέσω της επίδρασης σε πόρους και της 

ικανότητας των κυβερνήσεων να παρέχουν δίκτυα 

κοινωνικής ασφάλειας. 

Αδύναμα κράτη Οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος είναι πιθανό να 

αυξήσει τις δαπάνες για την παροχή δημόσιας 

υποδομής, όπως των υδάτινων πόρων, καθώς και των 

υπηρεσιών όπως την εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο, είναι 

αναπάντεχο να μειωθούν τα κρατικά έσοδα. Με βάση τα όσα 

προηγήθηκαν, καταλαβαίνουμε ότι η αλλαγή του κλίματος 

είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στα εσωτερικά του 

κράτους καθώς μειώνει τις δυνατότητες να παρέχει ευκαιρίες 

στους πολίτες, καθώς και την ικανότητα στις κυβερνητικές 

υπηρεσίες να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται στην 

ίδια την κλιματική αλλαγή. 

Πηγή: Adger, Barnett, 2007:6 

2.3. Πρόβλεψη για αύξηση περιβαλλοντικής μετανάστευσης 

Με γνώμονα τα όσα έχουν προηγηθεί, έχουν γίνει διάφορες έρευνες πάνω στην 

περιβαλλοντική μετανάστευση. Το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) 

αναμένει ότι η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε υπερθέρμανση επηρεάζοντας τη γεωργική 

παραγωγικότητα και υποβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος (καθαρό νερό, γόνιμο 

έδαφος, κ.ά.). Εκτός αυτού, θα κάνουν έντονα την εμφάνισή τους ακραία καιρικά φαινόμενα όπως 

βροχοπτώσεις, ειδικά στις τροπικές περιοχές, προκαλώντας πλημμύρες και αύξηση της στάθμης της 

θάλασσας. Όλα αυτά σε συνδυασμό, δείχνουν ότι με την πάροδο του χρόνου η περιβαλλοντική 

μετανάστευση θα αυξηθεί. Συγκεκριμένα, για το 2050, σύμφωνα με την Έκθεση Stern για τις 

οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (2006), προεικάζεται να μετακινηθούν περίπου 

200 εκ. άνθρωποι. Επίσης, επικρατεί και ο ισχυρισμός για μείωση βροχόπτωσης στη βόρεια και 

νότια Αφρική επηρεάζοντας τις καλλιέργειες και συνεπώς το εισόδημα εκείνων που ασχολούνται 

με αυτές. 

Σχετικά με την Ευρώπη, για τη στάθμη της θάλασσας αναμένεται αύξηση. Πιο συγκεκριμένα, 

μετεωρολόγοι από το Ηνωμένο Βασίλειο και αρκετοί Ευρωπαίοι ερευνητές θεωρούν ότι αυτή θα 
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αυξηθεί κατά 180-190 εκατοστά. Σε περίπτωση που γίνει αυτό, θα επηρεαστούν μέρη της βόρειας 

Μεσογείου (Βενετία) όπως και χώρες γύρω από τη βόρεια θάλασσα (Ηνωμένο Βασίλειο και Κάτω 

Χώρες) με συνέπεια τις αναγκαστικές μετεγκαταστάσεις. Με αφορμή αυτό προκύπτει ότι στην 

Ευρώπη η περιβαλλοντική μετανάστευση είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή 

και για το λόγο αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στις μεταναστευτικές πολιτικές. Επίσης, 

έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015:13)  αποκαλύπτει ότι η αύξηση των 

πλημμυρών, η υποβάθμιση της γης και η ξηρασία-λειψυδρία λόγω της αλλαγής του κλίματος θα 

μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω μετανάστευση εντός της Ευρώπης, καθώς και από τις 

γειτονικές χώρες προς αυτήν. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί πως σήμερα στην Ευρώπη οι 

περιβαλλοντικές αλλαγές δεν είναι τόσο ισχυρές ώστε να αναγκάσουν τους ιθαγενείς της να 

μεταναστεύσουν και για το λόγο αυτό το φαινόμενο της περιβαλλοντικής μετανάστευσης είναι 

σπάνιο.  

Με γνώμονα τα όσα έχουν προηγηθεί, τονίζουμε τη σημαντικότητα περαιτέρω διερεύνησης, 

της μετανάστευσης εξαιτίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, μέσα από τα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν μπορούμε να έχουμε μία ορθή πολιτική σχεδίασης που θα προστατεύει τους 

περιβαλλοντικούς μετανάστες κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους και έπειτα (McGregor, 

1994:6, 8, Susan, 2013: 7-8, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015:12). Με βάση αυτό, στη συνέχεια κάνουμε 

μία συσχέτιση για διάφορες χώρες ανάμεσα σε περιβαλλοντικούς-κοινωνικοοικονομικούς δείκτες 

και  άτομα που χρήζουν προστασίας. 

3. Δεδομένα και μέθοδοι 

3.1. Μελέτη περίπτωσης 

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αλλά και γενικά η Ευρώπη βιώνει μία προσφυγική-

μεταναστευτική κρίση (UNHCR, 2016). Οι κύριες χώρες προέλευσης και τις οποίες εμείς θα 

εξετάσουμε είναι Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Πακιστάν και Ιράν. Εκτός όμως αυτών θα μελετήσουμε 

την Αίγυπτο, Ιορδανία, Ισραήλ και Τουρκία.  

3.2. Δεδομένα 

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζουμε τα δεδομένα που έχουμε εντοπίσει για την κάθε χώρα 

και τους λόγους που τους επιλέξαμε. Το χρονικό εύρος που καταλήξαμε να εξετάσουμε είναι 2000-

2015 καθώς για αυτό υπάρχουν πληροφορίες για τα άτομα που χρήζουν προστασίας. Οι δείκτες που 

διαλέξαμε παρατίθενται παρακάτω: 

1. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

2. Δείκτης Ανθρ. Ανάπτυξης 

3. % υποσιτισμού 

4. %. θανάτων από συγκρούσεις 

5. % επηρεαζόμενων ατόμων από φυσικούς κινδύνους-περιβαλλοντικές συνθήκες 

6. % ατόμων που χρήζουν προστασίας, μια κατηγορία που περιλαμβάνει τους πρόσφυγες, του 

αιτούντες άσυλο και τους εσωτερικά εκτοπισμένους 

Η αιτία για την οποία βασιζόμαστε σε αυτούς είναι πως καλύπτουν το περιβαλλοντικό, 

οικονομικό και κοινωνικό κομμάτι. Υπενθυμίζουμε από τη θεωρία πως στους λόγους για τους 

οποίους επιλέγει κάποιος να φύγει από τον τόπο του σε περίοδο κλιματικής αλλαγής, πολλές φορές 

συμπεριλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό η κοινωνία και η οικονομία. Έτσι λοιπόν, θέλουμε να δούμε 

ποια είναι η σύσχετιση αυτών των μεταβλητών ώστε κάποιος να ονομαστεί «περιβαλλοντικός 

μετανάστης». 
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3.2.1 Ανεξάρτητες μεταβλητές  

 Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (τρέχων $US): Θεωρούμε πως όσο μικρότερο είναι, τόσο 

περισσότεροι άνθρωποι μεταναστεύσουν. Τα δεδομένα τα εντοπίσαμε από το  

 FAO (2016) και KNOEMA (2017).  

 Δείκτης Ανθρ. Ανάπτυξης (μέγιστο 1): Περιλαμβάνει το προσδόκιμο ζωής, τον βαθμό 

εκπαίδευσης και την ποιότητα ζωής. Θεωρούμε πως όσο μικρότερος είναι ο αριθμός που 

προκύπτει, τόσο πιθανότερη είναι η μετανάστευση. Τα δεδομένα για αυτό τον δείκτη τα 

βρήκαμε από το UNDP (2015). 

 % υποσιτισμού: Υποθέτουμε πως όσο περισσότεροι άνθρωποι υποσιτίζονται κάπου, τόσο 

πιο βάσιμη είναι η επιλογή τους να φύγουν από τη χώρα. Τις πληροφορίες για αυτό το 

δείκτη τις εντοπίσαμε στο WORLDBANK (2017). 

 % θανάτων από συγκρούσεις: Εικάζουμε πως όσο περισσότεροι είναι οι θάνατοι, τόσο 

πιθανότερο είναι κάποιοι να φεύγουν από τον τόπο τους. Τα στοιχεία για αυτή τη 

μεταβλητή τα πήραμε από τον διακρατικό οργανισμό UCDP (χ.χ.). 

 % επηρεαζόμενων ατόμων από περιβαλλοντικές συνθήκες: Θεωρούμε πως όσο 

περισσότερα επηρεαζόμενα άτομα υπάρχουν, τόσο πιο πιθανό είναι κάποιοι να 
μεταναστεύσουν. Τα δεδομένα για αυτό τον δείκτη τα βρήκαμε από το EMDAT (2016).  

3.2.2 Εξαρτώμενη μεταβλητή 

 % ατόμων που χρήζουν προστασίας: Όπως σημειώθηκε και παραπάνω, περιλαμβάνει τους 

πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους εσωτερικά εκτοπισμένους. Σε γενικές γραμμές, 

περιλαμβάνει μεγάλο μέρος ατόμων που έχουν μεταναστεύσει (εσωτερικά & εξωτερικά). 
Τα στοιχεία για αυτό το δείκτη τα πήραμε από το MPI (2016). 

4. Αποτελέσματα 

Τα παρακάτω αποτελέσματα προέκυψαν από το «Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές 

Επιστήμες» (SPSS). Από τους τέσσερεις Πίνακες που ακολουθούν, θα αναλύσουμε τους 11, 12 και 

14 οι οποίοι μας ενδιαφέρουν. 
 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα Συσχετίσεων 

 

  Human 

Development 

Index Malnutrition_% 

Dead in 

conflicts_% 

Affected by 

environmental 

conditions_% 

GDP per 

capita in 

000s 

Human Development 

Index 

Pearson Correlation 
1     

  Sig. (1-tailed)       

  N 56     

Malnutrition_% Pearson Correlation -,123 1    

  Sig. (1-tailed) ,200      

  N 49 112    

Dead in conflicts_% Pearson Correlation -,039 ,570(**) 1   

  Sig. (1-tailed) ,387 ,000     

  N 56 112 128   

Affected by 

environmental 

conditions_% 

Pearson Correlation 

-,048 ,351(**) ,002 1  

  Sig. (1-tailed) ,362 ,000 ,493    

  N 56 112 128 128  

GDP per capita in 

000s 

Pearson Correlation 
,028 -,512(**) -,113 -,229(**) 1 

  Sig. (1-tailed) ,422 ,000 ,109 ,006   
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  N 51 108 120 120 120 

Persons in need_% Pearson Correlation -,061 ,775(**) ,851(**) ,088 -,183(*) 

  Sig. (1-tailed) ,328 ,000 ,000 ,162 ,023 

  N 56 112 128 128 120 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

    

Σε αυτό τον Πίνακα, θέλουμε να εντοπίσουμε σε τι βαθμό συσχετίζεται η εξαρτώμενη 

μεταβλητή με τις ανεξάρτητες/ερμηνευτικές. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα (τελευταία 

γραμμή του Πίνακα 11), η εξαρτώμενη μεταβλητή, τo ποσοστό των ατόμων που χρήζουν 

προστασίας (persons in need), σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με μόνο τρεις από τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές: το ποσοστό υποσιτιζόμενων ατόμων, το ποσοστό θανάτων σε συγκρούσεις και το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας. Συγκεκριμένα, και μάλλον αναμενόμενα, υπάρχει μια ισχυρή θετική 

συσχέτιση με τις δύο πρώτες μεταβλητές (δηλαδή υψηλά ποσοστά υποσιτιζόμενων και νεκρών από 

συγκρούσεις σε μια χώρα σχετίζονται με υψηλά ποσοστά των κατοίκων της που χρήζουν 

προστασίας). Αντίθετα, υπάρχει μία ασθενής αρνητική συσχέτιση με την τρίτη μεταβλητή, δηλαδή 

υψηλές τιμές του ΑΕΠ σχετίζονται με χαμηλά ποσοστά ατόμων που χρήζουν προστασίας.  

Δεδομένου ότι τα προηγούμενα αποτελέσματα βασίζονται σε διμετάβλητες συσχετίσεις, σε 

δεύτερο επίπεδο αναλύσαμε τα δεδομένα μας μέσω γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression, 

stepwise) ώστε να εντοπίσουμε τη σχετική επίδραση κάθε ερμηνευτικής μεταβλητής. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 12 & 14.     
 

Πίνακας 3: Model Summary 

 

Model 

  

R  

 

R Square  

 

Adjusted R 

Square  

 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,865(a) ,748 ,742 2,45093 ,748 133,239 1 45 ,000 

2 ,908(b) ,824 ,816 2,07118 ,076 19,014 1 44 ,000 

3 ,916(c) ,839 ,828 2,00230 ,015 4,080 1 43 ,050 

a  Predictors: (Constant), Dead in conflicts_% 

b  Predictors: (Constant), Dead in conflicts_%, Malnutrition_% 

c  Predictors: (Constant), Dead in conflicts_%, Malnutrition_%, Affected by environmental conditions_%  

 

Πίνακας 4: 

 

ANOVAd

800,373 1 800,373 133,239 ,000a

270,318 45 6,007

1070,691 46

881,941 2 440,970 102,795 ,000b

188,751 44 4,290

1070,691 46

898,296 3 299,432 74,686 ,000c

172,395 43 4,009

1070,691 46

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model

1

2

3

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Dead in conf licts_%a. 

Predictors: (Constant), Dead in conf licts_%, Malnutrition_%b. 

Predictors: (Constant), Dead in conf licts_%, Malnutrition_%, Af f ected by
env ironmental conditions_%

c. 

Dependent Variable:  Persons in need_%d. 

 

 
Πίνακας 5: 
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Coefficients  

Coefficientsa

,781 ,400 1,953 ,057 -,025 1,588

390,169 33,802 ,865 11,543 ,000 322,089 458,249 ,865 ,865 ,865

-,966 ,524 -1,842 ,072 -2,023 ,091

296,410 35,753 ,657 8,291 ,000 224,355 368,465 ,865 ,781 ,525

,173 ,040 ,345 4,361 ,000 ,093 ,253 ,740 ,549 ,276

-1,061 ,509 -2,084 ,043 -2,088 -,034

281,893 35,303 ,625 7,985 ,000 210,698 353,088 ,865 ,773 ,489

,205 ,041 ,408 4,939 ,000 ,121 ,288 ,740 ,602 ,302

-,278 ,138 -,133 -2,020 ,050 -,556 ,000 ,025 -,294 -,124

(Constant)

Dead in conf licts_%

(Constant)

Dead in conf licts_%

Malnutrit ion_%

(Constant)

Dead in conf licts_%

Malnutrit ion_%

Af fected by  env ironmental
conditions_%

Model

1

2

3

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Conf idence Interv al for B

Zero-order Part ial Part

Correlations

Dependent Variable:  Persons in need_%a. 
 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, το μοντέλο που ερμηνεύει καλύτερα τη διακύμανση 

της εξαρτώμενης μεταβλητής (Adj R square = 0.828) περιλαμβάνει τρεις στατιστικά σημαντικές 

ερμηνευτικές μεταβλητές. Από αυτές, το ποσοστό θανάτων σε συγκρούσεις (dead in conflicts_%) 

έχει τη μεγαλύτερη θετική επίδραση (standardized Beta coefficient = 0.625) ακολουθούμενο από το 

ποσοστό των υποσιτιζόμενων ατόμων (malnutrition_%) το οποίο έχει ομοίως θετικό πρόσημο 

(standardized Beta coefficient = 0.408). Αντίθετα, το ποσοστό επηρεαζόμενων από 

περιβαλλοντικές συνθήκες έχει μια ασθενή αλλά αρνητική επίδραση (standardized Beta coefficient 

= -0,133). Αυτό είναι μη αναμενόμενο καθώς σημαίνει ότι, όλων των άλλων μεταβλητών 

σταθερών, η αύξηση του ποσοστού των  επηρεαζόμενων από περιβαλλοντικές συνθήκες θα οδηγεί 

σε μείωση του ποσοστού των ατόμων που χρήζουν προστασίας. Καθώς όμως το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα είναι οριακά στατιστικά σημαντικό (sig = 0.05) χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να 

εξασφαλίσουμε ότι αυτή η, μη-αναμενόμενη, αρνητική επίδραση ισχύει γενικότερα. 

5. Συζήτηση και συμπεράσματα 

Το θέμα το οποίο μας απασχόλησε καθόλη τη διάρκεια της εργασίας αφορά την 

περιβαλλοντική μετανάστευση, ένας τομέας ο οποίος συνήθως συμβαίνει εν περίοδο κλιματικής 

αλλαγής και πλήττει κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι τρόποι 

με τους οποίους μπορεί το περιβάλλον να οδηγήσει στη μετανάστευση είναι πολλοί. Ωστόσο, 

συνήθως περιλαμβάνονται και άλλες αιτίες οι οποίες συνδέονται με την οικονομία και κοινωνία. Σε 

γενικές γραμμές, υπάρχει μία αλληλοσύνδεση ανάμεσα σε περιβάλλον, οικονομία και κοινωνία 

έτσι ώστε όλα μαζί να οδηγήσουν στις μετακινήσεις ανθρώπων. Σχετικά με την περιβαλλοντική 

μετνάστευση, επιστήμονες ισχυρίζονται πως η αύξηση της στο μέλλον είναι αρκετά πιθανή και για 

το λόγο αυτό τονίζουν τη σημαντικότητα περαιτέρω διερεύνησής της. Έτσι, μπορούμε να έχουμε 

μία ορθή πολιτική σχεδίασης που θα προστατεύει τους περιβαλλοντικούς μετανάστες κατά τη 

διάρκεια των μετακινήσεών τους και έπειτα. Λαμβάνοντάς το υπόψη, στη συνέχεια κάναμε μία 

συσχέτιση για διάφορες χώρες ανάμεσα σε περιβαλλοντικούς-κοινωνικοοικονομικούς δείκτες και  

άτομα που χρήζουν προστασίας. Όταν η συσχέτιση έγινε ένα προς ένα ανάμεσα σε εξαρτημένη 

μεταβλητή και ανεξάρτητες, τα αποτελέσματα έδειξαν πως πιο σημαντικοί δείκτες είναι ο 

υποσιτισμός, οι θάνατοι από συγκρούσεις και το ΚΚΑ. Ωστόσο, στη μελέτη επίδρασης όλων των 

ανεξάρτητων μεταβλητών στα άτομα που χρήζουν προστασίας προέκυψε πως το καλύτερο 

Μοντέλο ήταν εκείνο που περιλάμβανε τον υποσιτισμό, τους θανάτους από συγκρούσεις και το 

περιβάλλον. Από τους τρεις δείκτες, ο πιο σημαντικός φαίνεται πως Σχετικά με το τελευταίο, κατά 

περίεργο τρόπο, η συσχέτιση ήταν αρνητική δηλώνοντας πως όσο περισσότερο επιδρά το 

περιβάλλον στους ανθρώπους, τόσο μειώνονται τα άτομα που χρήζουν προστασίας. Αυτό το μη 
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αναμενόμενο αποτέλεσμα καθιστά σαφές ότι η ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν την 

περιβαλλοντική μετανάστευση χρειάζεται περισσότερες μελέτες. 
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Εικόνα 2: Ντοκιμαντέρ για την περιβαλλοντική μετανάστευση 

 

 

 
Πηγή: Εξάντας, 2010 

 

http://www.unhcr.gr/nea/artikel/6f1d13817e3e4de11aa4a872f576c6d8/oi-afixeis-sti-meso-1.html
http://www.unhcr.gr/nea/artikel/6f1d13817e3e4de11aa4a872f576c6d8/oi-afixeis-sti-meso-1.html
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/countryprofile/home.cfm?page=country_profile&CCode=&ThisTab=Overview
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/countryprofile/home.cfm?page=country_profile&CCode=&ThisTab=Overview
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/migration_in_response_to_environmental_change_51si_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/migration_in_response_to_environmental_change_51si_en.pdf
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Περίληψη  

Το παρόν κείμενο παρουσιάζει τα αποτελέσματα μελέτης που διερευνά τα προβλήματα, τις 

ανάγκες και τις απόψεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι διδάσκουν ξένες γλώσσες σε πρόσφυγες στην 

Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 120 περίπου εκπαιδευτικοί, 

διεξήχθη σε δύο φάσεις, ενώ οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να λάβουν μέρος σε συνεντεύξεις αλλά 

και να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν οδήγησαν στη 

δημιουργία ενός πρακτικού οδηγού διδασκαλίας για την εκμάθηση ξένων γλωσσών ο οποίος 

μπορεί να φανεί χρήσιμος από τους εκπαιδευτικούς αφού περιλαμβάνει πρακτικές και συμβουλές 

βασισμένες σε ερευνητικά αποτελέσματα. Τέλος, τονίζεται η ανάγκη για εισαγωγή νέων 

παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών με στόχο την αξιοποίηση όλων των γλωσσών στην 

(πολυπολιτισμική) ξενόγλωσση τάξη (Σταθοπούλου 2015). 

 

Λέξεις κλειδιά: πρόσφυγες, απόψεις εκπαιδευτικών, οδηγός διδασκαλίας ξένων γλωσσών  

1. Εισαγωγή και στόχος της έρευνας 

Η νέα Ελληνική πραγματικότητα μετά την εισροή μεγάλου αριθμού προσφύγων στον 

Ελληνικό χώρο έχει επηρεάσει όχι μόνο τις κοινωνικές δομές της χώρας αλλά και όλες τις 

εκφάνσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι απασχολούνται σε επίσημες 

και ανεπίσημες δομές εκπαίδευσης προσφύγων, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά 

προβλημάτων στην τάξη τα οποία φαίνεται να προκύπτουν από την ελλιπή μετεκπαίδευση ή/και 

επιμόρφωση, καθώς και από τα ελλιπή διδακτικά μέσα που διαθέτουν.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας μόνο τους πέντε πρώτους μήνες του 2018 

έφτασαν την Ελλάδα μέσω θαλάσσης περισσότεροι από 9.000 πρόσφυγες 

(http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179). Oι αριθμοί αυτοί ανέρχονται 

αθροιστικά στους 29.000 το 2017, 173.00 το 2016 και πάνω από 856.000 το 2015 (Ύπατη 

Αρμοστεία, Μάιος 2018).  Σύμφωνα με την αποτίμηση του έργου για την ένταξη των παιδιών των 

προσφύγων στην εκπαίδευση από μέρους της επιστημονικής επιτροπής για τη στήριξη των παιδιών 

των προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας, τον Απρίλιο του 2017 (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, 2017) λειτούργησαν συνολικά 111 δομές υποδοχής προσφύγων (ΔΥΕΠ) με 

145 τμήματα σε σχολεία όλης της χώρας, στις οποίες φοίτησαν 2.643 παιδιά. Στην ίδια 

αναφορά/αποτίμηση αναφέρονται προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

του προγράμματος, ένα εκ των οποίων ήταν και η απειρία των εκπαιδευτικών που δίδαξαν στις 

ΔΥΕΠ, το οποίο συμπέρασμα επιβεβαιώνεται και από την παρούσα έρευνα. Τα στατιστικά αυτά 

στοιχεία σε συνδυασμό με την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα, λόγω οικονομικής κρίσης και 

αδυναμίας διαχείρισης αυτής της ροής, κάνουν το έργο των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών 

ιδιαίτερα δύσκολο.  

http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
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Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις προσφύγων. Να ερωτηθούν δηλαδή σχετικά με τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην τάξη, τις λύσεις που εντόπισαν και τους βοήθησαν, σε σχέση 

με οποιεσδήποτε μεταβολές που μπορεί να προέκυψαν στο διδακτικό τους μοντέλο, και γενικότερα 

να αναφερθούν σε πρακτικά ζητήματα που διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά. Με βάση τις 

απαντήσεις τους, προσφέρθηκαν λύσεις σε σύνηθη προβλήματα που απαντώνται σε τάξεις 

προσφύγων, οι οποίες αξιοποιήθηκαν περαιτέρω για την ανάπτυξη ενός οδηγού εκπαιδευτικού, ο 

οποίος περιέχει πρακτικές συμβουλές. Σημειώνεται ότι ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως 

αυτόνομο εργαλείο, είτε σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία του Συμβουλίου της Ευρώπης –Common 

European Framework of Reference for Languages (Council of Europe, 2001), Guide for the 

development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education (Beacco, 

et al., 2016). Τα συγκεκριμένα εργαλεία εξάλλου έχουν κριθεί σημαντικά (Little, 2008) για την πιο 

αποτελεσματική διδασκαλία προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι «κουβαλούν» τις δικές τους 

γλώσσες και πολιτισμούς. 

2. Θεωρητικό πλαίσιο 

Παρότι υπάρχουν αρκετές έρευνες και μελέτες περίπτωσης (case studies) που αφορούν τη 

διδασκαλία προσφύγων γενικότερα (Brewer and McCabe, 2014, Nagasa, 2014, Arnot et al, 2009, 

Kanu, 2008, Whiteman, 2005, Vincent and Warren, 1999), και κάποια άρθρα που σχολιάζουν την 

νέα πραγματικότητα απο μια θεωρητική σκοπιά (βλ. Pinson και Arnot, 2007) καθώς και 

συγκεκριμένες αναφορές στη νέα γενιά προσφύγων από τη Συρία (Williams, 2016, Steele, 2017), η 

σχετική βιβλιογραφία που έχει ως βάση της τα Ελληνικά δεδομένα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί 

από το 2010 και μετά, είναι περιορισμένη (Androulakis et al 2017, Kantzou et al, 2017, Zarifis, 

2016, Mattheoudakis, 2006). Και αυτό είναι για την ακρίβεια ένα κενό που η παρούσα μελέτη 

προσδοκά να καλύψει. Επιπροσθέτως, τα πορίσματα της αποτίμησης του έργου για την ένταξη των 

προσφύγων στην εκπαίδευση από μέρους του Υπουργείου Παιδείας (2017) και τα καταγεγραμμένα 

προβλήματα, κάνουν την έρευνα αυτή ακόμα πιο σημαντική ώστε να προταθούν απτές λύσεις.  

Περιορισμένη είναι επίσης η έρευνα στο χώρο της εκμάθησης ξένων γλωσσών σε μετανάστες και 

πρόσφυγες.   

Ο πιο πολυσυζητημένος όρος στο πλαίσιο της διδασκαλίας προσφύγων αποτελεί ίσως ο όρος 

«ενσωμάτωση» (integration), αφού αυτή επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης (Phillimore and 

Goodson, 2008, Hek 2005) και της διδασκαλίας της γλώσσας που ομιλείται στο νέο περιβάλλον 

(Soto-Huerta και Pérez, 2015, Tseng, 2006). Ο όρος «ενσωμάτωση» είναι πολυδιάστατος 

(Mestheneos and Ioannidi, 2002: 306), έχει ερμηνευθεί (Phillimore and Goodson, 2008: 309) και 

έχει χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως, είτε ως διαδικασία είτε ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας, το 

οποίο όμως αποτέλεσμα μπορεί να μην συνδέεται με τον όρο της «ισότητας» μεταξύ των 

«ντόπιων» και των προσφύγων/μεταναστών (βλ. Ager and Strang, 2004: 5). Στην βιβλιογραφία 

διαπιστώνεται αρκετά συχνά η σύνδεση μεταξύ «ενσωμάτωσης» και «αφομοίωσης» (the 

assimilationist view) (i.e., Gordon, 1964) αλλά και ο συσχετισμός με τον όρο «εκπολιτισμός» 

(acculturation). Ο Berry (1994) συζητά την έννοια του «εκπολιτισμού» ως μια πολιτισμική αλλαγή 

(culture change) ενώ σύμφωνα με τον Rex (1996) η ενσωμάτωση δεν είναι μια διαδικασία προς την 

ομοιομορφία/ ομογενοποίηση (uniformity) αλλά μπορεί τελικά να εξισωθεί με την πολιτισμική 

πολυμορφία ή ποικιλία. Η γλωσσική ενσωμάτωση μπορεί να συσχετισθεί με την έννοια της 

προσαρμογής (adjustment) στο νέο γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, μια θέση που η παρούσα 

εργασία υιοθετεί και αξιοποιεί. Σε αυτή την θεώρηση, όλες οι γλώσσες και οι πολιτισμοί είναι 

ισάξιοι και αξιοποιήσιμοι στην πολύγλωσση τάξη και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Επιπλέον, η 

έρευνα αξιοποιεί τις ήδη υπάρχουσες βιβλιογραφικές πηγές και θεωρίες για τη διδασκαλία 

προσφύγων (Hamilton and Moore, 2003) σε συνδυασμό με αποτελεσματικές μεθόδους επίτευξης 

της επαναπροσαρμογής (resilience) των προσφύγων (Masten, 2014) στη νέα πραγματικότητα. 
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3. Μέθοδος της έρευνας 

Η συλλογή δεδομένων έγινε σε δύο φάσεις κατά τη διάρκεια δύο ετών (2016-2018). Για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια. Συγκεκριμένα, κατά την Φάση 1, 

δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό ερωτηματολόγιο με κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες 

διερεύνησαν τα προβλήματα αλλά και τις απόψεις των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στην 

Ελλάδα. Σε αυτή τη φάση, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν και σε συνεντεύξεις με το βασικό 

ερώτημα: «Με βάση την εμπειρία σας ως εκπαιδευτικός σε τάξεις προσφύγων, τι θα συμβουλεύατε 

κάποιον/α που πρόκειται να διδάξει την Αγγλική σε πρόσφυγες;» Κατά την Φάση 2, όπως εξηγείται 

παρακάτω οι συμμετέχοντες δεν έχουν εργαστεί αποκλειστικά στην Ελλάδα αλλά και σε διάφορες 

χώρες της Ευρώπης, ενώ ο στόχος παραμένει ο ίδιος: να διερευνηθούν οι ανάγκες, τα προβλήματα 

και οι απόψεις των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών σε πρόσφυγες. Να σημειωθεί ότι παρόν κείμενο 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης.  

 

3.1. Συμμετέχοντες  

Κατά την πρώτη φάση (2016-2017) πήραν μέρος 20 εκπαιδευτικοί Αγγλικής, οι οποίοι 

υπηρετούσαν σε δομές υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων σε δημόσια σχολεία (ΔΥΕΠ), σε 

πρόγραμμα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε 

δομές φιλοξενίας καθώς και σε άλλες μη επίσημες δομές. Οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ειδικό 

ερωτηματολόγιο αλλά συμμετείχαν και σε συνεντεύξεις όπως αναφέρθηκε παραπάνω (Ntasi, 2017).  

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης, κατά την οποία έγινε 

προσπάθεια να εμπλουτιστεί το αρχικό ερωτηματολόγιο, να τροποποιηθούν ερωτήματα και να 

συλλεχθούν δεδομένα και εκτός Ελλάδας, με σκοπό να μπορούν να συγκριθούν τα αποτελέσματα 

με την Ελληνική πραγματικότητα. Κατά την Φάση 2, λοιπόν, πήραν μέρος 94 εκπαιδευτικοί από 

όλη την Ευρώπη (Πίνακας 1) –οι μισοί από την Ελλάδα, ενώ στην πλειοψηφία τους ήταν από 22 

έως 35 ετών (Πίνακας 2). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες κατά 

κύριο λόγο εργάζονται σε επίσημες δομές εκπαίδευσης και ότι στην πλειοψηφία τους (57 %) δεν 

έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο/πρόγραμμα εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην 

εκπαίδευση προσφύγων (Πίνακας 3). Στον ίδιο πίνακα παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό 

των συμμετεχόντων έχει από μηδενική εως πέντε ετών προϋπηρεσία στη διδασκαλία γενικότερα, 

ενώ οι περισσότεροι (60,6%) έχουν έως ένα χρόνο εμπειρίας στη διδασκαλία προσφύγων.  

 
Πίνακας 1: Χώρα καταγωγής συμμετεχόντων                                                           Πίνακας 2: Συμμετέχοντες 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                    

 

 

 

 

 

Country Greece 53.2% 

Other 46.8% 

Age 22-35 44.7% 

36-45 31.9% 

46+ 23.4% 

Gender Male 19.1% 

Female 80.9% 
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Πίνακας 3: Διδακτικό πλαίσιο συμμετεχόντων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Το ερευνητικό εργαλείο 

Το τελικό ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε κατά την Φάση 2 (2017-2018) 

περιλαμβάνει 33 ερωτήματα και αποτελείται από τρεις ενότητες, οι οποίες αφορούν α) την 

υπάρχουσα κατάσταση στο εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών που 

διδάσκουν πρόσφυγες, καθώς και το υλικό που χρησιμοποιείται, β) τα προβλήματα και τις 

δυσκολίες που οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν, γ) τις στάσεις και τις απόψεις τους πριν και μετά 

την διδασκαλία προσφύγων. Περιλαμβάνει κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήματα, ώστε να 

συλλεχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από τους εκπαιδευτικούς. Ειδικά με τις 

ανοικτού τύπου ερωτήσεις, έγινε προσπάθεια να καταγραφούν οι απόψεις και τα προβλήματα των 

εκπαιδευτικών όπως εκείνοι επιθυμούν να τα καταγράψουν, χωρίς καθοδηγούμενες ερωτήσεις. Η 

ανάλυση του μεγάλου όγκου των ποιοτικών αποτελεσμάτων όσο και η ανάλυση των ποσοτικών 

δεδομένων οδήγησαν στην δημιουργία ενός εργαλείου για εκπαιδευτικούς προερχόμενο από 

εκπαιδευτικούς, δηλαδή στον οδηγό του εκπαιδευτικού (βλ. Ενότητα 5 παρακάτω για τη φιλοσοφία 

και τα χαρακτηριστικά του).   

4. Αποτελέσματα της έρευνας 

Τα σημαντικότερα ερευνητικά αποτελέσματα της έρευνας αφορούν το εκπαιδευτικό υλικό, 

τις δυσκολίες διδασκαλίας προσφύγων και τέλος τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο 

αντικείμενο της διδασκαλίας προσφύγων. Πιο συγκεκριμένα, στις ερωτήσεις σχετικά με το 

εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων απάντησε 

πως χρησιμοποιεί προσωπικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για τη διδασκαλία προσφύγων, και όχι το 

ήδη υπάρχον, το οποίο δεν καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών (Πίνακας 4).  

 
Πίνακας 4 : Βασικό υλικό διδασκαλίας 
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Σε σχέση με το ίδιο ερώτημα αλλά σε άλλες χώρες τις Ευρώπης, τα αποτελέσματα της 

συσχέτισης των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στο Σχήμα 1, όπου φαίνεται ότι στο σύνολο των 

χωρών, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν δικό τους υλικό, η Ελλάδα κατέχει το 48% των 

απαντήσεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό πέφτει στο 37% για τους εκπαιδευτικούς των λοιπών 

Ευρωπαϊκών χωρών.  

 

 

Σχήμα 1: Υλικό διδασκαλίας ανάλογα με τη χώρα 

 

Ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελεί η καταγραφή των συχνότερων 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, όπως οι ίδιοι τα περιγράφουν. Τα συχνότερα 

καταγεγραμμένα προβλήματα μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά τους, δηλαδή, α) τα προβλήματα διδακτικής ή γλωσσικής φύσης, που αφορούν τη 

διδασκαλία και γλωσσική εκμάθηση, αλλά και β) τα προβλήματα που σχετίζονται με τον 

ψυχολογικό παράγοντα, ένα δύσκολο κομμάτι στο οποίο οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φαίνεται να 

δρουν κυρίως εμπειρικά. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα διδακτικής/ γλωσσικής φύσεως, στα οποία αναφέρθηκαν 

οι συμμετέχοντες, αφορούσαν τις πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές που παρατηρούνται 

μέσα στην τάξη τις οποίες καλείται ο εκπαιδευτικός να υπερκαλύψει, διατηρώντας παράλληλα 

την ταυτότητα των μαθητών (Cummins, 2003) ισχυρή στην τάξη. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι, 

και εξαιρετικά πολύπλοκο για τους εκπαιδευτικούς, είναι η διδασκαλία των αναλφάβητων 

μαθητών. Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναπτύξει παράλληλα κριτική σκέψη 

και να ακολουθήσει μια παιδαγωγική προσέγγιση (Freire, 1970, 1974) ώστε να καταφέρει να 

εμφυσήσει στους μαθητές τη νέα γνώση στηριζόμενος σε ό,τι ήδη γνωρίζει, 

αναδιαμορφώνοντας παράλληλα τον ρόλο του μέσα στην τάξη (Dendrinos, 2004). Ένα άλλο 

σύνηθες πρόβλημα, που παρατηρούν οι συμμετέχοντες, είναι ο μεγάλος αριθμός μαθητών στις 

τάξεις, ο οποίος σε συνδυασμό με την πολυγλωσσία, την πολυπολιτισμικότητα και το 

διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης των μαθητών αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Τέλος, η έλλειψη ειδικού διδακτικού υλικού αποτελεί σημαντική συνιστώσα στα 

προβλήματα των εκπαιδευτικών. Το Σχήμα 2 συνοψίζει τις πιο συχνές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν στην τάξη τους οι εκπαιδευτικοί.  
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                                           Σχήμα 2: Προβλήματα που αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες 

 

Ένα άλλο σημαντικό σκέλος, που αφορά τη διδασκαλία προσφύγων, είναι αυτό της 

ψυχολογικής υποστήριξης, της ψυχικής υγείας και της σημασίας κάλυψης των αναγκών των 

μαθητών. Οι τραυματικές εμπειρίες των προσφύγων πολέμου έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

έρευνας στο παρελθόν (Kanu, 2008, Beiser et al. 1995, Fox et al. 1994) καθώς έχει επισημανθεί ότι 

οι εμπειρίες πολέμου επηρεάζουν τους νεαρούς σε ηλικία πρόσφυγες στη συναισθηματική, νοητική 

ανάπτυξη καθώς και στη δημιουργία ταυτότητας (Van der Veer, 1998). Σε αυτά προστίθεται και ο 

ξεριζωμός από τη χώρα καταγωγής που οδηγεί σε μια σειρά δυσκολιών επανεγκατάστασης 

(Fullilove, 1996). Όλες αυτές οι παράμετροι οδηγούν τον εκπαιδευτικό σε αδιέξοδο, ο οποίος μη 

έχοντας εξειδικευτεί σε περιπτώσεις χειρισμού προσφύγων πολέμου, και ιδιαίτερα παιδιών, 

προσπαθεί να βρει λύσεις, όχι μόνο ώστε να καταφέρει να διδάξει αποτελεσματικά το αντικείμενό 

του, αλλά και να επιτύχει τον επαναπροσδιορισμό των μαθητών μέσα από μια διαδικασία 

αναπροσαρμογής στα νέα δεδομένα, με σκοπό να διαπρέψει και όχι απλά να κατακτήσει βασικές 

γνώσεις (Van der Veer, 2000).   

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως η ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών είναι ένα από τα 

προβλήματα σε μια τάξη προσφύγων, το οποίο οδηγεί πολλές φορές στην αίσθηση ανικανότητας 

των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών τους. Οι 

εκπαιδευτικοί, με άλλα λόγια, νιώθουν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να 

διαχειριστούν τα ψυχικά τους τραύματα, τα οποία πολλές φορές οδηγούν σε διατάραξη της ησυχίας 

στην τάξη, και άλλα θέματα συμπεριφοράς, ενώ παρεμποδίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ τους 

και την επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό. Μια άλλη παράμετρος που σημειώνεται από τους 

ερωτηθέντες, και είναι εξίσου σημαντική, είναι η αδυναμία επικοινωνίας με την οικογένεια των 

μαθητών. Η σημασία της επικοινωνίας σχολείου και της οικογένειας των μαθητών έχει ιδιαίτερη 

σημασία, ενώ ιδανικά το σχολείο σαν δομή θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες ενασχόλησης των 

γονιών που δεν μιλούν τη γλώσσα με το σχολείο του παιδιού (Vincent and Warren, 1999). 

Τέλος, ανάμεσα στα κυριότερα ερευνητικά αποτελέσματα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και 

οι αναφορές στις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη διδασκαλία και αν αυτές άλλαξαν ή 

έχουν δυνατότητα να αλλάξουν πραγματικά (Karavas and Drossou, 2010) κατά τη διάρκεια της 

ενασχόλησής τους με τη διδασκαλία προσφύγων. Στην ερώτηση αν ήταν δύσκολο να διδάξουν 

πρόσφυγες, το μεγαλύτερο ποσοστό (62,4 %) των συμμετεχόντων απάντησε πως ήταν σχετικά 

δύσκολο ενώ μόλις το 14% δεν βρήκε καμία δυσκολία (Πίνακας 5).  
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Πίνακας 5: Δυσκολία στην διδασκαλία προσφύγων 

 

Count 

Column N 
% 

   Has it been difficult for you  
   to teach refugees? 

  Yes 22 23.7% 

  No 13 14.0% 

 To some extent 58 62.4% 
 

Σε επόμενη ερώτηση που αφορούσε το αν ήταν προετοιμασμένοι για τα προβλήματα που 

αντιμετώπισαν εν τέλει στην τάξη, η πλειοψηφία απάντησε πως δεν ήταν, και το ίδιο ποσοστό 

περίπου απάντησε σε επόμενη ερώτηση ότι έχουν γίνει πιο ευαίσθητοι σε ζητήματα της 

προσφυγικής κρίσης, κάτι που δηλώνει αλλαγή στάσης όχι μόνο διδακτικής αλλά και σε προσωπικό 

επίπεδο (Πίνακας 6). Ένα ενθαρρυντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα έχει σκοπό να συνεχίσει να διδάσκει σε τάξεις 

προσφύγων, παρά τις προκλήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 
 

Πίνακας 6: Στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στη διδασκαλία προσφύγων 

 

Count  % 

  Were you prepared for the 

  problems you eventually 

  had to face in class? 

  Yes 16 17.0% 

  No 26 27.7% 

  To some extent 52 55.3% 

  Have you become more  

  sensitive with refugee crisis  
  issues? 

  Yes 77 82.8% 

  No 7 7.5% 

  To some extent 9 9.7% 

  Do you intend to continue  
  teaching refugees? 

  Yes 65 69.1% 

  No 2 2.1% 

  Maybe 27 28.7% 

  Do you intend to use research  

  to learn how to implement  
  practices  for refugee students? 

  Yes 75 79.8% 

  No 7 7.4% 

  Maybe 12 12.8% 

 

Στην ερώτηση εάν η εμπειρία τους ως εκπαιδευτικοί προσφύγων τους οδήγησε σε περαιτέρω 

έρευνα και εμβάθυνση στο συγκεκριμένο χώρο, το 80% απάντησε θετικά (Σχήμα 3) ενώ το ίδιο 

ποσοστό απαντά αργότερα πως έχει σκοπό να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στην 

τάξη. 

 

Σχήμα 3: Πρόθεση για διδασκαλία προσφύγων 

 

Τέλος, στην ερώτηση εάν οι μέθοδοι διδασκαλίας των συμμετεχόντων έχουν τροποποιηθεί 

από τότε που ξεκίνησαν να διδάσκουν πρόσφυγες, οι περισσότεροι απάντησαν θετικά. Σε αυτό το 

σημείο έγινε και πάλι μια συσχετιστική ανάλυση με σκοπό να ερευνηθεί αν οι συμμετέχοντες οι 
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οποίοι παρατήρησαν την αλλαγή αυτή είναι νέοι στο χώρο της εκπαίδευσης ή έμπειροι 

εκπαιδευτικοί. Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 4, η μεγαλύτερη αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας 

τους παρουσιάστηκε στους εκπαιδευτικούς με τα περισσότερα χρόνια εμπειρίας, παρά στους 

νεώτερους, οι οποίοι πολύ πρόσφατα ξεκίνησαν την διδασκαλία σε τάξεις προσφύγων.  

 

 
 

Σχήμα 4: Αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας 

 

5. Ενας οδηγός για εκπαιδευτικούς προσφύγων  

Η συγκεκριμένη έρευνα που στόχευε στην διερεύνηση των προβλημάτων, των αναγκών και 

των απόψεων των εκπαιδευτικών προσφύγων, είχε ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός οδηγού 

διδασκαλίας για την συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικών, οι οποίοι όπως φάνηκε έχουν 

ιδιαίτερη ανάγκη για βοήθεια σε πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν στις τάξεις τους. Τα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν, και κυρίως οι συμβουλές και οι λύσεις που έδωσαν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί, κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα της διδασκαλίας προσφύγων καθώς προέρχονταν από 

διαφορετικές δομές, επίσημες και ανεπίσημες, από διάφορα μέρη εντός και εκτός Ελλάδας κάτι το 

οποίο καθιστά τον οδηγό, όχι μόνο φιλικό προς τον εκπαιδευτικό, αλλά και ένα πολύπλευρο 

εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα διδακτικά πλαίσια.  

Η συγγραφή του οδηγού στηρίχθηκε στις αρχές της ισοτιμίας των γλωσσών, καθώς και του 

αμοιβαίου σεβασμού με έντονη την ανάγκη της γεφύρωσης των πολιτισμικών και γλωσσικών 

χασμάτων που συναντώνται σε μια τάξη προσφύγων (Ntasi and Stathopoulou, 2017). Ένα 

σημαντικό στοιχείο που επίσης καθιστά τον οδηγό αυτό χρήσιμο, είναι ότι η συλλογή πληροφοριών 

και συμβουλών έγινε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και απευθύνεται σε νέους ή παλαιούς 

συναδέλφους τους. Με άλλα λόγια, στον οδηγό περιλαμβάνονται πρακτικές λύσεις σε ζητήματα 

που αφορούν εκπαιδευτικούς προσφύγων, όπως έχουν καταγραφεί από συναδέλφους τους εν 

ενεργεία χωρίς μακρυγορίες και θεωρητικές προσεγγίσεις. Η δομή και η γλώσσα του οδηγού 

διαμορφώθηκε έτσι ώστε να είναι φιλική προς τον αναγνώστη, στην προκειμένη περίπτωση στον 

εκπαιδευτικό, με ομαδοποιημένες συμβουλές σε θεματικές ενότητες για εύκολη και γρήγορη 

ανεύρεση πληροφοριών/ συμβουλών. Το περιεχόμενο του οδηγού τοποθετεί τον διδάσκοντα στο 

επίκεντρο και είναι προσαρμοσμένο στις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην τάξη πέρα 

από το θεωρητικό υπόβαθρο.  

Μερικές από τις λύσεις που προτείνονται είναι η χρήση της μητρικής γλώσσας των μαθητών 

και η ενσωμάτωση της διαγλωσσικής διαμεσολάβησης ως μέθοδος διδασκαλίας (cross-language 

mediation as a translanguaging activity, Stathopoulou, 2015, 2016). Σημαντική κρίνεται η μελέτη 

και η ενσωμάτωση της πολιτισμικής και γλωσσικής κουλτούρας των μαθητών αφού αποτελεί 

βασικό συστατικό της διδασκαλίας σε τάξεις προσφύγων καθώς και η χρήση της γνώσης που έχουν 
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ήδη κατακτήσει οι μαθητές ως μέσο ένταξής τους στην τάξη και στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Stathopoulou, 2017), ιδιαίτερα όταν μιλούμε για αναλφάβητους μαθητές. Άλλες λύσεις που 

προτείνονται είναι η χρήση διαφόρων ειδών επικοινωνίας στην τάξη, όπως η γλώσσα του σώματος 

και τα οπτικοακουστικά μέσα. Η ενδυνάμωση της ταυτότητας των μαθητών σε τάξεις με τέτοιες 

ιδιαίτερες δυσκολίες αποτελεί επίσης ένα μεγάλο στοίχημα για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος καλείται 

να δημιουργήσει ένα κλίμα ισότητας και ομάδας μέσα στην τάξη ενώ παράλληλα θα πρέπει να 

διαμορφώσει χώρο για την ανάδειξη της ταυτότητας του κάθε μαθητή ή ακόμα και να βοηθήσει 

στη δημιουργία της. Τέλος, η παρουσίαση θετικών συμπεριφορών εντός και εκτός τάξης, των 

περιπτώσεων για παράδειγμα προσφύγων που έχουν καταφέρει να επιτύχουν στη ζωή τους παρά τις 

αντιξοότητες, μπορούν να δράσουν θετικά σε τάξεις που παρατηρείται έλλειψη κινήτρου για 

μάθημα ή ακόμα και προβλήματα συμπεριφοράς.  

6. Συμπεράσματα 

Το παρόν κείμενο παρουσίασε τα αποτελέσματα μελέτης που διερεύνησε τα προβλήματα, τις 

ανάγκες και τις απόψεις των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών που διδάσκουν σε τάξεις προσφύγων 

στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα της 

έρευνας είναι η έλλειψη επιμόρφωσης σε θέματα διδασκαλίας προσφύγων από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών που απασχολούνται σε επίσημες και ανεπίσημες δομές διδασκαλίας προσφύγων. Οι 

περισσότεροι δεν ήταν προετοιμασμένοι για τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζαν στην τάξη αλλά 

παρόλες τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι συμμετέχοντες 

επιθυμούν να συνεχίσουν να διδάσκουν σε τάξεις προσφύγων κάτι που καθιστά και την έρευνα 

αυτή, καθώς και τον οδηγό που απορρέει από αυτήν, απαραίτητα εργαλεία για τον εκπαιδευτικό 

ξένων γλωσσών.  
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Περίληψη 

Η εργασία επικεντρώνεται στο ζήτημα της σχολικής επίδοσης των μαθητών στην Ελλάδα, 

όπως προκύπτει από την αξιολόγηση του PISA (Πρόγραμμα ΟΟΣΑ) που διεξάγεται ανά τριετία 
από το 2000 έως σήμερα. Πιο συγκεκριμένα το Πρόγραμμα αξιολογεί τις επιδόσεις 15χρονων 

μαθητών σε τρεις βασικές θεματικές: Κατανόηση Κειμένου, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες. 
Στην εργασία μας αποσαφηνίζονται αρχικά οι όροι «επίδοση» και «αξιολόγηση» και στη συνέχεια, 

μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αναδεικνύονται οι λόγοι που ο ΟΟΣΑ εμπλέκεται στην 
αξιολόγηση των μαθητών με το PISA. Ακολουθεί η παρουσίαση του τρόπου διεξαγωγής του 

Προγράμματος, το αντικείμενο και τα περιεχόμενα που εξετάζονται και τα οποία διαφέρουν από 
χρονιά σε χρονιά, καθώς και τα αποτελέσματα των επιδόσεων των μαθητών στην Ελλάδα. Στη 

συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσματα και αξιολογούνται από κοινωνιολογική οπτική οι λόγοι που 
οι μαθητές στην Ελλάδα παρουσιάζουν συχνά χαμηλές επιδόσεις στο διαγωνισμό του PISA. 

 
Λέξεις κλειδιά: Σχολική επίδοση, Πρόγραμμα PISA, κοινωνιολογική προσέγγιση 

1. Εισαγωγή  

Στη μετανεωτερική εποχή η εκπαίδευση συνδέεται στενά στις περισσότερες αναπτυγμένες 

χώρες με την ζήτηση στην αγορά εργασίας. Για τούτο και η οργάνωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος σε μίκρο- και μακροεπίπεδο συνδέεται με τη μετάδοση γνώσεων απαραίτητων για τον 

μελλοντικό εργαζόμενο στην αγορά εργασίας, ταυτόχρονα με τη διαμόρφωση του υγιούς 
δημοκρατικού πολίτη. Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που διέρχεται και η χώρα μας από το 

έτος 2009 παρατηρείται μια έντονη συσσώρευση του ενδιαφέροντος της εκπαίδευσης στη 
«χρήσιμη» γνώση και πληροφορία, επισήμανση των κινδύνων από την έλλειψη τεχνολογικού 

αναλφαβητισμού, προσπάθεια μείωσης του κόστους της εκπαίδευσης και υπολειτουργία πολλών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Όλα τα παραπάνω είναι ζητήματα που προβληματίζουν σε επίπεδο 

αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα η διαδικασία της 
αξιολόγησης της εκπαίδευσης βρίσκεται διαρκώς υπό συζήτηση, ωστόσο ως χώρα συμμετέχει σε 

ένα είδος εξωτερικής αξιολόγησης, όπως είναι το Πρόγραμμα PISA (Programme for International 
Student Assessment) του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). 

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα, που αποτελεί από το 2000 σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση 
των μαθητών στις συμμετέχουσες χώρες και τα πορίσματά του επηρεάζουν την εκπαιδευτική 

πολιτική κάθε χώρας. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις επιδόσεις των μαθητών στην Ελλάδα 
στους διαγωνισμούς του Προγράμματος PISA και διευρευνά από κοινωνιολογική σκοπιά τους 

λόγους που η Ελλάδα ως χώρα κατατάσσεται σε χαμηλές θέσεις.   
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2. Κυρίως μέρος 

2.1 Σχολική Επίδοση - Στόχοι και επιδόσεις Ε.Ε. 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένοι φορείς για την εκπαίδευση και 
κατάρτιση (ακαδημαϊκοί, διδάσκοντες, εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες κ.ά.), καθώς και όργανα 

[όπως το Cedelop, το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Eurydike) ή 
το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης] και άλλοι  εξωτερικοί φορείς (όπως ο ΟΟΣΑ, 

η Unesco ή το Συμβούλιο της Ευρώπης) (Νικολάου, 2008:37) εργάζονται με απώτερο σκοπό τη 
βελτίωση της εκπαίδευσης. Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τις 

υπόλοιπες χώρες διαμορφώνει την εκπαιδευτική της πολιτική λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις 
των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προκειμένου να πετύχει την 

αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση και να βελτιωθούν οι επιδόσεις των μαθητών. Παράλληλα, 
τηρείται ο σεβασμός στις ιδιαιτερότητες του πολιτισμού κάθε κράτους–μέλους, όπως επισημαίνεται 

σε διάφορες εκθέσεις. Από το έτος 2003 το Συμβούλιο της ΕΕ (5ης-6ης Μαΐου), στα συμπεράσματά 
του σχετικά με τα επίπεδα αναφοράς μέσω των ευρωπαϊκών επιδόσεων στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση (Benchmarks), προσδιόρισε στόχους που θα έπρεπε να επιτευχθούν ως το έτος 2010 
σχετικά με: την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τις βασικές δεξιότητες στην ανάγνωση και 

γραφή και τη Δια βίου μάθηση, τις επιδόσεις των μαθητών στα Μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες, 
τις τεχνολογικές σπουδές και την ολοκλήρωση ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νικολάου, 

2008: 36-37).  
Οι επιδόσεις των μαθητών στο σχολείο κρίνονται ως καθοριστικός μελλοντικός παράγοντας 

της κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης του ατόμου. Η επίδοση του ατόμου «[…] ως δραστηριότητα 
(συντονισμένη προσπάθεια) και ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας σε σχέση με συγκεκριμένα 

κριτήρια, νοείται ένα φαινόμενο κοινωνικό, που συναρτάται με την επιδίωξη κάθε ατόμου να 
αναγνωριστεί (νομιμοποιηθεί) στο στενότερο και ευρύτερο περίγυρό του. Την επιδίωξη αυτή για 

αναγνώριση στο κοινωνικό περιβάλλον μέσα από τις επιδόσεις την αναζητεί όποιος θέλει να φανεί 
χρήσιμος στην κατάσταση που βρίσκεται. Κατά συνέπεια, η επιδίωξη – τάση του ατόμου για 

επίδοση συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη των ατομικών (επαγγελματικών, 
οικογενειακών…) και κοινωνικών στόχων (οικονομικών, πολιτικών, επιστημονικών, 

πολιτισμικών...) […]» (Κωνσταντίνου, 2006: 21). Ως εκ τούτου κάθε απόπειρα αξιολόγησης των 
επιδόσεων των μαθητών αποσκοπεί στην πρόβλεψη της μελλοντικής του πορείας και της εξέλιξης 

της κοινωνίας.  

 2.2 Τι είναι η αξιολόγηση PISA; 

Αν και ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) είναι Οργανισμός 
που ξεκίνησε με οικονομικούς κυρίως στόχους, έχει διαχρονικά συνδέσει την υλοποίηση αυτών 

των στόχων με την εκπαίδευση. Το ζήτημα αυτό, μαζί με τον μεγάλο αριθμό χωρών που 
συμμετέχουν στον Οργανισμό, έχει αναδείξει τον ΟΟΣΑ σε «εκπαιδευτικό θεσμό» με ηγετικό 

εκπαιδευτικό λόγο, κάτι που αναγνωρίζεται και σε κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μαζί με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση οριοθέτησαν τη σημερινή κοινωνία ως Κοινωνία της Πληροφορίας αλλά 

και Κοινωνία της Γνώσης (Καρατζιά-Σταυλιώτη & Λαμπρόπουλος, 2006: 24-29). Επομένως, οι 
πολίτες θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα αυτά δεδομένα μέσω της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με 

τον Becker «η έννοια του κεφαλαίου, δηλαδή των δυνατοτήτων και  ικανοτήτων που είναι 
ενσωματωμένες στον άνθρωπο και που καλλιεργούνται μέσα από διαδικασίες εκπαίδευσης και 

μάθησης, έχει άμεση σχέση με τις αλλαγές που παρουσιάζονται στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη 
οικονομία» (Καρατζιά-Σταυλιώτη & Λαμπρόπουλος, 2006: 45). 

Μετά τη στοχοθεσία και τον προσδιορισμό της διαδικασίας υλοποίησης των στόχων, επόμενο 
στάδιο είναι η αξιολόγηση. Κατά τον Κωνσταντίνου (2006: 13) η αξιολόγηση «ως ένα αυτονόητο 

και εκ των πραγμάτων επιβεβλημένο κοινωνικό φαινόμενο, που συνδέεται με την αποτίμηση μιας 
οποιαδήποτε ατομικής ή συλλογικής δραστηριότητας, καθώς και του αποτελέσματός της, αποτελεί 

το τελευταίο στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας, την οποία χαρακτηρίζει 
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πρωταρχικά ο σχεδιασμός-προγραμματισμός και στη συνέχεια η υλοποίηση-εφαρμογή του. Μέσα 
από την αξιολόγηση επιδιώκεται να διαπιστωθεί ο βαθμός επίτευξης του αρχικά σχεδιασμένου 

στόχου και να εντοπιστούν οι παράμετροι που παρεμπόδισαν την πραγματοποίησή του». Με την 
αξιολόγηση αποδίδεται συγκεκριμένη αξία σε πρόσωπα, αντικείμενα, καταστάσεις ή γεγονότα με  

βάση συγκεκριμένα κριτήρια και κατάλληλη μέθοδο αποτίμησης (Κασσωτάκης, 2013: 16-17), ενώ 
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μέτρηση, η οποία μέτα το πέρας της εξέτασης καταλήγει στην 

ποσοτική έκφραση του αποτελέσματος με τη βαθμολογία (Καψάλης, 2015:731). 
Στα στάδια αυτά στηρίζονται και τα τεστ αξιολόγησης του PISA (Programme for 

International Student Assessment), ενός Προγράμματος του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης ) που διεξάγεται από το 2000 έως σήμερα κάθε τρία χρόνια. Σκοπός 

του είναι η αξιολόγηση της ποιότητας, της ισότητας στην παροχή μαθησιακών ευκαιριών και της 
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων πάνω από 70 χωρών-οικονομιών 

(http://www.iep.edu.gr/pisa/). Μέσω των αποτελεσμάτων των εξετάσεων ανιχνεύεται η επάρκεια 
των μαθητών σε γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε κάθε χώρα να είναι σε θέση να αξιολογήσει το 

εκπαιδευτικό της σύστημα. Ωστόσο, όπως θα διαπιστωθεί και από τα πορίσματα των ερευνών, τα 
αποτελέσματα του Προγράμματος PISA δεν αρκούν για να καθορίσουν εάν ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα είναι καλό ή όχι. Σύμφωνα με την Νικολάου (2008: 85) «στόχος του προγράμματος είναι 
να αποτελέσει η διαδικασία αυτή ένα ισχυρό εργαλείο, ώστε να γίνει σαφές τι καθιστά τους νέους 

και το εκπαιδευτικό σύστημα επιτυχημένους».  
 Το δείγμα της διεθνούς αξιολόγησης του Προγράμματος PISA είναι 15χρονοι μαθητές/τριες, 

οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα 
PISA αποτιμά κατά πόσον οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών είναι κατάλληλες για την 

αντιμετώπιση καθημερινών προκλήσεων και επαρκείς για την ένταξη και ενεργό συμμετοχή τους 
στις σύγχρονες κοινωνίες. Για μια πιο ολοκληρωμένη και σαφέστερη απόδοση των 

αποτελεσμάτων, λαμβάνονται υπόψη και τα εξής κριτήρια: κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, 
οικογενειακή κατάσταση, χώρα προέλευσης, σχολείο φοίτησης (ιδιωτικό ή δημόσιο, επαρχιακό ή 

αστικό), καθώς και το εκπαιδευτικό σύστημα των συμμετεχουσών χωρών (OECD, 2006). 

2.3 Αντικείμενο και περιεχόμενο αξιολόγησης  

Κάθε χρονιά εστιάζει σε διαφορετικό είδος εγγραμματισμού. Με τον όρο «εγγραμματισμός» 
νοείται «η ικανότητα των μαθητών να εφαρμόζουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους στην Κατανόηση 

Κειμένου, στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες, ώστε να αναλύουν, να συλλογίζονται και να 
επικοινωνούν αποτελεσματικά όταν διατυπώνουν, επιλύουν και ερμηνεύουν προβλήματα της 

καθημερινής ζωής» (OECD, 2006: 49). 
Πιο αναλυτικά, ο αναγνωστικός εγγραμματισμός (έτη εστίασης διαγωνισμού 2000 και 2009) 

εξετάζει την ικανότητα ενός ατόμου να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ανάγνωση γραπτών 
κειμένων, να τα κατανοεί, να τα χρησιμοποιεί, να αναπτύξει την κριτική του σκέψη και να 

διευρύνει τις γνώσεις του. Η αξιολόγηση του μαθηματικού εγγραμματισμού (έτη εστίασης 
διαγωνισμού 2003 και 2012) εστιάζει στην ικανότητα του μαθητή να κατανοεί τον ρόλο των 

Μαθηματικών στην καθημερινότητα, να αναπτύσσει λογικές-τεκμηριωμένες κρίσεις και να 
χρησιμοποιεί τη μαθηματική γνώση, ώστε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της καθημερινής ζωής ως 

σκεπτόμενος, δημιουργικός και ενεργός πολίτης. Η πιο πρόσφατη αξιολόγηση, το έτος 2015, 
επικεντρωνόταν στον επιστημονικό εγγραμματισμό, όπως ακριβώς είχε συμβεί και την τελευταία 

χρονιά του πρώτου κύκλου PISA, το έτος 2006. Αξιολογώντας τις ικανότητες των μαθητών στις 
Φυσικές Επιστήμες, σκοπός ήταν να αναδειχθεί κατά πόσο οι μαθητές κατανοούν την αξία της 

επιστήμης, με την έννοια της διερεύνησης πηγών και της τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων χρήσιμων 
στην σημερινή κοινωνία (http://iep.edu.gr/pisa/).  

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό του Προγράμματος PISA βασίστηκαν 
στην επεξεργασία ερωτηματολογίου του μαθητή και του σχολείου, καθώς το ερωτηματολόγιο των 

γονέων δεν απαντήθηκε στην Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο του μαθητή περιείχε τους δείκτες: 
ηλικία, το είδος του προγράμματος, υψηλότερη επαγγελματική θέση των γονέων, το μορφωτικό 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

530 

επίπεδο των γονέων, η εντοπιότητα, γλώσσα ομιλίας στο σπίτι, αναμενόμενη επαγγελματική 
κατάσταση, επαγγέλματα γονέων και μαθητών σχετιζόμενα με τις φυσικές επιστήμες. Το 

ερωτηματολόγιο του σχολείου είχε τους ακόλουθους δείκτες: μέγεθος σχολείου, μέγεθος τάξης, 
ποσοστό συμμετοχής κοριτσιών, είδος σχολείου, διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

επίπεδο διδακτικού προσωπικού, επιλογή μαθητών, ταξινόμηση ικανοτήτων, ευθύνη σχολείου για 
την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, υπευθυνότητα σχολείου για συστηματική αξιολόγηση 

(Σοφιανοπούλου, 2011).  

3. Τα αποτελέσματα επίδοσης των μαθητών στην Ελλάδα 

3.1 Οι επιδόσεις της Ελλάδας στην Κατανόηση Κειμένου – Πρόγραμμα PISA έτος 2000 και 

έτος 2009 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το σχολικό εγχειρίδιο της γλώσσας προσεγγίστηκε από 

διάφορες οπτικές. Η αναθεώρηση των βιβλίων που πραγματοποιήθηκε το 2001 κατέστησε επίκαιρο 
το περιεχόμενο των βιβλίων με κείμενα πιο κοντά στη σύγχρονη πραγματικότητα. Την ίδια χρονιά 

με το Π.Δ. 86/2001, οι μαθητές στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας έπρεπε να αξιολογηθούν 
όχι μόνο στην παραγωγή γραπτού λόγου, όπως μέχρι τότε γινόταν, αλλά και στην κατανόηση 

κειμένου. 
Αξίζει να επισημανθεί ότι οι μαθητές στην Ελλάδα αξιολογήθηκαν στην κατανόηση κειμένου 

για πρώτη φορά το έτος 2000 και κατέλαβαν την 25η θέση στις 43 χώρες με βαθμολογία 474. Η 
μέση επίδοση των Ελλήνων μαθητών βελτιώθηκε το 2009, κατά 9 μονάδες από το 2000 (από 474 

σε 483 μονάδες). 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τα πορίσματα διαφόρων σχετικών 

Ινστιτούτων και ειδικών επιστημόνων, ένας από τους βασικούς λόγους  που οι μαθητές βρέθηκαν 
σε χαμηλές θέσεις αξιολόγησης ήταν η μη εξοικείωση με το αγγλοσαξονικό σύστημα, στο οποίο 

στηρίζονται τα ερωτήματα του διαγωνισμού, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει και σε επίσημη 
δήλωση του o τότε Υπουργός Παιδείας Πέτρος Ευθυμίου (Λακασάς, 2001). 

Στις αξιολογήσεις της Κατανόησης Κειμένου ένα βασικό κριτήριο, που θα έπρεπε να ληφθεί 
υπόψη, είναι ο μαθητικός μεταναστευτικός πληθυσμός. Στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης φοιτούν 98.241 αλλοδαποί μαθητές και μαθήτριες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 6,7% 
του μαθητικού πληθυσμού, με σαφώς αυξητική τάση (http://ec.europa.eu). Γι’ αυτόν τον λόγο 

έχουν γίνει περαιτέρω έρευνες στο PISA, όσον αφορά στο μεταναστευτικό παράγοντα, που 
διαπιστώνουν πως στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ το ποσοστό των μαθητών που προέρχονται από 

οικογένειες μεταναστών αυξήθηκε, κατά μέσο όρο, κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες μεταξύ του 
έτους 2000 και του έτους 2009. Στις χώρες του ΟΟΣΑ, κατά μέσο όρο, οι γονείς αυτών των 

μαθητών είναι λιγότερο μορφωμένοι και απασχολούνται σε θέσεις εργασίας χαμηλότερης 
ειδίκευσης σε σχέση με τους γονείς των συνομηλίκων τους γηγενών μαθητών. Επιπλέον, οι 

μετανάστες μαθητές έχουν κατά κανόνα πρόσβαση σε λιγότερα εκπαιδευτικά και υλικά αγαθά στο 
σπίτι τους σε σχέση με τους γηγενείς συνομηλίκους τους (PISA in Focus, 2011/11).   

Συμπερασματικά, στην Ελλάδα έχει διαπιστωθεί μέσα από έρευνες πως o μαθητής-μετανάστης 
εντάσσεται σταδιακά σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό σύστημα, με αποτέλεσμα να 

αισθάνεται ανίσχυρος και παραμελημένος (Νικολάου κ.ά., 2018: 176-178) και να μην μπορεί να 
αναταπεξέλθει στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, επηρεάζοντας έτσι τα ποσοστά 

επίδοσης των υπολοίπων.  

3.2 Οι επιδόσεις της Ελλάδας στα Μαθηματικά – Πρόγραμμα PISA έτος 2003 και έτος 2012 

Τη χρονιά του 2003, και ομοίως το έτος 2012, το Πρόγραμμα PISA αξιολόγησε κυρίως τις 
επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στα Μαθηματικά. Οι μαθητές στην Ελλάδα καταλαμβάνουν τη 

32η θέση με 445 βαθμούς και την 41η θέση με 453 βαθμούς αντίστοιχα. 
Το ποσοστό των μαθητών στην Ελλάδα που επιδεικνύει υψηλές μαθηματικές ικανότητες 

είναι 5,7%. Το έτος 2012 η μέση επίδοση των μαθητών στην Ελλάδα βελτιώθηκε από το έτος 2003 
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κατά οκτώ  μονάδες. Η χρονιά με τη μεγαλύτερη επίδοση της Ελλάδας στα Μαθηματικά ήταν το 
2009 που γενικότερα ήταν η χρονιά με τις υψηλότερες επιδόσεις των μαθητών στην Κατανόηση 

Κειμένου και στα Μαθηματικά (OECD, 2009). 
Στην Ελλάδα, η διαφορά στη μέση επίδοση των αγοριών με αυτήν των κοριτσιών είναι 14 

μονάδες και είναι στατιστικά σημαντική. Τα αγόρια εμφανίζουν μέση επίδοση 473 μονάδων, ενώ 
τα κορίτσια έχουν μέση επίδοση 459 μονάδων στην κλίμακα του μαθηματικού εγγραμματισμού 

(OECD, 2012). 
Σημαντικό για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων του μαθητικού εγγραματισμού είναι το 

γεγονός της αριθμοφοβίας ή μαθητικοφοβίας, που προοικονομεί τις χαμηλές επιδόσεις των 
μαθητών στα Μαθηματικά. Συγκεκριμένα, οι Τρούλης & Περικλειδάκης (1999), συμπέραναν πως 

οι μαθητές από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα αδυνατούν να αφομοιώσουν το 
μαθηματικό και γλωσσικό κώδικα του σχολείου. Μάλιστα ενδιάθετοι, περιβαλλοντικοί και 

παράγοντες κατάστασης δημιουργούν άγχος στους μαθητές, στο οποίο οφείλεται κατεξοχήν η 
αποτυχία τους στα μαθηματικά. 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο η πολυμορφία της 
τάξης, όσο το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Πιο αναλυτικά, απεδείχθη πως η παρουσία μεγάλου 

αριθμού μαθητών που προέρχονται από δυσμενές κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον συσχετίζεται 
έντονα με χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Επομένως, η μείωση ανά σχολείο του αριθμού μαθητών που 

προέρχονται από δυσμενές κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον αποτελεί ένα καλό πρώτο βήμα για 
επιτυχή ενσωμάτωση των μεταναστών μαθητών στο σχολείο και, κατά συνέπεια, στην κοινωνία 

(PISA in Focus, 2012/11).  

3.3 Οι επιδόσεις της Ελλάδας στις Φυσικές Επιστήμες – Προγραμμα PISA έτος 2006 και έτος 

2015 

Στους διαγωνισμούς που διεκπεραιώθηκαν τα έτη 2006 και 2015 δόθηκε έμφαση στις 

Φυσικές Επιστήμες προκειμένου να διαπιστωθεί πόσο ικανοί είναι οι 15χρονοι μαθητές «να 
χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση για να κατανοήσουν τον φυσικό κόσμο που τους 

περιβάλλει και για να λαμβάνουν αποφάσεις για αλλαγές σε αυτόν» (Νικολάου, 2008: 95). Στον 
διαγωνισμό έλαβαν μέρος 57 χώρες. Η Ελλάδα είχε επίδοση κάτω του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, με 

472 μονάδες. Παρά τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει σημειωθεί στον τομέα της επιστήμης και της 
τεχνολογίας στο διάστημα αυτό, παρατηρείται πως από το έτος 2003, όπου η βαθμολογία της 

Ελλάδας στις Φυσικές Επιστήμες ήταν 481 μονάδες, στην τελευταία αξιολόγηση, το έτος 2015, οι 
επιδόσεις των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες αξιολογήθηκαν με μόλις 455 μονάδες (OECD, 

2016). 
Σύμφωνα με την Νικολάου (2008: 87) τα αποτελέσματα στις Φυσικές Επιστήμες, στα 

Μαθηματικά και τη Γλώσσα δεν ήταν ικανοποιητικά. Στις αξιολογήσεις μαθηματικού και 
επιστημονικού αλφαβητισμού οι μαθητές κατέλαβαν στις φυσικές επιστήμες, αντίστοιχα, την 25η 

θέση μεταξύ 31 χωρών και την 29η θέση μεταξύ των 38 χωρών για ερωτήσεις που καλύπτονταν σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 90% από το ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ειδικότερα, σε σχέση με 

τον μαθηματικό αλφαβητισμό, με μέση επίδοση τις 447 μονάδες και με κριτήριο τη μέση επίδοση 
των μαθητών, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη (με τις χαμηλότερες επιδόσεις) ομάδα των μελών 

του ΟΟΣΑ. Αξίζει, όμως, να επισημανθεί, ότι οι Έλληνες μαθητές είχαν μεγάλο ενδιαφέρον και 
θετική στάση στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες και στην τεχνολογία σε σύγκριση με τον 

μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. 
Τα αποτελέσματα του 2006, σύμφωνα με τη Σοφιανοπούλου (2011), αναλύθηκαν αρχικά ως 

προς το φύλο, τη γλώσσα ομιλίας και την καταγωγή. Διαπιστώθηκε πως τα αγόρια είχαν καλύτερη 
επίδοση στα Μαθηματικά σε σχέση με τα κορίτσια. Στην Κατανόηση Κειμένου και στις Φυσικές 

Επιστήμες, όμως, τα κορίτσια είχαν καλύτερη επίδοση από τα αγόρια. Υψηλότερες επιδόσεις είχαν 
οι μαθητές που η κύρια γλώσσα στο σπίτι ήταν τα ελληνικά και είχαν γεννηθεί και εντός Ελλάδας. 

Όσον αφορά στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, το μορφωτικό επίπεδο γονέων παίζει 
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σημαντικό ρόλο στις επιδόσεις των μαθητών, αφού όσο βελτιώνεται το μορφωτικό επίπεδο των 
γονέων, τόσο βελτιώνεται και η επίδοση των παιδιών τους.  

Από τις κριτικές που ασκήθηκαν, επισημάνθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί φορείς στην Ελλάδα 
οφείλουν να αναζητήσουν τι παρακινεί τους μαθητές και να συνειδητοποιήσουν πως το παιδί δεν 

είναι ένα Homunculus αλλά ένα Sui Generis ον που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, έχει 
εντελώς διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντα. Η ισότητα στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την 

Σοφιανοπούλου, είναι ικανή να βελτιώσει τις επιδόσεις ακόμα και των αδύναμων μαθητών. Αρκεί 
να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις περί φύλου, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και 

μεταναστευτικού υποβάθρου και να δοθεί περισσότερη έμφαση στο τι παρακινεί τους νέους να 
μάθουν, ποιά είναι η στάση τους απέναντι στην επιστήμη και πώς μπορεί να βελτιωθεί η εμπλοκή 

τους με το σχολείο (Λακασάς, 2017). 

4. Συμπεράσματα 

Στην προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε από κοινωνιολογική οπτική γιατί οι μαθητές στην 
Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις μελετώντας τις εκθέσεις του Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής), του PISA in Focus και σχετική βιβλιογραφία καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις των μαθητών είναι πολλαπλοί.   

Οι συνθήκες στην οικογένεια επηρεάζουν άμεσα τη σχολική επίδοση του παιδιού (Νικολάου, 
2009: 155-161). Οι προσδοκίες των γονέων, το υψηλό μορφωτικό τους επίπεδο και η κατοχή 

υψηλών επαγγελματικών θέσεων σε συνδυασμό με την αφιέρωση χρόνου στο παιδί συντελούν 
στην επιδίωξη φοίτησης και μόρφωσης του παιδιού με αποτέλεσμα να έχει καλύτερες επιδόσεις. 

Δεν είναι τυχαίο ότι οι έρευνες του ΟΟΣΑ δείχνουν πως και στα δύο φύλα παρατηρούνται υψηλές 
επιδόσεις, όταν οι γονείς εργάζονται στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Οι μαθητές με χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο έχουν χαμηλές επιδόσεις, διότι 
παρουσιάζουν επίσης χαμηλά επίπεδα ένταξης, προσανατολισμού, πρωτοβουλίας και 

αυτοπεποίθησης. Η οικογένεια που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα σε συνδυασμό με ένα μη 
μορφωσιογόνο περιβάλλον δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στο παιδί καλό μορφωτικό 

επίπεδο και πολιτιστικό κεφάλαιο. Η μέση επίδοση των μαθητών αυξάνεται, όταν η οικογένεια 
είναι κάτοχος πολλών αντικειμένων (δείγμα οικονομικής ευμάρειας) και ιδιαίτερα, όταν ο αριθμός 

των βιβλίων στο σπίτι είναι μεγάλος (πλούσια και ενημερωμένη βιβλιοθήκη).  
Ο ποιοτικός ελεύθερος χρόνος των μαθητών συμβάλλει στην υψηλή επίδοση. Στα σχετικά 

ερωτηματολόγια του PISA μία μειοψηφία μαθητών απάντησε πως παρακολουθεί εκπαιδευτικά 
προγράμματα στην τηλεόραση ή διαβάζει, για παράδειγμα, άρθρα στο διαδίκτυο σχετικά με τις 

επιστήμες.  
Ένας σημαντικός παράγοντας είναι, επίσης, η εθνική καταγωγή. Οι αλλοδαποί μαθητές στη 

χώρα μας έχουν πρόσβαση σε λίγα εκπαιδευτικά υλικά, οι γονείς τους απασχολούνται σε θέσεις 
εργασίας χαμηλής ειδίκευσης και το μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό σύστημα προκαλεί ανασφάλεια 

στον μαθητή-μετανάστη. Για αυτό το λόγο, παρουσιάζονται χαμηλές επιδόσεις ιδιαίτερα στην 
κατανόηση κειμένου. 

Ο ψηφιακός εγγραμματισμός αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα της μετανεωτερικής εποχής. Τα 
αποτελέσματα του PISA δείχνουν πως οι μαθητές που είναι εξοικειωμένοι με τις Τ.Π.Ε. έχουν 

υψηλότερες επιδόσεις. Η κατοχή, η χρήση και η διαχείριση της πληροφορίας αποτελεί 
χαρακτηριστικό στοιχείο ανάπτυξης της μεταβιομηχανικής οικονομίας, έτσι το άτομο καλείται να 

αξιοποιεί όλες τις γνώσεις που έχει κατακτήσει, ώστε να αποδίδει στην εργασία του (Νικολάου κ.ά. 
2018: 262-263).  

Παρά τη συνεχή συμμετοχή της Ελλάδας στο διαγωνισμό του PISA οι μαθητές που 
συμμετέχουν στη διαδικασία δεν είναι εξοικειωμένοι με το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης 

και δεν επιδεικνύουν προσωπικό ενδιαφέρον.  Ο Μαυρογιώργος (2015: 89) σε σχετική ανάλυση 
υποστηρίζει πως αν υπήρχε ενεργοποίηση «φροντιστηρίων» για τις δοκιμασίες του PISA 

ενδεχομένως οι μαθητές στην Ελλάδα να κατείχαν υψηλές θέσεις.  
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Οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας είναι διαρκείς, χωρίς μακροπρόθεσμο πλάνο, άρα δεν 
υπάρχει σταθερή εκπαιδευτική πολιτική για να ελεγχθούν τα αποτελέσματα (Νικολάου, 2011). Ένα 

σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία που να καλλιεργεί την κριτική σκέψη, τις μεταγνωστικές 
ικανότητες και τη δημιουργικότητα των μαθητών στην πράξη δεν υπήρξε. Αν και υλοποιήθηκε το 

πρόγραμμα συγγραφής νέων σχολικών εγχειριδίων και αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, 
με βάση τα αποτελέσματα του PISA, το εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει εξετασιοκεντρικό με 

απώτερο σκοπό την επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ο ανταγωνισμός, η αποτελεσματικότητα, 
η λογοδοσία και η μεγάλη αξία που δίνεται στην επιτυχία είναι λόγοι που η «παραπαιδεία» 

κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτόν υποβαθμίζεται η δημόσια 
εκπαίδευση, όσον αφορά στη λειτουργία και τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και η 

ποιότητα εργασίας των εκπαιδευτικών. 
Η έλλειψη αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου κρίνεται πώς έχει αντίκτυπο στις επιδόσεις 

των μαθητών.  Η αξιολόγηση αποτελεί κίνητρο για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των 
εκπαιδευτικών και έχει αποδειχτεί ότι εκπαιδευτικοί με μεγάλη κατάρτιση είναι περισσότερο 

αποτελεσματικοί. Οι έρευνες του PISA έδειξαν πώς σε χώρες όπου πραγματοποιείται η αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου, οι μαθητές έχουν υψηλότερες επιδόσεις.  

Σε όλα τα παραπάνω να προσθέσουμε το γεγονός πως από το έτος 2009, λόγω οικονομικής 
κρίσης, μειώθηκαν οι χρηματοδοτήσεις στα δημόσια σχολεία με αρνητικά αποτελέσματα στις 

υποδομές και στον εξοπλισμό με βιβλιοθήκες και τεχνολογικά εποπτικά μέσα. Παρατηρείται πως 
τα σχολεία με εύρυθμη λειτουργία και άρτιες σχολικές υποδομές, χωρίς ελλείψεις στο διδακτικό 

προσωπικό και στον εξοπλισμό έχουν μαθητές με μεγάλη διαφορά ως προς την υψηλή επίδοση 
(Σοφιανοπούλου, 2011). Δεν είναι τυχαίο εξάλλου το γεγονός ότι στα ιδιωτικά σχολεία 

παρατηρούνται μεγαλύτερες επιδόσεις.  
Από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια διαπιστώθηκε πως σε σχολεία κρατών με αυτονομία 

(πρόγραμμα σπουδών, επιλογή βιβλίων, προσλήψεις εκπαιδευτικών, διάθεση χρημάτων) και 
μεγάλη οικονομική ενίσχυση οι μαθητές είχαν υψηλές επιδόσεις. Τα αποτελέσματα του PISA  

δείχνουν ότι για τη σχολική επιτυχία δεν απαιτούνται μόνο χρήματα. Ο τρόπος με τον οποίο 
κατανέμονται οι πόροι είναι εξίσου σημαντικός με τα ποσά που διατίθενται.  

Οι χαμηλές επιδόσεις στην Ελλάδα οφείλονται πιθανότατα και στο γεγονός ότι οι 
εκπαιδευτικοί υφίστανται συνεχείς υπηρεσιακές μεταβολές. Απόρροια αυτού του γεγονότος, είναι η 

έλλειψη σταθερότητας στην εκπαιδευτική σχολική πραγματικότητα και η αδυναμία ενός 
μακροπρόθεσμου εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 

Εν κατακλείδι, η ελληνική πολιτεία και οι υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής θα 
πρέπει να προβούν σε αξιακό επαναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης με βάση τα χαρακτηριστικά 

και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές είναι οι 
μελλοντικοί έλληνες αλλά και ευρωπαίοι πολίτες. Η Ελλάδα, ως χώρα μέλος του ΟΟΣΑ, και οι 

φορείς της εκπαίδευσης θα πρέπει να μελετούν προσεκτικά και να αξιολογούν τα αποτελέσματα 
του διαγωνισμού του Προγράμματος PISA, επειδή ακριβώς λειτουργεί με βάση τα αιτήματα των 

κρατών-μελών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν στην εκπαίδευση και την 
ανάπτυξη (Νικολάου, 2006: 107). Μέσω της μελέτης και ανάλυσης των επιδόσεων των μαθητών 

στο Πρόγραμμα PISA δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της 
εκπαίδευσης, ώστε να ληφθούν και κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού έργου. 
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Κοινωνική πολιτική και εκπαίδευση 
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Περίληψη  

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση 

σειράς σχετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων καθώς και τα αποτελέσματα τους, κυρίως όσον 

αφορά τη μεταφορά και διάχυση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων από τους 

επιμορφωνόμενους στο περιβάλλον εργασίας τους. 

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης δημιουργήθηκε από μια σειρά συγχωνεύσεων 

ασφαλιστικών φορέων και έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επικουρικής ασφάλισης. 

Από τις Υπηρεσίες του Ταμείου διαπιστώθηκε ότι για τις εργασίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα 

με την απονομή των παροχών του Οργανισμού και την εξυπηρέτηση των πολιτών, απαιτείται καλή 

γνώση του θεσμικού πλαισίου και κοινός τρόπος εφαρμογής του.   

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο ανωτέρω στόχος, το Ταμείο επέλεξε ως εργαλείο για την 

αναμόρφωση του προφίλ του, την επιμόρφωση των υπαλλήλων του. Σκοπός του ήταν η βελτίωση 

της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τους πολίτες. Στην επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων οι 

mailto:aniforou@gmail.com
mailto:geohamak@gmail.com
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γνώσεις καθίστανται ουσιαστικότερες και διαχέονται αποτελεσματικότερα μόνον όταν 

εμπεριέχονται στις δεξιότητες και συνδέονται άμεσα με την πράξη.  

Λέξεις κλειδιά: ΕΚΔΔΑ, ΕΤΕΑ, Επικουρική Ασφάλιση, Εκπαίδευση, Δημόσιοι Υπάλληλοι, 

Διοικητική Μεταρρύθμιση, Καλή Πρακτική.  

1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και ειδικότερα ο χώρος της 

κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, διέπεται από μια σειρά αλλαγών σε νομοθετικό και 

οργανωτικό επίπεδο, τόσο στους Φορείς Κύριας Ασφάλισης όσο και στους Φορείς Επικουρικής 

Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.   

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(ΕΚΔΔΑ) με τίτλο «Βασικές Αρχές και Νέοι Κανονισμοί Επικουρικής Ασφάλισης και 

Συνταξιοδότησης» σχεδιάστηκε το 2014 κατόπιν συνεργασίας του ΕΚΔΔΑ με το Ενιαίο Ταμείο 

Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), τον φορέα που προέκυψε από τις συγχωνεύσεις Ταμείων, 

Τομέων, Κλάδων και Λογαριασμών Επικουρικής Ασφάλισης και στον οποίο αναφέρεται η 

παρούσα μελέτη. 

Το περιεχόμενο της εισήγησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την επιστημονική κοινότητα 

δεδομένου ότι στην θεματική ενότητα της Κοινωνικής Πολιτικής δεν είχαν υλοποιηθεί 

επιμορφωτικά προγράμματα με εξειδίκευση στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επικουρική 

ασφάλιση. Αποτελεί πρότυπο για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της επιμορφωτικής διαδικασίας 

μέσα από την εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου της εκπαίδευσης ενηλίκων με στόχο την 

υποστήριξη της διαδικασίας της διοικητικής μεταρρύθμισης. 

Η παρούσα μελέτη στηρίζεται σε δευτερογενή στοιχεία που μας διατέθηκαν από τον φορέα  

υλοποίησης (ΕΚΔΔΑ, 2017) και τον φορέα προέλευσης των συμμετεχόντων υπαλλήλων 

(ΕΤΕΑΕΠ, 2017) καθώς και της σχετικής βιβλιογραφίας. 

2. Οι Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις και η Επιλογή της Επιμόρφωσης  

2.1. Οι Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις στον χώρο της Επικουρικής Ασφάλισης 

«Η κοινωνική πολιτική αποτελεί την οργανωμένη παρέμβαση του κράτους ή του εκάστοτε 

φορέα άσκησης εξουσίας, η οποία μέσα από την αναγνώριση και την κάλυψη αναγκών, σε ατομικό 

και συλλογικό επίπεδο, στοχεύει στην ρύθμιση της κοινωνικής αναπαραγωγής και την εξασφάλιση 

της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης.»  (Στασινοπούλου, 2006). 

Στον φορέα αναφοράς της μελέτης έχουν ενταχθεί από το 2012 δεκάδες τέως Ταμεία-Τομείς-

Κλάδοι ή Λογαριασμοί με εντελώς διαφορετικά προφίλ ασφαλισμένων (μισθωτοί 

δημόσιου/ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματική/επιστημονική ιδιότητα κλπ), 

διαφορετικό μέγεθος όσον αφορά τον αριθμό των ασφαλισμένων και των εργαζομένων καθώς και 

διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής.   
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Σχήμα (1): Πλήθος Συνταξιούχων ανά τέως Ταμείο/Τομέα/Κλάδο/Λογαριασμό (στοιχεία 2/2015), Πηγή: ΕΤΕΑ  

 

Όσον αφορά τους υπαλλήλους που στελέχωσαν τις Διευθύνσεις Επικουρικής Ασφάλισης του 

νέου φορέα επισημαίνουμε ότι δεν ήταν δεδομένη η ενασχόλησή τους με θέματα απονομής 

επικουρικής σύνταξης ή καλής γνώσης του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής.  

2.2. Η ανάγκη σχεδιασμού Επιμορφωτικού Προγράμματος  

Το 2013, οπότε στελεχώθηκε και ενεργοποιήθηκε το Τμήμα Οργάνωσης και Εκπαίδευσης 

του φορέα,  διαπιστώθηκε ότι: 

 Οι υπάλληλοι όσον αφορά την τυπική εκπαίδευσή τους δεν είχαν εκπαιδευτεί σε θέματα 

κοινωνικής πολιτικής / κοινωνικής ασφάλισης είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο. Ειδικότερα, η στελέχωση των οργανικών μονάδων, που έχουν σχέση με θέματα της 

κοινωνικής πολιτικής / κοινωνικής ασφάλισης γίνεται, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο (Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου 

τομέα», ΦΕΚ 39 Α΄, όπως ισχύει), με υπαλλήλους των κλάδων:  

o ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικού και/ή Οικονομικού, στον οποίον 

εντάσσονται οι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ,  

o ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Διοικητικού Λογιστικού, στον οποίον εντάσσονται οι 

κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ,  

o ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης),    

 Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών των υπαλλήλων δεν είχαν άμεση σχέση με θέματα της 

κοινωνικής πολιτικής/κοινωνικής ασφάλισης. 

 Ο βαθμός επιμόρφωσης του προσωπικού του φορέα ήταν εξαιρετικά χαμηλός.  Ειδικότερα, 

το ποσοστό των υπαλλήλων που δεν είχαν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα στο 

ΕΚΔΔΑ ήταν σχεδόν 80% (Σχήμα 2) ενώ ανά έτος ο αριθμός των υπαλλήλων που είχαν 
παρακολουθήσει ήταν εξαιρετικά χαμηλός.   
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Σχήμα (2): Κατανομή προσωπικού (2014) ανά αριθμό επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει (2014),  

Πηγή: ΕΤΕΑ 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων του φορέα (57,2%) υπηρετούσε (2014) σε 

τμήματα που είχαν άμεση σχέση με το θεσμικό πλαίσιο απονομής των επικουρικών 

συντάξεων (Ασφάλισης, Ασφάλισης Εσόδων, Απονομής Επικουρικών Συντάξεων, Άμεσων 

ή Έμμεσων Συνταξιούχων, Ελέγχου Ασφάλισης κλπ) ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (13%) 

υπηρετούσε (2014) σε τμήματα που είχαν έμμεση σχέση με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο 
και το υπόλοιπο προσωπικό σε υποστηρικτικές εργασίες για τους ανωτέρω.  

Ειδικότερα από τις Ατομικές Κάρτες Εκπαίδευσης που διαμορφώνουν τον Χάρτη 

Εκπαίδευσης (ΕΤΕΑΕΠ, 2017) των υπαλλήλων του φορέα προκύπτει ότι το 2010 είχαν 

παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα μόλις 9 υπάλληλοι από τους 379 υπαλλήλους του 

ΕΤΕΑ ενώ το μέγιστο ανά έτος ήταν 46 υπάλληλοι το 2012.  (Πίνακας 1) 

 

Πίνακας (1): Αριθμός υπαλλήλων που είχαν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ ανά έτος έως το 2014,  

Πηγή: ΕΤΕΑ 

 

Έτος 2010 2011 2012 2013 2014 

Υπάλληλοι 9 30 46 36 23 
 

 Η νέα οργανωτική δομή του φορέα απαιτούσε πλήρη αναδιάρθρωση των οργανικών 

μονάδων που είχαν αρμοδιότητες σε θέματα ασφάλισης και απονομής επικουρικής 

σύνταξης, άμεσα ή έμμεσα. Επίσης προαπαιτούμενο για την ορθή λειτουργία και τον έλεγχο 

των διαδικασιών ήταν να υπάρχει ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης των ανωτέρω θεμάτων 
ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων των διευθύνσεων.  

Συνοψίζοντας, πέραν των οργανωτικών αλλαγών που απαιτούσαν οι συνθήκες, ο κάθε 

υπάλληλος, όσον αφορά την εκπαίδευση, χρειαζόταν να αποκτήσει το τρίπτυχο: γνώσεις, 

δεξιότητες και θετική στάση για τις αλλαγές που θα ακολουθούσαν. Υπήρχαν διαφορετικές 

προσεγγίσεις στο θέμα της διοικητικής αλλαγής που επήλθε με την συγχώνευση των τέως Ταμείων -

Τομέων-Κλάδων-Λογαριασμών στον νέο φορέα: 

 Υπάλληλοι που δεν είχαν γνώση του αντικειμένου εργασίας τους και απλά εκτελούσαν 

εντολές με αποτέλεσμα την χαμηλή παραγωγικότητα και την προσωπική τους απογοήτευση, 
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ειδικά μέσα στην αστάθεια που προέκυπτε λόγω εξωγενών παραγόντων της πολιτικής όσον 

αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους (θέση σε διαθεσιμότητα κλπ). 

 Υπάλληλοι που ενώ είχαν γνώση του αντικείμενου της εργασίας τους δεν μπορούσαν να το 

εκτελέσουν επειδή δεν είχαν διαμορφώσει τη γνώση τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

εφαρμόσιμη είτε επειδή είχαν αρνητική στάση απέναντι στην διοικητική αλλαγή. 

 Υπάλληλοι που είχαν γνώση του αντικειμένου και ενώ μπορούσαν να το εκτελέσουν 

έδειχναν άρνηση ή ήταν επιφυλακτικοί στην αλλαγή των διαδικασιών.  

 Υπάλληλοι που ήταν δεκτικοί στην νέα οργανωτική δομή και αλλαγή που επήλθε στο 

ασφαλιστικό σύστημα αλλά δεν είχαν τις γνώσεις και δεν μπορούσαν να εκτελέσουν 

ικανοποιητικά το έργο τους.  

 Σημειώνουμε ότι ελάχιστοι είχαν γνώση του αντικειμένου, μπορούσαν να το εκτελέσουν και 

ήταν δεκτικοί στην διαδικασία της διοικητικής αλλαγής. 

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις αφορούσαν στο σύνολο του προσωπικού των οργανικών μονάδων 

που σχετίζονταν άμεσα ή έμμεσα με την ασφάλιση και την απονομή παροχών και μάλιστα σε όλα 

τα ιεραρχικά επίπεδα (Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων σε επίπεδο Διεύθυνσης, Τμήματος και 

υπάλληλοι). 

Πίνακας 2: Οι προσεγγίσεις στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου στον φορέα 

 

Προφίλ υπαλλήλων Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις 

Α Χ - - 

Β - Χ - 

Γ - - Χ 

Δ Χ Χ - 

Ε Χ - Χ 

Ζ Χ Χ Χ 

ΣΤ Χ Χ - 

 

Στο σύνθετο θεσμικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε, πρέπει να επισημάνουμε ότι παραμένουν 

σε ισχύ πολλές καταστατικές διατάξεις Ταμείων, με αποτέλεσμα ο κάθε υπάλληλος που χειρίζεται 

υποθέσεις απονομής επικουρικής σύνταξης να χρειάζεται συνδυαστική και εξειδικευμένη γνώση 

του αντικειμένου. Η εξειδικευμένη γνώση απαιτεί να γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο που 

εφαρμόζεται στην κάθε ασφαλιστική περίπτωση αλλά και μια ειδικότερη γνώση του νομοθετικού 

πλαισίου της κύριας ασφάλισης στην οποία εντάσσονται οι ασφαλισμένοι και την εφαρμογή 

ειδικών διατάξεων κατά περίπτωση, όπως έχουν προκύψει από τη συνεχώς τροποποιούμενη 

νομοθεσία. (Γαληνού κ.α., 2015) 

Η Διοίκηση του φορέα επέλεξε την επιμόρφωση των υπαλλήλων ως συμπληρωματικό μέσο, 

παράλληλα με οργανωτικές αλλαγές και διοικητικές διαδικασίες, για την διόρθωση των ανωτέρω 

χαρακτηριστικών, με σκοπό την ενίσχυση του προφίλ και των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων, 

την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων 

της υπηρεσίας, καθώς και την προσωπική τους ενδυνάμωση και υποστήριξη, ώστε να μπορούν, 

όσοι δεν είναι ήδη σε υψηλόβαθμες θέσεις, να υποστηρίξουν τέτοιες θέσεις στο φορέα τους σε 

μελλοντικές κρίσεις-τοποθετήσεις.   

Η Δημόσια Διοίκηση λειτουργεί με ένα ιεραρχικά δομημένο σύστημα διοίκησης, το οποίο 

απαιτεί πολύπλευρη προσέγγιση για την αλλαγή περιεχομένου. Στην περίπτωσή μας, με την 

προσέγγιση των τριών ιεραρχικών επιπέδων (Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμημάτων και 

Υπάλληλοι) η διάχυση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης διευκολύνθηκε, ενώ παράλληλα 

διευρύνθηκε και σε υπαλλήλους που ενημερώθηκαν ή και εκπαιδεύτηκαν μέσω των συναδέλφων 

τους στις θεματικές του προγράμματος.  
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Ειδικότερα, η συγκεκριμένη δράση επιμόρφωσης που εξετάζουμε αφορά σε θέματα 

εφαρμογής βασικού νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου οι υπάλληλοι να εξοικειωθούν με τη 

νομοθεσία και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες στη διαχείριση υποθέσεων επικουρικής 

ασφάλισης και σύνταξης. 

 

 
 

Σχήμα (3): Σχηματική απεικόνιση της διάχυσης των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης στην διοικητική ιεραρχία 
 

Επίσης, λόγω της πολυνομίας, δημιουργείται σύγχυση και προκύπτει σημαντική 

καθυστέρηση στην επεξεργασία κάποιων ασφαλιστικών υποθέσεων προκειμένου να αποφασίσουν 

ανώτερα όργανα: 

 ποια είναι η νομοθεσία που έχει εφαρμογή κατά περίπτωση,  

 πώς ερμηνεύεται η σχετική νομοθεσία και 

 πώς εφαρμόζεται, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο ασφαλισμένος έχει μεταβολές στην 

ασφάλισή του κατά τη διάρκεια του εργασιακό του βίου (σύνηθες γεγονός). 

Επίσης, κρίνεται απαραίτητη, μια γενικότερη γνώση του θεσμικού πλαισίου της Κοινωνικής 

Ασφάλισης και των προοπτικών της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο βαθμός αυτοματοποίησης και μηχανογραφικής υποστήριξης της διαδικασίας απονομής 

συντάξεων του φορέα είναι μικρός, παρά τις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης και εκσυγχρονισμού. 

Βασικός ανασταλτικός παράγοντας ήταν και παραμένει το γεγονός ότι η απαιτούμενη πληροφορία 

για τον ασφαλισμένο δεν είναι ψηφιοποιημένη και κωδικοποιημένη, ούτε συγκεντρωμένη, ούτε 

καταχωρημένη με έναν κοινό τρόπο (σε περιπτώσεις που υπάρχει μια μορφή ψηφιοποίησης), το 

οποίο σε συνδυασμό με τα ανωτέρω επιβραδύνει σημαντικά τις διαδικασίες. Ο υπάλληλος καλείται 

να συγκεράσει το σύνολο των πληροφοριών ανά ασφαλιστική υπόθεση, με την προβλεπόμενη κατά 

περίπτωση νομοθεσία και αφότου την εξετάσει, να την εφαρμόσει.  

Όσον αφορά τους κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, 

διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες ανάλογα με το θεματικό περιεχόμενό τους και τις 

συνέπειες που επιφέρουν στα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης: η πρώτη κατηγορία αφορά 

στο συντονισμό των εθνικών συστημάτων, η δεύτερη κατηγορία αφορά στην ισότητα μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών και η τρίτη κατηγορία αφορά στα επαγγελματικά συστήματα του δεύτερου 

πυλώνα. 

 

Τμηματάρχες 

 

Δ/ντές 

Υπάλληλοι 
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Από τη συσχέτιση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, νομολογίας, αρθρογραφίας που 

αφορά στο χώρο της Επικουρικής Ασφάλισης και το γνωστικό επίπεδο των υπαλλήλων του φορέα, 

προέκυψε η ανάγκη ανάπτυξης, βελτίωσης γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού στους 

θεσμούς και στις πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Απονομή της Επικουρικής Σύνταξης, την αναγνώριση χρόνων 

επικουρικής ασφάλισης, την εφαρμογή προαιρετικής και διαδοχικής ασφάλισης και τέλος τη 

διαδικασία απόρριψης ή/και διαβίβασης συνταξιοδοτικού αιτήματος. 

Για πρώτη φορά το 2015 δημιουργήθηκε οργανωμένο πρόγραμμα που μεταφέρει γνώση και 

εμπειρία σε θέματα έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων επικουρικής ασφάλισης, ώστε οι 

συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, στάσεις και ικανότητες για την αποτελεσματική άσκηση 

των καθηκόντων τους. 

Επισημαίνουμε ότι οι μέχρι τώρα γνώσεις του αντικειμένου αποκτιούνταν μόνο εμπειρικά 

στο χώρο εργασίας. Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στο να διορθωθούν τυχόν αποκλίσεις στην 

ερμηνεία και στην εφαρμογή της νομοθεσίας της επικουρικής ασφάλισης. Επιπλέον, επιδιώχθηκε η 

παροχή συστηματικής και ενιαίας γνώσης με παραδείγματα και εφαρμογές. Η πλήρης και 

συγκροτημένη αντίληψη του ασφαλιστικού απευθύνθηκε ευρύτερα σε όλους τους υπαλλήλους που 

σχετίζονταν άμεσα ή έμμεσα με την επικουρική ασφάλιση, ώστε να έχουν όλοι τη δυνατότητα να 

ασκήσουν τα συγκεκριμένα καθήκοντα στο πλαίσιο της εσωτερικής κινητικότητας. 

Τα ανωτέρω επιβεβαιώθηκαν και με εσωτερική έρευνα που είχε διεξάγει το Τμήμα 

Οργάνωσης και Εκπαίδευσης σε υπαλλήλους του φορέα το 2013, οπότε και επιλέχθηκε η 

επιμόρφωση ως υποστηρικτικό εργαλείο για την επίτευξη των προαναφερόμενων αλλαγών. Το 

Τμήμα αρχικά αναζήτησε την ύπαρξη ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα που να υλοποιεί επιμορφωτικό 

πρόγραμμα σχετικό με την κοινωνική ασφάλιση, το οποίο όμως δεν υπήρχε, ενώ εξέτασε και το 

ενδεχόμενο ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης, το οποίο όμως απορρίφθηκε, αφενός λόγω δυσκολιών 

στην υποστήριξή του, αφετέρου γιατί δεν θα μπορούσε να έχει τη σχετική πιστοποίηση και το 

κύρος ενός ανεξάρτητου φορέα. 

Επίσης, το πρόγραμμα στόχευσε στην απόκτηση από τους συμμετέχοντες κατάλληλων 

δεξιοτήτων και στην υιοθέτηση στάσεων που συμβάλλουν στη παροχή ποιοτικών δημοσίων 

υπηρεσιών, μέσω της βελτίωσης της επικοινωνίας, της δικτύωσης και της επίλυσης προβλημάτων.  

Ο ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης των εξεταζόμενων περιπτώσεων επιτρέπει την αύξηση της 

παραγωγικότητας ανά υπάλληλο και παράλληλα διευκολύνεται ο έλεγχος των διαδικασιών. 

 

2.3. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 

Υλοποιήθηκαν στην Αθήνα εννέα επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας 35 ωρών (5 ημέρες) 

κατά τη διετία αναφοράς 2015-2016 με συμμετέχοντες αποκλειστικά υπαλλήλους του φορέα και 

συνεχίζεται από το 2017 χωρίς τον ανωτέρω περιορισμό. Συμμετείχαν συνολικά 192 

επιμορφωνόμενοι και 8 εισηγητές. 

Η δομή του προγράμματος ακολούθησε τη διαδικασία της διαβαθμισμένης προσέγγισης των 

θεμάτων με βάση τον βαθμό δυσκολίας, την πολυπλοκότητα και τις ιδιαιτερότητες που 

παρουσιάζονται. Κατά το σχεδιασμό του προγράμματος δόθηκε μεγάλη σημασία στις βασικές 

προϋποθέσεις για την αποτελεσματική μάθηση των ενηλίκων (Απίστουλας, 2014), οι οποίες ήταν:  

 ο εθελοντικός χαρακτήρας της συμμετοχής σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, (η επιλογή των 

συμμετεχόντων έγινε κατόπιν συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων, των οργανικών 

μονάδων που υπηρετούσαν και του Τμήματος Οργάνωσης και Εκπαίδευσης). 

 η αποσαφήνιση των εκπαιδευτικών στόχων. 

 η άψογη οργάνωση και αυτό αποτέλεσε βασική προϋπόθεση για την επιλογή του ΕΚΔΔΑ 

ως φορέα συνεργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος. 
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 η άμεση σχέση του περιεχόμενου με τις ανάγκες και τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων (το 

υλικό διαμορφώθηκε με βάση συγκεκριμένες περιπτώσεις που είχαν διαπιστωθεί στο 

πλαίσιο της εργασίας των επιστημονικά υπευθύνων του προγράμματος, των εισηγητών και 

του Τμήματος Οργάνωσης και Εκπαίδευσης). Σημαντική ήταν και η άτυπη συνεργασία με 

υπαλλήλους, Προϊσταμένους Οργανικών μονάδων για την πιο αντιπροσωπευτική επιλογή 

περιπτώσεων προς ανάλυση στο πλαίσιο του προγράμματος. 

 η εκτίμηση των προτιμώμενων τρόπων μάθησης των εκπαιδευόμενων, δεδομένης της 

ανομοιογένειας των συμμετεχόντων όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, την ηλικία, την 

εργασιακή εμπειρία και τη σχέση με το αντικείμενο. 

 η ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο μέσα από 

δραστηριότητες που ενεργοποιούσαν τους συμμετέχοντες και προκαλούσαν το ενδιαφέρον 

τους. 

 η διερεύνηση των μαθησιακών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι, καθώς και  

η εξεύρεση τρόπων για την υπέρβασή τους. 

 η διαμόρφωση μαθησιακού κλίματος που χαρακτηρίζεται από ουσιαστική επικοινωνία, 

συνεργατικό πνεύμα και αμοιβαίο σεβασμό. 

 

 

Εικόνα (1): Φωτογραφία από αίθουσα διεξαγωγής του επιμορφωτικού προγράμματος (ΕΚΔΔΑ, Μάρτιος 2015) 

Οι αίθουσες διεξαγωγής ήταν διαμορφωμένες σε σχήμα Π ενώ χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκπαίδευση ποικίλα εποπτικά μέσα όπως προβολέας, ασπροπίνακας, καρτέλες, πίνακες κ.α.  

2.4. Το προφίλ της ομάδας στόχου και των συμμετεχόντων 

Τα μέλη της ομάδας στόχου που συμμετείχαν ήταν: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων σε 

επίπεδο Διεύθυνσης (5%) ή Τμήματος (15%) και Υπάλληλοι (80%) με αρμοδιότητες θεμάτων: 

Ασφάλισης-Παροχών, Απονομής Επικουρικής Σύνταξης, Εξυπηρέτησης Πολιτών, Μητρώων 

Ασφαλισμένων, Ελέγχου Ασφάλισης καθώς και Υπάλληλοι των οποίων η θέση εργασίας ή τα 

υπηρεσιακά καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί σχετίζονται άμεσα με την επικουρική ασφάλιση ή 

την απονομή επικουρικής σύνταξης.  Επισημαίνουμε ότι οι αναλογίες αυτές είναι σε αντιστοιχία με 

τη σύνθεση των οργανικών μονάδων. (Σχήμα 4) 
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Σχήμα (4): Προφίλ συμμετεχόντων όσον αφορά τη θέση ευθύνης, Πηγή: ΕΤΕΑ  

 

Η ανομοιογένεια του προφίλ των συμμετεχόντων, που εκφράζει και την αντίστοιχη 

ανομοιογένεια και στις οργανικές μονάδες αποτέλεσε πρόκληση για την εκπαίδευση ώστε να 

επιτευχθεί μια μορφή ομογενοποίησης της εργασίας σε συγκεκριμένα θέματα.   

 

 
Σχήμα (5): Το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, πηγή: ΕΤΕΑ 

 

Η επιλογή των εισηγητών, αποκλειστικά μελών του Μητρώου Κύριου Διδακτικού 

Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, έγινε με βασικά κριτήρια (α) την δυνατότητα υποστήριξης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και (β) την άριστη γνώση του περιεχομένου της επιμόρφωσης καθώς και 

του αντικειμένου εργασίας. Οι εισηγητές ακολούθησαν τις θεωρίες (Κοντάκος, 2006) της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης (Jack Mezirow), της Ανδραγωγικής (Malcom Knowles) και της 

Κοινωνικής Αλλαγής (Paulo Freire). Βασική προσέγγιση όλων ήταν η στοχαστική μάθηση (Peter 

Jarvis) ώστε να ενεργοποιείται η κριτική σκέψη και στάση των συμμετεχόντων σε κάθε ενότητα και 

στη συνέχεια το αποτέλεσμά της να αφομοιώνεται και να ενσωματώνεται στην περαιτέρω 

προσέγγιση της αντιμετώπισης αντίστοιχων θεμάτων μέσα από τη θεωρία της Μετασχηματίζουσας 

Μάθησης που αντλεί στοιχεία από τη θεωρία της αλλαγής Παραδείγματος (Παυλάκης, 2007). Οι 

εισηγητές είχαν, στην πλειοψηφία τους, το ρόλο του διαμεσολαβητή, του συνεργάτη, του 

υποστηρικτή στη διαδικασία της μάθησης διευκολύνοντας ή προβληματίζοντας τους συμμετέχοντες 
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στο πλαίσιο μια θετικής συνεργασίας με διαπροσωπική προσέγγιση. Το μοντέλο του εισηγητή 

«αυθεντία» δεν ακολουθήθηκε δεδομένου ότι κατά περίπτωση υπήρχαν επιμορφωνόμενοι με πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα αντικείμενα και δεν συνάδει με την περίπτωσή 

μας. 

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά που οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν όσον αφορά τους 

εκπαιδευτές (ΕΚΔΔΑ, 2017) την υψηλότερη βαθμολογία είχε η ενότητα «Συνεργασία, 

διαθεσιμότητα, παροχή συμβουλών, βοήθεια» (90,62%), ακολουθούν οι ενότητες «Καλή 

προετοιμασία, σχέδιο μαθήματος» (89,65%), «Σαφήνεια, Κατανόηση, Μεταδοτικότητα» (89,28%), 

«Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος-συμμετοχή» (89,03%), «Πληρότητα εισήγησης, ολοκλήρωσης 

ύλης» (88,91%), «Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές» (87,75%), «Εκπαιδευτικό υλικό, εποπτικό 

υλικό» (87,62%). 
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87,62%
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87%

88%

89%
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91%
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Σχήμα (6): Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών, Πηγή: ΕΚΔΔΑ 

 

Από τα ανωτέρω είναι εμφανής η σημασία του ρόλου των εισηγητών και της προσέγγισης 

που ακολούθησαν. Σε περαιτέρω ανάλυση, παρατηρήθηκε ότι οι ανωτέρω αξιολογήσεις έρχονται 

σε σχετική αντιστοιχία και ανά εισηγητή, πλην ενός, ακόμα και για τους εισηγητές που δεν είχαν 

μεγάλη διδακτική εμπειρία.  Εν κατακλείδι οι εισηγητές είχαν, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους 

«συνεργασία, διαθεσιμότητα, παροχή συμβουλών, βοήθεια», «καλή προετοιμασία, σχέδιο 

μαθήματος», «ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος-συμμετοχή» και «σαφήνεια, κατανόηση, 

μεταδοτικότητα» και αυτό αποδείχθηκε από τις αξιολογήσεις. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 

αφορούσαν περισσότερο στην οργάνωση του προγράμματος, ήτοι «πληρότητα εισήγησης, 

ολοκλήρωσης ύλης», «εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές», «εκπαιδευτικό υλικό, εποπτικό υλικό», 

για το οποίο συνέβαλε σημαντικά η διαδικασία του σχεδιασμού του. 

Σύμφωνα με την επιστημονική προσέγγιση του Jack Mezirow η Μετασχηματίζουσα Μάθηση 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των εμπειριών των ενηλίκων εκπαιδευομένων (Mezirow, 

1991). Στη θεωρία της Ανδραγωγικής του Malcom Knowles η μάθηση ορίζεται «ως η τέχνη και η 

επιστήμη να βοηθάς ενηλίκους να μαθαίνουν» (Knowles, 1989) ενώ ο Paulo Freire στηρίζει τη 

θεώρησή του στο ότι ο ρόλος των εκπαιδευτών είναι να λειτουργούν ως διευκολυντές της 

συζήτησης εισάγοντας για προβληματισμό ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που στόχο έχουν να 

διαφωτίσουν το κεντρικό θέμα (Freire, 1970). Η προσέγγιση του Peter Jarvis στηρίζεται στην 

κριτική σκέψη και στάση των εκπαιδευομένων που οδηγούν στην μάθηση (Jarvis, 1995). Το υπό 

εξέταση πρόγραμμα κατά την υλοποίησή του εφάρμοσε τις ανωτέρω θεωρίες στην πράξη. 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

545 

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτές διαμόρφωσαν τις εισηγήσεις τους ώστε να αναπτύσσεται η ομαδική και 

ατομική αξιοποίηση εμπειριών των συμμετεχόντων ή η δημιουργία εμπειριών μέσω από ασκήσεις, 

μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα με παράλληλη ανάλυσή τους σε βάθος μέσα από τον 

προβληματισμό των συμμετεχόντων. Παράλληλα είχαν το ρόλο του διευκολυντή της συζήτησης 

και της κριτικής που προκύπτει από τις διαφορετικές στάσεις που είχαν διαμορφωθεί στους 

συμμετέχοντες από την εμπειρική τους μάθηση, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είχε απόκλιση 

από το προβλεπόμενο. 

2.5. Αποτελέσματα  

Η συμμετοχή των υπαλλήλων ενός φορέα σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα δεν είναι 

πανάκεια και πρέπει να επισημανθεί ότι: «Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης θα 

πρέπει συνεπώς να αξιολογείται τελικά, όχι ως προς την επιτυχία του ίδιου του εκπαιδευτικού 

συμβάντος αλλά ως προς το κατά πόσον οι αναβαθμισμένες στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες των 

εκπαιδευθέντων είναι εκείνες που θα οδηγήσουν στην επιχειρησιακή βελτίωση του φορέα τους. Για 

να επιτευχθεί κάτι τέτοιο οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

συμπληρωματικά ως προς τις δομο-λειτουργικές παρεμβάσεις. Εκπαίδευση, οργανωτικές μελέτες 

και συμβουλευτική υποστήριξη των υπηρεσιών θα πρέπει να αποτελέσουν ένα ενιαίο και συνεκτικό 

πλαίσιο υπηρεσιακής αναβάθμισης» (Πασσάς, 2004) 

Στην περίπτωση που εξετάζουμε, οι γνώσεις και δεξιότητες των επιμορφωνόμενων 

συνοδεύτηκαν και από μια αλλαγή στην στάση τους απέναντι στον φορέα, που δεν μπορεί να 

προσεγγιστεί στην παρούσα εισήγηση, δεδομένου ότι απαιτείται μελέτη εις βάθος ποιοτικών 

στοιχείων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα.  Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι στην περίπτωσή 

μας, πέραν της εκπαίδευσης, έγινε σειρά παρεμβάσεων όσον αφορά την οργάνωση των μονάδων 

και την υποστήριξη των εργασιών τους από το Τμήμα Οργάνωσης και Εκπαίδευσης, όπως 

διαμόρφωση πινάκων και υποστηρικτικού υλικού, υποδείγματα εγγράφων, οδηγίες-εγχειρίδια κ.α. 

Αυτό που προσεγγίσαμε στην παρούσα εισήγηση είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά την 

διεξαγωγή του προγράμματος υπό το πρίσμα των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των 

συμμετεχόντων. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο η επιτυχία του προγράμματος αποδεικνύεται από την αξιολόγησή του 

όπως αναφέραμε ανωτέρω επειδή είναι εμφανής η αλλαγή της στάσης των υπαλλήλων του φορέα: 

 απέναντι στην εκπαίδευση, πέραν από το επιμορφωτικό πρόγραμμα αναφοράς με αποτέλεσμα 

την σημαντική βελτίωση των δεικτών επιμόρφωσης,  

 στην εφαρμογή με ενιαίο τρόπο υποστηρικτικών εργαλείων όπως πίνακες, ντοσιέ νομοθεσίας, 

πηγές εσωτερικής ενημέρωσης κλπ,  

 στην άσκηση των καθηκόντων τους με ενιαίο τρόπο που διευκολύνει τον έλεγχο από τους 

ιεραρχικά προϊσταμένους τους και διευκολύνει την εξυπηρέτηση των πολιτών εξασφαλίζοντας 

πλήρη διαφάνεια,  

 συνέβαλε σημαντικά στον εντοπισμό «καλών πρακτικών» που χρησιμοποιούντο από 

υπαλλήλους και παράλληλα περιόρισε σημαντικά αντίθετες πρακτικές,  

  διευκόλυνε την εφαρμογή νεότερων θεσμικών αλλαγών δεδομένου ότι οι υπάλληλοι είχαν την 

θετική και παραγωγική στάση απέναντι στην εφαρμογή των αλλαγών. 
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Σχήμα (7): Αξιολόγηση της χρησιμότητας του προγράμματος από τους συμμετέχοντες όσον αφορά την κάλυψη των 

υπηρεσιακών αναγκών σε σχέση με τα προσωπικά/επιστημονικά ενδιαφέροντα τους, Πηγή: ΕΚΔΔΑ 

 

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι η υλοποίηση του προγράμματος ήταν 

απαραίτητη για την εφαρμογή των θεσμικών αλλαγών από τη νέα νομοθεσία θεμελίωσης 

συνταξιοδότησης. Παράλληλα, η εκπαίδευση ήταν αναγκαία προκειμένου οι υπάλληλοι του φορέα 

να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση ενώ παράλληλα να είναι σε θέση να την αξιοποιήσουν.  

 

 
Σχήμα (8): Ανάλυση αξιολόγησης προγράμματος, Πηγή: ΕΚΔΔΑ 

Οι διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν γίνει και συνεχίζονται, τόσο στον φορέα αναφοράς 

όσο και σε άλλους φορείς, έχουν ως συνέπεια αλλαγές σε επίπεδο αρμοδιοτήτων καθώς και στα 

υπηρεσιακά καθήκοντα των υπαλλήλων. Έτσι κρίνεται αναγκαίο να επιμορφωθούν και να 

γνωρίσουν πλήρως το νέο θεσμικό πλαίσιο, όπως διαμορφώνεται. Οι αλλαγές στη νομοθεσία 

γίνονται σε εφαρμογή ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής γεγονός που θα πρέπει να αναπτυχθεί 
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προκειμένου οι υπάλληλοι των φορέων κοινωνικής πολιτικής/ασφάλισης να γνωρίσουν 

ευρύτερα τις συγκλίσεις, εναρμονίσεις και τις πολιτικές προώθησης του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Μοντέλου. Η υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο 

της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως σε ποιοτικά στοιχεία που αποτελούν 

προϋπόθεση για την βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των πολιτών.  

 

 
 

Σχήμα (9): Ποσοστά υπαλλήλων ανά αριθμό επιμορφωτικών προγραμμάτων συμμετοχής, Πηγή: ΕΤΕΑ  

 

Ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα για τον φορέα είναι και το γεγονός ότι ο βαθμός 

επιμόρφωσης βελτιώθηκε ενώ μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό των υπαλλήλων που δεν είχε 

παρακολουθήσει ούτε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα (Σχήματα 2 και 9). Διευκρινίζουμε ότι την 

διετία αναφοράς 2015-2016 παράλληλα με το υπό εξέταση πρόγραμμα, ο Φορέας με τη 

συνεργασία του ΕΚΔΔΑ διοργάνωσε και άλλα κλειστά επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία 

αφορούσαν θεματικές ενότητες πέραν του αντικειμένου εργασιών του, αλλά συνέβαλαν 

σημαντικά αφενός στη διόρθωση του βαθμού επιμόρφωσης, αφετέρου στην αποδοχή της 

επιμόρφωσης ως εργαλείο για την εφαρμογή διοικητικών αλλαγών.  Κλείνοντας, το πρόγραμμα 

αυτό αποτελεί ένα πρότυπο καλής πρακτικής εφαρμογής της επιμόρφωσης ως εργαλείο, για την 

αποτελεσματική σε βάθος χρόνου διοικητική μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο των θεωριών της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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Περίληψη  

Η Δημογεροντία γενικά, υπήρξε ο άτυπος κοινωνικός θεσμός της ύστερης Τουρκοκρατίας (το  

συμβούλιο των γερόντων κάθε τόπου) ο οποίος αναγνωρίστηκε επίσημα, ως σωματείο, από την 

Οθωμανική διοίκηση το 1856-8 κι έπειτα.  

Στα περιεχόμενα του Ιστορικού Αρχείου της Χριστιανικής Δημογεροντίας Ηρακλείου 

(ΙΑΧΔΗ) συναντούμε πλούσια αλληλογραφία κι ενδιαφέρον υλικό, γύρω από το θεσμό αυτό, της 

Δημογεροντίας στην Κρήτη.  

mailto:ann.pateraki@gmail.com
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Κατά την μελέτη και έρευνά του υλικού αυτού, διακρίνουμε και εστιάζουμε το ενδιαφέρον 

μας στην περίπτωση της μισθοδοσίας των μελών και υπαλλήλων της.   

Η σύνθεση, ο τρόπος εκλογής των μελών, η θητεία, τα καθήκοντα, οι αμοιβές καθώς και οι 

αρμοδιότητές των οργάνων της, οριοθετήθηκαν με Κανονισμούς, οι οποίοι όμως με απόφαση των 

τοπικών Χριστιανικών αρχών, τροποποιήθηκαν αργότερα στην Κρήτη, τέλη 1864, για να ισχύσουν 

από τις αρχές του έτους 1865.  

 

Λέξεις κλειδιά: Χριστιανική δημογεροντία, άτυπη κοινωνική πολιτική, μισθοδοσία μελών 

και υπαλλήλων, κανονισμός ρύθμισης μισθοδοσίας. 

1. Εισαγωγή 

Από τις Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις (Χάττι-Χουμαγιούν 1856) κι έπειτα αναγνωρίστηκαν 

επίσημα τα δικαιώματα όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Οθωμανική αυτοκρατορία 

(Χριστιανών, Ιουδαίων, Κοπτών, Αρμενίων κλπ.) και ιδίως των Χριστιανών της, ως «Προνόμια» του 

Πατριάρχη (Χρηστάκης, Πατεράκης, 2002). 

Ο θεσμός των Χριστιανικών Δημογεροντιών, λειτούργησε στα πλαίσια των «Γενικών 

Κανονισμών» (Νικολαΐδης, 1891) ως συμβούλιο αιρετών αρχόντων, σε κάθε διοικητικό Τμήμα, με 

πρόεδρο τον τοπικό επίσκοπο, υπηρετούμενος από πλήθος υπαλλήλων, επιστατών και κλητήρων 

(Παπαϊωάννου, 2005). 

Η οργανικότητα των τριών κεντρικών δημογεροντιών, του νησιού ήταν : 7/μελής των 

Χανίων, 6/μελής του Ρεθύμνου, 7/μελής του Ηρακλείου, με διετή διάρκεια θητείας των μελών τους 

(Σημανδηράκη, 2010).  

Οι κεντρικές δημογεροντίες διατελούσαν κάτω από την αποκλειστική επιτήρηση του 

Μητροπολίτη Κρήτης.  

Η Χριστιανική Δημογεροντία έτσι, υπήρξε θεσμός «κράτος εν κράτει» στην ύστερη 

Τουρκοκρατία, με γραφεία, σφραγίδα, αρχείο, Ταμείο, Τράπεζα, και ανέλαβε την κοινωνική 

διοίκηση των Χριστιανών (Πατεράκη, 2012). Δηλαδή : - Τη λειτουργία των Κοινών της Πόλεως 

Καταστημάτων (σχολείων, νοσοκομείων, λεπροκομείων, νεκροταφείων). - Τη διαχείριση της 

μοναστηριακής περιουσίας. - Την είσπραξη των Χριστιανικών φόρων. - Το κληρονομικό δίκαιο 

των Χριστιανών με αρμοδιότητα τα ορφανικά συμφέροντα (Παπαϊωάννου, 2000). 

2. Κυρίως μέρος 

Η έρευνας μας εστιάζεται στο θέμα της αμοιβής των μελών των Χριστιανικών 

Δημογεροντιών στην Κρήτη, που καθυστερούσε ήδη. Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην τροποποίηση 

των αρχικών Κανονισμών μισθοδοσίας των μελών και οργάνων της, πρώην και νυν, την περίοδο 

1864-1865, με τα κείμενα νέων Κανονισμών, τα οποία μεταγραμμένα, καταχωρούμε στη συνέχεια, 

στο Παράρτημα (Πατεράκη, 2012). 

Από τους «Γενικούς Κανονισμούς» προβλέφθηκε θεσμικά και ορίστηκε με συγκεκριμένα 

ποσά ετησίως, η μισθοδοσία του αρχιερέα κάθε περιοχής, («Επιχορήγηση» επισκόπων, 

μητροπολιτών, πατριάρχη) οι οποίοι προέδρευαν των σωματείων των Χριστιανικών 

Δημογεροντιών (Γενικοί Κανονισμοί, 1862). 

Με την επίσημη σύσταση του θεσμού και στην Κρήτη, ορίστηκε το ποσό της μηνιαίας 

αμοιβής και των δημογερόντων Κρήτης, στο ύψος των εξακοσίων γροσίων. 

Από τα δυο κύρια σχετικά, πολυσέλιδα χειρόγραφα έγγραφα, του Αρχείου της Χριστιανικής 

Δημογεροντίας Ηρακλείου, (ΑΧΔΗ) το ένα, ταυτοποιείται ως ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ μισθοδοσίας 

Δημογερόντων, Γραμματέων – Κλητήρων και πληρωμής γραφικής ύλης των υπηρεσιών της (Βλ. 

Παράρτημα). 

Στα έξη άρθρα του εγγράφου αυτού περιέχονται :  

- Το σκεπτικό κατάργησης της αμοιβής των δημογερόντων με 600 γρ. /μήνα. 

- Τα έσοδα-πηγές για την δαπάνη πληρωμής των μισθών, ύψους 500 γρ. /μήνα.    
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- Τα περί μισθοδοσίας των υπαλλήλων (γραμματέων – κλητήρων).  

- Τα περί λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών της δημογεροντίας και τέλος,  

- Ο χρόνος έναρξης ισχύος του νέου Κανονισμού (Βλ. Παράρτημα). 

Το κείμενο τελειώνει με την σημείωση : «Ο Κανονισμός ούτος υπογραφείς παρ’ υμών των 

Δημογερόντων και των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων του Τμήματος Ηρακλείου, και επικυρωθείς παρά 

της Α. Σεβασμιότητος του Μητροπολίτου Κρήτης Κυρίου Διονυσίου, θέλει εκτελείται κατά γράμμα 

μέχρις ετέρας αποφάσεως ακυρούσης αυτόν…».  

Οι τέσσερις επίσκοποι του διοικητικού Τμήματος Ηρακλείου, που τον υπογράφουν, είναι : ο 

Αρκαδίας  Γρηγόριος, ο Χερρονήσου  Μελέτιος,  ο Ιεροσιτείας Ιλαρίων, ο  Πέτρας Μελέτιος και 

μητροπολίτης Κρήτης ο Διονύσιος Χαριτωνίδης. 

Το δεύτερο χειρόγραφο έγγραφο ταυτοποιείται με τα στοιχεία : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ρύθμισης 

μισθοδοσίας Δημογερόντων, Γραμματέων και Κλητήρων της Δημογεροντίας Ηρακλείου /27-01-1865. 

Ως υπόδειγμα και για τις υπόλοιπες δημογεροντίες του νησιού, απευθύνεται στη Διεύθυνση της 

Χριστιανικής Ορφανικής Τραπέζης Ηρακλείου, αρχικά και οριστικοποιείται με σχετικό πρακτικό, 

το οποίο επικυρώνεται.(Βλ. Παράρτημα) 

Στο σκεπτικό του προβάλλονται ως αίτημα των Χριστιανών κατοίκων του Ηρακλείου :  

- Η διατήρηση του θεσμού της δημογεροντίας και το επιβεβλημένο της  μισθοδοσίας των 

δημογερόντων. «…Σκεφθέντες ότι προς τούτο συμβάλλει τα μέγιστα να ανταμείβονται οι κατά 

καιρούς Δημογέροντες δι’ όσους υφέστηται κόπους εις εκπλήρωσιν των χρεών των. …Αποφαινόμεθα 

κοινή γνώμη, ότι είναι δίκαιον και πρέπον να μισθοδοτώνται οι κατά καιρόν Δημογέροντες διότι 

ούτω θέλουσι είσθαι προθυμότεροι εις την διεξαγωγήν των της δικαιοδοσίας των υποθέσεων…». 

- Η αμοιβή του υπαλληλικού και υπηρετικού προσωπικού της. 

- Η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των γραφείων τους, ώστε δημογέροντες και 

υπάλληλοι, να μένουν απερίσπαστοι στο καθήκον τους αλλά και για να υπάρχει ενδιαφέρον στο 

μέλλον, για τις θέσεις τους αυτές. «… Βλέποντες ότι το μέτρον τούτο εφαρμοζόμενο…, θέλει αποβή 

μεγίστης και σημαντικής ωφελείας Πρόξενον εις τα ορφανά καθ’όσον δια της εφαρμογής αυτού 

ευρίσκεται ο κύκλος των υποχρεώσεων των κατά καιρόν Δημογερόντων εις την πρόθυμον και 

αποτελεσματικήν των καθηκόντων αυτών εκπλήρωσιν και ότι είναι αδύνατος η επίτευξις της 

αιτήσεως των Χριστιανών περί της περαιτέρω διατηρήσεως της Δημογεροντίας άνευ τακτικής και 

ορισμένης μισθοδοσίας αυτών, ως μη υπαρχούσης δυσκόλως θέλουσι ευρεθή άτομα αποδεξόμενοι την 

θέσιν ταύτην με βλάβην των ιδίων συμφερόντων και υποθέσεων αυτών…». 

- Η εξασφάλιση πόρων για τη μισθοδοσία θα βαρύνει, αφενός τα εισπραττόμενα δικαιώματα 

3% και 12%, από τους δανειζόμενους της Χριστιανικής Ορφανικής Τράπεζας Ηρακλείου 

(Χ.Ο.Τ.Η.), αφετέρου τα περισσεύματα των ορφανικών μερίδων. «… Εγκρίνομεν επειδή μεγίστη θα 

προκύψη ωφέλεια εις τα ορφανά, ίνα τα κατά των ιδικών κανονισμών εισπρατόμενα (δισαναγν.) με 

τα περισεύματα εκάστου έτους της ενταύθα Χριστ. Ορφ. Τραπέζης, άτινα πηγάζουσι εκ του τρία τοις 

εκατό όπως λαμβάνεται από τους δανειζόμενους παρ’ αυτής και εξ αυτών μισθοδοτώνται οι κατά 

καιρόν Δημογέροντες, οι Γραμματείς και οι υπάλληλοι της Δημογεροντίας και πληρόνωνται τα 

γραφικά έξοδα αυτής…». 

- Το ύψος αμοιβής των δημογερόντων μειώνεται από 600 σε 500 γρ. μηνιαίως, αφού «…Η 

διάταξις του εσωτερικού διοργανισμού της Δημογεροντίας ταύτης, αφορώσα την εις τους 

Δημογέροντας μισθοδότησιν εξακοσίων Γροσίων κατά μήνα εκ των εισπραττομένων δικαιωμάτων 

διαλαμβανομένη εν τω κεφαλαίω δεκάτω και άρθρω νθώ αυτού καταργείται ολοσχερώς, ορίζεται δε η 

μισθοδοσία των κατά καιρόν Δημογερόντων εις Γρόσια πεντακόσια κατά μήνα …».  

  - Αμετάβλητοι μένουν οι μισθοί για τους γραμματείς και κλητήρες, που κυμαίνονται από 

εξακόσια γρόσια το μήνα, το ανώτερο, του Α΄ Γραμματέα, ως εκατόν πενήντα γρόσια, του Β΄ 

κλητήρα. «…Η μισθοδοσία των Γραμματέων και κλητήρων της Δημογεροντίας ούσα ωρισμένη, θέλει 

εξακολουθήσει η αυτή διδομένη κατά μήνα …». 

- Γίνεται εκκαθάριση των δεδουλευμένων και χρεωστούμενων ήδη μισθών, ονομαστικά, 

στους πρώην και «εν ενεργεία» δημογέροντες, γραμματείς και κλητήρες.  
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- Τα λειτουργικά έξοδα της Δημογεροντίας, θα βαρύνουν τη Χ.Ο.Τ.Η. με θεωρημένη από 

τους δημογέροντες, μηνιαία κατάσταση. «…Των γραφικών εξόδων θέλει κατά μήνα διαβιβάζεσθαι 

τακτική σημείωσις υπογεγραμένη υπό των Δημογερόντων υπό την Διεύθυνσιν της Χριστ. Ορφ. 

Τραπέζης προς πληρωμήν αυτών επί αποδείξει εκ της μερίδος των περισευμάτων…». 

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των μέτρων, ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 1865 και τονίζεται ότι 

τα νέα μέτρα θα ισχύσουν διαρκώς και μέχρις ότου τροποποιηθούν από τους Επισκόπους και τους 

Δημογέροντες Ηρακλείου, οι οποίοι τα υπογράφουν και τα επικυρώνει, ο Μητροπολίτης Κρήτης 

(Βλ. Παράρτημα). 

5. Συμπεράσματα 

Η έρευνας μας εστιάζεται στο θέμα της αμοιβής των μελών των Χριστιανικών 

Δημογεροντιών στην Κρήτη, που καθυστερούσε ήδη. Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην τροποποίηση 

των αρχικών Κανονισμών μισθοδοσίας των μελών και οργάνων της, πρώην και νυν, την περίοδο 

1864-1865, με τα κείμενα νέων Κανονισμών, τα οποία μεταγραμμένα, καταχωρούμε στη συνέχεια, 

στο Παράρτημα (Πατεράκη, 2012) . 

Από τους «Γενικούς Κανονισμούς» προβλέφθηκε θεσμικά και ορίστηκε  με συγκεκριμένα 

ποσά ετησίως, η μισθοδοσία του αρχιερέα κάθε περιοχής, («Επιχορήγηση» επισκόπων, 

μητροπολιτών, πατριάρχη) οι οποίοι προέδρευαν των σωματείων των Χριστιανικών 

Δημογεροντιών (Γενικοί Κανονισμοί, 1862). 

Με την επίσημη σύσταση του θεσμού και στην Κρήτη, ορίστηκε το ποσό της μηνιαίας 

αμοιβής και των δημογερόντων Κρήτης, στο ύψος των εξακοσίων γροσίων.  

Από τα δυο κύρια σχετικά, πολυσέλιδα χειρόγραφα έγγραφα, του Αρχείου της Χριστιανικής 

Δημογεροντίας Ηρακλείου, (ΑΧΔΗ) το ένα, ταυτοποιείται ως ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ μισθοδοσίας 

Δημογερόντων, Γραμματέων – Κλητήρων και πληρωμής γραφικής ύλης των υπηρεσιών της (Βλ. 

Παράρτημα). 

Στα έξη άρθρα του εγγράφου αυτού περιέχονται :  

- Το σκεπτικό κατάργησης της αμοιβής των δημογερόντων με 600 γρ. /μήνα. 

- Τα έσοδα-πηγές για την δαπάνη πληρωμής των μισθών, ύψους 500 γρ. /μήνα.    

- Τα περί μισθοδοσίας των υπαλλήλων (γραμματέων – κλητήρων).  

- Τα περί λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών της δημογεροντίας και τέλος,  

- Ο χρόνος έναρξης ισχύος του νέου Κανονισμού (Βλ. Παράρτημα). 

Το κείμενο τελειώνει με την σημείωση : «Ο Κανονισμός ούτος υπογραφείς παρ’ υμών των 

Δημογερόντων και των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων του Τμήματος Ηρακλείου, και επικυρωθείς παρά 

της Α. Σεβασμιότητος του Μητροπολίτου Κρήτης Κυρίου Διονυσίου, θέλει εκτελείται κατά γράμμα 

μέχρις ετέρας αποφάσεως ακυρούσης αυτόν…».  

Οι τέσσερις επίσκοποι του διοικητικού Τμήματος Ηρακλείου, που τον υπογράφουν, είναι : ο 

Αρκαδίας  Γρηγόριος, ο Χερρονήσου  Μελέτιος,  ο Ιεροσιτείας Ιλαρίων, ο  Πέτρας Μελέτιος και 

μητροπολίτης Κρήτης ο Διονύσιος Χαριτωνίδης. 

Το δεύτερο χειρόγραφο έγγραφο ταυτοποιείται με τα στοιχεία : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ρύθμισης 

μισθοδοσίας Δημογερόντων, Γραμματέων και Κλητήρων της Δημογεροντίας Ηρακλείου /27-01-1865. 

Ως υπόδειγμα και για τις υπόλοιπες δημογεροντίες του νησιού, απευθύνεται στη Διεύθυνση της 

Χριστιανικής Ορφανικής Τραπέζης Ηρακλείου, αρχικά και οριστικοποιείται με σχετικό πρακτικό, 

το οποίο επικυρώνεται.(Βλ. Παράρτημα) 

Στο σκεπτικό του προβάλλονται ως αίτημα των Χριστιανών κατοίκων του Ηρακλείου :  

- Η διατήρηση του θεσμού της δημογεροντίας και το επιβεβλημένο της μισθοδοσίας των 

δημογερόντων. «…Σκεφθέντες ότι προς τούτο συμβάλλει τα μέγιστα να ανταμείβονται οι κατά 

καιρούς Δημογέροντες δι’ όσους υφέστηται κόπους εις εκπλήρωσιν των χρεών των. …Αποφαινόμεθα 

κοινή γνώμη, ότι είναι δίκαιον και πρέπον να μισθοδοτώνται οι κατά καιρόν Δημογέροντες διότι 

ούτω θέλουσι είσθαι προθυμότεροι εις την διεξαγωγήν των της δικαιοδοσίας των υποθέσεων…». 

-  Η αμοιβή του υπαλληλικού και υπηρετικού προσωπικού της. 
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- Η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των γραφείων τους, ώστε δημογέροντες και 

υπάλληλοι, να μένουν απερίσπαστοι στο καθήκον τους αλλά και για να υπάρχει ενδιαφέρον στο 

μέλλον, για τις θέσεις τους αυτές. «… Βλέποντες ότι το μέτρον τούτο εφαρμοζόμενο…, θέλει αποβή 

μεγίστης και σημαντικής ωφελείας Πρόξενον εις τα ορφανά καθ’όσον δια της εφαρμογής αυτού 

ευρίσκεται ο κύκλος των υποχρεώσεων των κατά καιρόν Δημογερόντων εις την πρόθυμον και 

αποτελεσματικήν των καθηκόντων αυτών εκπλήρωσιν και ότι είναι αδύνατος η επίτευξις της 

αιτήσεως των Χριστιανών περί της περαιτέρω διατηρήσεως της Δημογεροντίας άνευ τακτικής και 

ορισμένης μισθοδοσίας αυτών, ως μη υπαρχούσης δυσκόλως θέλουσι ευρεθή άτομα αποδεξόμενοι την 

θέσιν ταύτην με βλάβην των ιδίων συμφερόντων και υποθέσεων αυτών…». 

- Η εξασφάλιση πόρων για τη μισθοδοσία θα βαρύνει, αφενός τα εισπραττόμενα δικαιώματα 

3% και 12%, από τους δανειζόμενους της Χριστιανικής Ορφανικής Τράπεζας Ηρακλείου 

(Χ.Ο.Τ.Η.), αφετέρου τα περισσεύματα των ορφανικών μερίδων. «… Εγκρίνομεν επειδή μεγίστη θα 

προκύψη ωφέλεια εις τα ορφανά, ίνα τα κατά των ιδικών κανονισμών εισπρατόμενα (δισαναγν.) με 

τα περισεύματα εκάστου έτους της ενταύθα Χριστ. Ορφ. Τραπέζης, άτινα πηγάζουσι εκ του τρία τοις 

εκατό όπως λαμβάνεται από τους δανειζόμενους παρ’ αυτής και εξ αυτών μισθοδοτώνται οι κατά 

καιρόν Δημογέροντες, οι Γραμματείς και οι υπάλληλοι της Δημογεροντίας και πληρόνωνται τα 

γραφικά έξοδα αυτής…». 

- Το ύψος αμοιβής των δημογερόντων μειώνεται από 600 σε 500 γρ. μηνιαίως, αφού «…Η 

διάταξις του εσωτερικού διοργανισμού της Δημογεροντίας ταύτης, αφορώσα την εις τους 

Δημογέροντας μισθοδότησιν εξακοσίων Γροσίων κατά μήνα εκ των εισπραττομένων δικαιωμάτων 

διαλαμβανομένη εν τω κεφαλαίω δεκάτω και άρθρω νθώ αυτού καταργείται ολοσχερώς, ορίζεται δε η 

μισθοδοσία των κατά καιρόν Δημογερόντων εις Γρόσια πεντακόσια κατά μήνα …». 

  - Αμετάβλητοι μένουν οι μισθοί για τους γραμματείς και κλητήρες, που κυμαίνονται από 

εξακόσια γρόσια το μήνα, το ανώτερο, του Α΄ Γραμματέα, ως εκατόν πενήντα γρόσια, του Β΄ 

κλητήρα. «…Η μισθοδοσία των Γραμματέων και κλητήρων της Δημογεροντίας ούσα ωρισμένη, θέλει 

εξακολουθήσει η αυτή διδομένη κατά μήνα …». 

- Γίνεται εκκαθάριση των δεδουλευμένων και χρεωστούμενων ήδη μισθών, ονομαστικά, 

στους πρώην και «εν ενεργεία» δημογέροντες, γραμματείς και κλητήρες.  

- Τα λειτουργικά έξοδα της Δημογεροντίας, θα βαρύνουν τη Χ.Ο.Τ.Η. με θεωρημένη από 

τους δημογέροντες, μηνιαία κατάσταση. «…Των γραφικών εξόδων θέλει κατά μήνα διαβιβάζεσθαι 

τακτική σημείωσις υπογεγραμένη υπό των Δημογερόντων υπό την Διεύθυνσιν της Χριστ. Ορφ. 

Τραπέζης προς πληρωμήν αυτών επί αποδείξει εκ της μερίδος των περισευμάτων…». 

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των μέτρων, ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 1865 και τονίζεται ότι 

τα νέα μέτρα θα ισχύσουν διαρκώς και μέχρις ότου τροποποιηθούν από τους Επισκόπους και τους 

Δημογέροντες Ηρακλείου, οι οποίοι τα υπογράφουν και τα επικυρώνει, ο Μητροπολίτης Κρήτης 

(Βλ. Παράρτημα). 
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7.  Παράρτημα 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΩΝ 

(Κατά την μεταγραφή διατηρείται η δομή και ορθογραφία των χειρογράφων) 

 

+  O Kρήτης Διονύσιος  επιβεβαιοί        

            2 

                               14-241  

 

  Έχοντες υπ’ όψιν την υπό σημερινήν ημερομηνία συνταχθείσαν και παρ’  

ημών υπογραφείσαν συνεδριάσεως  πράξιν, εν η εκτείθενται  οι λόγοι, δι’ους οι Χρι  

στιανοί κάτοικοι του Τμήματος Ηρακλείου θεωρούσιν εύλογον και δικαίαν την  

μισθοδότησιν των κατά καιρούς Δημογερόντων. 

      Θεωρούντες, ότι η αίτησις αυτών περί  πραγματοποιήσεως του υποδειχθέντος  

μέτρου απορέει εξ αυτής της ελευθέρας θελήσεως και απαραβιάστου  

παραδοχής των Χριστιανών τούτων και εκ της δηλωθείσης επιθυμίας της μονίμου  

διατηρήσεως της Δημογεροντίας, επιφορτισμένης ιδίως δια Βασιλικού  

διατάγματος τας κληρονομικάς και ορφανικάς υποθέσεις, και ότι εξ αυτής δεν θα  

προκύψη ζημία, δε μεγίστη και σημαντική ωφέλεια εις τα συμφέροντα αυτών και.  

           Θέλοντες ώστε η διεξαγωγή των κοινών αυτών υποθέσεων ενεργήται  

προσηκόντως και μετά συντόμου προσπαθείας, αντισταθμίζηται δε η  

προερχομένη υλική ζημία εκ της απωλείας των ιδίων συμφερόντων την  

κατά καιρόν Δημογερόντων υποχρεουμένων να παρευρίσκωνται  

ανελλιπώς εν τη έδρα αυτών δι’ αναλόγου μισθοδοσίας. 

         Επί τη βάσει των γενικών περί τούτου αναφορών των Χριστιανών κατοίκων    

της πόλεως Ηρακλείου και των συγκροτουσών το Τμήμα αυτού επαρχιών  

Μαλεβυζίου και Τεμένους, Καινουρίου κ΄ Πυριωτίσσης, Ρίζου και Μονοφατσίου,  

Πεδιάδος, Μεραμβέλου και Λασιθίου, και Ιεραπέτρου και Σιτείας. 

        Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά των προσυπογεγραμμένων Θεοφιλεστάτων  

επισκόπων. 

     Απεφασίσαμεν και κανονίζομεν, 

  Αον  Η εν τω δεκάτω Κεφαλαίω και άρθρω νθον του εσωτερικού   

Διοργανισμού της Δημογεροντίας διαλαμβανομένη διάταξις αφορώσα την εις  

έκαστον των δημογερόντων εκ των εισπραττομένων δικαιωμάτων κατά τον ειδικόν 

 Κανονισμόν πληρωμήν εξακοσίων Γροσίων κατά μήνα καταργείται.  

  Βον  Τα κατά τον ειρημένον ειδικόν Κανονισμόν εισπραττόμενα δικαιώματα  

από τας κληρονομικάς και ορφανικάς υποθέσεις θέλουσι παραδίδεσθαι εις την Διεύ- 

θυνσιν της Χριστ. Ορφ. Τραπέζης  ήτις θέλει φροντίζει εγγράφη αυτά εις την μερίδα  

των περισσευμάτων, αυτής προερχομένων εκ του τόκου τρία τοις εκατόν, όπερ λαμ - 

βάνει αύτη πλέον του διδομένου εις τα ορφανά δώδεκα τοις εκατόν επί των δανειζο- 

μένων παρ’ αυτής χρηματικών κεφαλαίων των, πληρώνη δε με χρέος της μερίδος  
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ταύτης εν τη λήξει εκάστου μηνός ανά Γρόσια πεντακόσια εις τους κατά καιρόν διω  

ρισμένους Δημογέροντας λαμβάνουσα τακτικήν αποδειξιν.   

Γον  Εποχή, καθ’ ην άρξεται η εκ των πεντακοσίων Γροσίων ήδη ορισθείσα  

μισθοδοσία λογίζεται η πρώτη του Ιανουαρίου μηνός του τρέχοντος έτους 1864, αφ’  

ότου θέλει πληρώσει η διεύθυνσις της Χριστ. Ορφ. Τραπέζης τους  

καθυστερουμένους εις τους νυν Δημογέροντας μισθούς και εξακολουθήσει  

πληρώνουσα αυτούς τακτικώς. 

Δον  Η μισθοδοσία των Γραμματέων και των κλητήρων της Δημογεροντίας  

ούσα ωρισμένη  θέλει εξακολουθήσει η αυτή διδομένη τακτικώς εις έκαστον τούτου  

 επί αποδείξει, μετά την λήξιν εκάστου μηνός παρά της Διευθύνσεως της Χριστ. Ορφ.  

Τραπέζης, χρεωνούσης την ειρημένην μερίδαν των περισευμάτων  αυτής, εκτός εάν η  

Ανάγκη το καλέση να γίνη αύξησις αυτής, ότε θέλει ειδοποιήσθαι εγγράφως η ρηθείσα  

Διεύνθυσις δια τα περαιτέρω  

Εον  Εις την λήξιν εκάστου μηνός θέλει διαβιβάζεσθαι εις την Διεύθυνσιν της  

Χριστ. Ορφ. Τραπέζης σημείωσης των γενομένων γραφικών εξόδων δια την πληρω- 

μήν, αυτών εκ της μερίδος των περισσευμάτων αυτής, υπογεγραμμένην από τους  

κατά καιρόν δημογέροντας.  

Στον Ο Κανονισμός ούτος υπογραφείς παρ’ υμών των Δημογερόντων και των 

 Θεοφιλεστάτων Επισκόπων του Τμήματος Ηρακλείου, και επικυρωθείς παρά της Α.  

Σεβασμιότητος του Μητροπολιτου Κρήτης Κυρίου Διονυσίου, θέλει εκτελείται κατά  

γράμμα μέχρις ετέρας αποφάσεως ακυρούσης αυτόν.  

Εγένετο εν Ηρακλείω Κρήτης σήμερον τη εικοστή Δευτέρα Νοεμβρίου του  

Χιλιοστού οκτακοσιοστού εξηκοστού τετάρτου έτους. 

     Αρκαδίας  γρηγόριος   Οι Δημογέροντες του Τμήματος Ηρακλείου  

+  Χερρονήσου  μελέτιος    » Ιωάννης δρακάκης  

               Τ.Σ.Υ.    » Μ. Καστρινογιαννάκης  

       » Μ. Π. Μαστοράκης  

+  Ιεροσιτείας Ιλαρίων                     » Ιωάννης Μ. Κοκολάκης  

»  Πέτρας μελέτιος     » Ν. Αρχοντάκης  

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ   

      2                     27 Ιανουαρίου 1865 

  15-123 

                      Προς την Διεύθ. της Χρισ. Ορφ. Τραπέζης  

                       Ενταύθα  

 Λαβόντες υπ’ όψιν την υπό ημερομηνίαν 1 Δεκεμβρίου Τ.Ε. επιστολής της  

Α. Σεβασμιότητος του νυν εν Κωνσταντινουπόλει διαμένοντος Μητροπολίτου  

Κρήτης Κυρίου Διονυσίου απαντώντος εις το από 22 νοεμβρίου Τ.Ε. έγγραφον των  

 Σεβασμίων Επισκόπων Αρκαδίας Γρηγορίου, Χερρονήσου Μελετίου, Ιεράς και Σι- 

τείας Ιλαρίωνος και Πέτρας Μελετίου και των συνιστόντων Μελών την Δημογερο- 

ντίαν του Τμήματος Ηρακλείου, έχοντα ως εξής. 

Ηδέως κομισάμενος το από 22ας εφετόν ημίν γράμμα ημών και μετ’ επιστα- 

σίας διελθόντες έγνωμεν τα εν αυτώ εκτεθειμένα ειδότες και κατά την ιδίαν ημέραν  

λαβόντα χώραν πρακτικά ημών, ων εζητήτε και την παρ’ Κρήτης ημών επικύρωσιν.  
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Οι λόγοι οίτινες προκάλεσαν αναγκαίον το μέτρον τούτο υπό την Έντιμον Δημογερο- 

ντίαν, συνεπεία προηγηθείσης κοινώς αιτήσεως παντός του λαού του Τμήματος του- 

του, είχον επιδοκιμασθεί πληρέστατα παρ’ ημίν, ότι το πρώτον εδόθη ημίν περί τού- 

του νύξει υπό της ημών Τιμιότητος ου μόνον δε την συγκατάθεσιν ημίν αμέσως τότε  

εδηλώσαμεν υμίν, καλλύετρον εγράψαμεν τα εικότα και προς την Α. εξοχότητα τον  

Γενικόν Διοικητήν της νήσου εκζητήσαντες την άμεσην επίνευσιν και επιδοκιμασίας  

Αυτής. Όθεν και ήδη αύθις, πληροφορούμεν υμίν την πλήρη αναγνώρισιν υπό σκέψιν  

και ………………  …………………  ………………  ……………  …………..  ….. 

ρους Μελών της Εντίμου Δημογεροντίας ως καθορίζεται εν τοις πρακτικοίς υμών,  

άτινα και επικυρώσαντες, άτε συμφώνου ούσης της θελήσεως και ευχαριστήσεως  

πάντων εν γένει των κατοίκων του Τμήματος τούτου, πέμπομεν επισυνειμένως  

ενταύθα εις παραλαβήν υμών όπως βάληται εις ενέργειαν τους κατά την ημερομηνίαν 

22 Νοεμβρίου Τ. Ε. συνταχθείσαν πράξιν και τον επί τη βάσει αυτής εκδοθέντα  

ιδικόν Κανονισμόν, έχοντα όδε ούτως. 

»                 + Ο Κρήτης Διονύσιος επιβεβαιοί 

 

»   Εν Ηρακλείω Κρήτης σήμερον τη εικοστή δευτέρα Νοεμβρίου του χιλιο- 

στού οκτακοσιοστού εξηκοστού τετάρτου έτους, ημέρα Κυριακή Μ. συνελθόντες οι 

 υποφαινόμενοι Δημογέροντες νομίμως ως τοιούτοι εκκλεγμένοι και αναγνωρισμένοι  

αρμοδίων εν τω καταστήματι της Δημογεροντίας του Τμήματος Ηρακλείου επί πα- 

ρουσία των Θεοφιλεστάτων επισκόπων Αρκαδίας Γρηγορίου Ιεράς και Σιτείας Ιλαρί- 

ωνος, Πέτρας Μελετίου και Χερρονήσου Μελετίου προς συσκεψιν επί του εκτεθεισο- 

μένου κατωτέρω αντικειμένου της μισθοδοσίας των κατά καιρόν Δημογερόντων.  

     Λαβόντες υπ’όψιν τας υπό διαφόρους ημερομηνίας υποβληθείσας τη Α. θε- 

οφιλία τω Αγίω της Αρκαδίας και Επιτρόπω της Α. Σεβασμιώτητος του Μητροπολί- 

του Κρήτης Κυρίου Διονυσίου αναφοράς των Αιδεσιμωτάτων Ιερέων των τιμιωτάτων  

 Προκρίτων και Προεστώτων και των λοιπών εν αυτοίς υπογεγραμμένων Χριστιανών  

 κατοίκων της τε πόλεως ταύτης και των εκλογικών περιφερειών των Επαρχιών Μα- 

λεβυζίου και Τεμένους, Καινουρίου και Πυργιωτίσσης, Ρίζου και Μονοφατσίου, Πε- 

διάδος, Μεραμπέλου και Λασιθίου και Ιεραπέτρου και Σιτείας, δι ων εκ συμφώνου  

υπέβαλον τα εξής. 

      Βλέποντες την απόλυτον ανάγκην της διατηρήσεως της Δημογεροντίας  

συστηθείσης προ τίνων ετών δια Βασιλικού διατάγματος δια τας Ορφανικάς και Κλη- 

ρονομικάς υποθέσεις των Χριστιανών. 

       Σκεφθέντες ότι προς τούτο συμβάλλει τα μέγιστα ανταμείβονται οι κατά  

καιρούς Δημογέροντες δι’ όσους υφέστηται κόπους εις εκπλήρωσιν των χρεών των. 

Πληροφορούμενοι ότι τα μέχρι τούδε εισπρατόμενα δικαιώματα κατά τον επί τούτων  

συνταχθέντων και προσηκόντως επικυρωθέντα ειδικόν Κανονισμόν από τας κληρονο- 

μικάς και ορφανικάς υποθέσεις δεν εξαρκούν εις την πληρωμήν των μισθών των  

υπαλλήλων και των γραφικών εξόδων της Δημογεροντίας και  

      Παρατηρόντες ότι δεν είναι δυνατόν να ευρεθώσι άλλοι πόροι, δια την εύ- 

λογον και δικαίαν μισθοδότησιν των κατά καιρόν Δημογερόντων, ουδέ εσμέν εις θέ- 

σιν ν’αποτίσωμεν εξ ιδίων ποσόν ανάλογον δι’αυτήν καθ’ό όντες υλικώς ανίσχιροι  

και επομένως ότι υπάρχουσι άτομα υλικώς ανεξάρτητα, τα οποία εκλεγόμενοι ως  

Δημογέροντες να καταλείπωσι τας εργασίας και ιδιαιτέρας αυτών υποθέσεις και  

αναλάβωσι το χρέος αυτών αμισθί. 

   Αποφαινόμεθα κοινή γνώμη, ότι είναι δίκαιον και πρέπον να μισθοδοτώνται  

οι κατά καιρόν Δημογέροντες διότι ούτω θέλουσι είσθαι προθυμότεροι εις την διεξα- 
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γωγήν των της δικαιοδοσίας των υποθέσεων και  

Εγκρίνομεν επειδή μεγίστη θα προκύψη ωφέλεια εις τα ορφανά, ίνα τα κατά  

των ιδικών κανονισμών εισπρατόμενα …………(δυσανάγν.)……………  με τα  

περισεύματα εκάστου έτους της ενταύθα Χριστ. Ορφ. Τραπέζης, άτινα πηγάζουσι εκ  

του τρία τοις εκατό όπως λαμβάνεται από τους δανειζόμενους παρ’ αυτής και εξ  

αυτών μισθοδοτώνται οι κατά καιρόν Δημογέροντες, οι Γραμματείς και οι υπάλληλοι  

της Δημογεροντίας και πληρόνωνται τα γραφικά έξοδα αυτής. 

     Και δι’ ων εξητήσαντο, ίνα αποβή δεόντως εις ενέργειαν το μέτρον τούτο  

της μισθοδοσίας των Δημογερόντων, των ορφανών ουδόλως ζημιωμένων εκ της 

 πραγματοποιήσεως αυτού καθ’ όντος αποφασισμένο να λαμβάνωσι ανά δώδεκα τοις  

εκατό επί των χρηματικών κεφαλαίων των. 

     Βλέποντες ότι το μέτρον τούτο εφαρμοζόμενο εκτός ότι ενισχύει την από  

κοινού δηλωθείσαν θέλησιν και επιθυμίαν των Χριστιανών κατοίκων του Τμήματος 

Ηρακλείου περί της σταθεράς και μονίμου διατηρήσεως της Δημογεροντίας, θέλει  

αποβή μεγίστης και σημαντικής ωφελείας Πρόξενον εις τα ορφανά καθ’όσον δια της  

εφαρμογής αυτού ευρίσκεται ο κύκλος των υποχρεώσεων των κατά καιρόν Δημογε- 

ρόντων εις την πρόθυμον και αποτελεσματικήν των καθηκόντων αυτών εκπλήρωσιν  

και ότι είναι αδύνατος η επίτευξις της αιτήσεως των Χριστιανών περί της περαιτέρω 

διατηρήσεως της Δημογεροντίας άνευ τακτικής και ορισμένης μισθοδοσίας αυτών, ως  

μη υπαρχούσης δυσκόλως θέλουσι ευρεθή άτομα αποδεξόμενοι την θέσιν ταύτην με  

βλάβην των ιδίων συμφερόντων και υποθέσεων αυτών, και  

Σκεφθέντες ωρίμως επί της αιτήσεως των Χριστιανών κατοίκων του Τμήμα- 

τος γενομένης αρμοδίως δι’ αναφορών, προσηκόντων υπογεγραμμένων, αποφαινομέ- 

νων, ότι του μέτρου τούτου μη εφαρμοζομένου αδυνατούσι, καθ’ ο όντες υλικώς ανί- 

σχυροι να μισθοδοτώσι τους κατά καιρόν Δημογέροντας, επομένως δ’ ότι τα ορφανά  

θέλουσι λαμβάνει και εν τω μέλλοντι τόκον Ετήσιον ανά δώδεκα τοις εκατόν επί των 

χρηματικών κεφαλαίων των, και ότι εκ του περισσεύματος τρία τοις εκατόν, όπερ  

λαμβάνεται από τους δανειζομένους παρά της Χριστ. Ορφ. Τραπέζης ουδεμίαν ποτέ  

έσχον ωφέλειαν αυτά, καθ’ όσον τούτα προώρισθαι δια την απαιτουμένην μισθοδο- 

σίαν του τε Διευθυντού αυτής και των αναγκαίων υπαλλήλων και δια την απότισιν  

των προς την διατήρησιν αυτής εξόδων μένει δε εκ τούτου πλεόνασμα κατ’ έτος δι’ 

αορίστους ανάγκας (ων μείζων δεν υπάρχει της μισθοδοσίας των δημογερόντων  

ανενδότως καταγινομένων δια την αύξησιν και καλήν διαχείρησιν των ορφανικών  

χρηματικών κεφαλαίων και όλως αφοσιωμένου εις την από πάσης καταχρήσεως και 

σφετερισμού απαλλαγήν αυτών) εις ο προστιθέμενα τα κατά τον ειδικόν Κανονισμόν  

εισπραττόμενα δικαιώματα θέλουν εξαρκεί δια τον ον είρηται σκοπόν. 

           Δια ταύτα                                  2 

                 15-124 

Παραδεχόμενοι την δικαίαν και εύλογον αίτησιν των Χριστιανών της τε πό- 

λεως και των άνω ειρημένων επαρχιών του Τμήματος Ηρακλείου περί της πληρωμής  

των κατά καιρόν Δημογερόντων και των υπαλλήλων της Δημογεροντίας δια αναλό- 

γου προς τους κόπους αυτών μισθού, καθ’ ον υπεδήλωσαν ούτοι τρόπον.  

           Αποφαινόμεθα και κοινώ εγκρίνομεν τα εξής. 

Αον Τα εισπρατόμενα δικαιώματα από τας εισαγωμένας εν τη Δημογεροντία 

κληρονομικάς και ορφανικάς υποθέσεις κατά την περί τούτου κανονισθείσαν διατί- 

μησιν θέλουν παραδίδεσθαι εις την Διεύθυνσιν της ενταύθα Χριστ. Ορφ. Τραπέζης,  

ήτις οφείλει και είναι υπόχρεως παραλαμβάνουσα αυτά να καταχωρή εις την γενικήν  



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

557 

των περισευμάτων μερίδα και πληρώνει τακτικώς κατά μήνα εις τους Δημογέροντας  

τους μισθούς αυτών, λαμβάνουσαι την δέουσαν απόδειξιν.          

Βον Η διάταξις του εσωτερικού διοργανισμού της Δημογεροντίας ταύτης, αφο- 

ρώσα την εις τους Δημογέροντας μισθοδότησιν εξακοσίων Γροσίων κατά μήνα εκ 

των εισπραττομένων δικαιωμάτων διαλαμβανομένη εν τω κεφαλαίω δεκάτω και άρ- 

θρω νθώ αυτού καταργείται ολοσχερώς, ορίζεται δε η μισθοδοσία των κατά καιρόν  

Δημογερόντων εις Γρόσια πεντακόσια κατά μήνα, ήτις άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 

του τρέχοντος έτους 1864 και θέλει εξακολουθήσει εφ’ όσον η παρούσα πράξις και ο  

επί τούτω τω ειδικώ Κανονισμός δεν ακυρωθώσι δ’ άλλης μεταγενεστέρας  

αποφάσεως. 

Γον  Η μισθοδοσία των Γραμματέων και κλητήρων της Δημογεροντίας ούσα 

ωρισμένη, θέλει εξακολουθήσει η αυτή διδομένη κατά μήνα εκ της μερίδος των περι- 

σευμάτων παρά της Διευθύνσεως της Χρστ. Ορφ.Τραπέζης εκτός εάν η ανάγκη το  

κελεύσει να γίνει αύξησις αυτής. Ότι θέλει ειδοποιείσθαι εγγράφως περί τούτου η  

ειρημένη Διεύθυνσις δια τα περαιτέρω. 

Δον Των γραφικών εξόδων θέλει κατά μήνα διαβιβάζεσθαι τακτική σημείωσις 

 υπογεγραμένη υπό των Δημογερόντων υπό την Διεύθυνσιν της Χριστ. Ορφ.  

Τραπέζης προς πληρωμήν αυτών επί αποδείξει εκ της μερίδος των περισευμάτων.  

Εον  Τα ανωτέρω αποφασισθέντα θέλουσι κανονισθή ιδιαιτέρως και εκτελε- 

σθείσαι κατά γράμμα άμα η Α. Σεβασμιότης ο Μητροπολίτης Κρήτης Κος Διονύσιος 

ευδοκήση την έγκρισιν κ΄ επιδοκιμασίαν αυτών δια της ιδίας αυτού υπογραφής καθι - 

στώσης αυτά έγκαιρα. 

   Εγένετο η παρούσα πράξις, ήτις αναγνωσθείσα ευκρινώς και μεγαλοφώνως, 

 υπεγράφη παρ’ αυτών και των ειρημένων θεοφιλεστάτων επισκόπων.  

         (υπογρ.) + Αρκαδίας Γρηγόριος    Οι Δημογέροντες  

     »  + Χερρονήσου Μελέτιος                        » Ιωάννης Δρακάκης  

     »  + Ιεροσιτείας Ιλαρίων                          » Μ. Καστρινογιαννάκης  

     »  + Πέτρας Μελέτιος              (Τ.Σ.)            » Μ. Π. Μαστοράκης  

                              » Ιωάννης Μ Κοκολάκης 

         » Ν. Αρχοντάκης 

      Ο Γραμματεύς  

     Τ.Υ.    Στ. Μαρκόπουλος  

  + Ο Kρήτης Διονύσιος επιβεβαιοί  

 

    Έχοντες υπ’ όψιν την υπό σημερινήν ημερομηνίαν συνταχθείσαν και παρ’  

ημών υπογραφείσαν συνεδριάσεως πράξιν, εν η εκτείθενται οι λόγοι δι’ ους οι Χρι- 

στιανοί κάτοικοι του Τμήματος Ηρακλείου θεωρούσιν εύλογον και δικαίαν την μι 

σθοδότησιν των κατά καιρόν Δημογερόντων. 

    Θεωρούντες  ότι η αίτησις αυτών περί πραγματοποιήσεως του υποδειχθέ- 

ντος μέτρου απορέει εξ αυτού την της ελευθερίας θελήσεως και απαραβιάστου παρα- 

δοχής των Χριστιανών τούτων και εκ της δηλωθείσης επιθυμίας της μονίμου διατη- 

ρήσεως της Δημογεροντίας, επιφορτισμένης ιδίως δια βασ. διατάγματος τας κληρο- 

νομικάς και ορφανικάς υποθέσεις, και ότι εξ αυτής δεν θα προκύψει ζημίας μάλλον  

δε μεγίστη και σημαντική ωφέλεια εις τα συμφέροντα αυτών και, 

Θέλοντες ώστε η διεξαγωγή των κοινών αυτών υποθέσεων ενεργείτε προ- 

σηκόντος και μετά συντόνου προσπαθείας, αντισταθμίζηται δε η προερχόμενη υλική  

ζημία εκ της απωλείας των ιδίων συμφερόντων των κατά καιρόν Δημογερόντων υπο- 

χρεουμένων να παρευρίσκονται ανελλιπώς εν τη έδρα αυτών δι’ αναλόγου μασθοδο- 
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σίας.  

     Επί τη βάσει των γενικών περί τούτου αναφορών των Χριστιανών κατοίκων  

της τε πόλεως Ηρακλείου και των συγκροτουσών το Τμήμα αυτού επαρχιών Μαλε- 

βυζίου και Τεμένους, Καινουρίου και Πυργιωτίσης Ρίζου και Μονοφατσίου Πεδιά- 

δος Μεραμπέλλου και Λασιθείου και Ιεραπέτρου και Σιτείας. 

     Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά το προσυπογεγραμμένων Θεοφιλεστάτων  

Επισκόπων,  

                      Απεφασίσαμεν και κανονίζομεν  

     Αον  Η εν τω δεκάτω κεφαλαίω και άρθρω νθω του εσωτερικού Διοργανι- 

σμού της Δημογεροντίας διαλανβανομένη διατάξει αφορώσα την εις  έκαστον των  

 Δημογερόντων εκ των εισπραττομένων δικαιωμάτων κατά τον Ειδικόν Κανονισμόν  

 πληρωμήν εξακοσίων Γροσίων κατά μήνα καταργείται. 

      Βον Τα κατά τον ειρημένον Ειδικόν Κανονισμόν εισπραττόμενα δικαιώ- 

ματα από τας κληρονομικάς και ορφανικάς υποθέσεις θέλουσι παραδίδεσθαι εις την  

Διεύθυνσιν της Χρστ. Ορφ. Τραπέζης, ήτις θέλει φροντίζει να εγγράφη αυτά εις την  

μερίδα των περισευμάτων αυτής προερχομένων εκ του τόπου τρία τοις εκατόν. Όπερ  

λαμβάνει πλέον του διδομένου εις τα ορφανά δώδεκα τοις εκατόν των δανειζομένων  

παρ’ αυτοίς χρηματικών κεφαλαίων των πληρώνει δε με χρέος της μερίδος ταύτης εν  

τη λήξει εκάστου μηνός ανά Γρόσια πεντακόσια εις τους κατά καιρόν διωρισμένους  

Δημογέροντας λαμβάνουσα τακτικήν απόδειξιν. 

       Γον Εποχή καθ’ ην άρξεσθαι η εκ πεντακοσίων Γροσίων ορισθείσα μισθο- 

δοσία, λογίζεται η πρώτη του Ιανουαρίου μηνός του τρέχοντος έτους 1864 αφ’ότου  

θέλει πληρώσει η Διεύθυνσις της Χριστ. Ορφ. Τραπέζης τους καθυστερημένους εις  

τους νυν Δημογέροντας μισθούς και εξακολουθήσει πληρώνουσα αυτούς τακτικώς.  

       Δον Η μισθοδοσία των Γραμματέων και των Κλητήρων της Δημογεροντίας  

ούσα ωρισμένη θέλει εξακολουθήσει η αυτή διδομένη τακτικώς εις έκαστον τούτον  

επι αποδείξει μετά την λήξιν εκάστου μηνός παρά της Διευθύνσεως της Χριστ. Ορφ.  

Τραπέζης, χρεωνούσης την ειρημένην μερίδα των περισευμάτων εκτός εάν η ανάγκη  

το καλέση να γίνη αύξησις αυτής, ότε θέλει ειδοποιείσθαι εγγράφως η ρηθείσα Διεύ- 

θυνσις δια τα περαιτέρω  

      Εον εις την λήξιν εκάστου μηνός θέλει διαβιβάζεσθαι εις την Διεύθυνσιν της  

Χριστ. Ορφ. Τραπέζης σημείωσις των γενομένων γραφικών εξόδων δια την πλη- 

ρωμήν αυτών εκ της μερίδος των περισευμάτων αυτής ήτις θέλει λαμβάνει απόδειξιν 

 υπογεγραμμένη από τους κατά καιρόν Δημογέροντας. 

      ΣΤον  Ο Κανονισμός ούτος υπογραφείς παρ’ ημών των Δημογερόντων εκ  

των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων του Τμήματος Ηρακλείου, και επικυρωθείς παρά της  

Α. Σεβασμιότητος του Μητροπολίτου Κρήτης Κυρίου Διονυσίου θέλει εκτελείται  

κατά γράμμα μέχρις ετέρας αποφάσεως ακυρούσης αυτόν ! 

       Εγένετο εν Ηρακλείω Κρήτης σήμερον τη εικοστήν δευτέραν Νοεμβρίου  

του χιλιοστού οκτακοσιοστού εξηκοστού τετάρτου έτους.  

  Aκαδίας Γρηγόριος          Οι δημογέροντες του τμήματος Ηρακλείου  

Χερρονήσου Μελέτιος    » Ιωάννης Δρακάκης  

  Ιεροσιτείας Ιλαρίων                  2                    » Μ. Καστρινογιαννάκης  

Πέτρας  Μελέτιος           15 -125               » Μ. Π. Μαστοράκης  

        » Ιω. Κοκολάκης  

        » Ν. Αρχοντάκης  

            Ο Γραμματεύς  

                  Στ. Μαρκόπουλος  
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Επειδή εν τοις ανωτέρω επισήμοις εγγράφοις εκτείθενται και αναπτύσσονται  

οι λόγοι, οίτινες προκάλεσαν την από κοινού δια γενικών αναφορών δηλωθείσαν θέ- 

λησιν των Χριστιανών κατοίκων της τε πόλεως και των επαρχιών του Τμήματος  

Ηρακλείου και επομένως την λήψιν του αναγκαίου και ευλόγου τούτου μέτρου της  

 μισθοδοσίας των κατά καιρόν δημογερόντων ορισθείσης δι’ εκάστου τούτων εις Γρό- 

σια πεντακόσια κατά μήνα καθ’όν τρόπον ενεκρίθη.  

Επειδή επί της ανωτέρω καταχωριθείσης επιστολής της Α. Σεβασμιότητος του  

 Μητροπολίτου Κρήτης Κυρίου Διονυσίου υπό ημερομηνίαν 8 Δεκεμβρίου Τ.Ε.  

εξάγεται, ότι απεδέχθην και αναγνώσθη : το εύλογον και δίκαιον του μέτρου τούτου του  

να πληρωθώσι οι Δημογέροντες της υφισταμένης περιόδου από πρώτης Ιανουα- 

ρίου του έτους 1864 τους καθυστερημένους αυτών μισθούς ανά Γρόσια Πεντακόσια  

και πληρώνηται εις το εξής ορισθείς μισθός ούτος εις τους κατά καιρόν εκλεγμένους  

και αναγνωριζομένους, Δημογέροντας των επτά εκλογικών περιφερειών του Τμήμα- 

τος Ηρακλείου εκ της μερίδος των καθαρών περισσευμάτων, εις ην θα προστίθενται  

τα κατά το ειδικόν Κανονισμόν εισπραττόμενα Δικαιώματα από τας κληρονομικάς  

και ορφανικάς υποθέσεις της δικαιοδοσίας της Δημογεροντίας και,  

Επειδή εν τοις ειρημένοις επισήμοις εγγράφοις καθορίζεται ο τρόπος της  

πληρωμής των μισθών των γραμματέων και των κλητήρων ως και των εξόδων του  

Γραφείου της Δημογεροντίας εκ της αυτής των περισευμάτων μερίδος της ενταύθα  

Χριστ. Ορφ. Τραπέζης. 

              Δια ταύτα και  

Ιδόντες την δια της μνησθείσης επιστολής της Α. Σεβασμιότητος του Μητρο- 

πολίτου Κρήτης Κυρίου Διονυσίου δοθείσας ημίν εντολήν  του να βάλωμεν εις τάξιν  

τα εις αυτόν προς επικύρωσιν σταλέντα Πρακτικά, άπερ επιβεβαιώθησαν υπ’ αυτόν  

και επρωτοκολλήθηκαν. 

           Εγκρίνομεν τα εξής 

Αον  Η Διεύθυνσις της εν ταύτα Χριστιανικής Τραπέζης συμμορφουμένη με  

τας διατάξεις του εν τη παρούσα πράξει καταχωρηθέντος ειδικού Κανονισμού, θέλει 

ενεργήσει τα εξής.    

1ον  Να πληρώση εις τους εν ενεργία Δημογέροντας εκ της μερίδος των  

περισευμάτων ανά Γρόσια πεντακόσια καθ’έκαστον ως ακολούθως. 

Εις τον κύριον Ιω. Δρακάκην Δημογέροντα Ηρακλείου από αης Ιανουαρίου 1864 Γρ.   6.000 

    »   »    »    Ιω. Μ. Κοκολάκην      »  Μεραμβέλλου και λασιθίου       »             »     »    6.000 

    »   »    »    Εμ. Π. Mαστοράκην    » Ρίζου και Μονοφατσίου             »            »     »    6.000 

    »   »          Ν. Αρχοντάκη              »          Πεδιάδος                             »            »     »    6.000  

    »   »       Λεωνίδα Κουρμούλη      »  Καινουρίου κ΄ Πυργιωτίσης       »            »     »    6.000  

    »   »       Εμ. Καστρινογιαννάκη   »   Μαλεβυζίου κ΄ Τεμένους  

            Από 1ης Απριλίου Τ.Ε. μέχρι 1ης Ιανουαρίου 1865                                               4.500 

     »           Γεωργίου Καραντινού Δημογέροντα Ιεράς και Σιτείας  

            Από 1ης Αυγούστου Τ.Ε. μέχρι 1ης Ιανουαρίου 1865                                              2.500 

     »           Ιωάννην Οικονομίδην πρώην Δημογέροντα μαλεβυζίου Τεμένους  

            Από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 1ης Απριλίου ιδίου έτους                                1.500 

                  Πέτρος Τάντουλος πρώην Δημογέροντα Ιεράς κ΄ Σιτείας  

             Από 1ης Ιανουαρίου Τ.Ε. μέχρι 1η Αυγούστου ιδίου έτους                              3.500 

Ήτοι το όλον Γρόσια τεσσαράκοντα δύο χιλιάδες                         

Και λάβη παρ’ενός εκάστου αυτών τακτικήν απόδειξιν                                 Γρ.  42. 000 

 2ον  Να πληρώνη τακτικώς κατά μήναν από πρώτης Ιανουαρίου του έτους 1865 εκ  
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της αυτής περισευμάτων μερίδος, εις οποίαν θέλουν προστίθενται και τα εισπραττό- 

μενα κατά τον ειδικόν Κανονισμόν δικαιώματα της Δημογεροντίας εις τους ήδη  

υπάρχοντας και εσομένους Δημογέροντας ανά Γρόσια πεντακόσια και λαμβάνειν  

παρ’ αυτώ οσαύτως τακτικήν απόδειξιν. 

  Βον  Η Διεύθυνσις της Χριστιανικής Ορφανικής Τραπέζης λαμβάνουσα υπ’  

όψιν των κάτωθι λογαριασμών των εσόδων και εξόδων της Δημογεροντίας ταύτης. 

        Λογαριασμός από πρώτης Ιανουαρίου 1864 μέχρι πρώτης Ιανουαρίου 1865 

         Δούναι           λαβείν 

Από εισπράξεις του μηνός Ιανουαρίου 1864 Γρ. 1.021 εις μισθούς αου Γραμματέως  Στ. Μαρκόπουλον  Γρ.   7.200    

                 »    Φεβρουαρίου   »    »   2.709.10     »       βου          »             Γ. Μεϊμαράκη         »     4.800 

    »    Μαρτίου          »    »      432.20      »      γου          »              Γ. Φιλιππάκη          »     2.400 

    »    Απριλίου κ  ́Μαΐου »  2.424          »      Αου   κλητήρος       Κ. Λορέντζου         »     2.400 

     »    Ιουνίου           »      »   2.107,20     »      Βου         »              Γ. Μορονιανάκη     »     1.800 

    »    Ιουλίου           »      »   1.586                                         Γρ. 18. 600 

    »   Αυγούστου κ΄7βρίου » 2.006,20   εις έξοδα Γραφείου Δημογεροντίας               »    1.751,25  

             Οκτωβρίου       »      »  2.722,10  

              Νοεμβρίου       »      »  1.034,20 

              Δεκεμβρίου      »       »  1.666,30 

                      Γρ. 17.710,10 

Όσα οφείλονται προς εξίσωσιν             »     2.641,15  

 

                      Γρ. 20.351,25                                                              Γρ.  20.351,25 

 

Να εγγράψη σε ιδιαίτερο βιβλίο τον εκτεθέντα λογαριασμόν των εισπραχθέντων δι - 

καιωμάτων κατά την ιδιαιτέραν διατίμησιν της Δημογεροντίας και των δαπανηθέντων  

εις μισθούς και εις έξοδα του γραφείου αυτής και εξακολουθεί τακτικώς να καταχωρή  

εν αυτώ τα από αης Ιανουαρίου Τ.Ε. εισπραττόμενα δικαιώματα, καθ’ ην θα λαμβάνει  

αύτη σημείωσιν εν τω τέλει εκάστου Μηνός μετρήσει δε εις το Γραφείο της Δημογε - 

ροντίας το Υπόλοιπον του ανωτέρω λογαριασμού Γρόσια δύο χιλιάδας και εξακόσια 

τεσσαράκοντα εν και δέκα πέντε τεσσαρακοστά. Συμμορφούμενοι με την περί τούτου  

διάταξιν του εν τη παρούσει πράξει συμπεριληφθέντος ειδικού κανονισμού, και 

  Γον Να πληρώνη κατά την ιδιαιτέραν διάταξιν του ειρημένου ειδικού Κανονι- 

σμού τους μισθούς των Γραμματέων και κλητήρων της Δημογεροντίας από πρώτης  

 Ιανουαρίου Τ.Ε. ως εφ’ εξής. 

 Εις τον αον Γραμματέα αυτής κον  Σταύρον Μαρκόπουλον ανά Γρ. εξακόσια τον καθ’ έκαστον μήνα. 

  »    »    βον  Γραμματέα   »      »    Γεώργιον Μεϊμαράκην     »   Γρ. τετρακόσια                » 

  »    »    γον          »            »      »   Γεώργιον Α. Φιλιππάκην  »   Γρ. διακόσια                    »  

  »    »    αον  Κλητήρα       »      »   Κωνσταντίνον Λορέντζο   »    »   διακόσια                   » 

  »    »    βον        »              »      »   Γεώργιον μο ρονιανάκην   »    »  εκατόν πενήντα         » 

   Εγένετο η παρούσα πράξις σήμερον τη εικοστή έκτη Ιανουαρίου του χιλιοστού 

 οκτακοσιοστού εξηκοστού πέμπτου έτους ημέρα Τρίτη Μ. Μ. ης αντίγραφον 

 ενεκρίθη να διαβιβασθή προς την Διεύθυνσιν της Χριστ. Ορφανικής Τραπέζης το  

 Τμήματος Ηρακλείου προς ακριβή αυτής εκτέλεσιν. 

  (υπογρ.) Αρκαδίας Γρηγόριος                 2                   Οι Δημογέροντες  

      »      Ιεροσιτείας Ιλαρίων              15-126                   »  Ιωάννης Δρακάκης  
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      »      Πέτρας Μελέτιος             »  Μ. Καστρινογιαννάκης    

                   »  Ιωάννης Μ. Κοκολάκης  

                    »  Μ. Π. Μαστοράκης  

                    »  Ν. Αρχοντάκης  

                   »  Γ. Καραντινός  

          Ο Γραμματεύς  

                         Στ. Μαρκόπουλος 

Ότι ακριβές αντίγραφον εξαχθέν εκ των σελίδων 47-53  του βιβλίου των διαφόρων  

πράξεων.  

                  Εν Ηρακλείω τη 27 Ιανουαρίου 1865    

        Ο του Σεβαστού Αγίου Κρήτης Επίτροπος                Οι Δημογέροντες  

Τ.Υ. Αρκαδίας Γρηγόριος επιβεβαιοί                   

                      »  Ιωάννης Δρακάκης 

        Τ.Σ.Υ.                  »  Μ. Καστρινογιαννάκης  

              »  Ιωάννης Μ. Κοκολάκης  

                »  Μ. Π. Μαστοράκης  

              »  Ν. Αρχοντάκης  

                         Ο Γραμματεύς  

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣΗ ΤΟΥΣ 
 

Ρηνάκη Αικατερίνη 

kaitirinaki28@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 – Ψυχολόγος 

 

Αντωνάκη Ευαγγελία 

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 

 

Περίληψη 

Η εισήγηση διαπραγματεύεται το μεγάλο ζήτημα της ομαλής ένταξης και οικοδόμησης των 

απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών με μηδενική έως ελάχιστη γνώση της 

ελληνικής γλώσσας (αλλοδαποί, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, ρομά, κλπ.). Στο Θεωρητικό μέρος 

της εισήγησης γίνεται αναφορά σε μελέτες κι έρευνες σχετικά με την αναγκαιότητα ψυχολογικής 

υποστήριξής τους, καθώς και στις Δομές Υποδοχής κι Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην 

ελληνική εκπαίδευση. Στο ερευνητικό μέρος της παρουσιάζονται τα συμπεράσματα μελέτης 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δομών, που ισχύουν σήμερα στον ελλαδικό χώρο και τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών των κανονικών τμημάτων, όπου φιλοξενούν μαθητές με μηδενική 

γνώση της ελληνικής γλώσσας, και των Τάξεων Υποδοχής. Σκοπός είναι να αναδειχθεί η 

αναγκαιότητα μιας εκπαιδευτικής πολιτικής τέτοιας, που να οδηγεί στην ομαλή σχολική και 

κοινωνική ένταξη των μαθητών που ξεκινούν τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο, χωρίς να 

γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Επιδίωξή μας είναι η κατάθεση προτάσεων βελτίωσης των 

υφιστάμενων δομών. 
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Λέξεις κλειδιά: αλλοδαποί μαθητές, προσφυγόπουλα, Τάξεις Υποδοχής, ένταξη, 

διαπολιτισμική εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Είναι γεγονός ότι η χώρα μας έχει μπει σε μια εποχή εντυπωσιακών μεταναστευτικών 

ρευμάτων, κυρίως προσφύγων, με αποτέλεσμα τη μόνιμη διαμονή ενός μεγάλου αριθμού 

αλλοδαπών μαθητών, επηρεάζοντας σημαντικά τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού της 

Ελλάδας, ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο, τις μεγάλες πόλεις και τα νησιά μας..  

Σήμερα, όταν μιλάμε για εκπαίδευση αλλοδαπών μαθητών, στο μυαλό μας έχουμε τους 

χιλιάδες πρόσφυγες που εισήλθαν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Το μεγάλο ρεύμα προσφύγων 

μπήκε το 2015 και κορυφώθηκε μέχρι το 1ο τρίμηνο του 2016, κυρίως από την Τουρκία μέσω των 

νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.  

Στόχος μας όμως δεν είναι να εστιάσουμε στους μαθητές - πρόσφυγες οι οποίοι ζουν στα 

Κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, αλλά στους μαθητές εκείνους που εγγράφονται είτε ως πρόσφυγες, 

είτε ως μετανάστες στα ελληνικά σχολεία, όχι μαζικά, αλλά διασκορπισμένα. Είναι σαφές, ότι η 

όσο το δυνατόν γρηγορότερη ένταξη τους στη σχολική κοινότητα, θα βοηθήσει, ώστε όλο το 

μαθητικό δυναμικό αυτής να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Ζητούμενο μας, λοιπόν, 

είναι η βελτίωση των υφιστάμενων δομών με την κατάθεση προτάσεων, οι οποίες είναι 

καταστάλαγμα των απόψεων των εκπαιδευτικών, που διδάσκουν σε μαθητές με μηδενική έως 

ελάχιστη γνώση της ελληνικής γλώσσας είτε στην Κανονική Τάξη είτε στην Τάξη Υποδοχής.  

2. Εκπαιδευτική πολιτική και μαθητές με μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας  

Μετά τη δεκαετία του 1980 η Ελλάδα γίνεται χώρα υποδοχής τόσο μεταναστών όσο και 

παλιννοστούντων. ενώ από το 1990-1991 στην Ελλάδα εισέρχεται πλήθος ομογενών από τη 

Σοβιετική Ένωση, πρόσφυγες από Αλβανία, και τον Τρίτο Κόσμο (Παρούτσας, 2012).   

Το «προσφυγικό ζήτημα για τη χώρα μας εισήλθε σε μια κρίσιμη φάση από τις αρχές του 

2015 και κορυφώθηκε την περίοδο Αυγούστου 2015 – Μαρτίου 2016. Σε μελέτη της Ειδικής 

Γραμματείας Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Μεταναστευτικής και Προσφυγικής Πολιτικής 

(Φεβρουάριος 2017) αποτυπώνεται σε αριθμούς η προσφυγική – μεταναστευτική  κρίση όπου 

φαίνεται, ότι τη διετία 2015-2016 είχαμε 1.200.000 αφίξεις σε νησιά, 7.000 αφίξεις μέσω χερσαίων 

συνόρων και 50.000 διασώσεις στη θάλασσα.  

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε και επεξεργάστηκε τo Μάρτιο του 2017 το Υπουργείο 

Παιδείας, τα οποία προέρχονται από δική του καταγραφή, από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, 

από εκθέσεις του Συνηγόρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Παιδιού/Συνηγόρου του Πολίτη και από τη UNICEF, 

υπολογίζεται, ότι 8.000 - 8.500 παιδιά 4-15 ζουν σε 40 Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων. Επιπλέον, 

8.036 παιδιά (0-18 ετών) ζουν σε δομές και διαμερίσματα, που διαχειρίζεται η Ύπατη Αρμοστεία 

του ΟΗΕ. Συνολικά, το ΥΠΠΕΘ υπολογίζει ότι περίπου 7.700 παιδιά σε ηλικίες δημοτικού και 

γυμνασίου  και  2.000 παιδιά προσχολικής ηλικίας ζουν σε  Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και σε 

δομές ελεγχόμενες από την Ύπατη Αρμοστεία. Επίσης, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά, ότι 

περίπου 2.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν τοποθετηθεί η πρόκειται να μεταφερθούν σε δομές 

φιλοξενίας (Αναγνώστου, 2017). 

Τα παραπάνω παιδιά είναι βέβαιο, ότι νιώθουν αισθήματα ανασφάλειας και άγχους 

βρισκόμενα σ’ ένα ξένο περιβάλλον, ακόμα κι αν είναι το πλέον φιλόξενο. Η μητρική γλώσσα τους, 

η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν το εργαλείο της κοινωνικοποίησής τους, της αποδοχής τους από τους 

άλλους και της σχολικής τους καταξίωσης, τώρα μετατρέπεται σε εργαλείο απομόνωσης και 

στιγματισμού (Θωμά, Δ., 2010:202-204). 

Η ομαλή ένταξή των μαθητών διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης είναι 

υποχρέωση της Πολιτείας. Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση έχει ως έργο της, να προετοιμάσει τους 
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αυριανούς πολίτες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ενισχύοντας τον αμοιβαίο σεβασμό και την 

αποδοχή της διαφορετικότητας. 

2.1. Η διγλωσσία στη σχολική ηλικία 

 Διγλωσσία «είναι η ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί δύο γλώσσες σε διαφορετικές 

καταστάσεις και κάθε φορά να αλλάζει αυτόματα, χωρίς δυσκολίες, το γλωσσικό κώδικα» 

(Weinreich, 1964, σ.1). 

Αρχικά, από το 1920 έως το 1960 επικρατούσα άποψη ήταν ότι η διγλωσσία είχε αρνητικές 

συνέπειες σχετικά με τη γνωστική και νοητική ανάπτυξη του ατόμου, όπως υποστήριζε και η 

έρευνα του Saer, για την οποία αναφέρεται εκτενώς ο  Baker (2001:201). Από το 1960 και μετά, 

όταν άρχισε να ερευνάται το θέμα της διγλωσσίας πιο εμπεριστατωμένα, αναδείχθηκαν τα θετικά 

της στοιχεία. Ειδικότερα η έρευνα των Peal και Lambert (1962) στον Καναδά, αποτέλεσε τον 

προάγγελο της σύγχρονης προσέγγισης της διγλωσσίας και της γνωστικής λειτουργίας, καθώς 

ανέδειξε ως θετικά οφέλη της διγλωσσίας την καλλιέργεια της αφαιρετικής σκέψης, την εξέλιξη της 

διανοητικής ευελιξίας και την ανάπτυξη της αντίληψης (Baker 2001:207). 

Έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η αθροιστική διγλωσσία, η αναγκαιότητα δηλαδή 

ενός ατόμου να χρησιμοποιεί εξίσου καλά περισσότερες της μίας γλώσσας (Lambert, 1967:91), 

είναι συνυφασμένη με τη δημιουργία μεγαλύτερου αριθμού νευρωνικών δικτύων στον εγκέφαλο 

(Diamond, Kirkham & Amso, 2002:352-362). Σύμφωνα επίσης με τα αποτελέσματα έρευνας των 

Peal και Lambert (1962:20) στον Καναδά σχετικά με τις θετικές σχέσεις ανάμεσα στη διγλωσσία 

και στη γνωστική λειτουργία, επιβεβαιώνεται, ότι η διγλωσσία συμβάλλει στην εξέλιξη της 

διανοητικής ευελιξίας, στην καλλιέργεια της αφαιρετικής σκέψης και στην ανάπτυξη της αντίληψης 

(Baker, 2001:207) καταλήγοντας στο συμπέρασμα, ότι οι δίγλωσσοι μαθητές έχουν μια νοητική 

υπεροχή σε σχέση με τους μονόγλωσσους συμμαθητές τους. Συγκρίνοντας τη λειτουργία της 

αποκλίνουσας ή δημιουργικής σκέψης ανάμεσα σε ένα μονόγλωσσο και ένα δίγλωσσο άτομο έχει 

διαπιστωθεί, ότι το δίγλωσσο άτομο έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί μια ιδέα μέσα από δύο ή 

και περισσότερες λέξεις, αναπτύσσοντας μεγαλύτερη ποικιλία συνειρμών από ό,τι το μονόγλωσσο 

και κατά συνέπεια μεγαλύτερη ευελιξία και πολυπλοκότητα στην σκέψη του (Ricciardelli, 1992, 

σσ. 242-254). 

«Η οικογένεια συνεχίζει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την κατάκτηση και διατήρηση των 

μεταναστευτικών γλωσσών στην Αυστραλία» γράφει η Pauwels (2005: 125) θέλοντας να δείξει το 

σημαντικό ρόλο της οικογένειας για τη διατήρηση της γλώσσας προέλευσης. Είναι βέβαιο ότι η 

γλώσσα προέλευσης δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς τη μετάδοσή της από γενιά σε γενιά (Fishman, 

1991: 113). Πολλοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν το οικογενειακό περιβάλλον στη διατήρηση 

της μητρικής γλώσσας και συνεπώς στην ανάπτυξη της διγλωσσίας, σημαντικότερος των οποίων, η 

αξία που η ίδια η οικογένεια δίνει στη χρήση της γλώσσας προέλευσης (Fishman, 1991: 35), αξία η 

οποία διαμορφώνει και τις στάσεις των ίδιων των παιδιών (Baker, 2007: 7). Σε αντίθετη περίπτωση, 

όταν δηλαδή η οικογένεια επιλέγει την τακτική της αφομοίωσης (Παπαδοπούλου, 2006:39-43) ή 

της ενσωμάτωσης στην χώρα υποδοχής, όπως ήταν ο όρος πριν τη δεκαετία του ’50 

(Παπαδοπούλου κ.α., 2003), η γλώσσα υποδοχής υπερέχει της γλώσσας προέλευσης κι έχουμε 

μονόπλευρη διγλωσσία (Lambert, 1967:91). Η ύπαρξη ομοεθνών στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, 

το κοινωνικό – μορφωτικό στάτους της οικογένειας (Pauwels, 2008: 722) και ο χρόνος παραμονής 

στη χώρα εισόδου επηρεάζουν τη στάση, που θα κρατήσει η οικογένεια στο θέμα της διατήρησης η 

μη της γλώσσας προέλευσης (Pauwels, 2005: 127).  

Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη γλωσσική διατήρηση έξω από την οικογένεια είναι η 

εκπαίδευση (Baker, 2007: 7, Pauwels, 2008: 722), η κοινωνική, οικονομική και πολιτική θέση της 

κοινότητας σε σχέση με την κυρίαρχη κοινωνία, οι πολιτισμικές διαφορές  μεταξύ τους (Γογωνάς, 

2010: 29). Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2001) στην Ελλάδα οι γλώσσες προέλευσης των 

μεταναστών, των παλιννοστούντων και των αλλοδαπών περιορίζονται στην οικογένεια ή στο στενό 
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κοινωνικό κύκλο, αφού η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας δεν αφήνει περιθώρια για λήψη μέτρων, 

που να κινούνται στη λογική της κοινωνικής διγλωσσίας (Γκαϊνταρτζή κ.ά., 2011: 2-3).  

2.2. Δομές Υποδοχής κι Εκπαίδευσης που λειτουργούν στο ελληνικό σχολείο  

Στην Ελλάδα, τα πρώτα προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης άρχισαν να 

εφαρμόζονται στην αρχή της δεκαετίας του ΄80 µε την Υπουργική Απόφαση, αρ. Φ.818-2/4139/20-

10-1980 (Φ.Ε.Κ. 1105 τ.Β′/4-11-1980) ως συνέπεια της ανεπαρκούς γνώσης της γλώσσας των 

παιδιών των παλιννοστούντων Ελλήνων αλλά και της εισόδου μεγάλου αριθμού Ποντίων. Ο στόχος 

ήταν οι παλιννοστούντες μαθητές να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες, που απέκτησαν στο 

προηγούμενο σχολικό περιβάλλον, και να αποκτήσουν όλα εκείνα τα εφόδια που είναι απαραίτητα 

για την ομαλή ένταξή τους στην  ελληνική εκπαίδευση. Καθιερώνονται έτσι Τάξεις Υποδοχής με 

την παραπάνω Υπουργική Απόφαση του 1980 και Φροντιστηριακά Τμήματα με την Εγκύκλιο με 

αριθμό πρωτοκόλλου Φ.818/2/Ζ/21/3175/7-9-82. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 λόγω των εισροών μεταναστών από την Αλβανία και τις 

Ανατολικές χώρες της Ευρώπης με το Νόμο 1894/1990 επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο 

λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής, οι οποίες δεν είναι πλέον ανεξάρτητα τμήματα, αλλά 

ενταγμένα στο σχολικό περιβάλλον. Στόχος τους είναι η ομαλή προσαρμογή των μαθητών στη 

σχολική κοινότητα. Διδάσκονται εκτός του μαθήματος της Γλώσσας και αυτό της Ιστορίας. Με την 

Υπουργική Απόφαση Φ2/378/Γ1/1124/18-12-1994 (ΦΕΚ 930τΒ΄) αποφασίζεται η πρόσληψη 

ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για να διδάξουν τη Γλώσσα και τον Πολιτισμό της χώρας προέλευσης, 

κάτι που, όπως επισημαίνει ο Δαμανάκης (1998:60), δεν έγινε πραγματικότητα. Ήταν ίσως και η 

μόνη προσπάθεια αναγνώρισης της αξίας εκμάθησης της γλώσσας προέλευσης.  

Το 1999 με την Υπουργική Απόφαση Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999 (ΦΕΚ 1789/1999) η 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αναφέρεται ως δεύτερη γλώσσα για τους αλλοδαπούς μαθητές 

και διδάσκεται με εντατική διδασκαλία στις Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα. 

Ευθύνη της απόφασης για την οργάνωση της διδασκαλίας έχει ο Σύλλογος Διδασκόντων.  

Στις Τάξεις Υποδοχής Ι, εφαρμόζεται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής ως 

δεύτερης ξένης γλώσσας και η φοίτηση διαρκεί ένα διδακτικό έτος. Στις Τάξεις Υποδοχής ΙΙ 

εφαρμόζεται ένα μικτό πρόγραμμα μαθησιακής υποστήριξης των μαθητών, το οποίο 

πραγματοποιείται μέσα στις κανονικές τάξεις με παράλληλη υποστηρικτική γλωσσική διδασκαλία.  

Προκειμένου να δημιουργηθεί Τ.Υ. Ι ή ΙΙ, απαιτούνται τουλάχιστον 9 μαθητές και μέχρι 17. Το 

πρόγραμμα των Φροντιστηριακών Τμημάτων παρακολουθείται από μαθητές παλιννοστούντες ή 

αλλοδαπούς, που είτε δεν φοίτησαν σε Τ.Υ. Ι ή ΙΙ και αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες, είτε 

εντάχθηκαν στα υποστηρικτικά γι' αυτούς μέτρα και παρακολούθησαν τα σχετικά μαθήματα, αλλά 

εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες στην κανονική τάξη. Η λειτουργία των 

Φροντιστηριακών Τμημάτων πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου.  

Ο Νόμος 3879/2010, στο ξεκίνημα της προσφυγικής κρίσης, εισάγει το θεσμό των Ζωνών 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας με στόχο την ισότιμη ένταξη όλων των αλλόγλωσσων μαθητών στο 

εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων. Με την Υπουργική 

Απόφαση αρ. 131024/Δ1/8-8-2016 (ΦΕΚ 2687/τ.Β'/29-8-16) ρυθμίζονται οι Ζώνες Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητες, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικά 

Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π  και Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων ΖΕΠ. 

Για τη στελέχωση των παραπάνω δομών προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Κατά το 

σχολικό έτος 2017-2018 δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά σχολεία της χώρας να λειτουργήσουν 

μόνο Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και όχι Φροντιστηριακά Τμήματα, μέσω συγχρηματοδοτούμενου 

έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (εγκύκλιοι Α΄ Φάσης με αρ. 

πρωτ.: Φ1/79524/Δ1/ 15-05-2017 και   Β΄ Φάσης με  αρ. πρωτ.: Φ1/162834/Δ1/ 29-9-2017). Για το 

σχολικό έτος 2018-2019 σχετική εγκύκλιος με αριθμό πρωτοκόλλου Φ1/87941/Δ1/30-5-2018 δίνει 

τις οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία ε[ίσης μόνο Τάξεων Υποδοχής στο 

πλαίσιο της συνέχισης των Δράσεων των προηγούμενων ετών. Οι εκπαιδευτικοί που θα 
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απασχοληθούν στο πλαίσιο της Πράξης, θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής με κύριο 

αντικείμενο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα 

αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η παραμονή στο εκπαιδευτικό 

σύστημα των μαθητών/τριών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και των προσφυγοπαίδων.  

Σύμφωνα  με την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου Φ31/152590/Δ1/14-9-2917 τα βιβλία που 

το Υπουργείο Παιδείας προσέφερε στους μαθητές των Τάξεων Υποδοχής ανάλογα με το επίπεδο 

γνώσης της ελληνικής γλώσσας, είναι α) «Το μικρό μου Λεξικό 1» ή  «Το μικρό μου Λεξικό 2»  για 

Αρχάριους ή  « Το μικρό μου Λεξικό 3» για Ημι-προχωρημένους ή «Το μικρό μου Λεξικό 4» για 

Προχωρημένους και Β) «Γεια σας 1» ή «Γεια σας 2» για Αρχάριους ή «Γεια σας 3» για Ημι-

προχωρημένους ή   «Γεια σας 4» για Προχωρημένους. 

Για τη φοίτηση μαθητή/τριας σε Τάξη Υποδοχής απαιτείται α) η διεξαγωγή διαπιστωτικών 

τεστ, β) η ενυπόγραφη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει το παιδί  του 

την ΤΥ  και γ) απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για το ποιοι μαθητές θα φοιτήσουν σε Τάξεις 

Υποδοχής, αιτιολογημένα. 

2.3.  Μελέτη περίπτωσης τάξης υποδοχής με ανομοιογένεια μαθητικού πληθυσμού  

Πραγματοποιήσαμε μελέτη σχολείου των νοτίων προαστίων του Λεκανοπεδίου, το μόνο στο 

οποίο η Τάξη Υποδοχής ιδρύθηκε τα σχολικό έτος 2017-2018 για παιδιά μεταναστών με μηδενική 

ή ελάχιστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και στη συνέχεια φιλοξένησε 5 προσφυγόπουλα. 

Συμμετείχαν σε αυτήν η Υπέυθυνη της Τάξης Υποδοχής, η Διευθύντρια, οι Υπεύθυνοι των εννέα 

τμημάτων του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων Πληροφορικής, Καλλιτεχνικών, Φυσικής 

Αγωγής, Καλλιτεχνικών, Μουσικής και Ξένων Γλωσσών (Αγγλικής, Γερμανικής και Γαλλικής).  

Η Τάξη Υποδοχής ξεκίνησε να λειτουργεί με τη Β΄ φάση διορισμών αναπληρωτών στις 14 

Νοεμβρίου 2017. Η δασκάλα της τάξης είχε μικρή διδακτική εμπειρία και καμία γνώση  

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης – εκπαίδευσης σε τάξη υποδοχής. Αντιμετώπισε δυσκολία όσον 

αφορά την κατάταξη των μαθητών σε επίπεδα ελληνομάθειας, που αφορούσε τους μαθητές με 

κάποια γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αντιμετωπίστηκε με την βοήθεια και στήριξη 

κυρίως των υπευθύνων εκπαιδευτικών της τάξης, που φοιτούσε ο/η κάθε μαθητής/τρια. ‘Ήταν τόσο 

μεγάλη η ανομοιογένεια και η δυσκολία διαχείρισής της τάξης Υποδοχής, που αναγκαστήκαμε να 

χωρίσουμε σε περισσότερες ομάδες τα παιδιά και συνεπώς, να μειωθούν οι ώρες φοίτησης.  

 Συγκεκριμένα φοίτησαν σε αυτήν με μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας  3 μαθήτριες 

(Α΄, Ε΄ και Στ΄) αδελφές από την Κίνα, 2 μαθητές αδέλφια από την Αλβανία (Α΄ τάξη), 4 μαθητές  

από τη Συρία (Β΄ και Δ΄ τάξη) κι ένας από το Ιράν (Δ΄ τάξη). Επίσης, φοίτησαν με ελάχιστη γνώση 

της ελληνικής γλώσσας 3 μαθητές Ρομά (Β΄, Γ, Δ΄), και 7 μαθητές/τριες από την Αλβανία (Γ΄,Δ΄, 

Ε΄ και Στ΄). 

Η μόνη επιμόρφωση που έγινε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας ήταν 

από τους Σχολικούς Συμβούλους μετά από τη Β΄ Φάση διορισμών, το Δεκέμβριο του 2017. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας δύο 

επιμορφώσεις (μία εξ αποστάσεως και μία διά ζώσης) για τους Σχολικούς Συμβούλους και τους 

Διευθυντές, που είχαν υπό την εποπτεία τους Τάξεις  Υποδοχής. 

Δεν υπήρχε αίθουσα για να φιλοξενήσει την Τάξη Υποδοχής και γι΄ αυτό το μάθημα γινόταν 

είτε στη μικρή αίθουσα μουσικής, είτε στη Βιβλιοθήκη του σχολείου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 

τη χρήση της. 

Αν και κάθε μαθητής/-τρια έχει τις δικές του ανάγκες, πόσω μάλλον ο/η μαθητής/τρια που 

έχει βιώσει αποχωρισμούς και απώλειες, προσωρινές ή πιο μόνιμες,  με γλωσσικούς και 

πολιτισμικούς φραγμούς, κληθήκαμε να προσφέρουμε ομαλή ένταξη και άμεση υποστήριξη, χωρίς 

την παρουσία ειδικών επιστημόνων όπως Ψυχολόγων και Κοινωνιολόγων και ειδικών Διερμηνέων. 

Η επικοινωνία με μαθητές και μαθήτριες που προέρχονταν από την Αλβανία γινόταν εύκολα, γιατί 

είχαμε άλλους μαθητές από την Αλβανία ως διερμηνείς και οι γονείς γρήγορα εντάσσονταν στη 

μαθητική κοινότητα, γνωρίζοντας άλλους ομοεθνείς γονείς. Η επικοινωνία με τους γονείς των 
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μαθητών/-τριών από την Κίνα γινόταν μέσω μίας κυρίας που γνώριζε τη γλώσσα προέλευσής τους. 

Η επικοινωνία με τους γονείς των προσφύγων μαθητών γινόταν μέσω των κοινωνικών λειτουργών 

των δομών (ΜΚΟ), οι οποίοι είχαν την ευθύνη της φροντίδας τους για ομαλή ένταξη. Οι γονείς των 

μαθητών Ρομά είχαν δυνατότητα λεκτικής επικοινωνίας, αλλά δεν γνώριζαν γραφή. Από την 

Πολιτεία η μόνη δυνατότητα που δόθηκε, ήταν ένας διερμηνέας για ολόκληρη τη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και αφορούσε μόνο τους προερχόμενους από Συρία 

πρόσφυγες. 

Στο τέλος του σχολικού έτους, τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών/τριών, σύμφωνα με 

τα διαπιστωτικά τεστ, ήταν διαφορετικά για το κάθε παιδί. Ειδικότερα:  

Οι τέσσερις μαθητές - πρόσφυγες από τη Συρία ήταν φανερό πως είχαν βιώσει δυσκολίες, 

που τους γέμιζε ανασφάλεια. Ήταν παιδιά τα οποία δεν είχαν εμπειρία από σχολική κοινότητα και 

η επιθυμία τους ήταν, να φύγουν από την Ελλάδα για Γερμανία. Αυτό δυσκόλεψε πολύ όχι τόσο 

την ένταξή τους όσο τη μαθησιακή τους εξέλιξη. Αντίθετα ο μαθητής από το Ιράν ζούσε σε μια  

οικογένεια με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, είχε φοιτήσει σε σχολείο στη χώρα του και γνώριζε 

άριστα τη γλώσσα προέλευσής του. Αυτό το παιδί είχε πολύ γρήγορη εξέλιξη τόσο στον προφορικό 

όσο και στον γραπτό λόγο, καθώς και ομαλότατη ενσωμάτωση στη σχολική κοινότητα.  

Από τα τρία αδέλφια με χώρα προέλευσης την Κίνα, τα δύο μεγαλύτερα φοιτούσαν κανονικά 

στη χώρα τους, είχαν κατακτήσει τη γλώσσα προέλευσης και μπόρεσαν με μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση να ξεκινήσουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Το μικρότερο αδερφάκι τους 

και τα δύο αδερφάκια με χώρα προέλευσης την Αλβανία ξεκίνησαν στην Α΄ τάξη κι έχουν τη 

δυνατότητα σταδιακά να μάθουν σωστά την ελληνική γλώσσα. Θα ήταν ιδανική κατάσταση, να 

είχαν τη δυνατότητα να διδαχθούν και τη γλώσσα προέλευσης, ώστε να κερδίσουν τα πνευματικά 

οφέλη της διγλωσσίας. 

Οι τρεις μαθητές Ρομά έχουν καταφέρει να ενσωματωθούν στη σχολική κοινότητα, αν και  οι 

απουσίες τους είναι αρκετές. Η δίχρονη ενισχυτική διδασκαλία στην τάξη Υποδοχής τα έχουν 

βοηθήσει, να κατακτήσουν μέτρια την ανάγνωση και γραφή. 

Οι 7 μαθητές με χώρα προέλευσης την Αλβανία, οι οποίοι γνώριζαν την ελληνική γλώσσα, 

είχαν μεγαλύτερη πρόοδο και μπόρεσαν να ενταχθούν στην κανονική τάξη και να παρακολουθούν 

με μεγαλύτερη ευκολία όλα τα μαθήματα. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη μελέτη περίπτωσης συμφωνούν, ότι τα αποτελέσματα της 

λειτουργίας της Τάξης Υποδοχής θα ήταν ακόμα καλύτερα, αν είχαμε φροντιστηριακά τμήματα 

κατά την ώρα λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου, ώστε να φοιτούν όσοι μαθητές προέρχονται 

από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και παρουσιάζουν δυσκολίες στην αφομοίωση της ύλης της 

ημέρας. Επίσης αναδείχθηκε η σημασία και η αξία της ίδρυσης της Τάξης Υποδοχής από την 

πρώτη μέρα του σχολικού έτους, καθώς και η αναγκαιότητα ύπαρξης ειδικής αίθουσας με την 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. 

2.3. Συζήτηση  

Από τις μελέτες των νόμων κι εγκυκλίων καθώς κι από τη μελέτη περίπτωσης γίνεται φανερό, 

ότι δεν υπάρχει σταθερή και μακροχρόνια εκπαιδευτική στρατηγική στην χώρα μας, που να αφορά 

τους αλλοδαπούς μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα επικοινωνίας, αφού δεν γνωρίζουν την 

ελληνική γλώσσα. Η προτεραιότητα ύπαρξης προσφυγόπουλων και ο ελάχιστος αριθμός 9 αφήνει 

πλήθος παιδιών μεταναστών κι ευάλωτων ομάδων με μηδενική ή ελάχιστη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας εκτός του θεσμικού πλαισίου, που θα έπρεπε να διέπει την εκπαίδευσή τους. Επίσης δε 

λειτουργούν τα φροντιστηριακά τμήματα ώστε να ενισχύσουν την προσπάθεια εκείνων που 

υστερούν των άλλων μαθητών στην Τάξη Υποδοχής στην κατάκτηση της Γλώσσας.  

Διαπιστώσαμε τη σημασία της διατήρησης και της καλλιέργειας της μητρικής γλώσσας για τη 

νοητική και γλωσσική εξέλιξη του παιδιού, καθώς και για την ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης. Η 

επαρκής γνώση της γλώσσας προέλευσης είναι καθοριστικός παράγοντας για την κατάκτηση της 

γλώσσας υποδοχής. Τα αποτελέσματα ερευνών και μελετών σχετικά με τη διγλωσσία, τα οποία 
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παραπάνω αναφέρονται, πολύ λίγο επηρέασαν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της χώρας μας σχετικά 

με το θέμα αυτό. Γνωρίζουμε επίσης, τη σημασία και την αξία της επικοινωνίας και της 

συνεργασίας όχι μόνο με το/τη μαθητή/τρια αλλά και με τους οικείους του/της. Το ελληνικό κράτος 

δεν δύναται να παράσχει διερμηνείς, οι οποίοι να μπαίνουν στα σχολεία (Κουκουμάκας, 2017)  κι 

έτσι το σχολείο στηρίζεται στη βοήθεια εθελοντών και ΜΚΟ.  

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στις τάξεις Υποδοχής είναι αναπληρωτές πολλές φορές με 

μηδενική διδακτική εμπειρία, οι οποίοι δεν διορίζονται εγκαίρως και δεν υπάρχει η δυνατότητα να 

διδάξουν στο ίδιο με το περσινό τους σχολείο. Στα περισσότερα σχολεία δεν υπάρχει αίθουσα για 

τη λειτουργία της τάξης υποδοχής με αποτέλεσμα να μην είναι σταθερό το περιβάλλον της 

διδασκαλίας και μάθησης. Η έλλειψη χρηματοδότησης και υλικοτεχνικής υποδομής αφορά 

γενικότερα το δημόσιο σχολείο, πολύ περισσότερο την Τάξη Υποδοχής, αφού το έργο της ακουμπά 

με ιδιαίτερη ευαισθησία ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας δεν υπάρχει συστηματική επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. Όσο αφορά το θέμα που διαπραγματευόμαστε, οι εκπαιδευτικοί, χωρίς καμία 

επιμόρφωση, καλούνται να χωρίσουν τα παιδιά σε κατηγορίες ελληνομάθειας, να διαχειριστούν την 

ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού της τάξης και τις συναισθηματικές δυσκολίες τους. 

Ιδιαίτερα οι πρόσφυγες - μαθητές που έχουν βιώσει δύσκολες καταστάσεις  τις οποίες δεν είναι σε 

θέση να επικοινωνήσουν, έχουν ανάγκη από εκπαιδευτικούς με γνώση και εμπειρία.  

Δεν υπάρχει καμία στήριξη από ειδικό επιστημονικό προσωπικό, όπως ψυχολόγους και 

κοινωνικούς λειτουργούς. Οι μαθητές - πρόσφυγες μέσω των δομών, έχουν τη δυνατότητα για την 

αναγκαία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δυνατότητα που δεν υφίσταται, όταν πρόκειται για 

οικογένειες που βρίσκονται εκτός δομών. 

3. Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης ήταν να αναδειχθεί η αναγκαιότητα μιας εκπαιδευτικής 

πολιτικής τέτοιας, που να οδηγεί στην ομαλή σχολική και κοινωνική ένταξη των μαθητών που 

ξεκινούν τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο, χωρίς να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. 

Επιδίωξή μας είναι η κατάθεση προτάσεων βελτίωσης των υφιστάμενων δομών.  

Συμπερασματικά θεωρούμε, ότι για την καλύτερη υποστήριξη των παιδιών με μηδενική ή 

ελάχιστη γνώση της ελληνικής γλώσσας απαιτείται η ίδρυση Τάξεων Υποδοχής από την πρώτη 

μέρα του σχολικού έτους, σε όλα τα σχολεία όπου φοιτούν αλλοδαποί μαθητές, πρόσφυγες και 

μαθητές ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ανεξαρτήτου αριθμού & προέλευσης, με έμπειρο 

εκπαιδευτικό προσωπικό. Είναι αναγκαία η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και η 

στήριξη και θεσμική συνεργασία με Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ψυχολόγους, Κοινωνικούς 

Λειτουργούς κλπ.) και αντίστοιχους φορείς (υγείας για πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με 

κοινωνικούς φορείς Δήμου κλπ.). 

Απαραίτητη είναι η δημιουργία αυτόνομων αιθουσών για τις Τάξεις Υποδοχής με κατάλληλη 

υλικοτεχνική υποδομή (διαδραστικός πίνακας, κομπιούτερ, εκτυπωτής, εγχειρίδια κλπ.) κι εξίσου 

απαραίτητη η Επαναφορά των Φροντιστηριακών Τμημάτων στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.  

Η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας θα πρέπει να εστιάσει στη λογική της κοινωνικής 

διγλωσσίας. 
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Γελαστοπούλου Μαρία 

gelm@iep.edu.gr 

Εισηγήτρια ΕΑΕ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 

Περίληψη  

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, διεθνώς, βασίζονται στις αρχές της ενταξιακής 

εκπαίδευσης στοχεύοντας στη δημιουργία δημοκρατικών σχολικών περιβαλλόντων και στη 

διασφάλιση ίσων ευκαιριών συμμετοχής όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με 

αναπηρία. Η εφαρμογή Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος κρίνεται απαραίτητη 

προκειμένου να παρασχεθούν η κατάλληλη εκπαίδευση και  οι απαραίτητες υπηρεσίες ειδικής 

αγωγής με τρόπο που συμβάλει στην προώθηση μιας ενταξιακής προοπτικής και όχι στον 

αποκλεισμό μαθητών με αναπηρία. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελούν οι απόψεις και 

εμπειρίες των συμμετεχόντων στη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής του Εξατομικευμένου 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Σκοπό της έρευνας αποτελεί η αποτύπωση της παρούσας 

κατάστασης στην προσχολική εκπαίδευση, υπό το πρίσμα της ενταξιακής οπτικής. Το 

μεθοδολογικό  πλαίσιο περιλαμβάνει τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων  μέσω 

συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων και παρατήρησης. Τα ευρήματα αφορούν στις εκπαιδευτικές 

πρακτικές που εφαρμόζονται, στους ρόλους των νηπιαγωγών και δίνουν απαντήσεις  αναφορικά με 

την προώθηση ή μη ΄πρακτικών ένταξης και ισότιμης εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία.  

 

Λέξεις κλειδιά: Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ενταξιακή εκπαίδευση, 

αναπηρία, προσχολική εκπαίδευση 

mailto:lyyyyy@yahoo.gr
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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα  εισήγηση  αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού εγχειρήματος που αφορά 

στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ) για 

την εκπαίδευση νηπίων με αναπηρία, καθώς αυτό αποτελεί διεθνώς  βασική προϋπόθεση και 

σημείο εκκίνησης στη μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία των εν λόγω μαθητών. Το ΕΕΠ 

συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία με διαφορετικούς όρους, όπως Ατομικό Εκπαιδευτικό Πλάνο 

(Individual Education Plan), Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Individual Education Programme),  

Εξατομικευμένη Μάθηση (personalized learning), Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΑΠΕ), 

Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ). Αναφορικά με τον προσδιορισμό του δεν 

υπάρχει ένας κοινός ορισμός, ούτε εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα εκπαιδευτικά 

συστήματα. Στην παρούσα εργασία νοηματοδοτείται ως ένα πλαίσιο εκπαιδευτικού 

προγραμματισμού που διαμορφώνεται συνεργατικά και διεπιστημονικά από όλους τους 

εμπλεκομένους στην εκπαίδευση του μαθητή και με τη συμμετοχή των γονέων,  προκειμένου να 

παρασχεθούν η κατάλληλη εκπαίδευση στο  σχολείο και  οι απαραίτητες υπηρεσίες ειδικής αγωγής 

εντός  και εκτός σχολείου λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της προσωπικότητας του μαθητή, τα 

ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, το μαθησιακό του στυλ,  τις δυνατότητες και αδυναμίες του (Blackwell, 

Rossettim, 2014· Andreasson  et al, 2013∙ Mitchell,  Morton et al, 2010· NCFSE, 2006· N. 

3699/2008). Στην Ελλάδα την κύρια ευθύνη για το σχεδιασμό των ΕΕΠ έχουν τα ΚΕΔΔΥ (Υ.Α 

4494_8-11-2001, ΦΕΚ 1503, τ. Β), ενώ σύμφωνα με νέα Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ. 2103/19-06-

2017, άρθ.2, παρ.5) στα ειδικά εχολεία τα ΕΕΠ σχεδιάζονται από εκπαιδευτικούς και τις 

ειδικότητες που υποστηρίζουν τους/τις μαθητές/τριες. 

Η Εφαρμογή του διερευνήθηκε υπό το πρίσμα της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Unesco, 2007)  και της ενταξιακής εκπαίδευσης ως 

προϋπόθεση ενός  δημοκρατικού σχολείου. H ενταξιακή εκπαίδευση συνδέεται με τη μελέτη της 

αναπηρίας μέσα από μια κοινωνιολογική προσέγγιση και απαιτεί την αναδόμηση της κοινωνίας και 

του σχολείου, ώστε να προάγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αρχή της ισοτιμίας και της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, η αύξηση της συμμετοχής και η άρση των περιοριστικών αντιλήψεων και 

πρακτικών που οδηγούν στο διαχωρισμό και τον αποκλεισμό. Βασίζεται σε μια θετική αντίληψη 

της  διαφορετικότητας και της αναπηρίας που εκλαμβάνεται ως ευκαιρία για μάθηση και όχι ως 

πρόβλημα προς ομαλοποίηση (Booth,  Ainscow, 2011). Η εκπαιδευτική ένταξη αφορά σε όλους 

τους μαθητές  που διαφέρουν μεταξύ τους και στοχεύει όχι μόνο στην τοποθέτησή τους στο 

σχολείο, αλλά και στην αναδόμησή του ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ετερογένειας του 

μαθητικού πληθυσμού, κανένας μαθητής να μη μένει εκτός σχολείου, όλοι να ευημερούν, να έχουν 

πλήρη συμμετοχή και να απολαμβάνουν την πρόσβαση και την επιτυχία τους στο κοινό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ζώνιου-Σιδέρη, Σπανδάγου, 2004).   

Η έρευνα υλοποιήθηκε στη βάση  μιας προσωποιημένης εκπαιδευτικής προσέγγισης 

(Personalised Learning) που τοποθετεί το μαθητή στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

επικεντρώνεται στην ενεργή συμμετοχή του στο σχεδιασμό, την εφαρμογή, και την αξιολόγηση 

αυτής. Βασικό μέλημα αποτελεί η εφαρμογή στρατηγικών μάθησης που ταιριάζουν στον κάθε 

μαθητή (NJDOE, 2014∙ Unesco, 2012). Βασικές αρχές της αποτελούν οι κάτωθι: 

 Έχει ως αφετηρία πως όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν διαμορφώνοντας κατάλληλα   

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

 Αφορά σε όλους τους μαθητές, ανάπηρους και μη και θέτει υψηλές προσδοκίες.  

 Θέτει ως γενικό στόχο να καταστεί η ατομική μαθησιακή ανάγκη του μαθητή πρωταρχικής 

σημασίας σε σημαντικές εκπαιδευτικές και διδακτικές αποφάσεις, αντί να προτιμάται να 

είναι ευκολότερη για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία. 

 Εστιάζει στα ατομικά χαρακτηριστικά, στο σύνολο της προσωπικότητας και των αναγκών 

του ατόμου, στους διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης, στις κλίσεις, στα ταλέντα, στα 

ενδιαφέροντα των μαθητών, στα διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά του.  
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 Δίνει έμφαση στην ενίσχυση της φωνής του μαθητή, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 

και στην αναγνώριση αυτών των δυνατοτήτων από το μαθητή.  

 Συνάδει με τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική προσέγγιση. 

 Στοχεύει στην ενδυνάμωση και αλλαγή  του σχολείου, της μαθησιακής διαδικασίας, του 

Π.Σ. των μεθόδων και πρακτικών, του ρόλου των εκπαιδευτικών, ώστε το μαθησιακό 

περιβάλλον να ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα του μαθητή προκειμένου να 

συμμετάσχει στο μέγιστο και να εκφράζει τις ικανότητες-δεξιότητες του. Στη διαμόρφωση 

του μαθησιακού περιβάλλοντος συμμετέχει και ο μαθητής.  

  Προϋποθέτει την εμπλοκή των γονέων, την αλληλεπίδραση των μαθητών, την 

αυτοαξιολόγησή τους και την αξιολόγηση της συνεισφοράς του κάθε μέλους στην ομάδα 

(ετεροαξιολόγηση). 

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η εν λόγω έρευνα στοχεύει στην αποτύπωση της παρούσας 

κατάστασης αναφορικά με την εφαρμογή του ΕΕΠ στην προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα για 

την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιδιώκεται να 

διερευνηθούν και να μελετηθούν α) το θεσμικό πλαίσιο  αναφορικά με το ΕΕΠ, β) οι απόψεις και οι 

εμπειρίες των εμπλεκομένων αναφορικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή του και οι προτάσεις 

τους για την εφαρμογή του στη βάση των ίσων ευκαιριών, της ισότιμης συμμετοχής και πρόσβασης 

στην εκπαίδευση. Απώτερο στόχο αποτελεί η ανάδειξη των προκλήσεων που προκύπτουν από την 

εφαρμογή του ΕΕΠ και των προοπτικών για την εγκαθίδρυση ενταξιακών εκπαιδευτικών 

πρακτικών στο πλαίσιο εφαρμογής του για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού σχολείου για όλους.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα της ευρύτερης έρευνας αφορούν α) στον προσδιορισμό και στη 

νοηματοδότηση του ΕΕΠ, β) στο σχεδιασμό, στην  εφαρμογή και αποτελεσματικότητά του, γ) στη 

διεπιστημονική – πολυεπίπεδη συνεργασία και δ) στην εκπαιδευτική πολιτική και στο ρόλο του 

ΕΕΠ αναφορικά με την  προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης. Το βασικό ερώτημα που 

συνδέεται με την παρούσα εισήγηση είναι αν η εφαρμογή του ΕΕΠ, όπως προκύπτει από την 

εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική, προωθεί την ενταξιακή εκπαίδευση.  

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση της έρευνας 

2.1. Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκόπιμη κρίθηκε η αξιοποίηση ενός μεθοδολογικού  πλαισίου που περιλαμβάνει τη συλλογή 

ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων από όλους τους εμπλεκομένους στο σχεδιασμό και στην 

εφαρμογή του ΕΕΠ νηπίων με αναπηρία, αλλά και την υλοποίηση μιας έρευνας δράσης για την 

εφαρμογή του ΕΕΠ, υπό το πρίσμα της ενταξιακής εκπαίδευσης. Η χρήση πολλαπλών μεθόδων και 

εργαλείων στοχεύει στην ολιστική προσέγγιση του θέματος, στην τριγωνοποίηση των δεδομένων 

της έρευνας  και στην παραγωγή έγκυρων και αξιόπιστων ευρημάτων (Ιωσηφίδης, 2003· Mason, 

2003). 

Η έρευνα  υλοποιήθηκε σε 2 φάσεις. Στην πρώτη φάση (της οποίας τα αποτελέσματα 

αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας εργασίας) πραγματοποιήθηκαν α) ημιδομηνένες 

συνεντεύξεις με όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαίδευση  νηπίων με αναπηρία β) ανάλυση 

αρχείων,  γ) μη συμμετοχική παρατήρηση ετήσιας βάσης,  διάρκειας 250 ωρών, σε 22 ειδικά 

νηπιαγωγεία και τμήματα ένταξης νηπιαγωγείων δ) ανάπτυξη ερωτηματολογίων  που βασίζονται 

στα δεδομένα των συνεντεύξεων και αποστολή τους σε όλα τα Κέντρα Διάγνωσης, 

Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) της χώρας που είναι υπεύθυνα για τη διάγνωση και 

το σχεδιασμό του ΕΕΠ των νηπίων με αναπηρία. Στη δεύτερη φάση υλοποιήθηκε  εκπαιδευτική 

παρέμβαση  για την εφαρμογή του ΕΕΠ ως έρευνα δράσης σε σχολική μονάδα που επιλέχτηκε μετά 

τις  επιτόπιες παρατηρήσεις.  

Με βάση το σχεδιασμό της έρευνας στις συνεντεύξεις συμμετέχουν ο Δ/ντης του τμήματος 

Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, το προσωπικό  των επτά ΚΕΔΔΥ Αττικής, οι Σχολικοί Σύμβουλοι 

ΕΑΕ,  οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που υλοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις και η 
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παρέμβαση, γονείς ανάπηρων μαθητών. Από τις είκοσι μία ημιδομημένες συνεντεύξεις σε 

εκπαιδευτικούς ΕΑΕ οι δεκατέσσερις αφορούν σε  Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.)  και  επτά σε ειδικά 

νηπιαγωγεία. 

Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε στη θεματική ανάλυση περιεχομένου (Ιωσηφίδης, 

2003). Η ερμηνεία των δεδομένων αξιοποιεί συνδυαστικά το εννοιολογικό πλαίσιο που παρέχει το 

κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας (Barton & Oiver, 2003), οι θεωρίες της κριτικής 

παιδαγωγικής καθώς και οι παραδοχές της ερμηνευτικής παράδοσης. 

2.2. Παρουσίαση - ανάλυση 

Οι βασικοί άξονες των δεδομένων που θα παρουσιαστούν αφορούν α) στις πρακτικές  

σχεδιασμού του ΕΕΠ και στο περιεχόμενό του, β) σε ζητήματα αξιολόγησης των νηπίων με 

αναπηρία, καθώς και εφαρμογής  και αξιολόγησης του ΕΕΠ νηπίου με αναπηρία, γ) στη 

διεπιστημονική προσέγγιση, δ) στο ρόλο των γονέων, ε) στους ρόλους των νηπιαγωγών γενικής και 

ειδικής εκπαίδευσης αναφορικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή του ΕΕΠ στα TE και ΣΜΕΑΕ, 
στ)  σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής  και ζ) στις προτεινόμενες αλλαγές. 

  Με βάση τα δεδομένα της έρευνας, κατά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας από τα 

62 ΚΕΔΔΥ,  16  σχεδίασαν ΕΕΠ για νήπια με αναπηρία, καθώς έκριναν πως είναι αναγκαίο, χωρίς 

ωστόσο συστηματική υποστήριξη των σχολείων σε ετήσια βάση λόγω έλλειψης χρόνου και 

προσωπικού και μεγάλου αριθμού αιτήσεων για διάγνωση. Στην έκθεση αξιολόγησης του μαθητή 

εμπεριέχονται, κυρίως, γενικές προτάσεις εκπαιδευτικής προσέγγισής του. Αντίστοιχα, στις 

σχολικές μονάδες ο σχεδιασμός των ΕΕΠ  δεν προσλαμβάνεται από όλες τις εκπαιδευτικούς ως 

βασική αρμοδιότητά τους.  Οχτώ νηπιαγωγοί  μόνο κάνουν λόγο για σχέδια ΕΕΠ μη 

διεπιστημονικού χαρακτήρα. 

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων/ουσων αναφέρει πως η καταγραφή των στόχων  και της 

παρούσας κατάστασης του μαθητή αποτελούν βασικούς άξονες του ΕΕΠ (Πιν. 1) που σχεδιάζεται 

για τα νήπια με αναπηρία. Δεν περιλαμβάνονται άξονες που κρίνονται απαραίτητοι υπό το πρίσμα 

της ενταξιακής φιλοσοφίας και συνάδουν με τη διεθνή πρακτική, όπως συνεργατικές πρακτικές, 

διαφοροποιήσεις και προσαρμογές, αξιολογικές διαδικασίες, δυνατότητες ενδιαφέροντα και κλίσεις 

των νηπίων, προτεινόμενες παρεμβάσεις και εκτός σχολείου, συνεργασία με την οικογένεια κ.α.       

( Rakap, 2015· Foreman,  2006).  
 

Πίνακας 1. Άξονες περιεχομένου ΕΕΠ 

 

   Τ.Ε ΣΜΕΑΕ 

Καταγραφή της παρούσας κατάστασης του μαθητή     5      1 

Στόχοι     9      7 

Τομείς εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων     2   

Δραστηριότητες     3   

Συνεργασία με γονείς     2   

Ώρες απασχόλησης από ειδικότητες           1 

Τρόποι επίτευξης στόχων       2 

 

Σε επίπεδο σχεδιασμού και εφαρμογής οι περισσότερες ενέργειες και πρακτικές αφορούν 

κυρίως στη διαγνωστική διαδικασία και όχι σε ζητήματα παιδαγωγικής για την εφαρμογή του ΕΕΠ. 

Τα ΚΕΔΔΥ εστιάζουν κυρίως στην έκδοση γνωματεύσεων και δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στην 

υποστήριξη των μαθητών στα σχολεία, παρότι θα το προτιμούσαν, όπως αναφέρουν οι 

συμμετέχοντες/ουσες. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά μιας συμμετέχουσας: «τα ΚΕΔΔΥ 

κατάντησαν να παράγουν γνωματεύσεις…...η γνωμάτευση είναι ένα τίποτα… δε χρειάζεται για την 
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εκπαιδευτική παρέμβαση, θα πρέπει να φτάσουμε να μη χρειάζεται για το σχεδιασμό του 

προγράμματος..»  Σ7.  
Η αξιολόγηση των μαθητών στο ΚΕΔΔΥ υλοποιείται ως επί το πλείστον  από εκπαιδευτικό 

προσχολικής, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής της τάξης 

συμμετέχουν συνήθως  μόνο με την υποβολή παιδαγωγικής έκθεσης στην περίπτωση που ζητηθεί 

από το ΚΕΔΔΥ. Κυρίως περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού από τους γονείς, τη χρήση σταθμισμένων 

τεστ ή και άτυπης αξιολόγησης σε μια ή δύο συνεδρίες. Στις σχολικές μονάδες που υλοποιήθηκε η 

παρατήρηση βασικό μέσο αξιολόγησης ήταν η παρατήρηση (Πίν. 2). Οι εναλλακτικές μορφές 

αξιολόγησης δυναμικού τύπου  δε φαίνεται να  αποτελούν την κύρια αξιολογική πρακτική 

(Γελαστοπούλου, 2016∙ Vygotsky, 1993). Αναφορικά με την επάρκεια του χρόνου που διατίθεται 

στα ΚΕΔΔΥ για την  αξιολόγηση κάθε νηπίου προκειμένου να διεξαχθεί μια έγκυρη διάγνωση, 

μόνο το 39%  των συμμετεχόντων  πανελλαδικά υποστηρίζει  πως ο χρόνος αξιολόγησης είναι 

επαρκής για μια σφαιρική αξιολόγηση δυναμικού τύπου. Αναφορικά με την καταλληλότητα και 

επάρκεια των αξιολογικών εργαλείων στα ΚΕΔΔΥ προκειμένου να συμβάλουν σε μια σφαιρική και 

έγκυρη αξιολόγηση, η πλειονότητα συμμετεχόντων στην έρευνα υποστηρίζει πως τα παρεχόμενα 

εργαλεία και μέσα αξιολόγησης δεν είναι όλα κατάλληλα και επαρκή προκειμένου να συμβάλουν 

σε μια αξιολόγηση δυναμικού τύπου και κάνουν λόγο για την αναγκαιότητα παροχής κοινών 

εργαλείων αξιολόγησης από το ΥΠΠΕΘ για όλα τα ΚΕΔΔΥ. 
 

Πίνακας 2. Τρόποι και μέσα αξιολόγησης του νηπίου 
 

 
ΤΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ 

Παρατήρηση στην τάξη 11 7 3 

Παρατήρηση στο ΚΕΔΔΥ   12 

Λήψη ιστορικού από γονείς   14 

Πληροφορίες από εκπαιδευτικούς της τάξης   7 

Βιντεοσκόπηση 
 

1  

Λίστες δεξιοτήτων, κλείδες παρατήρησης 
 

2 12 

Παιδαγωγική αξιολόγηση από ειδικότητες 
 

2  

Σταθμισμένα Τεστ  2 
 

10 

Συστηματική καταγραφή παρατηρήσεων 
 

1  

Ατομική αξιολόγηση με αυτοσχέδιο πρωτόκολλο παρατήρησης 1 
 

 

Γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ 1 
 

 

Άτυπη αξιολόγηση 5 3 4 

 

Η παιδαγωγική της ένταξης προϋποθέτει ένα κοινό ευέλικτο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) με 

δυνατότητα διαφοροποίησης και αξιοποίησης ποικίλων τρόπων εργασίας στην τάξη (Ζώνιου-

Σιδέρη, Σπανδάγου, 2004). Τα  δεδομένα της έρευνας καταδεικνύουν πως δεν ακολουθείται ένα 

κοινό Π.Σ.  για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία στα Τ.Ε.  και στις ΣΜΕΑΕ. Ο κάθε 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί το Π.Σ. που κρίνει πως είναι το καταλληλότερο, μεταξύ των οποίων το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο –ΔΕΠΠΣ, τα Αναλυτικά 

Προγράμματα Ειδικής Αγωγής του Π.Ι. 2004, το Πλαίσιο Ανάπτυξης Προγραμμάτων Ειδικής 

Αγωγής-ΠΑΠΕΑ 1996. Επιπλέον, από τις παρατηρήσεις στην τάξη προκύπτει πως εφαρμόζεται 

κυρίως η μετωπική διδασκαλία και ατομική εργασία. Ακόμη και στις περιπτώσεις που τα παιδιά 
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εργάζονται σε ομάδες, συνήθως το καθένα εργάζεται ατομικά και όχι ομαδοσυνεργατικά. Η 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας φαίνεται να  ταυτίζεται με την απλούστευση και την τροποποίηση 

και μόνο μια αναφορά παραπέμπει στις τρεις διαστάσεις διαφοροποίησης της διδασκαλίας 

(περιεχόμενο, διαδικασία, αποτέλεσμα). Η διαφοροποίηση προσλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο 

από τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς  και ορισμένες μορφές διαφοροποίησης που προτείνονται  

έρχονται σε αντίθεση με το εννοιολογικό περιεχόμενο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Πίν. 3). 
Το ΕΕΠ εφαρμόζεται κυρίως σε συνθήκη διδασκαλίας 1:1 και έξω από την τάξη (Hart, 1992). 

 
Πίνακας 3. Μορφές διαφοροποίησης  

 

   Τ.Ε ΣΜΕΑΕ 

Απλοποίηση των ερωτήσεων  και απλούστευση του περιεχομένου των εργασιών     5   

Προσαρμογή υλικού, χρήση απτικού και τρισδιάστατου υλικού  1 

Μείωση των απαιτήσεων και των προσδοκιών     1   

Απόσυρση από την τάξη και υλοποίηση διαφορετικών εργασιών      1   

Ατομική υποστήριξη μέσα στην τάξη     1   

Σεβασμός του διαφορετικού ρυθμού μάθησης του παιδιού     1   

Παρουσίαση του περιεχομένου με εναλλακτικούς τρόπους, π.χ. με κίνηση, 

παντομίμα, με χρήση εποπτικών μέσων 

    3   

Παιχνίδι με το παιδί     1   

Διαφοροποίηση περιεχομένου εργασιών     1 1 

Διαφοροποίηση των στόχων  1 

Ανάλογα με το μαθητή άλλες φορές διαφοροποιείται το περιεχόμενο, άλλες η 

διαδικασία και άλλες το αποτέλεσμα.  

    1   

Διαφοροποίηση της γλώσσας- χρήση ΕΝΓ   1 

 
Ως προς την αξιολογική διαδικασία του ΕΕΠ, βασικό κριτήριο αποτελεί η επίτευξη των 

στόχων. Ο αναστοχασμός σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζονται και η αυτοαξιολόγηση 

αναφέρεται μόνο από μία εκπαιδευτικό. Τα ΚΕΔΔΥ αντίστοιχα αξιολογούν  την εφαρμογή του 

ΕΕΠ μέσω ανατροφοδοτικών συναντήσεων με εκπαιδευτικούς της τάξης και σε ορισμένες 

περιπτώσεις με επιτόπιες παρατηρήσεις στην τάξη (Ζώνιου-Σιδέρη  et al, 2012) 

Αναφορικά με τη διεπιστημονική-πολυεπίπεδη συνεργασία και τη λειτουργία της 

διεπιστημονικής ομάδας στα ΚΕΔΔΥ στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΕΠ, παρότι κρίνεται αναγκαίο, 

δεν υλοποιούνται διεπιστημονικές συναντήσεις όσο συχνά θα έπρεπε, λόγω  έλλειψης χρόνου και 

μεγάλου αριθμού αιτήσεων για αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί στα νηπιαγωγεία δηλώνουν πως δεν 

υφίσταται διεπιστημονική συνεργασία σε επίπεδο σχεδιασμού αξιολόγησης και εφαρμογής του 

ΕΕΠ συμπεριλαμβανομένων και των γονέων. Ο ρόλος των γονέων περιορίζεται στην ενημέρωση 

και πληροφόρηση. Η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων υποστηρίζεται από μία εκπαιδευτικό 

και δύο συμμετέχουσες από τα ΚΕΔΔΥ,  παρότι η διεθνής πρακτική θεωρεί το γονέα βασικό μέλος 

της ομάδας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του ΕΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ  οι γονείς 

συμπεριλήφθηκαν στα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας με το νόμο PL 94-142/1975, ενώ στην 

Ελλάδα δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί ο ρόλος του γονέα στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας  

(Strogilos et al, 2011∙ Jewell, 2011). 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ΕΑΕ συνδέεται κατά κύριο λόγο με την εκπαίδευση μαθητών με 

αναπηρία και εστιάζει στην παρατήρηση, παιδαγωγική αξιολόγηση και καθορισμό των στόχων των 

νηπίων με αναπηρία. Οι εκπαιδευτικοί EΑΕ στις ΣΜΕΑΕ έχουν ρόλο συντονιστικό  σε σχέση με 

το ΕΕΠ και την κύρια ευθύνη λειτουργίας του σχολείου. Αντίστοιχα οι νηπιαγωγοί της γενικής 

εκπαίδευσης έχουν την κύρια ευθύνη της τάξης  και του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Μόνο μια εκπαιδευτικός γενικής εκπαίδευσης συμμετείχε στο σχεδιασμό του ΕΕΠ 

νηπίων με αναπηρία (Πίν. 4). Οι συνεργατικές πρακτικές μεταξύ των νηπιαγωγών γενικής και 
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ειδικής εκπαίδευσης σε επίπεδο από κοινού σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης  του 

εκπαιδευτικού προγράμματος και του ΕΕΠ δεν υφίστανται (Vlachou, 2006  Ζώνιου-Σιδέρη et al 

2012). 
 

Πίνακας 4. Ορόλος-αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών αναφορικά με το ΕΕΠ 

 

 Τ.Ε. 

ΝΗΠ. 

ΓΕ 

Τ.Ε. 

ΝΗΠ.ΕΑΕ 

ΣΜΕΑΕ 

Παρατήρηση    11 4 

Αξιολόγηση  10 3 

Σχεδιασμός στόχων  10 4 

Σχεδιασμός δραστηριοτήτων  7 3 

Σχεδιασμός ΕΕΠ 1 4 5 

Συναντήσεις με γονείς για στοχοθεσία  2 2 

Συλλογή πληροφοριών από γονείς   2 2 

Η νηπιαγωγός ΕΑΕ έχει την ευθύνη της εκπαίδευσης των νηπίων με 

αναπηρία 

 7  

Η νηπιαγωγός ΕΑΕ δεν περιορίζει το ρόλο της στους μαθητές με 

αναπηρία 

 5  

Συστηματική καταγραφή  3  

Αποδοχή και ένταξη στην ομάδα  1  

Καταγραφή των ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων  1  

Συντονιστικός ρόλος με τις ειδικότητες - Σχεδιασμός ΕΕΠ   5 

Συνεργασία με τους εξωτερικούς θεραπευτές/φορείς  1 1 

Η γενική νηπιαγωγός έχει την ευθύνη της τάξης και του 

εκπαιδευτικού προγραμματισμού 

11   

 

Με βάση τις αναφορές των συμμετεχόντων στην έρευνα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του 

ΕΕΠ,  όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία  δεν προωθεί την ενταξιακή εκπαίδευση και 

την εφαρμογή ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών. Κρίνεται σκόπιμη η αλλαγή του νόμου για 

την ειδική αγωγή και η αναμόρφωση του πλαισίου για την εφαρμογή του ΕΕΠ νηπίων με 

αναπηρία. Οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν στην επιμόρφωση σε θέματα σχεδιασμού και 

εφαρμογής ΕΕΠ,  στον ανασχεδιασμό των ΚΕΔΔΥ με περισσότερες διεπιστημονικές ομάδες για 

την υποστήριξη των σχολείων καθώς  και στη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό (Ζώνιου-Σιδέρη et 

al, 2012). 

Τα δεδομένα της έρευνας εγείρουν δύο βασικούς προβληματισμούς: α) Ο τρόπος σχεδιασμού 

και εφαρμογής των ΕΕΠ νηπίων με αναπηρία συνάδει με τη φιλοσοφία  της ένταξης; β) Ποιες 

ουσιαστικές αλλαγές θα πρέπει να λάβουν χώρα για τη δημιουργία ενταξιακών προοπτικών; Η 

αλλαγή της νομοθεσίας είναι αρκετή για την προώθηση ενταξιακών πρακτικών αν δεν αλλάξουν οι 

αντιλήψεις, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις αναφορικά με τη διαφορετικότητα και την 

αναπηρία; 

Οι διαφοροποιήσεις στον τρόπο εφαρμογής του  ΕΕΠ και οι παρελκόμενες συνέπειες 

αποτελούν πολυπαραγοντικά ζητήματα και εγείρουν διλλήματα και προβληματισμούς που 

σχετίζονται με τη νοηματοδότηση της ενταξιακής εκπαίδευση και του δημοκρατικούς σχολειου, τα 

δικαιώματα, την ισότητα και το ρόλο των κοινωνικών αναπαραστάσεων σε θέματα που αφορούν 

στην αξιολόγηση, στη μαθησιακή διαδικασία, στο Πρόγραμμα Σπουδών, στις συνεργατικές 

πρακτικές καθώς επίσης και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά την κουλτούρα των εμπλεκομένων 
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στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη νομοθεσία και τα αξιακό σύστημα για την τοποθέτηση των 

ατόμων στην κοινωνία (Barton, 1992).   

Όπως προκύπτει από τη μελέτη των ΕΕΠ διαφορετικών χωρών, ο τρόπος εφαρμογής του και  

η προσέγγιση του μαθητή διαφοροποιείται και είτε εστιάζει στο σύνολο της προσωπικότητάς του, 

στις ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και πρόσβασης  και το άτομο αποτελεί το κέντρο της μαθησιακής 

διαδικασίας  (persolalized learning), είτε υιοθετείται μια ελλειμματική προσέγγιση, ιατρικού τύπου  

που εστιάζει στις ειδικές ανάγκες και αδυναμίες του μαθητή για την παροχή υπηρεσιών ειδικής 

αγωγής και κατά επέκταση την κατηγοριοποίηση. Παρόμοια φαίνεται να σκιαγραφείται και η 

κατάσταση στην Ελλάδα  (Blackwell, Rossettim, 2014· Andreasson et al, 2013· Sanches-Ferreira, 

2013). Στην πρώτη περίπτωση το Ε.Ε.Π. φαίνεται να προσλαμβάνεται ως μέσο προώθησης της 

ενταξιακής εκπαίδευσης και της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση το αξιοποιείται ως μέσο ατομικής διδασκαλίας, διαχωρισμού και κατά επέκταση 

στιγματισμού των μαθητών που σταδιακά ωθούνται στον αποκλεισμό. Τέτοιου είδους 

διαφοροποιήσεις και προσεγγίσεις επιφέρουν αντίστοιχες συνέπειες στην εκπαιδευτική πρακτική 

που είτε προάγουν την εξέλιξη και την πρόοδο του μαθητή, είτε οδηγούν στον αποκλεισμό 

(Sanches-Ferreira et al, 2013· Rodger, 2006· Barton, 1992). 

Οι διαφοροποιήσεις στον τρόπο εφαρμογής του  ΕΕΠ και οι παρελκόμενες συνέπειες 

εγείρουν πολυπαραγοντικά ζητήματα, διλλήματα και προβληματισμούς που σχετίζονται με την 

ενταξιακή εκπαίδευση, τα δικαιώματα, την ισότητα, το δημοκρατικό σχολείο, την αξιολόγηση, τη 

μαθησιακή διαδικασία, το Πρόγραμμα Σπουδών, τις συνεργατικές πρακτικές, τα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά και την κουλτούρα των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη 

νομοθεσία και τα αξιακό σύστημα για την τοποθέτηση των ατόμων στην κοινωνία (Mitchell, 

Morton & Hornby, 2010).  

5. Συμπεράσματα 

Τα δεδομένα της έρευνας σκιαγραφούν το πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Ε.Π. στην εκπαίδευση 

νηπίων με αναπηρία. Αναδύονται προβληματισμοί και προοπτικές σε σχέση με τη δυνατότητα  

εφαρμογής ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών και συνεργασίας σε επίπεδο από κοινού 

σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων καθώς επίσης και της 

εφαρμογής του ΕΕΠ των μαθητών με αναπηρία υπό το πρίσμα της ενταξιακής οπτικής. Επιπλέον, 

προάγεται η αναγκαιότητα διασύνδεσης του ΕΕΠ με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και την 

πολυεπίπεδη, διεπιστημονική συνεργασία των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση νηπίων με αναπηρία 

συμπεριλαμβανομένων και των γονέων. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας προσδοκάται να συμβάλουν στην επιστημονική γνώση και να  

αποτελέσουν τη βάση καινοτόμων  εισηγητικών προτάσεων για την εκπαίδευση μαθητών με 

αναπηρία και την εφαρμογή του ΕΕΠ για τον επαναπροσδιορισμό των αρχών και των 

προϋποθέσεων στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα στο νηπιαγωγείο, υπό το 

πρίσμα της ενταξιακής προοπτικής. Δημιουργούνται ευκαιρίες αφενός για προβληματισμό και 

κριτικό αναστοχασμό επί των υπαρχουσών πρακτικών και πλαισίων και αφετέρου για  διάλογο που 

εμβαθύνει σε ζητήματα διαχείρισης της μαθητικής ετερογένειας στο χώρο  της εκπαίδευσης καθώς 

και προσδιορισμού σημαντικών συνιστωσών για την εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών και 

πρακτικών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Ε.Π. 

Οι ανωτέρω προοπτικές θεωρούνται κρίσιμες λόγω της σημαντικότητας του σχεδιασμού και 

της εφαρμογής του ΕΕΠ στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία, ιδιαίτερα στην προσχολική 

εκπαίδευση, καθώς αποτελεί τη βάση όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και καθορίζει την εξέλιξη 

της πορείας του κάθε μαθητή. Επιπλέον, στην πρώιμη ηλικία του νηπιαγωγείου η διαμόρφωση 

αντιλήψεων και ενός ενταξιακού αξιακού συστήματος ή και η αλλαγή διαμορφωμένων 

περιοριστικών αντιλήψεων, στάσεων, προκαταλήψεων και στερεοτύπων για την αναπηρία και τη 

διαφορετικότητα επιτυγχάνεται πιο εύκολα (Δραγώνα, 2004).  
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Περίληψη 

Η ανθρωπογεωγραφία της σχολικής τάξης συνιστά όλες εκείνες τις παραμέτρους της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας που επηρεάζουν την επικοινωνία και το βαθμό εμπλοκής των μαθητών 

στο μάθημα. Πέρα από τη διάταξη των θρανίων ή την επιλογή των μαθητών για το ποια 

τοποχωρική θέση θα καταλάβουν στη διάρκεια του μαθήματος υπάρχουν και άλλοι κοινωνικοί, 

πολιτισμικοί, ανθρωποκεντρικοί και ψυχολογικοί παράγοντες που επιδρούν στην επίτευξη της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας. Η παρούσα εισήγηση στοχεύει στην ανάδειξη και, ταυτόχρονα, στη 

διερεύνηση των δυναμικών χαρακτηριστικών της ανθρωπογεωγραφίας της σχολικής τάξης και πώς 

οι παράγοντες αυτοί μπορούν να συμβάλουν εποικοδομητικά στην αποτελεσματικότητα του 

διδακτώς γίγνεσθαι. Η μελέτη αξιοποιεί τη μέθοδο της βιβλιογραφικής αναδίφησης και στηρίζεται 

στους εξής τρεις άξονες: τον καθορισμό του εννοιολογικού πλαισίου, μέσα από τον εντοπισμό των 

χαρακτηριστικών της ανθρωπογεωγραφίας στη σύγχρονη πολυπολιτισμική τάξη, την ανάδειξη των 

παραμέτρων της αποτελεσματικής διδασκαλίας και την αναζήτηση τρόπων με τους οποίους ο 

http://www.state.nj.us/education/cte/pslp/PSLPGuide.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002202/220240E.pdf
http://http:%20www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/9EA85834AB487A10C2257A7C002CEDA5/$file/Symbasi%20OHE%20kai%20Prwtokollo.pdf
http://http:%20www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/9EA85834AB487A10C2257A7C002CEDA5/$file/Symbasi%20OHE%20kai%20Prwtokollo.pdf
mailto:ioanna_katerini@yahoo.com
mailto:ifykaris@uoi.gr
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εκπαιδευτικός, χρησιμοποιώντας την ανθρωπογεωγραφία της σχολικής τάξης μπορεί να επιτύχει 

την αποτελεσματικότερη διδασκαλία. 

 

Λέξεις κλειδιά: ανθρωπογεωγραφία, διδασκαλία, αποτελεσματικότητα 

1. Εισαγωγή 

Η ανθρωπογεωγραφία11 αποτελεί τμήμα των κοινωνικών επιστημών και η μελέτη της βοηθά 

τον ερευνητή να αξιολογήσει μέσα στο χώρο12 και το χρόνο το αντικείμενο που μελετά, το οποίο 

εστιάζει στη μελέτη του «άλλου» ως διαφορετικού ως εντασσόμενο μέλος ενός συγκεκριμένου 

γεωλογικού, κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου. (Γκαραγκούνης, 2013) 

Οι τεχνικές, οι μέθοδοι αλλά και οι θεωρίες που στηρίζουν την ανθρωπογεωγραφία 

συνδέονται  με τις κοινωνικές και φυσικές περιβαλλοντικές διεργασίες και υποστηρίζουν ότι η 

ανθρωπογεωγραφία αποτελεί  μια κοινωνική κατασκευή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

ρευστότητας και της εξελιξιμότητας. Η μελέτη της επιστήμης αυτής συνδέεται άρρηκτα με τη 

μελέτη της οικονομικής γεωγραφίας, της εθνογραφίας, της ιστορίας και άλλων επιστημών, έτσι 

ώστε ο ερευνητής να διαθέτει μια ολιστική εικόνα του αντικειμένου που μελετά  (Derruau, 

2007:15). 

Στο πεδίο  ενδιαφέροντος της ανθρωπογεωγραφίας αντιστοιχούν (Γκαραγκούνης 2013,10-

11): 

 Τα πολιτισμικά και κοινωνικά δεδομένα, όπως εντάσσονται εντός των πλαισίων της  

«ιστορικότητας» και της «χωρικότητας». 

 Το φυσικό περιβάλλον ως «υλικότητα» του πλαισίου αναφοράς της ανθρωπογεωγραφίας.  

 Οι αναδυόμενες κοινωνικές αναπαραστάσεις και τα υποκείμενα που εμπλέκονται σε αυτές.  

Η ανθρωπογεωγραφία μιας κοινωνικής ομάδας, μιας φυλής, μιας σχολικής τάξης μπορεί να 

μελετηθεί με εθνογραφικές έρευνες και να ερμηνευτεί σε συνδυασμό με διαφορετικά 

κοινωνιολογικά σχήματα που έχουν οριστεί μέχρι σήμερα από κοινωνιολόγους. Ιδιαίτερη δυναμική 

στην μελέτη της επιστήμης της ανθρωπογεωγραφίας εμφανίζουν οι θεωρίες της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης.  

Η σχολή κοινωνικής συμβολικής αλληλεπίδρασης13 με θεμελιωτή τον Mead, στρέφει την 

προσοχή του κοινωνιολόγου στη μελέτη και ερμηνεία της συμπεριφοράς μεμονωμένων ατόμων ή 

και ομάδων, οι οποίοι δρουν με βάση το νόημα που αποδίδουν στα γεγονότα, έτσι ώστε να 

δημιουργείται μια σχέση δυναμικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα άτομα και την κοινωνία. Τα 

άτομα προσπαθούν να ορίσουν την κοινωνική πραγματικότητα έτσι ώστε να επιτύχουν επικοινωνία 

μέσα από την ερμηνεία συμβόλων.14 Για να το κατορθώσουν πρέπει να έχουν συναίσθηση του 

εαυτού και των συμπεριφορών τους. Μέσα από την ερμηνεία που αποδίδει το άτομο στις πράξεις 

                                                   
11  Ο Demangeon ορίζει την επιστήμη της ανθρωπογεωγραφίας  «ως τη μελέτη των σχέσεων των ανθρώπινων 

ομάδων με τον γεωγραφικό περίγυρο. Γεωγραφικός περίγυρος δεν είναι μόνο ο φυσικός περίγυρος, αλλά και εκείνος στον 

οποίο έχει παρέμβει ο άνθρωπος για να τον μετατρέψει». (Derruau, 2007) 
12 Οι ανθρωπογεωγράφοι εξετάζουν ένα τοπίο ως σύνθετο δεδομένο - με στοιχεία γεωγραφικά, γεωλογικά, 

κλιματολογικά αλλά και ιστορικά, οικονομικά και κοινωνιολογικά - το οποίο έχει μεταμορφώσει ο άνθρωπος και για 

αυτό χαρακτηρίζεται και ως «πολιτισμικό τοπίο»Sivignion, 1969 
13 Σύμφωνα με το θεωρητικό σχήμα του Mead, η δυναμική της αλληλεπίδρασης διαμορφώνεται από τα εξής 3 

στάδια: αρχικά ένας οργανισμός στέλνει μηνύματα σε άλλους οργανισμούς που δρουν μέσα στο περιβάλλον του, οι 

άλλοι οργανισμοί αντιλαμβάνονται αυτά τα ερεθίσματα μέσω των χειρονομιών και ανταποκρίνονται σε αυτά 

στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα. Τέλος, ο αρχικός οργανισμός δέχεται αυτά τα ερεθίσματα και με τη σειρά του 

διαμορφώνει ανάλογα τη συμπεριφορά του. (Turner, 1988) 
14 Τα σύμβολα καθορίζουν την επικοινωνία και ρυθμίζουν τη διαδικασία αλληλοπροσαρμογής των δρώντων στο 

πεδίο αλληλεπίδρασης (Turner, 1988:74-75) 
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των άλλων καθορίζεται και η ανταπόκρισή του σε αυτά (Blumer, 1969). Ο Mead15εκτός από τη 

δυναμική των συμβόλων κάνει λόγο και για τέσσερις ακόμη παραμέτρους που διαμορφώνουν τη 

διαδικασία της αλληλεπίδρασης: την ικανότητα του νου “mind”, την ικανότητα του εαυτού “self”, 

την ικανότητα «ερμηνείας και νοερής ανάληψης των ετέρων» “role-take”, την ικανότητα να 

αντιλαμβάνονται οι εμπλεκόμενοι σε μια αλληλεπίδραση την έννοια των «γενικευμένων άλλων» 

“generalized others”. Αυτές οι παράμετροι αναδεικνύουν και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας 

της αλληλεπίδρασης καθώς δρώντες και έτεροι μπορούν να εκδηλώσουν διάφορες μορφές 

συμπεριφορών  και σε διαφορετικούς χρόνους (Turner, 1988). 

Σύμφωνα με τον Goffman,η μελέτη του φαινομένου της αλληλεπίδρασης16 έγκειται στην 

αναγνώριση μοτίβων και μορφών συμπεριφοράς που εκδηλώνουν οι δρώντες στο πεδίο 

αλληλεπίδρασης, όταν εμπίπτουν ο ένας στο αντιληπτικό πεδίο του άλλου  (Goffman, 1972).  Ο 

Goffman θεωρεί ότι το μέτρο ανάλυσης σε μια εθνογραφική μελέτη δεν είναι πλέον το άτομο αλλά 

η αλληλεπίδραση και η αλληλοδιαδοχή των μορφών συμπεριφοράς που εκδηλώνουν οι 

συμμετέχοντες μιας συγκεκριμένης συνάντησης (Goffman, 1996).  Κάθε κοινωνία λειτουργεί με 

κανόνες, οι οποίοι οργανώνονται σε κώδικες. Οι θεμελιώδεις κώδικες εμπεριέχονται σε νόμους ενώ 

οι τελετουργικοί κανόνες εμπεριέχονται στους κανόνες συμπεριφοράς. Οι κανόνες που είναι 

κατάλληλοι σε μια περίσταση επικοινωνίας καθοδηγούν και τις πράξεις των δρώντων (Goffman, 

1972)17. Κατά τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης οι δρώντες υιοθετούν αλλά και εκπέμπουν μια 

σειρά μηνυμάτων μέσω τελετουργικών διαδικασιών και στερεοτυπικών χειρονομιών 

δημιουργώντας ένα σύστημα διαδοχής μηνυμάτων διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μια ομαλή 

ροή των γεγονότων μέσα στο πεδίο αλληλεπίδρασης, δηλαδή μια ροή στην επικοινωνία (Turner, 

1988). Οι δρώντες κατέχουν ένα σύνολο πληροφοριών για τέσσερα είδη πλαισίων18: το φυσικό, το 

δημογραφικό, το κοινωνικοπολιτισμικό και το προσωπικό και αντιλαμβανόμενοι το νόημα αυτών 

των πλαισίων καθορίζουν σε κάθε περίσταση το εύρος των κοινά αποδεκτών μορφών 

συμπεριφοράς και έχουν τη δυνατότητα αναπλαισίωσης της διαδικασίας αλληλεπίδρασης (Turner, 

1988). 

Σε διάφορες πτυχές της κοινωνικής ζωής, όπως στην εκπαίδευση, λειτουργούν 

κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια, τα οποία συμφωνούν με ένα θεσμοθετημένο χαρακτήρα των ρόλων 

που αναλαμβάνουν οι δρώντες και εντός των οποίων εκπέμπονται συγκεκριμένα μηνύματα (όπως 

«πρόσεχε αυτά που λέω»). Αυτά τα πλαίσια περιχαρακώνουν την αλληλεπίδραση βάσει των 

καθιερωμένων νορμών για την εκπαίδευση (Turner, 1988). Οι δρώντες σε κάθε κοινωνική 

περίσταση ενσωματώνουν σε αυτή τη διαδικασία διάφορα γνωρίσματα και ιδιότητες όπως: το 

φύλο, την ηλικία, το θρήσκευμα, το κοινωνικό και οικονομικό status, τα οποία στοιχεία επηρεάζουν 

την πορεία της αλληλεπίδρασης. Οι ιδιότητες που μπορούν να δυσχεράνουν την επικοινωνία 

υπόκεινται σε ένα είδος άτυπου ελέγχου – σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε περίστασης- και 

μπορούν να αγνοηθούν ή να αποσιωπηθούν έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της 

επικοινωνίας (Goffman, 1996). 

                                                   
15Ο Mead ως βασικός θεμελιωτής του συμβολικού ιντεραξιονισμού, επισημαίνει ότι η ανθρώπινη 

αλληλεπίδραση είναι κυρίως συμβολική, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε ενέργεια απαιτεί και ερμηνεία (Turner: 1988). 
16 Ο Goffmanκάνει λόγο για μια αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο (“face to face interaction”) που 

περιλαμβάνει συμπεριφορές,  χειρονομίες, βλέμματα, λεκτικά μηνύματα και μπορεί να μελετηθεί σε επίπεδο 

μικροανάλυσης (“small behaviors”) (Goffman, 1972). 
17  Τα μέλη μιας ομάδας γνωρίζουν τις τελετουργικές διαδικασίες που αρμόζουν σε κάθε περίσταση, γιατί αυτές 

απορρέουν από τους κοινούς πολιτισμικούς τους προσανατολισμούς (Turner, 1988). 
18Το πλαίσιο - “frame” χρησιμοποιείται ως έννοια από τον Goffman για την περιχαράκωση της αλληλεπίδρασης 

σε διακριτά κατά τη λογική όρια, τα οποία καθορίζουν το χρόνο και το χώρο όπου διεξάγεται η εκάστοτε περίσταση 

επικοινωνίας(Goffman, 1996). 
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2. «Κοινωνική αλληλεπίδραση» -μια καθοριστική παράμετρος στη μελέτη της 

ανθρωπογεωγραφίας της σχολικής τάξης 

Η κοινωνική αλληλεπίδραση ορίζεται ως «η αμφίπλευρη επιρροή ατόμων, η οποία αρχίζει με 

την επικοινωνία μέσω γλωσσικών και μη γλωσσικών συμβόλων» και θεωρείται η κύρια 

δραστηριότητα μέσα στην οποία συντελείται η μάθηση (Τσιπλητάρης, 2004). 

Το σχολείο αποτελεί περισσότερο ένα μηχανισμό κοινωνικής αναπαραγωγής και λιγότερο 

ένα μηχανισμό μετάδοσης γνώσεων19. Μέσα από τη θεωρία του λειτουργισμού20,της οποίας ο 

Durkheim έθεσε τις βάσεις, ανέδειξε ως σημαντικό το ρόλο της εκπαίδευσης στην 

κοινωνικοποίηση του ανθρώπου και στη διαμόρφωση της συλλογικής ηθικής στην αστική κοινωνία 

(Μπάλιας, 2006: 16). 

Η διδακτική διαδικασία έχει περίπλοκες ψυχολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Τα 

κίνητρα των μαθητών, η αυτοαντίληψη αλλά και η επίτευξη των στόχων επηρεάζονται από τη 

στάση του εκπαιδευτικού απέναντί τους, καθότι φαίνεται να επιδρούν ακόμη και στη διαμόρφωση 

της ταυτότητας των μαθητών. Οι αλληλεπιδράσεις εντός και εκτός σχολικής τάξης διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη πολλαπλών ικανοτήτων από την πλευρά των μαθητών, όπως 

εκείνες της επικοινωνίας, της προσοχής αλλά και της γνωστικής ανάπτυξης (Reynolds&Miller 

2003). 

 
Σχήμα. James A. Banks, Multiehnic education: Theorie and Practise. 

 

Τα παιδιά με την είσοδό τους στο σχολείο μεταφέρουν πολλές όψεις της κουλτούρας στην 

οποία ανατράφηκαν, όπως η γλώσσα, οι πεποιθήσεις, οι τρόποι συμπεριφοράς. Το υπόβαθρο 

λοιπόν της κουλτούρας του κάθε παιδιού επηρεάζεται από το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, τη 

μητρική γλώσσα, το φύλο, την εθνικότητα.. Η  κουλτούρα του σχολείου αντανακλά κυρίαρχες 

αξίες της μεσαίας τάξης με αποτέλεσμα ένας μαθητής με διαφορετική κουλτούρα να βρίσκεται σε 

μειονεκτική θέση σε θέματα γλωσσικής επάρκειας αλλά και γνωστικής επίδοσης (Slavin, 2007: 

Grossman, 1995). 

                                                   
19  «Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να διαμορφώνει μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας μια επαρκή κοινότητα ιδεών 

και αισθημάτων χωρίς την οποία καμία κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει». Η εκπαίδευση με το συλλογικό της 

χαρακτήρα βοηθά στη διαμόρφωση ενός «κοινωνικού είναι». (Μπάλιας, 2006:16, Durkheim, Education et Soziologie, 

οπ. π. σ. 59.) 
20 «H ανθρώπινη φύση ορίζεται από τον πολιτισμό της κάθε κοινωνίας και κάθε κοινωνία έχει ένα ιδεώδες του 

ανθρώπου στο οποίο καλείται να μυηθεί ο άνθρωπος μέσα από την εκπαίδευση» (Μπάλιας, 2006:17). 
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Στο χώρο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης ο Bourdieu συνδέει το «πολιτισμικό 

κεφάλαιο»21 των οικογενειών με την κοινωνικοποίηση αλλά και την παιδαγωγική δράση που 

συντελείται στο σχολείο.  Ο αναπαραγωγικός ρόλος του σχολείου διαφαίνεται από την πεποίθηση 

του Bourdieu, ότι τα παιδιά που προέρχονται από τα κυρίαρχα κοινωνικά στρώματα είναι 

εξοικειωμένα με την κουλτούρα του σχολείου και έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις λόγω του πολιτισμικού κεφαλαίου που έχουν 

κληρονομήσει από την οικογένεια (Bourdieu-Passeron, 2014). Αυτή η νομιμοποίηση της 

κουλτούρας των ανώτερων στρωμάτων συνιστά «συμβολική βία»22 στα παιδιά κατώτερων 

στρωμάτων με την αυθαίρετη επιβολή αντιλήψεων και αξιολογήσεων. Τα άτομα αυτά τείνουν να 

ενσωματώνουν τις δομές και τις ιεραρχίες των κοινωνικών περιβαλλόντων στα οποία δρουν εντός 

των «νοητικών τους δομών» και να εκλαμβάνουν αυτές τις θέσεις ως «ορθές» (Bourdieu, 2000). 

Οι μαθητές λοιπόν που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα αποφεύγουν να θέτουν 

υψηλούς στόχους καθώς δεν πιστεύουν ότι μπορούν να τους πραγματοποιήσουν. Στο πλαίσιο της 

«ίσης μεταχείρισης», το σχολείο αντιμετωπίζει όλους τους μαθητές με τον ίδιο τρόπο, επιβάλλει τα 

ίδια πολιτιστικά πρότυπα και απαιτεί από αυτούς να χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σχολείου, χωρίς 

να την έχει διδάξει. Η νομιμοποίηση της κουλτούρας των κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων στο 

σχολείο λειτουργεί «καταπιεστικά» στους μαθητές χαμηλότερων στρωμάτων με ότι αυτό 

συνεπάγεται ως προς την επίδοσή τους (Bourdieu, 2000). 

3. Εφαρμογή της ανθρωπογεωγραφίας  στη διδακτική πράξη 

Οι νέες εκπαιδευτικές ανάγκες, που δημιούργησε το Νέο Σχολείο23 μέσα στο πλαίσιο μιας 

μεταλλαγής της διδακτικής πράξης, οδήγησαν και σε μια αναδιοργάνωση του χώρου της αίθουσας. 

Οι νέες πρακτικές για συμμετοχική μάθηση και αυτενέργεια από την πλευρά των μαθητών άλλαξαν 

τη στάση τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (Γερμανός, 2010). Οι εκπαιδευτικοί προχωρούν 

σε «λειτουργικές αλλαγές», θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουν τη σχολική επίδοση 

των μαθητών.24 

 

                                                   
21 Το πολιτισμικό κεφάλαιο εμφανίζεται κατά τον Bourdieu με τρεις μορφές: «την εσωτερικευμένη» όπως ο 

τρόπος σκέψης, την «αντικειμενοποιημένη» όπως η κουλτούρα και τη «θεσμοποιημένη» μέσα από τους τίτλους 

σπουδών που κατακτά ο μαθητής (Bourdieu 2006).  
22 Η έκφραση που εισαγάγει ο Bourdieu ορίζεται ως «η επιβολή τρόπων σκέψης και αντίληψης επί 

κυριαρχούμενων δρώντων, οι οποίοι στη συνέχεια εκλαμβάνουν μία κοινωνική ευταξία ως δικαιολογημένη ή ως 

ορθή»(Bourdieu, 2000). 
23 Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, το 

Νέο Σχολείο- Σχολείο 21ου αιώνα έχει ως στόχο να προετοιμάσει τις νέες γενιές: «να πατούν στέρεα πάνω σε αξίες και 

αρχές που κάνουν κάθε νέο πάνω απ όλα ΑΝΘΡΩΠΟ, να συνεχίζουν να αποκτούν γνώσεις σε όλη τη διάρκεια του Βίου, 

να συμμετέχουν με επιτυχία στην οικονομική ζωή και να έχουν ευκαιρίες κοινωνικής ανόδου, να ασκούν το ρόλο του 

υπεύθυνου πολίτη, να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή, να αναπτύσσουν αυτόνομη δράση, 

συλλογικό κοινωνικό πνεύμα και περιβαλλοντική συνείδηση». (http://www.edulll.gr/?page_id=7) 
24  Οι σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες απαιτούν την εμπέδωση στάσεων και δεξιοτήτων της 

ατομικής αυτονομίας και της συλλογικής δράσης,  στοιχεία που μπορούν  να καλλιεργηθούν συστηματικά μέσω της 

ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης στο εκπαιδευτικό σύστημα (Ματσαγγούρας, 2000). 

http://www.edulll.gr/?page_id=7
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Κάτοψη ελληνικής σχολικής αίθουσας και διάφορες διατάξεις θρανίων 

(Πηγή : ΟΣΚ 1982) 

 

Όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν ίσες δυνατότητες επικοινωνίας τόσο με το δάσκαλο όσο και 

με τους συμμαθητές τους. Οι αλλαγές στη διαρρύθμιση της σχολικής αίθουσας ενισχύουν το 

μαθητοκεντρικό χαρακτήρα του νέου σχολείου καθώς με τη νέα διάταξη των θρανίων ο ρόλος των 

μαθητών στην εκπαιδευτική πράξη καταγράφεται ως ενισχυμένος. Με την κατάργηση της 

ανισότητας απόστασης στο χώρο ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές δόθηκε το έναυσμα να 

αναπτύξουν οι μαθητές πρακτικές αυτό-οργάνωσης και αυτενέργειας. Οι μαθητές μπορούν να 

επιλέξουν που θα καθίσουν και ποια ομάδα θα σχηματίσουν εκμεταλλευόμενοι πια και τις αλλαγές 

στον προσανατολισμό των θρανίων. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα  οι μαθητές να είναι στραμμένοι 

στο εσωτερικό της ομάδας τους ή προς την υπόλοιπη τάξη. Προκειμένου να αποφευχθεί η 

δημιουργία ομοιογενών ζωνών - δυνατών και αδύνατων μαθητών- ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

παρεμβαίνει διακριτικά και να εξασφαλίζει κεντρικές θέσεις σε μαθητές με προβλήματα όρασης, 

προσοχής και ακοής (Ματσαγγούρας, 2001). 

 Έρευνες25 δείχνουν ότι τα μπροστινά θρανία αποτελούν τη «ζώνη δράσης»26 με το προνόμιο 

της εγγύτητας προς τον εκπαιδευτικό και συνήθως επιλέγονται από καλούς μαθητές, Προκειμένου 

να υπάρχει καθολική συμμετοχή όλων των μαθητών στη διδακτική πράξη, ο εκπαιδευτικός οφείλει 

να αναδιοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα (3 με 4 φορές το χρόνο) τη γεωγραφία της τάξης 

αλλάζοντας τους μαθητές θέσεις αλλά και πτέρυγες ή ζώνες.  

 

  

  

 

 

 

          Horseshoe Circular       Row & Column 

                                                 

Front of Classroom 

 

Σχήμα. Murray-Tidge, D. 

 

                                                   
25  Ζώνες δράσης με βάση τη διάταξη θρανίων σε διαφορετικές εκδοχές, παρουσιάζει η Murray- Tiedge στο “A 

Review of the Research Literatur on Classroom Spaces”, 2012. 
26  Όρος που χρησιμοποιεί ο Ματσαγγούρας και παραπέμπει στη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» του Vygotsky  

(Ματσαγγούρας, 2000). 
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Εκτός από τη χωροταξική διάσταση της διδακτικής πράξης, υπάρχουν και άλλοι 

σημαντικότεροι ίσως παράμετροι που επιδρούν στη μαθησιακή διαδικασία. Η προσωπικότητα του 

εκπαιδευτικού και η προσωπική εμπλοκή του στη διαμόρφωση του κατάλληλου σχολικού κλίματος 

κάνουν τη μάθηση μια παραγωγική και αποτελεσματική διαδικασία. Το θετικό σχολικό κλίμα και η 

αναγνώριση του εκπαιδευτικού από την πλευρά των μαθητών δημιουργούν υψηλές προσδοκίες για 

την επίδοση των μαθητών και  επηρεάζουν τόσο τη θετική στάση του εκπαιδευτικού όσο και την 

θετική ανταπόκριση του μαθητή (Reynolds&Miller, 2003). Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το 

βαθμό εγγύτητας ανάμεσα στις δυο πλευρές καθορίζονται από τις δικές τους εμπειρίες εκπαίδευσης 

και μάθησης ως μαθητές οι ίδιοι. Πολλοί εκπαιδευτικοί της μεσαίας τάξης έχουν χαμηλές 

προσδοκίες για μαθητές χαμηλών στρωμάτων καθώς έχει καταγραφεί μια κάποια θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στην κοινωνική τάξη και την επίδοση (Slavin, 2007). Οι παιδαγωγοί οφείλουν να 

καταρρίπτουν αυτά τα στερεότυπα,  να αναγνωρίζουν τα σημάδια και τα μηνύματα για αποδοχή και 

προσοχή από την πλευρά των μαθητών και να προσφέρουν τη βοήθειά τους.  

Στο πλαίσιο της Βιωματικής επικοινωνιακής Διδασκαλίας27ενισχύεται η αλληλεπίδραση28 

μεταξύ των μαθητών, κατά την οποία διαφορετικές απόψεις, ιδέες, αρχές που κουβαλά ο κάθε 

μαθητής μέσα στο ήδη διαμορφωμένο μορφωτικό του κεφάλαιο, έρχονται να συνδιαμορφώσουν  

ένα κοινό μοτίβο μάθησης. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αφήσει τα ανάλογα περιθώρια συμμετοχής 

και συναπόφασης σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, αναδιαμορφώνοντας ανά πάσα στιγμή τον αρχικό 

του προγραμματισμό σχετικά με τη διαδικασία της μάθησης (Φύκαρης,2010). 

 Επίσης οφείλει να προλαμβάνει καταστάσεις απόρριψης και μη αποδοχής απόψεων από την 

υπόλοιπη ομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε επιβράδυνση της μαθησιακής διαδικασίας και 

απομόνωση κάποιων μαθητών. Μια βασική αρχή λοιπόν της επικοινωνιακής διδασκαλίας είναι και 

η αλληλενέργεια29  που αναπτύσσεται ανάμεσα σε εκπαιδευτικό και μαθητή, η οποία δημιουργεί 

την ανάγκη αναπροσαρμογής του σχεδίου διδασκαλίας από την πλευρά του εκπαιδευτικού, 

αφουγκραζόμενος κατά τη διδακτική πράξη τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών του. 

Ποικίλες πρακτικές των εκπαιδευτικών κάνουν τη  διδασκαλία αποτελεσματικότερη, όπως το 

(Φύκαρης, 2010): 

 να παρατηρούν και να αφουγκράζονται το πώς οι μαθητές τους αντιλαμβάνονται τον κόσμο 

και δρουν σε αυτόν, 

 να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των μαθητών σε θέματα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 

μέσα στην ομάδα, 

 να ενισχύουν την κριτική διάθεση των μαθητών, η οποία αναδύεται μέσα από διαδικασίες 

προβληματισμού και σκέψης, βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύσσουν γόνιμο διάλογο 

μεταξύ τους και έτσι να αμβλύνονται τυχόν διαφορές και αντιθέσεις που μπορεί να 
προκύψουν. 

Οι αλληλεπιδράσεις επηρεάζονται σημαντικά από τα χαρακτηριστικά των μαθητών, όπως 

είναι η επίδοση αλλά και η συμπεριφορά. Οι εκπαιδευτικοί δίνουν πολλές φορές περισσότερη 

σημασία σε παιδιά με μαθησιακά ή συμπεριφορικά προβλήματα αλλά και μεγαλύτερη ενίσχυση και 

αναγνώριση σε μαθητές με καλές επιδόσεις. Ο τρόπος επικοινωνίας μάλιστα καθορίζει το μέγεθος 

της αλληλεπίδρασης, καθώς το κάθε άτομο ερμηνεύει διαφορετικά συμπεριφορές και στάσεις.  

Ένας ανήσυχος μαθητής μπορεί για έναν εκπαιδευτικό να είναι ευάλωτος και να χρειάζεται 

συναισθηματική υποστήριξη ενώ για κάποιον άλλο να έχει ιδιαίτερες ανάγκες και να δημιουργεί 

την προσδοκία για προβληματική συμπεριφορά και στο μέλλον (Reynolds&Miller, 2003).  

                                                   
27 Η βιωματική μάθηση νοείται ως η αξιοποίηση και επεξεργασία της εμπειρίας, όχι μόνο για την απόκτηση 

γνώσεων, αλλά και για τον μετασχηματισμό του τρόπου σκέψης και μεταβολής στάσεων (Κώττη, 2008). 
28 Η αλληλεπίδραση ορίζεται ως «η αμφίπλευρη επιρροή μεταξύ των ατόμων» (Τσιπλητάρης, 2004). 
29 Η κοινωνική αλληλενέργεια αφορά την κοινωνική και πολιτιστική δυναμική που έχουν οι λειτουργικές και 

δυναμικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων και προϋποθέτει την κοινωνική επαφή και την επικοινωνία 

(www.enacademic.com). 

http://www.enacademic.com/
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Η κουλτούρα της εκάστοτε σχολικής κοινότητας διαμορφώνει συγκεκριμένες προσδοκίες για 

το τι σημαίνει «καλός μαθητής». Η αναλογία επίσης μαθητών ανά εκπαιδευτικό επηρεάζουν και το 

βαθμό αλληλεπίδρασης, καθώς τάξεις με μικρότερο αριθμό μαθητών παρουσιάζουν βελτιωμένες 

και πιο παραγωγικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων. Αντίθετα, σε τάξεις με μαθητές από 

μειονότητες η από χαμηλά οικονομικά στρώματα οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται το έργο τους 

ως πιο επιβαρυμένο και δεν επιτυγχάνουν τη δημιουργία ενός κλίματος ανατροφοδότησης και 

αλληλοϋποστήριξης(Reynolds&Miller, 2003). 

Η εμπλοκή των γονέων στη σχολική ζωή του μαθητή μπορεί να επιδράσει θετικά στην 

επίδοση του και στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς ενισχύει τη θετική 

αυτοαντίληψη του παιδιού αλλά και την λειτουργικότητά του. Ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον 

που παρουσιάζει θετική στάση απέναντι στο μορφωτικό και κοινωνικοποιητικό ρόλο του σχολείου, 

μπορεί να επιδράσει καταλυτικά στη διαμόρφωση μιας υγιούς και ολοκληρωμένης προσωπικότητας 

του μαθητή (Γεωργίου, 2000).   

Το σχολείο λοιπόν οφείλει να είναι ενήμερο για θέματα όπως η οικογενειακή κατάσταση του 

μαθητή, τυχόν προβλήματα υγείας, η καταγωγή του ως σημείο αναφοράς για τυχόν γλωσσικές 

δυσκολίες και γνωστικές ελλείψεις. Η συνεργατική σχέση γονέα – εκπαιδευτικού μπορεί να 

οδηγήσει σε ταχύτατη αντιμετώπιση των δυσκολιών αλλά και να αναδείξει τις σωστές και 

αποδοτικές πρακτικές των μαθητών και των εκπαιδευτικών τους (Γεωργίου, 2000). Οι καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στη σχολική τάξη λοιπόν, ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του 

διδακτικού έργου, καθώς οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν περαιτέρω τα 

χαρακτηριστικά της νόησης, του ψυχισμού αλλά και της κοινωνικότητας τους, πράγμα που 

συμβάλλει καθοριστικά στη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Ο Φύκαρης (2010, 

198-199) κάνει αναφορά σε ποικίλες ενέργειες του εκπαιδευτικού που συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στην τάξη, όπως: 

 O τόνος της φωνής και ο ρυθμός της ομιλίας. 

 Η ποιότητα του λεξιλογίου και των εκφράσεων που χρησιμοποιεί. 

 Η φιλική συζήτηση στο διάλλειμα και η ύπαρξη εκλεπτυσμένου χιούμορ.  

 Η εκδήλωση πραγματικού ενδιαφέροντος για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο κάθε 

μαθητής. 

 Η αποδοχή της κριτικής από την πλευρά των μαθητών και η ενίσχυση για λήψη 

πρωτοβουλιών μέσα σε συλλογικές δραστηριότητες. 

 Η καλλιέργεια  συνεργατικού και δημοκρατικού κλίματος, με βασικά στοιχεία την 

ελευθερία έκφρασης αλλά και την δυνατότητα αυτενέργειας από πλευράς μαθητών.  

 Η εμπιστοσύνη προς τους μαθητές, η οποία συνδέεται με τη θετική προσδοκία για το 

μέλλον τους και λειτουργεί καταλυτικά στο να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στη 

διδακτική πράξη.  

 Η ενίσχυση της ισότητας στις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα από καθημερινές πρακτικές στη 

διαδικασία μάθησης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την οπτική επαφή προς κάθε μαθητή 
ξεχωριστά. 

To πολιτισμικά ανομοιογενές σχολείο απαιτεί λοιπόν εξατομικευμένες καινοτόμες πρακτικές. 

Το διδακτικό υλικό πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις εθνικές ομάδες έτσι ώστε να αποδυναμώνει 

στερεοτυπικούς ρόλους και να εμπλουτίζεται με αυθεντικό υλικό το οποίο θα ενέχει διαφορετικά 

είδη κουλτούρας. Ο εκπαιδευτικός πρέπει σε συνεργασία με τους γονείς να αναδεικνύει τα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά των μαθητών και να καταπολεμά φυλετικά ή εθνοτικά στερεότυπα. Ο 

χώρος μάθησης μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην ανάδειξη της πολιτισμικής 

κληρονομιάς με το να γίνει σημείο συνύπαρξης και συνδημιουργίας, όπου οι μαθητές θα 

παρουσιάζουν εργασίες, ανακοινώσεις, δράσεις που αντιπροσωπεύουν την κάθε κουλτούρα. Οι 

έρευνες καταρρίπτουν προκαταλήψεις που συσχετίζουν τις διαφορές φύλου με γενετική βάση με τις 

ικανότητες και τη σκέψη. Μέσω λοιπόν της ομαδοσυνεργατικής μάθησης δίνεται η δυνατότητα σε 
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μαθητές με διαφορετικά φυλετικά, θρησκευτικά αλλά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά να 

αλληλεπιδράσουν δημιουργώντας ένα κλίμα κοινωνικής αρμονίας αλλά και σχολικής επιτυχίας 

(Slavin, 2007). 

4. Επίλογος 

Από τα ανωτέρω εξάγεται ότι το επικοινωνιακό πλαίσιο στη σχολική τάξη ενέχει ιδιαίτερη 

σημασία στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε όλους τους μετέχοντες, διαμορφώνεται ένα δίκτυο διαπροσωπικών 

σχέσεων με μια δυναμική βελτίωσης και εξέλιξης. Η αξιοποίηση της ανθρωπογεωγραφίας της 

σχολικής τάξης στον προγραμματισμό της διδακτικής διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει τον κάθε 

μαθητή ξεχωριστά στην ενεργοποίηση του δυναμικού του και στην επίτευξη «αυτo-προόδου». Ο 

εκπαιδευτικός προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες προκλήσεις πρέπει να προχωρά σε 

συστηματική αναπλαισίωση των κοινωνιολογικών δεδομένων της τάξης του αλλά και σε 

επαναπρογραμματισμό των δράσεων και των στόχων του. Το «Νέο Σχολείο» προσδοκά να 

βοηθήσει τον μαθητή να αναπτύξει σε τέτοιο βαθμό την προσωπικότητα και τις ικανότητές του, 

ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς σε όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, με τρόπο 

ρεαλιστικό, συνεργατικό, αλληλεπιδραστικό και αποτελεσματικό ανάλογα με την εκάστοτε 

περίσταση  και συνθήκη. 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης της 

Βικιπαίδειας ως εκπαιδευτικό εργαλείο για όλους, μέσα από τη συγγραφή σε αυτήν ως σύγχρονη 

διαδικασία αλληλεπίδρασης με τη γνώση, στην οποία μπορούν να εντάσσονται το δυνατόν 

περισσότερες ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες, καθώς και του ρόλου των εξειδικευμένων 

ψηφιακών εργαλείων που αναπτύσσονται επιπρόσθετα στις βασικές δυνατότητες της πλατφόρμας 

της Βικιπαίδειας και βοηθούν στη συμμετοχή. 

 

Λέξεις κλειδιά: Βικιπαίδεια, Wikipedia, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, τρίτη ηλικία, ευαίσθητες και ειδικές 

ομάδες, ψηφιακά εργαλεία. 

1. Εισαγωγή 

Η συγγραφή στην Wikipedia, υπό κατάλληλη καθοδήγηση, έχει δειχθεί πως συνδέεται με 

νέους τρόπους μάθησης, ανάπτυξη δεξιοτήτων, καλλιέργεια συνεργατικότητας και υιοθέτηση υγιών 

στάσεων ζωής, όπως ζητά η Ουνέσκο για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα (Πυλώνες Ντελόρ). Ενώ 

η συγγραφή στην Wikipedia δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι, ξεκινώντας από την 

ορθογραφική και συντακτική διόρθωση στα λήμματα, και προχωρώντας σε συμπλήρωση, επέκταση 

και διόρθωσή τους, δεν είναι για όλους εύκολο να κατακτήσουν την κορυφή της πυραμίδας της 

αναθεωρημένης ταξινομίας Bloom δημιουργώντας από αρχής λήμματα. Εργαλεία που έχουν 

αναπτυχθεί και εφαρμοστεί στην ελληνική Wikipedia έχουν επιτρέψει τη συμμετοχή στη συγγραφή 
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σε ομάδες που ως τώρα δεν θεωρούνταν δυνατό πως μπορούν να συμμετέχουν συγγραφικά. Τα 

εργαλεία αυτά ξεκίνησαν να αναπτύσσονται με σκοπό να ξεπεραστεί η διαφορετικότητα και να 

εξισωθούν οι ευκαιρίες συμμετοχής σε ενήλικες, όμως εφαρμόστηκαν με επιτυχία και σε μαθητές 

της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δίνοντας αποτελέσματα που ξεπέρασαν τα 

όρια και αναγνωρίστηκαν διεθνώς, με τη δημιουργία λημμάτων από οκτάχρονους 

λημματογράφους. Τα εργαλεία αυτά εφαρμόζονται επί του παρόντος σε ομάδα τρίτης ηλικίας, σε 

πιλοτικό πρόγραμμα συγγραφής στην ελληνική Wikipedia σε περιοχή με ελαττωμένες ευκαιρίες 

στην εκπαίδευση, και υπάρχει η πρόθεση να εφαρμοστούν σε άτομα με ειδικές ανάγκες, 

πρόσφυγες, ψυχικά ασθενείς, και φυλακισμένους. Με δεδομένα τα γνωστικά οφέλη από τη 

συμμετοχή στη συγγραφή, τα οποία συμπληρώνονται με αντίστοιχα οφέλη στο πεδίο της 

συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης, καθώς οι συγγραφείς καλούνται να λειτουργήσουν 

εντός της διαδικτυακής κοινότητας των συντακτών της εγκυκλοπαίδειας, επισημαίνεται το 

επιπρόσθετο συναισθηματικό όφελός τους από την αμεσότητα των δημοσιεύσεων και την επίγνωση 

της χρησιμότητας της προσφοράς τους, καθώς και το δέσιμό τους με τα στοιχεία γνώσης και 

πολιτισμού για τα οποία συγγράφουν και κατ' επέκταση διαφυλάττουν. Τα ως τώρα αποτελέσματα 

της χρήσης της Wikipedia στο παραπάνω εκπαιδευτικό πλαίσιο την καθιστούν ένα εργαλείο άξιο 

προσοχής από την εκπαιδευτική κοινότητα και τους θεσμούς. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Θεωρητικό υπόβαθρο 

Διαχρονικά,  ένα από τα πλέον καίρια ερωτήματα που θέτουν οι επιστήμονες σχετίζεται με τη 

δυνατότητα της σχολικής εκπαίδευσης να προετοιμάσει τους μαθητές για την επιτυχία τους στο μέλλον,  

ως εργαζόμενοι και ως πολίτες. Οι Ananiadou και Claro σε εργασία τους παραθέτουν τις, κατά OECD, 

16 κύριες δεξιότητες, μεταξύ των οποίων οι  πιο σημαντικές είναι: δημιουργικότητα / καινοτομία, 

κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, επικοινωνία, συνεργασία και πληροφοριακή 

παιδεία  (Ananiadou & Claro, 2009). Στη πρόσφατη έκθεση του OECD επισημαίνεται ότι: ‘Οι 

εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ισχυρές δεξιότητες γραμματισμού, επίπεδο γνώσεων αριθμητικής και 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, στη χρήση των τεχνολογιών,  κοινωνικές και συναισθηματικές 

δεξιότητες και τη δυνατότητα και τα κίνητρα για μάθηση’ (OECD, 2017, σελ. 3). 

Στις δεξιότητες γραμματισμού, κυρίαρχη θέση κατέχει η  ικανότητα γραφής.  H γραφή είναι 

μια σύνθετη μορφή κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας που συνεπάγεται "υψηλό επίπεδο 

αφαίρεσης", καθώς οι μαθητές προσπαθούν να επικοινωνήσουν (Vygotsky, 1986, σελ. 181). Ο 

Vygotsky (1986) υποστηρίζει ότι η διαδικασία της σύνθεσης περιλαμβάνει κοινωνική και 

πολιτισμική αλληλεπίδραση, που οδηγεί στη μεταφορά από την εσωτερική ομιλία, ή την 

εσωτερικευμένη σκέψη, στην εξωτερική ομιλία με τη μορφή γραφής. Αυτή η αλλαγή περιλαμβάνει 

"σκόπιμη σημασιολογία - σκόπιμη διάρθρωση του ιστού της σημασίας" που είναι μοναδική  στη 

γραφή (Vygotsky 1986, σελ. 182). 

Η διδασκαλία της γραφής είναι από τα πλέον απαιτητικά αντικείμενα στο σχολικό πρόγραμμα. Οι  

εκπαιδευτικοί γνωρίζουν  τη σπουδαιότητα της διδασκαλίας με υποστήριξη, η οποία   λαμβάνει υπόψη 

τις διαφορές στο δυναμικό, τις εμπειρίες και τις προσεγγίσεις των μαθητών στη μάθηση.  Η υποστήριξη 

επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο των διδασκομένων 

μαθημάτων και μαθαίνουν. Μπορεί να επηρεάσει τα κίνητρα, τη διατήρηση του ενδιαφέροντος και την 

επιτυχία τους στην τάξη, έτσι ώστε να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους  και να 

διασφαλίσουν ότι, στο σύνολό τους, θα αποτελούν ισότιμα και αποδεκτά μέλη της σχολικής 

κοινότητας. Η υποστήριξη  μπορεί να ενισχύσει σε μεγάλη έκταση τη διαφορά ανάμεσα σε έναν 

μαθητή που αποφοιτά με επιτυχία και έναν μαθητή που εγκαταλείπει την προσπάθεια. Μπορεί ακόμη 

να σημαίνει ένα  σχολείο με περιορισμένες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. 

Η διασφάλιση της συμμετοχικότητας και της αίσθησης κοινότητας είναι, συχνά, πολύ πιο 

δύσκολο να πραγματοποιηθεί σε ένα σχολείο με παραδοσιακές αντιλήψεις σχετικά με τη 
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διδασκαλία  και τη μάθηση καθώς  η αλληλεπίδραση των μαθητών είναι περιορισμένη και η 

επικοινωνία εμποδίζεται δραστικά. 

Το ευχάριστο είναι ότι, υπάρχουν διαθέσιμες μια σειρά διδακτικών προσεγγίσεων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς για να μετατραπεί μια ομάδα μεμονωμένων 

μαθητών με αναπηρία και/ή ιδιαιτερότητες στη μάθηση και τη συμπεριφορά, σε μια ενεργή 

κοινότητα μάθησης. Για τη διασφάλιση της επιτυχίας του συγκεκριμένου σκοπού έχουν 

χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς διάφορες διδακτικές στρατηγικές / μεθοδολογία και  μια ποικιλία 

νοητικών εργαλείων.  Από το 2000 και μετά μια σειρά ψηφιακών εργαλείων είναι διαθέσιμα στους 

εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη της διεργασίας διδασκαλίας – μάθησης και στην περιοχή της 

γραφής (Richardson, 2010). Ανάμεσά τους σημαντική είναι και η Βικιπαίδεια, της οποίας η 

χρηστική ευελιξία έχει τεκμηριωθεί από σχετικές μελέτες (Κεφαλάς, Μπάκου, Παπαμήτσος, 2016). 

Η Βικιπαίδεια είναι μια ψηφιακή εφαρμογή, που επιτρέπει στους χρήστες της να 

συνεισφέρουν στη δημιουργία του περιεχομένου της  ή να επεξεργάζονται το περιεχόμενό της. Η 

ονομασία της προέρχεται από τη λέξη ‘wiki’ , που στη γλώσσα της Χαβάης σημαίνει  "ταχύς" 

(Lorrin, 1865) και την αρχαία ελληνική λέξη  ‘παιδεία’. Δημιουργοί της ήταν οι Jimmy Wales και  

Larry Sanger και η παρουσία της στο διαδίκτυο καταγράφεται από τον Ιανουάριο του 2001 (History 

of Wikipedia).  Η ψηφιακή πλατφόρμα των wikis, στην οποία βασίζεται,  αποτελεί δημιούργημα 

του εφευρέτη και προγραμματιστή Ward Cunningham (Ward Cunningham) και  αποτελεί ένα 

δημιουργικό και ανοιχτό περιβάλλον, όπου όλοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τη 

συνεισφορά τους. Το δυναμικό στοιχείο της λογικής πάνω στην οποία εδράζεται η Βικιπαίδεια  

είναι η ανυπαρξία ηγετών, οι οποίοι θα μπορούσαν να καθορίζουν τις θεματικές και τα περιεχόμενα 

των λημμάτων, γεγονός που επιτρέπει, ακόμα και σε μαθητές του δημοτικού σχολείου, να 

συμμετέχουν και να συνεισφέρουν, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις δυνάμεις τους. Η μεγάλη 

παγκόσμια κοινότητα της Wikipediia αναλαμβάνει να υποστηρίξει τους νέους συγγραφείς, ώστε 

σταδιακά να βελτιώσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους και να ακολουθήσουν τους κανόνες και την 

ηθική που έχει προκριθεί από την παγκόσμια κοινότητα των συγγραφέων της Βικιπαίδειας.  

2.2. Εφαρμογή 

Η διάρκεια και η συχνότητα της παρακολούθησης των μαθημάτων παίζει σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, και στη διαμόρφωση των στάσεων. Αυτό είχε φανεί από την 

περίοδο 2012-2013, που ξεκίνησαν τα πρώτα συστηματικά μαθήματα για ενήλικες, στη Μουσική 

Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, μία φορά τον μήνα επί έναν χρόνο. Κάθε μήνα 

χρειαζόταν επανάληψη ακόμη και των βασικών βημάτων. Το αποτέλεσμα αυτό έδειξε την ανάγκη 

διεξαγωγής μαθημάτων σε τακτικότερη βάση και μπήκε ο σπόρος της σκέψης του Σχολείου 

Βικιπαίδειας. Την άνοιξη του 2014 ο Δήμος Καισαριανής παραχώρησε το εργαστήριο 

πληροφορικής του 2ου Γυμνασίου Καισαριανής όπου ξεκίνησε το Σχολείο Βικιπαίδειας καταρχήν 

για ενήλικες, αλλά και για τους μαθητές του Γυμνασίου αυτού από την επόμενη σχολική χρονιά, 

στο πλαίσιο των πολιτιστικών σχολικών δράσεων. 

 Από τον Μάιο του 2014, σε δείγμα 600 επιμορφούμενων όλων των ηλικιών, έχει φανεί πως 

για τους ενήλικες με μέσες ψηφιακές δεξιότητες, οι διδακτικοί στόχοι κατακτώνται με 

παρακολούθηση τουλάχιστο δύο φορές την εβδομάδα και για τουλάχιστο δύο μήνες, με τα 

καλύτερα μέχρι στιγμής αποτελέσματα (αριθμός λημμάτων, συντάκτες που παραμένουν ενεργοί) 

όταν η παρακολούθηση γινόταν τρεις φορές την εβδομάδα και για σχεδόν τρεις μήνες. Κατά το 

τελευταίο έτος διαφαίνεται η ανάγκη παρακολούθησης περισσότερων ακόμη κύκλων (δηλαδή 

εξαμήνου παρακολούθησης) από τους συμμετέχοντες, κατά την ομολογία των ιδίων. Η καμπύλη 

αυτή μάθησης φαίνεται να συνάδει με την αντίστοιχη των αυτοδίδακτων συντακτών στη 

Βικιπαίδεια, οι οποίοι έχουν έφεση στην χρήση ψηφιακών εργαλείων. Στους ενήλικες 

συγκαταλέγονται και εκπαιδευτικοί, προς τους οποίους έχουν διεξαχθεί σεμινάρια, κυρίως δίμηνα, 

με μία τρίωρη συνάντηση ανά εβδομάδα (Βιβλιοθήκη του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας 

της Ελλάδος, Πεντέλη, από το 2015), και ένα δίμηνο σεμινάριο υπό τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
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Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας του Υπ. Παιδείας το 2016, με μία δίωρη συνάντηση ανά εβδομάδα. Τα 

αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με των υπολοίπων ενηλίκων. Το 2016, 8-10% των νέων λημμάτων 

της ελληνικής Βικιπαίδειας προήλθαν από επιμορφούμενους του Σχολείου Βικιπαίδειας,  

Στην περίπτωση των πολύ μικρών ηλικιών (δείγμα: 26 οκτάχρονοι λημματογράφοι, μαθητές 

Τρίτης Τάξης Δημοτικού Σχολείου (7ο Καισαριανής) που ανάρτησαν το 2017 11 λήμματα στη 

Βικιπαίδεια γραμμένα συνεργατικά σε ομάδες τριών και δύο ατόμων) οι δεξιότητες αποκτήθηκαν 

εξαιρετικά πιο γρήγορα, και ομοίως γρήγορα φαίνεται πως διαμορφώνονται στάσεις. Στην περίπτωση 

των μικρών ηλικιών η ικανότητα της μνήμης είναι εντυπωσιακή και χρειάζεται προσοχή στη 

διατύπωση του προφορικού λόγου και μεγάλη εμπειρία στη συγγραφή και τη συμμετοχή στη 

Βικιπαίδεια, αλλά και στη διδασκαλία της, καθώς η γνώση πρέπει να μεταφέρεται με εξαιρετική 

ακρίβεια μέσα στο πλαίσιο της αφαιρετικής απλότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις απόκτησης 

δεξιοτήτων αρκούσε να δείξει κανείς μια φορά και να επαναλάβουν οι μαθητές. Οι μαθητές 

αντιλαμβάνονταν τα περί πνευματικών δικαιωμάτων και προστάτευαν τη Βικιπαίδεια από λανθασμένα 

καταχωρημένο περιεχόμενο και ήταν σε επίγνωση πως έπρεπε να το κάνουν με ευγένεια. 

Στην τρίτη ηλικία (δείγμα: Λέσχη Φιλίας Γκράβας, Αθήνα, 2017-2018) οι ψηφιακές ανάγκες 

είναι τέτοιες που επιβραδύνουν την απόκτηση δεξιοτήτων στη συγγραφή. Με δίωρες συναντήσεις 

μια φορά την εβδομάδα, το πρώτο λήμμα δημοσιεύθηκε 3,5 μήνες έπειτα από το ξεκίνημα της 

ομάδας, παρόλο που μικρές διορθώσεις έγιναν σε λήμματα από τις πρώτες εβδομάδες. Ενώ η 

κριτική ικανότητα είναι επαυξημένη και στο θεωρητικό μέρος δεν χρειάζονται πολλές επαναλήψεις 

για να γίνει κατανοητό το απαιτούμενο ύφος γραφής και η χρήση αξιόπιστων πηγών, η έλλειψη 

ψηφιακών δεξιοτήτων μπορεί να επιβραδύνουν σημαντικά την ομάδα. Έπειτα από την ανάρτηση 

του πρώτου λήμματος αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση στη βάση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Η 

ομάδα που συγκροτήθηκε είχε συμμετοχή κατά μέσο όρο 11 άτομα. Η ομάδα των συμμετεχόντων 

αγόρασε η ίδια βιντεοπροβολέα για την καλύτερη διεξαγωγή των μαθημάτων, κάτι που επιτάχυνε 

τον ρυθμό αφομοίωσης της πληροφορίας. 

Στα πλαίσια της ηθικής της υποστήριξης των συντακτών στη διαμόρφωση υγιών στάσεων 

έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες για την διακριτική καθοδήγηση τους. Σκοπός είναι να ενταχθούν 

λειτουργικά στη διαδικτυακή κοινότητα που συγγράφει και κοινωνεί τη γνώση με τους καλύτερους 

το δυνατόν όρους συνεργατικότητας. Δεν θεωρείται δεδομένο για κανέναν πως μπορεί να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος συνεργασίας, και ομοίως σε αυτό 

της Βικιπαίδειας. Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί μικροδιδασκαλίες κατά τις οποίες οι 

επιμορφούμενοι καλούνται να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους μέσα από ομαδικά παιχνίδια, 

συζητήσεις, αναλύσεις ιστοριών, συζήτηση επί των online δημοσιεύσεων και συζητήσεων 

συντακτών της Βικιπαίδειας, κλπ. Βασικοί στόχοι είναι να ελέγχουν οι εκπαιδευόμενοι τον θυμό 

τους και να επιλύουν ζητήματα συγκρούσεων, να εφαρμόζουν τους κανόνες αλληλεπίδρασης στη 

Βικιπαίδεια, να χρησιμοποιούν την πολιτική της συγγραφής στην επιχειρηματολογία, να υιοθετούν 

υγιή στάση αντιμετώπισης των υπολοίπων συντακτών, να υποστηρίζουν τις θέσεις τους με 

ευγένεια, να αποδέχονται τη συμμετοχή όλων στη συγγραφή, να διακρίνουν και να απορρίπτουν τις 

συζητήσεις που έχουν σκοπό την διατάραξη της κοινότητας, να παροτρύνουν στη δημιουργικότητα, 

να υπερασπίζουν τους συντάκτες που παρενοχλούνται κλπ. 

2.3. Ψηφιακά εργαλεία 

Κοινός παρανομαστής υποβοήθησης σε όλες τις επιμορφούμενες ομάδες είναι τα ψηφιακά 

εργαλεία που τους προσφέρουν αφενός αμεσότητα σε συγγραφικές ευκολίες και αφετέρου ένα 

«μαξιλάρι» στην αλληλεπίδραση με την κοινότητα, πιστώνοντας χρόνο για την καλυτέρευση του 

συγγραφικού περιεχομένου από τους ίδιους, καθώς και για την καθοδήγησή τους από τον 

εκπαιδευτή / εκπαιδευτικό τους. 

Η πλατφόρμα wiki, με τον τρόπο είχε εφαρμοστεί σε αυτήν η συγγραφή στη Βικιπαίδεια ως 

περίπου το 2015-2016, χρειαζόταν α) αυξημένες ψηφιακές δεξιότητες (συγγραφή κώδικα wiki) και 

β) καλή μνήμη, για την αποδοτική συγγραφή. Και οι δύο αυτοί παράγοντες αποκλείουν συντάκτες 
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από τη συμμετοχή τους στη συγγραφή της Βικιπαίδειας. Σήμερα, στην πλατφόρμα wiki γίνεται 

ευρεία χρήση οπτικού επεξεργαστή έναντι κώδικα wiki, ο οποίος έχει ελαττώσει το χάσμα της 

δυνατότητας συμμετοχής στη συγγραφή. Οι ευκαιρίες είναι περισσότερες, όμως δεν είναι εύκολο 

για όλους να συμμετάσχουν, και για τον επιπλέον παράγοντα του ότι τα ποιοτικά κριτήρια για την 

αποδοχή περιεχομένου στη Βικιπαίδεια έχουν αυξηθεί. 

Το 2014 έγινε, από το Σχολείο Βικιπαίδειας, ανάπτυξη και χρήση πτυσσόμενης βοήθειας, 

(«Εργαλειοθήκη Κώδικα») στην οποία συλλέχθηκαν τα περισσότερα αναγκαία εργαλεία 

συγγραφής. Το σύστημα βοήθειας της Βικιπαίδειας είναι χαοτικό και χρειάζεται περιήγηση από 

σελίδα σε σελίδα, εκτενής μελέτη με τον τρόπο αυτό και συνεχής εφαρμογή, ώστε να δημιουργηθεί 

μνήμη για τη σύνταξη κώδικα ικανή να δώσει τις απαραίτητες συγγραφικές δεξιότητες. Η 

πτυσσόμενη βοήθεια αποδείχθηκε εργαλείο χρήσιμο και για τους έμπειρους συντάκτες και αρκετοί 

από αυτούς την προσάρτησαν στις προσωπικές τους σελίδες. Το εργαλείο αυτό ήταν ένα πρακτικό 

και εύχρηστο ευρετήριο, που έδινε τη δυνατότητα, με δύο ή τρία κλικ, να πάρει κανείς βοήθεια για 

οτιδήποτε θα του ήταν πρακτικά χρήσιμο ώστε να συγγράψει, συντάσσοντας μορφοποιημένο 

κείμενο, τεκμηρίωση με παραπομπές, σημειώσεις, πολυμέσα, μαθηματικές φόρμουλες, χάρτες, 

πίνακες, να κάνει σήμανση σελίδων, κ.α. Με τη χρήση του οπτικού επεξεργαστή η εργαλειοθήκη 

κώδικα είναι χρήσιμη περισσότερο πλέον σε παλαιούς συντάκτες, που έχουν συνηθίσει να 

συγγράφουν με τον επεξεργαστή κώδικα wiki. 

 
Εικόνα 1: Η εργαλειοθήκη κώδικα 

 

Στις αρχές του 2015 ξεκίνησε από το Σχολείο Βικιπαίδειας προσπάθεια αυτοματοποίησης της 

συγγραφικής διαδικασίας. Χρησιμοποιήθηκε συστηματικά ο ιδιωτικός χώρος των συντακτών ως 

χώρος ενδιάμεσης αποθήκευσης στην πλατφόρμα wiki, πριν τη δημοσίευση περιεχομένου στον 

κύριο χώρο των λημμάτων της εγκυκλοπαίδειας. Μέχρι τότε γινόταν κυρίως χρήση μιας γενικής 

κοινόχρηστης σελίδας της Βικιπαίδειας, του Προχείου, όπου πολλοί συντάκτες πειραματίζονταν 

ταυτόχρονα. Η καθοδηγούμενη χρήση του ιδιωτικού χώρου έδωσε, αρχικά, όχι μόνο τη δυνατότητα 

για προστασία από επεμβάσεις τρίτων συντακτών (οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να επεμβαίνουν 

ελέγχοντας το περιεχόμενο στις σελίδες των εγκυκλοπαιδικών λημμάτων), αλλά και για οργάνωση 

της εργασίας τους. 

Οι επιμορφούμενοι του Σχολείου Βικιπαίδειας χρησιμοποίησαν αποκλειστικά το εργαλείο 

«Πρόχειρο Χρήστη», το οποίο αναπτύχθηκε στο περιβάλλον wiki της ελληνικής Βικιπαίδειας, όπως 

ακριβώς και οι υπόλοιπες σελίδες της, με σειρά επεξεργασιών που γίνονται αποδεκτές μία προς μία 

από την κοινότητα, τελώντας έτσι υπό συναίνεση. Ο κώδικας συγγραφής του ήταν αποκλειστικά 

κώδικας templates και όχι γλώσσα προγραμματισμού, αναπτύχθηκε δηλαδή σε επίπεδο που δεν 
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χρειαζόταν να γίνουν επεμβάσεις σε επίπεδο προγραμματισμού που διαμορφώνει την πλατφόρμα 

wiki, κάτι που έδωσε την ευελιξία της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης. 

 Οι συντάκτες μπορούσαν πλέον να δημιουργούν νέες σελίδες στη Βικιπαίδεια με απλά κλικ 

και όχι μέσω του γραφειοκρατικού τρόπου δημιουργίας σελίδας. 

 Οι σελίδες αυτές είχαν τυποποιημένη γενική μορφή λήμματος έναντι κενής σελίδας, όπου 

περιλαμβάνονταν χρήσιμα στοιχεία: ένας προ-τοποθετημένος βασικός κορμός συγγραφής 

με τυπικές ενότητες, σύστημα παραπομπών / σημειώσεων, φόρμες βιβλιογραφικών 

αναφορών κλπ. 

 Μπορούσαν πλέον να δημιουργούνται πολλαπλές σελίδες που στελεχώνονται σε λίστα 

διαχείρισης αυτόματα, στο κεντρικό πρόχειρο του συντάκτη. Ο συντάκτης δεν έψαχνε 

πλέον στο ιστορικό της συνεισφοράς του να βρει σε ποια ή ποιες σελίδες εργαζόταν πριν. 

Λόγω της αυτόματα οργανωμένης λίστας μπορούσε να επεξεργάζεται εύκολα, περισσότερες 

σελίδες προς δημιουργία, ταυτόχρονα. 

 Η δυνατότητα να δημιουργείται εγκυκλοπαιδικό λήμμα από περιεχόμενο σε προσωπικές 

σελίδες του χρήστη ήταν, πιο πριν, μια διαδικασία που τις περισσότερες φορές γίνονταν 

σφάλματα και το περιεχόμενο μετακινούνταν σε λάθος χώρο. Η μετακίνηση στον χώρο των 

λημμάτων γινόταν, πλέον με το Πρόχειρο Χρήστη, με χρήση απλών κλικ, χωρίς λάθος.  

 Η προ-τοποθέτηση των τυπικών στοιχείων και ενοτήτων που συναντώνται σε κάθε λήμμα 

απλοποίησαν τη λειτουργία συγγραφής, για παράδειγμα δεν χρειαζόταν πλέον η τοποθέτηση 

του μαγνήτη των παραπομπών στο κάτω μέρος της σελίδας. 

 Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει σύστημα τυποποιημένης τοποθέτησης βιβλιογραφικών 

αναφορών στη Βικιπαίδεια, με τον οπτικό επεξεργαστή, κάτι που  έχει λυθεί με προ-

τοποθέτηση φορμών στην προ-μορφοποιημένη σελίδα, στο Πρόχειρο Χρήστη. 

 Ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι συντάκτες, για ολοκλήρωση των λημμάτων τους, 

πριν αυτά δημοσιευτούν στον κύριο χώρο λημμάτων, είναι καθοριστικός και για την 

ποιότητα του περιεχομένου που παραδίδεται και για την ελάττωση του άγχους του 

συντάκτη. Η εργασία απ’ ευθείας στον χώρο των λημμάτων, όπως γινόταν προηγουμένως, 

έφερνε σε συνεχή προστριβή τους νέους συντάκτες με τους παλαιότερους. Η χρήση του 

Προχείρου Χρήστη έδωσε τη δυνατότητα να μπορεί να λειτουργήσει το Σχολείο 

Βικιπαίδειας καθοδηγητικά, πριν την τελική δημοσίευση. Τα φαινόμενα συγκρούσεων 

συντακτών επί του περιεχομένου ήταν σχεδόν ανύπαρκτα, σε ότι αφορά τους συντάκτες που 

επιμορφώθηκαν στο Σχολείο Βικιπαίδειας. 

 
Εικόνα 2: Πρόχειρο Χρήστη, εξωτερικά 

 

Την άνοιξη του 2017 το «Πρόχειρο Χρήστη» ξεκίνησε να εμπλουτίζεται με μια νέα 

λειτουργία, την προσθήκη βιβλιοθήκης λημμάτων. Αυτή αναπτύχθηκε σε πειραματικό στάδιο, 

εμφανώς στη Βικιπαίδεια, και ήταν έτοιμη προς δοκιμαστική χρήση τον Οκτώβριο του 2017. 
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Ακριβώς πριν την έναρξη του Σχολείου Βικιπαίδειας ενηλίκων στην Καισαριανή, διαχειριστές της 

ελληνικής Βικιπαίδειας, που κατόπιν έτρεξαν οι ίδιοι προγράμματα εκπαίδευσης, βασισμένοι σε 

λευκή σελίδα προχείρου χρήστη και όχι πλέον στον κύριο χώρο των λημμάτων, απενεργοποίησαν 

το «Πρόχειρο Χρήστη» σε περίπου 500 λογαριασμούς της Βικιπαίδειας. Ο κώδικας διαγράφτηκε 

και κλειδώθηκε ώστε να μπορούν να τον επεξεργαστούν μόνο διαχειριστές. Συντάκτης που 

αντέδρασε παρενοχλήθηκε σε βαθμό που οι διεθνείς Επίτροποι των wiki έκαναν τη σειρά των 

διαλόγων μη ορατή ακόμη και για διαχειριστές της Βικιπαίδειας. Αμέσως δημιουργήθηκε από το 

Σχολείο Βικιπαίδειας το «Πρόχειρο Χρήστη+» που έπρεπε να ενεργοποιείται πλέον από μη 

εμφανές σημείο, χειροκίνητα. Σε αυτό αναπτύχθηκε η βιβλιοθήκη προτύπων λημμάτων. 

 

 
Εικόνα 3: Πρόχειρο Χρήστη+, με δυνατότητα επιλογής τύπου λημμάτων 

 

Το «Πρόχειρο Χρήστη+» δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας και χρήσης βιβλιοθηκών με προ-

μορφοποιημένα λήμματα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν συγγραφικά και άτομα τα 

οποία δυσκολεύονται στον δομημένο λόγο. Επιπλέον, με τη συνδυασμένη χρήση του Οπτικού 

Επεξεργαστή και του «Προχείρου Χρήστη+» μπορούν να διεξάγονται «μαθαρώνιοι συγγραφής» 

από μη έμπειρους συντάκτες, όπως επιστήμονες, οι οποίοι καλούνται να συμπληρώνουν τα 

λήμματα ως φόρμες, χωρίς να πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος πώς να μορφοποιούν το περιεχόμενο 

ώστε αυτό να παίρνει τη μορφή λήμματος. Εκτιμάται πως το εργαλείο αυτό θα δώσει τη 

δυνατότητα να συμμετάσχουν στη συγγραφή, και κατ’ επέκταση στην αλληλεπίδραση με τη γνώση, 

και κοινωνικές ομάδες που ως τώρα θεωρούνταν σχεδόν αποκλεισμένες από την έμπρακτη 

συμμετοχή στη Βικιπαίδεια. 
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Το «Πρόχειρο Χρήστη+» δίνει επιπρόσθετα την ευκολία δημιουργίας βιβλιοθηκών ειδικών 

χρήσεων, από όσους διοργανώνουν μαραθώνιους συγγραφής λημμάτων. Η αναγκαία εκπαίδευση 

των συμμετεχόντων ελαττώνεται έτσι σημαντικά και εκτιμάται πως περισσότεροι συντάκτες θα 

παραμένουν ενεργοί στη Βικιπαίδεια, ενώ τα παραγόμενα λήμματα θα είναι πιο ποιοτικά.  

Επειδή η διαδικασία της δόμησης ενός λήμματος εμπεριέχει στοιχεία μάθησης, μπορεί κανείς 

να ισχυριστεί πως τα προσχεδιασμένα λήμματα, κάνοντας ευκολότερο το έργο του συντάκτη, θα 

ελαττώσουν τις δεξιότητες που αναπτύσσει με τη συγγραφή καθώς θα πρέπει να προσπαθεί 

λιγότερο για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα στα λήμματα που δημιουργεί. Η απάντηση σε 

αυτό είναι πως καταρχήν προτιμούμε να δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε περισσότερους να 

αλληλεπιδρούν με τη γνώση, και κατά δεύτερο λόγο, ο συντάκτης που έχει τη δυναμική να γράψει 

δομημένα, θα το κάνει στο επόμενο συγγραφικό του βήμα στη Βικιπαίδεια, όταν θα ασχοληθεί με 

ένα θέμα που δεν έχει προτυποποιηθεί, το οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει ως προωτότυπη 

εργασία. Εκτιμάται επίσης πως η προτεινόμενη δομή κατά τη δημιουργία των προτυποποιημένων 

λημμάτων θα εντυπώσει τον δομημένο τρόπο σκέψης σε περισσότερους που θα έρθουν σε επαφή 

με το «Πρόχειρο Χρήστη+» ή όποια μετεξέλιξή του. 

 

 
Εικόνα 4: Πρόχειρο Χρήστη+, δημιουργία λήμματος με προσχεδιασμένη φόρμα  
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2.4. Αποτελέσματα της έρευνας 

Έμπειροι συντάκτες της Βικιπαίδειας χρησιμοποιούν την πτυσσόμενη βοήθεια 

(Εργαλειοθήκη κώδικα), πλέον των επιμορφούμενων συντακτών του Σχολείου Βικιπαίδειας.  

Επιμορφούμενοι συντάκτες του Σχολείου Βικιπαίδειας στη χρήση του Προχείου Χρήστη, 

παρήγαγαν το 2016 το 8-10% των νέων λημμάτων της Ελληνικής Βικιπαίδειας. 

Το Πρόχειρο Χρήστη+ επιδοτήθηκε ώστε να αναπτυχθεί, μετά από εισήγηση και στήριξη της 

διεθνούς κοινότητας συντακτών σε εγχειρήματα wiki, και είναι ήδη μεταφρασμένο στην Αγγλική, 

την Αραβική, τη Γερμανική, την Ισπανική, την Εσπεράντο, την Περσική, τη Γαλλική, την Ιταλική, 

την Εβραϊκή, την Ινδική Marathi και τη Νεπαλική γλώσσα, όπου ετοιμάζεται να λειτουργήσει.  

3. Συμπεράσματα 

Το να δοθούν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην αλληλεπίδραση με τη γνώση είναι 

συγκερασμός και της προσωπικής προσπάθειας του διδάσκοντα αλλά και των ψηφιακών εργαλείων 

που έχει στη διάθεσή του για να πετύχει τον σκοπό του. Η ανάπτυξη των εργαλείων αυτών πολλές 

φορές δεν είναι εύκολη, ιδίως σε συνθήκες κοινότητας συντακτών όπως αυτή της Βικιπαίδειας, 

όπου ενδέχεται να μη γίνει αμέσως αντιληπτή η δυνατότητα που δίνει η καινοτομία. Τα εργαλεία 

που έχουν αναπτυχθεί εκεί από το Σχολείο Βικιπαίδειας έχουν ήδη δείξει αξία και έργο και 

αναμένεται η μετεξέλιξή τους, μετά την ανατροφοδότηση της χρήσης τους από τη διεθνή 

συγγραφική κοινότητα της Βικιπαίδειας. 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η εκπαίδευση των Ρομά και η διερεύνησή της 

μαθητικής διαρροής από τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης. Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη των θεωρητικών και πρακτικών πλευρών της 

εκπαίδευσης των Ρομά μαθητών με την επισκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας. Το βασικό 

ερώτημα  της εισήγησης αφορά το πως ύστερα από μακροχρόνιες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και 

νομοθετικές ρυθμίσεις, ο αναλφαβητισμός και η μαθητική διαρροή των Ρομά εξακολουθεί να 

υφίσταται. Η σχολική φοίτηση των Ρομά επηρεάζεται από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες, 

όπως είναι η συνεχής μετακίνηση τους λόγω εργασίας, τα οικονομικά προβλήματα, οι κακές 

συνθήκες διαβίωσης, ο πρόωρος γάμος, η έλλειψη σταθερής και μόνιμης στέγης, καθώς και η 

γενικότερη επιφύλαξη των γονέων για την εκπαίδευση. 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, Ρομά, διαρροή, αναλφαβητισμός 

1. Εισαγωγή 

Η μεγαλύτερη διαρροή μαθητών από τη στοιχειώδη εκπαίδευση παρατηρείται στα παιδιά 

χαμηλής κοινωνικοοικονομικής προέλευσης με πρωταγωνιστές τα παιδιά των Ρομά. Το σχολείο δεν 

αποτελεί παραδοσιακό θεσμό για τους Ρομά, καθώς η γνώση τους κατακτάται με την πράξη κι όχι 

με τη θεωρητική διδασκαλία. Έτσι ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών των  Ρομά είτε δεν έχει 

φοιτήσει καθόλου στο σχολείο είτε φοίτησε στις πρώτες τάξεις της στοιχειώδης εκπαίδευσης και τη 

διέκοψε χωρίς ποτέ να την ολοκληρώσει. Οι Ρομά θεωρούν ότι το παιδί τους πηγαίνοντας στο 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Project/Rapid/Article_template_libraries_-_user_sandbox_space_organization
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Project/Rapid/Article_template_libraries_-_user_sandbox_space_organization
mailto:evliapis@yahoo.gr
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σχολείο, εκτίθεται σε ένα διαφορετικό σύστημα αξιών και κινδυνεύει από αφομοίωση στο σύστημα 

αυτών των αξιών.  

Για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού των Ρομά καθυστερημένα η ΕΕ, μόλις το 2011 με 

το IP/11/789 θέσπισε μια σταθερή διαδικασία συντονισμού δράσεων για την ένταξη τους στη 

μαθησιακή διεργασία. 

2. Κυρίως μέρος  

2.1. Η ιστορική πορεία των Ρομά 

Σύμφωνα με την κυρίαρχη επιστημονική άποψη οι Ρομά (που συχνά αποκαλούνται στην 

καθομιλουμένη Τσιγγάνοι, Γύφτοι, Σίντι, Καλό, Μανούς, Ταξιδευτές κ.ά.) είναι νομαδικός λαός και 

προέρχονται από τη βορειοδυτική Ινδία, την οποία άρχισαν να εγκαταλείπουν σταδιακά γύρω στα 

1000 μ.Χ. (Χατζησαββίδης , 2007)και να διασκορπίζονται στην Ευρώπη. 

«Ήταν ένας τσιγγάνος που ταξίδευε με την οικογένειά του. Το άλογό του ήταν κοκαλιάρικο 

και δεν στεκόταν καλά στα πόδια του. Έτσι λοιπόν, όσο μεγάλωνε η οικογένειά του τσιγγάνου, 

γινόταν όλο και πιο δύσκολο να σέρνει τη βαριά καρότσα που γέμιζε με παιδιά. Τα παιδιά ήταν 

τόσα πολλά και στοιβαγμένα το ένα πάνω στ’ άλλο, που το κακόμοιρο το άλογο προχωρούσε με 

μεγάλη δυσκολία και συνέχεια περπατούσε. Το κάρο έγερνε με δύναμη μία από τ’ αριστερά μία 

από τα δεξιά, και τα μπακίρια κι οι κατσαρόλες κατρακυλούσαν έξω κι όλο και κάποιο ξυπόλητο 

παιδάκι έπεφτε κάτω. Την ημέρα τα πράγματα δεν ήταν και τόσο άσχημα. Ο τσιγγάνος έβλεπε κι 

έτσι σήκωνε τα κατσαρολικά και τα παιδάκια. Στο σκοτάδι όμως, δεν μπορούσε να δει. Αλλά έτσι 

κι αλλιώς, ποιος μπορούσε να μετρήσει μία τόσο μεγάλη φαμίλια; Το άλογο συνέχιζε να πηγαίνει 

κι ο τσιγγάνος ταξίδευε σ’ όλη τη γη. Απ’ όπου κι αν περνούσε, άφηνε κι ένα παιδί. Όλο και 

περισσότερα μέχρι που στο τέλος γέμισε όλη η γη τσιγγάνους. Γι’ αυτό και συναντάς τσιγγάνους 

όπου κι αν πας…»(βλ. σελίδα 11-Κόμης, 1998) 

Οι ίδιοι αποκαλούν τους εαυτούς τους Ρομ που σημαίνει «άνθρωπος» αλλά και «σύζυγος». 

Οι άλλοι για τους Ρομά είναι Γκαντζέ δηλαδή «βάρβαροι», «άξεστοι», «απολίτιστοι».  

Οι Ρομά στον ελληνικό χώρο αναφέρονται για πρώτη φορά στα 1068 στο συναξάρι του Αγίου 

Γεωργίου του Αθωνίτη  της μονής Ιβήρων του Αγίου Όρους. Στο κείμενο αυτό γίνεται αναφορά 

στον τρόπο που οι Ρομά εξολόθρευσαν τα άγρια θηρία τα οποία περιφέρονταν στους 

αυτοκρατορικούς κήπους του Φιλοπατίου και κατέτρωγαν τα θηράματα. 

Οι Ρομά με δολώματα στα οποία είχαν ρίξει δηλητήριο εξολόθρευσαν τα θηρία και κέρδισαν την 

εκτίμηση του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μονοµάχο  Θ’. Ο Αυτοκράτορας  τους αποκάλεσε 

«Ατζίγγανους», ένα λαό  δηλαδή όπως εξηγεί το συναξάρι «Σαµαρειτών, απογόνων του Σίµωνος 

του Μάγου και γνωστών για τις μαγικές τους ικανότητες. 

Το 1350 τσιγγάνικες ομάδες εντοπίζονται να περιφέρονται στην Πελοπόννησο και 

συγκεκριμένα στη Μεθώνη και το Ναύπλιο. Στο κείμενο «Επιδημία Μάζαρι εν Άδου» 

περιγράφονται οι συνθήκες που επικρατούσαν στην Πελοπόννησο στα 1415 και γίνεται αναφορά 

στους κάτοικους εκ των οποίων μια ομάδα  αποκαλείται «Αιγύπτιοι» και προφανώς  πρόκειται για 

Ρομά. Το 1360, στην Κέρκυρα ιδρύθηκε  το «Feudum Acinganorum», ένα φέουδο του οποίου οι 

κολίγοι  ήταν Ατσίγγανοι. 

Το 1922, κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών, ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη και τη Μ. 

Ασία πολλοί Ρομά που βρήκαν καταφύγιο στη Β. Ελλάδα και τα νησιά. Σήμερα ο πληθυσμός των 

Ροµά στην Ελλάδα σύμφωνα µε εκτίμηση του δικτύου ROM ανέρχεται γύρω στα 250.000 άτομα. 

Ο αριθμός αυτός όμως δεν είναι ακριβής, λόγω των μετακινήσεων , αλλά και της μη συστηματικής 

καταγραφής των Ροµά.Το Συμβούλιο της Ευρώπης εκτιμά ότι στην Ελλάδα ζουν 80.000 - 150.000 

άτομα(Council of Europe, 2002 ). 
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Οι Ρομά λόγω της έντονης πολιτισμικής τους διαφοράς και επιλέγοντας ως τρόπο ζωής το 

μοντέλο του σκηνίτη και γυρολόγου, βρέθηκαν σε μια διαρκώς χαμηλότερη κοινωνική ισορροπία.  
Οι Ρομά στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται ως μειονότητα, αλλά ως μια κοινωνική, 

πολιτισμική ομάδα η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα.( Παπανδρέου, 1996) 

2.2. Η εκπαίδευση των Ρομά στην Ελλάδα 

Το σχολείο δεν αποτελεί παραδοσιακό θεσμό για τους Ρομά για τους οποίους η γνώση 

κατακτάται με την πράξη κι όχι με τη θεωρητική διδασκαλία. Έτσι ένα μεγάλο ποσοστό των Ρομά 

είτε δεν έχει φοιτήσει καθόλου στο σχολείο είτε φοίτησε στις πρώτες τάξεις της στοιχειώδης 

εκπαίδευσης και τη διέκοψε χωρίς ποτέ να την ολοκληρώσει.  

Σύμφωνα με το Liégeois (1994) το βασικότερο  πρόβλημα των Ρομά είναι έλλειψη  

εκπαίδευσης καθώς όλα τα προβλήματα τους απορρέουν από αυτό .  

Στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία υπολογίζεται ότι λιγότεροι από τους μισούς Ρομά που 

είναι σε σχολική ηλικία φοιτούν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό Ρομά 

εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. (Πολυχρόνη, 

Ράλλη, 2013) .   

Η Ελλάδα εγγυάται μέσω του νομοθετικού της Πλαισίου σχολική εκπαίδευση για όλα τα 

παιδιά ηλικίας 6  ως 15 ετών (εξαετή εκπαίδευση Δημοτικού και τριετή εκπαίδευση Γυμνασίου) 

ανεξαρτήτως του αν είναι Έλληνες υπήκοοι ή αλλοδαποί. 

Οι Έλληνες Ρομά θεωρήθηκαν «ανιθαγενείς» έως το 1955. Το 1955 το Ελληνικό Κράτος με 

το νομοθετικό διάταγμα (Ν.Δ.3370/1955)δίνει το δικαίωμα απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας 

στους Ρομά.Η διαδικασία των πολιτογραφήσεων και εγγραφών στα Δημοτολόγια των μέχρι τότε 

αδήλωτων Τσιγγάνων ξεκίνησε με δύο διατάξεις (69468/1978 «Για την τακτοποίηση από απόψεως 

ιθαγένειας των διαβιούντων στην χώρα μας Αθίγγανων» και 16701/1979) «Περί εγγραφής 

αδήλωτων Αθίγγανων» του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες τους παρέχουν το δικαίωμα της 

Ελληνικής Υπηκοότητας και επιτρέπουν την εγγραφή τους στα Δημοτολόγια της χώρας.  

Στην Ελλάδα η μη καταγραφή λοιπόν των Ρομά έως το 1979, η μη θεώρηση τους ως Έλληνες 

πολίτες, αλλά και η αντιμετώπιση τους ως ανιθαγενείς, είχε ως αποτέλεσμα τη στέρηση πολιτικών, 

πολιτισμικών  και κοινωνικών δικαιωμάτων των Ρομά. Μέχρι και το 1984 παρατηρείται πλήρη 

απραξία από το ΥΠΕΠΘ σχετικά με την εκπαίδευση των Ρομά. Το  1984  το Υπουργείο Παιδείας 

συγκροτεί  ομάδες εργασίας με σκοπό  να μελετήσουν το θέμα της εκπαίδευσης προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας παιδιών ευπαθών ομάδων όπως των Ρομά. Ο νόμος-πλαίσιο 1566/85 καθορίζει 

τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της εννεαετούς εκπαίδευσης για όλα τα Ελληνόπουλα, όμως η 

πραγματικότητα για την ομάδα των Τσιγγάνων είναι διαφορετική.  

Η πρώτη συστηματική όμως αναφορά σχετικά με την εκπαίδευση των Ρομά γίνεται στη 

μονογραφία των Παυλή – Κορρέ και Μαρσέλου, στο πλαίσιο της Έρευνας των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων για την εκπαιδευτική κατάσταση των Ρομά και των νομάδων στις χώρες της 

Κοινότητας. Η μελέτη διεξήχθη το 1984-1985. 

Ταυτόχρονα η  Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΓΓΛΕ) προσπαθεί να καταγράψει 

και να αποτυπώσει την κατάσταση των Ρομά Τσιγγάνων στην περιοχή τους (Βασιλειάδου,  
Μαρσέλος, Παυλή-Κορρέ, 2011). 

Μια πρώτη μικρή παρέμβαση σε τοπικό πλαίσιο  επιχειρήθηκε  με το Πρόγραμμα  «Φτώχεια 

3» από το Π.Τ.Δ.Ε του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαζί με άλλους 14 φορείς ( 

Πρότυπο Κοινοτικό Πρόγραμμα για την κοινωνική και οικονομική  ένταξη των λιγότερο 

ευνοημένων ομάδων 1990-1994)  .Το Πρόγραμμα «Φτώχεια 3» είχε στόχο τη διερεύνηση των 

αιτιών και των μηχανισμών που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό και το σχεδιασμό 

στρατηγικών για την καταπολέμησή τους. Το «Φτώχεια 3» που περιορίστηκε σε τοπικό πλαίσιο, 

οργάνωσε και λειτούργησε άτυπα σχολεία στους καταυλισμούς, καθώς και τάξεις υποδοχής και 
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ένταξης  στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα για παιδιά Ρομά που μέχρι εκείνη τη στιγμή 

παρέμεναν εκτός εκπαιδευτικού συστήματος. Για την εκπαίδευση των Ρομά και την ένταξη τους 

αναπτύχθηκε κατάλληλο διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.  

 Τη σχολική χρονιά 1992-1993 εκδόθηκε και κυκλοφόρησε στις σχολικές αίθουσες όπου 

φοιτούσαν οι Ρομά μαθητές το βιβλίο «Μαθαίνω Γράμματα». Ταυτόχρονα οργανώθηκαν και 

χρηματοδοτήθηκαν τα πρώτα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για νεαρούς και νεαρές 

Ρομά στον ΟΑΕΔ. 

Ακολουθεί το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

1997 - 2004 με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ. με επιστημονικό υπεύθυνο αρχικά τον Α. 

Γκότοβο), και στη συνέχεια για το διάστημα 2001-2004 (Πρόγραμμα: «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων 

στο σχολείο»)με επιστημονικό υπεύθυνο τον Π. Παπακωνσταντίνου. Στην πρώτη φάση του 

Προγράμματος έγινε απογραφή σε εθνική κλίμακα όλου του μαθητικού δυναμικού με ρόμικη 

προέλευση και συλλογή δεδομένων από τις σχολικές μονάδες προκειμένου να ενημερωθεί η γενική 

βάση δεδομένων μαθητικού πληθυσμού. 

Το Υπουργείο Παιδείας με το Ν. 2413/1996 επιχείρησε να προωθήσει μία διαπολιτισμική  

εκπαιδευτική πολιτική. Η πολιτική αυτή συχνά θα βρεθεί αντιμέτωπη με αντιδράσεις και 

κινητοποιήσεις από τις τοπικές κοινωνίες (γονέων, μαθητών και δασκάλων) που αντιδρούσαν στο 

γεγονός ότι στα σχολεία τους θα έπρεπε να φοιτήσουν και μαθητές Ρομά. Στις κινητοποιήσεις για 

την παρεμπόδιση των παιδιών των Ρομά να φοιτήσουν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συχνά συμμετείχε και η τοπική αυτοδιοίκηση. 

Ακολούθως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επιχειρεί να υλοποιήσει το Πρόγραμμα «Ένταξη 

Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Ν. Μήτση για το διάστημα 2006 -

2008.  
Το 2008 το Υπουργείο Παιδείας με το υπ’ αριθμόν    11684/Γ1/ 10-  9- 2008 έγγραφο του και 

με καθυστέρηση τουλάχιστον μιας δεκαετίας, προσπαθεί να επιλύσει τα σημαντικότερα 

προβλήματα που εμποδίζουν την προσέλευση και τη φοίτηση των Ρομά στο σχολείο. Ως κυριότερα 

εμπόδια καταγράφονται η αδυναμία εγγραφής λόγω μη εμβολιασμού, η έλλειψη πιστοποιητικού 

μόνιμης κατοικίας και η έλλειψη πιστοποιητικού γεννήσεως. 

 Για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού των Ρομά καθυστερημένα η ΕΕ, μόλις το 2011 

με το IP/11/789 θέσπισε μια σταθερή διαδικασία συντονισμού των δράσεων για την ένταξη των 

Ρομά ύστερα από τα γεγονότα που συνέβησαν στις γειτονίες του Παρισιού και οδήγησαν τη 

γαλλική κυβέρνηση του Νικολά Σαρκοζί να υλοποιήσει μαζικές απελάσεις.  

Το διάστημα 2010-2013 (με παρατάσεις μέχρι το 2015) το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέλαβε να υλοποιήσει το πρόγραμμα «Εκπαίδευση παιδιών Ρομά»  στις 

περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κρήτης, Β. & Ν. 

Αιγαίου με επιστημονικό υπεύθυνο αρχικά τον Γ. Παπακωνσταντίνου, στη συνέχεια τον Γ. 

Μάρκου και στη συνέχεια τον Χ. Παρθένη.Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

(ΠΤΔΕ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υλοποίησε Πρόγραμμα «Εκπαίδευση 

των παιδιών Ρομά» τα έτη 2010-2013, στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής 

Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος 

την Ευαγγελία Τρέσσου.  

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την έρευνα-δράση ως ένα καθαρά παρεμβατικό/διορθωτικό 

εργαλείο (Τρέσσου, 2015). 

Στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος ήταν η ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών 

Ρομά στην προσχολική αγωγή, η έγκαιρη εγγραφή τους στην Α’ δημοτικού, η εξοικείωσή τους με 

το σχολείο και η παραμονή τους σε αυτό σε όλη τουλάχιστον τη διάρκεια της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. 
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Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Τομέα 

Παιδείας, ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» της Πράξης «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά». 

Τα παρεμβατικά Προγράμματα τα οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τα ελληνικά  

Πανεπιστήμια είχαν ένα συγκεκριμένο στόχο. Να οδηγήσουν τους Ρομά στα θρανία και στη 

σχολική αίθουσα μεικτών τάξεων του εξατάξιου δημοτικού σχολείου. Ενός εξατάξιου σχολείου που 

αντί για να εντάσσει και να ενσωματώσει τους Ρομά στο σχολικό πλαίσιο, τους οδήγησε στην 

απέχθεια του σχολείου. Γιατί όσοι Ρομά είχαν την τύχη να εγγραφούν στο σχολείο διέκοπταν τη 

φοίτηση τους εντός λίγων ημερών ή μηνών,  καθώς έπεφταν θύματα ρατσιστικών και χλευαστικών 

συμπεριφορών από τους συμμαθητές τους. Το σχολείο λειτουργούσε ως μονοπολιτισμικό σχολείο 

με αποτέλεσμα να είναι αφιλόξενο και να μη μπορέσει να αφουγκραστεί τις ανάγκες των Ρομά, 

καθώς οι Ρομά στον τομέα της εκπαίδευσης, παρουσιάζουν  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά όπως: η 

παντελή έλλειψη προσχολικής αγωγής. Μικρό ποσοστό των Ρομά, παρακολουθεί κανονικά 

μαθήματα στο σχολείο, ενώ μεγάλο είναι και το ποσοστό που δεν παρακολουθεί καθόλου ή 

εμφανίζει διαρροές, λόγω της ελλιπούς παρακολούθησης. Υπάρχει έντονη δυσκολία προσαρμογής 

στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς η παρακολούθηση και ιδίως η αφομοίωση των 

παρεχόμενων μαθητικών γνώσεων αντίκειται στους κανόνες λειτουργίας της τσιγγάνικης 

κοινωνίας.Ο κοινωνικός περίγυρος των Ρομά, στην πλειοψηφία του, αντιμετωπίζει αρνητικά το 

σχολείο και ουσιαστικά απορρίπτει το σχολικό σύστημα και τη χρησιμότητα του.  

Η εκπαίδευση των Ρομά σχεδιάστηκε για αυτούς χωρίς αυτούς έτσι ακριβώς όπως άναρχα 

σχεδιάστηκαν και οι συνοικισμοί τους. 

«Όμως υπάρχει μία βασική διαφορά ανάμεσα στο πως έστηναν τα τσαντίρια τους παλιά και 

στο πως στήνουν τις παράγκες τώρα. Τα τσαντίρια ήταν τοποθετημένα ολόγυρα στο χώρο 

σχηματίζοντας κύκλο, ενώ οι παράγκες είναι η μία δίπλα στην άλλη. Τον τρόπο αυτό δεν τον 

επέλεξαν οι Τσιγγάνοι. Η διαμόρφωση του χώρου στο «κάμπινγκ» είναι τέτοια, που δεν τους 

επιτρέπει να τον οριοθετήσουν αυτοί σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες. Ο κυκλοτερής τρόπος με 

τον οποίο στήνονταν τα τσαντίρια απαντούσε σε μία ανάγκη σύστασης και διαμόρφωσης της 

συλλογικότητας .(Λυδάκη,2000) 

3. Συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να ανανεώσει τον επιστημονικό διάλογο στην κατανόηση των 

πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων της εκπαίδευσης των Ρομά και να προτείνει την ένταξη της  

συμβουλευτικής παρέμβασης στις κοινότητες των Ρομά όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε εθνικό 

πλαίσιο .  

«Η σχολική φοίτηση των παιδιών Ρομά, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα 

τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζεται από απουσία ή περιορισμένη παρακολούθηση στην προσχολική 

εκπαίδευση, μικρό ποσοστό εγγραφής στο δημοτικό σχολείο, καθυστερημένη συμμετοχή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία σε προχωρημένη ηλικία, πρόωρη διακοπή πριν την ολοκλήρωση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλή επίδοση σε σχέση με τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό» 

αναφέρει η  εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας  που δημοσιοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου 2010 

για την ένταξη των παιδιών Ρομά στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ομολογώντας την αποτυχία των 

πανάκριβων Προγραμμάτων των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων (1997-2004) και Θεσσαλίας (2006-

2007).Οκτώ έτη μετά την ομολογία του Υπουργείου, καθώς και την παροχή σειρά δράσεων, 

βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Είμαστε  εκεί όπου ήμασταν το 1996 όταν ξεκίνησαν τα 

Προγράμματα για τους Ρομά.  

Το συμπέρασμα ότι για τα όποια εκπαιδευτικά προβλήματα, όπως ισχνή παρουσία στο 

σχολείο, διαρροή, χαμηλές επιδόσεις των παιδιών Ρομά, ευθύνονται πρωτίστως κοινωνικοί και όχι 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs/dt_kai_egkyklios_roma_100824.zip
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πολιτισμικοί λόγοι έχει στέρεα θεωρητικά θεμέλια στο πλαίσιο της Κοινωνιολογίας της 

Εκπαίδευσης τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα (Φραγκουδάκη, 2001).  

Χρειάζεται ρεαλιστική εκπαιδευτική πολιτική της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και των 

φορέων του για να αντιμετωπιστεί η διαρροή και να υλοποιηθεί η ένταξη των Ρομά μαθητών στην 

εκπαιδευτική κοινότητα.  

 

Πίνακας 1: Συμπεράσματα 

 

Δομές Χαρακτηριστικά  σχολικής Φοίτησης των Ρομά 

Προσχολική Αγωγή Απουσία/περιορισμένη παρακολούθηση 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Μικρό ποσοστό εγγραφής 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση Ενηλίκων  

Πρόωρη διακοπή πριν την ολοκλήρωση της  

Καθυστερημένη συμμετοχή 

Γενικά 

Πρόταση 

Χαμηλή Επίδοση 

Συμβουλευτική σε 

εθνικό πλαίσιο 
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Περίληψη 

Οι κοινωνικές ανισότητες που ενυπάρχουν μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων, έχουν ως 

απόρροιά τους την δημιουργία ποικίλων κοινωνικών φαινομένων. Ένα φαινόμενο εξ αυτών είναι 

και ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο οποίος ορίζεται ως η περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός 

ορισμένων ομάδων πληθυσμού από την κοινωνία, που αποτελούν μειονότητες. Η 

διαπολιτισμικότητα στο χώρο της εκπαίδευσης που αποτελεί και το αντικείμενο του ενδιαφέροντός 

μας στην παρούσα μελέτη, συνδυάζεται με την παρουσία αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία, τις 

διαφορετικές κοινωνικο-πολιτισμικές ανισότητες και παραπέμπει ταυτόχρονα και στην εκπαίδευση 

των μαθητών αυτών. 

Η διαπολιτισμικότητα είναι ένας από τους πολλούς τρόπους διαχείρισης της 

πολυπολιτισμικότητας. Δυστυχώς όμως, στις ημέρες μας, η αποδοχή της πολιτισμικής ετερότητας 

υφίσταται αποκλειστικά και μόνον σε θεωρητικό επίπεδο. Τα παιδιά των μειονοτικών ομάδων, 

πλήττονται στα σχολεία από τις ταξικές ανισότητες, όπως και όλα τα μέλη των μη προνομιούχων 

κοινωνικών στρωμάτων. Το «ψηφιακό χάσμα» από την άλλη πλευρά, αναντίρρητα, αποτελεί μια 

νέα μορφή κοινωνικής ανισότητας και θεωρείται πλέον ως ζήτημα μείζονος σημασίας, λόγω του ότι 

παρεμποδίζει την πρόσβαση ορισμένων κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων στην απόκτηση 

περαιτέρω γνώσεων όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, έναντι των εύπορων ομάδων. Ο 

σκοπός της προκείμενης μελέτης, είναι αφενός να αναδειχθούν τα κυριότερα αίτια εμφάνισης των 

τριών διαφορετικών ειδών αυτών των ανισοτήτων, οι οποίες μάλιστα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 

μεταξύ τους και αφετέρου να προταθούν λύσεις προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των 

προαναφερθέντων κοινωνικών φαινομένων. 

Λέξεις – κλειδιά: Κοινωνικός αποκλεισμός, διαπολιτισμικότητα, κοινωνικές ανισότητες, 

ψηφιακό χάσμα. 

1. Εισαγωγή 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

αυτή την περίοδο ο Ελλαδικός χώρος εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και είναι επιτακτική η 

ανάγκη να αντιμετωπιστεί άμεσα το συγκεκριμένο κοινωνικό φαινόμενο. Οι ομάδες οι οποίες 

πλήττονται από το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού είναι στην πλειονότητά τους οι άπορες 

οικογένειες και τώρα πλέον οι μετανάστες / πρόσφυγες πολέμου. Tο έναυσμα για την έναρξη της 

επιστημονικής συζήτησης και έρευνας γύρω από τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα, το 

έδωσαν οι πρώτες σχετικές εκθέσεις που κυκλοφόρησαν από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 

Ερευνών και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στα πλαίσια 

του «Παρατηρητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κοινωνικό αποκλεισμό» το έτος 1992. Στις 

εκθέσεις αυτές, επιχειρούνται οι πρώτες προσπάθειες προσδιορισμού της έννοιας του κοινωνικού 

αποκλεισμού και «περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση σε βασικές κοινωνικές διαστάσεις του, 

όπως απασχόληση, υγεία, στέγαση, πρόνοια κτλ. και εξετάζονται οι σχετικές πολιτικές, είτε αυτές 

είναι γενικού περιεχομένου (μισθοί, αγορά εργασίας, εκπαίδευση, ελάχιστο εισόδημα κτλ.), είτε 
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αφορούν διάφορες ειδικές πληθυσμιακές ομάδες όπως ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, γυναίκες κτλ.» 

(Φερώνας, 2004). 

Υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της έννοιας της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι 

περισσότεροι ερευνητές έχουν επισημάνει ότι η «κυριότερη διαφορά μεταξύ της “φτώχειας” και 

του “κοινωνικού αποκλεισμού” είναι ότι η πρώτη, σχετίζεται περισσότερο με την έλλειψη πόρων, 

ενώ ο δεύτερος είναι ευρύτερος και «συνδέεται με πολλά περισσότερα (μειονεκτήματα) εκτός από 

χρήματα» (Da Costa, 1994). Ο κοινωνικός αποκλεισμός συναντάται στη βιβλιογραφία και με τον 

όρο κοινωνική περιθωριοποίηση. Είναι ένας ευρέως διαδεδομένος όρος. Συχνά συνοδεύεται από 

λεκτική ή ακόμα και φυσική βία κατά των περιθωριοποιημένων ατόμων. Κατανοούμε λοιπόν το 

μέγεθος της σοβαρότητάς του αλλά παράλληλα και την αναγκαιότητα της άμεσης αντιμετώπισής 

του. 

2. Κοινωνικός αποκλεισμός και κίνδυνος φτώχειας στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης δειγµατοληπτικής έρευνας Εισοδήµατος 

και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών στην Ελλάδα για το έτος 2016, που διενήργησε η 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε 

κοινωνικό αποκλεισµό στην Ελλάδα, ανέρχεται σε ποσοστό της τάξεως του 35,6% (ΕΛΣΤΑΤ, 

2017). Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισµό, είναι κυρίως 

ηλικίας από 18 - 64 ετών ανέρχεται σε ποσοστό 38% για τους Έλληνες, ενώ για τους αλλοδαπούς 

που διαµένουν στην Ελλάδα ανέρχεται στο 59,7% (Γράφημα 1). 

 
Γράφημα 1. Ποσοστό πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό  

(Έτη αναφοράς: 2005 – 2016). 

 

 
 

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η Κυβέρνηση 

έθεσε σε εφαρμογή το Πρόγραμμα του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για το έτος 2017» 

(Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-1-2017 (ΦΕΚ Β΄ 128/2017). Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσης, είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα, το οποίο έχει ως στόχο του 

την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Απευθύνεται στα νοικοκυριά που 

διαβιώνουν υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το Πρόγραμμα προσφέρει σε κάθε νοικοκυριό ένα 

μηνιαίο εγγυημένο ποσό εισοδήματος. Ανάλογα με τον αριθμό αλλά και την ηλικία των μελών του 

κάθε νοικοκυριού, πραγματοποιείται η ανάλογη καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης. Το 

εγγυημένο ποσό ορίζεται συγκεκριμένα ως εξής: 

 Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: €200 ανά μήνα. 

 Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού 

κατά 100€ ανά μήνα. 

 Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 50€ 

ανά μήνα. 
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 Στη μονογονεϊκή οικογένεια, δηλαδή σε εκείνη στην οποία ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε 

χηρεία ή διαζευγμένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα) 

ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή 

περισσότερων ανήλικων τέκνων, για τις ανάγκες υπολογισμού του εγγυημένου ποσού το 

μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας. 

 Σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α, για τις ανάγκες υπολογισμού του εγγυημένου 

ποσού κάθε απροστάτευτο τέκνο, λογίζεται ως ενήλικας. 

 Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 900 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της 

σύνθεσης του νοικοκυριού (Συνήγορος του Πολίτη - Ανεξάρτητη Αρχή, 2017). 

Από τα προαναφερθέντα, καθίσταται σαφές ότι ναι μεν το συγκεκριμένο προνοιακό 

πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, δεν 

επαρκεί δε για την κάλυψη των βασικών αναγκών των σημερινών νοικοκυριών.  

3. Η Διαπολιτισμικότητα στην Εκπαίδευση, όσον αφορά τον Ελλαδικό χώρο 

Σημαντικότατο ρόλο σε μια κοινωνία η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα τέτοιου μεγίστου 

βεληνεκούς, διαδραματίζει και η διαπολιτισμικότητα. Με τον όρο διαπολιτισμικότητα 

συγκεκριμένα εννοούμε το «χαρακτηριστικό του συγκερασμού δυο πολιτισμών στο ίδιο το άτομο ή 

στο ίδιο σύνολο ατόμων» (Κυπριανού, 2011). Ο όρος διαπολιτισμικότητα, θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι είναι ένας «παρεξηγημένος» όρος, αφού οι περισσότεροι πλέον τον 

αντιλαμβάνονται ως την ενασχόληση με τα θέματα ετερότητας αλλά και τη διαχείριση της 

ετερότητας αυτής. Αναλύοντας ετυμολογικά τον όρο «διαπολιτισμικότητα», παρατηρούμε ότι  η 

λέξη αυτή προέρχεται από την πρόθεση «δια» όπου δηλώνει αλληλεπίδραση, αμοιβαία συνεργασία 

και το ουσιαστικό «πολιτισμός» που συμπεριλαμβάνει μαζί με τις άλλες σημασίες και την 

αναγνώριση των αξιών, των συμβολικών εκφράσεων στις οποίες αναφέρονται άτομα και κοινωνίες 

στις σχέσεις τους με τους άλλους. Κατανοούμε λοιπόν, πως άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο, που ενδεχομένως να πλήττονται και εκείνα αντίστοιχα από το φαινόμενο του 

κοινωνικού αποκλεισμού και αιτούνται ίσης αντιμετώπισης με τα άτομα της κοινωνίας στην οποία 

διαμένουν, συχνά γίνονται αντικείμενο συζήτησης, αμφισβήτησης και σε ορισμένες ακραίες 

περιπτώσεις, θύματα συγκρούσεων και ρατσιστικών εκφάνσεων. 

Στην Ελλάδα, ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση» εμφανίζεται για πρώτη φορά στην 

ελληνική βιβλιογραφία την δεκαετία του 1980 και «συνδέεται με την επανένταξη των 

παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό σχολείο και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο» (Μάρκου, 

1997). Το κύριο χαρακτηριστικό της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής στις αρχές της δεκαετίας 

του 1980, ήταν η «υποβάθμιση και η μερική αγνόηση των σχολικών προβλημάτων των 

παλιννοστούντων μαθητών στο επίπεδο της γλωσσικής έκφρασης αλλά και η υιοθέτηση 

παιδαγωγικών πρακτικών που εντάσσονταν στη λογική της διάκρισης και του διαχωρισμού, 

δηλαδή, ακολουθήθηκε το αφομοιωτικό μοντέλο εκπαίδευσης των αλλοεθνών στο ισχύον 

εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς βέβαια να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα γλωσσικά και 

πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά» (Γεωργογιάννης, 2009). Κάτι αντίστοιχο, τείνει να συμβεί  και 

σήμερα, με την ενσωμάτωση των προσφύγων πολέμου στα ελληνικά σχολεία. Η ενσωμάτωση των 

μαθητών αυτών θα έπρεπε να γίνει με βάση τις βασικές αρχές που διέπουν τη Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση, οι οποίες είναι οι ακόλουθες τέσσερις: 

 Η αναγνώριση της ισοτιμίας των πολιτισμών και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. 

 Η ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης.  

 Η εξασφάλιση του δικαιώματος όλων για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στη ζωή.  

 Ο αναπτυσσόμενος άνθρωπος κάτω από πολιτισμικές συνθήκες ως αφετηρία και στόχος της 

διαπολιτισμικής παιδαγωγικής πράξης (Γεωργογιάννης, 2009). 
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Σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, θα έπρεπε να είναι η «οργάνωση και 

λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή 

εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες» 

(Γεωργογιάννης, 2009). Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει σε πρακτικό επίπεδο. Η θεματική μελέτη 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης περισσότερο ή λιγότερο «αναδεικνύει τη φυλετικοποιημένη 

κατασκευή του μεταναστευτικού ή εθνοτικού “άλλου” στο σχολείο, μέσα από λόγους έμφυλης 

πολιτισμικής διαφοράς που εκφέρονται τόσο από διδάσκοντες / διδάσκουσες όσο και από μαθητές / 

μαθήτριες» (Ζαβού κ.ά., 2013). Η πιο πρόσφατη νομοθεσία που αφορά τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, επικεντρώνεται περισσότερο και όχι στ (βλ. νόμος 4415/2016 - ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016). 

Όσον αφορά τώρα το χώρο της εκπαίδευσης που μας ενδιαφέρει περισσότερο ως 

εκπαιδευτικούς, εκεί η διαπολιτισμικότητα συνδυάζεται με την παρουσία αλλοδαπών μαθητών στα 

σχολεία και παραπέμπει ταυτόχρονα και στην εκπαίδευση των μαθητών αυτών. Εντούτοις, η  

διαπολιτισμικότητα δεν είναι κάτι άλλο, παρά ένας από τους πολλούς τρόπους διαχείρισης της 

πολυπολιτισμικότητας. Πολυπολιτισμικότητα με τη σημασία ότι «προσπαθείς να κατανοήσεις και 

να αναγνωρίσεις κατά το δυνατό ισότιμα ό,τι είναι ξένο προς τα δικά σου παραδοσιακά πρότυπα: 

δηλαδή τα διαφορετικά από τα δικά σου ήθη και έθιμα, τη διαφορετική μουσική, τον διαφορετικό 

τρόπο ζωής, τις διαφορετικές θρησκείες και αξίες των άλλων» (Χιωτάκης, 1999). Ένας τρόπος 

διαχείρισης της διαπολιτισμικότητας είναι η «συνύπαρξη και η συνεκπαίδευση όλων των παιδιών 

μέσα σ’ ένα σχολικό περιβάλλον όπου δεν θα επικρατούν σχέσεις επιβολής του ισχυρότερου πάνω 

στον ασθενέστερο, αλλά, αντίθετα, θα αντλεί περιεχόμενο από εκείνο το δημοκρατικό πνεύμα της 

ισονομίας, της ισοπολιτείας και της ισότιμης αντιμετώπισης» (Νικολάου, 2011). Δυστυχώς όμως, 

στις ημέρες μας, η αποδοχή της πολιτισμικής ετερότητας υφίσταται αποκλειστικά και μόνο σε 

θεωρητικό επίπεδο, όχι σε πρακτικό (νόμος 4415/2016 - ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016). Τα παιδιά των 

μειονοτικών ομάδων πλήττονται στο σχολείο απ’ την ταξική ανισότητα όπως και όλα τα μέλη των 

μη προνομιούχων κοινωνικών στρωμάτων. Η ευθύνη για τη δυσχερή αυτή τους θέση, εναπόκειται 

στη στάση της κοινωνίας απέναντί τους μέσα στην οποία και διαβιώνουν, καθώς και στη στάση της 

ιδίας τους της οικογένειας. Επιπροσθέτως, «η ίδια η λειτουργία του εκπαιδευτικού θεσμού και ο 

ρόλος των εκπαιδευτικών, παράγει διακρίσεις μέσα από μια σειρά διαδικασιών κοινών με τις 

ταξικές ανισότητες» (Ασκούνη, Ανδρούσου, 2001). Επομένως, ο τρόπος διδασκαλίας του 

εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι προσανατολισμένος προς την άμβλυνση και την προτροπή μη 

εμφάνισης κοινωνικών, οικονομικών, οικογενειακών και φυλετικών διακρίσεων μέσα στην τάξη.  

4. Το ψηφιακό χάσμα στην Ελλάδα - Επικαιροποιημένα στοιχεία 

Η ραγδαία εξάπλωση και ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

(Τ.Π.Ε.) τα τελευταία χρόνια, έφερε αντιμέτωπες τις αναπτυγμένες κοινωνίες του δυτικού κόσμου 

με το λεγόμενο «ψηφιακό χάσμα», που είναι  γνωστό και ως «ψηφιακός αποκλεισμός». Το νέο 

φαινόμενο αυτό, απασχολεί τόσο τους ακαδημαϊκούς, όσο και τους επιχειρηματίες,  τους 

τεχνοκράτες και τις  ανθρωπιστικές οργανώσεις. Σύμφωνα με τη δημοσίευση του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) υπό τον τίτλο “Understanding the Digital 

Divide”, το ψηφιακό χάσμα αναφέρεται και ως το «χάσμα μεταξύ των ατόμων, των οικογενειών, 

των επιχειρήσεων και των γεωγραφικών περιοχών, σε διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά επίπεδα, 

όσον αφορά τις ευκαιρίες τους να έχουν πρόσβαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών και στη χρήση του Διαδικτύου για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων» (OECD, 2001). 

Το περιεχόμενο του όρου «ψηφιακό χάσμα» έγινε αντικείμενο μελέτης από την δεκαετία του 1970, 

κατά την διάρκεια της οποίας ξεκίνησαν οι έρευνες που σχετίζονται με την ανισότητα στην 

πληροφορία (Πασχαλίδου, 2011). 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί 

στην Ευρώπη, εν συγκρίσει με την Ελλάδα, σχετικά με την υιοθέτηση των Τ.Π.Ε,. Τα στοιχεία που 

προέκυψαν από την έρευνα που διεξήχθη από τους Vicente και López το 2009 (Vicente, López, 

2009), είναι ενδεικτικά. Όπως προκύπτει λοιπόν, σύμφωνα με την κατάταξη των 164 περιοχών που 
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όρισαν, διαφαίνεται οι Σκανδιναβικές περιοχές της Ευρώπης να είναι οι πιο εξελιγμένες όσον 

αφορά την υιοθέτηση των Τ.Π.Ε. Ειδικότερα, οι περιοχές της Ολλανδίας υπερέχουν κατέχοντας τις 

7 από τις 10 πρώτες θέσεις. Η πρώτη θέση ανήκει στη Βόρεια Ολλανδία. Οι Σκανδιναβικές 

περιοχές παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα διείσδυσης του Διαδικτύου, με το 85% των 

ατόμων να χρησιμοποιούν τακτικά το διαδίκτυο και σχεδόν το 90% των νοικοκυριών να διαθέτουν 

σύνδεση στο διαδίκτυο, συνήθως με υψηλές ταχύτητες. Αυτά τα υψηλά επίπεδα πρόσβασης 

υποδηλώνουν και υψηλά επίπεδα χρήσης (περισσότερο από το 50% του πληθυσμού τους 

πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές) καθώς και υψηλά επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων (το 

ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι 

μικρότερο της τάξεως του 7%). Από τις 3 θέσεις που απομένουν μεταξύ των 10 πρώτων, η 3η και η 

9η θέση, αντιστοιχούν σε περιοχές της Δανίας, ενώ η 8η θέση ανήκει την περιοχή της 

νοτιοανατολικής Βρετανίας. Εν αντιθέσει, ανάμεσα στις 10 τελευταίες θέσεις βρίσκεται η Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, η Κεντρική Ελλάδα, η οποία κατέχει την 164η θέση. Στις υπόλοιπες τελευταίες 

θέσεις ανήκουν πέντε Βουλγαρικές περιοχές, δύο ακόμη ελληνικές, η Ρουμανία καθώς και μία 

Ιταλική περιοχή (Vicente, López, 2009). Να σημειωθεί εδώ ότι παρόλο που η έρευνα αυτή 

διεξήχθη το 2009, επιβεβαιώνεται δυστυχώς ότι μέχρι ακόμα και σήμερα, σχεδόν μία δεκαετία 

μετά, η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει στα ίδια επίπεδα όσον αφορά την πρόσβαση των 

περιοχών αυτών στο διαδίκτυο. 

Στον τομέα της εκπαίδευσης, το ψηφιακό χάσμα, που στην ουσία αντανακλά τις κοινωνικές 

και οικονομικές ανισότητες διάφορων πληθυσμιακών ομάδων, μπορεί να οφείλεται σε πολλούς και 

ποικίλλους παράγοντες, όπως είναι η υποδομή του διαδικτύου, το κόστος των Τ.Π.Ε., η κοινωνική 

τάξη αλλά και άλλοι οικονομικοί και πολιτισμικοί παράγοντες (Σταύρου, Βρυωνίδης, 2008). Η 

κουλτούρα και η εθνικότητα συνιστούν επίσης σημαντικούς παράγοντες που μπορούν να 

αποτρέψουν την πρόσβαση στις Τ.Π.Ε. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός των παιδιών αυτών 

μεγαλώνει αντίστοιχα και το ψηφιακό χάσμα όσον αφορά την εκπαίδευσή τους, εφόσον δεν έχουν 

την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην 

περίπτωση αυτή, μιλάμε για το κοινωνικό ψηφιακό χάσμα, που «λόγω κοινωνικών ανισοτήτων, 

αλλά και διαφορών στην κουλτούρα που ενυπάρχουν μεταξύ διάφορων κοινωνικών ομάδων, 

υποβαθμίζονται άτομα και ολόκληρες ομάδες πληθυσμού» (Lane, 2009). Τα παιδιά των 

ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσα από το 

σπίτι, με αποτέλεσμα να μένουν αποκλεισμένα από την γνώση αλλά και την εκπαιδευτική 

διαδικασία (Yuan, 2008). 

Επιπροσθέτως, το ψηφιακό χάσμα περιορίζει την πρόσβαση των μαθητών σε συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές πηγές. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά των εύπορων οικογενειών έχουν καλύτερες 

επιδόσεις λόγω της πρόσβασης που έχουν στις Τ.Π.Ε. σε σύγκριση με τα παιδιά των οικονομικά 

αδύναμων οικογενειών που δεν έχουν υπολογιστή στο σπίτι (Smith, 2015). Επιπλέον, το ψηφιακό 

χάσμα δεν επηρεάζει μόνο τους μαθητές, αλλά ολόκληρο το σύνολο της σχολικής μονάδας καθώς 

τα σχολεία που έχουν επενδύσει σε ανεπτυγμένες τεχνολογικές υποδομές, διαφαίνεται να έχουν 

καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα λόγω του ότι χρησιμοποιούν εξελιγμένα ηλεκτρονικά 

συστήματα αξιολόγησης των μαθητών. Ένας μάλιστα καθοριστικός παράγοντας που συμβάλλει 

στη δημιουργία ψηφιακού χάσματος στην εκπαίδευση είναι η υποδομή του διαδικτύου που 

«επιβάλλει τεχνολογικούς περιορισμούς, όπως είναι τα κανάλια διανομής και η ύπαρξη φυσικών 

γραμμών που συμβάλλουν στην μείωση της διάχυσης των τεχνολογικών καινοτομιών σε όλες τις 

γεωγραφικές περιοχές μιας χώρας» (Salpeter, 2006). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, κάποιες 

γεωγραφικές περιοχές να μην καρπώνονται τα οφέλη των Τ.Π.Ε. και να υπόκεινται σε διάφορους 

τεχνολογικούς περιορισμούς που μεγαλώνουν το ψηφιακό χάσμα. Στην περίπτωση αυτή, μιλάμε 

για το γεωγραφικό ψηφιακό χάσμα, που «αντανακλά τις διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης που 

έχουν στις Τ.Π.Ε. συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που ζουν σε απομακρυσμένες γεωγραφικά 

περιοχές της χώρας, εν συγκρίσει με άλλες κοινωνικές ομάδες που ζουν σε μεγάλα αστικά κέντρα» 

(Salpeter, 2006). Το ψηφιακό χάσμα επομένως, αφενός κυρίως οφείλεται σε χαμηλά εισοδηματικά 
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κριτήρια και αφετέρου στο γεγονός ότι υπάρχουν αστικές και μη αστικές περιοχές, όπου οι 

τελευταίες πλήττονται περισσότερο. Το κόστος για την εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στα σχολεία από την 

άλλη πλευρά, συνιστά επίσης έναν βασικό παράγοντα, ο οποίος συμβάλει στην όξυνση του 

ψηφιακού χάσματος μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων γεωγραφικών περιοχών. Πολλές 

είναι οι οικογένειες που πλέον εξαιτίας της οικονομικής ανέχειας, δεν έχουν πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο, με αποτέλεσμα τα άτομα των οικογενειών αυτών να μην έχουν πρόσβαση στην 

κοινωνία της πληροφορίας και να μένουν τεχνολογικά αναλφάβητα, εν συγκρίσει με παιδιά 

εύπορων οικογενειών, γεγονός που εντείνει ακόμη περισσότερο τις ψηφιακές ανισότητες και τη 

διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος . Το υψηλό οικονομικό κόστος εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στην 

τάξη, εμποδίζει πολλά σχολεία να ενσωματώσουν τις τεχνολογίες αυτές στην εκπαιδευτική τους 

πολιτική, το οποίο έχει και ως αποτέλεσμα την διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος και τον 

αποκλεισμό των σχολείων των απομακρυσμένων γεωγραφικά περιοχών από την πληροφόρηση και 

την γνώση (Smith, 2015). Το ψηφιακό χάσμα σε αυτή την περίπτωση, έχει σαν αποτέλεσμα την 

δημιουργία ανισοτήτων μεταξύ σχολείων που χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. για την βελτίωση της 

ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εκείνων των σχολείων που λόγω οικονομικού 

κόστους δεν μπορούν να επενδύσουν στην χρήση Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (Van, et al., 2011). Αν 

και η τεχνολογία παρέχει σημαντική βοήθεια όσον αφορά στην πρόοδο πολλών εθνών, τα Ηνωμένα 

Έθνη επισημαίνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του κόσμου (52%) εξακολουθεί να 

μην έχει καθόλου πρόσβαση στο Ίντερνετ. Επίσης, είναι μεγάλες οι διαφορές μεταξύ διαφορετικών 

περιοχών, με την Ευρώπη να βρίσκεται στο 76% ποσοστό πολιτών που μπορούν να συνδεθούν στο 

Ίντερνετ, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό στην Αφρική είναι μόλις 21,8%. 

Προσφάτως στην Ελλάδα, τον Ιανουάριο του 2018, οι κάτοικοι του χωριού Βαρδαλή του 

Δήμου Δομοκού στη Φθιώτιδα, απογοητευμένοι και διαμαρτυρόμενοι για την αποκοπή τους από 

την πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά και στο σήμα που εκπέμπουν τα τηλεοπτικά κανάλια, έθεσαν 

θέμα απόσχισής τους από τη Φθιώτιδα, καθώς πιστεύουν ότι με την προσάρτησή τους στη 

Θεσσαλία, θα εξασφαλίσουν μια καλύτερη τύχη όσον αφορά την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο 

αλλά και στην εκπομπή σήματος. Ισχυριζόμενοι ότι βιώνουν την εγκατάλειψη, όπως δήλωσαν 

χαρακτηριστικά, επιθυμούν την απόσχισή τους  από τη Φθιώτιδα, εφόσον αφενός το σήμα των 

τηλεοπτικών καναλιών δεν φτάνει στο χωριό τους, και αφετέρου, ελάχιστα είναι πλέον τα σπίτια 

που έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ, το οποίο μάλιστα και λειτουργεί σε πολύ μικρές ταχύτητες. Η 

μη πρόσβαση του χωριού τους στο διαδίκτυο, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερης και σοβαρότερης 

φύσεως προβλήματα, καθώς πολλές φορές, όπως έντονα διαμαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι, η αγροτική 

Ιατρός του χωριού δεν μπορεί να προχωρήσει στη συνταγογράφηση των φαρμάκων, λόγω του ότι 

δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν είναι εφικτή η σύνδεση.  

5. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, επισημαίνουμε ότι ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε  

κοινωνικό αποκλεισµό στην Ελλάδα, ανέρχεται σε αρκετά μεγάλο και ικανό ποσοστό της τάξεως 

του 35,6%, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δειγµατοληπτική έρευνα του “Εισοδήµατος και 

Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών για το έτος 2016” (ΕΛΣΤΑΤ, 2017). Ο πληθυσμός που 

βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισµό φαίνεται ότι κυμαίνεται σε ευρύ φάσμα 

ηλικιών, πιο συγκεκριμένα σε ηλικίες από 18 - 64 ετών. Προς το παρόν, η αντιμετώπιση του 

φαινομένου αυτού, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι κινείται σε μη ικανοποιητικά πλαίσια, 

καθώς τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης, δεν εξασφαλίζουν ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης ως 

όφειλαν, αλλά μετά βίας αρκούν για να καλύψουν τις πάγιες λειτουργικές τους ανάγκες (πληρωμή 

λογαριασμών, ενοικίου, έξοδα διαβίωσης και λοιπά). Επομένως, χρειάζεται να παρθούν επιπλέον 

μέτρα, τα οποία να αφορούν την περεταίρω αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των ομάδων αυτών, 

για να μπορέσει έτσι να είναι περισσότερο αποτελεσματική η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 

κοινωνικού προβλήματος. 
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Όσον αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, ο βασικός στόχος όλων των προγραμμάτων, θα 

πρέπει να είναι όχι μόνο η κοινωνική ένταξη των αλλοεθνών μαθητών και των οικογενειών τους 

στη χώρα υποδοχής, αλλά και η συμβολή τους, στη διαμόρφωση μαθητών ικανών και κατάλληλα 

προετοιμασμένων να διαχειριστούν τη διαπολιτισμική πραγματικότητα και να επωφεληθούν από 

αυτήν, στο πλαίσιο πάντα δημοκρατικών κοινωνικών αντιλήψεων και πρακτικών. Προκειμένου να 

επέλθουν τα επιθυμητά αυτά αποτελέσματα, απαιτούνται νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που να 

ανταποκρίνονται στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, αλλά και στις δυσκολίες της επικοινωνίας 

μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η αποτελεσματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

των στελεχών της εκπαίδευσης αλλά και των γονέων, μέσω ειδικά προσανατολισμένων 

προγραμμάτων που αφορούν την ένταξη και την ενσωμάτωση των μαθητών στα σχολεία, θα ήταν 

ιδιαιτέρως εποικοδομητική και θα προσέφερε πολλαπλά οφέλη. 

Εν κατακλείδι, η δημιουργία του «ψηφιακού χάσματος» μεταξύ των αναπτυσσόμενων και 

ανεπτυγμένων χωρών, όσο και μεταξύ των κοινωνιών και των ατόμων, είναι τελικά το αποτέλεσμα 

της πληροφοριακής επανάστασης και των αλλαγών που έχει αυτή επιφέρει, στις ζωές των ατόμων 

και των κοινωνιών. Το ψηφιακό χάσμα στην εκπαίδευση, λόγω των κοινωνικών ανισοτήτων που 

δημιουργεί, εν τέλει αποφέρει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία και τους 

μαθητές, όσο και στο ίδιο το σχολείο. Μία ίσως από τις σοβαρότερες αρνητικές επιπτώσεις του, 

είναι ο αποκλεισμός ορισμένων πληθυσμιακών ομάδων από την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες 

από τη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία (για παράδειγμα, παιδιά οικονομικά ασθενέστερων 

ομάδων). Ένας τρόπος για τον περιορισμό εμφάνισης του συγκεκριμένου φαινομένου, θα ήταν ο 

ανεφοδιασμός των σχολείων με σύγχρονο πλέον τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και η παροχή 

δωρεάν πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για όλους τους 

μαθητές μέσα από το ίδιο το σχολείο. 
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Παναγιωτάκης  Γεώργιος 

geopana66@gmail.com  

Υποψήφιος Διδάκτωρ Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου  

 

Περίληψη 

Στην Ελλάδα στον τομέα της εκπαίδευσης οι ηλικιωμένοι δεν είχαν ίσες ευκαιρίες και 

δικαιώματα. Στόχος της διαδικτυακής έρευνας ήταν να διερευνήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, 

να εντοπιστούν οι τομείς επιστημονικού τους ενδιαφέροντος, να προταθούν διάφορα μοντέλα 

ομάδων εργασίας και τέλος να συμβάλλουμε σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς στην 

εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους. Η διερεύνηση των στόχων έγινε με την ποσοτική διαδικτυακή 

έρευνα και ως μέθοδος ερευνητικού υλικού επιλέχθηκε το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Με βάση 

τα αποτελέσματα από δείγμα 300 ενεργών ηλικιωμένων είχαμε θετικές απαντήσεις σχεδόν 100% 

ότι χρειάζονται εκπαίδευση και επιμόρφωση: ιδιαίτερα στον τομέα της Υγείας (45%), στην ομάδα 

μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής (16%), Για την συνέχιση των σπουδών τους προτιμούν τα 

Πανεπιστήμια Τρίτης Ηλικίας (46%) έναντι των Κ.Δ.Β.Μ (45%). Έδειξαν να προτιμούν την 

εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο στους χώρους των Κ.Α.Π.Η. ενώ θεωρούν απαραίτητη την 

εκπαίδευσή τους για προσωπική ικανοποίηση σε ποσοστό 43%. Η έρευνα περιορίστηκε στα ενεργά 

μέλη των ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. ενώ κρίνεται αναγκαίο η επέκτασή της και σε 

άλλους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης.      

 

Λέξεις κλειδιά: Δια βίου Εκπαίδευση και Μάθηση, Τρίτη Ηλικία, Πανεπιστήμια Τρίτης 

Ηλικίας, Υγεία.   

 

1. Εισαγωγή  

 Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων για όλες τις ηλικίες στην εκπαίδευση έγινε 

επιτακτική ανάγκη αφού το πέρασμα της Γερασμένης Ευρώπης στον 21ο αιώνα έγινε με μία 

σειρά πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, επιστημονικών, πολιτισμικών, και 

εκπαιδευτικών αλλαγών ιδιαίτερα στην δια βίου εκπαίδευση και μάθηση προς όφελος του 

ανθρώπου. 

 Στην Ελλάδα στον τομέα της εκπαίδευσης οι ηλικιωμένοι δεν είχαν ίσες ευκαιρίες και 

δικαιώματα εξαιτίας της προκατάληψης για την Τρίτη ηλικία και ο ενήλικας που γηράσκει 

δεν έγινε αποδεκτός σαν αναπόσπαστο και λειτουργικό μέρος της κοινωνίας μας 

(Πουλοπούλου, 1999).                                                                                                    

 Ο αναλφαβητισμός στην Τρίτη Ηλικία της Ελλάδος είναι σε υψηλά επίπεδα με δυσκολίες 

προσαρμογής στην πολύπλοκη σύγχρονη Τεχνολογική εξέλιξη. Με βάση τα στατιστικά 

στοιχεία της ΕΣΥΕ για το έτος 2008 παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη συσσώρευση των 

λειτουργικά και οργανικά αναλφάβητων βρίσκεται σε ηλικίες από 65 ετών και άνω.                 

 Τα ΚΑΠΗ συνεχίζουν τη λειτουργία τους (260) σε όλη την Ελλάδα εκ των οποίων 41 στην 

Περιφέρεια Κρήτης, με κοινωνική καταξίωση του θεσμού στην συνείδηση των  πολιτών της 

Ελληνικής κοινωνίας, αλλά με κενά, όπως  έλλειψη προσωπικού αλλά και έλλειψη 

εκπαίδευσης των ηλικιωμένων (Παναγιωτάκης, 2008).                                         

 Με ανοικτή πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας δια βίου μάθησης του Υπουργείου 

Παιδείας ο Δήμος Μαλεβιζίου αλλά και άλλοι Δήμοι, προχωρούν σε συνεργασία με την 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ και την ΚΕΔΕ στην σύσταση ΚΔΒΜ με σκοπό την υλοποίηση και εφαρμογή 

mailto:geopana66@gmail.com
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προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης για ενήλικες και ηλικιωμένους, με σκοπό την  

επιμόρφωση. 

 Τα Πανεπιστήμια Τρίτης Ηλικίας συνεχίζουν μία λαμπρή πορεία σε όλες τις Ευρωπαϊκές 

χώρες (Γαλλία από το 1972) ενώ ιδιαίτερη ακμή παρουσιάζουν  τα Πανεπιστήμια Τρίτης 

Ηλικίας της Ιταλίας με στόχο την διδασκαλία και ψυχαγωγία των ηλικιωμένων, με 

καθηγητές που δίνουν διαλέξεις και μαθήματα που καλύπτουν ευρύ πολιτιστικό τοπίο όπως 

της λογοτεχνίας, της τέχνης, της γλώσσας και της επιστήμης, ενώ  παράλληλα υπάρχουν 

εργαστήρια ζωγραφικής, προβολές ταινιών, εκμάθησης γλωσσών κλπ.  

 Σε Παγκόσμιο επίπεδο ξεχωρίζει το Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ που δημιούργησε τον θεσμό 

Σχολεία για Ηλικιωμένους, με μαθήματα γλωσσών, Η/Υ, φιλολογίας, φιλοσοφίας, καλών 

τεχνών, ζωγραφικής, χορού, μουσικής κλπ.  

 Στην Ελλάδα υπάρχει το πρώτο Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας στην Θεσσαλονίκη με 

μαθήματα χρήσης Η/Υ και διαδικτύου, κοινωνικές σχέσεις και σχέσεις ηλικιωμένων με τα 
εγγόνια τους ενώ σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης δεν λειτουργεί ακόμη.  

2. Μεθοδολογία  

Σκοπός της διαδικτυακής έρευνας ήταν να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις των ηλικιωμένων 

στις δομές κοινωνικής προστασίας (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ)  του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. Παράλληλα να 

καταγράψουμε τις απόψεις των ηλικιωμένων απέναντι στην επιμόρφωση και εκπαίδευσή τους αλλά 

και στην απόκτηση γνώσεων , δεξιοτήτων και στάσεων  ώστε να συμβάλλουμε στην διατήρηση και 

ενεργό συμμετοχή τους στο καθημερινό γίγνεσθαι. Επίσης να διερευνήσουμε τις προοπτικές 

λειτουργίας των ΚΔΒΜ και της δημιουργίας Πανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας στην Περιφέρεια 

Κρήτης.  

Στόχος της διαδικτυακής έρευνας ήταν να διερευνήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

ηλικιωμένων, να εντοπιστούν οι τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος που προσανατολίζονται, να 

προταθούν διάφορα μοντέλα ομάδων εργασίας που ενδιαφέρονται και τέλος να συμβάλλουμε στον 

τομέα της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης της Τρίτης Ηλικίας, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

φορείς (ΚΔΒΜ, Σ.Δ.Ε, ΑΤΕΙ, Α.Ε.Ι). Τέλος να ευαισθητοποιήσουμε και να τονίσουμε την σημασία 

των ΚΔΒΜ αλλά και την έλλειψη Πανεπιστημίων Τρίτης Ηλικίας στην Περιφέρεια Κρήτης.    

Μέθοδος συλλογής και σχεδιασμός ερευνητικού υλικού 

Η διερεύνηση των στόχων της έρευνας έγινε με την ποσοτική έρευνα και ως μέθοδος 

συλλογής του ερευνητικού υλικού επιλέχθηκε το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Για την 

διαμόρφωση του ερωτηματολογίου και την κατασκευή του, στηριχθήκαμε στο ερωτηματολόγιο του 

Πανεπιστημίου της Λουμπλιάνας της Σλοβενίας που σχεδιάστηκε τον Απρίλιο του 2013 από 

ερευνητές 31 Ευρωπαϊκών χωρών (ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, οικονομολόγους, 

προγραμματιστές και άλλους επιστημονικούς ερευνητές από USA, Brasil, Russia κ.α. Το 

παραπάνω ερωτηματολόγιο δόθηκε από τον Ακαδημαϊκό υπεύθυνο του διδακτορικού 

προγράμματος Επιστήμες της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick, ως εκπαιδευτικό υλικό σε 

μορφή σημειώσεων με ένα παράδειγμα διαδικτυακού ερωτηματολογίου για την φοιτητική 

επιχειρηματικότητα καθώς και σημειώσεις με θέμα: Δημιουργία και αξιοποίηση διαδικτυακού 

ερωτηματολογίου στην εκπαιδευτική πράξη. Το ερωτηματολόγιο ήταν μία ηλεκτρονική πλατφόρμα 

και κατασκευάστηκε με βάση το ερωτηματολόγιο του  Πανεπιστημίου της Λουμπλιάνας που  

αφορούσε την σύγκριση της αξιοπιστίας ανάμεσα στις  τηλεφωνικές  και διαδικτυακές έρευνες 

(based surveys). Έπειτα  αφού μεταφράστηκε ακολουθήσαμε τις οδηγίες που περιείχε και 

δημιουργήσαμε την εγγραφή μέσω μίας web εφαρμογής και αναρτήθηκε σε ιστότοπο με την 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.1ka.si με ονομασία του θέματος Εκπαιδευτικές Ανάγκες Τρίτης 

Ηλικίας. Για την εγγραφή μας δόθηκε email και password ενώ παράλληλα δημοσιοποιήσαμε μία 

ανακοίνωση στον τοπικό τύπο και στις κοινωνικές δομές (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ) για την διεξαγωγή της 

http://www.1ka.si/
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παραπάνω έρευνας. Για την  τελική διαμόρφωση του ερωτηματολογίου έγινε διερεύνηση της 

υπάρχουσας ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας (Λουκά, 2012), Παναγιωτάκης, 2008) και 

(Choen, Manion, Morrison, 1998), (Lubliana University, 2013). 

Μέθοδος συλλογής των δεδομένων: Επιλέχθηκε το δομημένο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, 

το οποίο περιελάμβανε δομημένες κλειστές και ανοικτές ερωτήσεις όπου στόχος ήταν η διερεύνηση 

των εκπαιδευτικών αναγκών των ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ και το ΚΗΦΗ του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. 

Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ένα εισαγωγικό σημείωμα με τον τίτλο της 

έρευνας, το όνομα και την ιδιότητα του ερευνητή, επεσήμανε τον στόχο και την σημασία της 

εθελοντικής συμμετοχής των ηλικιωμένων για την επιτυχή έκβασή της. Παράλληλα έδινε 

διαβεβαιώσεις εμπιστευτικότητας, ανωνυμίας και μη ανιχνευσιμότητας. Το ερωτηματολόγιο 

περιελάμβανε ερωτήσεις γύρω από α)τα δημογραφικά στοιχεία όπως  ηλικία, φύλο, επίπεδο 

εκπαίδευσης, β) Εάν χρειάζονται εκπαίδευση ή επιμόρφωση και εάν ναι σε ποιους επιστημονικούς 

τομείς και σε ποιες ομάδες ενδιαφερόντων θα συμμετέχουν για την απόκτηση δεξιοτήτων, γ) εάν 

θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Κ.Δ.Β.Μ., σε Σ.Δ.Ε., στην Ανώτατη Εκπαίδευση ή σε 

Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας, δ) Εάν η εκπαίδευση πραγματοποιηθεί με εκπαιδευτή πρόσωπο με 

πρόσωπο ή εξ’ αποστάσεως με την χρήση Ηλεκτρονικού υπολογιστή-διαδικτυακά ε) Εάν η 

εκπαίδευση προτιμούν να γίνεται στο ΚΑΠΗ σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς ή στο 

Κ.Δ.Β.Μ. ή στα Α.Ε.Ι. ή σε χώρο του Πανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας, ζ) Ποιος είναι ο λόγος που 

θεωρούν απαραίτητη την εκπαίδευσή τους 1. Η λήψη πτυχίου, 2. Η προσωπική ικανοποίηση, το 

προσωπικό ενδιαφέρον για την γνώση 4.Η αξιοποίηση των γνώσεων στο μέλλον, 5. ή άλλος λόγος.  

Η επιλογή της συμπλήρωσης του διαδικτυακού ερωτηματολογίου έγινε για τα πλεονεκτήματα 

αυτού του τύπου έρευνας (Van  Selm et al 2006, Mehta et al 1995, Smith 1997, Medlin et al 1999, 

Brenan et al, 1999) σε σχέση με την συμβατική έρευνα που είναι τα εξής : η εξοικονόμηση πόρων, 

η εξάλειψη σφαλμάτων κατά την εισαγωγή των δεδομένων, η αποτελεσματικότητα δηλαδή 

γρήγορη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων, η απουσία μεροληπτικότητας από τον συνεντευκτή, 

η επιλογή του τόπου και του χρόνου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από τους ερωτώμενους 

(Λιναρδής, Παπαγιαννόπουλος, Καλησπεράτη, 2011).                                                                   

Πιλοτική έρευνα: έγινε σε 20 ηλικιωμένους για τις απαραίτητες τροποποιήσεις και 

διορθώσεις. Για διασφάλιση της φαινομενικής εγκυρότητας το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 

ειδικούς αναγνώστες συναδέλφους ερευνητές και στον Ακαδημαϊκό υπεύθυνο του διδακτορικού 

προγράμματος της σχολής επιστημών της αγωγής του Πανεπιστημίου FREDERICK και ζητήθηκε η 

κρίση τους, η οποία ήταν θετική και τους φάνηκε σύμφωνο με την κοινή λογική. Ο τρόπος αυτός 

αναφέρεται ως armchair validity δηλαδή εγκυρότητα που μελετάται στην πολυθρόνα (Baker, 1998).  

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας περιεχομένου επίσης το εργαλείο μέτρησης περιελάμβανε 

όλες τις πτυχές του χαρακτηριστικού που αντιπροσώπευε (Ψαρρού,  Ζαφειρόπουλος, 2004) ενώ το 

ερευνητικό όργανο καλύπτει εξίσου και ολοκληρωμένα τους τομείς ή το αντικείμενο που πρέπει να 

καλύψει (Choen, Manion, Morrison, 2008).  

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του ερευνητικού εργαλείου χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο 

ελέγχου – επανελέγχου βάση της οποίας ένα εργαλείο μέτρησης είναι αξιόπιστο εφόσον τα 

αποτελέσματα είναι σταθερά σε επαναληπτικούς ελέγχους (Κυριαζή, 2000). 

 Έτσι λοιπόν στην δική μας έρευνα υπήρξε σταθερότητα εκ νέου στις απαντήσεις των 

ερωτώμενων σε δείγμα 50 ηλικιωμένων, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επαναληπτικό έλεγχο και 

διαπιστώθηκε πάλι ταύτιση απόψεων σχεδόν 100% (Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2004). 

Πληθυσμός: Τον πληθυσμό της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν ο συνολικός αριθμός των 

ενεργών ηλικιωμένων μελών των ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. περίπου 1000 

ηλικιωμένοι. 

Το δείγμα: της συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκε με τυχαία δειγματοληψία με την χρήση 

ενός πίνακα ο οποίος μέσω ενός μαθηματικού τύπου, ο οποίος υποδεικνύει το κατάλληλο μέγεθος 

ενός τυχαίου δείγματος πιθανοτήτων για ένα δεδομένο αριθμό του ευρύτερου πληθυσμού 

(Morrison, 1993). Τέτοιο παράδειγμα παρουσιάζεται από τον πίνακα των (Krejcie and Morgan, 
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1970) όπου σε μέγεθος πληθυσμού 1000 ηλικιωμένων αντιστοιχεί μέγεθος δείγματος 278 

ηλικιωμένοι. Το μέγεθος του δείγματος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν 300 ηλικιωμένοι. 

Συνολικά δόθηκαν 327 ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν διαδικτυακά από τους  

ηλικιωμένους τους ίδιους ή με την βοήθεια (ειδικών – συναδέλφων) ειδικευμένων στην χρήση 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και διαδικτύου, ποσοστό ανταπόκρισης 100% το οποίο κρίνεται 

απόλυτα ικανοποιητικό. Από αυτά  τα 20 ερωτηματολόγια της πιλοτικής έρευνας δεν 

συμπεριελήφθησαν στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, καθώς και τα 7 άκυρα, οπότε τα 

ερωτηματολόγια που ήταν έγκυρα και συμπεριελήφθησαν στην παρούσα έρευνα ήταν τελικά 300.  

Στην παρούσα έρευνα οι ηλικιωμένοι εξετάστηκαν με βάση το φύλο τους, την ηλικία και το 

μορφωτικό  τους επίπεδο.                                                                                              

Ως προς τα έτη της ηλικίας τους οι ηλικιωμένοι χωρίστηκαν σε εκείνους από 60-70, 71-80 και 

81 και άνω, με αναλογία 150 άνδρες και 150 γυναίκες, ενώ με βάση το μορφωτικό τους επίπεδο 

χωρίστηκαν σε αναλφάβητους, σε αυτούς που γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, απόφοιτους 

δημοτικού, απόφοιτους Γυμνασίου – Λυκείου, και απόφοιτους Ανώτερης και Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. Για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων δόθηκε χρονικό όριο από την 1 

Νοεμβρίου του 2017 έως τις 31 Ιανουαρίου του 2018.                                                                                                                                                                       

3. Αποτελέσματα 

Οι παρακάτω στατιστικοί πίνακες και γραφήματα σε πίτες (charts) παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα της έρευνας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε 300 ηλικιωμένους μέλη των ΚΑΠΗ 

και ΚΗΦΗ του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.   

Παρακάτω παραθέτουμε τα σχόλια μας σχετικά με τους πίνακες: 

Στον Πίνακα 1 βλέπουμε σχετικά με το φύλο την συμμετοχή 150 ανδρών ποσοστό έγκυρο  

50% και 150 γυναικών ποσοστό έγκυρο 50% ενώ στον Πίνακα 2 σχετικά με την ηλικία βλέπουμε 

την συμμετοχή 128 ατόμων ηλικίας 60-70 ετών ποσοστό έγκυρο 43%, την συμμετοχή 119 ατόμων 

ποσοστό έγκυρο 40% και την συμμετοχή 53 ατόμων ηλικίας 81-90 ετών ποσοστό έγκυρο 18%.  

Στον Πίνακα 3 σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο βλέπουμε την συμμετοχή 9 ατόμων 

αναλφάβητων ποσοστό έγκυρο 3%, την συμμετοχή 86 ατόμων που γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

ποσοστό έγκυρο 29%, την συμμετοχή 153 ατόμων βαθμίδας Εκπαίδευσης Δημοτικού ποσοστό 

έγκυρο 51%, την συμμετοχή 37 ατόμων βαθμίδας εκπαίδευσης Γυμνασίου-Λυκείου ποσοστό 

έγκυρο 12% και την συμμετοχή 13 ατόμων βαθμίδας Ανώτερης-Ανώτατης Εκπαίδευσης ποσοστό 

έγκυρο 4%.  

Στον Πίνακα 4 σχετικά με το εάν χρειάζονται εκπαίδευση ή επιμόρφωση απάντησαν θετικά 

299 άτομα ποσοστό έγκυρο σχεδόν 100% ενώ μόνο 1 άτομο απάντησε αρνητικά ποσοστό 0%.  

Στον Πίνακα 5 τώρα σχετικά με το ερώτημα σε ποια επιστημονικά πεδία χρειάζονται 

εκπαίδευση ή επιμόρφωση απάντησαν στην Υγεία 134 άτομα ποσοστό έγκυρο 45%, στο 

Περιβάλλον και Οικολογία 17 άτομα ποσοστό έγκυρο 6%, στην Φυτική Παραγωγή 36 άτομα 

ποσοστό 12%, στην Ζωική Παραγωγή 13 άτομα ποσοστό 4%, στην Θεολογία 22 άτομα ποσοστό 

έγκυρο 7% ,στην Ιστορία 33 άτομα ποσοστό έγκυρο 11%, στην Κοινωνιολογία 1 άτομα ποσοστό 

έγκυρο 0%, στην Ψυχολογία 29 άτομα ποσοστό έγκυρο 10%, στην Γεωλογία 11 άτομα ποσοστό 

έγκυρο 4% ενώ στο ερώτημα που αλλού, δήλωσαν 11 άτομα ποσοστό έγκυρο 4%, αναλυτικά στους 

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 2 άτομα ποσοστό 1%, στην Μαγειρική 1 άτομο ποσοστό 0%, στους 

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 3 άτομα ποσοστό 1%, στην Ηλεκτρολογία 3 άτομα ποσοστό έγκυρο 

1% και στην Φυσική Αγωγή 2 άτομα ποσοστό 1%.  

Στον Πίνακα 6 σχετικά με ποιες ομάδες απόκτησης δεξιοτήτων θα συμμετείχαν απάντησαν 

στην ομάδα μαγειρικής – ζαχαροπλαστικής 48 άτομα ποσοστό έγκυρο 16%, στην ομάδα 

δημοσιογραφίας 6 άτομα ποσοστό έγκυρο 2%, στην ομάδα γυμναστικής 34 άτομα ποσοστό έγκυρο 

11%, στην ομάδα επιτραπέζιων παιχνιδιών 17 άτομα ποσοστό έγκυρο 6%, στην ομάδα εικαστικών 

17 άτομα ποσοστό έγκυρο 6%, στην ομάδα ποίησης-μαντινάδας 29 άτομα ποσοστό έγκυρο 10%, 

στην ομάδα χορωδίας 21 άτομα ποσοστό έγκυρο 7%, στην ομάδα χορού 10 άτομα ποσοστό έγκυρο 
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3%, στην ομάδα περιήγησης – εκδρομών 40 άτομα ποσοστό έγκυρο 13%, στην ομάδα προστασίας 

περιβάλλοντος 40 άτομα ποσοστό έγκυρο 13%, στην ομάδα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 29 

άτομα ποσοστό έγκυρο 10% ενώ το υπόλοιπο 3% δήλωσαν 4 άτομα την ομάδα αλληλοβοήθειας 

ποσοστό έγκυρο 1%, την ομάδα υγιεινής 2 άτομα ποσοστό έγκυρο 1% και την ομάδα πολεμικών 

τεχνών 3 άτομα ποσοστό έγκυρο 1%.  

Στον Πίνακα 7 σχετικά με το ερώτημα που θα θέλατε να συνεχίσετε τις σπουδές σας 136 

άτομα  απάντησαν στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ποσοστό έγκυρο 45%, στα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας 15 άτομα ποσοστό έγκυρο 5%, στην Ανώτατη Εκπαίδευση 11 άτομα ποσοστό έγκυρο 

4% και στα Πανεπιστήμια Τρίτης Ηλικίας 137 άτομα ποσοστό έγκυρο 46%.  

Στον Πίνακα 8 σχετικά με το ερώτημα θα θέλατε η εκπαίδευσή σας να πραγματοποιηθεί με 

εκπαιδευτή πρόσωπο με πρόσωπο-συμβατικά 287 άτομα απάντησαν θετικά ποσοστό έγκυρο 96%, 

με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση δια αλληλογραφίας απάντησαν θετικά 4 άτομα ποσοστό έγκυρο 1% 

και με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών απάντησαν θετικά 8 

άτομα ποσοστό έγκυρο 3%.  

Στον Πίνακα 9 σχετικά με το ερώτημα που θα προτιμούσατε να γίνει η εκπαίδευσή σας 

απάντησαν θετικά στο ΚΑΠΗ σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς265 άτομα ποσοστό έγκυρο 

88%, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 12 άτομα ποσοστό έγκυρο 4%, στα Ανώτατα Ιδρύματα 7 

άτομα ποσοστό έγκυρο 2% και στα Πανεπιστήμια Τρίτης Ηλικίας 16 άτομα ποσοστό έγκυρο 5%. 

Στον Πίνακα 9 σχετικά με το ερώτημα ποιος είναι ο λόγος που θεωρείται απαραίτητη την 

εκπαίδευσή σας απάντησαν η λήψη πτυχίου 76 άτομα ποσοστό έγκυρο 25%, η προσωπική 

ικανοποίηση 128 άτομα ποσοστό έγκυρο 43%, το προσωπικό ενδιαφέρον για την γνώση 76 άτομα 

ποσοστό έγκυρο 25% και η αξιοποίηση των γνώσεων στο μέλλον 20 άτομα ποσοστό έγκυρο 7%.           

                                                             

Πίνακας 1: Φύλο 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Άνδρας 150 50% 

Γυναίκα 150 50% 

Σύνολο 300 100% 

 

Πίνακας 2: Ηλικία 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

60-70 ετών 128 43% 

71-80 ετών 119 40% 

81-90 ετών 53 18% 

Σύνολο 300 100% 
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Πίνακας 3: Μορφωτικό επίπεδο 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Αναλφάβητος 9 3% 

Γνώση Γραφής κι Ανάγνωσης 86 29% 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Δημοτικό 153 51% 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Γυμνάσιο-Λύκειο 37 12% 

βαθμίδα Ανώτερης - Ανώτατης Εκπαίδευσης 13 4% 

Σύνολο 298 100% 

 

Πίνακας 4: Χρειάζεστε εκπαίδευση ή επιμόρφωση; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι 299 100% 

Όχι 1 0% 

Σύνολο 300 100% 

                                                                                  

Πίνακας 5α: Αν ναι, σε ποια επιστημονικά πεδία;  

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Υγεία 134 45% 

Περιβάλλον και 

Οικολογία 
17 6% 

Φυτική Παραγωγή 36 12% 

Ζωική Παραγωγή 13 4% 

Θεολογία 22 7% 

Ιστορία 33 11% 

Κοινωνιολογία 1 0% 

Ψυχολογία 29 10% 

Γεωλογία 4 1% 
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Που αλλού; Δηλώστε: 11 4% 

 

Ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές 
2 18% 

 
Μαγειρική 1 9% 

 

Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 
3 27% 

 
Ηλεκτρολογία 3 27% 

 
Φυσική Αγωγή 2 18% 

Σύνολο 300 100% 

 

Πίνακας 6: Σε ποιες ομάδες απόκτησης δεξιοτήτων θα συμμετείχατε;   

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Ομάδα μαγειρικής – 

ζαχαροπλαστικής 
48 16% 

Ομάδα δημοσιογραφίας 6 2% 

Ομάδα γυμναστικής 34 11% 

Ομάδα επιτραπέζιων παιχνιδιών 17 6% 

Ομάδα εικαστικών 17 6% 

Ομάδα ποίησης-μαντινάδας 29 10% 

Ομάδα χορωδίας 21 7% 

Ομάδα χορού 10 3% 

Ομάδα περιήγησης – εκδρομών                                                      40 13% 

 Ομάδα προστασίας περιβάλλοντος 40 13% 

Ομάδα χρήσης ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 
29 10% 

Άλλη; Δηλώστε; 9 3% 

Αλληλοβοήθειας 4 44% 

Υγιεινής 2 22% 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

617 

Πολεμικών Τεχνών 3 33% 

Σύνολο 300 100% 

 
   Πίνακας 7: Θα θέλατε να συνεχίσετε τις σπουδές σας;      

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Σε κέντρα δια βίου μάθησης 136 45% 

Σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας 15 5% 

Στην ανώτατη εκπαίδευση 11 4% 

Σε πανεπιστήμια τρίτης 

ηλικίας 
137 46% 

Σύνολο 299 100% 

                                                                                                         
Πίνακας 8: Θα θέλατε η εκπαίδευσή σας να πραγματοποιηθεί    

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Με εκπαιδευτή πρόσωπο με πρόσωπο – 

συμβατικά 
287 96% 

Με εξ' αποστάσεως εκπαίδευση δια 

αλληλογραφίας 
4 1% 

Με εξ' αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση Η/Υ 8 3% 

Σύνολο 299 100% 

 
Πίνακας 9: Σε ποιο χώρο θα προτιμούσατε να γίνει η εκπαίδευσή σας;       

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Στο ΚΑΠΗ σε συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς φορείς 
265 88% 

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 12 4% 

Στα Ανώτατα Ιδρύματα 7 2% 

Στο Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας 16 5% 

Σύνολο 300 100% 
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Πίνακας10: Ποιος είναι ο λόγος που θεωρείται απαραίτητη την εκπαίδευσή σας; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Η λήψη πτυχίου 76 25% 

Η προσωπική σας ικανοποίηση 128 43% 

Το προσωπικό ενδιαφέρον για τη γνώση 76 25% 

Η αξιοποίηση των γνώσεων στο μέλλον 20 7% 

Άλλος λόγος 0 0% 

Σύνολο 300 100% 

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Από τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας διαπιστώσαμε ότι η δια βίου μάθηση και 
εκπαίδευση στην Τρίτη Ηλικία αφορά γυναίκες και άνδρες και η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων 
αφού μπορούν και την απολαμβάνουν σε όλη την διάρκεια της ζωής τους από 60 ετών έως 90 ετών 
και άνω, με μεγαλύτερη συμμετοχή στις ηλικίες 60-70 και 71-80 ετών ενώ από 90 ετών και άνω 
εμφανίζεται μία φθίνουσα πορεία.  

Σχετικά όμως με το εάν οι ηλικιωμένοι χρειάζονται εκπαίδευση και επιμόρφωση είχαμε 
θετικές απαντήσεις με μεγάλο ποσοστό σχεδόν 100% ότι χρειάζονται εκπαίδευση και επιμόρφωση. 
Τα επιστημονικά πεδία στα οποία επικεντρώνεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ηλικιωμένων 
ήταν τα θέματα Υγείας με έγκυρο ποσοστό 45%, ακολουθεί της Φυτικής παραγωγής με ποσοστό 
12%, της Ιστορίας με 11%, της Ψυχολογίας με 10%, της Θεολογίας με 7% και ακολουθούν τα 
υπόλοιπα με μικρά ποσοστά. Στις ομάδες ενδιαφερόντων και απόκτησης δεξιοτήτων οι ηλικιωμένοι 
έδειξαν μεγάλη προτίμηση στην ομάδα Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής με ποσοστό 16%, στην 
ομάδα Περιήγησης – Εκδρομών με ποσοστό 13%, στην ομάδα Προστασίας του Περιβάλλοντος με 
ποσοστό πάλι 13% στην ομάδα εικαστικών με ποσοστό 10%, στην ομάδα χρήσης Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών με ποσοστό 10% και στην ομάδα χορωδίας με ποσοστό 7% ενώ ακολουθούν οι 
υπόλοιπες με μικρότερα ποσοστά.  

Για την συνέχιση των σπουδών τους έδειξαν μεγαλύτερη προτίμηση στα Πανεπιστήμια 
Τρίτης Ηλικίας με ποσοστό 46% και ακολουθούν με μικρή διαφορά τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 
με ποσοστό 45% ενώ ακολουθούν με ποσοστό 5% τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και με 4% η 
Ανώτατη Εκπαίδευση. Προφανώς αν και δεν έχουν γνωρίσει τη λειτουργία των Πανεπιστημίων 
Τρίτης Ηλικίας δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση και εμπιστοσύνη γιατί τα θεωρούν ότι θα είναι πιο 
εξειδικευμένα. Επίσης δείχνουν μεγάλη προτίμηση και στα ΚΔΒΜ αφού έχουν γνωρίσει ήδη τη 
λειτουργία τους τα προηγούμενα έτη 2014 και 2015 αν και από το έτος 2016 και μετά σταμάτησαν 
τα προγράμματα  δια βίου μάθησης για την Τρίτη Ηλικία στις δομές κοινωνικής προστασίας του 
ΔΟΚΑΠΠΑΜ του Δήμου Μαλεβιζίου. Το παραπάνω στοιχείο ίσως είναι και ένας λόγος για τον 
οποίο δείχνουν να προτιμούν και να εμπιστεύονται την δημιουργία ενός Πανεπιστημίου Τρίτης 
Ηλικίας στην Περιφέρεια Κρήτης με συνεχή λειτουργία και εξειδικευμένα προγράμματα για 
Ηλικιωμένους. Σχετικά με το ερώτημα ποια εκπαίδευση επιλέγουν, προτιμούν την εκπαίδευση 
πρόσωπο με πρόσωπο  με ποσοστό ανταπόκρισης 96% ενώ ακολουθούν η  εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση με χρήση Η/Υ με ποσοστό 3% και με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με ποσοστό 1%.   

Ακόμη για την  προτίμηση σε ποιο χώρο πρέπει να γίνει η εκπαίδευση των ηλικιωμένων οι 
απαντήσεις έδειξαν με ποσοστό 88% τους χώρους των ΚΑΠΗ σε συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς φορείς ενώ ένα 5% επέλεξε χώρους του Πανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας, και ένα 4% 
τους χώρους του ΚΔΒΜ και ένα 2% μόνο τους χώρους των Α.Ε.Ι. Τέλος για το ποιος είναι τελικά ο 
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λόγος που θεωρούν απαραίτητη την εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους το 43% των ηλικιωμένων 
επέλεξε την προσωπική ικανοποίηση, το 25% την λήψη πτυχίου το 25% το προσωπικό ενδιαφέρον 
για την γνώση και μόλις 7% την αξιοποίηση των γνώσεων στο μέλλον.                 

 Εκείνο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η έρευνα περιορίστηκε στα ενεργά μέλη των 
ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. εξαιτίας έλλειψης χωρο-χρονικής και 
οικονομικής ευχέρειας ενώ κρίνεται σκόπιμο  η επέκταση της έρευνας και σε άλλες 
περιοχές και Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης. 

 Για να έχουμε πλήρης εικόνα είναι απαραίτητο να διεξαχθεί η παραπάνω έρευνα και με την 
ποιοτική ερευνητική μέθοδο της ποιοτικής συνέντευξης έτσι ώστε σε συνδυασμό με την 
ποσοτική διαδικτυακή έρευνα να αποκτήσει μεγαλύτερη στατιστική ισχύ.   
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Περίληψη 

Άνθρωποι από άλλες χώρες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά ζουν ανάμεσά μας εδώ και 

πολλές δεκαετίες. Πολλοί και διαφορετικοί είναι οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούν οι γηγενείς 

της χώρας υποδοχής για τους ανθρώπους που δεν ανήκουν στην ομάδα τους. Ποια είναι όμως η 

αντίληψη που καλλιεργούσε και καλλιεργεί το σχολείο, ως μικρογραφία της κοινωνίας, για τους 

«ξένους» συνανθρώπους μας; Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ποιοτική διερεύνηση των 

αναπαραστάσεων που διαμόρφωναν και διαμορφώνουν οι μαθητές του δημοτικού σχολείου για 

τους αλλοεθνείς πληθυσμούς  μέσα από τα μηνύματα που προβάλλονται διαχρονικά στα διδακτικά 

τους εγχειρίδια κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνάς μας 

εξετάστηκε συγκριτικά - μέσα από ποιοτική ανάλυση -  το σύνολο των εγχειρίδιων (δεκαετίας του 

΄80 και ΄06)  των γνωστικών αντικειμένων  της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής. Βρέθηκε ότι τα άτομα από διαφορετικές χώρες γίνονται περισσότερο αποδεκτά 

στην σημερινή εποχή συγκριτικά με τη θέση που κατείχαν στα σχολικά βιβλία της δεκαετίας του 

1980, χωρίς όμως να λείπουν παντελώς στοιχεία ρατσισμού και περιθωριοποίησής τους. Εκτενής 

αναφορά στα δικαιώματά τους διαπιστώνεται σε όλα τα διδακτικά εγχειρίδια που εξετάστηκαν. 

 

Λέξεις – κλειδιά: αλλοεθνείς πληθυσμοί, διδακτικά εγχειρίδια 

1. Ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων στη μαθησιακή διαδικασία 

Ερευνητικά δεδομένα προηγούμενων ετών σχετικά με τις επιδράσεις των σχολικών βιβλίων 

στη μάθηση κατέδειξαν ότι η χρησιμότητά τους δεν περιορίζεται στην μεταφορά της γνώσης αλλά 

και στο σχηματισμό αναπαραστάσεων (Αναγνωστοπούλου, 1997; Μπονίδης, 2004). Συγκεκριμένα, 

μεταβιβάζουν τις κοινωνικές και πολιτικές απόψεις στους μαθητές στους οποίους μετατρέπονται σε 

αξίες (Μπονίδης, 2004) και τους διαμορφώνουν ιδεολογικά. Όπως αναφέρουν οι Βιτσιλάκη-

Σορωνιάτη κ.α. (2001) η κοινωνικοποίηση των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον πραγματοποιείται 

αρχικά και ουσιαστικά μέσω των σχολικών βιβλίων που αποτελούν το κύριο εργαλείο των 

εκπαιδευτικών και των γονέων. Το διδακτικό εγχειρίδιο εκτός από τον πληροφοριακό και 

παιδαγωγικό ρόλο έχει και πολιτικό ρόλο αφού παράγει ισχυρό λόγο και αποβλέπει σε μια 

συγκεκριμένη κοινωνικοποίηση των μαθητών και των μαθητριών (Μπονίδης & Χοντολίδου, 1997). 

Τα σχολικά βιβλία  είναι τα κυριότερα εργαλεία της διδακτικής διαδικασίας για μαθητές και 

δασκάλους. Προβάλλουν τη γνώση δομημένα και με κατανοητό τρόπο, υπαγορεύουν τους 

κατάλληλους τρόπους οργάνωσής της, προσφέρουν κίνητρα, παροτρύνουν το μαθητή να 

αυτενεργεί, τον εξοικειώνουν με την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής και αναπτύσσουν τις 

ικανότητές τους στην αυτόνομη μάθηση. Δίνουν τη δυνατότητα αξιολόγησης και παράλληλα 

κοινωνικοποιούν τους μαθητές προβάλλοντας τον πολιτισμό και τις αντιλήψεις της κάθε εποχής και 

κοινωνίας (Μπονίδης, 2005). Τα βιβλία περιέχουν  «το σύνολο των αξιών και των αρχών που θέλει 

mailto:vilelminik@hotmail.com
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το εκπαιδευτικό σύστημα να μεταδώσει» (Φραγκουδάκη, 1979, σ. 13), μεταφέροντας έτσι την 

κυρίαρχη ιδεολογία της κοινωνίας.  

Καταλήγοντας συμπεραίνουμε ότι το σχολικό βιβλίο αποκτά, εκτός από το γνωστικό και 

κοινωνικοποιητικό χαρακτήρα αφού διαμορφώνει απόψεις και γνώμες στους μαθητές. (Μπονίδης 

& Χοντολίδου, 1997; Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008). 

2. Πληθυσμοί από άλλες χώρες: ορισμοί και ταυτότητα 

Πολλοί είναι οι όροι που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για να χαρακτηρίσουν 

ανθρώπους που προέρχονται από άλλες χώρες, πολιτισμούς και κουλτούρες. Ανασκοπώντας κανείς 

την ελληνική βιβλιογραφία θα διαπιστώσει  ότι οι κυρίαρχοι όροι είναι «μετανάστης» και 

«πρόσφυγας» συνοδευόμενοι από διάφορα επίθετα που επικεντρώνουν στις συνθήκες νομιμότητας 

ή μη παραμονής και εργασίας των ανθρώπων αυτών στη χώρα μας (Δαμανάκης, 2005). Στο 

ελληνικό λεξικό ως μετανάστης  ερμηνεύεται «το πρόσωπο που μετοίκησε σε ξένη χώρα» ενώ ως 

πρόσφυγας «το πρόσωπο που υποχρεώνεται, από πιεστικές καταστάσεις, να εγκαταλείψει τον τόπο 

της μόνιμης διαμονής του και να καταφύγει αλλού» (Τεγόπουλος & Φυτράκης, 1991). Άλλος συχνός 

όρος που εντοπίζεται είναι ο όρος «αλλοδαπός» που ερμηνεύεται ως «ο καταγόμενος από ξένο τόπο, 

ο υπήκοος ξένου κράτους», ενώ χρησιμοποιούνται και οι όροι «αλλοεθνής: αυτός που ανήκει σε 

άλλο έθνος, αλλόγλωσσος: αυτός που μιλά άλλη γλώσσα, ο ξενόγλωσσος, αλλόθρησκος: αυτός που 

ανήκει σε άλλη θρησκεία ή δόγμα και ξένος: ο καταγόμενος ή προερχόμενος από άλλη χώρα» 

(Τεγόπουλος & Φυτράκης, 1991). Ανεξάρτητα από τον όρο με τον οποίο θα χαρακτηριστούν και με 

τους λόγους που τους οδήγησαν στην αλλαγή τόπου διαμονής, άνθρωποι από διάφορα μέρη του 

κόσμου ζουν και εργάζονται στην πατρίδα μας από τη δεκαετία του ’70, τότε που στην Ελλάδα 

άρχισαν να εισρέουν πληθυσμοί από άλλες χώρες (Νικολάου, 2000). Τέτοιοι πληθυσμοί είναι 

κάτοικοι της Αλβανίας, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Πολωνίας, σε μεγαλύτερα ποσοστά, 

αλλά και των βαλκανικών χωρών (Βουλγαρία και Ρουμανία), της Αιγύπτου, της Ινδίας και του 

Πακιστάν και των Φιλιππίνων σε μικρότερο αριθμό  (Νικολάου, 2000).  

3. Η έρευνα  

Κύριο σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η ποιοτική διερεύνηση των αναπαραστάσεων 

που διαμόρφωναν και διαμορφώνουν οι μαθητές του δημοτικού σχολείου στην πάροδο των ετών – 

από το 1980 έως τη σημερινή εποχή – για τα άτομα που προέρχονται από διαφορετικές χώρες, 

κουλτούρες και πολιτισμούς μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια που συντάχθηκαν το 1980 και αυτών 

που συντάχθηκαν το 2006. Ως υπόθεση εργασίας της παρούσας μελέτης ορίζεται η εξής: 

«Συγκριτική παρουσίαση των παραπομπών που εμφανίζονται στα παλιά και νέα διδακτικά εγχειρίδια 

αναφορικά με τις αναπαραστάσεις που διαμορφώνονται από τους μαθητές της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για τους αλλοεθνείς πληθυσμούς ως προς τα δικαιώματά τους σε σχέση με τους γηγενείς 

πληθυσμούς». 

4. Το δείγμα 

Η έρευνα στηρίχτηκε στα διδακτικά εγχειρίδια «Εμείς και ο κόσμος» και «Μελέτη 

Περιβάλλοντος» των τεσσάρων πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου και στα διδακτικά 

εγχειρίδια της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής» των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού 

σχολείου. Το σύνολο των σελίδων που εξετάστηκαν κατά τάξη και διδακτικό αντικείμενο 

παρουσιάζονται ως εξής: 823 σελίδες των βιβλίων και των τετραδίων εργασιών του διδακτικού 

αντικειμένου της Μελέτης Περιβάλλοντος και 188 σελίδες των βιβλίων του διδακτικού 

αντικειμένου της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής  των διδακτικών εγχειρίδιων που εκδόθηκαν 

το 2006 και 833 σελίδες των βιβλίων του διδακτικού αντικειμένου της Μελέτης Περιβάλλοντος και 

222 σελίδες των βιβλίων του διδακτικού αντικειμένου της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής  των 

διδακτικών εγχειρίδιων που εκδόθηκαν τη χρονική περίοδο 1980-2006. 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

622 

5. Η ερευνητική μέθοδος 

Μία από τις  πιο διαδεδομένες ερευνητικές μεθόδους για την ανάλυση των σχολικών βιβλίων 

είναι η ανάλυση περιεχομένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως ποσοτική είτε ως ποιοτική 

μέθοδος. Ο Berelson προσπαθώντας να ορίσει την μέθοδο της «ανάλυσης περιεχομένου» 

επισημαίνει ότι  « πρόκειται για μια ερευνητική τεχνική που επιδιώκει την αντικειμενική, 

συστηματική και ποσοτική περιγραφή του δηλωμένου περιεχομένου της επικοινωνίας»  (στο 

Μπονίδης, 2004, σ. 48).  

Στην παρούσα μελέτη επιλέγεται η ποιοτική της διάσταση αφού σε αυτή ο μελετητής 

επιδιώκει μέσα από συγκεκριμένο  ερευνώμενο υλικό που θα επιλέξει, την περιγραφή (συγ -

κεφαλαίωση, δόμηση περιεχομένου), την ερμηνεία (εξήγηση) ή και την έρευνα της γλωσσικής 

δομής του κειμένου (τυπική δόμηση). Μέσα από αυτήν την οπτική της ανάλυσης ο ερευνητής έχει 

τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με τα εξεταζόμενα κείμενα να τα εξετάσει στο κοινωνικό τους 

πλαίσιο στο μικρο- και μακρο-επίπεδο σε σχέση με τα συμφραζόμενά τους , να το κατανοήσει και 

να συμβάλει με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της πράξης που σχετίζεται με το αντικείμενο της 

έρευνάς του (Μπονίδης & Χοντολίδου όπ.π.; Μπονίδης όπ.π.). Τη σημαντικότητα της ποιοτικής 

ανάλυσης περιεχομένου υποστηρίζει εκτός των άλλων μελετητών και  ο Berelson (1952) 

τονίζοντας ότι η ποιοτική ανάλυση συχνά εστιάζει λιγότερο στο περιεχόμενο μιας επικοινωνίας και 

περισσότερο στις λανθάνουσες προθέσεις τον ή στις προβλεπόμενες επιδράσεις τον στους 

αποδέκτες τον, ασχολείται, δηλαδή, με το περιεχόμενο ως «αντανάκλαση» «βαθύτερων 

φαινομένων», ενώ η ποσοτική ανάλυση εστιάζει κυρίως στην ακριβή περιγραφή τον περιεχομένου 

(Berelson, σ. 123). 

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η ανάλυση περιεχομένου συνιστά ένα σύνολο μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων που βρίσκει εφαρμογή σε πολλές επιστήμες και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα 

(Πάλλα, 1992) και αποτελεί μία μέθοδο που μπορεί να εφαρμοστεί για την ανάλυση ποικίλου 

υλικού ποιοτικής μορφής όπως έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό προερχόμενο από τα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας αλλά και σε οποιοδήποτε υλικό μπορεί να λάβει τη μορφή επικοινωνιακού 

μηνύματος (Κυριαζή, 1999). 

6. Ερευνητικά αποτελέσματα 

Σημαντικές αναφορές για τα άτομα προερχόμενα από άλλες χώρες εντοπίζονται τόσο στα 

παλαιότερα όσο και στα νεότερα διδακτικά εγχειρίδια. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει συγκριτικά τις 

αναφορές που εμφανίζονται αριθμητικά σε κάθε κατηγορία:  

 
Πίνακας 1: Συγκριτική παρουσίαση των αναφορών στα παλιά και νέα διδακτικά εγχειρίδια 

Κατηγορίες Παλαιά Βιβλία 

Ν                % 

Νέα Βιβλία 

Ν                 % 

Ανάγκες του ανθρώπου 3 7,7 16 17,0 

Η καθημερινή διαβίωση διαφορετικών φυλών 20 51,3 5 5,3 

Ισονομία, αξιοκρατία, ίση και δίκαιη μεταχείριση, 

κοινωνική δικαιοσύνη 

3 7,7 11 11,7 

Ισότητα όλων των ανθρώπων, προκατάληψη, διάκριση, 

κοινωνικός ρατσισμός 

3 7,7 13 13,8 

Δικαιώματα ατόμων προερχόμενα από άλλες χώρες 8 20,5 11 11,7 

Εκπαίδευση αλλοεθνών πληθυσμών 1 2,6 16 17,0 

Διάφορα  για τους μετανάστες 1 2,6 9 9,6 

Έκφραση άποψης και γνώμης  0,0 13 13,8 

Σύνολο 39 100,0 94 100,0 
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Η κατηγορία των «Δικαιωμάτων πληθυσμών προερχόμενων από άλλες χώρες», που 

επιλέχθηκε να αναλυθεί στην παρούσα μελέτη,  αποτελεί μία κατηγορία που προσεγγίζεται 

εκτενώς τόσο στα παλαιότερα διδακτικά εγχειρίδια όσο και στα σημερινά σχολικά βιβλία, με 

ισοκατανομή αναφορών σε σύγκριση με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, κοινή 

αναφορά που εντοπίζεται τόσο στα παλαιότερα σχολικά βιβλία της Κοινωνικής και Πολιτικής 

Αγωγής (Ε΄ τάξη, σελ. 92 και ΣΤ΄ τάξη, σελ. 43) όσο και στα νέα εγχειρίδια, στη Μελέτη 

Περιβάλλοντος της Γ΄ τάξης (σελ. 96) σχετίζεται με το δικαίωμα της εργασίας. Αναλυτικότερα, 

στο διδακτικό εγχειρίδιο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της πέμπτης τάξης αναφέρεται 

στο πεδίο της μικρής μελέτης: «Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και τελεί υπό την προστασία του 

κράτους μεριμνώντας δια την δημιουργίαν συνθηκών απασχόλησης πάντων των πολιτών και δια 

την ηθικήν και υλικήν εξύψωσιν του εργαζομένου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Πάντες οι 

εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως φύλου ή άλλης διακρίσεως, δικαιούνται ίσης αμοιβής, δι’ ίσης αξίας 

παρεχόμενην εργασίαν.» (Ελληνικό Σύνταγμα του 1975, άρθρο 22 παρ.1). Αντίστοιχά και στο 

εγχειρίδιο της ΣΤ΄ τάξης διαβάζουμε: «Άρθρο 22: Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και 

προστατεύεται από το Κράτος, που  μέριμνα για την δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των 

πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζομένου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. 

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν  δικαίωμα ίσης αμοιβής για 

παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.». Παρόμοια και στο νέο εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος 

της Γ΄ τάξης διαβάζουμε: Άρθρο 22 παράγραφος 1: «Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο 

ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.». Και στις τρεις παραπάνω 

αναφορές γίνεται σαφές ότι η εργασία αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου και επ’ 

ουδενί δε νοείται να παρεμποδίζεται εξαιτίας φυλετικών ή άλλων διακρίσεων. Όλοι οι άνθρωποι 

είναι διαθέσιμοι να προσφέρουν έργο και να αμειφθούν ισάξια για την προσφορά τους αυτή 

ανεξάρτητα από την καταγωγή τους. Τονίζεται η ισότητα όλων των ανθρώπων απέναντι στο 

ελληνικό σύνταγμα και τα εργασιακά τους δικαιώματα. 

Άλλο ένα σημείο στο οποίο συναντώνται τα παλαιότερα και νεότερα σχολικά βιβλία 

σχετίζεται με τα δικαιώματα των παιδιών. Ειδικότερα, στο προγενέστερο διδακτικό εγχειρίδιο 

της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Ε΄ τάξης, στη σελίδα 97, στη διδακτική ενότητα «Τα 

δικαιώματα του ανθρώπου», παρατηρείται η εικόνα ενός υποσιτισμένου παιδιού που ανήκει στη 

μαύρη φυλή και συνοδεύεται από το ερώτημα «Αυτό το παιδί δεν έχει δικαίωμα να ζήσει;». Η 

εικόνα αυτή δημιουργεί μία αρνητική αναπαράσταση στους μαθητές για τα άτομα που ανήκουν 

στη φυλή αυτή. Παρουσιάζονται ταλαιπωρημένα, άρρωστα, εγκαταλελειμμένα, εικόνα που 

μπορεί να γενικευτεί στα μάτια των μικρών μαθητών. Στον αντίποδα της αρνητικής αντίληψης 

που προαναφέρθηκε βρίσκονται οι αναφορές του διδακτικού εγχειριδίου της ΣΤ΄ τάξης της ίδιας 

χρονικής περιόδου. Στη διδακτική ενότητα «Τα δικαιώματα των παιδιών» παρατηρούμε στη 

δεύτερη εικόνα (σελ. 98) δύο παιδιά χαμογελαστά πιασμένα από το χέρι να κρατούν από ένα 

μήλο. Η εικόνα συνοδεύεται από την πρόταση «΄Ισα δικαιώματα χωρίς διάκριση φυλής, 

θρησκείας και εθνικότητας.». Στο σημείο αυτό τονίζεται και πάλι η ισότητα των λαών και 

καλλιεργείται θετική άποψη για τα άτομα που προέρχονται από διαφορετικές χώρες αφού 

οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν πρέπει να αποτελεί σημείο αντιπαλότητας και αντιπαράθεσης 

μεταξύ των λαών. Ανάλογη θετική άποψη καλλιεργείται και μέσω της ένατης εικόνας (σελ. 99) 

στην οποία εικονίζονται τέσσερα παιδιά κάτω από την ίδια ομπρέλα συνοδευόμενη από την 

πρόταση «Δικαίωμα ανατροφής με πνεύμα ενότητας, κατανόησης, φιλίας και δικαιοσύνης μεταξύ 

των λαών», όπου διαφαίνεται το δικαίωμα των παιδιών να ζουν και να ανατρέφονται σε ένα υγιές  

και ειρηνικό περιβάλλον αφού η παιδική ηλικία δε γνωρίζει φραγμούς και σύνορα στην 

καλλιέργεια θετικών συναισθημάτων μεταξύ τους. Ολοκληρώνοντας, στη σελίδα 100 της ίδιας 

διδακτικής ενότητας διαβάζουμε: «Η UNICEF συγκεντρώνει κάθε χρόνο μεγάλα ποσά, που 

διαθέτει για την προστασία των φτωχών, αρρώστων και γενικά αδικημένων παιδιών του κόσμου.» . 

Αν και κυρίως τονίζεται η δράση της UNICEF, αφήνεται και μία αμφιβολία για την ύπαρξη 
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παιδιών που στερούνται βασικών πρωταρχικών αναγκών και χρήζουν υποστήριξης χωρίς 

ωστόσο να διευκρινίζεται σε ποιες φυλές και χώρες αναφέρεται. 

Αντίστοιχες παραπομπές σχετικές με τα δικαιώματα των παιδιών εντοπίζονται και στο 

διδακτικά βιβλία της νεότερης εποχής και πιο συγκεκριμένα σε αυτό της Μελέτης 

Περιβάλλοντος της Γ΄ τάξης (σελ. 95) αλλά και σε αυτό της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής  

της ΣΤ΄ τάξης (σελ. 93). Αναλυτικότερα, στην πρώτη παραπομπή στη σύνοψη του μαθήματος 

διαβάζουμε: «Εμείς τα παιδιά, έχουμε τα δικά μας δικαιώματα. Για παράδειγμα, έχουμε δικαίωμα 

να παίζουμε, να μορφωνόμαστε, να έχουμε τροφή, να λέμε ελεύθερα τη γνώμη μας. Υπάρχουν όμως 

και παιδιά της ηλικίας μας στη γειτονιά μας, στην πόλη μας, στη χώρα μας ή και σε άλλες χώρες, 

που στερούνται κάποια από τα δικαιώματά τους. […]». Στο σημείο αυτό τονίζεται η 

σημαντικότητα των δικαιωμάτων των παιδιών, κατονομάζονται ορισμένα από αυτά και 

εκφράζεται το γεγονός της ύπαρξης περιπτώσεων παιδιών που στερούνται των δικαιωμάτων 

τους. Σημαντικό στοιχείο που εκφράζει την καθολικότητα του γεγονότος είναι η αναφορά τόσο 

σε παιδιά της διπλανής πόρτας όσο και σε παιδιά που ζουν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας ή 

του πλανήτη. Η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών φαίνεται ως γεγονός που δε γνωρίζει 

φραγμούς, σύνορα, φυλές και χρώματα. Στη δεύτερη προαναφερθείσα παραπομπή, στη 

διδακτική ενότητα «Τα δικαιώματα του παιδιού» ,φαίνεται η εικόνα μίας ομάδας παιδιών από 

διαφορετικές φυλές να βρίσκονται σε παιδική χαρά. Την εικόνα συνοδεύει το κείμενο «Έχω 

Έχεις. Έχει. Όλοι έχουμε δικαιώματα» ενώ κάτω από αυτήν υπάρχει η λεζάντα «Τα δικαιώματα 

των παιδιών.». Σε αυτήν την ενότητα καλλιεργείται στους μαθητές θετική άποψη για τα άτομα 

που προέρχονται από διαφορετικές φυλές και τα δικαιώματα που έχουν καθώς δεν υπονοείται 

κανενός είδους διαχωρισμός και περιθωριοποίηση εξαιτίας του διαφορετικού χρώματος του 

δέρματός τους. 

Τελευταίες παραπομπές των παλαιότερων και νεότερων σχολικών βιβλίων που 

ακολουθούν την ίδια θεματολογία είναι αυτές που αναφέρονται σε διακηρύξεις και οργανισμούς 

που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ειδικότερα στο παλαιότερο σχολικό βιβλίο της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της ΣΤ΄ τάξης, στη σελίδα 93 αναφέρονται μεταξύ  άλλων 

και δύο άρθρα της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που υπογράφθηκε το 1948 

προωθώντας το σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων απαλείφοντας κάθε είδους 

διαχωρισμό. Έτσι στο Άρθρο 2 διαβάζουμε «Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως 

διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές 

ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή 

οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.[…]» και στο Άρθρο 3 «Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την 

ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.». Και τα δύο άρθρα αναφέρονται στη δυνατότητα 

επίκλησης των δικαιωμάτων τους με τη διαφορά ότι στο άρθρο 2 διευκρινίζεται, ώστε να γίνει 

σαφές, η  ισότητα όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων. Και στο εγχειρίδιο της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ΄ τάξης του 2006, στη σελίδα 89, υπάρχει σχετική αναφορά στην 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπου διαβάζουμε: «[…] Από το 1948 και εξής η 

Οικουμενική Διακήρυξη δεσμεύει όλα τα κράτη. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα 

δικαιώματα του ανθρώπου γίνονται σεβαστά από όλα τα κράτη και ισχύουν για όλους τους πολίτες, 

ανεξάρτητα από το φύλο, τη γλώσσα, την καταγωγή ή την θρησκεία τους.». Στο νεότερο εγχειρίδιο 

εκτός των κοινών στοιχείων που αναφέρθηκαν παραπάνω τονίζεται ιδιαίτερα και η παγκόσμια 

ισχύ της διακήρυξης. Εκτός όμως από τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τα 

ανθρώπινα δικαιώματα υπερασπίζονται τόσο το Ελληνικό Σύνταγμα όσο και η Διεθνής 

Αμνηστία. Πιο συγκεκριμένα διαβάζουμε στο βιβλίο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της 

Ε΄ τάξης (σελ. 53) «[…]Τα δικαιώματα των αλλοδαπών προστατεύονται από τις διεθνείς 

συμβάσεις, αλλά και από τα άρθρα του Συντάγματος, όπως για παράδειγμα το Άρθρο 5 που 

απαγορεύει να γίνονται διακρίσεις, οι οποίες στηρίζονται σε φυλετικά, γλωσσικά ή θρησκευτικά 

κριτήρια.» αλλά και σε αυτό της ΣΤ΄ τάξης (σελ. 90) «Η Διεθνής Αμνηστία είναι μία μη 
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κυβερνητική οργάνωση που υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα μέλη της παρά τη 

διαφορετική τους προέλευση και τις πεποιθήσεις, υπηρετούν έναν κοινό στόχο: όλοι οι άνθρωποι 

να ζουν με αξιοπρέπεια, ελεύθεροι και πραγματικά ασφαλείς.[…]». Μέσα από τις αναφορές αυτές 

οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων προστατεύεται τόσο σε κρατικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ακόμη οι άνθρωποι παρά τις όποιες φυλετικές, θρησκευτικές ή 

άλλες διαφορές τους συνεργάζονται κάτω από την ίδια ομπρέλα υπερασπιζόμενοι κάποιον κοινό 

στόχο.  

Στα νεότερα σχολικά βιβλία ωστόσο προσεγγίζονται και θέματα τα οποία δεν υπήρχαν σε 

αυτά της προηγούμενης εποχής. Στο διδακτικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄ 

τάξης, στη σελ. 97, στη σύνοψη του μαθήματος διαβάζουμε σε κάποιο σημείο: «[…]Σε κάποιες 

άλλες χώρες του κόσμου, όμως. Οι γυναίκες δεν έχουν την ίδια ελευθερία με τους άνδρες.». Στο 

σημείο αυτό εκτός της αρνητικής αντίληψης που δημιουργείται στους μαθητές για τους 

ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικές χώρες, αφού υπονοείται κάποιου είδους 

καταπίεση, προστίθεται και το θέμα της φυλετικής διαφοράς αφού τονίζεται ότι τα άτομα 

θηλυκού γένους προερχόμενα από διαφορετικές περιοχές του πλανήτη στερούνται δικαιωμάτων 

και ελευθεριών, γεγονός που δημιουργεί αντίφαση  με όλα όσα προαναφέρθηκαν για τα 

δικαιώματα των ανθρώπων και τους τρόπους που αυτά προστατεύονται.  

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων, συναντώνται στο σημερινό 

σχολικό βιβλίο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Ε΄ τάξης, στις σελίδες 13-14, οι όροι 

«πολιτογράφηση», «μετανάστης», «πρόσφυγας». Έτσι στις αντίστοιχες σελίδες διαβάζουμε: «Αν 

κάποιος ζει στην Ελλάδα αλλά δεν γεννήθηκε από Έλληνες πολίτες, μπορεί να αποκτήσει την 

ελληνική ιθαγένεια; Μελετάμε την ιστορία του Χαλίλ και συζητάμε: 

Ο Χαλίλ γεννήθηκε στην Αίγυπτο και είχε την αιγυπτιακή ιθαγένεια. Όταν ήταν 18 χρονών 

ήρθε στην Ελλάδα για να σπουδάσει. Στα χρόνια των σπουδών του έμαθε την ελληνική γλώσσα και 

γνώρισε τον ελληνικό πολιτισμό. 

Επειδή αποφάσισε να ζήσει εδώ μόνιμα, και ήταν ήδη ενήλικος, θέλησε να γίνει Έλληνες 

πολίτης. Σύμφωνα με το νόμο, ύστερα από 10 χρόνια μόνιμης παραμονής στην Ελλάδα, είχε το 

δικαίωμα να κάνει αίτηση στον Δήμο διαμονής του, για να του χορηγηθεί η ελληνική ιθαγένεια. Η 

αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών εξέτασε στην αίτησή του και τον κάλεσε για 

συνέντευξη. 

Ύστερα από λίγο καιρό, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών απέκτησε την ελληνική 

ιθαγένεια, αφού έδωσε όρκο ότι θα τηρεί το Σύνταγμα και τους νόμους του ελληνικού κράτους και 

θα εκπληρώνει τα καθήκοντά του ως Έλληνας πολίτης.». Μέσα από την αναφορά αυτή στην 

ιστορία του Χαλίλ, οι μαθητές αντιλαμβάνονται την έννοια της ενσωμάτωσης ενός ανθρώπου 

από άλλη χώρα στην ελληνική πραγματικότητα. Η καταγωγή, η διαφορετική γλώσσα και η 

διαφορετική του νοοτροπία δεν εμπόδισαν τον Χαλίλ να επιδιώξει να μετοικήσει στο ελληνικό 

έδαφος και να συμπορευτεί με το γηγενή πληθυσμό αποδεχόμενος τους κανόνες και τους νόμους 

της χώρας υποδοχής όπως κάθε αυτόχθονας. Στη συνέχεια εντοπίζεται εικόνα ανθρώπου που 

αναφέρει σε συννεφάκι διαλόγου: «Ο τρόπος με τον οποίο απέκτησε ιθαγένεια ο κ. Χαλίλ 

ονομάζεται πολιτογράφηση.», μέσα από την οποία οι μαθητές μαθαίνουν τη σχετική ορολογία της 

απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας αλλοεθνών πληθυσμών και παρουσιάζεται ο προβληματισμός 

για συζήτηση «Μπορούσε ο κ. Χαλιλ να ζητήσει την ελληνική ιθαγένεια αμέσως μόλις ήρθε στην 

Ελλάδα;». Ολοκληρώνοντας στο κείμενο που ακολουθεί «Μερικές φορές οι άνθρωποι φεύγουν 

από τη χώρα στην οποία γεννήθηκαν και της οποίας είναι πολίτες. Πηγαίνουν και εγκαθίστανται σε 

άλλες χώρες, για να εργαστούν (μετανάστες) ή αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους 

λόγω πολέμου ή άλλων καταστροφών (πρόσφυγες). Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή αποτελούν μέλη της 

κοινωνίας στην οποία πλέον ζουν, πολλές φορές επιθυμούν να γίνουν πολίτες της νέας χώρας στην 

οποία εγκαταστάθηκαν. Γι’ αυτόν τον λόγο ζητούν να πολιτογραφηθούν, δηλαδή να αποκτήσουν 

την ιθαγένεια της χώρας όπου ζουν.», εξηγούνται οι όροι «μετανάστης» και «πρόσφυγας» καθώς 

και οι λόγοι για τους οποίους κάποιος άνθρωπος αναγκάζεται ή επιλέγει να απομακρυνθεί από τη 
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γενέτειρα χώρα του. Σημαντικό σημείο του κειμένου αποτελεί η φράση «[…]επειδή αποτελούν 

μέλη της κοινωνίας στην οποία πλέον ζουν[…]», η οποία δίνει στους μαθητές το μήνυμα ότι 

όποιες και να ήταν οι αιτίες που οδήγησαν τους ανθρώπους αυτούς στη μετανάστευση δεν έχουν 

καμία διαφορά από τους ανθρώπους που ήδη ζούσαν στη χώρα υποδοχής  ως προς τα 

δικαιώματα και τις συνθήκες διαβίωσής τους. 

7. Συμπεράσματα 

Οι σχετικές αναφορές για τους αλλοεθνείς πληθυσμούς που υπάρχουν στα νεότερα σχολικά 

βιβλία υπερτερούν αριθμητικά συγκριτικά με αυτές που εντοπίζονται στα παλαιότερα βιβλία. Το 

γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που προέρχονται από διαφορετικές χώρες 

και κουλτούρες φαίνεται να γίνονται περισσότερο αποδεκτά στη σημερινή εποχή χωρίς να 

αντιμετωπίζονται ξενοφοβικά και εχθρικά από την κοινωνία. Η παρατήρηση και η διδαχή μέσα από 

τα σχολικά βιβλία μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια μίας θετικότερης αντίληψης γι’ αυτούς 

από πλευράς των παιδιών σχολικής ηλικίας. 

Η θεματολογία της κατηγορίας «Δικαιώματα ατόμων προερχόμενα από άλλες χώρες», που 

αποτέλεσε και το αντικείμενο ανάλυσης της παρούσας εργασίας, φαίνεται να εφάπτεται σε πολλά 

σημεία. Κοινές παραπομπές σχετικές με τα εργασιακά δικαιώματα όλων των ανθρώπων, με τα 

δικαιώματα των παιδιών χωρίς αναφορές σε φυλετικούς, θρησκευτικούς, γλωσσικούς ή άλλου 

είδους διαχωρισμούς και αναφορές σε διεθνείς συμβάσεις και δράσεις διεθνών οργανισμών 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν και στις δύο ομάδες 

σχολικών εγχειριδίων. Η διαπίστωση αυτή φανερώνει την καθολικότητα και τη διαχρονικότητα των 

δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και των συνθηκών που αυτά οφείλουν να γίνονται σεβαστά και 

να τηρούνται τόσο σε εθνικό (αναφορά στο Ελληνικό Σύνταγμα) όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο 

(αναφορά στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). Η διαφορετικότητα στο χρώμα του 

δέρματος, στην καταγωγή, τη γλώσσα ή τη θρησκεία δεν αφαιρεί το δικαίωμα του σεβασμού προς 

τον «άλλον». 

Ολοκληρώνοντας, ξεχωριστή αναφορά στα νεότερα σχολικά βιβλία φαίνεται να γίνεται στη 

έννοια της «πολιτογράφησης», διαδικασία που εφαρμόζεται στο ελληνικό κράτος και σχετίζεται με 

την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από πλευράς των ατόμων που δεν ανήκουν στον γηγενή 

πληθυσμό, μέσα από την ιστορία του Αιγύπτιου Χαλιλ. Ο ρόλος της αναφοράς αυτής διττός∙ από τη 

μία πλευρά καλλιεργείται η αντίληψη ότι οι άνθρωποι που εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα 

έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ισότιμα και ισόνομα στις διαδικασίες που αφορούν τον τόπο 

διαμονής τους, από την άλλη πλευρά όμως, η διαδικασία αυτή εμπεριέχει την υπόνοια της 

αφομοίωσης καλλιεργώντας ένα αίσθημα ξενοφοβίας στους μικρούς μαθητές προς οποιονδήποτε 

δεν ανήκει στο πλειοψηφικό σύνολο. 

Ωστόσο μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα για τη θέση που κατέχουν και κατείχαν οι 

αλλοεθνείς πληθυσμοί στα σχολικά βιβλία θα παρουσιάζονταν με την συγκριτική παρουσίαση του 

συνόλου των εγχειριδίων που διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία. Ιδιάζουσας σημασίας θα ήταν και 

η διερεύνηση των αντιλήψεων των ίδιων των μαθητών για την εικόνα που αποκτούν για τους 

αλλοεθνείς πληθυσμούς με βάση τα όσα διδάσκονται στη σχολική τους αίθουσα.  
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Στα 

ελληνικά εδάφη έχουν εισέλθει πολλοί πρόσφυγες και το κράτος αναζητά τρόπους διαχείρισης των 

δυσκολιών που προκύπτουν. Το εκπαιδευτικό σύστημα επηρεάζεται από αυτήν την 

πραγματικότητα και καλείται να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστούν ίσες 

ευκαιρίες μάθησης για όλα τα παιδιά με σεβασμό στη πολιτισμική τους ετερότητα. Τα διάφορα 

εκπαιδευτικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για την υπέρβαση των δυσκολιών που υπάρχουν στις 

πολυπολιτισμικές τάξεις έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά. Το διαπολιτισμικό μοντέλο 

εκπαίδευσης θεωρείται το πλέον κατάλληλο για την ομαλή συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση των 

παιδιών, προάγοντας θεμελιώδεις αξίες όπως κατανόηση, αλληλεγγύη, σεβασμός και εξαλείφοντας 

στερεότυπα και προκαταλήψεις. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση αλλά 

ακόμα εξακολουθούν να παραβιάζονται σημαντικές αρχές. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για 

αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος προς την κατεύθυνση της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης για τη δημιουργία ενός σχολείου για όλους. 

 

Λέξεις κλειδιά: πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ίσες ευκαιρίες  

1. Εισαγωγή 

Το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας αδιαμφισβήτητα χαρακτηρίζει τις σημερινές δυτικές 

κοινωνίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπήρξε μαζική μετακίνηση ανθρώπων η οποία επηρέασε 

σημαντικά και εξακολουθεί να επηρεάζει τον τρόπο οργάνωσης και ζωής των κοινωνιών των 

«χωρών υποδοχής», τις σχέσεις των μελών τους και το εκπαιδευτικό σύστημα. Το προσφυγικό 

ζήτημα βρίσκεται στο κέντρο της επικαιρότητας παρόλο που η μετανάστευση αποτελεί διαχρονικό 

φαινόμενο. Πρόκειται για μια πρωτοφανή κρίση για τους Έλληνες, καθώς από τις αρχές του 2015 

σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν περάσει από τις ακτές της Τουρκίας σε ελληνικά νησιά 

και όχι μόνο (Γεωργακόπουλος, 2016). Το εκπαιδευτικό σύστημα λοιπόν, διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο. Απαιτείται η αναπροσαρμογή του ώστε να μπορέσει να στηρίξει όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως 

πολιτισμικού υπόβαθρου, να συμβάλλει στην κοινωνικοποίησή τους και στην πληρέστερη 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους ώστε να καταστούν στο μέλλον χρήσιμοι πολίτες για την 

κοινωνία. 

Με βάση τα παραπάνω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της προόδου του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος προς αυτήν την κατεύθυνση. Κύριος σκοπός της 

συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας και των 

προσπαθειών του ελληνικού κράτους για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στα σχολεία. 

Επίσης σκοπός είναι να ασκηθεί κριτική στις προσπάθειες αυτές και να γίνουν προτάσεις προς 

βελτίωση. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα στα οποία στηρίχθηκε η μελέτη είναι:  
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 Ανταποκρίνεται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στις αρχές της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες της πολυπολιτισμικής κοινωνίας;  

 Πώς προσεγγίζεται η διαπολιτισμική εκπαίδευση στα σχολεία;  

2. Μεθοδολογία 

Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα υλοποιήθηκε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση 

σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και μια κριτική θεώρηση των θεμάτων αυτών. Αφού 

αποφασίστηκαν τα ερωτήματα με βάση προσωπικά ενδιαφέροντα και προβληματισμούς, έγινε 

προσεκτική αναζήτηση σχετικών πληροφοριών. Για την αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν βάσεις 

δεδομένων και ευρετήρια παραπομπών για θέματα όπως το προσφυγικό ζήτημα, το ισχύον 

εκπαιδευτικό νομικό πλαίσιο, το θεωρητικό υπόβαθρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τις 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Έγιναν συνδυαστικές αναζητήσεις 

με λέξεις κλειδιά, όπως διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαπολιτισμικότητα, ίσες ευκαιρίες και 

πρόσφυγες, λέξεις δηλαδή που απαντώνται στον τίτλο, στην περίληψη και στο περιεχόμενο του 

συγκεκριμένου άρθρου (Robson, 1993). Η προηγούμενη ενασχόλησή μας με παρεμφερή θέματα σε 

συνεργασία με καθηγητές πανεπιστημίων βοήθησε στη σωστή αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών. 

Μελετήθηκαν άρθρα επιστημονικών περιοδικών, άρθρα συνεδρίων, έρευνες και εκπαιδευτικά 

βιβλία ώστε να εντοπιστούν σχετικές ιδέες άλλων ερευνητών. 

Κατή τη διαδικασία της αναζήτησης και της μελέτης των δεδομένων γινόταν καταγραφή των 

ευρημάτων που σχετίζονταν με τα ερευνητικά μας ερωτήματα. Παράλληλα, γινόταν προσεκτικός 

έλεγχος ώστε οι πληροφορίες να είναι πλήρεις, ακριβείς, έγκυρες (Robson, 1993) και να καλύπτουν 

τις ανάγκες του συγκεκριμένου συνεδρίου. Μετά την ολοκλήρωση της εύρεσης του κατάλληλου 

βιβλιογραφικού υλικού, εφαρμόστηκε κριτική προσέγγιση των πληροφοριών που συλλέχτηκαν 

ώστε να συνδεθούν μεταξύ τους, να σχηματιστούν οι κύριες θεματικές ενότητες και να προκύψουν 

συμπεράσματα.  

3. Έννοια και αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σημερινό 

πολυπολιτισμικό σχολείο 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια η Ελλάδα δέχεται την αθρόα εισροή μεταναστών καθώς και την 

επιστροφή δεκάδων χιλιάδων παλιννοστούντων από την ελληνική διασπορά (Γεωργακόπουλος, 

2016). Για την αντιμετώπιση και διαχείριση της παραπάνω κατάστασης, οι ελληνικές κυβερνήσεις 

προχώρησαν σε δομικές και θεσμικές αλλαγές σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, 

αλλά και σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. 

Αρχικά, κρίνεται απαραίτητη η διευκρίνηση κάποιων όρων, καθώς συχνά επικρατεί σύγχυση. 

Ως πρόσφυγες θεωρούνται άνθρωποι, οι οποίοι φοβούνται για τη ζωή τους λόγω φυλής, θρησκείας 

ή πολιτικών πεποιθήσεων. Φεύγουν από τη χώρα τους, χωρίς να μπορούν να επιστρέψουν με 

ασφάλεια, μέχρι να αλλάξει η κατάσταση που επέβαλε τον εκπατρισμό τους. Οικονομικοί 

μετανάστες θεωρούνται πρόσωπα που εγκαταλείπουν τη χώρα τους προσβλέποντας σε καλύτερες  

συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Εκείνοι έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους 

όποτε το θελήσουν. 

Ο όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση (multicultural education) ενέχει μια δυσκολία ως προς την 

αποσαφήνισή του γιατί οι πολλές σημασίες που τον περιβάλλουν, τον περιπλέκουν περισσότερο. 

Σύμφωνα με τον Γ. Μπαμπινιώτη, η πολυπολιτισμικότητα περιγράφει τη συνύπαρξη διάφορων και 

διακρινόμενων μεταξύ τους πολιτισμών, δηλαδή τη συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα και 

τη διαδικασία εξέλιξής της. Η διαπολιτισμικότητα δηλώνει τη συσχέτιση ή το συνδυασμό των 

διάφορων πολιτισμών, δηλαδή μία διαλεκτική σχέση, μία δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης, 

αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα διάφορων εθνικών/μεταναστευτικών 

ομάδων. Χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό παιδαγωγικών, πολιτισμικών και κοινωνικών 

αντιλήψεων και συναφών στόχων. 
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Ο Leicester Mal (1989) τονίζει ότι χρειάζεται να ανατρέξουμε στη λογική για να 

οριοθετήσουμε τη διαπολιτισμική εκπαίδευση: «Αν υπάρχουν μέτρα (standards) λογικής, τα οποία 

εξαρτώνται από το πολιτισμικό πλαίσιο, τα παιδιά θα μπορούσαν μόνο να καταλάβουν αυτές τις 

διάφορες μορφές λογικής μέσα από τη μύηση σε διαφορετικούς πολιτισμούς». Επίσης, δίνει 

έμφαση στο "διαπολιτισμική" παρά στο "εκπαίδευση", προβάλλοντας δύο ερμηνείες:  

 Εκπαίδευση μέσω πολλών πολιτισμών. 

 Εκπαίδευση για μια πολυπολιτισμική (multicultural) κοινωνία. 

Ο Helmut Essinger (1988) από την άλλη, ορίζει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ως την 

παιδαγωγική απάντηση στα προβλήματα διαπολιτισμικής φύσης που ανακύπτουν σε μια 

πολυπολιτισμική και πολυεθνική κοινωνία και αναφέρει τέσσερις βασικές αρχές:  

 Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση (empathy), δηλαδή μάθηση για κατανόηση των άλλων, 

τοποθέτηση του εαυτού μας στη θέση τους, κατανόηση των προβλημάτων τους και 

καλλιέργεια συμπάθειας γι’ αυτούς. Πρώτιστο έργο της εκπαίδευσης είναι να ενθαρρύνει το 

άτομο να ενδιαφερθεί για τους άλλους, τα προβλήματά τους και τη διαφορετικότητά τους.  

 Εκπαίδευση για αλληλεγγύη. Θεωρείται βασικός στόχος της εκπαίδευσης σε μια 

ανθρώπινη κοινωνία. Υποδηλώνει μια έκκληση για την καλλιέργεια μιας συλλογικής 

συνείδησης, η οποία υπερβαίνει τα όρια των ομάδων, των φυλών και των κρατών, καθώς 

επίσης και  μια προσπάθεια για παραμερισμό της κοινωνικής ανισότητας και των αδικιών.  

 Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό. Ο σύγχρονος τρόπος ανάπτυξης 

εκμεταλλεύεται και καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό του ανθρώπου. Ο 

εκσυγχρονισμός που δε σέβεται την ιστορική μνήμη δεν μπορεί να σέβεται τον πολιτισμό. Ο 

σεβασμός του πολιτισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί με το άνοιγμά μας στους άλλους 

πολιτισμούς και την πρόσκληση των άλλων να συμμετέχουν στο δικό μας.  

 Εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης, δηλαδή εξάλειψη των εθνικών 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων για να μπορέσουν οι λαοί να ανοίξουν διάλογο και να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μια έκκληση για 

συνάντηση και διάλογο που θα σπάσει τον επαρχιωτισμό της εθνικής καταγωγής και θα 

ανοίξει νέο δρόμο στην αλληλεγγύη ανεξαρτήτως εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης των 

ανθρώπων (Μπεζάτη, Θεοδοσοπούλου, 2006).  

Η εκπαίδευση, και κυρίως η διαπολιτισμική της διάσταση, ως πεδίο διδασκαλίας της αξίας 

του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οφείλει να μεριμνά για την προετοιμασία των 

μαθητών, των αυριανών δηλαδή πολιτών, για ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή στην 

πολυπολιτισμική κοινωνία που ανήκουν, ενισχύοντας τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της 

διαφορετικότητας. Με αυτήν την έννοια η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Ελλάδας, για τους 

μαθητές διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης στις κοινωνίες υποδοχής.  

Για να μπορέσει το παιδί σήμερα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της πολυπολιτισμικής και 

συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας που ανήκει, είναι ανάγκη να γνωρίζει όχι μόνο τα δικαιώματα 

που έχει αλλά και τα όριά του. Τα παιδιά είναι νομικά ισότιμα με τους ενήλικες, όσον αφορά τη 

προσωπική τους ελευθερία (θρησκεία, έκφραση κ.ά.) και έχουν εξίσου δικαίωμα να λάβουν 

πολύπλευρη εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ένα εκπαιδευτικό σύστημα, για να θεωρηθεί 

αποτελεσματικό πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού ξεχωριστά (Πανταζής, 

Μανιάτης, 2008). Η Ελλάδα, αποτελεί μια από τις 193 χώρες που έχει επικυρώσει τη Σύμβαση για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού, από τις 2 Δεκεμβρίου του 1992. Η Σύμβαση υιοθετήθηκε ομόφωνα 

από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου του 1989. 

Όσον αφορά το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση, είναι πλέον αναμφισβήτητο. Μέσω 

αυτής αναπτύσσει κριτική σκέψη και καθίσταται ικανότερο να προστατευθεί από ενδεχόμενη 

εκμετάλλευση (Πανταζής, Μανιάτης, 2008). Με τα άρθρα 28-31 της Σύμβασης ρυθμίζονται θέματα 
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που αφορούν στο δικαίωμά του στην εκπαίδευση και στο σεβασμό της πολιτισμικής του 

ετερότητας. Γίνεται λόγος για την υποχρέωση του σχολείου να αναπτύσσει όσο το δυνατόν 

πληρέστερα την προσωπικότητά του λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές του, καθώς επίσης και 

να καλλιεργήσει τον σεβασμό για τα πολιτισμικά στοιχεία της χώρας καταγωγής και της χώρας 

στην οποία διαμένει. 

Συγκεκριμένα, η στοιχειώδη εκπαίδευση ορίζεται υποχρεωτική και δωρεάν για όλους και 

εξασφαλίζεται σε όλους η πρόσβαση σε δευτεροβάθμια και ανώτερη εκπαίδευση. Επιπλέον, 

προάγουν και ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της παιδείας, ώστε να εξαλειφθεί η 

άγνοια και ο αναλφαβητισμός. Σύμφωνα με το άρθρο 29, τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν 

το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα ως προς «την ανάπτυξη του σεβασμού 

για τους γονείς του παιδιού, την ταυτότητά του, τη γλώσσα του και τις πολιτιστικές του αξίες, 

καθώς και του σεβασμού του για τις εθνικές αξίες της χώρας στην οποία ζει, της χώρας από την 

οποία µπορεί να κατάγεται και για τους πολιτισμούς που διαφέρουν από το δικό του».  Παράλληλα 

ο Νόμος 4415 (ΦΕΚ159/Α/6-9-2016), ορίζει το σκοπό και το περιεχόμενο της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. Τα άρθρα 20-24 αναφέρουν: «Σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η 

δόμηση των σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων με σκοπό την άρση των 

ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού».  

Κάθε συζήτηση, περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα περί της φύσης, των 

σκοπών και της αναγκαιότητάς της ξεκινά με τη διαπίστωση ότι η Ελλάδα, ως κατεξοχήν πλέον 

χώρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων, έχει μετασχηματιστεί σε κοινωνία πολυπολιτισμική. 

Παρόλο που το Ελληνικό κράτος είναι συμβεβλημένο στη Σύμβαση και έχει συντάξει αντίστοιχο 

νομοθετικό πλαίσιο, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν εφαρμόζει πάντα όσα προβλέπονται. 

Παρατηρούνται πολλά φαινόμενα κοινωνικής αδικίας, ρατσισμού και προκαταλήψεων κατά των 

παιδιών μεταναστών. Καθίσταται λοιπόν μεγάλη η ανάγκη για σχεδιασμό κατάλληλων αναλυτικών 

προγραμμάτων που θα προάγουν κοινωνική δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα για 

το παιδί, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Πανταζής, Μανιάτης, 2008). 

Η πολιτισμική ανομοιογένεια, η οποία εντοπίζεται σε επίπεδο γλωσσικής, θρησκευτικής ή/και 

εθνικής ιδιαιτερότητας, αποτελεί σε αρκετές περιπτώσεις το έναυσμα για τη δημιουργία 

πολιτισμικών συγκρούσεων σε μικρο- ή μακρο-επίπεδο. Σε αυτές τις δυσκολίες που αναφύονται 

από τη συνύπαρξη ποικίλων εθνοπολιτισμικών ομάδων αναφορικά με τον καθορισμό κοινών 

στόχων, η διαπολιτισμική εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει έναν πρωταρχικό ρόλο στα 

εκπαιδευτικά συστήματα, διδάσκοντας την υγιή αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τους “άλλους” 

και προωθώντας την ομαλή συνύπαρξη μαθητών διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής 

προέλευσης.  

Συνοψίζοντας, η διαπολιτισμική εκπαίδευση κρίνεται αναγκαία διότι κύριο μέλημα της είναι 

η αποτελεσματική οργάνωση και η λειτουργία των σχολικών μονάδων. Παρέχει υποστηρικτικά 

μέτρα σε μαθητές που αντιμετωπίζουν εμπόδια ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση εξαιτίας των 

γλωσσικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων τους.  

4. Κύρια εκπαιδευτικά μοντέλα στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες 

Κατά καιρούς έχουν εφαρμοστεί διάφορα εκπαιδευτικά μοντέλα σε διάφορες χώρες του 

κόσμου για τη διαχείριση της ετερότητας στα πολυπολιτισμικά σχολεία (Μάρκου, 1996).  
Το αφομοιωτικό μοντέλο θεωρεί τον αλλοδαπό «πρόβλημα» που πρέπει να ξεπεραστεί, με 

απώτερο στόχο την ομογενοποίηση (Μίτιλης, 2009). Επιδιώκεται η εξάλειψη των πολιτισμικών του 

ιδιαιτεροτήτων και η αποδοχή των προτύπων της χώρας υποδοχής, προκειμένου να εξασφαλισθεί η 

σταθερότητα της κοινωνίας. Ο αλλοδαπός πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες του συνόλου και στις 

προσδοκίες που έχουν γι’ αυτόν. Εάν αποτύχει, συνήθως οδηγείται σε κοινωνικό αποκλεισμό και σε 

σχολική αποτυχία (Γκόβαρης, 2004). 
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Το μοντέλο της ενσωμάτωσης αναγνωρίζει την ύπαρξη πολιτισμικής ετερότητας (Μίτιλης, 2009). Ο 

απώτερος στόχος όμως, παραμένει η αφομοίωση των αλλοδαπών στον κυρίαρχο πολιτισμό. Ο σεβασμός 

στη διαφορετικότητα περιορίζεται σε τομείς που δεν «απειλούν» τις αρχές του κυρίαρχου πολιτισμού και 

τη διαμόρφωση της κοινωνίας. Το σχολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας 

και των διαφόρων πολιτισμικών στοιχείων της χώρας καταγωγής του αλλοδαπού, γεγονός όμως που 

αποτελεί το μέσο για την καλύτερη ενσωμάτωσή του στα νέα κοινωνικά δεδομένα (Γκόβαρης, 2004). 

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο μετατοπίζει τις εκπαιδευτικές πολιτικές από τις εθνοκεντρικές 

αντιλήψεις της αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης προς την ιδέα του «πολιτισμικού πλουραλισμού» 

(Μίτιλης, 2009). Αναγνωρίζει την πολιτισμική ετερότητα και εφαρμόζει μία ποικιλία σχολικών 

προγραμμάτων με στόχο την προαγωγή της ισότητας και τη βελτίωση της αυτοεικόνας και της σχολικής 

επίδοσης των αλλοδαπών. Στοχεύει στη συνύπαρξη και την ανάπτυξη όλων των πολιτισμών με την 

παράλληλη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα ενσωματώνονται 

πολιτισμικά στοιχεία των μειονοτήτων, όμως περιορίζονται στην απλή διάχυση πληροφοριών 

αποβλέποντας στη μείωση της προκατάληψης και του ρατσισμού. Δεν υπάρχουν ορατά αποτελέσματα, 

καθώς η αντιμετώπιση του ρατσισμού απαιτεί δραστικότερες μεθόδους (Γκόβαρης, 2004). 

Το αντιρατσιστικό μοντέλο υποστηρίζει ότι απαιτείται αλλαγή όλων των εκπαιδευτικών, 

κοινωνικών και κρατικών δομών, νομοθεσιών και θεσμών που συνιστούν τον λεγόμενο «θεσμικό 

ρατσισμό» (Μίτιλης, 2009). Αναφέρεται δηλαδή σε μια μορφή ρατσισμού για την οποία υπεύθυνη είναι η 

κοινωνία με την οργανωμένη της μορφή ως πολιτεία. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στοχεύει στη 

διασφάλιση ίσων ευκαιριών και δίκαιης αντιμετώπισης. 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο θεωρείται το πλέον κατάλληλο. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

αξιών και συμπεριφορών (Μπαλτατζής, Νταβέλος, 2009). Προωθεί μια διαδικασία αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα σε όλους τους πολιτισμούς μιας σχολικής κοινότητας, σε αντίθεση με το πολυπολιτισμικό και το 

αντιρατσιστικό, τα οποία απλώς αποδέχονται την ύπαρξή τους (Μίτιλης, 2009). Δεν επικεντρώνεται στην 

ετερότητα, αλλά απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. Στοχεύει στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών 

δεξιοτήτων, στη βελτίωση της αυτοαντίληψης καθώς και στην ανεύρεση και την αποδοχή των κοινών και 

των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων και της σχέσης που έχουν αυτά μεταξύ τους. Προϋπόθεση είναι 

η διατήρηση της ιδιαίτερης κουλτούρας και της ατομικής πολιτισμικής ταυτότητας καθενός, ώστε να 

καταστεί αδύνατη η αφομοίωσή τους από τον κυρίαρχο πολιτισμό. 

5. Διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης: πώς το πετυχαίνουμε;  

Η επίτευξη ενός διαπολιτισμικού μοντέλου εκπαίδευσης είναι μια περίπλοκη διαδικασία στην 

οποία εμπλέκεται η σχολική τάξη (μικρο-επίπεδο), το σχολείο (μεσο-επίπεδο) και το κράτος 

(μακρο-επίπεδο) (Χατζησωτηρίου, 2010). Δεν αποτελεί διακριτό μαθησιακό αντικείμενο, αλλά 

προσεγγίζεται διαθεματικά σε όλα τα μαθήματα (Νικολάου, 2007) μέσα από την καλλιέργεια μιας 

γενικότερης κουλτούρας. Απώτερος σκοπός είναι η στροφή του εκπαιδευτικού συστήματος 

(οργάνωση και διοίκηση σχολείων, τρόποι και μέσα διδασκαλίας, αναλυτικά προγράμματα και 

σχολικά εγχειρίδια, εκπαίδευση εκπαιδευτικών) προς την παροχή ίσων ευκαιριών (Μανιάτης, 

2006).  

Οι Booth και Ainscow (2011) εξηγούν την έννοια της συμπερίληψης ως ζητούμενο 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δίνοντας κατευθύνσεις σε τρεις διαστάσεις: κουλτούρα, πολιτικές, 

πρακτικές. Συμπεριληπτικό είναι το σχολείο στο οποίο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, σέβονται ο ένας 

τον άλλον και συνεργάζονται (παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινότητα). Καθιερώνονται κοινές 

αξίες, αντιμετωπίζονται οι διακρίσεις και στηρίζεται η διαφορετικότητα με κάθε τρόπο. Στο 
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μικροεπίπεδο της τάξης, ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να εντοπίζει τα παιδιά που για οποιονδήποτε 

λόγο περιθωριοποιούνται και εξασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή τους.  

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να οργανώνει ένα περιβάλλον διδασκαλίας με αφετηρία το ίδιο το 

παιδί και να το προσαρμόζει στις ανάγκες του. Πρέπει δηλαδή να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές 

αναπαραστάσεις, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα βιώματα και τα ενδιαφέροντα που έχει 

(Χατζησωτηρίου, 2010). Οφείλει να κατανοεί το τοπικό συγκείμενο, να γνωρίζει το πολιτισμικό 

υπόβαθρο και τους τρόπους μάθησης των μαθητών του, να θέτει ρεαλιστικούς γνωστικούς και 

συναισθηματικούς στόχους και να έχει θετικές προσδοκίες (Booth, Ainscow, 2011). Απαραίτητη 

είναι η ύπαρξη ευελιξίας, διαφοροποιημένης διδασκαλίας, διαθεματικότητας, βιωματικών 

πρακτικών και αυτενεργούς μάθησης στο βαθμό που είναι δυνατό (Νικολάου, 2007). 

Ο δάσκαλος οφείλει ακόμα να αποτελεί πρότυπο μέσω της συμπεριφοράς του και να 

δημιουργεί συνεργαστικό κλίμα τάξης (Χατζηαγγελή, Κωστή, Χατζησωτηρίου, Αγγελίδης, 2011). 

Είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργούνται φιλικές σχέσεις και θετικά συναισθήματα και να υπάρχει 

αίσθημα ευθύνης προς το συνάνθρωπο. Αυτά προωθούνται μέσα από ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την αλληλογνωριμία και τη διαπολιτισμική κατανόηση και που 

οι μαθητές μπορούν να εντοπίζουν όχι μόνο τις προφανείς διαφορές τους αλλά και τις ομοιότητές 

τους (Μπαλτατζής, Νταβέλος, 2009). Εξάλλου σκοπός είναι η αλληλεπίδραση κι όχι μόνο η 

συνύπαρξη. Έτσι, αναγνωρίζουν και σταδιακά αποδέχονται την ετερότητα, απορρίπτοντας τον 

ανταγωνισμό και τις αρνητικές συγκρίσεις. Οι αντιθέσεις που εμφανίζονται ανάμεσά τους 

αποτελούν πηγή μάθησης (Μπαλτατζής, Νταβέλος, 2009) κι όχι πρόβλημα που χρήζει 

αντιμετώπισης. Αναπτύσσεται το πολιτισμικό υπόβαθρο όλων, αναδεικνύεται και ενισχύεται η 

εθνική τους ταυτότητα και δίνονται ευκαιρίες έκφρασης.  

Οι δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν σε μια πολυπολιτισμική τάξη λόγω διαφορετικής 

μητρικής γλώσσας μπορούν να αρθούν χρησιμοποιώντας εποπτικό υλικό (Αναγνώστου, Grigorof, 

Αντύπας, 2011), νέες τεχνολογίες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ακόμη, μπορεί να αξιοποιείται η 

τέχνη ή να οργανώνονται διδασκαλίες σε άτυπα περιβάλλοντα εκπαίδευσης εκτός τάξης και 

σχολείου (Αγγελίδης, Αβρααμίδου, 2011). Τα παραπάνω προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους 

επικοινωνίας σε μαθητές που δε γνωρίζουν καλά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής (Νικολάου, 

2007).  

Προϋπόθεση όλων αυτών είναι ο εκπαιδευτικός να άρει τυχόν προκαταλήψεις  που μπορεί να 

έχει και να επιδιώκει την αυτοβελτίωση μέσα από την αυτοαξιολόγηση (Elliott, Κratochwill, 

Littlefield Cook, Travers, 2008). Είναι σημαντικό να αναζητά νέες γνώσεις, μέσα από 

επιμορφώσεις και έρευνα, ώστε να ανανεώνει τις τεχνικές διδασκαλίας του. Τα οφέλη θα ήταν 

μεγάλα εάν οι εκπαιδευτικοί γνώριζαν να διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ως ξένη, ή εάν γνώριζαν 

περισσότερες ξένες γλώσσες (Αναγνώστου κ.ά., 2011). 

Όσον αφορά το μεσο-επίπεδο του σχολείου και της τοπικής κοινότητας, είναι απαραίτητη η 

συνεργασία και η συστηματική και ουσιαστική επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους άλλους 

συναδέλφους, το διευθυντή, διάφορους θεσμούς εκπαίδευσης (σχολικοί σύμβουλοι, ψυχολόγοι 

κ.ά.) (Booth, Ainscow, 2011), και κυρίως τους γονείς των παιδιών, οι οποίοι χρειάζεται να νιώθουν 

αποδεκτοί και υπερήφανοι για την πολιτισμική τους κληρονομιά. Η ηγεσία του σχολείου 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς η συμπεριληπτική κουλτούρα πρέπει να καλλιεργείται σε 

ολόκληρη τη σχολική μονάδα και τη σχολική κοινότητα (Αγγελίδου, 2011). Η συνεργατικότητα, η 

κατανεμημένη ηγεσία, η συλλογική λήψη αποφάσεων συμβάλλουν στην καλλιέργεια αυτής της 

κουλτούρας κι έτσι είναι ευκολότερο να την προωθήσουν και οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις τους. 

Σημαντικές είναι και οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις. Η βελτίωση των πρακτικών των 
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εκπαιδευτικών μπορεί να επιτευχθεί μέσα από συνεργατικές έρευνες δράσης (Γεωργίου, Αγγελίδης, 

Κυριάκου, 2009), όπου οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με ειδικούς σχολιάζουν και βελτιώνουν 

διδασκαλίες. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να δημιουργηθούν δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών ενός ή περισσότερων σχολείων (Αγγελίδης, 2011). 

6. Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Η πολυπολιτισμική κοινωνία αποτελεί μια απτή πραγματικότητα και η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση είναι η απάντηση σε αυτόν τον πολιτισμικό πλουραλισμό. Παρέχει μια ευκαιρία για 

οργανωτικής και παιδαγωγικής φύσεως αλλαγές, που όλα τα σχολεία έχουν ανάγκη για να 

μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πολυπολιτισμική πρόκληση της σύγχρονης κοινωνίας. Παρόλο 

που η ελληνική νομοθεσία έχει προβεί σε απαραίτητες τροποποιήσεις που αφορούν τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, η συμβολή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αποδεικνύεται 

κατώτερη των υφιστάμενων συνθηκών. Απαιτείται μια ιδιαίτερα επίπονη προσπάθεια και στενή και 

δημιουργική συνεργασία πολλών φορέων, όπως της πολιτικής ηγεσίας, της επιστημονικής 

κοινότητας, των στελεχών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, των φορέων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των γονέων. 

Αναμφισβήτητα λοιπόν, το μικροεπίπεδο της τάξης και το μεσοεπίπεδο του σχολείου 

οφείλουν να καλλιεργούν συμπεριληπτική κουλτούρα και να τροποποιήσουν τις πρακτικές και τις 

πολιτικές τους. Όμως, το βάρος της ευθύνης της διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να 

το έχει η πολιτεία κι όχι μόνο η σχολική μονάδα (Λαγουδάκος, 2010). Το μακροεπίπεδο του 

κράτους πρέπει να καλύπτει βασικές ανάγκες των προσφύγων, όπως στέγη, τροφή, εργασία ή 

οικονομική ενίσχυση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Σιδέρη, 2017). Οφείλει να παρέχει 

υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και συστηματικής εκμάθησης της γλώσσας της χώρας 

υποδοχής. Ο εκπαιδευτικός δυσκολεύεται να υπερπηδήσει τα εμπόδια που δημιουργούνται όταν δεν 

υπάρχει κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Χρειάζονται δομές όπως φροντιστηριακά τμήματα και 

ενισχυτικά μαθήματα εντός του σχολείου για την εκμάθηση τόσο της μητρικής όσο και της 

γλώσσας της χώρας υποδοχής, με δασκάλους που θα εστιάζουν στην κάλυψη όλων των αναγκών 

των μαθητών, γνωστικών και συναισθηματικών.  

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οφείλει να τροποποιήσει τα αναλυτικά 

προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια ώστε να ενθαρρύνονται οι πρακτικές της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. Η ογκώδης ύλη, ο περιορισμένος διδακτικός χρόνος, οι υψηλές απαιτήσεις και ο 

ατομικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων ενισχύουν τη σχολική αποτυχία των αλλοδαπών 

μαθητών, καθώς οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να παρέχουν ευέλικτη διδασκαλία.  

Τέλος, αναγκαίο κρίνεται το ίδιο το κράτος να στηρίζει την επιμόρφωση των δασκάλων σε 

θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του προγράμματος σπουδών των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων, μέσω υποχρεωτικής εισαγωγικής περιφερειακής ή ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης ή μέσω σεμιναρίων. Απαραίτητη είναι η παροχή κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού 

προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της νέας κοινωνικής πραγματικότητας.  
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Πέππα Αικατερίνη 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ80 

 

Περίληψη 

Σήμερα, έχει πλέον κατοχυρωθεί συνταγματικά στη χώρα μας η έννοια της ισότητας αλλά και 

της ίσης μεταχείρισης των ατόμων μέσα από ένα σύνολο διατάξεων που ορίζουν την  ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια (άρθρο 2 § 1), την ελευθερία τύπου και έκφρασης (άρθρο 14 § 1, 2), την ελευθερία της 

έρευνας, της επιστήμης, αλλά και της διδασκαλίας (άρθρο 16 § 1).  

Όμως στο χώρο της εκπαίδευσης συχνά συναντάμε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που ενώ 

έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές ομάδες παρουσιάζουν κάποιες 

σημαντικές ιδιαιτερότητες όπως π.χ. το «Σύνδρομο της Στοκχόλμης» δηλαδή συχνά πέφτουν 

θύματα κακοποίησης  χωρίς όμως να αντιδρούν. Κάτι τέτοιο χρειάζεται να ληφθεί σοβαρά υπόψη 

ώστε να επιτευχθεί η ενεργή εμπλοκή τους στη διεργασία της μάθησης.  

Για το λόγο αυτό, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερος. Η διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών αρχικά από την οικογένεια και μετέπειτα από την εκπαίδευση είναι η βάση στο να 

διαμορφώνουν χαρακτήρες ενηλίκων, που αναγνωρίζουν την κακοποίηση σε κάθε της μορφή, 

χτίζοντας καλύτερες και πιο υγιείς κοινωνίες. 

 

Λέξεις κλειδιά: Στοκχόλμης, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,  εκπαίδευση. 

1. Εισαγωγή 

0ι κοινωνικά ευπαθείς ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες, 

φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, πρόσφυγες, μετανάστες, παλιννοστούντες, μέλη εθνικών 

μειονοτήτων, άνεργοι, άτομα μονογονεϊκών οικογενειών, χρήστες ουσιών, AMEA κ.ά.) έχουν 

παρόμοια χαρακτηριστικά με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές ομάδες αλλά και ορισμένες σημαντικές 

ιδιαιτερότητες που χρειάζεται να ληφθούν σοβαρά υπόψη ώστε να επιτευχθεί η ενεργή εμπλοκή 

τους στη διεργασία της μάθησης.  

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ποικίλουν και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ιδιαίτερος. Πολύ 

συχνά  ακούμε για περιπτώσεις μαθητών που πέφτουν θύματα κακοποίησης και δεν αντιδρούν, σε 
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αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τον όρο «Σύνδρομο της Στοκχόλμης» (Adorjan, et al., 

2012). 

Πρόκειται για μία ψυχική διαταραχή με επικίνδυνες διαστάσεις για τον ψυχισμό του ατόμου,  

παρατηρείται δε σε  άτομα που έχουν υποστεί κακοποίηση (σωματική ή ψυχολογική), ενώ 

εξακολουθούν να παραμένουν δέσμια των θυτών τους. Πρόκειται για την ταύτιση του θύματος με 

τον θύτη,  λειτουργεί ασυνείδητα ως μηχανισμός άμυνας και βασίζεται κυρίως  στην ιδέα ότι ο 

εγκληματίας δεν θα βλάψει το θύτη εάν αυτός είναι συνεργάσιμος μαζί του. Στην ουσία, το θύμα 

αναπτύσσει μια σχέση εξάρτησης με το θύτη δείχνοντας παράλληλα κάποια θετικά συναισθήματα 

όπως αφοσίωση, υποστήριξη, συμπάθεια σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις  και αγάπη . (Ase, 

2015). 

Είναι φανερό πως οι επιδράσεις του θύτη στην ψυχολογία του θύματος είναι καταλυτικές 

καθώς το δεύτερο συχνά ανακαλύπτει πτυχές της προσωπικότητάς του που μοιάζουν με αυτές του 

δράστη, μπαίνοντας στη διαδικασία να κατανοήσει τους λόγους αυτής της συμπεριφοράς νιώθοντας 

πολλές φορές οίκτο για το θύτη, έτσι δένεται συναισθηματικά μαζί του και καταλήγει  να υπακούει 

πλήρως στις εκάστοτε εντολές του. Στην ουσία με αυτόν το μηχανισμό το θύμα βιώνει  

εναλλασσόμενα  συναισθήματα: αφενός μεν οργής και επιθυμίας για απελευθέρωση, αφετέρου δε 

οίκτου και ενδιαφέροντος για τον ίδιο το θύτη, 

 Αυτό όμως που στην πραγματικότητα συμβαίνει και δεν μπορεί να το διανοηθεί είναι πως 

διατηρώντας μια στενή συναισθηματική επαφή με το θύτη,  ασυνείδητα αρχίζει να συμφωνεί με 

εκείνον και να ταυτίζεται με τις απόψεις του, θεωρώντας ότι έχει κοινά σημεία αναφοράς με τον 

κακοποιό, με αποτέλεσμα να τον απενοχοποιεί, να έχει ενσυναίθηση αλλά και  κατανόηση. Για το 

λόγο αυτό  σε αρκετές περιπτώσεις το θύμα εκδηλώνει αρνητικές συμπεριφορές απέναντι στην 

αστυνομία, σε συγγενείς και φίλους ή σε ανθρώπους γενικά που θέλουν να το βοηθήσουν και όταν 

τελικά απελευθερωθεί συνεχίζει να νιώθει θετικά συναισθήματα για τον κακοποιό παρά τα όσα 

διαδραματίστηκαν. 

Εν κατακλείδι, εκείνο το οποίο χρήζει ιδιαίτερης σημασίας όσον αφορά το Σύνδρομο της 

Στοκχόλμης και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στο χώρο της εκπαίδευσης, είναι η πρόληψη. 

Μέσα από μία ανθρωποκεντρική εκπαίδευση, οι μαθητές θα είναι σε θέση να μάθουν αρχικά από 

τους γονείς τους και έπειτα από το σχολικό περιβάλλον (συνομηλίκους και εκπαιδευτικούς) το πώς 

να αναγνωρίζουν οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης και κυρίως να οικοδομούν υγιείς και 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες δημιουργώντας με τη σειρά τους ισορροπημένες και αυθεντικές 

διαπροσωπικές σχέσεις (Alessandra Vecchi, Louis Brennan, 2009).  

2. Σκοπός της έρευνας  

Σκοπός της έρευνάς μας ήταν αφού προσδιορίσουμε τα συμπτώματα του συνδρόμου της 

Στοκχόλμης, να καταστεί  δυνατή η καταπολέμηση και η εξάλειψη του φαινομένου και η ομαλή 

ένταση του ατόμου, που ανήκε σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα, στη μαθητική κοινότητα.  

2.1. Στόχοι της έρευνας  

Επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν: 

 Η εξέταση του συνδρόμου της Στοκχόλμης στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην 

εκπαίδευση, βασιζόμενοι σε μελέτη περίπτωσης. 

 Η ολιστική ανάπτυξη της μαθήτριας που έπασχε από το συγκεκριμένο σύνδρομο.  

 Η κοινωνικοποίηση του ατόμου που ανήκε σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα και η βέλτιστη 

αλληλεπίδρασή του με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. 

2.2. Σημασία/ χρησιμότητα της έρευνας 

Τα ευρήματα της έρευνάς μας ευελπιστούμε ότι θα συμβάλουν στην καταπολέμηση του 

συνδρόμου της Στοκχόλμης που πιθανόν να βιώνουν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην 

https://www.emeraldinsight.com/author/Brennan%2C+Louis
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εκπαίδευση, τόσο λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν όσο και του κοινωνικού τους 

αποκλεισμού. Επίσης προτείνουμε νέες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα του θέματος στο χώρο 

της εκπαίδευσης. 

2.3. Το σύνδρομο της Στοκχόλμης  

Το σύνδρομο της Στοκχόλμης, έλαβε χώρα για πρώτη φορά στη Σουηδία. Το όνομα του 

συγκεκριμένου συνδρόμου χρησιμοποιήθηκε από τον εγκληματολόγο και ψυχίατρο (Nils Bejerot , 

1974) και αφορούσε ένα πραγματικό γεγονός, μια ληστεία σε τράπεζα της Στοκχόλμης στη 

Σουηδία. Σύμφωνα με το εν λόγω περιστατικό, οι δύο ληστές κράτησαν σε ομηρία για έξι συνεχείς  

μέρες τέσσερις υπαλλήλους της τράπεζας.  

Το παράδοξο της υπόθεσης ήταν ότι οι όμηροι μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα 

κατάφεραν να αναπτύξουν θετικά συναισθήματα για τους ληστές. Αυτή η θετική συμπεριφορά και 

η  αφοσίωση των ομήρων απέναντι στους ληστές υπήρξε σε τέτοιο βαθμό, ώστε όχι μόνο να 

φέρουν αντίσταση κατά την απελευθέρωσή τους αλλά και να τους υπερασπιστούν. Έφτασαν σε 

σημείο δε, να συγκεντρώσουν χρήματα, για τον δικαστικό αγώνα των απαγωγέων τους αρνούμενοι  

να καταθέσουν εναντίον τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν οι ληστές καταδικάστηκαν σε 

φυλάκιση, ένας από αυτούς παντρεύτηκε μια γυναίκα που κρατούσε πριν όμηρο (Cantor, & Price, 

2009).  

Το Σύνδρομο της Στοκχόλμης συναντάται επίσης σε οικογενειακές και διαπροσωπικές 

σχέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, όπου το άτομο  

αναγκάζεται να υποστεί την οποιαδήποτε μορφή βίας, προκειμένου να επιβιώσει αλλά και να 

κερδίσει την εύνοια του θύτη,  αρνούμενο  πολλές φορές την βοήθεια συγγενών και φίλων του 

(Jameson, 2010). 

Αυτή η ψυχολογική εξάρτηση με τον θύτη είναι δυνατόν να παρουσιαστεί και στις ερωτικές 

σχέσεις, όπου το ένα μέλος είναι το θύμα και το άλλο θύτης, ο οποίος κατά κάποιον τρόπο 

κακοποιεί το θύμα (Cooper, 2008).  

Από ψυχολογικής άποψης, το άτομο που έχει το ρόλο του θύματος και αναπτύσσει 

συναισθηματικό δέσιμο με τον θύτη του φέρεται ασυνείδητα, έτσι όπως θα λειτουργούσε κι ένα 

βρέφος, προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή (Ase, 2015).  

Τέλος, το σύνδρομο αυτό εμφανίζεται σε οποιαδήποτε εξαρτημένη σχέση (σχέση εξουσίας), 

όπου το θύμα καλλιεργεί συναισθηματικούς δεσμούς με το άτομο που το κακοποιεί σωματικά, 

συναισθηματικά, πνευματικά (Jameson, 2010). 

2.4. Τα συμπτώματα του συνδρόμου της Στοκχόλμης  

Το σύνδρομο της Στοκχόλμης χρειάζεται περίπου τέσσερις ημέρες για να δημιουργηθεί, όμως 

εξακολουθεί να υφίστανται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά από το γεγονός που το 

προκάλεσε (McKenzie, 2008). Όπως όλα τα σύνδρομα έτσι και το συγκεκριμένο διαθέτει μια 

συμπτωματολογία. Τα βασικά συμπτώματα του συνδρόμου της Στοκχόλμης σύμφωνα με την (de 

Fabrique, et al., 2007) είναι τα θετικά συναισθήματα που εκδηλώνει το θύμα απέναντι στον 

κακοποιό και αντίστροφα ,τα αρνητικά συναισθήματα του θύματος απέναντι στην οικογένειά του, 

στους φίλους του, στους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να το υποστηρίξουν ή στις αστυνομικές 

αρχές που θέλουν να το σώσουν. (McKenzie, 2008). Το θύμα συχνά υποστηρίζει το θύτη ενώ 

δυσκολεύεται να διακόψει αυτή την αρρωστημένη σχέση. 

2.5. Μεθοδολογία της έρευνας 

Αρχικά μελετήσαμε το σύνδρομο της Στοκχόλμης, στη συνέχεια ακολούθησε μελέτη 

περίπτωσης (Case study) που πραγματοποιήθηκε από την ίδια την συγγραφέα αυτής της εισήγησης 

και έλαβε χώρα σε σχολείο του Νότιου Αιγαίου κατά το σχολικό έτος 2016-17. 
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3. Μελέτη περίπτωσης (Case study). 

Στην παρούσα μελέτη περίπτωσης, επικεντρωθήκαμε στην περιγραφή περιστατικού μιας 

μαθήτριας 20 ετών που φοιτούσε στην Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ, η οποία ανήκε σε ευάλωτη κοινωνική 

ομάδα (μετανάστης από την Αλβανία) με συμπτωματολογία που άπτεται στο σύνδρομο της 

Στοκχόλμης. 

3.1. Προφίλ μαθήτριας 

Το νοητικό δυναμικό της μαθήτριας εντασσόταν στο μέσο φυσιολογικό εύρος για την ηλικία 

της. Είχε φτωχό λεξιλόγιο και δεν έδινε έγκυρες πληροφορίες για τον εαυτό της και το περιβάλλον 

της. Δεν διέθετε φαντασία και δημιουργική διάθεση. Η μνήμη της καθώς και το γνωστικό της 

επίπεδο ήταν μη ικανοποιητικά. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό παρότι προσπαθούσε, 

παραιτούνταν εύκολα.  

3.2. Συμπτωματολογία μαθήτριας 

 Είχε χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

 Σημαντικές δυσκολίες στην έκφραση των συναισθημάτων της. 

 Εκδήλωνε επιθετικότητα / θυμό προς τις συμμαθήτριές της που την πείραζαν ή την 

διόρθωναν σε τυχόν λάθη της. 

 Έλλειψη ενσυναίσθησης και ανοχής απέναντι σε συμμαθητές και εκπαιδευτικούς.  

 Έτρεφε, υπέρμετρες προσδοκίες για τους άλλους. 

 Διακατέχονταν από συναισθήματα τύψεων και ενοχών. 

 Παρουσίαζε συχνά τάσεις απομόνωσης. 

 Είχε προβλήματα στην διαμόρφωση της ταυτότητας. 

 Στρέφονταν κατά των συμμαθητριών της, τις οποίες  κατηγορούσε ως υπεύθυνες για ότι 
συνέβαινε. 

3.3. Εκπαιδευτική παρέμβαση 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδόσεις της μαθήτριας στο γνωστικό τομέα ήταν κάτω του 

μετρίου, τέθηκε ως επιπλέον παιδαγωγικός στόχος στα πλαίσια του εφικτού, η πλήρης 

κοινωνικοποίησή της και η βέλτιστη αλληλεπίδραση με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς.  

3.4. Λήψη ιστορικού 

Στα πλαίσια της ανωτέρω προσωπικής παρατήρησης προσπάθησα να συλλέξω πληροφορίες, 

σε επίπεδο: 

 Συστηματικής παρατήρησης (19 ώρες την εβδομάδα διδασκαλία μαθημάτων ειδικότητας 

στη Β΄ ταξη) και  

 Μη συστηματικής παρατήρησης / αξιολόγησης (στα διαλλείματα στον προαύλιο χώρο του 
σχολείου) κατά τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης της μαθήτριας.  

Έτσι, συγκέντρωσα πληροφορίες οι οποίες θα ήταν ωφέλιμες, όπως: Το ατομικό ιστορικό της 

μαθήτριας, το οικογενειακό / κοινωνικό ιστορικό και το σχολικό ιστορικό.  

Πιο αναλυτικά, σε επίπεδο ατομικού  ιστορικού ασχολήθηκα με τα κάτωθι:  

 Αναπτυξιακό στάδιο: Ενήλικας  

 Ηλικία της μαθήτριας: 20 ετών 

 Λειτουργικότητα και επικοινωνία: Μέτρια 

Σε επίπεδο οικογενειακό / κοινωνικό 
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 Οικογενειακή δομή: 2 Γονείς και αδερφός 

 Διαπροσωπικές σχέσεις οικογένειας: Κακές 

 Μορφωτικό επίπεδο: Χαμηλό 

 Ποιότητα ζωής: Κακή 

 Επικοινωνία με την οικογένεια: Κακή 

  Σε επίπεδο σχολικού ιστορικού 

 Σχολική επίδοση μαθήτριας: Χαμηλή 

 Προσωπική προσαρμογή: Χαμηλή 

 Συμπεριφορά: Επιθετική 

 Συμμετοχή στα μαθήματα: Χαμηλή 

 Ενδιαφέροντα: Κοινωνικά δίκτυα, αισθητική προσώπου- σώματος 

 Επικοινωνία με συμμαθητές: Περιθωριοποίηση, υπογραμμίζεται ότι ο αποκλεισμός δεν 

είναι μια κατάσταση αλλά μια διαδικασία. Μια διαδικασία έκπτωσης που συνδέεται με την 

ανισότητα και τη φτώχεια. Έχει έτσι τόσο μια στατική όσο και μια δυναμική μορφή 

 (Τσαούσης, 1998). 

4. Συμπεράσματα 

Το Σύνδρομο της Στοκχόλμης  εξετάστηκε μέσα από μία μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο της 

διαπολιτισμικής ελληνικής σχολικής κοινότητας δίνοντας βαρύτητα στους πρωτογενείς φορείς 

κοινωνικοποίησης του ατόμου( οικογένεια, συνομήλικους και εκπαιδευτική κοινότητα).  

Όσον αφορά στην καταπολέμηση του φαινομένου: Υπήρχε θετική αναγνώριση «άνευ όρων» 

της μαθήτριας από όλους τους εκπαιδευτικούς, μια στάση άκριτης αποδοχής του άλλου ανθρώπου 

(Rogers, 1955), καθόλη τη διάρκεια της μαθητείας της στο σχολείο.  

Τα συμπτώματα του Συνδρόμου της Στοκχόλμης περιορίστηκαν μέσω της οικοδόμησης 

αυθεντικών σχέσεων στο χώρο του σχολείο. Οι ουσιαστικές σχέσεις ήταν αυτές που αποδόμησαν 

σταδιακά την εικόνα που είχε η μαθήτρια - θύτης για τον εαυτό της, την βοήθησαν να 

επαναπροσδιορίσει το περιεχόμενο της σχέσης της με το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς και τους 

συμμαθητές της. Οι σχέσεις αυτές  βοήθησαν, επίσης, το σπάσιμο του «κώδικα της σιωπής» που 

χαρακτηρίζει τα περισσότερα θύματα, τα οποία φοβούνται να αναφέρουν τα περιστατικά του 

εκφοβισμού που υφίστανται. 

Σύμφωνα με την οικοσυστημική προσέγγιση, προκειμένου να μειώσουμε την εξάπλωση του  

φαινομένου, επικεντρωθήκαμε περισσότερο στην αλλαγή των στρατηγικών και μεθόδων 

διδασκαλίας παρά στα άτομα που απαρτίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα (Monks et al., 2003). 

Κρίθηκε καθοριστική η επιμόρφωση της εν δυνάμει εκπαιδευτικού με το ετήσιο Πρόγραμμα 

Ειδίκευσης  στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) που αφορούσε εν μέρει στην  

πρόληψη και καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων  καθώς και η επαναοριοθέτηση του σχολείου όχι 

μόνο σε χώρο πρόσκτησης της γνώσης αλλά και σε χώρο ολιστικής ανάπτυξης του ατόμου.  

Τέλος, η εκπαίδευση σύμφωνα με διάφορους ερευνητές από την διεθνή και την Ελληνική 

επιστημονική κοινότητα είναι το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη δράσεων για την 

πρόληψη και καταπολέμηση φαινομένων όπως αυτό του Συνδρόμου της Στοκχόλμης (Merrell, 

Gueldner, Ross, & Isawa, 2008),  (Καπατζιά & Συγκολλίτου, 2012).  

5. Οι ιδιαιτερότητες των ευάλωτων ομάδων στην εκπαίδευση 

Ο εκπαιδευτικός καλείται να υιοθετήσει ιδιαίτερα απέναντι στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 

και έναν συμβουλευτικό ρόλο καθώς αρκετοί μαθητές που ανήκουν στις ομάδες αυτές φαίνεται να 

βιώνουν έντονο άγχος και στρες  κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διεργασίας.  

Οι πηγές του άγχους είναι περισσότερο αυξημένες στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και 

ενδεχομένως, συνδέονται με τραυματικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας των ατόμων που αφορούν 
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κυρίως τις σχέσεις τις οποίες είχαν αναπτύξει οι εκπαιδευόμενοι ως παιδιά με πρόσωπα εξουσίας 

(γονείς, δασκάλους κ.τ.λ.). Σε ακραίες περιπτώσεις, το άγχος των εκπαιδευομένων εκφράζεται με 

ένα είδος επιθετικότητας απέναντι τον εκπαιδευτή (μηχανισμός μετάθεσης). Αυτό συμβαίνει όταν 

οι εκπαιδευόμενοι νιώθουν ότι ο εκπαιδευτής δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. 

Οι εκπαιδευόμενοι που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες διαμορφώνουν πέντε ειδών 

προσδοκίες για το ρόλο του εκπαιδευτή, θεωρώντας τον: 

  πηγή γνώσης και σοφίας,  

  πηγή προσφοράς και ανακούφισης, 

  αντικείμενο θαυμασμού,  

  κριτή και  

  εξουσία (Salzberger-Wittenberg, 1996), (Tennant, 1997). 

Από την άλλη πλευρά ο εκπαιδευτικός μπορεί να φοβάται την άσκηση αρνητικής κριτικής, να 

δυσκολεύεται να παραδεχτεί τυχόν λάθη του, να νοιώθει ενοχές και τύψεις επειδή δεν μπορεί να 

βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους όπως θα ήθελε, να απολογείται συνεχώς ή να δυσκολεύεται να 

θέσει όρια στη μεταξύ τους σχέση (Salzberger-Wittenberg, 1996), (Tennant, 1997). ‘Ένας 

εκπαιδευτικός απέναντι στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες ενδέχεται να βιώνει με ακόμη μεγαλύτερη 

ένταση τα παραπάνω συναισθήματα, καθώς μπορεί να αισθάνεται συνυπεύθυνος για ζητήματα 

κοινωνικού αποκλεισμού και μη ισότιμης ένταξης των εκπαιδευομένων στη μαθητική κοινότητα. 

Συχνά, παρατηρείται το φαινόμενο στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες οι εκπαιδευτές να προσπαθούν 

να απαλλάξουν τους εκπαιδευόμενους από τον αποκλεισμού τον οποίο βιώνουν.  

Αυτή η διάσταση του συμβουλευτικού ρόλου του εκπαιδευτικού  απαιτεί από τους 

εκπαιδευτές ικανότητες οριοθέτησης αλλά και διαχείρισης των συγκρούσεων μεταξύ των 

εκπαιδευομένων (Tennant,1997).  

Ο εκπαιδευτής μπορεί ενδεχομένως, έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις, να λειτουργήσει και 

συμβουλευτικά. Σε ατομικό επίπεδο τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από το ρόλο του 

εκπαιδευτή ως συμβούλου είναι αρκετά και αφορούν την πολύπλευρη φύση των προβλημάτων των 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τα οποία όμως χρήζουν ολιστικής αντιμετώπισης.  

Ωστόσο παρατηρείται πολύ συχνά, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, άτομα 

που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες να αναδείξουν σοβαρά προβλήματα (προσωπικά, 

οικογενειακά, κοινωνικά) και να ζητήσουν ψυχολογική υποστήριξη από τον εκπαιδευτή τους 

προκειμένου να τα αντιμετωπίσουν. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι 

ενημερωμένος και με τη σειρά του να τα παραπέμψει  σε  ψυχολόγο ή και σε ψυχίατρο.  

6. Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ως μέσο ενδυνάμωσης των ευάλωτων ομάδων  

Αρχικό μέλημά μου στην προκειμένη περίπτωση ήταν να δημιουργήσω κλίμα αμοιβαίας 

κατανόησης και εμπιστοσύνης μέσα στην τάξη. Πρακτικά αυτό σήμαινε σχέσεις αμοιβαιότητας και 

ειλικρίνειας, ισοτιμίας και ίσης μεταχείρισης ανάμεσα σε μένα και τους εκπαιδευόμενους.  

Στη συνέχεια, γνώρισα το προφίλ της μαθήτριας που ανήκε στην κοινωνικά ευπαθή ομάδα, 

με την οποία συνεργάστηκα προκειμένου να διαγνώσω τις γνωστικές ελλείψεις και τις ιδιαίτερες 

ανάγκες της για εκπαίδευση, για να προσαρμόσω στο μέτρο που ήταν εφικτό την ύλη του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας.  

Προσπάθησα να αναδείξω τη δυναμική των ομάδων και την αξιοποίηση των συναισθημάτων 

των εκπαιδευομένων κατά τη διεργασία της μάθησης (Boud, Keogh & Walker, 1985 a,b). 

Χρησιμοποίησα πολύ προσεκτικά διάφορα εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές (διάταξη των 

θρανίων της αίθουσας σε ομάδες, τεχνική γνωριμίας σε δυάδες). 

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό παρέπεμψα τη μαθήτρια σε ψυχολόγο της περιοχής, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή και επιστημονικά η διάγνωσή της. 
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7. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  

Στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ο εκπαιδευτικός θα λέγαμε ότι παίζει καθοριστικό ρόλο 

γιατί είναι εκείνος που δημιουργεί κίνητρα στους μαθητές για να συμμετάσχουν ενεργά στη 

μαθησιακή διαδικασία και όχι να είναι παθητικοί δέκτες. Κάτι τέτοιο θα είναι σε θέση να το 

επιτύχει μόνο όταν  κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τη διαφορετικότητα των μαθητών του, είναι 

γενικά αντικειμενικός και αμερόληπτος στην κρίση του, αποφεύγει να επιβάλει  τις απόψεις του και  

έχει διαπολιτισμική ταυτότητα. 

Πολλές φορές ο ίδιος έρχεται αντιμέτωπος με προκλήσεις που αφορούν στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο αλλά και προς τον ίδιο το θεσμό της εκπαίδευσης. 

Πρέπει να είναι ενημερωμένος σε θέματα που σχετίζονται με τη δυναμική της ομάδας και τον 

τρόπο επίλυσης των συγκρούσεων που προκύπτουν σε αυτήν.  

Συχνά, ο εκπαιδευτικός καλείται να υιοθετήσει και άλλους ρόλους, όπως αυτός του 

συμβούλου, του εμψυχωτή, του διαμεσολαβητή, να διαθέτει αυτογνωσία, να είναι σε θέση να 

διαχειρίζεται προκαταλήψεις, καταστάσεις άγχους, θυμού.  

Όμως, δυστυχώς  κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή της παιδαγωγικής τους κατάρτισης 

δεν παρέχονται στους εκπαιδευτικούς αντίστοιχες γνώσεις διαπολιτισμικής συμβουλευτικής, με 

αποτέλεσμα να νιώθουν ελλιπείς και ανεπαρκείς ειδικά ως προς την ένταξη μαθητών που ανήκουν 

σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.  

Σε αυτό το σημείο προτείνουμε αφενός μεν την εκπαίδευση των εκπαιδευτών σε θέματα 

διαπολιτισμικής παιδείας ιδιαίτερα όταν εκπαιδεύει κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και αφετέρου 

αγκαλιάζουμε τη συστηματική ενίσχυση και υποστήριξη των μαθητών από ψυχολόγους στο 

πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ» υπό την αιγίδα 

του Υ.Π.Ε.Π.Θ.,  ώστε να αμβλυνθούν οι επιπλέον δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, οι 

οποίες έχουν σαφώς επιπτώσεις στην προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον αλλά και στις 

κοινωνικές τους συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο οι ειδικοί παιδαγωγικοί στόχοι που έχουν τεθεί 

από τους εκπαιδευτικούς με τις κατάλληλες διεπιστημονικές συνεργασίες: συμβούλων, ψυχολόγων 

και κοινωνικών λειτουργών, σε συνδυασμό με εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, θα 

οδηγήσουν σε ολιστικό προβληματισμό προς επίλυση αντίστοιχων καταστάσεων που δύναται να 

βιώνουν σήμερα οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην εκπαίδευση. 
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 Περίληψη  

 Στην Εισήγηση αναλύονται οι μορφές σχολικής βίας – εκφοβισμού, οι ψυχοκοινωνικές 

επιπτώσεις του εκφοβισμού στα παιδιά θύματα και γίνεται αναφορά στον ρόλο των «θεατών» του 

σχολικού εκφοβισμού. Παρουσιάζεται σχέδιο εργασίας στα πλαίσια εφαρμογής προγράμματος 

Αγωγής Υγείας με στόχο την πρόληψη της σχολικής βίας που πραγματοποιήθηκε σε Νηπιαγωγείο 

του Ηρακλείου με στόχο την ευαισθητοποίηση των νηπίων και την πρόληψη του σχολικού 

εκφοβισμού. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε τμήμα Νηπιαγωγείου με 17 νήπια και προνήπια 

Στόχοι του προγράμματος ήταν η ενημέρωση, και η ευαισθητοποίηση, των παιδιών του 

Νηπιαγωγείου σχετικά με το θέμα της σχολικής βίας και εκφοβισμού, η βελτίωση των σχέσεων 

μεταξύ τους και η κατανόηση της αναγκαιότητας σεβασμού της διαφορετικότητας. Δόθηκε έμφαση 

στην βιωματική μάθηση, στην παιδοκεντρική, διαθεματική μάθηση και στην συνεργατική ομαδική 
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http://www.biblionet.gr/author/14740/Ίσκα_Σάλτζμπεργκερ_-_Ουίτενμπεργκ
http://www.biblionet.gr/author/14740/Ίσκα_Σάλτζμπεργκερ_-_Ουίτενμπεργκ
http://www.biblionet.gr/author/32352/Τζάνα_Χένρι
http://www.biblionet.gr/author/32352/Τζάνα_Χένρι
http://www.biblionet.gr/author/32353/Έλζι_Όσμπορν
http://www.biblionet.gr/author/32353/Έλζι_Όσμπορν
http://www.biblionet.gr/author/32353/Έλζι_Όσμπορν
http://www.biblionet.gr/author/12434/Ελένη_Τζελέπογλου
http://www.biblionet.gr/author/12434/Ελένη_Τζελέπογλου
http://www.biblionet.gr/author/12434/Ελένη_Τζελέπογλου
http://www.biblionet.gr/author/1865/Γ._Τσιάντης
http://www.biblionet.gr/author/1865/Γ._Τσιάντης
http://www.biblionet.gr/author/23122/Δ._Αναστασόπουλος
http://www.biblionet.gr/com/11/Εκδόσεις_Καστανιώτη
http://www.biblionet.gr/com/11/Εκδόσεις_Καστανιώτη
https://www.emeraldinsight.com/author/Brennan%2C+Louis
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εργασία. Μέσω της συμμετοχής των παιδιών στις δράσεις παρατηρήθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 

βελτίωση στις σχέσεις με τους συμμαθητές τους, μείωση συμπεριφορών κοροϊδίας, μείωση 

λεκτικής και σωματικής βίας προς αυτούς. Έμαθαν να συνεργάζονται και να σέβονται την 

διαφορετικότητα και τις ιδιαιτερότητες των άλλων παιδιών. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Σχολικός εκφοβισμός, σχολική βία, πρόληψη, δράσεις. 

1. Eισαγωγή 

Ο εκφοβισμός στο σχολείο παρατηρείται όλο και περισσότερο στις σύγχρονες κοινωνίες αλλά 

και σε πολλές χώρες του κόσμου. Έρευνες έχουν δείξει ότι περίπου το 15% των μαθητών έχουν 

βιώσει συμπεριφορές εκφοβισμού, οι οποίες παρατηρούνται συχνότερα στα σχολεία στις ηλικίες 

από 8 έως 15 χρόνων. 

 Ένα στα εφτά παιδιά σύμφωνα με διεθνή δεδομένα υπόκειται σε κάποια μορφή εκφοβισμού  

(Olweus, 1994).  

Αντίστοιχα στην Ελλάδα οι επιδημιολογικές έρευνες δείχνουν ότι το ποσοστό είναι ένα στα 

δέκα παιδιά (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή κ.α., 2005).  

Η ενδοσχολική βία στην Ελλάδα και στην Κρήτη ειδικότερα λαμβάνει ολοένα και 

μεγαλύτερες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, με το σχολικό εκφοβισμό να είναι πλέον ένα 

κοινωνικό πρόβλημα στο νησί μας αλλά και σε όλη τη χώρα και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις 

να έχει τραγικές συνέπειες.  

 Σε πολλές σχολικές κοινότητες τα πιο δυνατά παιδιά από άποψη μυϊκής δύναμης ή και από 

άποψη του πιο ισχυρού και δεσποτικού/επιθετικού χαρακτήρα τρομοκρατούν τους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να μετατραπούν στα αδύναμα και ανυπεράσπιστα 

θύματα αυτών των εκφοβιστικών ενεργειών ή και παραλείψεων των χειροδύναμων ή ηγετικών 

συμμαθητών τους. 

Με τη νοοτροπία των μαθητών-θυμάτων να μην αποκαλύπτουν τους χλευασμούς και τον 

εξευτελισμό που υφίστανται από διάφορους συμμαθητές τους, προκειμένου να μην αποκτήσουν 

την ταμπέλα «καρφί», και την τάση τους να ανακοινώνουν τη θυματοποίησή τους μόνο στους 

γονείς τους, η σχολική βία και ο εκφοβισμός αποκτούν όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις. 

Πολλές φορές οδηγούν σε απεγνωσμένες πράξεις και διαβήματα από τους αδύναμους 

μαθητές – τα ανυπεράσπιστα θύματα – που, μη μπορώντας να σηκώσουν το βάρος του διαρκούς 

άγχους και της αφόρητης ψυχολογικής πίεσης, πολλές φορές αποφασίζουν ακόμη και να θέσουν 

τέρμα στη ζωή τους. (Τριγκα - Μέρτικα, 2005) 

Κάποια σημαντικά στοιχεία για την σχολικό εκφοβισμό –βία είναι τα εξής: Περίπου το 30% 

των μαθητών γυμνασίου αναφέρει ότι έχει δεχτεί απειλές. 

 Περίπου το 17% έχει δεχτεί επίθεση χωρίς κάποια αφορμή -λόγο από ομάδα συμμαθητών. 

 Περίπου το 12% έχει απουσιάσει από το σχολείο από μία έως δέκα μέρες επειδή δεν 

αισθάνεται ασφαλές όταν είναι στο σχολείο  

Αλλά και στα δημοτικά σχολεία εμφανίζεται το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμό όλο και 

συχνότερα τα τελευταία χρόνια.  

1.1. Ορισμός  

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι η επιθετική εκείνη συμπεριφορά που είναι εσκεμμένη, 

απρόκλητη και επαναλαμβανόμενη, αποτελεί κατάχρηση εξουσίας και εμπεριέχει ανισότητα στη 

δύναμη αντικειμενική (π.χ. σωματική) ή αντιληπτή (π.χ. προσωπικότητας). 

Ένας μαθητής εκφοβίζεται ή θυματοποιείται όταν εκτίθεται επανειλημμένα και για αρκετό 

χρονικό διάστημα σε αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων μαθητών, οι οποίες εκδηλώνονται ως 

μορφές βίαιης ή επιθετικής συμπεριφοράς (Τσιάντης, 2008).  
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Γνώρισμα του bullying είναι ότι το φαινόμενο αυτό μέσα στο πέρασμα του χρόνου εμφανίζει 

επαναληψιμότητα καθώς παρατηρείται παγίωση των ρόλων των δραστών και των θυμάτων 

αντίστοιχα (Rigby, 2008). 

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φαινομένου είναι:  

 η πρόθεση: αφορά κυρίως τα κίνητρα  

 ο πόνος: αναφέρεται κυρίως στο αποτέλεσμα της πράξης, δηλαδή στον αντίκτυπο 

 η επαναληψιμότητα –διάρκεια: το bullying -εκφοβισμός μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, 

μήνες ακόμη και χρόνια (Lee, 2006) 

 η δύναμη: στο χώρο του bullying- εκφοβισμόυ η έννοια της δύναμης είναι κεντρική καθώς 

η σωματική διάπλαση και η δύναμη δεν είναι οι μόνοι παράγοντες αλλά και το οικογενειακό 
υπόβαθρο μπορεί να θεωρηθεί σημαντικός παράγοντας δύναμης. (Olweus,1993). 

2. Μορφές σχολικής βίας 

Ο σχολικός εκφοβισμός εκδηλώνεται με διάφορες μορφές όπως: 

 Σωματική βία (σπρωξίματα, κλοτσιές, γροθιές, χαστούκια, τράβηγμα μαλλιών κ.λπ.).  

 Συναισθηματική βία (σκόπιμη απομόνωση του παιδιού, να λερώνουν, να κρυώνουν, να 

καταστρέφουν τα πράγματά του, να το εκβιάζουν για χρήματα, να το απειλούν κ.λπ.). 

 Λεκτική βία (κοροϊδία, βρίσιμο, σαρκασμός, ειρωνεία, διάδοση ψευδούς φήμης, κακά 

σχόλια για την εθνική προέλευση ή την οικονομική κατάσταση ενός παιδιού και της 

οικογένειάς του, χειρονομίες, συκοφαντικά σχόλια κ.λπ.(Πετρόπουλος και Παπαστυλιανου, 

2001) 

 Σεξουαλική βία (ανεπιθύμητο άγγιγμα, απειλές, προσβλητικά μηνύματα, χυδαία γράμματα 

και εικόνες, πειράγματα κ.λπ.). 

 Ηλεκτρονική βία (χρήση ίντερνετ, e-mail, chatroom, κινητών με κλήσεις και SMS με 

προσβλητικό και απειλητικό περιεχόμενο, χρήση κάμερας με σκοπό την απειλή και την 

ταπείνωση του παιδιού). 

3. Δράστες – Θύτες:Η προσωπικότητα του δράστη 

Στοιχεία της προσωπικότητας του δράστη /θύτη είναι τα εξής: 

Έντονη, εξωστρεφής, παρορμητική προσωπικότητα, μή ανοχή στη διαφορετικότητα, είναι 

χειριστικός, με έλλειψη ενσυναίσθησης. Δικαιολογεί τις πράξεις του ως πρόκληση του θύματος και 

τις εκλογικεύει ελαχιστοποιώντας τις συνέπειες για το θύμα  

 Έχει ναρκισιστικό σχήμα προσωπικότητας, υψηλή αυτοπεποίθηση, με υπερβολικά θετική 

αυτοεικόνα που δε στηρίζεται στην πραγματικότητα. Έχει έλλειψη κατανόησης αυτού που 

ειπώθηκε, περιορισμένη κρίση (δεν μπορεί να σκεφτεί με προοπτική),έχει επιλεκτική μνήμη, είναι 

άτομο με βαθιές προκαταλήψεις και του αρέσει να πληγώνει τους άλλους. 

Επίσης είναι συνήθως μνησίκακος σε περιφρονήσεις που θα δεχτεί και έχει ψυχαναγκαστική 

τάση να ελέγχει τους άλλους.(Καλαντζή –Αζίζη & Ζαφειροπούλου, 2004). 

4. Προφίλ Θυμάτων σχολικού εκφοβισμού 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των θυμάτων που 

δέχονται bullying είναι τα εξής: 

Παθητικά θύματα: ανασφαλή, αγχώδη, μοναχικά, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ή «προκλητικά» 

θύματα: αντιδραστικά, αδέξια, αυθόρμητα, συχνά υπερκινητικά με δυσκολία συγκέντρωσης, ή 

ανήκουν σε μειοψηφική ομάδα (εθνότητα, θρήσκευμα, αναπηρία, σεξουαλικός προσανατολισμός, 

σωματική εμφάνιση, παχυσαρκία, κλπ). (Καραβόλτσου, 2013). 
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Έχουν χαμηλή αυταξία και χαμηλή αυτοεκτίμηση, είναι μη διεκδικητικοί και ψυχολογικά 

κατατάσσονται στους εσωστρεφείς. Δεν είναι ανταγωνιστικοί και είναι σωματικά πιο κοντοί ή 

μικρόσωμοι από το μέσο όρο. 

5. Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις 

5.1. Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις στα θύματα εκφοβισμού. 

Οι επιπτώσεις από τον χρόνιο εκφοβισμό στα παιδιά θύματα του εκφοβισμού είναι ποικίλες 

και σημαντικές όπως αναδεικνύεται από την διεθνή βιβλιογραφία. (Rigby, 2004, Farrington, 1993, 

Trinder, 2000, Pukkinen& Tremblay, 1992) 

 Μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, δυσκολίες στη μνήμη και στη μάθηση και έλλειψη 

κινήτρων για μάθηση.  

Χαμηλό προφίλ στην επικοινωνία, δε λένε τις σκέψεις τους από φόβο χλευασμού  

Αποφεύγουν να τραβούν την προσοχή με τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία 

ακόμα και με ερωτήσεις.  

Σχολική άρνηση, συχνές απουσίες και μειωμένη σχολική επίδοση. 

Η κοροϊδία μειώνει την αυτοεκτίμησή τους,(Rigby, 1996) ιδιαίτερα όταν αυτή σχετίζεται με 

τη διαφορετικότητά τους (σωματική διάπλαση, εθνικότητα, κλπ)  

 Παιδιά που δεν αποδέχονται τον εαυτό τους όπως είναι, γίνονται ιδιαίτερα ευαίσθητα σε 

οποιουδήποτε είδους κριτική 

Επικρίνουν τον εαυτό τους και σταδιακά όλους τους άλλους ενώ βρίσκονται σε διαρκή 

ετοιμότητα ‘ή κατάσταση άμυνας και συχνά νιώθουν φόβο, αγωνία, νευρικότητα και 

ευερεθιστότητα. 

Δε μπορούν να χαλαρώσουν, ούτε στις κοινωνικές τους επαφές, μιλάνε χαμηλόφωνα ή 

γρήγορα και χάνουν ή «μασάνε» τις λέξεις.  

Εμφανίζουν τάση για απομόνωση, μελαγχολία, κατάθλιψη ενώ σε ακραίες περιπτώσεις 

γίνονται απόπειρες αυτοκτονίας (Rigby, 1996, Καραβόλτσου,2013). 

5.2.Συνέπειες εκφοβισμού (μακροπρόθεσμες) στους θύτες εκφοβισμού 

Οι θύτες του εκφοβισμού συχνά έχουν αδυναμία να αποδεχτούν τον εαυτό τους και να 

αντλήσουν αυτοεκτίμηση με θετικούς, τρόπους. Παρουσιάζουν δυσκολία δημιουργίας και 

διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων και δυσκολία διαχείρισης θυμού και συγκρούσεων.  

 Οι οπαδοί τους αποχωρούν σταδιακά και μένουν μόνοι, με άγχος και τάσεις κατάθλιψης  

 Έχουν αυξημένο κίνδυνο νεανικής και ενήλικης εγκληματικότητας, χρήσης ουσιών και 

κατάχρησης αλκοόλ. Έρευνες έχουν δείξει επίσης, ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα βίαιης 

συμπεριφοράς προς τα παιδιά και τη σύντροφο τους, μέσα στην οικογένειά τους. (Rigby, 1996) 

5.3. Η Οικογένεια των θυτών 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οικογένειας των θυτών είναι τα παρακάτω: 

Συχνά είναι αυταρχικοί γονείς, τιμωρητικοί και όχι υποστηρικτικοί.  

Κάνουν χρήση βίας ως μέθοδος επίλυσης προβλημάτων στην οικογένεια τους.  

Άλλοτε δείχνουν σημάδια συναισθηματικής παραμέλησης, έλλειψη τρυφερότητας, τα πρώτα 

χρόνια της ζωής των παιδιών τους, ή έλλειψη ορίων που εκλαμβάνεται ως αδιαφορία από τα παιδιά.  

Υπάρχουν συχνά ξεσπάσματα θυμού, σωματικές τιμωρίες και βίαιη συμπεριφορά των γονιών 

προς τα παιδιά τους.  

Ανοχή στη βίαιη συμπεριφορά των παιδιών τους μέσα και έξω από την οικογένεια. (Rigby, 

1996) 
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 6. Ο ρόλος των Θεατών του εκφοβισμού 

6.1. Ο κύκλος της Βίας.  

Οι απλοί παρατηρητές του βίαιου περιστατικού, ενισχύουν με την αδιαφορία τους το θύτη’.  

 Η αδυναμία ή η απροθυμία τους να κάνουν κάτι, ερμηνεύεται, από τον θύτη, ως συναίνεση 

για τη συνέχιση της επιθετικότητα- εκφοβισμού.  

Αλλά και αυτοί που δείχνουν να διασκεδάζουν με ό,τι γίνεται, επίσης τον ενθαρρύνουν με τη 

στάση τους να συνεχίσει αυτό που κάνει.  

Όλοι αυτοί οι ρόλοι και οι δυναμικές μεταξύ των μαθητών θυτών, θυμάτων και θεατών, είναι 

απαραίτητο να μελετηθούν και να αξιοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό 

δραστικά. 

Είναι καλό να τους δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για το πως να απορρίπτουν τη βία με τις 

κατάλληλες στάσεις και συμπεριφορές,  

Να απορέσουν να κατανοήσουν τις διαστάσεις του προβλήματος και να δείχνουν 

ενσυναίσθηση στα παιδιά θύματα. (Olweus, 1994) 

 Οι παρατηρητές – θεατές πρέπει να μπορέσουν να αναλάβουν την ηθική ευθύνη τους. 

Να μπορέσουν να δείξουν την απαραίτητη αλληλεγγύη και αλληλοσεβασμό απέναντι στα 

άλλα παιδιά – συμμαθητές τους θύματα του εκφοβισμού. 

6.2. Τι πρέπει να κάνουν οι παρατηρητές του εκφοβισμού – σχολικής βίας: 

Οι παρατηρητές – θεατές του εκφοβισμού είναι απαραίτητο να απορρίπτουν τη βία και 

παρεμβαίνουν για να τη σταματήσουν, αν είναι ασφαλές. 

Επίσης πρέπει να υποστηρίζουν το θύμα και να αναφέρουν το περιστατικό στον εκπαιδευτικό 

ενθαρρύνοντας το θύμα να κάνει το ίδιο.(Καραβόλτσου, 2013) 

 7. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών  

7.1. Σε επίπεδο τάξης 

Οι εκπαιδευτικοί τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

προτείνεται:  

 Να οργανώνουν βιωματικά εργαστήρια για την πρόληψη του εκφοβισμού (παιχνίδια ρόλων, 

συζητήσεις, βίντεο, σχεδιασμός αφίσας) σε σταθερή βάση ενταγμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα 

κάθε χρονιάς 

 Να εφαρμόζουν σε σταθερή βάση προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας (διαχείριση 

συναισθημάτων, συγκρούσεων, και σχέσεων συνομηλίκων, κλπ)  

 Να δεσμεύονται για τη διαλεύκανση κάθε αναφοράς για εκφοβισμό.  

Να αναθέτουν ομαδικά σχέδια εργασίας, αξιοποιούν την ομαδοσυνεργατική μάθηση. 

 Να αφιερώνουν χρόνο στην εμπέδωση ενός υγιούς σχολικού κλίματος  

ύπαρξη συστήματος ανοιχτής και εμπιστευτικής επικοινωνίας με τους μαθητές.  

Ύπαρξη συγκεκριμένης διαδικασίας αναφοράς των περιστατικών από τους μαθητές (π.χ. 

ειδική φόρμα, κουτί προβλημάτων τάξης).  

Να ερευνούν πολύπλευρα τα περιστατικά εκφοβισμού. 

Να αναζητούν τις μαρτυρίες των θυμάτων και των θεατών, αλλά αποφεύγουν να 

«ανακρίνουν» ή να τιμωρήσουν δημόσια τους θύτες. 

 Να αντιμετωπίζουν τους θύτες κατ’ ιδίαν, αποφεύγοντας τη δημόσια διαπόμπευση τους, τις 

απειλές, τις ειρωνείες, τον εκφοβισμό.  

 Να ενημερώνουν συχνά τους γονείς για θέματα συμπεριφοράς και ακούνε προσεκτικά τις 

ανησυχίες τους για πιθανό εκφοβισμό. 
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8. Πρόγραμμα Πρόληψης Σχολικού Εκφοβισμού στο Νηπιαγωγείο μας. 

 8.1. Στοιχεία εφαρμογής (βαθμίδα Εκπαίδευσης, τάξη/εις, χρονολογία εφαρμογής, διάρκεια 

εφαρμογής) 

Το πρόγραμμα που εφαρμόσαμε πιλοτικά στο νηπιαγωγείο μας μπορεί να έχει εφαρμογή 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο Νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του 

Δημοτικού. Στην περίπτωση μας πραγματοποιήθηκε σε παιδιά Νηπιαγωγείου σε τμήμα με 17 

παιδιά νήπια και προνήπια. 

Παρακάτω παρουσιάζονται βιωματικές, δράσεις – δραστηριότητες που έγιναν σε τμήμα 

Νηπιαγωγείου στο Ηράκλειο Κρήτης, στα πλαίσια εφαρμογής προγράμματος Αγωγής Υγείας με 

στόχο την πρόληψη της σχολικής βίας αλλά και στα πλαίσια δράσης για «Το Χαμόγελο του 

παιδιού» με τίτλο «Μίλα τώρα» στην οποία πήρε μέρος το Νηπιαγωγείο μας.  

 Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018 σε 

εβδομαδιαία βάση από την εισηγήτρια (μία ημέρα την βδομάδα, δυο διδακτικές ώρες κάθε φορά) 

και δεν είχε ερευνητικούς σκοπούς.  

8.2. Σκοπός και επιδιώξεις του προγράμματος 

 Το πρόγραμμα είχε ως σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, ενσυναίσθηση των παιδιών 

του Νηπιαγωγείου μας σχετικά με το θέμα της σχολικής βίας και εκφοβισμού. Επίσης την βελτίωση 

των σχέσεων των νηπίων, την κατανόηση της αναγκαιότητας σεβασμού της διαφορετικότητας και 

την πρόληψη του φαινομένου Σχολικού Εκφοβισμού. 

8.3. Στόχοι του προγράμματος  

 Να αναγνωρίζουν τα νήπια, να εκφράζουν με κατάλληλο τρόπο και να αποδέχονται τα 

συναισθήματα τους. 

  Να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα των άλλων (ενσυναίσθηση). 

  Να μάθουν να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινού στόχου. 

  Να σέβονται τις ιδιαιτερότητες και τη διαφορετικότητα των άλλων.  

 Ενημέρωση για το φαινόμενο του εκφοβισμού και των παραμέτρων του.  

 

8.4 Μεθοδολογία της διδασκαλίας 

Αφού ενημερωθήκαμε για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, ανατρέχοντας σε 

ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία (Δεληγιάννη –Κουιμτζη κ.αλ., 2005, Ρασιδάκη,  2015 Geldard, 

Geldard, 2004, Rigby, 2008, Rogers, 2014, Olweus, 2009. κ.α.) καταρτίσαμε ένα πρόγραμμα 

διδασκαλίας επιλέγοντας κατάλληλες δραστηριότητες για τα νήπια του σχολείου μας. Το 

πρόγραμμα αυτό δεν είχε ερευνητικό χαρακτήρα αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον με 

κατάλληλες προσαρμογές για ερευνητικούς σκοπούς.  

Προσέγγιση: Βιωματική μάθηση, παιδοκεντρική, διαθεματική μάθηση. Συνεργατική ομαδική 

εργασία.  

8.5.Διδακτικό υλικό (μορφή, περιεχόμενο, διδακτική χρήση)  

Αφήγηση και δραματοποίηση ιστοριών και ανάγνωση παραμυθιών. Κουκλοθέατρο.  

 Ζωγραφική ιχνογράφηση ιστοριών.  

Δημιουργία ποιήματος και ηχογράφησης του με τις φωνές των παιδιών.  

Χρήση οπτικοακουστικών μέσων. 

Ομαδικά παιχνίδια - Διαδραστικά παιχνίδια και Θεατρικό Παιχνίδι.  

Παρακολούθηση Βίντεο από το you tube. 
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Ενημέρωση / πληροφορίες για τη σχολική βία μέσω εικόνων, φωτογραφιών. Συζήτηση 

επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων. 

Ενημέρωση των γονέων για το πρόγραμμα και για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.  

8.6.Παρουσίαση των δραστηριοτήτων 

Παραθέτουμε αναλυτικά τις δραστηριότητες και δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για την 

υλοποίηση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος Αγωγής Υγείας στο Νηπιαγωγείο μας: 

1. Γνωριμία με τα συναισθήματα: Θυμός, τι είναι πως το εκφράζουμε, πότε το νιώθουμε, τι 

μας κάνει να θυμώνουμε Ατομική εργασία- ιχνογράφημα. : Θυμώνω όταν.. 

Τεχνικές χαλάρωσης, διαχείριση θυμού. Φύλλο εργασίας  

2. Φόβος: Ανάγνωση βιβλίου. Πότε αισθανόμαστε, τι να κάνουμε. Συζήτηση, προφορική 

έκφραση. Αντιμετώπιση του φόβου. 

Φύλλο Εργασίας: φοβάμαι όταν…. Ιχνογράφημα – ατομική εργασία.  

3. Κοροϊδία -εκφοβισμός Πότε συμβαίνει, παραδείγματα, προσωπικές εμπειρίες, προφορική 

έκφραση συζήτηση. Πως νιώθουμε όταν κάποιος μας κοροϊδεύει,.  

4. Κανόνας: δεν κάνω κάτι που δεν θέλω να μου κάνουν οι άλλοι..Παραδείγματα, συζήτηση.  

5. Τι πρέπει να κάνουμε αν κάποιος μας φοβίζει; Εναλλακτικές Λύσεις. (Προφορική έκφραση)  

6. Γράψαμε το ποίημα της τάξης μας: «Μίλα τώρα, μη φοβάσαι». Το λέμε όλοι μαζί και 

χωριστά. Ηχογράφηση του ποιήματος. Το ακούμε Το στείλαμε στην οργάνωση «Το 

Χαμόγελου του παιδιού» στα πλαίσια της δράσης με τίτλο «Μίλα τώρα» στην οποία πήρε 

μέρος το Νηπιαγωγείο μας.  

7. Κατασκευή με καπάκια από μπουκάλια. γράφουμε τα α συνθήματα ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ ΜΗ 

ΦΟΒΑΣΑΙ. Τα παιδιά κολλάνε τα καπάκια  

8. Τα δικαιώματα των Παιδιών. Τι είναι Δικαίωμα; Παραδείγματα  

9. Έμφαση στο δικαίωμα της Προστασίας – Ασφάλειας. 

Ιχνογράφημα –ομαδική Εργασία: Τα δικαιώματα των Παιδιών. 

10. Το δικαίωμα των Παιδιών να λένε ΟΧΙ.: Πότε έχουμε αυτό το δικαίωμα. Καταγραφή, 

παραδείγματα (προφορική έκφραση) Καταιγισμός Ιδεών. 

Ιχνογράφημα – ατομική εργασία. Ζωγραφίζουν πότε πρέπει να πουν ΟΧΙ. Φύλλο εργασίας 

Ανοικτό: Λέω όχι.. όταν….. 

11. Παίξιμο Κουκλοθέατρου της Ιστορίας «Ο Επταποδούλης» (Διαφορετικό χταπόδι, ιστορία 

για διαφορετικότητα) Τα παιδιά συμμετέχουν μιλάνε στον Επταποδούλη, του λένε τι να 

κάνουν, Το τέλος της ιστορίας το δίνουν τα παιδιά. Παίζουν και αυτά κουκλοθέατρο, 

γίνονται μικρά χταποδάκια. Τα παιδιά φώναξαν δυνατά στον Επταποδούλη: μίλα τώρα μη 

φοβάσαι. 

Συζήτηση της ιστορίας που παίξαμε. Τι μας άρεσε, τι όχι. Αναφορά στην διαφορετικότητα 

και στα κοινά στοιχεία που έχουμε όλοι. Τι πρέπει να κάνουμε αν κάποιος μας φοβίζει;  

Ζωγραφική -Ιχνογράφημα από τα παιδιά της ιστορίας «Ο Επταποδούλης»(ατομική 

εργασία). 

12. α. Αφήγηση Ιστορίας «Φελίτσια ένα δρακάκι κάπως διαφορετικό» της Μ. Περάκη Μακρή. 

β. Συζήτηση για το τι μας έκανε εντύπωση στην ιστορία. Τι τους άρεσε, τι ήταν σωστό, τι 

δεν ήταν σωστό –καλό. Γνωριμία με την Φελίτσια, το λούτρινο Δρακάκι. Της μιλάνε, την 

χαϊδεύουν, τη αγκαλιάζουν. γ. Ζωγραφίζουν την Φελίτσια και τους άλλους ήρωες της 

ιστορίας και ότι εικόνα θέλουν από την ιστορία.  

13. Αυθόρμητη Δραματοποίηση της ιστορίας από τα παιδιά του τμήματος. Τα παιδιά διάλεξαν 

ρόλους. Ανάπτυξη και παρακολούθηση ιστορίας (από παιδιά που δεν συμμετείχαν).  

14. Απόφαση από τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς να πραγματοποιηθεί Δραματοποίηση της 

ιστορίας από τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας. Διασκευή της ιστορίας με αφήγηση_ και 

παίξιμο της Δραματοποίησης στο Παιδικό Φεστιβάλ Θεατρικής ¨Έκφρασης του Ηρακλείου 

τον Μάιο του 2018. 
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15. Παρακολούθηση Βίντεο σχετικά με σχολικό εκφοβισμό από το Υou tube. Συζήτηση για 

λύση που βρέθηκε. Ο ρόλος των φίλων –υποστηρικτών. 

16. Ανάγνωση Ιστορίας «Ο Νταής του σχολικού». Συζήτηση, προφορική έκφραση. τι τους 

έκανε εντύπωση. Τι θα έκαναν σε αντίστοιχη περίπτωση. 

17. Δημιουργία Ατομικού φακέλου Εργασιών του κάθε νηπίου. 

18. Ενημέρωση γονέων των νηπίων για το Σχολικό Εκφοβισμό. Οδηγίες για το τι πρέπει να 

κάνουν σε περίπτωση που το παιδί τους παραπονεθεί ότι το κοροϊδεύουν ή εκφοβίζουν ή αν 
έχει φοβίσει κάποιο παιδί. Παρουσίαση με power point. Συζήτηση. 

8.7. Αξιολόγηση προγράμματος Πρόληψης σχολικού εκφοβισμού στο Νηπιαγωγείο μας 

Μέσω της συμμετοχής των παιδιών στις δράσεις – δραστηριότητες που έγιναν, 

παρατηρήθηκαν: βελτίωση στις σχέσεις με τους συμμαθητές τους, μείωση συμπεριφορών 

κοροϊδίας, μείωση λεκτικής και σωματικής βίας προς τους συμμαθητές τους. 

 Έμαθαν να συνεργάζονται και να σέβονται την διαφορετικότητα και τις ιδιαιτερότητες των 

άλλων παιδιών.  

Έμαθαν να μιλούν αν κάτι κακό τους συνέβη και να βοηθούν παιδιά τα οποία χρειάζονται 

στήριξη. Επίσης οι γονείς ανέφεραν ότι παρατήρησαν αλλαγές στις στάσεις των παιδιών τους και 

μείωση της λεκτικής και σωματικής βίας προς άλλα παιδιά. 

9. Συμπεράσματα 

9.1. Γενικά  

Η εκπαίδευση των νηπίων από την προσχολική ηλικία σε θέματα σεβασμού των άλλων, 

κατανόηση της διαφορετικότητας και απόκτηση σωστών στάσεων και συμπεριφορών μπορεί και 

πρέπει να ξεκινήσει από πολύ νωρίς για έχει καλά αποτελέσματα. Αξίζει να γίνει προσπάθεια 

εφαρμογής δράσεων κατά της σχολικής βίας σε όλα τα νηπιαγωγεία και πρώτες τάξεις του 

δημοτικού σε όλη τη χώρα.  

Αναλυτικότερα πρέπει να δοθεί έμφαση στα παρακάτω τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και 

στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 

Α) Έμφαση στη δημιουργικότητα των μαθητών, μέσα από σχέδια εργασίας, πολιτιστικές 

δραστηριότητες, με τη συμμετοχή όλων των μαθητών του σχολείου, που θα αναδείξουν τη 

διαφορετικότητα, τα ιδιαίτερα ταλέντα και ικανότητες των μαθητών.  

 Β) Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης μεταξύ των μαθητών, π.χ. σύστημα φίλων 

(Befriending) σύμφωνα με το οποίο γίνεται ανάθεση σε έναν μαθητή του ρόλου του 

βοηθού/φίλου/υποστηρικτή, είτε σε μικρότερους μαθητές είτε σε συνομηλίκους του, ώστε να τον 

υποστηρίζει στις σχέσεις του με συμμαθητές του, ιδιαίτερα στην αρχή της σχολικής χρονιάς, να 

παρέχει βοήθεια - υποστήριξη σε περίπτωση εκφοβισμού. (παιδιά της Ε’ ή Στ’ τάξης βοηθούν τα 

«πρωτάκια»). 

 Γ) Ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αγωγής, που προάγουν την ψυχική και 

κοινωνική υγεία των νηπίων, παιδιών και εφήβων.  

Δ) Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας της διευθέτησης των συγκρούσεων από συνομήλικους, 

γνωστή ως «διαμεσολάβηση συνομηλίκων». 

 Ε) Ανοιχτή επικοινωνία με τους γονείς θυτών και θυμάτων, διαδικασίες ξεκάθαρες για το 

πως και σε ποιον αναφέρουν και για τα βήματα που θα ακολουθήσει το σχολείο.  

Στ) Έλεγχος –επιτήρηση της εποπτείας των χώρων, όπου συνήθως ‘κρύβεται’ ο εκφοβισμός. 

(αυλές, τουαλέτες κ.λ.π), από τους εκπαιδευτικούς.  
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9.2. Σε ευρύτερο επίπεδο  

Πρέπει ακόμα να δοθεί έμφαση στα παρακάτω τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 

 Καταγραφή παρεμβάσεων, δράσεων, εργαλείων και τεχνικών πρόληψης και αντιμετώπισης 

του σχολικού εκφοβισμού στην πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και διάχυση 

τους μέσω του διαδικτύου.  

Καταγραφή των Αποτελεσμάτων των παραπάνω δράσεων.  

Έρευνα στα σχολεία της Κρήτης αλλά και πανελλαδικά προγραμμάτων – παρεμβάσεων 

πρόληψης στα σχολεία και της αποτελεσματικότητας τους. 

 Εκπαίδευση - ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στο φαινόμενο, στην 

πρόληψη της σχολικής βίας και στην αντιμετώπιση της σε σχολικό επίπεδο .  
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Περίληψη 

Η μελέτη διερευνά πιλοτικά τις πρακτικές που ακολουθούν οι οικογένειες για την επιλογή 

του σχολείου φοίτησης των παιδιών τους, καθώς και στις συνθήκες που διαμορφώνονται για τα 

σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία εξαιτίας αυτών των 

πρακτικών. Τα δεδομένα προέρχονται από συνεντεύξεις με διευθυντές και προέδρους συλλόγων 

γονέων όμορων σχολείων, με διαφορετική αναγνώριση στην τοπική κοινωνία σε μεγάλο αστικό 

κέντρο της χώρας. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν τις ανάγκες και τις αναπαραστάσεις των 

οικογενειών με διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά για το τι συνιστά «καλό» δημόσιο σχολείο 

στην περιοχή τους, αλλά και τις θέσεις των εκπαιδευτικών. Αναδεικνύεται η ένταση των 

εκπαιδευτικών ανισοτήτων λόγω των κοινωνικών πιέσεων και μετασχηματισμών και λόγω των 

αυξανόμενων αναγκών διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας, μέσα στις σημερινές συνθήκες. 

Υποστηρίζουμε ότι αναλύοντας τα ευρήματα  υπό το πρίσμα μιας δημοκρατικής εκπαίδευσης, όπως 

συστήνει ο Β. Bernstein, μπορεί να ανανεώσει τη συζήτηση για τα ζητήματα της εκπαιδευτικής 

ανισότητας και συμπερίληψης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική ανισότητα, επιλογή σχολείου, παιδαγωγικά δικαιώματα, 

δημοκρατική εκπαίδευση, συμπερίληψη. 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα εισήγηση αφορά τη διερεύνηση της διασύνδεσης που μπορεί να έχουν τα 

ζητήματα των κοινωνικών ανισοτήτων, της εκπαιδευτικής συμπερίληψης (educational inclusion) 

και της πραγμάτωσης του οράματος ενός «δημοκρατικού σχολείου» με τη λεγόμενη σχολική 

αποτελεσματικότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το πλαίσιο στο οποίο γίνεται η διερεύνηση 

είναι το δημοτικό σχολείο και το εμπειρικό μέρος εστιάζει στους τρόπους, τις στρατηγικές και τις 

πρακτικές που συχνά υιοθετούν οι οικογένειες έτσι ώστε να έχουν τα παιδιά τους πρόσβαση σε 

σχολεία με υψηλό κύρος και υψηλή αναγνώριση στις τοπικές κοινωνίες. Οι πρακτικές αυτές 

εξετάζονται ως προς τις επιδράσεις που έχουν στη λειτουργία των σχολείων σε τοπικό επίπεδο, 

στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου αλλά και στο επίπεδο «συμπερίληψης» του 

εκπαιδευτικού συστήματος.  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017 κάθε δημοτικό σχολείο έχει 

την ευθύνη εγγραφής μαθητών σε συγκεκριμένη σχολική περιφέρεια, η οποία καθορίζεται από τις 

αποφάσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης. Εντούτοις, το εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται να 

δοκιμάζεται συστηματικά, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονες κοινωνικές ανισότητες, από πλήθος 

διαπλεκόμενων προβλημάτων και παρεμβάσεων. Παρόλο που το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει 

mailto:pesifak@gmail.com
mailto:sarakinioti@edlit.auth.gr
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αυστηρό έλεγχο των αιτήσεων εγγραφής και απόδοση ευθυνών σε ενδεχόμενες παραβάσεις, η 

επιθυμία των γονέων για τη «διάκριση» των παιδιών τους ως μαθητές μέσα από τη φοίτηση σε 

σχολεία υψηλής αναγνώρισης,  τους ωθεί στην υιοθέτηση στρατηγικών υπέρβασης των νόμιμων 

χωροταξικών καθορισμών, όπως οι ψευδείς ή ψευδεπίγραφες δηλώσεις διαμονής ή κατοικίας, η 

ανάθεση κηδεμονίας κ.λπ. (Θεριανός & Φωτόπουλος, 2011). Σε αυτές τις συνθήκες κάποια σχολεία 

αδυνατούν να διαχειριστούν τον όγκο του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής τους με αποτέλεσμα 

να σημειώνονται φαινόμενα συνωστισμού σε σχέση με το διαθέσιμο δυναμικό και τις υποδομές 

που διαθέτουν, ενώ κάποια άλλα συστηματικά «χάνουν» μαθητικό δυναμικό με αποτέλεσμα να 

«γκετοποιούνται». 

Το ζήτημα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης βρίσκεται στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών 

πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως μέρος των στόχων για τη βελτίωση της ποιότητας 

της εκπαίδευσης (European Commission, 2015), που όμως συνδέεται με την έννοια  του 

ανθρώπινου κεφαλαίου αλλά και με τις πολιτικές για την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη, 

στο πλαίσιο του παγκόσμιου οικονομικού ανταγωνισμού, τη συνοχή και την ασφάλεια στα κράτη -

μέλη. Οι αντισταθμιστικές πολιτικές που αναπτύσσονται γι’ αυτό το σκοπό ενθαρρύνουν μεταξύ 

άλλων την ενίσχυση των συνεργατικών σχέσεων σχολείου-οικογένειας και τη συμπερίληψη και 

συστήνουν μέτρα για την ενδυνάμωση της συμμετοχής των γονέων και τη δημιουργία συμπράξεων 

μεταξύ σχολείων και γονέων, έτσι ώστε να δοθούν περισσότερα κίνητρα μάθησης στους μαθητές 

(Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011).  

Η έρευνα που θα παρουσιαστεί στο εμπειρικό μέρος αυτής της μελέτης διερευνά το λόγο των 

διευθυντών και των προέδρων συλλόγων γονέων δυο  σχολείων τα οποία συγκροτούν μια μελέτη 

περίπτωσης του θέματος για τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι οικογένειες διαμορφώνουν 

κριτήρια και αναπτύσσουν πρακτικές για να εγγράψουν τα παιδιά τους στο δημοτικό σχολείο της 

επιλογής τους. Στη βάση των ευρημάτων τίθενται  ερωτήματα σχετικά με το επίπεδο και τις 

προοπτικές συμπερίληψης και  αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων στο σύγχρονο ελληνικό 

σχολείο.    

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Πολιτικές επιλογής σχολείου, σχολική αποτελεσματικότητα και εκπαιδευτική ανισότητα: 

Σύντομη επισκόπηση   

Οι νομοθετικές διατάξεις στη χώρα μας που αφορούν την εγγραφή των μαθητών στα σχολεία 

είναι σαφείς και αντίστοιχες με τα παραδοσιακά πρότυπα που απαιτούσαν από τους γονείς να 

στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο που βρίσκεται κοντά στην περιοχή κατοικίας. Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια η εφαρμογή πολιτικών για την   επιλογή σχολείου από τους γονείς  (parental 

choice) έγινε πραγματικότητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ως ένα μέσο βελτίωσης της ποιότητας 

της εκπαίδευσης. άμβλυνσης των ανισοτήτων και στήριξης του δημόσιου σχολείου.  

Η ερευνητική παραγωγή και η θεωρητική βιβλιογραφία που σχετίζεται με το θέμα της 

επιλογής σχολείου είναι πλούσια και πολυδιάστατη αναφορικά με τα ζητήματα που θέτει. Κάποιες 

κριτικές θεωρήσεις της σχολικής επιλογής υποστηρίζουν ότι η ελεύθερη επιλογή σχολείου 

μεταφέρει αξίες και πρότυπα της ελεύθερης αγοράς στην εκπαίδευση, δηλαδή την ελεύθερη 

επιλογή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την ανταγωνιστικότητα στο πεδίο της εκπαίδευσης με 

πρόσχημα τη βελτίωση της ποιότητας του δημόσιου σχολείου, αποδίδοντας ρόλους και 

κατανέμοντας ευθύνες σε τοπικό επίπεδο (Vincent, 2000, Σιφακάκης, 2017).  

Άλλες προσεγγίσεις, επικεντρώνουν την κριτική στο ότι μερικά παιδιά θα λαμβάνουν 

καλύτερη εκπαίδευση από κάποια άλλα (Sliwka & Istance, 2006). Η σχετικά βιβλιογραφία 

ξεκινώντας από την ανάλυση  των  πολιτικών  αναδεικνύει τις βασικές διαστάσεις των πρακτικών 

που ακολουθούν οι γονείς με διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά- κυρίως οι έχοντες 

προνομιούχα θέση- για την επιλογή σχολείου-,  και αναλύει τις συνέπειες των πρακτικών αυτών  

για τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όσων αφορά τις μορφές που λαμβάνουν οι 
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διαδικασίες αναπαραγωγής ανισότητας στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα (Ball, 1997, 2003·  

Gewirtz, Ball, & Bowe, 1995·  Reay, et al., 2011· Sliwka & Istance, 2006· Van Zanten, 2013· Van 

Zanten, & Sonja, 2013· Θεριανός & Φωτόπουλος, 2011· Yoon & Gulson, 2010· Angus, 2015).  

Σε αυτή την προβληματική, εντοπίζονται μελέτες που δείχνουν ότι οι γονείς από χαμηλότερα 

κοινωνικά στρώματα ή γονείς μεταναστών αποποιούνται στην ουσία το δικαίωμα της επιλογής 

σχολείου, καθώς αδυνατούν να στηρίξουν την εκπαίδευση των παιδιών τους σε κάποιο σχολείο που 

απαιτεί έξοδα μεταφοράς, σίτισης, ένδυσης ή πρόσθετες ώρες μαθημάτων και δεν βρίσκεται στην 

περιοχή διαμονής της οικογένειας (Alegre & Benito,2012; Jacott & Maldonado Rico, 2006). Ενώ, 

υπάρχουν επίσης γονείς που επιλέγουν κοινωνικά και εθνοτικά μεικτά σχολεία για τα παιδιά τους, 

πιστεύοντας ότι έτσι θα αποκτήσουν ένα επιπλέον πολιτιστικό κεφάλαιο χρήσιμο για το μέλλον 

(Reay, 2008). 

2.2. Θεωρητικό κα μεθοδολογικό πλαίσιο 

Θεωρητικά, προκειμένου να αναδειχθεί  τη σημασία  του  ζητήματος των «άτυπων» γονεϊκών 

πρακτικών για την επιλογή σχολείου όχι μόνο ως ένα φαινόμενο που κυρίως αφορά την εφαρμογή 

σε διοικητικό επίπεδο των τυπικών κριτηρίων (μετ-) εγγραφών, αλλά ως μια έκφανση των 

διαδικασιών της κοινωνικής αναπαραγωγής στη σύγχρονη δημόσια εκπαίδευση, 

προσανατολιζόμαστε σε προσεγγίσεις που μας επιτρέπουν να αναδείξουμε το σύνθετο πλέγμα των 

κοινωνικών διαδικασιών «ανισοκατανομής» των μαθητών στα σχολεία αλλά και τις δυνατότητες 

αναστολής τους στη βάση των νοημάτων που αποδίδουν οι δρώντες στις κρίσιμες ρηματικές 

κατηγορίες της αποτελεσματικότητας, της ισότητας, του αποκλεισμού και της εκπαιδευτικής 

συμπερίληψης (Ball, 2013). Σε μεθοδολογικό επίπεδο εστιάζουμε τη μελέτη μας στην αναζήτηση 

όμορων σχολείων, στη σχέση των οποίων εντοπίζονται ρωγμές και ανταγωνιστικοί λόγοι και 

πρακτικές για την αποτελεσματικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, οι οποίοι υποθέτουμε ότι 

λειτουργούν ανασχετικά στην πραγμάτωση  μιας δημοκρατικότερης εκπαίδευσης. Τα ερωτήματα 

που απασχόλησαν την έρευνά μας αφορούν:  

 Στο βαθμό, τον τρόπο και τα κριτήρια των γονεϊκών επιλογών των σχολείων.   

 Στις συνέπειες που προκύπτουν  στις σχέσεις οικογένειας-σχολείου-τοπικής κοινωνίας.  

 Στις συνέπειες που προκύπτουν από αυτές τις επιλογές για τα σχολεία. 

 Στις δυνατότητες μετασχηματισμού των συνθηκών ανισότητας που οι εκφερόμενοι λόγοι 

και τα κυρίαρχα νοήματα επιτρέπουν για τα σχολεία. 

Ο Bernstein (2000) δίνει ένα πλαίσιο ανάλυσης και αναστοχασμού του σύγχρονου σχολείου 

με όρους δημοκρατίας  με αναφορά σε δυο συνθήκες/προϋποθέσεις. Η πρώτη συνθήκη εξασφαλίζει 

ότι οι γονείς κι οι μαθητές είναι μέρος του σχολείου, όχι μόνο παίρνοντας αλλά και δίνοντας σ’ 

αυτό. Η δεύτερη αφορά στο αίσθημα εμπιστοσύνης ότι οι πολιτικές διευθετήσεις που γίνονται 

επιτρέπουν την πραγμάτωση του δούναι και λαβείν και ότι στις περιπτώσεις που αυτό δεν 

συμβαίνει χρειάζεται να τους δίνονται επαρκείς εξηγήσεις.  Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, οι 

συνθήκες αυτές θα πραγματωθούν εφόσον εξασφαλιστεί η θεσμοθέτηση τριών συσχετιζόμενων 

δικαιωμάτων: 

Το πρώτο δικαίωμα αφορά στην ατομική προαγωγή (enhancement), στη δυνατότητα, δηλαδή, 

που δίνεται στους μαθητές  να αναγνωρίζουν τους δρόμους που του ανοίγει η εκπαίδευση, τις 

δυνατότητες που του δίνει το σχολείο, να τις κατανοεί με κριτικό τρόπο και να τις ενσωματώνει. 

Αυτή είναι μια προϋπόθεση για την ανάπτυξη σε ατομικό επίπεδο μιας σχέσης αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Το δεύτερο  δικαίωμα αφορά τη συμπερίληψη (communitas). Σύμφωνα με αυτό όλοι σε 

όλους τους μαθητές χρειάζεται να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση στα σχολικά δρώμενα 

ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό τους υπόβαθρο με σκοπό τη δημιουργία 

κοινοτήτων. .  
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Το τρίτο δικαίωμα είναι αυτό της συμμετοχής (civic practice) που δεν θα περιορίζεται στον 

πολιτικό λόγο (discourse) περί ισότητας και ανοιχτής πρόσβασης όλων στο σχολείο.  Βασίζεται και 

αναμένεται να  προωθεί ως στοιχείο της ταυτότητας των μαθητών το πρότυπο του ενεργού και 

ενημερωμένου πολίτη και τη συμμετοχή  στις διαδικασίες κατασκευής, συντήρησης και 

μετασχηματισμού της τάξης/των διευθετήσεων (order). 

Η έρευνα τοποθετήθηκε σε δύο δημοτικά σχολεία του κέντρου μιας από τις μεγαλύτερες 

πόλεις της χώρας, τα οποία βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους,  ωστόσο παρουσιάζουν 

έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, σε ό,τι αφορά το μέγεθος και τη σύνθεση του μαθητικού 

πληθυσμού και τα οποία επιλέχτηκαν γι’ αυτό το λόγο. Το σχολείο Α είναι ολιγοθέσιο με μικρό 

αριθμό μαθητών, που σε μεγάλο ποσοστό ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ρομά, 

μετανάστες, πρόσφυγες) και έχει προταθεί ήδη από τη Διεύθυνση Π.Ε. για συγχώνευση με όμορο 

σχολείο. Το σχολείο Β έχει πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών, ελάχιστοι από τους οποίους ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα συνωστισμού, καθώς η 

κτιριακή υποδομή του δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μεγάλου αυτού 

αριθμού μαθητών. Τα δεδομένα που αναλύθηκαν στα πλαίσια αυτής της εργασίας προέρχονται από 

4 ημι-δομημένες συνεντεύξεις της πιλοτικής έρευνας με τους διευθυντές και τους προέδρους των 

συλλόγων γονέων. 

2.3. Γονεϊκές πρακτικές για την επιλογή σχολείου και ανισότητα 

Η ανάλυση των δεδομένων  μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε ότι το φαινόμενο των γονεϊκών 

παρεμβάσεων για την υπέρβαση των προκαθορισμένων όρων για την εγγραφή ή μετακίνηση των 

παιδιών τους στα θεωρούμενα «καλύτερα» δημόσια σχολεία μιας περιοχής τους φαίνεται να 

αποτελεί μια κατεστημένη πρακτική. Όπως υποστηρίζεται από τους συμμετέχοντες στην έρευνά 

μας μεγάλος αριθμός γονέων προσπαθούν να εγγράψουν ή να μετεγγράψουν τα παιδιά τους στο 

σχολείο, το οποίο επιλέγουν για την εκπαίδευσή τους, παρόλο που η διεύθυνση κατοικίας τους 

βρίσκεται εκτός της περιοχής ευθύνης του και παρόλο που όλοι γνωρίζουν λεπτομερώς το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο εγγραφών των μαθητών και τα κριτήρια που θέτει. Οι ερωτώμενοι αναγνωρίζουν 

αυτή την πρακτική ως ένα σημαντικότατο πρόβλημα και εμπόδιο για την εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων τους. Εμφανίζονται δε έντονα προβληματισμένοι τόσο για τον τρόπο ελέγχου όσο και για 

τις συνέπειες. 

  «Υπάρχουν ψεύτικα ενοικιαστήρια. Είχαμε φτάσει μαζί με τους διευθυντές να κοιτάζουμε τα 

Ε9 των ανθρώπων. Είχαμε φτάσει σε σημείο να βλέπουμε αν τα ενοικιαστήρια είναι αληθή ή ψεύτικα. 

Είχαμε φτάσει στο σημείο να ρωτάμε γνωστούς και φίλους, αν όντως αυτός ή αυτή μένει εδώ ή η 

δουλειά του είναι εδώ. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τους αγροφυλάκους, όπως λένε στο χωριό 

μου, για τον κάθε γονέα.» (Πρόεδρος Β).  

Στο λόγο όλων των συμμετεχόντων αναδύεται και σκιαγραφείται γλαφυρά η κοινωνική 

σύσταση του φαινομένου, η οποία βασίζεται στην έντονη  διάκριση ανάλογα με τα κοινωνικά και 

τα εθνοτικά χαρακτηριστικά των οικογενειών που απευθύνονται στα αντίστοιχα σχολεία, με 

αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση ενός ισχυρού χώρου κοινωνικής αναπαραγωγής.  

 «Δεν μπορεί το παιδάκι στη γειτονιά μας, που μένουμε δίπλα και να βγαίνουμε να 

συναντιόμαστε στο δρόμο και να παίζουμε καμιά φορά μαζί και να μη θέλουμε να είναι συμμαθητής 

μας» (Διευθύντρια Α). 
«Σημαντικό ρόλο έχει παίξει για τα όμορα σχολεία του κέντρου ή για το [σχολείο Α] να το πούμε καλύτερα, 

ότι έχει παιδιά μεταναστών […] ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες… ε… το οποίο λειτούργησε αποτρεπτικά για το 

[σχολείο Α], να πάνε δηλαδή τα παιδιά τους οι γονείς να τα εγγράψουνε. Δυστυχώς, δυστυχώς […]» (Πρόεδρος Β).  

Τα κίνητρα που προκαλούν αυτή την κατάσταση μεταξύ των δύο σχολείων σε πολλές 

περιπτώσεις προκύπτουν ως αποτέλεσμα προκαταλήψεων και κοινωνικών διακρίσεων. Οι 

κοινωνικά προνομιούχες οικογένειες αποφεύγουν συστηματικά το σχολείο στο οποίο φοιτούν 

πολλοί μαθητές από μη προνομιούχες οικογένειες (άνεργων, μεταναστών-προσφύγων, ρομά  

κ.λ.π.). Ενδεικτικό είναι τα παρακάτω απόσπασμα:  
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«Και θεωρώ και το άλλο σημαντικό… ότι… νομίζουν ότι επιλέγουν τα παιδιά τους με ποιους 

[…] να αναπτύξουν κοινωνικοσυναισθηματικές σχέσεις με του αντίστοιχου, νομίζουν αυτοί, επιπέδου, 

που είναι κι αυτοί. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό το πράγμα […] επειδή θέλομε να επιλέξομε με 

κάποιες οικογένειες, που είναι μάλλον στην ίδια κοινωνική, οικονομική τάξη που είμαστε κι εμείς. 

Δεν θα θέλαμε ν’ αφήσομε το παιδί μας να συναναστραφεί με κάτι, το οποίο θεωρούμε εμείς ότι είναι 

διαφορετικό, για να μην πω υποδεέστερο» (Διευθυντής Β).  

Η φήμη που έχει το σχολείο φαίνεται να επηρεάζει πολλούς γονείς όταν επιλέγουν να 

εγγράψουν το παιδί τους στην Α΄ τάξη. Ο λόγος της αποτελεσματικότητας αξιοποιείται στο επίπεδο 

αυτό, παρόλο που για κανένα από τα δύο σχολεία δεν αναφέρονται συγκεκριμένα κριτήρια, 

επιδόσεις ή επιτεύγματα. 

«Μερικές φορές είναι η φήμη, νομίζω, η φήμη, το πώς βγαίνει μια πληροφορία για το τι 

σημαίνει το καλό σχολείο. Η φήμη, είτε είναι θετική, είτε είναι αρνητική » (Πρόεδρος Α). 

«…θεωρούν ότι εγγραφόμενοι σ’ αυτό το σχολείο το παιδί αυτόματα αποκτάει κάποια 

πλεονεκτήματα. Θεωρούν ας πούμε ότι το σχολείο είναι πιο αποτελεσματικό, το πιστεύουν! Έτσι; Πιο 

αποτελεσματικό στο γνωστικό κομμάτι από κάποια σχολεία ή όμορα ή αυτά στα οποία ανήκουν 

γεωγραφικά.» (Διευθυντής Β) 

Οι επιλογές των γονέων επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία και των δύο σχολείων, 

αν και με διαφορετικό τρόπο το καθένα. Στο σχολείο Α παρατηρείται μια ραγδαία μείωση των 

αιτήσεων εγγραφής των μαθητών στην Α΄ τάξη τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα τον πρόσφατο 

υποβιβασμό του σε 4θέσιο. Αντίστροφα είναι τα αποτελέσματα στο σχολείο Β.  
«Το ότι το κάνανε 4θέσιο φέτος, το υποβαθμίσανε οργανικά, εις βάρος του σχολείου. […] Μια απόφαση, 

δηλαδή, που δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεφτικό έγινε αυτή η επιλογή. 4θέσιο σχολείο(;)… […] Δεν υπάρχει 

βούληση για να παραμείνει το σχολειό» (Διευθύντρια Α). 

Στην περίπτωση του σχολείου Β φαίνεται ότι το πρόβλημα του συνωστισμού δυσχεραίνει 

πολύ το εκπαιδευτικό έργο. Έτσι η φήμη που έχει αποκτήσει ως «αποτελεσματικό» σχολείο 

προκαλεί μια υποβάθμιση των βασικών κριτηρίων ποιότητας: 
«Ένα μεγάλο επίσης πρόβλημα του σχολείου μας είναι ο αύλειος χώρος. Είναι ένας αύλειος χώρος 200 και κάτι 

τ.μ. και είναι 280 παιδιά. Πού να χωρέσουν τα παιδιά; …» (Πρόεδρος Β).  

«…η ομάδα του τμήματος, επειδή μετά το σχολείο χάνεται, είναι πολύ δύσκολο να καλλιεργηθεί αυτό το πνεύμα ότι 

έχω φίλους και τους συναντώ στον ελεύθερό μου χρόνο» (Διευθυντής Β). 

Όλοι αναμένουν μια ρύθμιση των θεμάτων αυτών μέσα από αλλαγές σε θεσμικό και 

γραφειοκρατικό επίπεδο. Οι αρμόδιοι φορείς (ο Δήμος, οι περιφερειακές υπηρεσίες του 

Υπουργείου Παιδείας κ.ά.) οφείλουν, όπως υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες ανακατανομής του μαθητικού πληθυσμού, τροποποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου 

των εγγραφών και ισχυροποίησης των ελεγκτικών μηχανισμών για την πιστοποίηση της διεύθυνσης 

κατοικίας των οικογενειών.  

«Κι απ’ τη διοίκηση θα μπορούσε να γίνει κάτι κι από το Δήμο […]δηλαδή δεν μπορεί, ας 

πούμε, να πηγαίνουνε σ’ ένα σχολείο 300 παιδιά και σ’ ένα άλλο 50» (Διευθύντρια Α). 

«Αυτό μόνο ο Δήμος μπορεί να το κάνει, ο οποίος θα σου εξασφαλίζει ότι αυτή η διεύθυνση 

είναι έγκυρη» (Διευθυντής Β). 

Οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες συνεργασίας με άλλους φορείς εκτός σχολικού 

περιβάλλοντος, καθώς και μεταξύ των δύο σχολείων που αναγνωρίζονται ως «όμορα», παραμένουν 

ένα ζητούμενο, αν και, όπως δηλώνεται από όλους, η επικοινωνία μεταξύ τους είναι ανοιχτή.  

«Δύο - τρία χρόνια που είμαι τώρα εδώ σ’ αυτό το σχολειό προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες  

δράσεις, βγαίνουμε έξω, κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, (γελώντας) μπας και πιάσουμε κανένα 

πελάτη…» (Διευθύντρια Α). 

Περαιτέρω, τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει ως τώρα δείχνουν ότι η έννοια της 

αποτελεσματικότητας γίνεται κατανοητή  με διαφορετικό τρόπο στα δύο σχολεία που μελετήσαμε. 

Τα κριτήρια με βάση τα οποία προσδιορίζεται η αποτελεσματικότητα φαίνεται να αφορούν 

περισσότερο σε ακαδημαϊκές επιδόσεις,  σε στοιχεία επιτελεστικότητας, σε κοινωνικές δεξιότητες 

στην περίπτωση του σχολείου Β, ενώ στην κάλυψη ψυχοσυναισθηματικών αναγκών των μαθητών 
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στο σχολείο Α. Η έννοια της συμπερίληψης ανιχνεύεται στις αναφορές των συμμετεχόντων στην 

έρευνά μας αλλά δεν συνδέεται με την αποτελεσματικότητα του σχολείου ως προς τις επιδόσεις 

των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά τους στο 

ενδεχόμενο οι μαθητές που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να διακόψουν τη φοίτησή 

τους αν κλείσει το σχολείο της γειτονιάς.. Η διευκόλυνση της φοίτησης και η διδασκαλία των 

μαθητών αυτών σε ένα τέτοιο σχολείο αποτελεί ένα είδος αποστολής.  

Τέλος, εντοπίζεται έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ σχολείων και οικογενειών, αλλά και των 

σχολείων μεταξύ τους, καθώς και  αδυναμία προαγωγής συλλογικής δράσης εξαιτίας 

ανταγωνιστικών θέσεων και λόγων για την ανταγωνιστικότητα και την ισότητα, όπως και για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της ανισότητας. Σε ό,τι αφορά τη σχέση ανάμεσα στο σχολείο και 

την οικογένεια, γίνεται φανερό ότι η εμπλοκή των γονέων περιορίζεται στο ζήτημα της επιλογής 

του σχολείου που θα φοιτήσει το παιδί τους. Η έννοια της συλλογικότητας και το ζήτημα της 

διεκδίκησης ή υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας φαίνεται ότι από πολλούς γονείς 

προσδιορίζεται με ατομικά και προσωπικά χαρακτηριστικά. Η συνεργασία ανάμεσα στο Σύλλογο 

Γονέων και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων φαίνεται να βασίζεται κυρίως  ανάγκη των φορέων 

να οχυρωθεί η λειτουργία του σχολείου προς όφελος των μαθητών στο επίπεδο της ψυχολογικής 

και συναισθηματικής υποστήριξής τους. 

3. Συμπεράσματα: Παιδαγωγικά δικαιώματα και εκπαιδευτική συμπερίληψη: Συζήτηση και 

κρίσιμα ζητήματα για την έρευνα 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται  τα αποτελέσματα με βάση το εννοιολογικό πλαίσιο  για 

τα παιδαγωγικά δικαιώματα.   

Όσων αφορά το δικαίωμα στην ατομική προαγωγή είναι φανερό ότι τα σχολεία αντανακλούν 

τα χαρακτηριστικά των μαθητών τους και γι’ αυτό αδυνατούν να υποστηρίξουν τους μαθητές σε 

μια διαδικασία αναγνώρισης και δυνατότητας για κοινωνική και ατομική βελτίωση και 

χειραφέτηση. Το  σχολείο Α διατηρώντας μια αίσθηση περιθωριοποίησης και αδικίας, εγκλωβίζεται 

στο φαύλο κύκλο της αναπαραγωγής, τη στιγμή που το σχολείο Β απολαμβάνει υψηλό κύρος και 

αναγνώριση, αδυνατώντας να αναγνωρίσει τα όρια της αναποτελεσματικότητάς του στη διαχείριση 

παιδαγωγικών ζητημάτων, που προκύπτουν λόγω των πιέσεων που ασκούνται από το πολιτιστικό, 

το οικονομικό και το κοινωνικό πλαίσιο. Τελικά όλοι περιορίζονται σε μεμονωμένες και άτυπες ή 

και περιθωριακές  πρακτικές διεκδίκησης που δεν εξασφαλίζουν προϋποθέσεις για λύσεις πέραν 

των συνήθων τεχνικών/ γραφειοκρατικών αποσπασματικών διευθετήσεων (π.χ. έλεγχος αλήθειας 

παραστατικών, κατανομές σε κεντρικό επίπεδο). 

Σε σχέση με το δικαίωμα στη συμπερίληψη φαίνεται ότι έχει νόημα για τους συμμετέχοντες 

μέσα από τον πολιτικά ορθό λόγο για την ισότητα, μέσα από συναισθηματικούς λόγους κοινωνικής 

ευαισθησίας για τις ευάλωτες ομάδες ή έστω μέσα από ένα λόγο που θεωρεί την αλληλεπίδραση με 

το διαφορετικό ως μια άσκηση στην ανθεκτικότητα στα σύγχρονα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Το δικαίωμα να συμπεριλαμβάνεσαι κοινωνικά, πνευματικά,  προσωπικά χωρίς αναγκαστικά να 

απορροφάσαι δεν φαίνεται να διατηρεί ισχυρή θέση στο λόγο των συμμετεχόντων.  

Τέλος, για το δικαίωμα στη συμμετοχή, φαίνεται ότι και τα δύο σχολεία, καθώς υιοθετούν 

παθητικές θέσεις ταυτότητας και φαίνεται να εγκλωβίζονται στον κύκλο της αναπαραγωγής 

αδυνατώντας ή/και αποφεύγοντας να αναλάβουν πρωτοβουλίες για το μετασχηματισμό της 

κοινωνικής τάξης πραγμάτων στο τοπικό επίπεδο, παρόλο που τα ίδια ως ενεργό κομμάτι  του 

εκπαιδευτικού συστήματος, έχουν ή χρειάζεται να διεκδικούν το δικαίωμα της συμμετοχής στην 

πολιτική πράξη της εκπαιδευτικής συμπερίληψης. Ιδιαίτερα για το σχολείο Β, όπως  φαίνεται και 

στο παρακάτω απόσπασμα, η κατανόηση της ταυτότητάς του ως σχολείο «ελίτ» οδηγεί στην 

αποστασιοποίηση   των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας από τη γενική κατάσταση 

αποκλεισμών  και στην περιορισμένη εμπλοκή στην αναζήτηση ενός κοινού «χώρου» με το όμορο 

σχολείο αναστοχασμού και υποστήριξης για την  άμβλυνσή τους.  
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«Προς το παρόν όχι [δεν έχουμε συνεργαστεί με το σχολείο Α], όμως όσες φορές μας έχουν 

ενημερώσει ότι κάνουν κάποιες δράσεις σε δημόσιο χώρο εδώ κοντά και το [αναφορά σε άλλα 

σχολεία], κάποια τμήματα πηγαίνουν και συμμετέχουν […] [για κάποιες κοινές δράσεις με το σχολείο 

Α]» […] νομίζω δεν […] δεν υπάρχει ένσταση […] νομίζω δεν[…] είναι πάρα πολύ καλή ιδέα […]» 

(Διευθυντής Β). 

Τα ευρήματα που προέκυψαν από την αρχική αυτή διερεύνηση του ζητήματος  δείχνουν ως 

κρίσιμες παραμέτρους για την περαιτέρω μελέτη τα παρακάτω στοιχεία του λόγου των δρώντων  -

διευθυντών, γονέων και εκπαιδευτικών-: 

 τα κυρίαρχα νοήματα για τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό,  

 τις καλές πρακτικές και τα εμπόδια της εκπαιδευτικής συμπερίληψης,  

 τα στοιχεία του λόγου τους για το τι νομίζουν ότι «είναι» τα σχολεία αναφορικά με αυτά τα 

νοήματα (κυρίαρχες και υπολειμματικές ταυτότητες) και τι νομίζουν ότι θα μπορούσαν να 

γίνουν (αναδυόμενες ταυτότητες),  

 το σχεδιασμό παρεμβάσεων με στόχο την προβληματοποίηση των ταυτοτήτων που είναι 

ανασταλτικές της συμπερίληψης  επειδή ενισχύουν τις συνθήκες  της καταπίεσης και τους 

αποκλεισμούς,  

 τη συν-κατασκευή νέων περισσότερο συμπεριληπτικών ταυτοτήτων.  

Μια τέτοια προσέγγιση  θα μπορούσε να μας δείξει το είδος των πρακτικών που χρειάζεται να 

ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι, ώστε  το σύγχρονο σχολείο να επανεφεύρει τον εαυτό και να 

επανεξετάσει το πώς μπορεί στις σύγχρονες συνθήκες να χειρίζεται «την αντιστοιχία ανάμεσα στην 

ιεραρχία των κοινωνικών ομάδων και της άνισης εξουσίας τους εκτός σχολείου [σε σχέση με] τις 

ιεραρχίες της γνώσης, των δυνατοτήτων και τις αξίες εντός σχολείου» (Bernstein 2000, xxii).  
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Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση ενός προγράμματος για την ψυχική 

ανθεκτικότητα μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το πρόγραμμα 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης των παιδιών στο τμήμα ένταξης.  

Θα αναφερθούμε στις έννοιες των μαθησιακών δυσκολιών, των συναισθηματικών και 

συμπεριφορικών διαταραχών και φυσικά στην ψυχική ανθεκτικότητα.  

Στο πρακτικό κομμάτι θα αναφερθούμε στην αφορμή, τις «καταστάσεις κρίσεις» που 

«πυροδότησαν» εντάσεις και προβλήματα. Αποτέλεσμα ήταν η εφαρμογή ενός προγράμματος για 
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να γνωρίσουν, να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα τους τα παιδιά. Το σημαντικότερο όμως ήταν να 

μάθουν τον τρόπο δράσης και αντιμέτωπης  δύσκολων καταστάσεων.  

Τέλος, θα παρουσιάσουμε την «δουλειά» των παιδιών στο ηλεκτρονικό βιβλίο 

(http://pageflip-flap.com/read?r=qP1Zw2hFP20GpETvX#/.UZySL5yvmxM) «Άγγιγμα 

ψυχής» που καθόλη τη διάρκεια του έτος δημιούργησαν στα πλαίσια του προγράμματος.  

 

Λέξεις κλειδιά: ψυχική ανθεκτικότητα, μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές διαταραχές, καταστάσεις «κρίσεις». 

1. Εισαγωγή 

1.1. Μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές.  

Σε αυτό το κεφάλαιο θα διασαφηνίσουμε τις λέξεις κλειδιά της εργασίας. Θα αναφερθούμε 

στις μαθησιακές δυσκολίες, στις συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές στην ψυχική 

ανθεκτικότητα και πως συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται. Φυσικά θα αναφερθούμε στη 

λειτουργία του τμήματος ένταξης ενός Δημοτικού Σχολείου μιας και το πρόγραμμα έλαβε χώρα σε 

τμήμα ένταξης.                                              

Το 1963 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» από τον Kirk. 

Από τότε έχει προκύψει μια πληθώρα ορισμών. Σύμφωνα, ευρέως αποδεκτό από την επιστημονική 

κοινότητα, ορισμό: «Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια 

ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση 

και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. 

Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού 

νευρικού συστήματος. Μάλιστα, είναι δυνατόν να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Με τις 

Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, 

κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αυτά τα προβλήματα, ωστόσο, δεν 

συνιστούν από μόνα τους Μαθησιακές Δυσκολίες. Αν οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να 

εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική 

καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή να δέχονται την επίδραση εξωτερικών 

παραγόντων, όπως είναι οι πολιτισμικές διαφορές και η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, 

αυτές δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα των παραπάνω καταστάσεων ή εξωτερικών επιδράσεων.» 

(Παντελιάδου, 1995:18).  

Εξ ορισμού, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε 

συγκεκριμένους τομείς της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Εκτός από τις ακαδημαϊκές δυσκολίες, πολλά 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς ή ελλείψεις κοινωνικών 

δεξιοτήτων (Sideridis,2001). Σύμφωνα με σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα υπάρχει σαφής σχέση 

μεταξύ των προβλημάτων συμπεριφοράς και των μαθησιακών δυσκολιών (Grigorenko, 2001).  

Με τον όρο μαθητές/τριες με προβλήματα συμπεριφοράς αναφερόμαστε στα παιδιά που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις στη συμπεριφορά τους στον κοινωνικό τομέα. Κάτω από την ομπρέλα 

της έννοιας προβλήματα συμπεριφοράς μπορούμε να τοποθετήσουμε την διαταραχή ελλειμματικής 

συμπεριφοράς, την υπερκινητικότητα, την επιθετικότητα, παθητική και ενεργητική κ. α. Η 

ενεργητικότητα και η αυξημένη κινητική δραστηριότητα των μαθητών/τριων με αντίστοιχα 

προβλήματα αποτελούν χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους. Η ένταση και η συχνότητα της 

κινητικής δραστηριότητας είναι αυξημένες και τα παιδιά δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν 

κάποιο πρόγραμμα. Συχνά τα παιδιά με υπερκινητικότητα αποτυγχάνουν να συγκεντρωθούν στο 

σχολείο ή στη μελέτη τους στο σπίτι (Κάκουρος, 2002). Εκτός από την αυξημένη κινητική 

δραστηριότητα, πολλές φορές παρατηρείται ένα εξίσου σημαντικότατο πρόβλημα συμπεριφοράς, 

δηλαδή η απόσυρση και η απομόνωση, το οποίο μπορεί να είναι και ενδεικτικό καταθλιπτικών 

στοιχείων (Herbert, 1998). Πολλές φορές, η χαμηλή σχολική επίδοση μπορεί να οδηγήσει σε 

«ενοχλητική» συμπεριφορά στην τάξη. Η συμπεριφορά αυτή, οδηγεί αντίστοιχα σε φτωχή 

http://pageflip-flap.com/read?r=qP1Zw2hFP20GpETvX#/.UZySL5yvmxM
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αλληλεπίδραση με τον/την εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές/τριες (Παντελιάδου & Μπότσας, 

2004). Συνήθως οι μαθητές/τριες με προβλήματα συμπεριφοράς συμμετέχουν σε επιθετικές, 

ανώριμες, μη συνεργάσιμες, και αυταρχικές συμπεριφορές. Οι συμπεριφορές αυτές μπορούν να 

οδηγήσουν στην απόρριψη των συγκεκριμένων παιδιών από τους συμμαθητές/τριες τους, οι οποίοι 

τους παραμελούν και τους αγνοούν. Η έλλειψη προσοχής, η αποδιοργάνωση και τα μειωμένα τους 

κίνητρα παρεμποδίζουν τη μάθηση και την ακαδημαϊκή απόδοσή τους, τις κοινωνικές  

αλληλεπιδράσεις και τις φιλίες τους με άλλους, καθώς και τη φυσιολογική συναισθηματική τους 

ανάπτυξη. Με τη φοίτησή τους  στο δημοτικό σχολείο και οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις και οι 

απαιτήσεις για αποδεκτές συμπεριφορές αυξάνονται, η έλλειψη προσοχής γίνεται έντονη και ο 

αρνητικός αντίκτυπός του στη σχολική απόδοσή τους είναι μεγαλύτερος. Παράλληλα με τα 

παραπάνω, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του σχολείου προς κοινά αποδεκτές συμπεριφορές και προς 

μέση ακαδημαϊκή απόδοση ενδέχεται να ενισχύει ακόμη περισσότερο την απογοήτευση, την 

αίσθηση κοινωνικής απόρριψης, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και την απέχθεια προς το σχολείο. 

Αναφέρεται επίσης, ότι οι μαθητές/τριες που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς ή 

συναισθηματικού τύπου προβλήματα έχουν πολλαπλάσιες δυσκολίες σε σχέση με τους 

συμμαθητές/τριες τους, μη συμμόρφωση με τους κανόνες, μη ολοκλήρωση εργασιών και 

επιθετικότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μαθητές/τριες με προβλήματα συμπεριφοράς 

είναι αρκετά πιθανό να απορριφθούν από τους συνομήλικους και, κατά συνέπεια, να έχουν την 

ιδιαίτερη δυσκολία στη δημιουργία και διατήρηση φιλιών (DuPaul, 1997).  

Είναι φανερό ότι οι μαθητές/τριες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε. ε. α.) συχνά 

παρουσιάζουν αδυναμίες στην κοινωνική, παράλληλα με την ακαδημαϊκή απόδοση  και την 

επίδοσή τους. Μερικοί μαθητές/τριες δεν διαθέτουν επαρκώς τις απαραίτητες κοινωνικές κι 

επικοινωνιακές δεξιότητες κατά την έναρξη της σχολικής τους φοίτησης. Παρουσιάζουν συχνά 

επιθετικές (λεκτικές και μη λεκτικές) συμπεριφορές. Άλλες φορές μπορεί να έχουν την εικόνα 

αποδιοργανωμένου ή αποσυρμένου παιδιού. Συχνά αυτές οι συμπεριφορές οδηγούν τους 

μαθητές/τριες με ε.ε.α. στο να έχουν λιγότερους φίλους από τους συνομήλικους τους χωρίς ε.ε.α. 

καθώς, επίσης, και στο να απορρίπτονται από αυτούς. Τέτοια προβλήματα στην κοινωνική κι 

επικοινωνιακή λειτουργικότητα κάποιων μαθητών/τριων με ε. ε. α. έχουν αναγνωριστεί ευρέως από 

την  κοινότητα της ειδικής  εκπαίδευσης.  

Σε αρκετές περιπτώσεις οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες είναι 

πιθανό να έχουν από μόνες τους προκαλέσει (ή επιδεινώσει) συναισθηματικού τύπου δυσκολίες ή 

προβλήματα συμπεριφοράς. Σε άλλες περιπτώσεις τα προβλήματα συμπεριφοράς που εκδηλώνουν 

ή οι συναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες είναι πιθανό να έχουν 

προκαλέσει έντονες μαθησιακές δυσκολίες, εφόσον παρεμποδίζουν την ενεργή συμμετοχή τους στη 

μαθησιακή διαδικασία (π.χ. επιθετικότητα, κατάθλιψη).  Μερικοί μαθητές/τριες είναι πιθανό να 

είναι αρκετά έξυπνοι, αλλά απογοητευμένοι και να αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες 

(Ayers, Clarke & Murray, 2001). 

Γίνεται, έτσι, αντιληπτό ότι η συμπεριφορά καθώς και ο τρόπος που την αντιμετωπίζουν οι 

υπόλοιποι  παρεμποδίζει συχνά την ακαδημαϊκή απόδοση και την ομαλή κοινωνικοποίησή των 

παιδιών (Salend, 2003). 

Διεθνώς, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής, βρίσκονται διχασμένοι 

όλο και περισσότερο ανάμεσα στις πιέσεις για  συμμόρφωση και αποδοχή της ποικιλομορφίας. Οι 

πιέσεις προς τη συμμόρφωση υπονομεύουν τη δυνατότητα των σχολείων να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά στην ποικιλομορφία αλλά έχει αντίκτυπο και στους μαθητές (Walker, 1998). Τα 

παιδιά που δεν ξεπερνούν τη μέση σχολική επίδοση θεωρούνται συχνά ως προβληματικές 

καταστάσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα των περισσότερων χωρών και αντιμετωπίζονται 

ανάλογα από την κυβερνητική εκπαιδευτική πολιτική.  

Στην Ελληνική πραγματικότητα ένας μαθητής ή μία μαθήτρια για να φοιτήσει στο τμήμα 

ένταξης θα πρέπει να αξιολογηθούν από το οικείο ΚΕΔΔΥ. Το παιδί θεωρείται υποψήφιο για την 

ένταξη στην κατηγορία των μαθητών/τριων με μαθησιακές δυσκολίες, όταν η σχολική του επίδοση 
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είναι χαμηλότερη, κατά τουλάχιστον δύο χρόνια από την αναμενόμενη. Το παραπάνω κριτήριο 

όμως δημιουργεί δύο προβληματικές συνθήκες. Πρώτον, τα παιδιά αυτά αναγνωρίζονται όταν 

πλέον έχουν συσσωρευτεί δύο χρόνια σχολικής αποτυχίας, με σημαντικές συνέπειες στην 

αυτοπεποίθησή τους και στη διάθεσή τους για μάθηση. Δεύτερον, μετά από δύο τουλάχιστον 

χρόνια σχολικής αποτυχίας, ακόμη και αν τα παιδιά αρχικά αντιμετωπίζουν ένα ειδικό μαθησιακό 

πρόβλημα ή μια συγκεκριμένη  μαθησιακή δυσκολία, τα προβλήματα που ακολουθούν παίρνουν 

ένα πιο διευρυμένο και συνολικό χαρακτήρα, εφόσον η μάθηση δεν είναι μια αθροιστική 

διαδικασία πλήρως διακριτών γνώσεων (Παντελιάδου, 1995:21).  

1.2. Ψυχική ανθεκτικότητα 

Η ψυχική ανθεκτικότητα (ψ.α.) έχει αποτελέσει τις τελευταίες δεκαετίες το επίκεντρο πολλών 

ερευνών. Ήδη από τη δεκαετία του 70, οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι άρχισαν να παρατηρούν το 

γεγονός ότι υπήρχαν παιδιά τα οποία, ενώ βρίσκονταν σε ομάδα «υψηλού κινδύνου» για εκδήλωση 

προβλημάτων, ωστόσο φαινόταν να επιτυγχάνουν στη ζωή τους. Οι ειδικοί υποστήριξαν ότι η  

μελέτη και η κατανόηση αυτού του γεγονότος θα προήγαγε την ανάπτυξη προγραμμάτων και 

παρεμβάσεων με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση σημαντικών δυσκολιών των παιδιών 

(Masten & Reed, 2002). Μια έννοια-κλειδί που εστιάζει στην κατεύθυνση της θετικής 

προσαρμογής σε αντίξοες συνθήκες και προσδίδει αίσθηση ελπίδας στην προσπάθεια για μια τέτοια 

ανάκαμψη είναι η ψ.α. (resilience) των μαθητών/τριών (Johnson, 2008). Προερχόμενη από τους 

χώρους της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, η επινοημένη αυτή έννοια 

αποτελεί μια προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα κατορθώνουν να «επανέλθουν» από 

επικίνδυνες καταστάσεις της ζωής μέσα από την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και όχι μέσα από 

τον εντοπισμό των αδυναμιών τους. Αυτή η θέση των ειδικών έδωσε ώθηση στην ευρεία μελέτη 

της ψυχικής ανθεκτικότητας και αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη ποικίλων παρεμβάσεων.  

    Η ψυχική ανθεκτικότητα λοιπόν, αφορά μια πολυεπίπεδη αλληλεπίδραση μεταξύ 

των προστατευτικών παραγόντων και παραγόντων επικινδυνότητας του ατόμου και του ευρύτερου 

περιβάλλοντός του (Condly, 2006) και εκτείνεται πέραν της έννοιας ενός σταθερούς  ατομικού 

γνωρίσματος ή χαρακτηριστικού (Rutter, 2006). Η ψυχική ανθεκτικότητα, δηλαδή, δεν είναι ένα 

μόνιμο χαρακτηριστικό του ατόμου αλλά μια δυναμική και συνεχιζόμενη διαδικασία που ανάλογα 

με τις συνθήκες του περιβάλλοντος μπορεί να μεταβάλλεται (Condly, 2006).  

Επομένως, αναλόγως του πλαισίου και της αλληλεπίδρασης μιας σειράς ατομικών και  

κοινωνικών παραγόντων τα άτομα μπορεί να είναι ψυχικώς ανθεκτικά σε μια περίοδο της ζωής 

τους αλλά όχι σε άλλες (Rutter, 2006). Η αναπτυξιακή εξέλιξη και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες της 

ζωής μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την ψ.α. Έτσι, ένα παιδί είναι δυνατόν να 

αντιμετωπίσει με επιτυχία σημαντικές περιβαλλοντικές στρεσογόνες καταστάσεις μια περίοδο της 

ζωής του, αλλά να αντιδράσει αρνητικά σε άλλους στρεσογόνους παράγοντες σε μια 

μεταγενέστερη περίοδο (Luthar, 2006). 

Η προαγωγή της ψ.α στη σχολική τάξη προϋποθέτει τη δημιουργία ενός ασφαλούς και 

υποστηρικτικού σχολικού κλίματος για όλους τους μαθητές/τριες, σε συνδυασμό με παιδαγωγικούς 

και διδακτικούς χειρισμούς που διευκολύνουν την ανάπτυξη και τη σχολική προσαρμογή 

(Χατζηχρήστου,  2004). Επιπλέον, η παρουσία εκπαιδευτικών οι οποίοι διαθέτουν δυναμική 

προσωπικότητα και επιδιώκουν τη δια βίου μάθηση λειτουργούν ενισχυτικά στην κατεύθυνση 

προάσπισης της ψυχικής υγείας. Ταυτόχρονα μέσα από την προσωπική σχέση των μαθητών/τριών 

με τον/την εκπαιδευτικό, που μπορεί να είναι ιδιαίτερα αγαπητός/ή και να αποτελεί θετικό 

πρότυπο, αναπτύσσονται η προσωπικότητα και οι κοινωνικές τους δεξιότητες, ενώ μπορεί να 

βελτιωθεί και η ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση δυσκολιών στη ζωή (Doll et al., 2009).  

Με αφετηρία τις παραπάνω επισημάνσεις, η παρούσα μελέτη εστιάζει στο σχεδιασμό ενός 

προγράμματος για τη συναισθηματική ενδυνάμωση και την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών.  
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2. Κυρίως μέρος  

2.1. Πλαίσιο εφαρμογής και διαδικασίες της εκπαιδευτικής παρέμβασης  

Η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής αποτελεί σήμερα ένα 

διεθνές φαινόμενο, εφόσον η καλλιέργεια των συγκεκριμένων δεξιοτήτων καταδεικνύεται όλο και 

πιο απαραίτητη στο σύγχρονο, παγκοσμοποιημένο κόσμο. «Ως κοινωνική και συναισθηματική 

αγωγή ορίζεται η διαδικασία μέσω της οποίας μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε και να 

διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα, να δείχνουμε ενδιαφέρον για τους άλλους, να παίρνουμε τις 

σωστές αποφάσεις, να συμπεριφερόμαστε με ηθικό και υπεύθυνο τρόπο, να αναπτύσσουμε θετικές 

σχέσεις και να αποφεύγουμε τις αρνητικές συμπεριφορές” (Elias et al.,2003). 

Η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση στο σχολείο, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, 

αφορά τόσο τους μαθητές/τριες, προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα κοινωνικά και 

συναισθηματικά θέματα που τους απασχολούν, όσο και το σχολείο ως εκπαιδευτικό οργανισμό, 

υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ενός θετικού σχολικού περιβάλλοντος που προωθεί την μάθηση 

(Zins J. E., 2007). 

Με αφετηρία την ανάγκη των παιδιών για ενίσχυση της ψ.α. τους, η παρέμβαση στηρίχτηκε 

στις δυνάμεις και δεξιότητες που ήδη διέθεταν τα ίδια. Ο σχεδιασμός της βασίστηκε στο θεωρητικό 

μοντέλο των Doll et al. (2009), το οποίο περιγράφει με παιδαγωγικούς όρους τις συνθήκες που 

ευνοούν την ενδυνάμωση αυτή. Επιδιώξαμε τη δημιουργία ενός πλαισίου αλληλεπίδρασης και 

συνεργασίας μεταξύ των παιδιών, προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τη 

συναισθηματική τους νοημοσύνη, να αναπτύξουν δράσεις με νόημα, να επιβεβαιωθούν, να πάρουν 

αποφάσεις και να δώσουν λύσεις σε προβληματικές καταστάσεις, ακολουθώντας διαδικασίες με 

χαρακτήρα παιχνιδιού (Δημητριάδου, Χατζηνικολάου & Παπαϊωάννου, 2012). Ο συλλογισμός μας 

ήταν ότι η ψ.α. των παιδιών μπορεί να ενδυναμωθεί μέσα από τη συλλογική συμμετοχή τους σε 

εκπαιδευτικές δράσεις οι οποίες αφενός θα αποτρέπουν τη δημιουργία συνθηκών που είναι 

επικίνδυνες για την ψυχική τους υγεία και αφετέρου θα ενισχύουν παράγοντες που είναι ικανοί να 

την προστατεύσουν (Olsson et al., 2003). 

Στο πλαίσιο της εκμάθησης δεξιοτήτων χρήσιμων για τη ζωή, οι μαθητές/τριες αρχικά 

αρνήθηκαν την αποδοχή μιας δύσκολης γι’ αυτούς κατάστασης και στη συνέχεια συνεργάστηκαν 

για να την αντιμετωπίσουν. Εξάλλου έρευνες έχουν δείξει ότι η επεξεργασία και αποκάλυψη 

σκέψεων και συναισθημάτων διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη του εαυτού και της ομάδας, 

κάτι που φαίνεται να επιτυγχάνεται όταν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές που 

διδάσκονται στην τάξη υποστηρίζονται από το φυσικό, κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον του 

σχολείου ( Hatzichristou& Lampropoulou, 2004). 

Το σχολείο παίζει πρωταρχικό ρόλο στη κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη ενός 

παιδιού, καθώς μέσα σε αυτό διάγει τη μισή τουλάχιστον από την αναπτυξιακή του περίοδο. 

Ιδιαίτερα σήμερα τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που προκύπτουν παγκοσμίως, 

καθώς και η αδυναμία της οικογένειας να καλύψει βασικές κοινωνικές και συναισθηματικές 

ανάγκες ενός σημαντικού ποσοστού μαθητικού πληθυσμού, έχουν καταστήσει άμεση την ανάγκη 

να υιοθετήσει το σχολείο ένα δυναμικότερο κοινωνικό πρόσωπο, προσφέροντας ένα μαθησιακό 

κλίμα ασφαλές, υποστηρικτικό, που εκφράζει φροντίδα και οδηγεί στην επιτυχία, για να 

προστατέψει την υγεία και την ψυχολογική κατάσταση των μαθητών του, λειτουργώντας για 

αυτούς, αλλά και για το ευρύτερο ανθρώπινο δυναμικό του, ως «νησίδα συναισθηματικής 

προστασίας», (Gottman, 2000). 

Πολύ σημαντικό είναι οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για να είναι επαρκείς και αποδοτικές, 

να γίνονται σε μικρές ηλικίες πριν μάλιστα παγιωθούν οι ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές 

(Κουρκούτας, 2007). Επιπλέον, οι παρεμβάσεις δεν πρέπει να στοχεύουν μόνο στη μείωση των 

συμπτωμάτων, αλλά και στην αναβάθμιση της συνολικής ψυχοκοινωνικής λειτουργίας του παιδιού 

(Weare, 2004). 
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2.2. Το πρόγραμμα  

Η παρέμβαση προέκυψε «μετά από μια κατάσταση κρίσης». Ο όρος «καταστάσεις κρίσης» 

χρησιμοποιείται ως αναφορά σε γεγονότα και επεισόδια της σχολικής ζωής τα οποία δημιουργούν 

διαπροσωπικές, συμπεριφορικές συναισθηματικές ή μαθησιακές και ακαδημαϊκές εντάσεις και 

δυσκολίες, ή έντονες συγκρούσεις μεταξύ μαθητών/τριών, μεταξύ εκπαιδευτικών και 

μαθητών/τριών, μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. Τα γεγονότα συχνά επηρεάζουν το κλίμα και τη 

δυναμική της τάξης ή του σχολείου. (Kουρκουτας, 2017). Μια «κατάσταση κρίσης», όπως 

αναφέραμε ήταν η αφορμή για την εφαρμογή ενός προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής 

αγωγής. Συγκεκριμένα, ένας μαθητής Δ΄ τάξης, ο Τάκης, ξαφνικά και χωρίς σοβαρό λόγο σήκωσε 

ένα θρανίο για να το πετάξει στον συμμαθητή του που του πήρε τη γόμα. Συχνά τα παιδιά 

μοιράζονται τα πράγματά τους, μαλώνουν για αυτό, αλλά το περιστατικό ήταν πέρα από τα 

συνηθισμένα. Ήταν πρωτόγνωρο για πολλούς λόγους. Την ένταση της αντίδρασης, την μικρή 

ηλικία των παιδιών και το προφίλ του μαθητή που για τέσσερα χρόνια ήταν τόσο ήσυχος σχεδόν 

«αόρατος» στην τάξη και το σχολείο. Μετά τα πρώτο επεισόδιο ακολούθησαν αλλά δύο με φωνές, 

απειλές και μεγάλη ένταση από τον Τάκη. Το τμήμα ένταξης ξεκίνησε ένα διαθεματικό προτζεκτ 

για τα συναισθήματα, την αναγνώρισή τους και τη διαχείρισή τους. Έγινε προσπάθεια να δοθεί 

δεύτερη ευκαιρία στον Τ. Παράλληλα και οι άλλοι μαθητές/τριες ωφελήθηκαν και ενδυναμώθηκαν. 

Διάβασαν βιβλία που αναφερόταν στα συναισθήματα, έπαιξαν ρόλους. Εξέφρασαν τα 

συναισθήματα τους τα κατέγραψαν στο χαρτί ζωγράφισαν αντανακλώντας τα συναισθήματα Η 

εκπαιδευτικός-ερευνήτρια δημιούργησε ένα δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον και κινητοποίησε 

τους μαθητές με την αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού συμβολαίου να χειριστούν τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία της κοινωνικής συμπεριφοράς τους, να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους  να 

αναπτύξουν συνεργασία και να βοηθηθούν μεταξύ τους προκειμένου να διαχειριστούν κρίσιμες 

καταστάσεις στην τάξη. 

2.3. Το δείγμα  

Το σχολείο στο οποίο εφαρμόστηκε η παρέμβαση είναι ένα δεκαθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό 

σχολείο σε προάστιο του Ρέθυμνου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι  μαθητές/τρια 13 αγόρια 

και ένα κορίτσι, που φοιτούν στο τμήμα ένταξης. Τα παιδιά φοιτούσαν στις Γ΄,  Δ΄,  Ε΄ και Στ΄ 

τάξεις, δηλαδή αναφερόμαστε σε παιδιά 9 εως 12 χρόνων. Όλα τα παιδιά φοιτούν στο τμήμα 

ένταξης παράλληλα με την κανονική τους τάξη και έχουν διάγνωση από το οικείο ΚΕΔΔΥ.  

2.4. Εφαρμογή προγράμματος - Τρόπος δράσης 

Η σκέψη για την εφαρμογή του προγράμματος ήρθε μετά από μια κατάσταση κρίσης όπως 

ειπώθηκε, αλλά σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις κοινότητες, όπου συνδιαλέγονται άνθρωποι 

καθημερινά υπάρχουν εντάσεις, αναπτύσσονται σχέσεις και διαπροσωπική επικοινωνία και θα ήταν 

αρκετά βοηθητικό για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, της κοινότητας και την ψυχική υγεία 

όλων η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων. 

Η δασκάλα συζήτησε με τα παιδιά αν θα ήθελαν σε εβδομαδιαία βάση να αφιερώσουν μια 

ώρα για να συζητάνε για τα συναισθήματα. Υπήρξαν ποικιλία απόψεων μερικά παιδιά 

ενθουσιάστηκαν, άλλα προβληματίστηκαν, άλλα αντιστάθηκαν, δυσαρεστήθηκαν, 

δυσανασχέτησαν, ντράπηκαν. Στο τέλος αποφασίσαμε όλοι μαζί να ξεκινήσουμε αυτό το 

καινούργιο μάθημα και αν δεν μας άρεσε να το αλλάζαμε ή και να το σταματούσαμε. Έτσι λοιπόν, 

μια συγκεκριμένη μέρα και ώρα την εβδομάδα, ορίστηκε κάθε τμήμα να ασχολείται με τα 

συναισθήματα. Αφόρμηση γινόταν συνήθως από μια ιστορία ή περιστατικό (αληθινό ή φανταστικό) 

που αναφερόταν στο εκάστοτε συναίσθημα με το οποίο θα ασχολούμασταν. Συχνά 

χρησιμοποιούσαμε τα βιβλία. (Τι νιώθεις; εκδ. Φλούδας – Αγγίζω και αισθάνομαι εκφ. Μεταίχμιο) 

Έπειτα συζητούσαμε για το συγκεκριμένο συναίσθημα. Τα παιδιά γράφανε και ζωγραφίζανε γι 

αυτό. Στη συνέχεια ασχολούμασταν με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το δύσκολο συναίσθημα. 
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Για παράδειγμα πρωτομιλήσαμε για τον θυμό. Τι μας θυμώνει; Τι κάνουμε όταν θυμώνουμε; Τι 

πρέπει να κάνουμε για να ηρεμούμε και να διαχειριστούμε το θυμό μας; Μερικές φορές 

αναφερόμασταν σε συναισθήματα κατά ζεύγη, δηλαδή, αγαπώ – μισώ, χαρά –λύπη, αγάπη – μίσος, 

ευτυχία – δυστυχία. Τέλος συζητήσαμε και για τον εγωισμός και για το «βαριέμαι» μετά από 

αίτημα των παιδιών. Ήθελαν να μάθουν πως θα αντιμετωπίσουν και θα διαχειρίζονται καταστάσεις 

και πρότειναν να συζητήσουμε γι΄ αυτά συχνά με αφορμή κάτι που τους συνέβη.  

3. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος ήταν πολλά και ποικίλα. Στην αρχή τα παιδιά 

προσπαθούσαν να προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα, στο διαφορετικό μάθημα. Στη 

συνέχεια η αμηχανία έδωσε τη θέση της στην περιέργεια, την αναζήτηση, το «άνοιγμα της ψυχής», 

την εμπιστοσύνη. Τα παιδιά ενώ στην αρχή ντρεπόταν, ίσως και να φοβόταν να μιλήσουν σιγά σιγά 

άρχισαν να εξωτερικεύουν τα συναισθήματα τους, τους θυμούς,  τους φόβους, τις χαρές, τις λύπες 

τους και ό, τι τους απασχολούσε.  

Ακολούθως άρχισαν να εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους ό,τι  «μάθαιναν» στο τμήμα 

την ώρα των συναισθημάτων. Αυτό δεν έγινε από την πρώτη στιγμή και αυτόματα χρειάστηκε 

πολύς κόπος, προσπάθεια, επαναλήψεις, υπενθυμίσεις από τη δασκάλα και τα παιδιά. Μεταξύ τους 

τα παιδιά στα διαλλείματα λένε «μέτρα μέχρι το 10», «προσπάθησε να μην θυμώσεις»…  

Σήμερα, τα παιδιά εξακολουθούν να προσπαθούν να εφαρμόζουν κανόνες και «κόλπα» που 

μάθαμε, που ανακαλύψαμε μαζί ότι τους ταιριάζουν και είναι εύκολο να εφαρμόσουν σε κάθε 

περίσταση. Πάντα, βέβαια, υπάρχουν καταστάσεις που δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε και να 

επεξεργαστούμε. Τα παιδιά αυτά όμως ξέρουν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος να τους ακούσει που δεν 

θα τους κατακρίνει ίσως να τους βοηθήσει αν το θέλουν και τα ίδια να βοηθήσουν τον εαυτό τους.  
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Abstract 

The aim of this study is to explore how ethnicities discrimination and stereotypes’ portrayals 

of minorities, are appearing throughout films with an education theme. In addition, it is explored 

whether Game Theoretic models can be used in order to explain social interactions in an 

educational setting. To achieve this, six movies were selected and they were analyzed in two axes. 

How minorities are portrayed in them, and which strategic games can be applied in the social 

interactions. In conclusions, we confirmed that minorities are appearing in a distorted way in films 

and also that the use of Game Theoretic models can be applied in a positive way to explain social 

interactions in an educational setting in the presence of racial discrimination. 

 

Keywords: critical race theory, game theory, discriminations, movies 

1. Introduction 

Racism and discrimination, whether is about race, religion, sex, etc., is a social construct, 

according to Critical Race Theory (Delgado et al., 2012). Discriminative behavior has been 

affecting minorities in psychological and physiological way (Utsey et al., 2008), often leading to 

racial microaggressions, despite the laws, the human rights and the democratic establishment in all 

modern societies. Cinema can be considered an ethnographer because it reinforces White hegemony 

by creating Black racial stereotypes (Negra, Asava, 2013). Education can play a significant role in 

the transformation of societies. Early from 1960, UNESCO prohibited the States in taking the 

necessary measure to ensure equal opportunities without any kind of discrimination in education 

(Unesco, 1960).  

In order to review the portrayals of minorities and their casting representation status in 

education-themed movies, we picked a number of key motion pictures and tried to highlight 

discriminative portrayals of minorities. In addition, it is argued whether Game Theory can be 

applied to explain the complicated dynamics among the actors in the education setting. 

2. Main research 

2.1. Literature review 

Critical Race Theory originated in the US in the 1970s, in order to fight different forms of 

racism since the advances of the civil rights era of the 1960s had not been taken into consideration. 

Later, it spread to other fields too, like education, in which, the utilization of the Critical Race 

Theory was the means to understand the dynamic of the school population (New Dictionary of the 

History of Ideas, 2017).  

Key principles of Critical Race Theory are: 
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 Racism is ordinary and expected, and since it is considered a part of common, everyday 

experience for most people, it is difficult to be confronted (Delgado et al., 2012).  

 There is a White supremacy in the society that serves both factions: a) the White elites 

benefit from it materially and b) the working middle class, psychically. Because of that, a 

large portion of society has a little, if any, motive to face this problem. 

 The social construction thesis, suggests that races are products of social thought and 

relations. This thesis is based on the fact that the there is no scientific evidence of 

differences in genes associated with intelligence, personality and tendency to moral or 

immoral behavior among people of different races has been documented, it is suggested that 

race is, in fact, a social construct, used conveniently. 

 Differential racialization is a term used to describe how society has classified or racialized 

different minorities depending on the acquired benefits for the majority groups in different 
time periods as depicted in various examples in the US history.  

One notion that existed in the early years of history, and especially in the American History, 

is that political rights and benefits do not derive from citizenship, but from ownership. Whoever 

owns the land, is also the one that has the right to make decisions. African-Americans were caught 

in the middle of this argument since they were not White, owned no land and no right to have 

property, but in some cases, they were considered property (slaves). The economic benefit of 

having property resulted in the entitlement of the Whites to better-funded schools. These schools 

created curricula that enhance the intellectual property of those attending (Ladson-Billings, Tate, 

1995). Low opportunities for educational advancement, lead to low social status.  

The first films were released more than a century ago (Godfrey, 2014) and the recent 

technological advances have made films them accessible to almost everyone while the advances in 

film making and special effects have enhanced the power of movies and have intrigued people of all 

ages. The use of films as teaching resources have been reported since the 1970s (Champoux, 1999). 

Movies have been implemented in order to teach a broad range of disciplines and subjects such as 

Political science, American Studies, French, Group dynamics, Science, History (Butler et al., 2009), 

Sociology, Psychology, Counselor Education, Medicine, and Management Education (Smithikrai, 

2016).  

Film viewing offers a variety of possibilities that renders it an excellent tool for educational 

purposes. The idea of using films as teaching material derives from the scientific evidence that 

emotional memory lasts longer and can be more easily recalled (Knight, Mather, 2009). In addition, 

there are several reports that suggest that this teaching approach reduces anxiety (Allen et al., 1989) 

while students consider assignments involving watching movies particularly rewarding (Bluestone, 

2000).  Analytical ability and critical thinking are also promoted with the use of films since they can 

have alternate uses and viewers are allowed to make their own interpretation of the ideas presented 

(Bluestone, 2000). We should take into consideration the fact that films can direct audience 

reactions and be beneficial in terms of attitude change, retention and promotion of positive 

characteristic and behaviors (Abidi et al., 2017). Role models can be provided, strengths can be 

identified and reinforced while communication is facilitated (Niemiec, Wedding, 2013).  

Both male and female Black bodies have appeared very distorted through the cinematic mirror 

(Diawara, 1988). Whites are privileged in cinema and in society (Gaines, 2001) and this is reflected 

in the movies, making Black people seem aggressive, dangerous and rejected (Marriott, 2000). The 

blackface portrayal of a role, more commonly used by White actors, is another practice used in 

American cinema for the portrayal of the Black fool, witless or joyful stupid Black character. White 

actors donned burnt cork and enlarged lips to be portrayed as a black caricature. Hypersexual Black 

characters is another very common portrayal in films in contrast to the lack of sexuality in White 

ones (Bogle, 2005). The stereotypic myth that dictates that “Black man is a rapist”, appeared on 

screen and undermined the sexuality of Black people as something not normal and potentially 
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dangerous (Courtney, 2005). By defining Blackness as something immoral and impure, White 

comes as its glorified opposite (Hall, 1997).  

Another distorted image is the one of the mulatta, the woman that was not born all-White but 

has a Black gene in her ancestry and therefore is problematic (Beltran, Fojas, 2008). She appears 

most of the time as a very sexy figure with intense sexual desires, psychotic behavior, and in a 

constant turmoil (Giles, 1995) because she cannot fit properly in the White’s society due to her 

Black identity (Nakashima, 1992).  

The development of a new wave in cinematography called “beur cinema” is noticed in 

France. Beur cinema provided a different context and gives the opportunity to marginalized 

ethnicities, like the North-African French, to represent their ethnicity (Ezra, 2006). African 

cinematography positions itself under the Third Cinema grouping and emerged after the post-

colonial era (the 1950's), and the racial discrimination theme ruled in the narratives. Regarding the 

Far East, Asian cinema classic movies like D.W. Griffith’s “Broken Blossoms or The Yellow Man 

and the Girl”, provided a seemingly well-established stereotype of an Asian as symbol of violence, 

desire and a threat to morality, because of their non-Christian status (Marchetti, 1994). This notion 

continued later on, where the oriented characters were politically dangerous personalities, 

characterized as communists (Higashi, 1994). East/West came to follow the dipole of Black/White. 

A devilish character, a scientific genius, a martial arts expert or a caricature were the traits given to 

Asian identity, e.g. Dr. Fu Manchu) (Feng, 2002). 

The 2x2 atomic games is the tool from Game Theory that will be used in our research. In 

them, two agents each have two choices to make to arrive at the optimal outcome. A central 

assumption is that players behave rationally, which means that they always select the alternative 

strategy that is expected to bring them the biggest payoff (Stevens, 2008). These are the 

coordination game, the battle of the sexes, the chicken game and the prisoner’s dilemma. Out of 

these four atomic games, the three of them are in an increasing conflict, with minimal conflict in 

coordination game and total conflict in chicken game. Prisoner’s dilemma is a game theoretic model 

that is appropriate for situations where cooperation is difficult to achieve and the system examined, 

generates free riders.  

2.2. Research questions and methodology 

The research questions raised are: 

 How stereotypes and racial discrimination is portrayed in feature films that have to do with 

education? 

 Is it possible to use game theoretic models in order to explain social interactions in an 

educational setting, as presented in feature films? 

In order to answer these research questions, films from various time periods, various genres 

and with diversity according to the country of production, will be chosen. The films will be picked 

up from the American cinematography, excluding other cinema industries like Bollywood from the 

sampling frame of this thesis. Movie data will be retrieved from the Internet Movie Database and an 

analysis on the discriminative portrayals and the Game Theoretic models applied will be attempted.  

2.3. Results 

In “Dangerous minds” we are witnessing a textbook discriminative behavior in an educational 

environment. The White/Black binary is represented by the faculty of the school and the students 

respectively. As Critical Race Theory attributes to the Whites, they are portrayed as authoritative 

figures, privileged in their social-economic background and in education. Michelle Pfeiffer, who 

plays a leading role in this movie, is an ex-marine, acting as the authoritative character in the class.  

As a “tough and White” character, she benefits of the White’s supremacy image and tries to impose 

herself on them. As a White, she is also a role model and is considered to be the one who will 
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enable students to follow their path. There is a constructed institutional racism in the school, even 

from the administration who is a Black character, but acting as a White authority figure. 

Black and other minorities characters are appearing non-normative and undisciplined to the 

school’s rule in contrast with the White students’ classes. A differential racialization is imposed on 

them, as they are not the only class with low-grade students in the school, but they are treated 

differently than a class with low achievement White students. Their parents confirm the social 

construction thesis of the racism as they have experienced it in their everyday life and are 

mistrustful to society’s system of education. 

“Take the Lead” is a movie that paints a vivid image of two worlds, Whites and Minorities 

(mixed groups of Black, Latinos and Chinese students), and the privileges one has over the other. It 

is interesting to point out in this movie that the leading role, is played by Antonio Banderas, a 

Latino actor, acting as the White authority figure. He is portraying a dance instructor who takes it 

upon himself to teach a group of difficult students. In full accordance with CRT’s key principles, he 

is a benefitted White, with a rich cultural educational background in contrast with the class he takes 

on, consisted of Black, Latinos and Asian students with rogue behavior, poor education and social 

status. Frustrated with their place in the gangs they feel they have to be part of, they often express 

these feelings with violence and vandalism. Social construction thesis of racism is also seen in 

school’s administration, a Black woman acting as a White authority figure and frequently a target of 

vandalism, as she expresses a superiority over other minorities. 

The differential racialization applied in this film shows us the benefited world of the Whites, 

with their fancy dance school, their ballroom dances and contests, to support the superiority they 

feel toward the other races in the film. Their benefits derive from their cultural education and racial 

status in contrast unlike the students leaving in ghetto neighborhoods and often led to unlawful 

activities to support their life. 

“To Sir, with Love” is a movie that was released in 1967, right after the Civil Rights 

movement of 1960’s and the Civil Rights Act of 1964. A different approach to the White/Black 

binary is tried in this film, and partially responsible for that is the era it is released, when a change 

to people’s approach to racism is happening. Racism as CRT stated, is a social construction used 

conveniently according to each situation. In this movie, this is verified, by having a Black character, 

played by Sidney Poitier in the leading role, acting as the authority figure of the teacher. The 

portrayal of this character shows that minorities can be privileged with education and a good job 

and equally able to act as role models. The class is mostly consisted of White students and very few 

mullatas and other minorities. They are not the privileged Whites we would expect, but this does 

not stop them to view themselves as better and be discriminative towards their new teacher, with 

references to his color and the shocking realization that his blood is red too. There are cultural 

differences between them and a generation gap which at firsts works against him in his effort to 

control the class. He is from the British Guiana and the students are British, but also, we have a 

controversy in the racial undercurrent here that might alienate the students. In here, the order and 

the power come from the Black teacher and the students are Whites. It comes in contrast with the 

White hegemony status we are used to experience. 

Discrimination from the students comes not only towards him but for their classmates too. 

They do not want to go to the funeral of one of their classmates who is “mulatta” because they do 

not want to be seen in his house. As a teacher, he wants to change their behavior, and he has more 

chance to succeed because the classroom is a social system, therefore a complex system, and as 

that, it responds better to changes that start at a low level and are more in the style of motivation, 

rather than in the style of control and command. Moreover, putting and enforcing limits in the 

educational arena have a greater effect when they come from the educators who are the significant 

actor, rather than institutes and bureaucratic policy makers. 

“School Ties” is not portraying a discrimination against Black – White, but a discrimination 

between the Catholic White and the Jew White. The ownership, both materially and in intellectual 
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property that Whites possess, gives them their benefits. But the institutional racism of the school 

keeps out Jews. The discrimination is something very ordinary and expected for them. Brendan 

Fraser, in the leading role, is a Jew, earning a scholarship to this school through his achievement in 

sports. There, he has to fight the differential racialization of the school, in his everyday life, hiding 

his religion, and in his relationships too. Racism as a convenient social construction is evident when 

he is targeted as the one who cheated in a test, while he is innocent because he is a Jew. 

“Freedom Writers” is full of White’s supremacy and their benefits, unlike the minorities’ poor 

and marginalized lifestyle. Even though the district’s educational policy is to battle desegregation, 

its practical application shows otherwise. Minorities classes do not have the same benefits in 

education like the Whites, therefore leading not to the enhancement of their intellectual property, 

but rather the opposite. The school’s administration acts accordingly, deterring the teacher for 

working too much with them. She acts as a White role model, trying to teach them that through 

education they can overcome any obstacle in life, gain confidence and leave this endless cycle of 

racial violence in the gangs. In order to accomplish that she has to fight the status quo of the 

administration who are reluctant to help these students. 

“Finding Forrester”, the last movie in our analysis, is the most stereotypic portrayal of Black 

people and how they are dealt with in educational environments. One of the main stars, Rob Brown, 

plays the exceptional and educated Black student (Jamal) who struggles to succeed in a problematic 

family and gets a basketball scholarship in a fine college for privileged Whites mostly. The other 

star, Sean Connery (Forrester), is a reclusive famous writer, that lives like a hermit in his apartment, 

having retired after he had a successful publication of a book. 

A textbook portrayal for the White/Black binary. White, successful and in the role of mentor, 

Sean Connery plays the leading role of Forrester, a famous writer that agrees to help the Black 

prodigy and self-tutored Jamal, played by Rob Brown, to succeed in his studies and escape from the 

life he has in the ghetto. Whites are superior than Black people and have benefitted both materially 

and psychically. Another White character with great status is the teacher he has at the college he 

attends. He considers himself better than his student and not because of his position (teacher vs 

student) but because he cannot believe that a poor Black kid from the ghetto could possess this 

talent. Black is considered immoral and White comes as its glorified opposite. 

The movie ends with the reaffirmation of the idea of White as a savior who comes to help his 

friend in need, but also with a positive message that the Black student is now recognized and equal 

to him. 

The relationships’ dynamics appearing in all six films are about teacher vs students, teacher vs 

colleagues and teacher vs parents. All of them fight together but with different priorities each. A 

dynamic is experienced between the actors, that starts from conflictual games, such as the chicken 

game and battle of the sexes, in order to finally reach a common understanding, like a coordination 

game, which is also the desired outcome. The reactionary students who tacitly appeared to have 

agreed with the understanding, continued to hinder the teacher in a negative way, acting as a free 

rider in a social dilemma, are evidence of a prisoner’s dilemma game. 

3. Summary and conclusions 

In all six movies that were part of our research, Black, Latinos and Asian minorities groups are 

always treated, considered and portrayed as shown in Table 1. 
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Table 1. Discriminative References 

 

Black/Latinos/Asian Whites 

Poorly educated 

Ghetto lifestyle 

Gang members 

Low morality 

Prostitutes 

Delinquency 

Misconduct 

Exotic Black 

Voodoo magic 

Slavery residues 

Hustlers, grifters 

Authority figures 

Unconcerned about the minorities 

Privileged 

Well educated 

Disguised racism 

Not wanting to consort with other minorities 

White supremacy 

Jew students is the minority 

Power – Authority 

Distinguished students 

Unconcerned about minorities 

 

This research confirmed that the four atomic games are important game theoretic models that 

may be used to explain social interactions in an educational setting in the presence of racial 

discrimination and that Game Theory is a tool that can be applied in a positive way. All actors 

wanted to reach a coordination situation, but beforehand they had to escalate their conflicts either 

with a chicken game or a battle of the sexes. 

Europe and Greece more particular, these last year has been facing a refugee crisis. Preexisted 

ideas about foreigners, along with many times a targeted discriminative behavior from the media, 

led to a spike in racism. Schools is a receiver of these ideas because every day must work with both 

kids and parents and their ideas. Education can be an important factor in changing and transforming 

personalities. Desegregation can be made real if everyone is treated with respect and not with 

discrimination. 

An interesting follow-up could be to approach movies not only from Hollywood but of 

international cinematographers too, to see how discrimination appears in other cultures. For 

example, there could be a study in another large movie industry, Bollywood, to document how 

discrimination manifests in these movies. 
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Περίληψη 

Η συνεχής αύξηση του αριθμού μαθητών με διαφορετικά γλωσσικά, θρησκευτικά, 

πολιτιστικά κ.ά. χαρακτηριστικά στο σύγχρονο σχολείο, δημιουργεί την ανάγκη συνεχούς μάθησης 

των εκπαιδευτικών (Γεωργογιάννης, 1997, Νικολάου, 2009). Η απόκτηση των ιδιαίτερων 

ικανοτήτων είτε μέσω του βασικού προγράμματος σπουδών είτε της συμμετοχής σε επιμορφωτικά 

προγράμματα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση της σημερινής κατάστασης 

(Γκότοβος, 2002, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). Το ερευνητικό μέρος της παρούσας μελέτης 

αποτελείται από δύο μέρη. Μελετάται η διερεύνηση και καταγραφή των γνωστικών αντικειμένων 

που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα προγράμματα σπουδών προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών τμημάτων προσχολικής αγωγής των Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ, καθώς και η 

ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, 

των προοπτικών κλπ, με τη χρήση ημι-δομιμένων συνεντεύξεων που απευθύνονται σε 

εκπαιδευτικούς βρεφονηπιακών σταθμών. Η ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

αναδεικνύει την έντονη ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης σε ζητήματα διαπολιτισμικότητας και 

μεθόδων προσέγγισης των σχετικών ζητημάτων ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστικότερη και εις 

βάθος κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  
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Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμική αγωγή, κατάρτιση, επιμόρφωση, εκπαιδευτικοί προσχολικής 

αγωγής   

1. Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εποχή, οι διαρκείς οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές σε 

παγκόσμιο επίπεδο οδήγησαν στη δημιουργία ενός συνεχώς αυξανόμενου μεταναστευτικού 

ρεύματος. Η Ελλάδα, ως μία εκ των χωρών υποδοχής μεταναστών, καλείται σήμερα να 

επαναπροσδιορίσει τις κοινωνικές της δομές, προκειμένου να υποδεχτεί τη νέα πολυπολιτισμική 

πραγματικότητα και να ανταποκριθεί πλήρως σε αυτή. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχοντας πολύ 

σημαντικό ρόλο, καλείται να ανασυσταθεί και να διαχειριστεί τη νέα αυτή πραγματικότητα, 

δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη βασική κατάρτιση και δια βίου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε 

ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Γεωργογιάννης, 1997, Νικολάου, 2009). 

Σε αυτό το πλαίσιο, στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν α) η ύπαρξη ή μη ύπαρξη των 

γνωστικών αντικειμένων που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση που προσφέρονται στα 

προγράμματα σπουδών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων προσχολικής αγωγής, καθώς 

και β) οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά την απόκτηση 

εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής ετοιμότητας, προκειμένου να ανταποκριθούν στη νέα αυτή 

διαπολιτισμική εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

2. Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Η Διαπολιτισμική εκπαίδευση, αποτελεί έναν όρο που βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια παγκοσμίως. Συντελείται, από τη συνεργασία και τον αλληλοσεβασμό ανάμεσα 

σε άτομα διαφορετικών εθνικών και μεταναστευτικών κοινωνικών ομάδων (Γεωργογιάννης, 1997, 

Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, 1990).  

Για το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ορίζεται ως αρχή, προσέγγιση 

και μέσο, προκειμένου όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία και την εκπαίδευση, εντός του 

πλαισίου της προστασίας της πολιτιστικής ποικιλομορφίας (Συμβούλιο της Ευρώπης 2003). Στο 

ίδιο πλαίσιο, ο Josef Huber περιγράφει τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ως «όραμα ενός κόσμου που 

θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και στον οποίο η συμμετοχή στη δημοκρατία και το Κράτος 

Δικαίου θα είναι δεδομένα για όλους τους ανθρώπους». 

Σημαίνοντα ρόλο στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των ατόμων, κατέχει ο 

εκπαιδευτικός, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες γνώσεις σε επίπεδο διδακτικών 

χειρισμών και ψυχοπαιδαγωγικών παρεμβάσεων, αλλά παράλληλα, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται 

από μια θετική προδιάθεση για αποδοχή της διαφορετικότητας, από μια διαρκή τάση για 

αυτομόρφωση, από μια συνεχή επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη, ώστε να δύναται να 

αναπτύξει την καλούμενη διαπολιτισμική ικανότητα (Μπουγιουκλή, 2014).  

Ο διαπολιτισμικά ικανός εκπαιδευτικός κατέχει μια ολοκληρωμένη διαπολιτισμική 

ικανότητα, η οποία ορίζεται στη βάση των κατακτημένων διαπολιτισμικών γνώσεων, δεξιοτήτων 

και στάσεων (Αρβανίτη, 2011). 

Σήμερα, η πραγματικότητα της παρουσίας αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία, σε κάθε 

βαθμίδα αγωγής και εκπαίδευσης, επικαιροποιεί την εστίαση του σύγχρονου εκπαιδευτικού 

πλαισίου σε θεματικές που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η   Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση, αποτελεί «την επίκαιρη εκδοχή του προβληματισμού κωδικοποίησης και διαχείρισης 

των προκλήσεων αγωγής που σχετίζονται με την πολυπολιτισμικότητα των σύγχρονων κοινωνιών. Οι 

σχολικές μονάδες καλούνται σήμερα να συμπεριλάβουν στη φιλοσοφία, το προφίλ και το πρόγραμμα 

σπουδών τους παιδαγωγικές αρχές, στόχους και πρακτικές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
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προκειμένου να προετοιμάσουν τους μαθητές με επιτυχία ενόψει των προκλήσεων που θέτει η 

πολυπολιτισμική κοινωνία» (Μπουγιουκλή, 2014). Στο πλαίσιο αυτό, έρχεται να συνεισφέρει και η 

παρούσα έρευνα, μέσου του ερευνητικού της μέρους. 

3. Η βασική κατάρτιση και δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική αγωγή 

Οι φοιτητές και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με πολυάριθμες έρευνες, έχουν 

περιορισμένο βαθμό ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, κατάρτισης και επάρκειας σε θέματα 

διαπολιτισμικής αγωγής από το βασικό πρόγραμμα σπουδών τους (Γκόβαρης 2009, Γκότοβος 

2002, Δαμανάκης, 2004, Καρατζιά & Σπινθουράκη, 2004). Η ανεπαρκής προετοιμασία των 

φοιτητών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νέας αυτής κατάστασης, έχει ως αποτέλεσμα 

αυτού, οι εκπαιδευτικοί να νιώθουν ελάχιστα αποτελεσματικοί να ανταποκριθούν στα διδακτικά 

τους καθήκοντα σε πολυπολιτισμικές τάξεις (Καρλατήρα, 2002: 40, Unicef, 2001).  

Σε έρευνα του νομού Αχαΐας, διαπιστώθηκε χαμηλό επίπεδο διαπολιτισμικής ετοιμότητας 

των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ποσοστό 15-35%) 

(Γεωργογιαννόπουλος, 2009: 162). Σύμφωνα με τον Γκότοβο, παρουσιάζεται έλλειμμα στη βασική 

κατάρτιση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής (Τρίγκα, 

2005: 48). Ο Χιωτάκης σημειώνει ότι παρά την ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης των δασκάλων 

που πραγματοποιήθηκε, δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς για «την επιστημονική, επαγγελματική και 

κοινωνική αναβάθμιση του ρόλου του δασκάλου. Προτείνει εξειδίκευση σπουδών και διδασκαλία 

ενδεικτικών ενοτήτων, σε προπτυχιακό επίπεδο, μεταξύ των οποίων βασική θέση έχουν τα θέματα της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» (Χιωτάκης, 2002: 82).  

Σημαντική είναι η διαπίστωση, ακόμη, ότι σε απόφοιτους εκπαιδευτικούς των παιδαγωγικών 

Τμημάτων των Πανεπιστημίων παρατηρείται ανεπάρκεια στο βαθμό ενημέρωσης και κατάρτισης 

σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής από το βασικό πρόγραμμα σπουδών τους (Καρατζιά & 

Σπινθουράκη, 2004). 

Σύμφωνα με έρευνα των Παλαιολόγου και Ευαγγέλου (2007), οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι 

έχουν ελλιπείς γνώσεις σε θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής παρόλο που έχουν 

παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης (Χατζηδάκη & Κατσαρού, 2011: 897).  

Το εκπαιδευτικό σύστημα έχοντας το αναπαραγωγικό ρόλο των ανθρωπίνων αξιών τη 

κοινωνίας, όπως η ισότητα, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η ενεργός συμμετοχή κ.ά. καλείται να 

μεταδίδει και να καλλιεργεί τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στους μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς. 

4. Μεθοδολογία της έρευνας 

4.1. Διερεύνηση και καταγραφή ακαδημαϊκού μαθήματος διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα 

Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων Προσχολικής αγωγής 

των ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η διερεύνηση των γνωστικών αντικειμένων που 

σχετίζονται με τη διαπολιτισμική αγωγή που προσφέρονται στους φοιτητές των Τμημάτων 

Προσχολικής αγωγής των ΑΕΙ και των ΑΤΕΙ, ώστε να διαπιστωθεί πόσο προετοιμασμένος και 

διαπολιτισμικά έτοιμος είναι ο μελλοντικός εκπαιδευτικός-παιδαγωγός από τη βασική του 

κατάρτιση. Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών των 

Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των ελληνικών Πανεπιστημίων και τα Τμήματα Προσχολικής 

Αγωγής των ελληνικών ΑΤΕΙ. Επίσης, γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά 

Πανεπιστήμια. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.  
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4.2. Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

4.2.1. Σκοπός της έρευνας 

Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής όσον αφορά τις επιμορφωτικές ανάγκες τους σε ζητήματα 

διαπολιτισμικότητας, καθώς και των διαπολιτισμικών ζητημάτων ή/και προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, των προοπτικών κλπ. Η διερεύνηση αυτή είναι πολύ 

σημαντική, αν λάβουμε υπόψη μας ότι φαινόμενα που συνδέονται με τη διαπολιτισμικότητα, 

αποτελούν συχνά έκφραση άνισων κοινωνικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να επιφέρουν συχνά 

σημαντικές επιπτώσεις και αλλαγές στην λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν θα μπορούσαν να είναι τα εξής:  

 Αναγνωρίζουν την ύπαρξη φαινομένων που συνδέονται με ζητήματα διαπολιτισμικότητας 

στην καθημερινή εκπαιδευτική τους πραγματικότητα; 

 Ποια η στάση των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας σχετικά με τη συμμετοχή σε 

επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν ζητήματα διαπολιτισμικότητας;  

 Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τη συμμετοχή τους ή μη συμμετοχή τους, σε 

προγράμματα διαπολιτισμικότητας; 

 Ποιες προτάσεις προτείνονται σχετικά με τη διευκόλυνση συμμετοχής σε επιμορφωτικά 

προγράμματα; 

4.2.2. Δείγμα της έρευνας 

Στην έρευνα συμμετείχαν πτυχιούχοι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας, ανώτατης και 

ανώτερης εκπαίδευσης,  κατά το σχολικό έτος 2017- 2018, της πόλης Αθήνας. Ο πληθυσμός τους 

ανέρχεται σε 18, εκ των οποίων 7 είναι νηπιαγωγοί και 11 βρεφονηπιοκόμοι.  

4.2.3. Εργαλείο συλλογής της έρευνας 

Η ποιοτική μέθοδος επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας καθώς, όπως 

προαναφέραμε, επιδίωξή μας είναι η σε βάθος μελέτη της κατάρτισης και επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής σε ζητήματα που αφορούν τη διαπολιτισμική αγωγή και 

εκπαίδευση.  

Η παρούσα ποιοτική έρευνα διεξήχθη με ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις. Άλλωστε, η 

συνέντευξη ως μέσο συλλογής υλικού έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, θεωρείται ότι προσφέρει 

πληροφορίες υψηλότερης ποιότητας με μικρότερο βαθμό στατιστικής μεροληψίας συγκριτικά με 

άλλες μεθόδους (Howard & Sharp, 2001). Ειδικότερα, η μέθοδος αυτή προτιμήθηκε, καθώς σκοπός 

της έρευνας ήταν η μελέτη στοιχείων όπως, αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών σε 

ζητήματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση αυτών, 

αξιοποίηση αποκτούμενης επιμόρφωσης και αξιολόγηση αυτής. 

4.2.4. Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη αποκλειστικά στην πόλη της Αθήνας, συνεπώς δε περιλαμβάνει 

ποικίλες περιοχές της Ελλάδας (γεωγραφικός περιορισμός). Θα ήταν ωφέλιμο εάν γινόταν σε 

περισσότερες περιοχές και σε μεγαλύτερο αντιπροοδευτικό δείγμα.  
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5. Αποτελέσματα της έρευνας 

5.1. Διερεύνηση και καταγραφή γνωστικών αντικειμένων διαπολιτισμικής αγωγής σε 

Προγράμματα Σπουδών Τμημάτων Προσχολικής αγωγής (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή των ακαδημαϊκών μαθημάτων 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που εμφανίζονται σε προγράμματα σπουδών Προγράμματα Σπουδών 

Τμημάτων Προσχολικής αγωγής (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) 

5.1.1. Μαθήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των 

Πανεπιστημίων (ΑΕΙ) 

Πίνακας 1: Μαθήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα Τμημάτων Προσχολικής αγωγής των ΑΕΙ 

 

Πανεπιστήμιο Τμήμα 

Κατηγορία μαθημάτων 

Σύνολο 
Υποχρεωτικά 

Κορμού 
Υποχρεωτικά 

Επιλογής 

Αιγαίου  
Τμήμα επιστημών 
προσχολικής αγωγής και 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού  

0 1 1 

Αριστοτέλειο 
Θεσσαλονίκης  

Τμήμα επιστημών 

προσχολικής αγωγής και 
εκπαίδευσης 

1 1 2 

Δημοκρίτειο 
Θράκης 

Τμήμα επιστημών της 
εκπαίδευσης στην προσχολική 
ηλικία 

1 1 2 

Δυτικής 
Μακεδονίας 

Παιδαγωγικό τμήμα 
νηπιαγωγών 

2 6 8 

Εθνικό & 
Καποδιστριακό 
Αθηνών 

Τμήμα εκπαίδευσης και 
αγωγής στην προσχολική 
ηλικία  

0 2 2 

Ιωαννίνων 
Παιδαγωγικό τμήμα 
νηπιαγωγών 

1 1 2 

Θεσσαλίας 
Παιδαγωγικό τμήμα 
προσχολικής εκπαίδευσης 

2 0 2 

Κρήτης  
Παιδαγωγικό τμήμα 
προσχολικής εκπαίδευσης  

1 1 2 

Πάτρας  
Τμήμα επιστημών της 
εκπαίδευσης και της αγωγής 
στην προσχολική ηλικία 

1 5 6 

Σύνολο 9 18 - 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον πίνακα 1, τα ακαδημαϊκά μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) 

που μπορούν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των 

ελληνικών ΑΕΙ, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών είναι από ένα έως οκτώ ανάλογα με  

το τμήμα φοίτησης. Τα περισσότερα μαθήματα, οκτώ στο σύνολο, υπάρχουν στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και έξι μαθήματα διδάσκονται στο 

Τμήμα επιστημών της εκπαίδευσης και της αγωγής στην προσχολική ηλικία του Πανεπιστημίου 

Πάτρας, ενώ τα λιγότερα (ένα σε αριθμό), στο Τμήμα επιστημών προσχολικής αγωγής και 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συνολικά προσφέρονται εννέα 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

681 

υποχρεωτικά μαθήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και δεκαοκτώ επιλογής στα ελληνικά 

πανεπιστήμια.  

5.1.2. Μαθήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των 

Ανωτέρων (ΑΤΕΙ) 

Πίνακας 2: Μαθήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα Τμημάτων Προσχολικής αγωγής των ΑΤΕΙ 

 

 

ΑΤΕΙ 

 

Τμήμα 

Κατηγορία μαθημάτων Σύνολο 

Υποχρεωτικά 
Κορμού 

Υποχρεωτικά 
Επιλογής 

Θεσσαλονίκης  Προσχολικής 
αγωγής  

0 0 0 

Ηπείρου  Προσχολικής 
αγωγής 

1 0 1 

Αθήνας  Προσχολικής 
αγωγής 

0 1 1 

Σύνολο   1 0 - 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 2, μόνο ένα ακαδημαϊκό μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

προσφέρεται ως υποχρεωτικό, στο Τμήμα Προσχολικής αγωγής του ΑΤΕΙ Ηπείρου, ένα ως 

επιλογής στο Τμήμα Προσχολικής αγωγής του ΑΤΕΙ της Αθήνας ,ενώ στο αντίστοιχο Τμήμα των 

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης κανένα.  

5.1.3. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διαπολιτισμικής Αγωγής στα ελληνικά 

Πανεπιστήμια 

Πίνακας 3: Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 

Πανεπιστήμιο Τμήμα Τίτλος ΠΜΣ 

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και της Σχολής 
Γραμμάτων, Γλωσσών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Angers της 
Γαλλίας 

Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην 
Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική & 
Πολιτισμική Διαφορετικότητα 
Σχολικών Πληθυσμών 

Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 

Θράκης 

Γλώσσας, Φιλολογίας και 
Πολιτισμού Παρευξεινίων 

Χωρών ΔΠΘ σε συνεργασία με 
το Τμήμα Επιστημών 
Εκπαίδευσης (Facolta di Scienze 
della Formazione, F.S.F.) του 
Πανεπιστημίου Suor Orsola 
Benincasa (S.O.B.) (Νάπολης, 
Ιταλίας) 

Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και 
διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
 

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
 
 

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης ΑΠΘ, 

Πανεπιστήμιο Maine (Le Mans) -
Γαλλία 

Διδακτικές της πολυγλωσσίας και 
γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση των 

γλωσσών και των πολιτισμών σε 
πολύγλωσσα περιβάλλοντα 

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 

Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας 

Γλώσσας και Φιλολογίας 
Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και 
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Θεσσαλονίκης Διαπολιτισμικές Σπουδές στο 
Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο  

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας 

Γαλλική Λογοτεχνία και 
Διαπολιτισμικότητα 

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

Επιστήμες της Αγωγής (με 
κατεύθυνση: Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση) 

Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας 

Επιστήμες της Αγωγής (με 
κατεύθυνση: Συγκριτική και 
Διαπολιτισμική Eκπαίδευση) 

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

Επιστήμες της Αγωγής (με 
κατεύθυνση: Συγκριτική, 

Διαπολιτισμική και Δίγλωσση 
Εκπαίδευση) 

Πανεπιστήμιο 
Πατρών 

Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

Επιστήμες της Αγωγής (με 
κατεύθυνση: Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση και η Ελληνική ως 
Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα) 

Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο 
Θράκης 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμική 
ετερότητα και εκπαίδευση 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 3, προσφέρονται δέκα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα 

ελληνικά Πανεπιστήμια που αναφέρονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, ένα 

στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής 

Γραμμάτων, Γλωσσών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Angers της Γαλλίας, δύο 

στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ένα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και, 

ένα στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης (Facolta di Scienze 

della Formazione, F.S.F.) του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa (S.O.B.) (Νάπολης, Ιταλίας), 

τρία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

(2) και Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με το Πανεπιστήμιο Maine (Le 

Mans) -Γαλλία (1)). Επίσης, δύο προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας), ένα στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Κρήτης και ένα στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Πάτρας.  

5.2. Απόψεις εκπαιδευτικών 

Όσον αφορά τη γνωστική και επιμορφωτική επάρκεια, αναλύοντας τα δεδομένα των 

απαντήσεων οι νεότεροι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας αναφέρουν ότι δέχτηκαν στα πλαίσια 

μαθήματος εξαμήνου πληροφορίες για τη διαπολιτισμικότητα α) ως έννοια και β) κάποια 

παραδείγματα , "καλές πρακτικές" για την ένταξη των παιδιών στις τάξεις. Παρόλα αυτά, συχνά 

απαντούν ότι δεν θυμούνται καν το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος, ίσως γιατί τότε 

που φοιτούσαν ζητήματα μετανάστευσης κλπ δεν απασχολούσαν τόσο την χώρα μας. Εν αντιθέσει, 

οι μεγαλύτερες σε ηλικία ερωτώμενες, δεν θυμούνται να έχουν λάβει ποτέ στη διάρκεια των 

προπτυχιακών σπουδών τους κάποια σχετική μόρφωση. Στο σύνολο τους οι ερωτώμενες δεν έχουν 

προβεί στην παρακολούθηση κάποιου σεμιναρίου ή άλλου είδους ειδίκευσης στη βάση της 

διαπολιτισμικότητας. Όπως συγκεκριμένα αναφέρουν «δεν έτυχε». Στο σύνολο τους θεωρούν ότι, 

δεν έλαβαν επαρκείς πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση της διαπολιτισμικότητας. 

Αποσπασματικές χαρακτηρίζονται πληροφορίες που έλαβαν και «σχετίζονταν περισσότερο με 
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παραδείγματα διαχείρισης του σοκολατένιου παιδιού».  Θεωρούν δε στο σύνολο τους, ότι «η ανάγκη 

αυτή έχει εμφανιστεί πρόσφατα με τους μετανάστες και το προσφυγικό...». Οι ερωτώμενες 

παρακολουθούν από συχνά έως πολύ συχνά προγράμματα επιμόρφωσης, σεμινάρια, συνέδρια κλπ, 

όχι όμως διαπολιτισμικής φύσεως. Συνηθέστερα επιλέγουν συνέδρια με θεματολογίες περισσότερο 

πρακτικές για την καθημερινότητα τους. Πιο συγκεκριμένα, εκφράζονται οι απόψεις: «δεν με 

ενδιαφέρουν ζητήματα διαπολιτισμικότητας, περισσότερο θα παρακολουθούσαν σεμινάρια πρώτων 

βοηθειών, ψυχολογίας, παιδαγωγικά.... που θα μπορούσα να τα αξιοποιήσω και στην καθημερινή 

ζωή μέσα στην τάξη». 

Σχετικά με του παράγοντες που επιδρούν στη γνωστική επιμόρφωση/ ανάπτυξη των 

παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας, συνηθέστερα αναφέρονται λόγοι οικονομικοί και λόγοι έλλειψης 

χρόνου για την επιλογή. Κάποια απ' τις ερωτώμενες αναφέρει «δεν με ενδιαφέρουν θέματα 

διαπολιτισμικότητας, ίσως γιατί  έτσι και αλλιώς, δεν θα μπορούσα να τους αποδεχτώ εύκολα..».  Στο 

σύνολο τους, οι ερωτώμενες, απαντούν πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι η κύρια πηγή 

πληροφόρησης τους. Σπανιότερα, αναφέρουν πληροφόρηση από συναδέλφους. Ακόμη σπανιότερα, 

αναφέρουν πληροφόρηση μέσω email ή sms. Ωστόσο, η πλειοψηφία αυτών, δεν θεωρεί πρώτιστη 

ανάγκη την παρακολούθηση σεμιναρίων διαπολιτισμικού χαρακτήρα: «πιο σημαντικά θεωρώ άλλα 

ζητήματα για τα οποία δεν επιμορφωνόμαστε, ιατρικά κυρίως..», ή εστιάζουν σε θεματολογία 

συνεδρίων που θα εμπεριείχε στοιχεία διαπολιτισμικότητας: «θεωρώ σημαντική την επιμόρφωση 

μας σε ζητήματα διαχείρισης συγκρούσεων που μπορεί να προκύψουν από διαπολιτισμικές διαφωνίες, 

ζητήματα που σχετίζονται με την αποδοχή του άλλου γενικά όμως και του ΑΜΕΑ και του αλλοεθνή 

κλπ ...». Στο σύνολό τους οι ερωτώμενες δεν γνωρίζουν στο περιβάλλον τους φιλικά πρόσωπα ή 

συναδέλφους που να έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια διαπολιτισμικού περιεχομένου. Ωστόσο, 

ακόμη και αν κάποιο γνωστό τους άτομο παρακολουθούσε, αυτό δεν θα αποτελούσε κίνητρο, 

εφόσον συνηθέστερα παρακολουθούν μόνες τους σεμινάρια και επιμορφώσεις. Χαρακτηριστικά 

έχει αναφερθεί: «Ίσως να με παρακινούσε κάποια φίλη ή συνάδελφος να πάω και πραγματικά θα 

περνούσαμε καλά και πιθανόν να μαθαίναμε και πράγματα... αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν θα 

αποφάσιζα να πάω για τον σωστό λόγο...». 

Όσον αφορά την αξιοποίηση επιμόρφωσης στις παιδαγωγικές πρακτικές, οι παιδαγωγοί 

θεωρούν πως οποιαδήποτε επιμόρφωση σε ζητήματα διαπολιτισμικότητας «είναι καλοδεχούμενη 

και σίγουρα κάπου θα βοηθήσει...». Μία ερωτώμενη αναφέρει:  «... Σίγουρα θα μου έδινε ιδέες για το 

πώς να διαχειριστώ μια διαπολιτισμική τάξη, δραστηριότητες, υλικό, στοιχεία για άλλους πολιτισμούς, 

για θρησκεία συνήθειες κ.λπ.». Όσοι ερωτηθέντες έτυχαν σε τάξη διαπολιτισμική προσπάθησαν με 

δική τους πρωτοβουλία να αποκτήσουν γνώσεις και πληροφορίες για άλλους πολιτισμούς 

αλλοδαπών παιδιών, («φρόντισα να μάθω για τα ήθη και έθιμα τους, διάβασα βιβλία, έφερα ή έφεραν 

μουσικές από τις χώρες τους, γενικά προσπάθησα να ενταχθούν αβίαστα στο σύνολο...»). Όσοι δεν 

έτυχαν σε τάξη διαπολιτισμική, είτε απαντούν σαν να μην θέλουν να αποδεχτούν αυτή τη σύγχρονη 

εκπαιδευτική πραγματικότητα, για παράδειγμα: «δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι ότι θα γίνει κάτι 

τέτοιο», είτε απαντούν πως θα το αντιμετώπιζαν, όπως συνηθίζουν έως τώρα: «θα το δούλευα όπως 

και κάθε άλλη ιδιαιτερότητα που έχει τύχει να προκύψει...», είτε θα φρόντιζαν για την επιμόρφωσή 

τους τότε («θα το κοίταζα στο ιντερνέτ και σίγουρα κάτι θα έβρισκα»). Οι ερωτώμενες θεωρούν ότι η 

παρακολούθηση σεμιναρίων ή επιμορφωτικών προγραμμάτων θα μπορούσε «να διευρύνει τις 

γνώσεις μου παιδαγωγικά, επιστημονικά και σαν άνθρωπος...», ή ότι «θα μπορούσε να προσφέρει 

γνώσεις για τεχνικές διαχείρισης αντιδράσεων ως προς τους διαφορετικούς γονείς, γιατί συνήθως οι 

ενήλικες έχουμε το πρόβλημα... Οι μικροί τα βρίσκουν μεταξύ τους...» . Στο σύνολό τους 

παραδέχονται ότι θα διαφοροποιούσαν τη διδασκαλία τους, προκειμένου να βοηθήσουν στην 

ομαλή ένταξη, αν και εκφράζεται η άποψη «δεν θα άλλαζα τίποτα, γιατί τότε θα ήταν σαν να κάνω 

εγώ εξ αρχής τη διάκριση...».  
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6. Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν το χώρο της εκπαίδευσης να καλείται να διαχειριστεί την 

ένταξη και αγωγή των αλλοδαπών μαθητών με αποτελεσματικότητα.  

Η διαμόρφωση των νέων απαιτήσεων και προσδοκιών στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον 

καθιστά το ρόλο του εκπαιδευτικού πολύ σημαντικό  και απαραίτητη τη δια βίου ανανέωση των 

γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και πρακτικών που χρησιμοποιεί στη διδασκαλία του. Η 

σημασία και η αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα 

διαπολιτισμικότητας τονίζεται από φορείς στην Ελλάδα και την Ευρώπη καθώς και από διεθνείς 

οργανώσεις (UNESCO, Συνθήκη του Μάαστριχτ, Συνδιάσκεψη της Πράγας κ.ά.), όλο και 

περισσότερο (Πανταζής, 2006: 112, Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2000: 15).  

Όπως διαπιστώνεται από το θεωρητικό και από το ερευνητικό μέρος της έρευνας, η βασική 

κατάρτιση των υποψηφίων εκπαιδευτικών-παιδαγωγών προσχολικής αγωγής και η δια βίου 

επιμόρφωσή τους στη διαπολιτισμική αγωγή παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις στην ποσότητα των 

γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής και στην 

οργάνωση και την έγκυρη ενημέρωση σχετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων αλλά, και στην 

ποιότητα αυτών, πολλές φορές. Η βασική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κρίνεται 

απαραίτητη για την αποτελεσματική διδασκαλία, τη δημιουργία θετικού κλίματος, την επικοινωνία 

και τη συνεργασία με τους μαθητές και τους γονείς στο πλαίσιο του αλληλοσεβασμού, της 

αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης, της υπευθυνότητας κλπ.. 

Προτείνεται η συνεχής ανανέωση των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, καθώς και η οργάνωση και υλοποίηση ενδοσχολικών -

περιφερειακών (δια ζώσης ή διαδικτυακών) επιμορφωτικών σεμιναρίων, με θεωρητικό και 

πρακτικό χαρακτήρα, σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, διαπολιτισμικής επικοινωνίας και 

συμβουλευτικής ψυχολογίας από εξειδικευμένους και έμπειρους επιμορφωτές προκειμένου οι 

εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες (Λεζέ, 2011: 862), ώστε να 

διαχειρίζονται διαπολιτισμικά ζητήματα της τάξης και της σχολικής μονάδας αποτελεσματικά.  

Επίσης, ιδιαίτερα ωφέλιμη θα ήταν η επικοινωνία και η συνεργασία των εκπαιδευτικών από 

διαφορετικές χώρες, αναπτύσσοντας σχέσεις πολιτισμικής θεματικής, που θα προάγουν 

διαπολιτισμικές ιδέες, αξίες, στάσεις, αποκτώντας γνώσεις διαφορετικών πολιτισμών, τις 

επιπτώσεις από τη φοίτηση αλλοδαπών παιδιών στη λειτουργία του σχολείου, για την κοινωνική 

συνοχή  αλλά και για τη μη ένταξη των μαθητών αυτών (Πανταζής, Σακελλαρίου & Μπάκας, 2011: 

869). 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ11 

 

Τσούνη Βασιλική 

Υποψήφια Διδάκτωρ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσουμε τη θεωρία Πραγματισμού του Dewey 

και να αντλήσουμε  τα στοιχεία από τη νέα του παιδαγωγική τα οποία μοιάζουν επίκαιρα στη 

σημερινή εποχή. Στη συνέχεια θα αναδειχτούν οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

και θα επιχειρηθεί συγκριτική μελέτη των δύο αυτών θεωριών, ώστε να προκύψουν εκείνα τα 

σημεία που θα δύναται να συμβάλλουν στην παροχή μιας πιο ποιοτικής εκπαίδευσης, η οποία θα 

είναι ικανή συνθήκη για έξοδο της κοινωνίας μας από την κρίση. Τα αποτελέσματα της μελέτης 

αυτής θα μπορούν να οδηγήσουν στην υιοθέτηση  καλών πρακτικών για μια ποιοτική εκπαίδευση. 

Αισιοδοξούμε όχι μόνο στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που μπορεί να δώσουν νέα πνοή 

στη σημερινή διαπολιτισμική μας εκπαίδευση, αλλά και στην επέκταση συγκριτικών μελετών 

άλλων αξιόλογων θεωριών μάθησης και παροχής γνώσης που θα αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα 

σε μια εκπαιδευτική διαδικασία που αποτελεί την πραγματική δύναμη εξόδου από την κρίση. Η 

εκπαίδευση μπορεί και οφείλει να είναι ο πραγματικός αρωγός μιας κοινωνίας, η οποία θα βασιστεί 

σε κάποιες νέες πρακτικές για να πραγματώσει τον τόσο δύσκολο ρόλο σε μια κοινωνία πιο 

πολύχρωμη από ποτέ. 

 

Λέξεις κλειδιά: Νέα Παιδαγωγική, διαπολιτισμικότητα, χαρούμενη μάθηση, συναισθηματική 

καλλιέργεια 

1.Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση στη σημερινή εποχή αντιμετωπίζει δυσκολίες, μαστίζεται από  προβλήματα, 

αφού φαίνεται ότι παρά την υποτιθέμενη εξέλιξη και ποιοτική βελτίωση των παιδαγωγικών 

μεθόδων, οι μαθητές έχουν διαρκώς μειωμένο ενδιαφέρον για το σχολείο κα επίσης, ίσως ακόμα 

πιο σημαντικό, θεωρούν ότι η μόρφωση που παίρνουν από αυτό  δεν είναι η κατάλληλη για να τους 

οδηγήσει στην εύρεση εργασίας και την αποτελεσματικότητά τους σε ένα τομέα καταλυτικής 

σημασίας για την εξέλιξή τους. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με τη μαθητική 

δυσφορία και το εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται συνεχώς σε νέες αναζητήσεις με την ελπίδα 

προσέγγισης ενός αποτελεσματικότερου συστήματος, ελκυστικότερου από την πλευρά του μαθητή.  

2.Κυρίως μέρος 

Θα ακολουθήσει μελέτη της θεωρίας του Dewey, παρουσίαση των βασικών αρχών της Νέας 

του Παιδαγωγικής και στη συνέχεια η θεωρητική προσέγγιση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε 

μια κοινωνία όλο και πιο ανομοιογενή , όλο και πιο πολύχρωμη. Θα αναδειχτούν εκείνα τα σημεία 

τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, συμβάλλοντας στην 

αναβάθμισή του. 
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2.1.1.Dewey 

«H εκπαίδευση δεν είναι η προετοιμασία για τη ζωή, είναι η ίδια η ζωή».  

Dewey 

 

O φιλόσοφος και παιδαγωγός Dewey, συνδυάζοντας δύο ιδιότητες απαραίτητες και 

αλληλένδετες για μια υγιή παιδεία, συνοψίζει τη θέση του σε αυτά τα λιτά λόγια που αποδίδουν το 

απόλυτο νόημα στην έννοια παιδεία και την ταυτίζουν με την ίδια τη ζωή.  

Με το πολύ εύστοχο παράδειγμα της πέτρας ( Ντιούι, 2016:29), ο Dewey  τονίζει πως ο 

άνθρωπος διαφοροποιείται από τα άψυχα γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει ενέργειες του 

περιβάλλοντος προς δικό του όφελος. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αν μια πέτρα δεχτεί επάνω της 

πολύ ισχυρή δύναμη, δεν μπορεί να αντισταθεί και θρυμματίζεται σε πολύ μικρά κομμάτια. Ο 

άνθρωπος, όμως, ως ζωντανό ον, μπορεί να ανθίσταται και να υποτάσσει ενέργειες, οι οποίες 

διαφορετικά θα τον ανάλωναν και θα του αφαιρούσαν την πραγματική του ταυτότητα.  

Αυτή είναι μία δυναμική διαδικασία, με την οποία η ζωή συνεχίζεται με διαρκείς 

επαναπροσαρμογές του περιβάλλοντος στις ανάγκες του ζώντος,  στην προκειμένη περίπτωση του 

ανθρώπου, περιλαμβάνοντας ένα ευρύτερο φάσμα εθίμων, πεποιθήσεων, θεσμών. Έτσι, ανάλογα 

δημιουργούνται και ανανεώνονται συνεχώς εμπειρίες, αναδημιουργούνται πεποιθήσεις, ιδεώδη, 

πρακτικές και επέρχεται ανανέωση της κοινωνικής ομάδας, συνέχιση της ζωής, μέσο της οποίας 

αυτής συνέχισης αποτελεί η εκπαίδευση. Έτσι, ενώ κάθε μέλος με την πάροδο του χρόνου χάνεται, 

η ζωή της ομάδας συνεχίζεται. 

Η εκπαίδευση είναι το εργαλείο με το οποίο γεφυρώνεται το χάσμα ανάμεσα στις αρχικές 

ικανότητες των ανώριμων μελών που έρχονται στην κοινωνία και των προτύπων και εθίμων των 

μεγαλυτέρων. Η εκπαίδευση διαδραματίζει, λοιπόν, κοινωνικό ρόλο, συντελώντας στη μετάδοση 

και μεταβίβαση εθίμων, ιδεωδών και προτύπων σε μία διαδικασία « σταθερής επανύφανσης του 

κοινωνικού ιστού» (ο.π, 31). 

Έτσι, μέσω της εκπαίδευσης τα πρότυπα και τα έθιμα μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά και 

έτσι ο κοινωνικός ιστός δεν μένει ποτέ σταθερός, αλλά βρίσκεται σε μία συνεχή διαδικασία 

αλλαγής, όπου οι νέες ιδέες συνυφαίνονται με τις παλιές παίρνοντας μία νέα μορφή που 

ανταποκρίνεται στις παροντικές συνθήκες όπως αυτές διαμορφώνονται.  

Σύμφωνα με τον Dewey  (o.π, σελ. 32):  « οι άνθρωποι ζουν σε κοινότητα χάρη στα 

πράγματα τα οποία μοιράζονται από κοινού και η επικοινωνία είναι ο τρόπος με τον οποίο φτάνουν 

να κατέχουν πράγματα από κοινού και εκείνο το οποίο πρέπει να έχουν από κοινού για να 

συνιστούν κοινότητα ή κοινωνία είναι σκοποί, πεποιθήσεις, αποβλέψεις – γνώση» 

Οι άνθρωποι, λοιπόν, μέσα σε μία κοινωνία αλληλεπιδρούν και μέσα από αυτή την 

αλληλεπίδραση επικοινωνούν, μοιράζονται σκέψεις, πεποιθήσεις, δημιουργούν γνώση από κοινού.  

Η θεωρία της γνώσης του Dewey είναι δομημένη πάνω στην ευρύτερη αντίληψη της 

φιλοσοφίας του Πραγματισμού, ενός ρεύματος που υποστηρίζει ότι δεν  υπάρχει αντικειμενική 

αλήθεια και η γνώση είναι κατασκευή που είναι χρήσιμη στο βαθμό που είναι ωφέλιμη στην 

καθημερινή ζωή. Γι’ αυτό, εξάλλου, η θεωρία της γνώσης του Dewey αποκαλείται  

ινστρουμενταλιστική (ως εργαλείο για την επιτυχή έκβαση μιας δραστηριότητας). Συνδέει, λοιπόν, 

ο Dewey τη γνώση με την πρακτική ανάγκη, με αυτό που πρέπει να έχει κάποιος ως πνευματική 

παρακαταθήκη, ώστε να είναι ικανός να αντεπεξέρχεται σε πρακτικά ζητήματα και να 

αναπτύσσεται συνεχώς.  

Ορίζει κατά συνέπεια ότι «..... ο τελικός σκοπός της παιδείας είναι να παρέχει στα άτομα την 

ικανότητα να συνεχίσουν τη μόρφωσή τους ..... η ανταμοιβή της μάθησης είναι η συνεχιζόμενη 

ικανότητα για ανάπτυξη» ( Dewey, 1966: 100). Όσο πιο αποτελεσματικά αντεπεξέρχεται ένα άτομο 

στις πρακτικές του ανάγκες, τόσο αντλεί από αυτό ικανοποίηση και αυτό αποτελεί την ανταμοιβή 

του και συγχρόνως το κίνητρο για περαιτέρω εκπαίδευση και μάθηση.  

Φαίνεται, λοιπόν, σαν να γίνεται μία διαρκής ανατροφοδότηση του ατόμου μέσα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και η μάθηση δεν είναι στείρα συσσώρευση γνώσεων, αλλά γεμίζει το 
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άτομο με αίσθημα ικανοποίησης και κατά συνέπεια του παρέχει τα κίνητρα ώστε να προσπαθήσει 

ακόμα περισσότερο και να έχει διαρκή εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Καταλήγοντας, τονίζει: « όχι η τελειότητα ο τελικός σκοπός, αλλά η διαδικασία της 

τελειοποίησης, της ωρίμανσης, του εξευγενισμού, είναι ο στόχος στη ζωή» ( Dewey, 1920: 177). 

Εν κατακλείδι, δεν στοχεύουμε στην τελειότητα, αλλά στον τέλειο τρόπο με τον οποίο θα 

επιτευχθεί η διαδικασία της ωρίμανσης, γιατί όταν η διαδικασία είναι υγιής και άρτια, τότε και η 

ωρίμανση είναι ανάλογη και το άτομο πληρέστερο για τον αγώνα του στη ζωή.  

2.1.2. Νέα Παιδαγωγική κατά Dewey 

O Dewey δεν έμεινε ένας θεωρητικός φιλόσοφος, αλλά ονειρευόμενος μια νέα παιδαγωγική 

προσπάθησε να κάνει πράξη μία εκπαίδευση διαφορετική από αυτή του παρελθόντος, αισιοδοξούσε 

ότι η εκπαίδευση μπορεί να βελτιωθεί και να απαλλαχτεί από τις αγκυλώσεις που τη χαρακτήριζαν 

στο παρελθόν ( Χριστόπουλος Κ.,2005:11-14). 

Διαπίστωσή του αποτελεί το γεγονός ότι: « στο παραδοσιακό σχολείο το παιδί δεν μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τις εμπειρίες που αποκτά έξω από το σχολείο, ενώ από την άλλη πλευρά είναι 

ανίκανο να εφαρμόσει στην καθημερινή ζωή αυτό που μαθαίνει στο σχολείο. Αυτή είναι η 

απομόνωση του σχολείου, η απομόνωσή του από την καθημερινή ζωή ( Dewey, 1982:60). Αυτή 

την απομόνωση ο Dewey τη θεωρούσε ως το μείζον πρόβλημα της παλαιάς παιδαγωγικής και έτσι 

με την νέα του παιδαγωγική ήθελε και προσδοκούσε να δώσει νέα πνοή στην παιδαγωγική 

διαδικασία, δημιουργώντας ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνία 

και ισχυροποιώντας τους δεσμούς που θα οδηγήσουν στη δημιουργία σταθερών δομών, 

εναρμονισμένων μεταξύ τους. 

Το αληθινό νόημα της διαπαιδαγώγησης σύμφωνα με τον Dewey είναι ο δυναμικός της ρόλος 

και η προωθητική της λειτουργία ( Dewey J., 1926:132-135). Έτσι, η παραδοσιακή πια 

παιδαγωγική με τον παθητικό ρόλο εισδοχής και αφομοίωσης γνώσεων παρεχόμενων από τον 

δάσκαλο έπρεπε να δώσει τη θέση της σε μια ενεργητική και δυναμική διαδικασία, όπου το παιδί 

θα βρισκόταν στο κέντρο του ενδιαφέροντος, σε μια μαθητοκεντρική παιδαγωγική.  

Μια παιδαγωγική προσαρμοσμένη σε μια πραγματικότητα που διαρκώς αλλάζει, όπως 

αλλάζει ο άνθρωπος, το περιβάλλον του και οι εκάστοτε εμπειρίες του. Σε αυτή τη διαρκώς 

μεταβαλλόμενη πραγματικότητα προσπαθεί να εφοδιάσει τον άνθρωπο, να τον κάνει επαρκή για να 

λειτουργεί δυναμικά και να βρίσκει αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων του.  

Βασικό κομμάτι της εμπειρίας του αποτελούν τα αισθητά καθώς και τα συναισθήματα που 

διακατέχουν την ανθρώπινη οντότητα όπως η ανησυχία, ο φόβος, η χαρά, η προσδοκία, η ελπίδα 

(Dewey, 1981: 18). Στοχεύει με τη νέα του παιδαγωγική να εμπλουτίσει το συναισθηματικό 

δυναμικό του παιδιού και να του δώσει την ευκαιρία να επιλέξει το ίδιο εμπειρίες που είναι πιο 

κοντά στα ενδιαφέροντά του, σε αυτό με το οποίο θα ήθελε να ασχοληθεί και να σχεδιάσει το ίδιο 

τον χάρτη των προσδοκιών του μέσα από την αρμονική συνύπαρξης θεωρίας και πράξης. Φαίνεται 

εδώ χαρακτηριστικά ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης που στο παρελθόν δεν 

περνούσε ίσως καν από τη σκέψη τόσο του συστήματος όσο και του εκπαιδευτικού.  

Επίσης, η διαδικασία της σκέψης προϋποθέτει την εμπειρία και δεν είναι κάτι ξεκομμένο από 

αυτή ( Χριστόπουλος, 2005:26). Μέσα από την εμπειρία, σύμφωνα με τον Dewey, η σκέψη 

δραστηριοποιείται γιατί παρουσιάζονται προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν και κατά 

συνέπεια πρέπει να εφευρεθεί ο κατάλληλος τρόπος. Αν η καθημερινή πρακτική είναι αυτή της 

απλής εισροής γνώσεων, τότε αφορά μόνο το περιεχόμενο της μάθησης και την αφομοίωση της 

ύλης και όχι την καλλιέργεια της σκέψης, που αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ανθρωπότητας.  

Στο βιβλίο του: «Το σχολείο και η κοινωνία» ο Dewey γράφει: « η πρώτη προσέγγιση σε 

οποιοδήποτε μάθημα στο σχολείο, αν πρόκειται να ενεργοποιηθεί η σκέψη και όχι να μαθευτούν 

απλώς λέξεις, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν “αντισχολική”», εννοώντας ότι το παιδί πρέπει να 

δραστηριοποιεί τη σκέψη του σε πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή του έξω από το σχολείο και 

καλείται να δώσει λύσεις.  
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Αντιμετώπιζε την παραδοσιακή εκπαίδευση με επιφυλακτικότητα για το κατά πόσο μπορεί να 

συντελέσει στη σύνδεση με το μέλλον, λέγοντας πως « η παραδοσιακή εκπαίδευση, όταν 

χρησιμοποιείται σαν ακατέργαστο υλικό, είναι τόσο πολύ δεμένη με το παρελθόν, ώστε μας βοηθά 

πολύ λίγο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του παρόντος και του μέλλοντος» ( Dewey, 1980: 

13-14). 

H γνώση, λοιπόν, η οποία είναι στενά δεμένη με το παρελθόν δεν αποτελεί πραγματικό 

εφόδιο, γιατί δεν θα μπορέσουν ποτέ οι μελλοντικές συνθήκες να είναι ίδιες με αυτές του 

παρελθόντος για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η γνώση, έτσι σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη 

πραγματικότητα η γνώση πρέπει να έχει άλλο νόημα. 

Συνοψίζοντας, ο Dewey, ο υπέρμαχος και θεμελιωτής της νέας παιδαγωγικής: 

 Έθεσε τις παραμέτρους μιας εκπαίδευσης μακριά από τη μονολιθικότητα ύλης και μεθόδων 

του παρελθόντος.  

 Έθεσε το μαθητή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, δίνοντάς του δυναμικό ρόλο μέσα στην 

εκπαίδευση και παρέχοντάς του τη δυνατότητα να κάνει ο ίδιος επιλογές ανάλογες των 

ενδιαφερόντων του. 

 Θεώρησε την εμπειρία ως αποτελεσματική παιδευτική ενέργεια και την κατέστησε 

αναγκαίο κομμάτι της εκπαίδευσης 

 Λειτούργησε στην κατεύθυνση αλληλεπίδρασης σχολείου και κοινωνίας και χρησιμοποίησε 

την κοινωνική ζωή  του παιδιού ως τροφή για τη σκέψη του 

 Συνέδεσε την παροχή και απόκτηση της γνώσης με το συναισθηματικό κόσμο του παιδιού. 

Έδωσε στο παιδί τη δυνατότητα να αποκτά τη γνώση μέσα από συναισθήματα χαράς και 

ευφορίας. 

Είναι τόσο μεγάλη η διαφορά σε σχέση με την παραδοσιακή παιδαγωγική, ώστε είναι σαν να 

συντελείται με τη θεωρία του μία μεγάλη στροφή στο χώρο της εκπαίδευσης, μία πλήρης 

μετατόπιση του κέντρου βάρους της εκπαίδευσης από το δάσκαλο και το βιβλίο στο μαθητή και τις 

εμπειρίες του. Δεν θεωρείται πια ο μαθητής κατώτερος του ενήλικα, αλλά μια παρουσία με τη δική 

της δυναμική, που με τη σκέψη και το κριτικό πνεύμα μπορεί συνεχώς να εξελίσσεται και όχι απλά 

να παρακολουθεί τις αλλαγές του παρόντος, αλλά να τις συνδιαμορφώνει, διαμορφώνοντας με αυτό 

τον τρόπο και το δικό του αισιόδοξο μέλλον. 

2.2.Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μια αρχή που βασίζεται στην ισοτιμία των πολιτισμών, 

ένα ιδεώδες και όραμα χωρίς σαφή όρια έτσι ώστε η εφαρμογή της να υλοποιείται από τους 

εκπαιδευτικούς φορείς ανάλογα με την εκάστοτε κρατική πολιτική, χωρίς ένα σταθερό, 

επιστημονικά δομημένο πλάνο. 

Στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και αγωγής είναι η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής 

ικανότητας-δεξιότητας, της ικανότητας, δηλαδή, αποτελεσματικής διαχείρισης της πολιτισμικής 

ετερότητας και της πολιτισμικής διαφοράς (Κεσίδου, 2008: 30). Η διαπολιτισμική δεξιότητα δεν 

αφορά μόνο τις μειονότητες και την εκπαίδευσή τους αλλά και την πλειονότητα, τους μαθητές της 

κυρίαρχης ομάδας (Κεσίδου, 2008: 30). Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση είναι αντίθετη με τη 

συγκρότηση πολιτισμικά και εθνικά εγκλωβισμένων ατόμων και αποσκοπεί στο να:  

 Προσφέρει σε όλους τους μαθητές τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις γνώσεις τις οποίες 

χρειάζονται για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν μέσα στον εθνικό πολιτισμό τους, 

μέσα στον κυρίαρχο πολιτισμό, αλλά και σε άλλους εθνικούς πολιτισμούς.  

 Μετριαστούν τα οδυνηρά συναισθήματα που νιώθουν και οι διακρίσεις που υφίσταται μέλη 

εθνικών και φυλετικών ομάδων (Banks J.,1997). Eίναι προς το συμφέρον της πολιτικής 

δημοκρατίας να προστατεύει το δικαίωμα όλων των πολιτών να διατηρούν τους δεσμούς 

τους με τις εθνικές και πολιτισμικές ομάδες τους (Kymlicka, 1995). Tα άτομα αυτά είναι 
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ικανά να παραμένουν πιστά τόσο στην εθνική τους ομάδα, όσο και στο έθνος- κράτος τους. 

(Banks, 1997α). 

 Αποκτήσουν οι μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών, 

ώστε να μπορούν να αναζητήσουν εργασία στην κοινωνία στην οποία πια ζουν.  

 Δημιουργηθεί περιβάλλον φιλικό προς τους μαθητές που θα σέβεται την προσωπικότητά 
τους και θα τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης.  

Το σχολείο καλείται να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα των πολυπολιτισμικών κοινωνιών γι΄ 

αυτό είναι αναγκαίο οι ερευνητές και θεωρητικοί της εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους 

διδάσκοντες να δημιουργήσουν διευρυμένα προγράμματα σπουδών στα οποία θα ενσωματωθούν 

υλικά, ιδέες και αξίες από μια ποικιλία κουλτουρών. 

Απαιτείται ένα δίκαιο παιδαγωγικό σύστημα όπου οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

τροποποιήσουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους έτσι ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

των διαφορετικών μαθητών. 

3. Αποτελέσματα- Σύγκριση των δύο θεωριών 

Η θεωρία του Dewey: 

 Είναι η θεωρία του Εμπειρισμού και του Πραγματισμού συγκερασμένη με ωφελιμιστικό 

περιεχόμενο 

 Το σχολείο συμβάλλει στην απόκτηση γνώσης από το μαθητή σε πειραματικό επίπεδο και 

θεωρεί ως το μόνο τρόπο να ενωθούν τα διάφορα μέρη του σχολικού συστήματος, το 

πλησίασμα στην ίδια τη ζωή. 

 Σχετικά με την παρεχόμενη γνώση, λαμβάνει υπόψη του την ικανοποίηση των βασικών 

αναγκών του παιδιού για τροφή, ενδυμασία και προστασία και γι’ αυτό χρησιμοποίησε ως 

σχολικές δραστηριότητες την ξυλουργική, τη μαγειρική και την υφαντική  

 Η γνώση μεταδίδεται σε δημοκρατικά πλαίσια για να λειτουργεί ως εκδίπλωση και 

εκγύμναση ικανοτήτων 

 Η γνώση στοχεύει στη διάπλαση αναζητητών και όχι οπαδών  

 Η φιλοσοφία της εκπαίδευσης είναι η προσφορά ελευθερίας και η δημιουργία 

εποικοδομητικής φαντασίας 

 Η πρόοδος συντελείται με τη σύνδεση της παλιάς με την καινούρια εμπειρία  

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: 

 Στοχεύει, θεωρητικά τουλάχιστον στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές, 

ανεξάρτητα από την καταγωγή και τη φυλετική τους ταυτότητα 

 Η γνώση σχηματίζεται πάνω στις αξίες του σεβασμού και της αξιοπρέπειας απέναντι στο 

άτομο 

 Συντελεί στην απόκτηση  από τους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων ανάγνωσης, γραφής 

και μαθηματικών, ώστε να διευκολυνθούν στην αναζήτηση εργασίας στην κοινωνία μέσα 

στην οποία ζουν 

 Παρέχει τη δυνατότητα δίγλωσσης εκπαίδευσης, όταν ο μαθητής δεν γνωρίζει καθόλου τη 

γλώσσα της χώρας υποδοχής 

 Παρέχει τη δυνατότητα ενασχόλησης μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία με αντικείμενα τα 

οποία δεν απαιτούν βαθιά γνώση της γλώσσας, όπως projects με διαθεματική προσέγγιση, 
δραστηριότητες μέσα από την τέχνη, αθλητικές δραστηριότητες  
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4. Συμπεράσματα 

Οι δύο θεωρίες συνδέονται κυρίως στο σημείο όπου η πρόοδος συντελείται με τη σύνδεση 

της παλιάς γνώσης με την καινούρια και η παρεχόμενη γνώση σχετίζεται με τις ανάγκες της 

καθημερινής ζωής. Επίσης, η δημιουργία εποικοδομητικής φαντασίας καθώς και η συναισθηματική 

καλλιέργεια του μαθητή είναι κοινό ζητούμενο. 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση, αν εμπλουτιστεί με κάποιες αρχές από τη θεωρία του Dewey 

μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη και να οδηγήσει σε μία κοινωνία πιο δημιουργική, αρκεί να:  

Καλλιεργηθεί περισσότερο ο  μαθητοκεντρικός χαρακτήρας στην εκπαίδευση, ο οποίος 

θεωρητικά κυριαρχεί, πρακτικά όμως υπολείπεται. Να υπάρξει εξατομικευμένη διδασκαλία έστω 

σε κάποια από τα σχολικά αντικείμενα, ώστε ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα να  «ανήκει» και 

ουσιαστικά στη σχολική μονάδα. 

Να επιτευχθεί η σύνδεση της γνώσης με την καθημερινή ζωή, ώστε με αυτό τον τρόπο να 

χρησιμοποιεί τη γνώση του άμεσα και να του παρέχεται κίνητρο για εμπλουτισμό της.  

Να συμβάλλει στην  απόκτηση εμπειριών και όχι μόνο θεωρητικών γνώσεων, ώστε η 

ανεύρεση εργασίας να διευκολύνεται στο μέλλον. 

Να συμβάλλει στην ενδυνάμωση του συναισθηματικού δυναμικού του μαθητή, κάτι που 

αναδεικνύεται ότι παίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο, αφού ο μαθητής αποκτά μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση και βελτιωμένη αυτοεικόνα. 

Να επιτύχει την προσφορά γνώσης μέσα σε κλίμα χαράς και ευφορίας ,  και η χαρά απορρέει 

από την επιτυχία, από τη μη πιεστική  εκμάθηση γιατί τελικά  

χαρούμενος μαθητής σημαίνει χαρούμενος πολίτης και κατά συνέπεια χαρούμενη κοινωνία  

με νέες ιδέες και αυξανόμενη δυναμική. 

Το όφελος που δύναται να προκύψει στην εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό, αφού το 

σχολείο θα είναι πιο επιθυμητό και η  πιο καλλιεργημένη φαντασία θα μπορεί ευκολότερα να 

δώσεις λύσεις σε σημαντικά προβλήματα. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Έχω το δικαίωμα να 

είμαι διαφορετικός», το οποίο υλοποιήθηκε από το Δημοτικό Σχολείο Παρανεστίου Δράμας τη 

διδακτική χρονιά 2014-2015 και στοχεύει στην ανάπτυξη διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης. Η 

καλλιέργεια της με στόχο την αποδοχή της διαφορετικότητας αποτελεί αναμφίβολα μία από τις 

θεμελιώδεις αρχές της διαπολιτισμικότητας. Έγινε προσπάθεια μέσω της υλοποίησης του 

συγκεκριμένου προγράμματος οι μαθητές του σχολείου να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή τους 

απέναντι σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες, να υπερβούν τις αντιλήψεις τους ώστε να 

κατανοήσουν και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα με απώτερο στόχο την ανάπτυξη 

συμμετρικών διαπολιτισμικών σχέσεων. Μέσα από την αξιολόγηση του προγράμματος φαίνεται ότι 

οι μαθητές/τριες μας ευαισθητοποιήθηκαν και αντιλήφθηκαν ότι η διαφορετικότητα είναι μία 

φυσιολογική κατάσταση στη φύση και ταυτόχρονα πλούτος και αρμονία.   

 

Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμική ενσυναίσθηση, διαπολιτισμική επικοινωνία, διαφορετικότητα  

1. Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης δηλαδή της  ικανότητας να κατανοεί κανείς 

την πολιτισμική ταυτότητα του άλλου και να μπορεί να επικοινωνεί με άτομα τα οποία προέρχονται 

από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της 

αποτελεσματικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας (Κοσµίδου-Hardy, 1999).  

Η επιλογή του προγράμματος στηρίχθηκε στο γεγονός, ότι  ο πληθυσμός της περιοχής του 

σχολείου μας έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μία πολυπολιτισμική μορφή και συνάμα η 

λειτουργία του Κέντρου Κράτησης Μεταναστών έχει  διεγείρει πολλές απορίες και ερωτηματικά 

στους μαθητές/τριες μας για θέματα σχετικά με τη διαφορετικότητα. Λαμβάνοντας υπόψη το 

πλαίσιο, εμείς οι  εκπαιδευτικοί, επιλέξαμε να μην είμαστε απλοί παρατηρητές αλλά μέσω 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων να ενημερώσουμε τους 

μαθητές/τριες μας για τη διαφορετικότητα, η οποία ενυπάρχει παντού στη ζωή μας, να τους 

οδηγήσουμε στο να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τη σημαντικότητά της σε κάθε έκφανση της 

ζωή μας ώστε να στέκονται με σεβασμό, υποστήριξη και αγάπη απέναντι στο διαφορετικό.  

Κατά την πολύμηνη ενασχόλησή μας με το πρόγραμμα, πραγματοποιήσαμε πολλές και 

ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές δράσεις. Στόχος όλων των δράσεων ήταν αφενός να διερευνήσουμε 

τα στερεότυπα, το διαχωρισμό και την κοινωνική προκατάληψη και αφετέρου να συμβάλλουμε 
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στην ευαισθητοποίηση και στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής τους ενσυναίσθησης με απώτερο 

στόχο την αποδοχή της διαφορετικότητας του «άλλου». 

Οι δράσεις – δραστηριότητες, οι οποίες υλοποιήθηκαν συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν 

σε μορφή βίντεο, στο οποίο φαίνονται οι ευχάριστες στιγμές που βίωσαν οι μαθητές μας κατά τη 

διάρκεια αυτού του «ταξιδιού».  

Η παρούσα εκπαιδευτική δραστηριότητα εντάχθηκε, ύστερα από αίτηση των εκπαιδευτικών, 

στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαθαίνουμε Παρέα» και χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές 

Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.  

2. Κυρίως μέρος  

2.1. Διαπολιτισμική ενσυναίσθηση 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι οικονομικές και γεωπολιτικές αλλαγές που συντελούνται στην 

Ευρώπη δεν έχουν αφήσει ανέπαφη και τη χώρα μας. Ενώ λοιπόν η Ελλάδα ήταν μια κατεξοχήν 

χώρα «εξαγωγής μεταναστών» έχει μετατραπεί σε χώρα «υποδοχής» μεγάλου αριθμού ανθρώπων 

οι οποίοι εγκαταλείπουν τις χώρες τους με σκοπό να αναζητήσουν ένα καλύτερο αύριο.  

 Το καταλληλότερο εργαλείο διαχείρισης αυτής της νέας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας 

στην ελληνική κοινωνία αποτελεί η εκπαίδευση ως η βασικότερη διαδικασία διαμόρφωσης του 

χαρακτήρα, των στάσεων καθώς και της συμπεριφοράς των ατόμων. Η διαπολιτισμικότητα 

επομένως αφορά το σύνολο του εκπαιδευτικού οικοδομήματος και δεν θα πρέπει να διαμορφώνεται 

με το αν έχουμε ή δεν έχουμε πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές σε αυτό, μιας και κάθε σχολείο 

είναι δυνάμει διαπολιτισμικό (Νικολάου, 2011). 

Ο Helmut Essinger αναφέρει ότι το σχολικό περιβάλλον προκειμένου να διαχειριστεί την 

πολυπολιτισμικότητα πρέπει να διέπεται από τις παρακάτω τέσσερις αρχές της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, όπως τις ονομάζει. 

α) Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση, δηλαδή το άτομο πρέπει να μάθει να κατανοεί τους 

άλλους, να βλέπει τα προβλήματα από τη δική τους οπτική και να καλλιεργεί τη συμπάθειά του για 

αυτούς,  

β) Εκπαίδευση για αλληλεγγύη, δηλαδή το άτομο καλείται να συνοικοδομήσει τη συλλογική 

συνείδηση παραμερίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες και αδικίες, 

γ) Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό, δηλαδή το άτομο να καλλιεργήσει σεβασμό 

απέναντι στην πολιτισμική ετερότητα και  

δ) Εκπαίδευση για υπέρβαση του εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης, το άτομο πρέπει δηλαδή να 

απαλλαγεί από εθνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ 

των λαών (Γεωργογιάννης, 1997). 

Σύμφωνα με τον Nieke οι αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης πρέπει να διέπουν τη 

διδακτική πράξη έτσι ώστε αυτή να μπορεί να καταρρίψει την άγνοια και τον φόβο απέναντι  στη 

διαφορετικότητα και να υπερνικήσει τον εθνοκεντρισμό, για να  καταλήξει στην αποδοχή, στην 

αλληλεγγύη και στον αμοιβαίο πολιτισμικό εμπλουτισμό (Νικολάου, 2011). 

Εστιάζοντας στην αρχή της ανάπτυξης της ενσυναίσθησης αυτή ορίζεται ως η ικανότητα 

γνωστικής και συναισθηματικής τοποθέτησης του «εγώ» στη θέση του «άλλου» δίνοντας μας τη 
δυνατότητα να κατανοούμε με αντικειμενικό τρόπο τις στάσεις και τις συμπεριφορές του «άλλου» αφού 

είναι εφικτή κατ’ αυτόν τον τρόπο η προσέγγιση και κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων που 

καθορίζουν τις προϋποθέσεις των δράσεων του.  Η ενσυναίσθηση λοιπόν έχοντας ως προαπαιτούμενα 

την κριτική αντιπαράθεση και πιθανόν και την υπέρβαση των αντιλήψεων μας για το «διαφορετικό» 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την διαπολιτισμική εκπαίδευση καθώς απορρέει από την ανάγκη 

αποδόμησης των κοινωνικών αναπαραστάσεων που συμβάλλουν στην κατασκευή και προβολή των 

αλλοδαπών ως «ξένων» και θέτουν εμπόδια στην ανάπτυξη συμμετρικών διαπολιτισμικών σχέσεων 

(Γκόβαρης 2011). 
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O Goleman (1998) ορίζει την ενσυναίσθηση (empathy) ως «την ικανότητα κατανόησης  των 

άλλων, την ενίσχυση ανάπτυξής τους και τον σωστό χειρισμό της διαφορετικότητας».  

O Hoffman (1988) στη γνωστικο - κοινωνική του θεωρία αναφέρει την ενσυναίσθηση ως την 

γνωστική επίγνωση της εσωτερικής κατάστασης ενός άλλου προσώπου και την αυθόρμητη 

συναισθηματική ανταπόκριση προς το άλλο πρόσωπο. Γνωστικά λοιπόν αναφέρεται στην ανάληψη 

ρόλων και στην ικανότητα αντίληψης των πραγμάτων από τη θέση ενός άλλου προσώπου ενώ 

συναισθηματικά στην εμπειρία βίωσης των συναισθημάτων ενός άλλου προσώπου.  

Η ενσυναίσθηση στην διαπολιτισμική εκπαίδευση συνίσταται «στην ικανότητα κατανόησης 

και της επικοινωνίας με άτομα άλλης πολιτισμικής προέλευσης». Η διαπολιτισμική ενσυναίσθηση 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία. Μόνο όταν 

κάποιος μπορεί να κατανοεί τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του συνομιλητή του δηλαδή έχει 

την ικανότητα να μετατοπίζεται από το δικό του πολιτισμικό πλαίσιο αναφοράς και συνάμα να 

διατηρεί τη δική του οπτική γωνία μπορεί πραγματικά να επικοινωνήσει με τον άλλο (Zhu, 2011). 

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μέσα από κατάλληλες διδακτικές 

προσεγγίσεις είναι δυνατή η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Ο μαθητής εμπλέκεται σε 

δραστηριότητες που ενεργοποιούν και ενδυναμώνουν την ικανότητά του αυτή, διευκολύνεται η 

επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και εξαλείφονται φυλετικές και εθνοτικές συγκρούσεις και 

διαφορές (Αντωνοπούλου, 2008). 

Για μια επιτυχημένη διαπολιτισμική πορεία τα βήματα τα οποία θεωρούνται  απαραίτητα 

είναι «η γνωριμία με τον Άλλο», «η απόκτηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης» καθώς και «η δυνατότητα 

συνεργασίας μεταξύ των ατόμων που αποτελούν μία κοινωνία» είτε στο μικροεπίπεδο της σχολικής 

τάξης είτε στο μεσο-επίπεδο του σχολείου είτε στο εξω-επίπεδο της ευρύτερης κοινωνίας 

(Νικολάου 2011). 

Καθώς ζούμε σε μια πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική κοινωνία, η ανάπτυξη 

διαπολιτισμικής επικοινωνιακής δεξιότητας είναι εξαιρετικά σημαντική. Με την ανάπτυξη 

διαθεματικών προσεγγίσεων της γλωσσικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας δίνεται η 

δυνατότητα στους μαθητές να καταρρίψουν στερεότυπα, προκαταλήψεις, βιώνοντας εμπειρίες της 

καθημερινής ζωής, συνδέοντας τη σχολική γνώση με αληθινές καταστάσεις. Οι μαθητές γνωρίζουν 

τον εθνικό, γλωσσικό και πολιτισμικό τους πλούτο και συνάμα αντιλαμβάνονται την ύπαρξη άλλων 

γλωσσικών κωδίκων και πολιτισμών. Ταυτόχρονα αναπτύσσονται οι αρχές της ενσυναίσθησης και 

οικοδομούνται σχέσεις αλληλοεμπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασμού 

ανεξάρτητα από την εθνική, γλωσσική ή θρησκευτική προέλευση (Καγκά, 2002).  

Το σχολείο καλείται να καλλιεργήσει στους μαθητές τη διαπολιτισμική τους ευαισθησία 

αναπτύσσοντας ταυτόχρονα το σεβασμό τους στην ανθρώπινη προσωπικότητα, στην αποδοχή της 

ετερότητας, στην ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό καθώς και στην απόρριψη των 

στερεοτύπων και των διακρίσεων (Κατσίρας, Παπακωνσταντίνου, 2009).  

3. Εφαρμογή του προγράμματος 

3.1. Μεθοδολογία 

Η υλοποίηση του προγράμματος  πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2014 έως και το 

τέλος της σχολικής  χρονιάς  2014-2015.  

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τα δύο από τα τέσσερα τμήματα του σχολείου μας και 

συγκεκριμένα τα τμήματα των Γ΄-Δ΄ και Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων (συνδιδασκαλίες). Ωστόσο στις 

περισσότερες δράσεις έλαβαν μέρος και οι μικρές τάξεις του σχολείου μας (Α΄ και Β΄).  

Υλοποιήθηκε με βάση τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης δίνοντας τη δυνατότητα στους 

μαθητές να διαμορφώσουν τη δική τους «κοσμοαντίληψη» μέσα από τη συγκρότηση ενός ενιαίου 

συνόλου γνώσεων και δεξιοτήτων, ενός πλέγματος στάσεων και αξιών, διαμορφώνοντας 

προσωπική άποψη για θέματα που σχετίζονται μεταξύ τους καθώς και για ζητήματα της 

καθημερινής ζωής (Αλαχιώτης, 2002).  
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Οι μαθητές εργάστηκαν άλλες φορές συνεργατικά σε μικρές ομάδες ομοιογενείς και άλλες 

φορές ανομοιογενείς (ως προς την ηλικία)  με στόχο την ολοκλήρωση ενός κοινού μαθησιακού 

έργου. Η συλλογική εργασία λειτουργεί ως αποτελεσματικό πλαίσιο μάθησης και ανάπτυξης καθώς 

εμπλέκει με αυθεντικό τρόπο τη σκέψη, τη γνώση, τα συναισθήματα και τη δράση (Ματσαγγούρας, 

2002). Πλήθος μελετών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι συνεργατικές μορφές διδασκαλίας 

συμβάλλουν στην ακαδημαϊκή επίδοση και στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων των 

μαθητών (Dunne, Bennet, 1990). O Siegel αναφέρει ότι δίνοντας έμφαση στη συνεργατική μάθηση 

και σε εμπειρικές δραστηριότητες υπηρετούμε τόσο τη μάθηση όσο και τη διαπολιτισμική 

κατανόηση (Cummins, 2005). 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε κοινό για 

όλους τους συμμετέχοντες ερωτηματολόγιο με στόχο να αποτυπωθεί η διαμόρφωση των στάσεων 

και αντιλήψεων τους σχετικά με την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και την αποδοχή της 

διαφορετικότητας καθώς και ο βαθμός σημαντικότητας των δράσεων στις οποίες πήραν μέρος.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 5 ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι δύο από αυτές είχαν 

υποερωτήματα επίσης κλειστού τύπου.  

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε κατά την ημέρα των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και τη γιορτή της λήξης του σχολικού έτους. Η γιορτή λήξης, η οποία είχε ως 

κεντρικό θέμα τη διαφορετικότητα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε απ’ όλους τους εκπαιδευτικούς 

του σχολείου.  

Φυσικά σε όλους τους μαθητές του σχολείου δόθηκε ένα DVD με το βίντεο στο οποίο είναι 

καταγεγραμμένο το χρονικό των δράσεων, ώστε οι αναμνήσεις να μείνουν αναλλοίωτες στο 

πέρασμα του χρόνου. 

Στην ιστοσελίδα του σχολείου μας έχουν αναρτηθεί όλες οι δραστηριότητες που 

υλοποιήθηκαν με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.  

3.2. Στόχοι του προγράμματος  

Το πρόγραμμα που εκπονήσαμε οργανώθηκε σε τρεις ενότητες: 

1. Διαφορετικότητα του ατόμου 

 Διαφορετικό ύψος, βάρος, ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά, ικανότητες κτλ.  

Στόχοι 1ης ενότητας: 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι η διαφορετικότητα είναι η φυσιολογική κατάσταση στη φύση.  

 Να εκτιμήσουν τις ιδιαίτερες ικανότητες των διαφορετικών ανθρώπων. 

 Να μάθουν να βλέπουν τα θετικά στοιχεία και τις ευκαιρίες της διαφορετικότητας.  

2. Διαφορετικότητα των κοινωνικών ομάδων 

 Διαφορές λόγω τόπου κατοικίας (πόλη, χωριό, βουνό, νησί), διαφορές λόγω καταγωγής 

(Πόντιοι, Σαρακατσάνοι, Θρακιώτες, Κρητικοί κ.λπ.), διαφορές λόγω οικονομικής 
κατάστασης (πλούσιοι, φτωχοί κ. λπ.). 

Στόχοι 2ης ενότητας: 

 Να 'ρθουν σε επαφή με τον διαφορετικό τρόπο ζωής των ανθρώπων ασχολίες, επαγγέλματα, 

αρχιτεκτονική, συνήθειες που καθορίζεται από το γεωγραφικό χώρο στον οποίο ζουν. 

 Να γνωρίσουν διαφορετικές ενδυμασίες φαγητά, μουσικές, έθιμα, γλωσσικά ιδιώματα που 

καθορίζονται από την καταγωγή. 

 Να καταλάβουν πως το οικονομικό και το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζουν και 
διαμορφώνουν μια οικογένεια ή μια κοινωνία. 

 

3. Διαφορετικότητα των λαών 

http://dimotikoparanestiou.wix.com/home
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 Διαφορετική προέλευση, εξωτερικά χαρακτηριστικά, γλώσσα, θρησκεία, φαγητά, 

συνήθειες, μουσικές. 

Στόχοι 3ης ενότητας: 

 Να 'ρθουν σε επαφή με τη διαφορετικότητα των ανθρώπων όλου του πλανήτη ως προς τα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, την ένδυση, το φαγητό, τη μουσική, τον  πολιτισμό 

και τη θρησκεία. 

 Να αντιληφθούν κάποιους από τους λόγους που αναγκάζουν τους ανθρώπους να 

μεταναστεύουν.  

 Να αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να είναι περήφανος για την καταγωγή του.  

3.3. Υλοποίηση του προγράμματος 

3.3.1. Δραστηριότητες 1ης ενότητας 

 Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού – «Ρατσισμός και διαφορετικότητα, όλοι 

διαφορετικοί όλοι ίσοι» 

Το σχολείο μας σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Καλλιφύτου Δράμας, συμμετείχε σε 

δράσεις και παιχνίδια, μέσω τον οποίων οι μαθητές αναγνώρισαν το ρόλο του αθλητισμού στην 

εξάλειψη ρατσιστικών αντιλήψεων και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.  

 Ενδοσχολικές δραστηριότητες από την «Δράση» 

Επισκέφθηκε το σχολείο μας το Κέντρο εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

Δράμας. Οι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Κέντρου υλοποίησαν βιωματικά εργαστήρια 

με τίτλο «Αποδέχομαι τους συμμαθητές μου» για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης, 

«Διαφορετικότητα» για τους μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης και «Αυτοεκτίμηση – Συνεργασία-

Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης» για τους μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης.  

 Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μαθητών με ομιλίες από τις εκπαιδευτικούς και προβολή 

σχετικού εποπτικού υλικού. Στόχος ήταν να καταρριφθούν τα διάφορα στερεότυπα και 

προκαταλήψεις για τα άτομα με αναπηρία και ταυτόχρονα οι μαθητές να αντιληφθούν ότι η 

«διαφορετικότητα» του ατόμου με αναπηρία πρέπει να είναι σεβαστή και αποδεκτή, αποτελώντας 

πολλές φορές παράδειγμα δύναμης ψυχής. 

 Διδακτική επίσκεψη στο Σχολείο Τυφλών και Αμβλυώπων Ξάνθης  

Στόχος της επίσκεψης ήταν η ευαισθητοποίηση-ενημέρωση των μαθητών για τα άτομα με 

τύφλωση και προβλήματα όρασης. Χρησιμοποιώντας βιωματικά παιχνίδια, παρουσιάσεις, επίδειξη 

μικροαντικειμένων που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους (λευκό μπαστούνι, ομιλούσα 

αριθμομηχανή, γραφομηχανή και εκτυπωτής Braille, υπολογιστής με κατάλληλο λογισμικό) οι 

μαθητές αντιλήφθηκαν πώς οι συγκεκριμένοι μαθητές καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους με 

διαφορετικό τρόπο.  

 Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης 

 Οι μαθητές τους σχολείου μας παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Πετώντας για την 

ειρήνη». Το έργο είχε ως αφετηρία το πρόβλημα της βίας και πρόβαλε τα οφέλη της 

ομόνοιας, της αρμονικής συνύπαρξης, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της 

ενσυναίσθησης με έναν τρόπο που να εμπνέει τα παιδιά να κάνουν φυσικά και αβίαστα τη 
σωστή επιλογή: αυτή της Ειρήνης.  

 Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΕΕΕΚ (Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  και 

Κατάρτισης) Δράμας 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

697 

Οι μαθητές μας ξεναγήθηκαν στους χώρους του σχολείου, ενημερώθηκαν για τον τρόπο 

λειτουργίας του και στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες προκειμένου να πάρουν μέρος σε 

οργανωμένες δραστηριότητες στα εργαστήρια κηπουρικής-γεωπονίας και κηροπλαστικής σε 

συνεργασία πάντα με τους μαθητές του σχολείου.  

 Βιωματικά παιχνίδια για την αποδοχή της διαφορετικότητας  

Οι μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου συμμετείχαν σε ενδοσχολικά βιωματικά παιχνίδια 

(π.χ. «Τυφλός», «Σκιτσογράφος», «Σχεδίες» που είχαν ως  θέμα την αποδοχή της διαφορετικότητας 

μέσω της καλλιέργειας της διαπολιτισμικής τους ενσυναίσθησης. 

 Δράσεις Φιλαναγνωσίας  

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υλοποιήθηκαν δράσεις ανάγνωσης βιβλίων με θέμα 

τη διαφορετικότητα. Οι μαθητές επέλεξαν βιβλία, τα διάβασαν, τα παρουσίασαν στην τάξη ή τα 

δραματοποίησαν και έφτιαξαν το «Δέντρο της διαφορετικότητας». 

 Υλοποίηση θεατρικής παράστασης «Ο Τριγωνοψαρούλης» 

Οι περιπέτειες του Τριγωνοψαρούλη, ενός ψαριού διαφορετικού από τα υπόλοιπα ψάρια του 

βυθού, έγιναν το μέσο για να στείλουν οι μαθητές μας μηνύματα κατά της βίας, των 

προκαταλήψεων, των διακρίσεων και υπέρ της αποδοχής της διαφορετικότητας, της αγάπης και της 

αρμονικής συνύπαρξης. 

Οι μαθητές βίωσαν με μεγάλη χαρά και προσήλωση τις πρόβες του θεατρικού αλλά και την 

ίδια την παράσταση, η οποία έγινε σε κλίμα ενθουσιασμού και ευχαρίστησης και από την πλευρά 

μαθητών-εκπαιδευτικών αλλά και από το κοινό που την παρακολούθησε.  

3.3.2. Δραστηριότητες 2ης και 3ης ενότητας  

 Ενδοσχολικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υλοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες στις οποίες 

στόχος ήταν να αντιληφθούν οι μαθητές τις διαφορές ανάμεσα στις έννοιες πρόσφυγας και 

μετανάστης. Αυτό επιτεύχθηκε με τη συγκέντρωση του παρακάτω υλικού και την ενασχόληση με 

αυτό: 

 Φωτογραφίες και άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά 

  Πληροφορίες (πληθυσμός, ιστορία, μετανάστευση, συνήθειες, συνταγές, τραγούδια κλπ.)  

  Χάρτες για διάφορες περιοχές - χώρες των μεταναστών 

  Κομμάτια παραδοσιακής μουσικής  και τραγουδιών από Ελλάδα και εξωτερικό  

  Ερωτηματολόγιο  

 Προβολή ταινιών που έχουν ως θέμα τους τη διαφορετικότητα 

Προβλήθηκαν στους μαθητές ταινίες που επικεντρώνονταν στη διαφορετικότητα του ατόμου, 

στο ρατσισμό, στις αντιλήψεις που διαμορφώνουν οι κοινωνίες σε θέματα διακρίσεων και 

ξενοφοβίας.  

 Διδακτική επίσκεψη στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης  

Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με στοιχεία της καθημερινής και θρησκευτικής ζωής των 

Εβραίων, γνώρισαν επίσης σημαντικές στιγμές της ιστορίας τους και ιδιαίτερα του ολοκαυτώματος. 

Υλοποιήθηκαν οργανωμένες μουσειοπαιδαγωγικές δραστηριότητες στους μαθητές.  

 Μαγειρικές του κόσμου 

Στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν η εμπλοκή και η ενεργή συμμετοχή των γονέων 

στις δράσεις του προγράμματος με απώτερο στόχο την αποδοχή της διαφορετικότητας από όλη την 

κοινωνία μέσω της αποδόμησης στερεοτύπων σε σχέση με τη διατροφή. Οι γονείς των μαθητών 
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προσκλήθηκαν να παρουσιάσουν  μαζί με το παιδί τους ένα φαγητό από τη χώρα προέλευσής τους 

ή από τον τόπο καταγωγής τους (αλβανικό, ρώσικο, βουλγάρικο, ποντιακό, θρακιώτικο, κτλ).  

Οι συνταγές των μαθητών καταγράφηκαν από τους ίδιους φτιάχνοντας το δικό τους 

ηλεκτρονικό βιβλίο μαγειρικής. Η ανταπόκριση των γονέων στο κάλεσμά μας ήταν ιδιαίτερα 

μεγάλη.  

 Επίσκεψη αστυνομικού προσωπικού και εργαζομένων  από το κέντρο μεταναστών 
Παρανεστίου 

Επισκέφθηκαν το σχολείο μας ο διοικητής του κέντρου κράτησης μεταναστών Παρανεστίου 

καθώς και εργαζόμενοι σε αυτό, όπως κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και μεταφραστές.  

Η δράση περιλάμβανε ενημέρωση των μαθητών για τη λειτουργία του κέντρου, τις συνθήκες 

κράτησης των μεταναστών, την αλληλεπίδραση αυτών εντός του κέντρου αλλά και εκτός με την 

τοπική κοινωνία.  

 Προβολή του προγράμματος στην ευρύτερη κοινωνία του Παρανεστίου στην τελετή λήξης 
σχολικού έτους 

Στην τελετή λήξης σχολικού έτους παρουσιάστηκαν όλες οι δράσεις του προγράμματος. 

Προβλήθηκε μία μικρού μήκους ταινία με τις δραστηριότητες των μαθητών μας που 

πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους ώστε να μοιραστούμε με την τοπική 

κοινωνία όλες αυτές τις όμορφες εμπειρίες που απέκτησαν οι μαθητές μας κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος.  

4. Αξιολόγηση -Αποτελέσματα 

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής μας παρέμβασης μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι τα καινοτόμα στοιχεία της αποτέλεσαν, η εμπλοκή όλων των μαθητών του 

σχολείου στις βιωματικές δράσεις και δραστηριότητες καθώς και η χρονική διάρκεια υλοποίησης 

του προγράμματος. Η ενασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους έδωσε τη δυνατότητα 

στους μαθητές να μην μείνουν σε ένα επιφανειακό επίπεδο προσέγγισης της διαφορετικότητας 

αλλά να την κατανοήσουν σε σχέση με άξονες, όπως φύλο, χρώμα, εθνικότητα, καταγωγή, θρη- 

σκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία, σεξουαλικός προσανατολισμός, γλώσσα, 

προφορά, συνήθειες/ενδιαφέροντα, επάγγελμα, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, εμφάνιση, 

κουλτούρα κ.λπ. Επομένως οδηγήθηκαν αβίαστα στο συμπέρασμα, ότι η ετερότητα υπάρχει 

παντού, ακόμα και σε μια τάξη με «πολιτισμικά ομοιογενή» σύσταση.  

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μας παρέμβασης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αφού ο 

εκπαιδευτικός δεν είναι δυνατόν να ελέγχει για κάθε θεματική ενότητα την επίδραση της 

παρέμβασής του στη συμπεριφορά των μαθητών. Ωστόσο, γνωστικά, η αξία του προγράμματος θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα σημαντική, αφού μέσω της καλλιέργειας της 

διαπολιτισμικής τους ενσυναίσθησης οι μαθητές με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο έμαθαν να 

αποδέχονται και να σέβονται το διαφορετικό.  

Η αξιολόγηση και η εξαγωγή συμπερασμάτων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου που 

δόθηκε στους μαθητές. Με αυτό ελέγξαμε ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς δείκτες (στάσεις, 

συμπεριφορές) που διαμόρφωσαν οι μαθητές ύστερα από την ενασχόλησή τους με το πρόγραμμα.  

 Η ανάλυση του δείγματος των μαθητών ως προς το φύλο έδειξε ότι από τους 38 μαθητές του 

σχολείου οι 19 είναι αγόρια και οι 19 κορίτσια. 

 Στην ερώτηση «Έχεις φίλους διαφορετικής εθνικότητας από τη δική σου;» η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων, 33 μαθητές (87%)  απάντησαν θετικά.  

Το 89% (34 μαθητές) αξιολόγησε εξίσου θετικά και τη συνεργατικότητα - ομαδικότητα η 

οποία αναπτύχθηκε ανάμεσα στους μαθητές των διαφόρων τάξεων στο πλαίσιο της υλοποίησης του 

προγράμματος. 
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Διερευνήθηκε η ανάπτυξη των στάσεων και αντιλήψεων τους σε θέματα αποδοχής της 

διαφορετικότητας και ανάπτυξης της ενσυναίσθησής τους. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

προέκυψε ότι οι μαθητές θα έκαναν παρέα με παιδί άλλης εθνικότητας (89%), με παιδί που φοράει 

γυαλιά (87%), με παιδί του αντίθετου φύλου (82%), με παιδί που φοιτά στο Τμήμα Ένταξης του 

σχολείου (79%), με παιδί που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα (74%) και τέλος λιγότερο με 

παιδί που έχει προβλήματα όρασης –ακοής-ομιλίας (71%) (πίν. 1).  

 
Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανομή δείγματος μαθητών ως προς με ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες των παιδιών θα 

έκαναν παρέα με μεγαλύτερη ευκολία. 

 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

 f % f % f % 

Παιδί αντίθετου φύλου 31 82% 5 13% 2 5% 

Παιδί που φοιτά στο Τ.Ε.  30 79% 3 8% 5 13% 

Παιδί που φοράει γυαλιά 33 87% 5 13% 0 0% 

Παιδί με προβλήματα όρασης-ακοής-ομιλίας 27 71% 8 21% 3 8% 

Παιδί με κινητικά προβλήματα 28 74% 7 18% 3 8% 

Παιδί άλλης εθνικότητας 34 89% 2 5% 2 5% 

 

Κατόπιν στο ερώτημα αν τους άρεσαν οι διάφορες δράσεις –δραστηριότητες στις οποίες 

πήραν μέρος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι μαθητές δήλωσαν ότι οι δράσεις που τους άρεσαν 

περισσότερο ήταν πρώτα οι διδακτικές επισκέψεις (95%), στη συνέχεια τα βιωματικά παιχνίδια 

(90%), οι εικαστικές παρεμβάσεις (84%), η προετοιμασία της θεατρικής παράστασης (87%), η 

δράση της φιλαναγνωσίας (71%) και λιγότερο (53%) οι ενημερώσεις –παρουσιάσεις (πιν. 2).  
 

 

Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανομή δείγματος μαθητών ως προς τη σημαντικότητα των δράσεων στις οποίες πήραν μέρος 

  

Δράσεις-δραστηριότητες f % 

Δράση Φιλαναγνωσίας 27 71% 

Διδακτικές επισκέψεις  36 95% 

Βιωματικά Παιχνίδια 34 89% 

Ενημερώσεις-Παρουσιάσεις 20 53% 

Προετοιμασία θεατρικής παράστασης 33 87% 

Εικαστικές παρεμβάσεις 32 84% 

 

Από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές του σχολείου 

ευαισθητοποιήθηκαν στο θέμα της αποδοχής της διαφορετικότητας και διαμορφώθηκε μια 

ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού, η οποία είχε την επίδρασή της στην ανάπτυξη και διαμόρφωση 

των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών αλλά και του ευρύτερου σχολικού κλίματος.  
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5. Συμπεράσματα 

Καταλήγουμε ότι ο βιωματικός χαρακτήρας όλων των δράσεων συνέβαλε στο να γίνει η 

ενασχόληση με το πρόγραμμα μια δημιουργική και ευχάριστη διαδικασία. Οι μαθητές ενεπλάκησαν 

ενεργά σε όλα τα στάδια υλοποίησής του και λόγω των πολλών δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα 

σε χώρους εκτός του σχολείου (επισκέψεις, εκδρομές, παρακολούθηση θεατρικής παράστασης κτλ) 

το ενδιαφέρον των μαθητών διατηρήθηκε αμείωτο παρόλη τη μεγάλη διάρκεια ενασχόλησής μας με 

αυτό.  

Η διαθεματική προσέγγιση που ακολουθήθηκε και η σύνδεση του προγράμματος με τα 

υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα συντέλεσε στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. Άλλωστε η 

διαπολιτισμική προσέγγιση είναι συνυφασμένη με όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής και δεν 

πρέπει να περιορίζεται στο πλαίσιο ορισμένων μαθημάτων.  

Μαθητές και δάσκαλοι πήραν μέρος σε μια συλλογική κριτική διερεύνηση, όπως αναφέρει 

και o Siegel έχοντας ως στόχο να κατανοήσουν καλύτερα την ταυτότητά τους ως άτομα, ως 

κοινότητα μιας περιοχής αλλά και ως σχολική κοινότητα (Cummins, 2005). Απώτερος στόχος 

λοιπόν όλων των παραπάνω είναι η επίτευξη της αλλαγής σε επίπεδο συστήματος, δηλαδή όχι μόνο 

στην τάξη αλλά και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα και κατ’ επέκταση στη δημιουργία ενός 

διαφορετικού σχολείου (Hatzichristou, Lampropoulou & Lykitsakou, 2006; Hatzichristou, 

Lykitsakou, Lampropoulou, & Dimitropoulou, 2010). 

Τέλος σε κοινωνικό επίπεδο οι μαθητές ήρθαν σε επικοινωνία και συνεργασία με το ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο και αποκόμισαν πλήθος εμπειριών. Ταυτόχρονα η τοπική κοινωνία δέχθηκε με 

ενθουσιασμό την υλοποίηση του προγράμματος προσφέροντας με προθυμία οποιαδήποτε βοήθεια 

τους ζητήθηκε. Το σχολείο άνοιξε τις πόρτες του προς τα έξω, συνεργάστηκε με άλλα ιδρύματα και 

φορείς (Σχολείο τυφλών και αμβλυώπων Ξάνθης,  ΕΕΕΕΚ Δράμας, Κέντρο Κράτησης 

Μεταναστών Παρανεστίου, Εβραϊκό Μουσείο Θεσ/νίκης κτλ) αναδιαμορφώνοντας τη  σχολική 

ζωή και διδασκαλία.  

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε με ιδιαίτερη ευκολία και αυτό οφείλεται στη πολύ καλή 

συνεργασία  μεταξύ των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και της συντονίστριας αλλά και των υπόλοιπων 

εκπαιδευτικών του σχολείου, οι οποίοι έδειξαν μεγάλη προθυμία να συμμετέχουν κι αυτοί με 

δράσεις στην υλοποίησή του. Διαμορφώθηκε επομένως θετικό κλίμα για τη υλοποίησή του κι αυτό 

είχε αντίκτυπο στη διαμόρφωση των σχέσεων στη σχολική κοινότητα αλλά και μεταξύ του 

σχολείου και των γονέων. Πολύ σημαντικό επίσης αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη μιας σχολικής 

κουλτούρας, η οποία εστιάζει στην αποδοχή ενός συστήματος κοινών αξιών, ομοφωνία για τον 

τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι επιδιώξεις και συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων στις 

διαδικασίες οι οποίες έχουν αποφασιστεί από κοινού και έχουν ως στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Πασιαρδή, 2001).  

Βιβλιογραφία  

Αλαχιώτης, Στ. (2002). Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών 

θεμάτων, τόμος 7. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 7-18. 

Αντωνοπούλου, Ν. (2008). Η ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Πάτρα: 

ΚΕΔΕΚ.  

Γεωργογιάννης, Π. (1997). Μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτικών παιδιών και μετακινούμενων 

πληθυσμών. Ειδικές προτάσεις για τις βαλκανικές χώρες. Θέματα Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg, 45-56. 

Γκόβαρης, Χ. (2011). Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αθήνα: Διάδραση.  

Cummins, J. (2005). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση (Σ. Αργύρη, Μετάφρ.). Αθήνα: Gutenberg. 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

701 

Καγκά, Ε. (2002). Γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία: Διαθεματικές προσεγγίσεις στις ξένες 

γλώσσες. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, τόμος 7. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

66-71. 

Κοσµίδου-Hardy Χ. (1999): «Η συµβολή της αναπτυξιακής συµβουλευτικής για την προώθηση της 

διαπολιτισµικής επικοινωνίας: έµφαση στην κριτική αυτογνωσία και κοινωνιο-γνωσία του 

εκπ/κού». Επιθεώρηση Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού, Τευχ. 50-51, Αθήνα: 

Ελληνικά Γράµµατα. 

Ματσαγγούρας, Η. (2002). Ευέλικτη ζώνη διαθεματικών προσεγγίσεων: Μία εκπαιδευτική 

καινοτομία που αλλάζει το σχολείο. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, τόμος 6. Αθήνα: 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 15-30.  

Νικολάου, Γ. (2011). Διαπολιτισμική διδακτική. Αθήνα: Πεδίο. 

Παπακωνσταντίνου, Κ., Κατσίρας, Λ. (2009). Πολιτισμική ετερότητα, στοιχεία διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης στο νέο βιβλίο της Β΄ Γενικού Λυκείου, πολιτική και δίκαιο. Επιθεώρηση 

Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ. 17, 70-91.  

Πασιαρδή, (2001). Σχολική κουλτούρα: Έννοια, βελτίωση και αλλαγή στην ελληνική παιδεία και 

παγκοσμιοποίηση. Πρακτικά Ι΄Διεθνούς συνεδρίου, ηλεκτρονική δημοσίευση, Ναύπλιο. 

Ξενόγλωσση 

Dunne, E., Bennet, N. (1990). Talking and Learning in Groups. London: Macmillan. 

Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. London: Bloomsbury. 

Hatzichristou, C., & Lampropoulou, A. (2004). The future of school psychology conference: Α 

cross-national approach to service delivery. Journal of Educational and Psychological 

Consultation, 15(3&4), 313-333. 

Hatzichristou, C., Lampropoulou, A., & Lykitsakou, K. (2006). Addressing cultural factors in 

development of system interventions. Journal of Applied School Psychology, 22(2), 103-

126. 

Hatzichristou, C., Lykitsakou, K., Lampropoulou, A., & Dimitropoulou, P. (2010). Promoting the 

well-being of school communities: A systemic approach. In B. Doll, W. Pfohl, & J. Yoon 

(Eds.), Handbook of youth prevention science, pp. 255-274. New York: Routledge. 

Hoffman, M, L. (1988). Interaction of Affect and Cognition in Empathy, in C. Izzard. J. Kagan & 

R. Zajonc (Eds.) Emotion, Cognition and Behavior. New York: Cambridge University Press. 

Zhu, H. (2011). From Intercultural Awareness to Intercultural Empathy. English Language 

Teaching, 4 (1), 116-119.  

 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

702 
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Τσιντώνη Τιτίκα-Κωνσταντίνα 

tktsintoni@gmail.com 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

 

Περίληψη 

To έργο Project P.R.E.S.S. (Provision of Refugee Education and Support 

Scheme/Πρωτοβουλία Παροχής Εκπαίδευσης και Υποστήριξης στους Πρόσφυγες) αποτελεί μια 

πρωτοβουλία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

εκπαιδευτικές και ενταξιακές ανάγκες των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Το P.R.E.S.S. 

στοχεύει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και παρεμβάσεων 

υποστήριξης για τους πρόσφυγες, με έμφαση στην πρωτογενή έρευνα επικοινωνιακών, γλωσσικών 

και εκπαιδευτικών αναγκών και προσδοκιών των προσφύγων και στην εκπαιδευτική ενδυνάμωση 

παιδιών και ενηλίκων προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Είναι αυτοχρηματοδοτούμενο από 

οικονομικούς πόρους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και περιλαμβάνει τρεις άξονες 

παρέμβασης. Ο πρώτος περιλαμβάνει την ποιοτική και ποσοτική έρευνα επικοινωνιακών, 

γλωσσικών και εκπαιδευτικών αναγκών και προσδοκιών των προσφύγων (με βάση την ηλικία και 

άλλες αναλυτικές παραμέτρους). Ο δεύτερος άξονας στοχεύει στη γλωσσική και πολιτισμική  

ένταξη και προσαρμογή προσφύγων (ενηλίκων και παιδιών), μέσα από δράσεις άτυπης και μη 

τυπικής εκπαίδευσης και ο τρίτος εστιάζει στην κοινωνική ευαισθητοποίηση, στην παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών και σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την μακροπρόθεσμη εκπαιδευτική 

ενδυνάμωση των προσφύγων.  

Το εν λόγω έργο σχεδίασε και υλοποίησε σειρά εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για τους 

πρόσφυγες που διαμένουν επί του παρόντος στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα των 

ειδικών αναγκών τους και στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στο 

πλαίσιο του δεύτερου, συγκεκριμένα, άξονα του έργου PRESS, για την εκπαίδευση και υποστήριξη 

των προσφύγων, ολοκληρώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2017 τρεις κύκλοι μαθημάτων μη τυπικής και 

άτυπης εκπαίδευσης γυναικών στην Αθήνα και στην Μυτιλήνη. Η Δράση εντάσσεται στις 

εκπαιδευτικές παρεµβάσεις που υλοποιούνται µε σκοπό την γλωσσική-πολιτισµική και κοινωνική 

«ένταξη» ατόμων με προσφυγικό υπόβαθρο και στόχος της είναι η ανάπτυξη βασικών 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Σε αυτό το πλαίσιο και 

ακολουθώντας µια συμμετοχική προσέγγιση αναπτύχθηκε τετράγλωσσο εκπαιδευτικό υλικό 

(φαρσί, ελληνική, αραβική και αγγλική) το οποίο εφαρμόστηκε µέσα από task -based learning και 

art-based δραστηριότητες. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση προσφύγων, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων, 

γλωσσική και πολιτισμική ένταξη, ανάπτυξη βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων.  

1. Εισαγωγή 

Στο διαρκώς αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει γίνει 

εκτενής διερεύνηση και μελέτη σχετικά με το ότι η υιοθέτηση ενεργητικών - συμμετοχικών 

εκπαιδευτικών τεχνικών ευνοεί την πραγμάτωση βασικών προϋποθέσεων αποτελεσματικής 

μάθησης των ενηλίκων, όπως είναι η αξιοποίηση των εμπειριών των εκπαιδευομένων, η ενεργητική 

συμμετοχή τους στη μαθησιακή διεργασία και η διαμόρφωση συνεργατικού κλίματος εντός της 

ομάδας. Οι ενεργητικές - συμμετοχικές στρατηγικές μάθησης στηρίζονται στην «αξιωματική», για 

mailto:tktsintoni@gmail.com


Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

703 

την Εκπαίδευση Ενηλίκων, παραδοχή πως οι ενήλικοι - έχοντας πολύ ευρύτερο απόθεμα εμπειριών 

από τους μαθητές και βιώνοντας έντονη την ανάγκη αυτοκαθορισμού - επιζητούν να συμμετέχουν 

ενεργητικά στις διαδικασίες που τους αφορούν. Στη βιβλιογραφία του Πεδίου, αποτελεί 

συνισταμένη η άποψη ότι η ενεργητική συμμετοχή προωθείται μέσα από μεθόδους που 

αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων, καθώς και 

μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευομένων.  

Επομένως, η Εκπαίδευση Ενηλίκων, η οποία έχει ως σκοπό - ή οφείλει να έχει - την 

αυτοδυναμία των εκπαιδευομένων, απαιτείται να υιοθετήσει μία σειρά από εκπαιδευτικές τεχνικές 

πέρα της εισήγησης, όπως είναι: ο καταιγισμός ιδεών, η μελέτη περίπτωσης, το παιχνίδι ρόλων, οι 

ερωτήσεις - απαντήσεις, η προσομοίωση, η επίδειξη, οι ομάδες εργασίας, η λύση προβλήματος, η 

συνέντευξη από ειδικό, η εκπαιδευτική επίσκεψη. Κάθε μία από τις προαναφερόμενες τεχνικές έχει 

τις προδιαγραφές κατά τη χρήση της, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά 

μαθησιακά αποτελέσματα. Είναι προφανές ότι καμία τεχνική δεν εγγυάται εξ ορισμού την επιτυχία 

του εκπαιδευτικού έργου. Η επιλογή κι η αποτελεσματικότητα της καθεμιάς σχετίζονται με μία 

σειρά από παράγοντες όπως: ο σκοπός του προγράμματος, η υφή του μαθησιακού αντικειμένου, οι 

μαθησιακοί τρόποι των εκπαιδευομένων, ο διαθέσιμος χρόνος / η  χρονική στιγμή, το μαθησιακό 

κλίμα της ομάδας, οι διαθέσιμοι πόροι (Κόκκος, Α. 2005).  

2. Κυρίως μέρος 

Σύμφωνα με την επικοινωνιακή μέθοδο, για να καταστεί η γλωσσική διδασκαλία 

αποτελεσματική οφείλει να έχει τον χαρακτήρα μιας φυσιολογικής γλωσσικής δραστηριότητας.. Η 

γλωσσική ικανότητα δεν αποτελεί μια στατική γνώση, αλλά μια σύνθετη, δυναμική δεξιότητα η 

οποία κατακτιέται με την εξάσκηση στην πρόσληψη και παραγωγή διαφόρων τύπων λόγου. 

Προϋπόθεση για τη γλωσσική ικανότητα (κατοχή των γραμματικοσυντακτικών δομών και του 

λεξιλογίου), αποτελεί η επικοινωνιακή ικανότητα, η «γνώση» των κανόνων χρήσης της γλώσσας 

(Μήτσης, Ν. 2004).  

Στη διδακτική των ξένων γλωσσών η διδασκαλία του συστήματος της γλώσσας τίθεται στην 

υπηρεσία του βασικού στόχου της γλωσσικής διδασκαλίας, που είναι η ανάπτυξη της ικανότητας 

για καλύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία. Έτσι, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από την 

«εφαρμογή κανόνων» στη «γλωσσική χρήση», μέσα σε συγκεκριμένο περιβάλλον επικοινωνίας. 

Για παράδειγμα, η χρήση ενικού αριθμού από τον εκπαιδευόμενο στο «τυπικό» γράμμα κατά την 

παραγωγή γραπτού λόγου συνιστά σημαντικό επικοινωνιακό λάθος. «Μαθαίνω τη γλώσσα σημαίνει 

ότι μαθαίνω τις χρήσεις της γλώσσας και τα νοήματα που συνδέονται με αυτές τις χρήσεις» , τονίζει ο 

Halliday (Χαραλαμπόπουλος, Α., Χατζησαββίδης, Σ., 1997). 

Κατά την τελευταία δεκαετία σημειώνεται πληθώρα εκδόσεων για τη διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας ως ξένης. Η συντριπτική πλειοψηφία των εγχειριδίων, τα οποία απευθύνονται 

σε διαφορετικές ηλικίες και επίπεδα ελληνομάθειας, ακολουθεί την επικοινωνιακή μέθοδο στη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Παράλληλα με την επιλογή από τον επιστημονικό 

υπεύθυνο του προγράμματος του βασικού εγχειριδίου (Δεμίρη-Προδρομίδου, Ε., Καμαριανού-

Βασιλείου, Ρ., 2005), το οποίο βασίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση εκμάθησης μιας ξένης / 

δεύτερης γλώσσας, αποτελεί λειτουργική επιλογή κομβικής σημασίας η δημιουργία ενός φακέλου 

αυθεντικού εκπαιδευτικού υλικού (portfolio), ο οποίος θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους μία 

εκτενή σειρά από «ζωντανά» κείμενα (αιτήσεις, δηλώσεις, χάρτες, ενοικιαστήρια, ειδοποιητήρια, 

οδηγίες χρήσης, οδηγούς διασκέδασης, συνταγές μαγειρικής, στίχους τραγουδιών και ό,τι άλλο 

αποτελεί προϊόν επικοινωνίας), με σκοπό να τους καταστήσει ικανούς –εργαλειακά- χρήστες και 

ευαισθητοποιημένους φορείς της ελληνικής γλώσσας. Καθετί που αποτελεί προϊόν επικοινωνίας, 

γραπτής ή προφορικής, στο δημόσιο - τυπικό και άτυπο - λόγο μπορεί να λειτουργήσει ως πολύτιμο 

εκπαιδευτικό μέσο για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος.  

Η αναγκαιότητα της ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων και η συστηματική 

αξιοποίηση - μετατροπή των εμπειριών τους σε εκπαιδευτικό υλικό, αναδεικνύονται σε στοιχεία 
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κομβικής σημασίας στο πρόγραμμα - έργο P.R.E.S.S. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το 

έργο P.R.E.S.S. (Provision of Refugee Education and Support Scheme, Πρωτοβουλία Παροχής 

Εκπαίδευσης και Υποστήριξης στους Πρόσφυγες) αποτελεί πρωτοβουλία του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές και ενταξιακές ανάγκες των 

προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα, προσωρινά ή με πρόθεση μετεγκατάστασης. Η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών Δράσεων του Έργου τροφοδοτήθηκε από την εθνογραφική 

διεπιστημονική έρευνα ανίχνευσης γλωσσικών, επικοινωνιακών και εκπαιδευτικών αναγκών και 

προσδοκιών των προσφύγων (ενήλικες, έφηβοι και παιδιά) που διενεργήθηκε από ερευνητές και 

συνεργάτες του έργου και τροφοδότησε τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών Δράσεων με εστίαση στη γλωσσική εκπαίδευση, την ένταξη στην τυπική 

εκπαίδευση (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια), την πληροφόρηση ατόμων με 

προσφυγικό υπόβαθρο, καθώς και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.  

Το Έργο P.R.E.S.S. είχε διάρκεια από τον Ιούνιο του 2016 έως και τον Δεκέμβριο του 2017 

και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Απασχόλησε 75 συνεργάτες και συνεργάτιδες για 24 (εκπαιδευτικές) Δράσεις. Επιστημονικά 

Υπεύθυνος του Έργου είναι ο καθ. Γιώργος Ανδρουλάκης και Συντονίστριες Έργου/Κύριες 

Ερευνήτριες οι Άννα Αποστολίδου, Ήβη Δασκαλάκη και Σοφία Τσιώλη. Το έργο αποτελείται από 

τρεις άξονες:  

Άξονας 1. Έρευνα: Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει την ποιοτική & ποσοτική έρευνα 

επικοινωνιακών, γλωσσικών και εκπαιδευτικών αναγκών και προσδοκιών των προσφύγων (με 

βάση την ηλικία και άλλες αναλυτικές παραμέτρους). 

Άξονας 2.  Γλώσσες: Ο δεύτερος άξονας στοχεύει στη γλωσσική και πολιτισμική ένταξη και 

προσαρμογή προσφύγων (ενηλίκων και παιδιών) μέσα από δράσεις άτυπης και μη τυπικής 

εκπαίδευσης.  

Άξονας 3. Ευαισθητοποίηση – Ενδυνάμωση: Ο τρίτος άξονας εστιάζει στην κοινωνική 

ευαισθητοποίηση, στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και σε στοχευμένες παρεμβάσεις για 

την μακροπρόθεσμη εκπαιδευτική ενδυνάμωση των προσφύγων. Το έργο PRESS, αφορά 

παράλληλα και την ανάπτυξη online Αποθετηρίου για εκπαιδευτικούς και εθελοντές που 

εμπλέκονται με την εκπαίδευση ατόμων με προσφυγικό υπόβαθρο. Στο πλαίσιο του Έργου PRESS 

σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ειδικό αποθετήριο για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και 

εθελοντών που εμπλέκονται με την εκπαίδευση ατόμων με προσφυγικό υπόβαθρο. Συγκεκριμένα η 

Δράση «Κατάρτιση Εκπαιδευτικών» εντάσσεται στον άξονα «Γλωσσική - πολιτισμική και 

κοινωνική ένταξη» του Έργου PRESS ( Άξονας 2) και περιλαμβάνει δύο επίπεδα: 

α. πρόγραμμα τριών διά ζώσης επιμορφωτικών κύκλων σε συνεργασία με τον μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό «Κέντρο παιδαγωγικής και καλλιτεχνικής επιμόρφωσης Σχεδία». β. 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη online αποθετηρίου με πολυτροπικά κείμενα σε πέντε θεματικές 

κατηγορίες: 

 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 

 Ανθρώπινα Δικαιώματα: Το δικαίωμα στην εκπαίδευση. 

 Βασικά Στοιχεία Επικοινωνίας στις Αραβικές γλώσσες. 

 Βασικά στοιχεία επικοινωνίας στη Φάρσι/ Ντάρι γλώσσες. 

 Οδηγός Ψυχικής Υγείας (Άξονας 3 του Έργου). 

Κάθε θεματική κατηγορία περιέχει μια ενότητα που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου 

PRESS, στηριζόμενη σε στοιχεία που προέκυψαν από βιβλιογραφική επισκόπηση, δεδομένα και 

αποτελέσματα από την εθνογραφική έρευνα πεδίου, καθώς και σε δεδομένα από την εφαρμογή των 

τριών κύκλων της διά ζώσης κατάρτισης. Η κάθε ενότητα ενισχύεται από επιστημονικά άρθρα, 

παρουσιάσεις και φωτογραφικό υλικό που χρησιμοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια της διά ζώσης 

κατάρτισης. Για τις ενότητες «Βασικά Στοιχεία Επικοινωνίας στις Αραβικές γλώσσες» και «Βασικά 

στοιχεία επικοινωνίας στις Φάρσι/Ντάρι γλώσσες» δημιουργήθηκαν «πλακέτες» που συνοψίζουν 
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τις βασικές πληροφορίες, σε εκτυπώσιμη μορφή, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι ελεύθερη με τη δημιουργία 

λογαριασμού στο ακόλουθο link: http://press-project.eap.gr/presspository/login/signup.php?  

Αναφορικά, λοιπόν, με την παροχή βασικών γλωσσικών και πολιτισμικών δεξιοτήτων για 

κοινωνική ένταξη και προσαρμογή, στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν  

 Γλωσσική εκπαίδευση ενηλίκων προσφύγων. 

 Κινητή μονάδα τηλεκπαίδευσης προσφύγων. 

 Προγράμματα-γέφυρα για γλωσσική και κοινωνική προσαρμογή-ένταξη παιδιών στο 

σχολείο. 

 Διαδικτυακά (on line) γλωσσικά μαθήματα (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά 

και ολλανδικά), κατάρτιση και πιστοποίηση προσφύγων(σε συνεργασία με το ΙΚΥ).  

 Πρόγραμμα μικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για κατάρτιση εκπαιδευτών και 

διαμεσολαβητών. 

 Δράσεις άτυπης εκπαίδευσης για γυναίκες και παιδιά. 

 Πολυγλωσσική προσέγγιση (πρώτη, δεύτερη και άλλες γλώσσες). 

Αναφορικά με δικτύωση του προγράμματος και συνεργασίες να επισημανθούν τα ακόλουθα:  

 Κοινός παρονομαστής όλων των δράσεων είναι οι διεθνείς συνεργασίες με Πανεπιστήμια 

και άλλους φορείς των χωρών προσωρινής και μόνιμης εγκατάστασης των προσφύγων, με 

στόχο τον συντονισμό των δράσεων, τη διάχυση καλών πρακτικών και τη μεγιστοποίηση 

των δυνητικών ωφελειών κάθε παρέμβασης στους άμεσα δικαιούχους. 

 Προς αυτή την κατεύθυνση το Ε.Α.Π. βρίσκεται σε συνεργασία με το European Association 

of Distance Teaching Universities για την ένταξη του έργου σε ένα πανευρωπαϊκό 

πρόγραμμα με εστίαση στην εκπαίδευση των προσφύγων, ενώ αναζητά συνεργασίες με 
Πανεπιστήμια, φορείς και Μ.Κ.Ο. της Ευρώπης και της ευρύτερης Μεσογείου.  

Σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων στους τρεις κύκλους μάθησης που υλοποιήθηκαν στο 

νησί της Μυτιλήνης, οι εκπαιδευτές Κώστας Κορόζης και Τιτίκα - Κωνσταντίνα Τσιντώνη 

αξιοποίησαν ενδιαφέρουσες και καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές και μεθόδους που κράτησαν το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων προσφύγων αμείωτο. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά το παιχνίδι 

ρόλων με θέμα «πώς χαιρετάμε φιλικά και επίσημα στη χώρα μας», όπου οι εκπαιδευόμενες 

παρουσίασαν σε ζευγάρια το εν λόγω θέμα, τη δραστηριότητα «Ο χάρτης μας», οπότε και 

αποτυπώσαμε σε χαρτόνι τις χώρες προέλευσής μας όλοι οι παρευρισκόμενοι και παρευρισκόμενες. 

Η δραστηριότητα ενθουσίασε ιδιαίτερα τις εκπαιδευόμενες, όπως επίσης και η αμέσως επόμενη 

που είχε να κάνει με την αποτύπωση σε ένα χαρτόνι στοιχείων σχετικών με τον εαυτό μας, πώς μας 

λένε, από πού είμαστε, πού μένουμε, εάν έχουμε οικογένεια κτλ. Τα έργα αφού ολοκληρώθηκαν 

παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια. Στο πλαίσιο των παραπάνω δραστηριοτήτων, δημιουργήθηκαν 

και χαρτόνια με λεξιλόγιο για τις εκπαιδευόμενες, συγκεκριμένα λεξιλόγιο με τα χρώματα. Οι 

εκπαιδευόμενες χρησιμοποίησαν όλα τα χρώματα για να αποτυπώσουν στο χαρτόνι στοιχεία για 

τον εαυτό τους, ενώ χρησιμοποιήθηκε και κείμενο στα ελληνικά, προτάσεις – φράσεις, σκίτσα κτλ. 

Σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση των γυναικών προσφύγων με εμάς τους εκπαιδευτές 

έπαιξε και ο χώρος – Mosaik, στο κέντρο της Μυτιλήνης, τα εποπτικά μέσα – υπολογιστής, 

προτζέκτορας κτλ. -  το οπτικοακουστικό υλικό, βίντεο, εικόνες, κτλ., που είχε δημιουργηθεί από 

την ομάδα υλικού. Όλα συνέτειναν σε μία απολαυστική και μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία για 

τους διδάσκοντες, αλλά και για τις διδασκόμενες.  

Επόμενη δραστηριότητα με την οποία καταπιάστηκε η ομάδα ήταν η ζωγραφική και η 

αποτύπωση σε χαρτόνι σχετικά με το τι μας έρχεται στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε την πατρίδα 

μας. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Πόλεμοι, βόμβες, όπλα, σκοτωμοί, πάλη με τα κύματα 

στη θάλασσα, φουσκωτές βάρκες και σωσίβια ήταν μερικά από αυτά που αναδείχτηκαν μέσα από 

τις ζωγραφιές. Όλες οι γυναίκες περιέγραψαν, μία - μία με τη σειρά, αυτά που είχαν ζήσει στη 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

706 

χώρα τους που πραγματικά ήταν συγκλονιστικά. Ατμόσφαιρα πολεμική, βίαιοι θάνατοι, σκοτωμοί, 

έκρηξη βομβών σε νοσοκομεία, αυταρχικές ηγεσίες ήταν μερικά από τα σκηνικά που αρκετές 

γυναίκες είχαν αφήσει πίσω τους στις πατρίδες τους και αναζήτησαν καλύτερη τύχη στην Ελλάδα.  

Σε επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση, η ομάδα εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων υλοποίησε 

βόλτα εκτός διδακτικού χώρου. Όλοι μαζί κατευθύνθηκαν προς το μέρος της Δημοτικής 

Πινακοθήκης Μυτιλήνης. Στο ενδιάμεσο, η ομάδα επισκέφθηκε αρχικά ένα φωτογραφείο στο 

κέντρο της πόλης, οπότε και εκτυλίχθηκε το παιχνίδι ρόλων «Πελάτης σε ένα κατάστημα» - 

Επικοινωνιακές καταστάσεις – Διάλογοι. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης, όλες οι 

εκπαιδευόμενες κατενθουσιάστηκαν με τα έργα και τους πίνακες και έβγαλαν μεγάλο φωτογραφικό 

αρχείο  - υλικό. Πολύ λοιπόν χαρακτηριστικό στοιχείο της εκπαιδευτικής αυτής συνάντησης ήταν 

το ότι οι εκπαιδευόμενες χάρηκαν πολύ με το χώρο και τράβηξαν πάρα πολλές φωτογραφίες με τα 

πρόσωπά τους αλλά και με πίνακες που τους τράβηξαν την προσοχή. Πίνακες με μικρές πόλεις του 

νησιού, πίνακες με προϊόντα του νησιού, πίνακες με προσωπογραφίες και διάφορα άλλα στοιχεία 

που κοσμούσαν τους τοίχους της πινακοθήκης φωτογραφήθηκαν και εντάσσονται στο αρχείο της 

Δράσης. Η εκπαιδευτική ημέρα έκλεισε με επίσκεψη σε ένα κεντρικό καφέ της πόλης της 

Μυτιλήνης οπότε και όλες μαζί οι εκπαιδευόμενες απόλαυσαν καφέ και επικοινώνησαν στα 

ελληνικά αλλά και στις γλώσσες τους.  

Επόμενη μαθησιακή δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο ΠΙΚΠΑ Μυτιλήνης. Ο χώρος 

προσφερόταν για τη διεξαγωγή της θεματικής ενότητας Μακιγιάζ – Περιποίηση προσώπου – 

Αισθητική. Εκεί οι εκπαιδευόμενες καταπιάστηκαν με τη  περιποίηση νυχιών, τα τατουάζ, τα 

χρώματα και τα σχέδια στα νύχια και ασχολήθηκαν με αυτά όλες τις ώρες της εκπαιδευτικής 

συνάντησης ενώ χρησιμοποίησαν και αξιοποίησαν λεξιλόγιο που είχε δοθεί από τη ερευνητική 

ομάδα. Ακόμη μία επιτυχημένη δραστηριότητα στο πλαίσιο του κύκλου μαθημάτων του 

προγράμματος.   

Ακόμη μία άσκηση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης και στο πλαίσιο της θεματικής 

ενότητας «Λαϊκή Αγορά». Περπατήσαμε όλοι μαζί μέσα στη λαϊκή αγορά και παρατηρήσαμε τα 

φρούτα, τα λαχανικά και τις τιμές. Ρωτήσαμε «πόσο κάνει» ‘η «πόσο κάνουν» και στο τέλος 

αγοράσαμε φρούτα, τα οποία τα γευτήκαμε σε ομάδα όλοι μαζί, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι. 

Καθίσαμε στον κήπο του σχολείου και ασχοληθήκαμε με το θεματικό λεξιλόγιο της ενότητας, το 

λεξιλόγιο για τα φρούτα και τα λαχανικά. Διακρίναμε ομοιότητες και διαφορές με τις αντίστοιχες 

λέξεις στα φαρσί και τα αραβικά.  

Μοναδική άσκηση αποδείχθηκε η δραστηριότητα «Μαγειρεύω ένα φαγητό και φτιάχνω ένα 

γλυκό». Όλοι μαζί στην ομάδα είχαμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κάποιες λέξεις,  για τα 

υλικά που ήταν απαραίτητα στο φαγητό, στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα φαρσί. Μέσα στην 

κουζίνα ακούγονταν πολύ συχνά και ταυτόχρονα οι τρεις διαφορετικές αυτές γλώσσες. 

Ετοιμάστηκε τηγανητό φιλέτο ψαριού με πατάτες στο φούρνο και ταμπουλέ για σαλάτα. Στη 

συνέχεια φάγαμε όλοι μαζί στην κοινή κουζίνα, όπου είχαν τη δυνατότητα να δουν και να 

σχολιάσουν τη διαδικασία. Για τις γυναίκες ήταν πολύ σημαντικό να νοιώσουν ξανά ικανές να 

μαγειρέψουν και να γευτούν τα φαγητά μέσα σε παρέα με αστεία, πειράγματα, χαρούμενη διάθεση. 

Αναδείχτηκαν αρκετά πολιτιστικά στοιχεία, όπως οι ονομασίες των προϊόντων, η διαδικασία 

παρασκευής του φαγητού και η συμμετοχή όλων σε ένα κοινό τραπέζι.  

Μοναδική επίσης αναδείχθηκε και η θεματική ενότητα «Χοροί και τραγούδια του τόπου 

μας». Αφού πρώτα, όλες οι εκπαιδευόμενες ξεφύλλισαν βιβλία με παραδοσιακές ελληνικές 

φορεσιές, ανοίξαμε και διαμορφώσαμε κύκλο για να μάθουμε παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. 

Ενδεικτικό του πόσο καλά περάσαμε ήταν ότι στο τέλος, αφού διδαχθήκαμε όλους τους ελληνικούς 

παραδοσιακούς χορούς, οι γυναίκες χόρεψαν και αυτές δικά τους τραγούδια και δικούς χορούς. 

Μάλιστα έβγαλαν και τις μαντήλες τους, τόσο καλά περνούσαν και τόσο οικεία ένιωθαν!  

Η δραστηριότητα που συγκίνησε όλους ήταν η παρασκευή γλυκισμάτων από τις 

εκπαιδευόμενες και η προσφορά τους σε δομή ευάλωτων ομάδων στη  Μυτιλήνη. Συγκεκριμένα στο 

ΚΑΠΗ Μυτιλήνη όπου φιλοξενούνται δεκάδες μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι. Οι εκπαιδευόμενες 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

707 

πρόσφυγες γυναίκες είχαν φτιάξει με τη βοήθεια των εκπαιδευτών τους χαρακτηριστικά γλυκά 

(κέικ, χαλβά, ραβανί κτλ) και έκαναν την κίνηση αγάπης να τα προσφέρουν και να πιουν καφέ με 

τους φιλοξενούμενους του ΚΑΠΗ. Για ακόμη μία φορά, οι εκπαιδευόμενες πρόσφυγες είχαν 

κατενθουσιαστεί με τη δραστηριότητα και έδειξαν να απολαμβάνουν το γνωστικό στοιχείο που 

αναδυόταν μέσα από αυτήν, αλά και τη επαφή και το κλίμα ζεστασιάς και προσέγγισης του ντόπιου 

πληθυσμού, στο οποίο στόχευε η δραστηριότητα. 

3. Συμπεράσματα 

Επιχειρώντας ένα σχόλιο για την ιδιαιτερότητα των εκπαιδευτικών τεχνικών στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα αξίζει να επισημάνουμε τα ακόλουθα:  

Το παιχνίδι ρόλων αποτελεί μια πολύτιμη ενεργητική τεχνική, η οποία σε αυτό το πρόγραμμα 

έχει διττό χαρακτήρα. Αφενός, επιτρέπει να αναδυθούν στάσεις και συμπεριφορές, τις οποίες οι 

εκπαιδευόμενοι θα είχαν αναστολές να εκφράσουν, αφετέρου, αυτή η τεχνική έχει και ένα 

γενεσιουργό χαρακτήρα λεκτικής παραγωγής, όταν ο ρόλος αγγίζει τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες 

και την καθημερινότητα των εκπαιδευομένων, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εμπλοκής  και 

συμμετοχή τους στην διαλεκτική διαδικασία. Η εναλλαγή και η διεύρυνση των πρισμάτων, το 

θεατρικό ερώτημα «τι θα έκανα αν ήμουν…», το «μαγικό αν» καθώς και η «προοπτική στο 

πλάσιμο του ρόλου» του Στανισλάβσκι (Στανισλάβκσι Κ., 2006), αποτελεί μια συνειδητή τεχνική 

του εκπαιδευτή, η οποία δεν συνεπάγεται, ούτε επιβάλλει κάτι που υπάρχει, αλλά προσδοκά την 

ασυνείδητη δημιουργικότητα των εκπαιδευομένων. 

Ο καταιγισμός ιδεών, αφενός, βοηθά στην αυθόρμητη και ουσιαστική συμμετοχή, αφού οι 

ιδέες που εκφράζονται παίζουν καταλυτικό ρόλο στην προσέγγιση του θέματος, αφετέρου, 

«αναδύει» το εν δυνάμει γνωστό λεξιλόγιο των εκπαιδευομένων. Το σημαντικότερο, όμως, είναι 

ότι, συνήθως, αντικαθιστά μια εισήγηση του εκπαιδευτή. Η άσκηση ακρόασης αναπτύσσει με 

συστηματικό τρόπο την κατανόηση αυθεντικού προφορικού λόγου. Οι ασκήσεις (γραμματικής & 

συντακτικού) στοχεύουν στη χρηστική -εργαλειακή προσέγγιση της γλώσσας και όχι στην 

απομνημόνευση κανόνων.  

Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά μέσα, η επιλογή τους γίνεται με γνώμονα την ανταπόκριση 

στους στόχους, την ευελιξία στη χρησιμοποίηση, αλλά και την «αυθεντικότητά» τους. Η 

αναγκαιότητα δημιουργίας απ΄ τον εκπαιδευτή ενός διαρκώς εξελισσόμενου φακέλου αυθεντικού 

εκπαιδευτικού υλικού (portfolio) κρίνεται λειτουργικά επιτακτική, για κάθε παρόμοιο πρόγραμμα.  

Η εμπειρία από το σχεδιασμό και, κυρίως, την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος 

δείχνει ότι η διεξαγωγή του ξεπερνά την παραδοσιακή διάκριση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, γεφυρώνοντας το χάσμα  μεταξύ τους, σύμφωνα με το οποίο, η δεύτερη αποτελεί 

«υποδεέστερο» είδος εκπαίδευσης που προετοιμάζει τα άτομα να εκτελούν έργα ή ρόλους με 

μηχανιστικό και τυποποιημένο χαρακτήρα, σε αντίθεση με την εκπαίδευση, η οποία συμβάλλει 

στην ολόπλευρη ανάπτυξη του πολίτη (Rogers. A., 1999). Αυτό επιτυγχάνεται διότι στους στόχους 

και το περιεχόμενο του προγράμματος ενυπάρχουν: α) η πολιτική διάσταση της εκπαίδευσης, κατά 

τον Rogers, που τη χαρακτηρίζει το ιδανικό της ενηλικιότητας, της κίνησης δηλαδή του 

εκπαιδευόμενου προς ολοένα μεγαλύτερο αυτοπροσδιορισμό (Rogers A., 1999), β) ο χειραφετικός  

χαρακτήρας της, σύμφωνα με το Freire, αφού ο αλφαβητισμός δεν αποτελεί τεχνική υπόθεση, αλλά 

πρώτιστα μεταμόρφωση και κριτική συνειδητοποίηση των εκπαιδευομένων (Freire P.1977), γ) η 

εμπειρική διάσταση της μάθησης, όπως διακηρύσσεται από τον Dewey (Dewey J., 1980) και τον 

Kolb, όπου η εμπειρία των εκπαιδευομένων τίθεται στο κέντρο της μαθησιακής διεργασίας, δ) 

κυρίως, όμως, ο ουμανιστικός προσδιορισμός της εκπαίδευσης ενηλίκων που  έδωσε «δια ζώσης» 

(Mezirow J., 2007) ο Jack Mezirow κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα (27/01/2007, Αμφιθέατρο 

Ε.Ι.Ε.), στην παρουσίαση της θεωρίας του της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, όπου στην πρώτη 

πρόταση της ομιλίας του επισήμανε ότι «…η εκπαίδευση ενηλίκων είναι πρωταρχικά θετική πίστη 

προς τον άνθρωπο…». 
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Βιβλιογραφικές αναφορές  

Ελληνόγλωσση 

Βεργίδης, Δ., Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 
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Περίληψη 

Η έννοια της διαπολιτισμικότητας και η σύνδεση της με την εκπαίδευση, αναμφίβολα δεν 

αποτελεί ένα νέο πεδίο εκπαιδευτικής διερεύνησης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, το ολοένα 

αυξανόμενο ενδιαφέρον και οι προβληματισμοί που εγείρονται σχετικά με ζητήματα 

διαπολιτισμικότητας και μετανάστευσης στην εκπαίδευση, θέτουν εκ νέου, τα ζητήματα της 

διαπολιτισμικότητας στην πρώτη γραμμή του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. (Γκότοβος 2003, Γκόβαρης, 2004).  Στο πλαίσιο αυτό οι σύγχρονοι παιδαγωγοί 

προσχολικής ηλικίας, καλούνται να ανταποκριθούν στο κάλεσμα για διερεύνηση των 

παιδαγωγικών τους προτάσεων και πρακτικών, σε σχετικά ζητήματα. Συχνές άλλωστε είναι οι 

καταγραφές διαθεματικών προσεγγίσεων, που αφορούν την διαπολιτισμικότητα (UNESCO, 2000, 

Νικολάου, 2009, Μάρκου 2011). Συνηθέστερα δε αυτές περιλαμβάνουν (ή πλαισιώνουν) την 

εμπλοκή της λογοτεχνίας, είτε με τη μορφή ανάγνωσης και ανάλυσης παραμυθιού ή εξιστόρησης 

και ανάλυσης κάποιας ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτό, έρχεται να συνεισφέρει η παρούσα έρευνα μέσα 

από την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, κλασσικών και σύγχρονων παραμυθιών και ιστοριών, 

τόσο όσων αφορά την εικονογράφηση, όσο και ως προς το κείμενο (περιεχόμενο).  Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν έντονα, την στροφή της σύγχρονης λογοτεχνίας σε 

ζητήματα που αφορούν τη διαπολιτισμικότητα συνδεόμενη με την έντονη μετανάστευση και τα 

ποικίλα ζητήματα που αυτή επιφέρει σε παγκόσμια κλίμακα.  

 

Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμική αγωγή, λογοτεχνία, προσχολική αγωγή. 

1. Εισαγωγή 

Η ολοένα αυξανόμενη πολυπολιτισμική κοινωνία και η συνεχής αύξηση του αριθμού των 

μεταναστών στην  χώρα μας, οδηγεί στην αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών μαθητών στα 

σχολεία. Το γεγονός αυτό, αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον εκπαιδευτικό χώρο και τον κάθε 

εκπαιδευτικό. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη και η είσοδος της διαπολιτισμικής αγωγής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία καθίσταται αναγκαία, σήμερα, περισσότερο από ποτέ.  

Πράγματι, η παγκόσμια κοινωνική πραγματικότητα αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί 

πυρήνα έμπνευσης, προβληματισμού και δημιουργικότητας στην εκπαίδευση γενικά και ειδικά στη 

θεματική της Παιδικής λογοτεχνίας. Συχνά, η αναγκαιότητα συνύπαρξης ατόμων με ποικίλες 

διαφορές και διαφορετικότητες, οδήγησε στην εμφάνισή παραμυθιών και ιστοριών που 

απευθύνονται σε παιδιά και εμπλέκονται σε ζητήματα/ θέματα διαφορετικότητας. Η παραγωγή και 

διάχυση στην αγορά αυτών των βιβλίων, οδήγησε στη γέννηση της Διαπολιτισμικής Λογοτεχνίας.  

Μέσα από την παρούσα εργασία, επιχειρείται η αξιολόγηση λογοτεχνικών παραμυθιών και 

ιστοριών που εμπεριέχουν στοιχεία διαπολιτισμικότητας, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απ τον παιδαγωγό – εκπαιδευτικό. 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

710 

2. Διαπολιτισμική αγωγή 

Επιχειρώντας να ορίσουμε τη Διαπολιτισμική αγωγή, σύμφωνα με τον Γιαγκουνίδη (1995), 

θα λέγαμε ότι «η διαπολιτισμική αγωγή δεν είναι ένα μέρος ενός προγράμματος, ούτε πρόκειται για 

ένα ιδιαίτερο μάθημα, αλλά είναι μια ενιαία αγωγή που αφήνει έκδηλα τα ίχνη της σε όλα τα 

μαθήματα και σε όλη την παιδαγωγική διαδικασία». Με άλλα λόγια, η διαπολιτισμική αγωγή δεν 

έρχεται ως κάτι νέο, ασύνδετο με την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Αντίθετα, έρχεται να 

συμπληρώσει, να υποβοηθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία και πρακτική.  

Στην ίδια κατεύθυνση και οι Essinger και Graf (στο Παπάζογλου, 2015), σύμφωνα με τους 

οποίους, η διαπολιτισμική αγωγή είναι η «κατάλληλη απάντηση της παιδαγωγικής στα προβλήματα 

που δημιουργούνται στο πλαίσιο μια πολυεθνικής και πολυπολιτισμική κοινωνίας», η οποία έχει ως 

στόχο την εξάλειψη των εθνικών, εθνοτικών κ.ά. προκαταλήψεων, την εκπαίδευση για 

ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη κλπ., καθιστώντας την αναγκαία για την καθημερινή σχολική 

πρακτική. 

Πάντως, αν και σπουδαίες προσεγγίσεις καταγράφονται προκειμένου να οριστεί επαρκώς η 

διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση «η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν φαίνεται να έχει βρει το 

δρόμο της προς τις ελληνικές σχολικές τάξεις» και θα πρέπει «να υπερβεί τον αναχρονισμό» και τις 

τυχόν δυσλειτουργίες, προκειμένου «να συμβάλει με τέτοιον τρόπο, ώστε η εκπαίδευση να 

συμβαδίζει με τις κοινωνικές εξελίξεις» (Κεσίδου, 2008). 

3. Διαπολιτισμική Λογοτεχνία και διδασκαλία 

H Διαπολιτισμική Λογοτεχνία, αφορά το είδος της Λογοτεχνίας που σχετίζεται και 

αναφέρεται στις φυλετικές, εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες. Βοηθά δε, στην κατανόηση και 

στο σεβασμό της πολιτισμικής ταυτότητας του κάθε παιδιού, στον σεβασμό και την ανεκτικότητα  

των πολιτισμικών διαφορών (στη γλώσσα, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία κλπ.), στην 

καταπολέμηση των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, στην 

ανάπτυξη θετικών αντιλήψεων, στάσεων και σχέσεων, στην κατανόηση και το σεβασμό για τα 

παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες (Ακριτόπουλος, 1999). Μέσω 

αυτών, γίνεται έκδηλη η προσφορά της στην εκπαίδευση και δη στην προσχολική εκπαίδευση. 

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στηριζόμενη στη συγκινησιακή-βιωματική αφόρμηση 

ανακαλεί στη συνείδηση του μαθητή γνώσεις και ψυχικές-συναισθηματικές καταστάσεις που έχει 

βιώσει, προσφέροντας συγχρόνως γνώσεις και συντελώντας στην οικειοποίηση ή στην αποτροπή 

στερεοτύπων (Παπαγεωργίου, 2008). 

Πράγματι, στο ερώτημα των συγγραφέων του βιβλίου Teaching Literature «γιατί τα 

παραμύθια, οι μύθοι και οι θρύλοι είναι τόσο σημαντικά και τι διαφορετικό προσφέρουν στα παιδιά 

από ο,τιδήποτε άλλο συναντούν», αυτοί απαντούν: «Αυτό που βασικά διακρίνει τα παραμύθια, τους 

μύθους και τους θρύλους από την υπόλοιπη λογοτεχνία είναι ότι όλα έχουν να κάνουν με παγκόσμιες, 

γενικές εμπειρίες-θέματα, ιδέες και συναισθήματα που διασχίζουν τα σύνορα των πολιτισμών, των 

γλωσσών και των ηλικιακών ομάδων», καθιστώντας σαφή την αξία τους στην δημιουργία κλίματος 

διαπολιτισμικής κουλτούρας στην εκπαιδευτική πραγματικότητα.  

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, λαμβάνοντας υπόψη του τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι οφείλει να 

είναι καταρτισμένος με τις απαραίτητες γνώσεις, την ωριμότητα και την ευαισθησία απέναντι στην 

ετερότητα, ώστε να μπορεί να διδάξει το μάθημα της λογοτεχνίας με διαπολιτισμικές προσεγγίσεις. 

Άλλωστε, και στη βιβλιογραφία, τονίζεται συχνά η συμβολή του στο εγχείρημα αυτό προκειμένου 

να αναπτύξει μια πολυπολιτισμική επίγνωση, να διευρύνει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του 

αξιοποιώντας νέες στρατηγικές που να ανταποκρίνονται στις σύνθετες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Γιαννίκου, Κακιώρη&Καλιακούδα, 2013; 

Γκόβαρης, Θεοδωροπούλου & Κοντάκος, 2007;Παλιολόγου & Ευαγγέλου, 2003).  

Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρεί να συνεισφέρει η παρούσα εργασία, μέσα από την ποιοτική 

ανάλυση περιεχομένου κλασσικών και σύγχρονων παραμυθιών και ιστοριών. 
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4. Μεθοδολογία της έρευνας 

4.1 Σκοπός της έρευνας 

Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου 

σύγχρονων παραμυθιών ή/και ιστοριών, όσων αφορά την εικονογράφηση, το κείμενο 

(περιεχόμενο) και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβολή τους 

στην διαμόρφωση διαπολιτισμικής κουλτούρας στην προσχολική εκπαίδευση.  

Άλλωστε, η θεωρητική ανασκόπηση ανέδειξε ότι, αν και υπάρχει σχετική κινητικότητα στον 

εκπαιδευτικό χώρο για αξιολόγηση, ωστόσο δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες έρευνες και κριτήρια 

αξιολόγησης για την αξιολόγηση των εν λόγω βιβλίων, αν και αυτά χρησιμοποιούνται αρκετά 

συχνά στις τάξεις προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ελευθεράκης & Μπακαλούδης, 2007). 

Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέξαμε να εστιάσουμε την έρευνά μας στα λογοτεχνικά βιβλία που 

παρατίθενται παρακάτω, εφόσον μέσο αυτών τίθενται τα παιδαγωγικά – διαπολιτισμικά θεμέλια 

της εν γένει μαθησιακής διαδικασίας των παιδιών προσχολικής ηλικίας.  

Ειδικότερα, για την έρευνά μας η αξιολόγηση των διαπολιτισμικών – λογοτεχνικών βιβλίων, 

αναδεικνύεται περισσότερο ενδιαφέρουσα σε αυτή την βαθμίδα εκπαίδευσης, εφόσον οι 

απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες καθώς και η εκμάθησή τους, τόσο στο επίπεδο της 

πρόσληψης, όσο και στο επίπεδο της αφομοίωσης, αντιστοιχούν - ως επί τω πλείστον - σε 

συγκεκριμένες ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες. 

4.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω προβληματικής, ανακύπτουν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:  

 Υπάρχουν παραμύθια με διαπολιτισμική προσέγγιση; 

 Με ποιο τρόπο θίγονται τα ζητήματα διαπολιτισμικότητας;  

 Ποια μεθοδολογία ακολουθείται, αναφορικά με τη μετάδοση των στάσεων και των 

αντιλήψεων.  

 Με ποια μορφή, είτε εξωτερική, είτε εσωτερική, προσεγγίζονται οι μικροί αναγνώστες;  

 Ποιο το περιεχόμενο-θέματα των βιβλίων, αναφορικά α) με διαπολιτισμικές προεκτάσεις, β) 

τις ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας και γ) βασικές αρχές που διέπουν τη 
σύγχρονη λογοτεχνία. 

4.3 Δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας μας αποτελεί ένας κατάλογος παραμυθιών και ιστοριών με 

διαπολιτισμικές προσεγγίσεις, που απευθύνονται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας 3-6 ετών, τα 

οποία καταγράφτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα έρευνα. 

Ο κατάλογος παραμυθιών και ιστοριών με στοιχεία  διαπολισμικότητας, είναι ο ακόλουθος:  

 Το Βατραχέλι 

 Το ταξίδι 

 Μέσα από τα μάτια τους 

 Ο Ακίμ τρέχει 

 Ο Αντίλ έχει πατρίδα 

 Μελάκ. Μόνος. 

 Πες μου γιατί... Δεν έχουμε όλοι το ίδιο χρώμα; 

 Γιατί είμαστε όλοι ξεχωριστοί;\το διαφορετικό τερατάκι. 

 Ο αδερφός του Τριγωνοψαρούλη. 

 Η ιστορία ενός μικρού ονείρου Καρίμ 

 Μήλα γύρω – γύρω στη μέση πορτοκάλι. 
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Από την παραπάνω παράθεση των βιβλίων που συμπεριλήφθησαν στην έρευνα γίνεται 

εμφανές, ότι για τις ανάγκες της έρευνας επιλέχθηκαν κυρίως κυκλοφορίες παραμυθιών και 

ιστοριών των 2-3 τελευταίων ετών. Η επιλογή αυτή έγινε αφενός γιατί τα τελευταία χρόνια 

ζητήματα διαπολιτισμικότητας, μετανάστευσης κ.λπ. απασχολούν ιδιαιτέρως τον παιδαγωγικό, 

λογοτεχνικό, εκπαιδευτικό χώρο, αφετέρου γιατί θεωρούμε (προσωπική εκτίμηση των 

ερευνητριών) πως υπάρχει αυξημένη πιθανότητα οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας να επιλέγουν 

τελευταίες κυκλοφορίες έναντι παλαιότερων (εφόσον όπως προαναφέρθηκε τα φαινόμενα αυτά 

εντείνονται τα τελευταία χρόνια). Για τις ανάγκες της παρούσης έρευνας θα εστιάσουμε στην 

ανάλυση /παρουσίαση πέντε εξ αυτών, ως ακολούθως: 

 Το Βατραχέλι 

 Το ταξίδι 

 Πες μου γιατί ...δεν έχουμε όλοι το ίδιο χρώμα; 

 Μελάκ. Μόνος. 

 Ο Ακίμ τρέχει 

4.4 Εργαλείο συλλογής της έρευνας 

Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας. Η ποιοτική 

ανάλυση περιεχομένου, κλασσικών και σύγχρονων παραμυθιών και ιστοριών, τόσο όσων αφορά 

την εικονογράφηση, όσο και ως προς το κείμενο (περιεχόμενο). Τα κριτήρια αξιολόγησης 

διαρθρώθηκαν από τις ερευνήτριες, κατόπιν μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας (Ψαθοπούλου, 

2009; Μεταφτσή, 2008; Αποστολίδου, 1999; Γ.Λ.Σ.1998;2003;2007;2011; Ρέππα, 2011; Τσιλιμένη, 

2007; Καραβασίλη, 2001) και λαμβάνοντας υπόψη προσωπικές εμπειρίες και βιώματα από την 

καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης διαρθρώθηκαν στις τρεις ακόλουθες κατηγορίες:  

Κριτήριο αξιολόγησης 1: Εξετάζεται η μορφή του βιβλίου αναφορικά με το δέσιμο, τον 

αριθμό των σελίδων, την ποιότητα του χαρτιού, το σχεδιασμό, την εκτύπωση, την αναλογία 

κειμένου – εικόνων. Πιο συγκεκριμένα ερευνάται: 

 Η βιβλιοδεσία είναι ανθεκτική (εξώφυλλο), ώστε να ανταποκρίνεται στην ηλικία των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας; 

 Η ποιότητα του χαρτιού στις έσω σελίδες, είναι κατάλληλη για χρήση από μικρούς 

αναγνώστες; 

 Το εξώφυλλο είναι ελκυστικό για τον μικρό αναγνώστη; 

 Ο αριθμός των σελίδων είναι κατάλληλος για  χρήση από αναγνώστη προσχολικής ηλικίας; 

 Το χρώμα των γραμμάτων ελκύει / βοηθά την ανάγνωση; 

 Το χρώμα των εικόνων εγείρει τον μικρό αναγνώστη; 

 Η αναλογία του κειμένου – εικόνων είναι κατάλληλη για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας; 

 Η ποσότητα των εικόνων επιτρέπει την ανάπτυξη της φαντασίας του μικρού αναγνώστη; 

Κριτήριο αξιολόγησης 2: Εξετάζεται το περιεχόμενο-θέματα του βιβλίου, αναφορικά με τις 

διαπολιτισμικές προεκτάσεις, τις ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας και τις σύγχρονες 

βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη σύγχρονη λογοτεχνία. Πιο συγκεκριμένα ερευνάται:  

 Το περιεχόμενο ανταποκρίνεται στους σκοπούς της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης;  

 Το περιεχόμενο είναι σαφές; 

 Το περιεχόμενο προβληματίζει με διφορούμενες απόψεις; 

 Προωθούνται οι αρχές της ισότητας των φύλλων; 

 Το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για παιδιά προσχολικής ηλικίας;  

 Προωθείται η χρήση νέων τεχνολογιών; 

 Οι εικόνες είναι απαλλαγμένες από στερεότυπα; 
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 Η γλώσσα των κειμένων είναι απαλλαγμένη από στερεότυπα; 

 Το περιεχόμενο είναι απαλλαγμένο από στοιχεία βίας; 

 Ο αριθμός των εικόνων βοηθά την ταχύτερη κατανόηση του κειμένου;  

 Το βιβλίο, παρακινεί/ ωθεί σε νέες αναζητήσεις; 

 Οι εικόνες είναι σχετικές με τα κείμενα; 

Κριτήριο αξιολόγησης 3: Μελετάται η μεθοδολογία που ακολουθείται αναφορικά με τη 

μετάδοση των στάσεων, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους εντάσσεται η μάθηση σε κοινωνικά, 

ψυχολογικά και παιδαγωγικά πλαίσια, σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Πιο συγκεκριμένα ερευνάται αν: 

 Προάγεται η κριτική σκέψη των παιδιών προσχολικής ηλικίας; 

 Προάγεται η δημιουργία νέων γνώσεων σε συνέχεια με τις υπάρχουσες;  

 Δίνεται η αφορμή για μετάδοση νέων στάσεων σε ζητήματα διαπολιτισμικότητας, μέσα από 

την παράθεση γεγονότων/ επίκληση σε συναισθήματα κ.ο.κ.; 

 Οι έννοιες που τίθενται, είναι ιεραρχημένες από τις πιο εύκολες στις πιο δύσκολες; 

5. Αποτελέσματα έρευνας 

5.1 Παρουσίαση λογοτεχνικών κειμένων που μελετήθηκαν  

Στην παρούσα υποενότητα, δίδεται μια σύντομη περίληψη για καθένα από τα παιδικά βιβλία 

που αποτέλεσαν το υλικό της έρευνας μας. Επιπλέον, παρατίθενται σύντομα αποσπάσματα αυτών, 

ώστε να γίνει πιο εύληπτη η αξιολόγηση – παρουσίαση, των αποτελεσμάτων που ακολουθεί. 

«Το Βατραχέλι» 

Ένας γέρος και μια γριά,  ήθελαν πολύ ένα δικό τους παιδί. Τελικά απέκτησαν "Το 

Βατραχέλι". Όμως αυτό, μια μέρα έπεσε στη σούπα. Απαρηγόρητοι ο γέρος και η γριά είχαν στο 

πλάι τους ένα πρόβατο, ένα πουλάκι, μια βρύση.... η βρύση σταματά τα τρέχει νερό, οι κάτοικοι 

που διψούν διαρρέουν τα νέα .... «γιατί όταν λυπάται ένας, πως είναι δυνατόν οι άλλοι να είναι 

χαρούμενοι; Όταν πονάει ένας, πως είναι δυνατόν οι άλλοι να μην πονούν;»  Τελικά, ο γέρος και η 

γριά επιστρέφουν λυπημένοι στο σπίτι ανοίγουν την κατσαρόλα και βλέπουν το Βατραχέλι να 

κοιμάται. Τα νέα διαδόθηκαν γρήγορα και όλοι ήταν πάλι ευτυχισμένοι. Ξέρετε γιατί;  «γιατί 

κάποτε μπόρεσαν και ήταν όλοι μαζί θλιμμένοι». 

«Το ταξίδι»  

Και ενώ όλα κυλούσαν υπέροχα, «μια μέρα ο πόλεμος πήρε τον πατέρα μου», «από κείνη τη 

στιγμή όλα έγιναν πιο σκοτεινά». Ο συγγραφέας, γίνεται παιδί και περιγράφει όλη τη διαδρομή, τις 

δυσκολίες κ.λπ., ώσπου η ελπίδα αναζωπυρώνεται, αφήνοντας θετικά συναισθήματα στον 

αναγνώστη – ακροατή, καθώς αυτός προσεγγίζει «ένα σπίτι όπου δε θα φοβόμαστε κι έτσι εκεί θα 

ξεκινήσουμε την ιστορία μας από την αρχή». 

«Μελάκ. Μόνος.» 

Ένα αγόρι, σε μια χώρα, υπό κατάσταση πολέμου. Ένα ταξίδι ξεκινά και μαζί με αυτό, ο 

φόβος, η ελπίδα, οι ιστορίες και τα όνειρα. Ένας ήρωας στη διάρκεια ενός σκληρού αγώνα ζωής 

και επιβίωσης. Η σύνθεση αντιθέτων καταστάσεων υποβάλλουν τον ήρωα, σε μια συναισθηματική 

σύγκρουση και κάνουν αισθητή την πολυπλοκότητα των καταστάσεων και των ψυχικών 

διεργασιών του «Βλέπει τη θάλασσα. Είναι χαρούμενος. Βλέπει τις βάρκες. Φοβάται. Δεν κλαίει. 

Περιμένει. Φοβάται». Κυρίαρχο το συναίσθημα του φόβου έως την τελευταία στιγμή, που όμως το 

απαλύνει η αποδοχή, η υποστήριξη, το παιχνίδι, η παρέα. 

«Πες μου γιατί ...δεν έχουμε όλοι το ίδιο χρώμα;» 

Ένα καινούριο παιδί στην τάξη, διαφορετικό μαύρο δέρμα. Η δασκάλα εξηγεί «είμαστε 

πολλοί σ αυτό τον κόσμο», «και  είμαστε όλοι διαφορετικοί.». Υπάρχουν πολλά διαφορετικά 

πράγματα, χρώματα, προτιμήσεις, αλλά και πολλά κοινά (παιχνίδια, αγκαλιές κ.λπ.). «Όπως τα 
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λουλούδια έχουν διαφορετικά χρώματα αλλά όλα μυρίζουν όμορφα, έτσι και εμείς είμαστε 

διαφορετικοί και ελπίζουμε να αγαπηθούμε.»!! 

«Ο Ακίμ τρέχει» 

Ο Ακίμ βλέπει τον πόλεμο να είναι μακριά, όμως τελικά ο πόλεμος είναι πολύ κοντά. Ο 

πόλεμος ξεκινά και ο Ακίμ πιάνεται από το χέρι κάποιου που προσπαθεί να τον βοηθήσει, αλλά, 

είναι ένας κύριος που τρέχει γρήγορα. Μένει μόνος του, κρύβεται, βρίσκει περιστασιακή 

παρηγοριά, αλλά παρόλα αυτά, πάντα του λείπει η μαμά του. Καταλήγει να ταξιδεύει σε φορτηγό 

ανθρωπιστικής βοήθειας, όπου δέχεται φροντίδα. Πλέον, ο Ακίμ είναι ασφαλής, θρηνεί και 

αναπολεί τη ζωή που έχασε. Ώσπου, ένα πρωινό βρέθηκε η σωτηρία του; Βρέθηκε η μαμά του; 

Από το σύνολο των περιλήψεων που μελετήθηκαν και παρατέθηκαν, γίνεται έκδηλη η 

στροφή της σύγχρονης λογοτεχνίας σε ζητήματα που αφορούν τη διαπολιτισμικότητα, συνδεόμενη 

κυρίως, με την έντονη μετανάστευση και τα ποικίλα ζητήματα που αυτή επιφέρει σε παγκόσμια 

κλίμακα (θλίψη, πείνα, φόβος, μοναξιά, εγκατάλειψη κ.λπ.). 

5.2 Παρουσίαση κύριων αποτελεσμάτων 

Στην παρούσα υποενότητα, παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα έρευνας βασισμένα στα 

κριτήρια αξιολόγησης. 

«Το Βατραχέλι»  

Αναφορικά με τη μορφή του βιβλίου,αυτή κρίνεται ως ικανοποιητική. Η ποιότητά του 

κρίνεται κατάλληλη για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (δέσιμο, αριθμός σελίδων, ποιότητα 

χαρτιού, σχεδιασμός, εκτύπωση, αναλογία κειμένου – εικόνων).  

Καταγράφεται διγλωσσία στο σύνολο του παραμυθιού, που θεωρείται ευνοϊκή για την 

αποδοχή «του άλλου» σε επίπεδο αναγνωστικής και γλωσσικής συνύπαρξης. 

Η πλοκή της ιστορίας, το παραδοσιακό παραμύθι από τη Λέσβο, προσφέρει τόσο σύνδεση με 

την παράδοση, όσο και ψυχαγωγία και γνώσεις. Πράγματι, σύμφωνα και με την Αγγελοπούλου 

(1997), ένα καλό ποιοτικό παιδικό βιβλίο παρέχει τόσο ψυχαγωγία, όσο και εκπαίδευση, εφόσον 

επιδρά στην προσωπικότητά τους και στα συναισθήματα τους θετικά, προσφέροντας απόλαυση και 

ευχαρίστηση, ανάλογη, με αυτή που λαμβάνουν κατά την ώρα του παιχνιδιού. 

Τέλος, επιδιώκεται η μετάδοση στάσεων, με έμφαση στην αλληλεγγύη, ως βάση για την 

αποδοχή της διαπολιτισμικότητας και διαφορετικότητας. 

«Το ταξίδι» 

Το βιβλίο ευνοεί την καλλιέργεια της γνωστικής ανάπτυξης του κοινού στο οποίο 

απευθύνεται, μέσω του κατάλληλου και στοχευμένου λεξιλογίου του. Πράγματι τόσο τα ρήματα, τα 

επίθετα κ.λπ. που χρησιμοποιούνται, θεωρούμε πως βοηθούν τον αναγνώστη να καλλιεργήσει τις 

γλωσσικές του δεξιότητες: διασχίσουν, καταπράσινα δάση, πανύψηλο τοίχος και να αναπτύξει το 

λόγο και την εκφραστική του δυναμική. 

Ακόμη, οι πλούσιες λεκτικές περιγραφές ευνοούν την ανάπτυξη της φαντασίας: «θόρυβοι της 

νύχτας με τρομάζουν», γεγονός που βοηθά το παιδί να δημιουργήσει τις δικές του οπτικές 

αναπαραστάσεις. 

Η χρήση του ενικού και η σε πρώτο πρόσωπο περιγραφή, βοηθά τη σύνδεση του 

αναγνώστη/ακροατή με τον ήρωα και προκαλεί αβίαστα την ενσυναίσθηση του, για όσα ο ήρωας 

βιώνει. Άλλωστε, η αισιοδοξία και η πίστη στη ζωή είναι βασικά μηνύματα που πρέπει να 

αποπνέουν απ τα παιδικά αναγνώσματα (ΓΛΣ 1997). 

Όσων αφορά την εικονογράφηση θεωρούμε πως η ακριβής απόδοση των μορφών μπαίνει σε 

υποδεέστερη θέση, επιχειρώντας με αυτό τον τρόπο να ενεργοποιηθούν συμβολιστικοί μηχανισμοί. 

Η προσέγγιση της εικονογράφησης σε αυτή τη βάση, απαντά στη θεωρία όπου, η προσοχή 

επικεντρώνεται στα οπτικά – εικαστικά σύμβολα τα οποία πρέπει να ενισχύουν την αντιληπτική 

ικανότητα του παιδιού προσχολικής ηλικίας, σαγηνεύοντας και αιχμαλωτίζοντας το 

(Τσομπανοπούλου, 2010). 

«Μελάκ. Μόνος» 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

715 

Η μορφή του βιβλίου κρίνεται κατάλληλη και ικανοποιητική για τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Η βιβλιοδεσία, το μέγεθος του βιβλίου, ο αριθμός των σελίδων, η ποιότητα του χαρτιού 

και της εκτύπωσης, η αναλογία κειμένου και εικόνων βρίσκονται σε αρμονία.  

Το κείμενο του βιβλίου είναι βοηθητικό της εικονογράφησης, περιγραφικό (αν και σε μερικές 

περιγραφές γίνεται περισσότερο εκτενές), κατάλληλο για την ηλικία και τις ανάγκες των παιδιών 

αυτών. 

Η αφήγηση εναλλάσσεται (εναλλαγή πρωτοπρόσωπης και τριτοπρόσωπης αφήγησης) και με 

αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση της οπτικής γωνίας πρόσληψης του κειμένου. Η 

φαντασιακή ταύτιση με τον ήρωα, δίνει τη δυνατότητα κατανόησης του διαπολιτισμικού κόσμου.  

Επιπλέον, επιτυγχάνεται η προώθηση της γλωσσικής ανάπτυξης μέσω λέξεων και εκφράσεων 

που βοηθούν στον εμπλουτισμό του υπάρχοντος γλωσσικού επιπέδου. Σε γενικές γραμμές το 

πλούσιο λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται θα μπορούσε να θεωρηθεί ως, «γλώσσα αστραφτερή ως 

προς την τελειότητα και τη σαφήνεια», ΓΛΣ 2011. 

«Πες μου γιατί ...δεν έχουμε όλοι το ίδιο χρώμα;» 

Κύριο χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι, η αβίαστη εμπλοκή του αναγνώστη στη 

διαφορετικότητα/ διαπολιτισμικότητα, μέσα από καταστάσεις που θα μπορούσε να βιώνει 

καθημερινά ένα παιδί προσχολικής ηλικίας.  

Ο λόγος και η εικονογράφηση βρίσκονται σε αρμονία, και ωθούν τον αναγνώστη- ακροατή 

σε μια ευχάριστη ανάγνωση, με γρήγορες εναλλαγές, έντονη δράση και κορύφωση, 

προστατεύοντας τον από κουραστικές επαναλήψεις. 

Η επιλογή των χρωμάτων στην εικονογράφηση προσδίδει επιπλέον οφέλη κατά την 

ανάγνωση. Σύμφωνα δε με την Γκουργκούτα (2003), συχνά τα χρώματα της εικόνας και τα θέματα 

που απεικονίζονται θεωρούνται οι «πρώτες σειρήνες» προκειμένου η απαρχή του αγγίγματος του 

βιβλίου, να είναι μια στιγμή μαγική για τον μικρό αναγνώστη. 

Επιπλέον, το προσεγμένο λεξιλόγιο, προωθεί τη γλωσσική και τη γνωστική ανάπτυξη των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας προσφέροντας πλούτο, νέων για αυτά λέξεων, εκφράσεων και 

συνηθειών, χωρίς περιττούς διδακτισμούς: μελανίνη, Νιγηρία χώρα ζεστή, όλοι πρέπει να 

προστατευόμαστε ...τη διάρκεια του καλοκαιριού... για να αποφύγουμε τα εγκαύματα κ.ο.κ. Άλλωστε, 

«...η αναμφισβήτητη παιδαγωγική δύναμη της λογοτεχνίας βασίζεται αποκλειστικά στην αφηγηματική 

αρτιότητά της και όχι στην συσσώρευση γνώσεων. Τα έργα διδάσκουν στο βαθμό που δημιουργούν 

βιώματα, τα οποία προκαλούν συγκινήσεις. Αντίθετα, ο διδακτισμός, η εναγώνια προσπάθεια να 

μεταδοθούν αξίες και στάσεις απωθεί», (Γ.Λ.Σ., 2007). 

«Ο Ακίμ τρέχει» 

Το λιγοστό κείμενο που ενυπάρχει, είναι βοηθητικό, περιγραφικό, στοχευμένο, κατάλληλο 

για την προσχολική ηλικία.  

Η εικονογράφηση έρχεται και υποστηρίζει, υποβοηθά το κείμενο και την πρόσληψη από τον 

αναγνώστη. Άλλωστε, «μια παιδαγωγικά αποτελεσματική εικονογράφηση, χαρακτηρίζεται από 

ισορροπημένη σχέση κειμένου, εικόνας και αποδοχή του εικαστικού μέρους από τα παιδιά» (Οράτη, 

2010). Στο σύνολό τους, οι εικόνες, ενισχύουν το λιγοστό κείμενο προσφέροντας πλούσιες οπτικές 

αναπαραστάσεις. 

Τέλος, επιδιώκεται η προώθηση της γλωσσικής ανάπτυξης μέσω λέξεων και εκφράσεων που 

βοηθούν στον εμπλουτισμό του υπάρχοντος γλωσσικού επιπέδου: ανθρωπιστική βοήθεια, ασφαλής, 

καταυλισμό, να εξαντληθούν οι δυνάμεις, ενώ οι ιδιόρρυθμες εκφράσεις (Χουρ Χουρ), εγείρουν το 

γλωσσικό ενδιαφέρον των παιδιών και οδηγούν σε παιχνίδια με το λόγο. 

6. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, στο σύνολό τους τα βιβλία που μελετήθηκαν προσεγγίζουν το ζήτημα της 

διαπολιτισμικότητας μέσα από την μετανάστευση, την προσφυγιά και την διαφορετικότητα 

(χρώμα, είδος, κ.λπ.).  
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Η έκταση και η πλοκή των βιβλίων σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι είναι κατάλληλες, 

προσαρμοσμένες για το κοινό της προσχολικής ηλικίας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις για λίγο 

μεγαλύτερο κοινό. 

Ακόμη, η πλοκή στο σύνολο των βιβλίων που μελετήθηκαν θεωρείται ενδιαφέρουσα, με την 

πλειοψηφία τους να παρουσιάζει γρήγορες εναλλαγές, δράση και κορύφωση. Στο σύνολό τους οι 

ιστορίες ολοκληρώνονται με θετικά μηνύματα, επιτρέποντας την λύτρωση στον αναγνώστη 

ακροατή.  

Επιπλέον, τα υφολογικά στοιχεία όπως το χιούμορ, η διατύπωση φιλοσοφικών στοχασμών, 

θεωρούμε ότι δύναται να γίνουν αντιληπτά από το παιδικό αναγνωστικό κοινό και να βοηθήσουν 

στην καλύτερη κατανόηση και αποδοχή του “διαπολιτισμικού άλλου”. Με αυτό τον τρόπο, 

θεωρούμε ότι ο διαπολιτισμικός σκοπός των συγκεκριμένων βιβλίων επιτυγχάνεται.  

Γενικότερα, η θεματολογία παρουσιάζει πρωτοτυπία, εφόσον το θέμα που πραγματεύεται 

(μετανάστευση, προσφυγιά κ.λπ.), είναι ένα σύγχρονο θέμα, που απασχολεί έντονα την κοινωνία 

μας, την καθημερινότητά μας και το μέλλον μας. 

Εν κατακλείδι, η διδασκαλία της παιδικής λογοτεχνίας στο πλαίσιο μιας διαπολιτισμικής 

προοπτικής, θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού 

μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση των σχολικών περιβαλλόντων που στόχο 

έχει την αποδοχή των πολιτισμών διαμέσου της κατανόησης και του σεβασμού της 

διαφορετικότητας και της ενίσχυσης της ανεκτικότητας μεταξύ ατόμων και ομάδων με διαφορετικά 

εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά.  

Παράλληλα, τα κριτήρια αξιολόγησης της παιδικής λογοτεχνίας, θα πρέπει να εστιάζουν 

ταυτόχρονα στο αισθητικό και παιδαγωγικό μέρος, στον εκσυγχρονισμό και στην προσαρμογή  στις 

σύγχρονες διαπολιτισμικές ανάγκες της κοινωνίας. Στην πρώτη γραμμή τίθεται, η καλλιέργεια της 

κριτικής σκέψης εφόσον είναι και αυτή που θα ωθήσει σε νέες προσεγγίσεις των παιδικών βιβλίων.  

Τελικά, η αναγκαιότητα συνύπαρξης ατόμων με ποικίλες διαφορές, ώθησε στην εμφάνισή 

αξιόλογων διαπολιτισμικών παραμυθιών /ιστοριών. 
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Μετάβαση – Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 

ΑΥΤΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ  
 

Κουνελάκη Βασιλεία 

kounelaki-vasileia@outlook.com 

ΤΕΙ Κρήτης / Φοιτήτρια 

 

Θαλασσινός Νικόλαος 

nthalassinos@gmail.com 

ΤΕΙ Κρήτης / ΕΤΕΠ 

 

Φραγκιαδάκης Α. Γεώργιος  

fragkiag@gmail.com 

Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης 

 

Περίληψη 

Ως πιστοποίηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το Ν.4009/2011, θεωρείται η 

διασφάλιση της ποιότητάς, καθώς και η αποτελεσματικότητα/διαφάνεια της λειτουργίας των Α.Ε.Ι. 

Μέσα από την καταγραφή με ερωτηματολόγιο τύπου Likert (κλίμακα 1-5), των επηρεασμών που 

δέχτηκαν για την κατεύθυνση σπουδών και την ικανοποίηση από αυτές, σε 116 φοιτητές (3ου, 5ου 

και 7ου εξαμήνου) του Τμήματος Διατροφής-Διαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, επιχειρούμε να 

βγάλουμε συμπεράσματα σε θέματα που αφορούν τη σχέση των φοιτητών με το Τμήμα. Οι 

περισσότεροι φοιτητές παρουσιάζονται να έχουν επηρεασθεί θετικά στην επιλογή του Τμήματος, 

κυρίως από το ενδιαφέρον του αντικειμένου της Διατροφής και Διαιτολογίας, αλλά και την 

επιθυμία προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Κατά τη δήλωση των φοιτητών, δεν τους επηρέασαν 

οι γνώμες από το ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, ούτε οι παροτρύνσεις από 

τους γονείς. Η αποτυχία εισαγωγής σε άλλο Τμήμα ή Σχολή επιλέγεται ως κύριος λόγος επιλογής 

του Τμήματος μόνο από πολύ περιορισμένο αριθμό φοιτητών. Η ικανοποίηση για το πρόγραμμα 

σπουδών είναι κατά μέσους όρους (για τις αντίστοιχες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου), άνω ή ίσο 
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του μετρίου (≥ 3 της κλίμακας 1-5), όμως ένα ποσοστό (3-6,5% ανά ερώτηση) βαθμολογεί κάτω 

του μετρίου σε τουλάχιστον μία από τις σχετικές ερωτήσεις.  

 

Λέξεις κλειδιά: κατεύθυνση, επιλογή σπουδών, ικανοποίηση, ποιότητα  

1. Εισαγωγή 

Ως πιστοποίηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το Ν.4009/2011 (Νόμος 4009, 

2011), θεωρείται η εξωτερική διασφάλιση της ποιότητάς της, καθώς και η 

αποτελεσματικότητα/διαφάνεια της λειτουργίας των Α.Ε.Ι. Όμως, πριν και πέραν του εξωτερικού, 

απαιτείται στην πράξη ένα συνεχώς ενεργό και σε ετοιμότητα εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της 

ποιότητας που προλαμβάνει τα προβλήματα σπουδών και προετοιμάζει για την πιστοποίηση. Η 

ανάγκη για την ποιοτική αξιοπιστία των σπουδών προκύπτει από τις αυτοδίκαιες απαιτήσεις των 

φοιτητών και των γονέων τους, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αγοράς εργασίας και της 

ευρύτερης κοινωνίας, για βελτίωση της ποιότητας στην παρεχόμενη Εκπαίδευση (Μπουρής και 

Δήμας, 2008). Η ποιότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προκύπτει ως αποτέλεσμα της συνεχούς 

βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε όλο το φάσμα της δράσης ενός ιδρύματος. Στη 

βελτίωση αυτή, εκτός των άλλων διαδικασιών όπως οι εκθέσεις της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΑΔΙΠ), η αξιολόγηση από μέρους του φοιτητή, του συνόλου των εμπειριών που συνδέονται με 

ίδρυμα στο οποίο φοιτά, αποτελεί χρήσιμο οδηγό (Bouris, 2005). Η ικανοποίηση του φοιτητή έχει 

θετική επίδραση στη στάση του απέναντι στις σπουδές και τους διδάσκοντες, αποτελεί τελικά 

μέρος των θετικών συμβάντων που θα τον βοηθήσουν να ταυτιστεί με το αντικείμενο σπουδών και 

να ολοκληρώσει τις σπουδές του έγκαιρα (Cotton et al., 2002). 

2. Μέθοδος και αποτελέσματα 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η εργασία αυτή είναι το αποτέλεσμα έρευνας που διεξήχθη στο ΤΕΙ Κρήτης τον Οκτώβρη 

του 2017, στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογία και αφορούσε τους φοιτητές του. Αντικείμενο 

μελέτης ήταν η αποσαφήνιση των παραγόντων που επηρεάζουν τις επιλογές 

σπουδών/επαγγελμάτων των νέων/φοιτητών και το βαθμό ικανοποίησης τους από το πρόγραμμα 

σπουδών του Τμήματος. Κεντρικός στόχος της μελέτης ήταν η καταγραφή των απόψεων των 

φοιτητών Γ’, Ε’, Ζ’ εξαμήνων του Τμήματος για τους παράγοντες εκείνους που κυρίως επηρέασαν 

την επιλογή σπουδών τους στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ διερεύνησε τις απόψεις των φοιτητών 

για την πορεία των σπουδών τους, για το πρόγραμμα σπουδών, το φόρτο εργασίας, τις ώρες 

παρακολούθησης μαθημάτων κ.α. Τέλος, για το κατά πόσο τους προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια 

για την εξάσκηση τους επαγγέλματος που επέλεξαν μετά την αποφοίτηση.  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε μέρος δημοσιευμένου σχετικού 

ερωτηματολογίου (Χαλικιά και Κιτσαρά, 2016) και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με το 

πρόγραμμα Statistical Package for Social Science (S.P.S.S.) v. 19. Ο έλεγχος για την κανονικότητα 

των κατανομών έγινε με τις δοκιμές Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk. Αν και ήταν δυνατόν 

να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής συσχέτισης Pearson, η ομάδα αποφάσισε να παρουσιάσει τις 

συσχετίσεις μέσω του συντελεστή συσχέτισης Spearman, λόγω του συγκεκριμένου εύρους 

επιλογών της κλίμακας Likert που χρησιμοποιήθηκε. Μέσα από την καταγραφή, με το 

ερωτηματολόγιο τύπου Likert (κλίμακα 1-5), των επηρεασμών που δέχτηκαν για την κατεύθυνση 

σπουδών και την ικανοποίηση από αυτές, σε 116 άτομα (φοιτήτριες στη μεγάλη πλειοψηφία τους 

και συγκεκριμένα 3ου, 5ου και 7ου εξαμήνου) του Τμήματος Διατροφής-Διαιτολογίας του ΤΕΙ 

Κρήτης, επιχειρούμε να καταγράψουμε στοιχεία και να βγάλουμε συμπεράσματα σε θέματα που 

αφορούν τη σχέση των φοιτητών με το Τμήμα. 
 

Πίνακας 1: Ερωτήσεις σχετικές με τον επηρεασμό σπουδών 
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(Χαλικιά και Κιτσαρά, 2016) 

 

Πίνακας 2: Ερωτήσεις σχετικές με τις σπουδές στο Τμήμα 

 

 
(Χαλικιά και Κιτσαρά, 2016) 

 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν την ερώτηση για το εάν οι 

φοιτητές επέλεξαν το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας μετά από παρότρυνση από τους γονείς. Οι 

απαντήσεις που δείχνουν περιορισμένη επίδραση των συμβουλών των γονέων στο θέμα της 

επιλογής σπουδών, σαφώς υπερτερούν (40,5% καθόλου, 28,6% λίγο), με αθροιστικό ποσοστό 69%.  
 

Πίνακας 3: Ερωτήσεις σχετικές με τον επηρεασμό σπουδών – Παρότρυνση γονέων 
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Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν την ερώτηση για το εάν οι 

φοιτητές επέλεξαν το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας μετά από παρότρυνση από τους καθηγητές. 

Οι απαντήσεις που δείχνουν απρόσμενα περιορισμένη την επίδραση των συμβουλών των 

καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης στο θέμα της επιλογής των σπουδών, σαφώς υπερτερούν (48,4% 

καθόλου, 18,3% λίγο), με αθροιστικό ποσοστό 66,7%. 
 

Πίνακας 4: Ερωτήσεις σχετικές με τον επηρεασμό σπουδών – Παρότρυνση καθηγητών 

 

 

 

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν την ερώτηση για το εάν οι 

φοιτητές επέλεξαν το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας μετά από παρότρυνση από το ευρύτερο 

συγγενική ή κοινωνικό περιβάλλον. Οι απαντήσεις που δείχνουν περιορισμένη επίδραση των 

συμβουλών από το περιβάλλον αυτό, στο θέμα της επιλογής των σπουδών, σαφώς υπερτερούν 

(46,0% καθόλου, 22,2% λίγο), με αθροιστικό ποσοστό 68,3%.  
 

Πίνακας 5: Ερωτήσεις σχετικές με τον επηρεασμό σπουδών – Παρότρυνση ευρύτερου περιβάλλοντος 

 

 
 

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν την ερώτηση για το εάν οι 

φοιτητές επέλεξαν το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας λόγω ενδιαφέροντος για το αντικείμενο. Οι 

απαντήσεις που δείχνουν σημαντική επίδραση του αντικειμένου στο θέμα της επιλογής των 

σπουδών, σαφώς υπερτερούν (37,6% πάρα πολύ, 45,6% πολύ), με αθροιστικό ποσοστό 83,2%. 
 

Πίνακας 6: Ερωτήσεις σχετικές με τον επηρεασμό σπουδών – Ενδιαφέρον για το αντικείμενο 
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Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν την ερώτηση για το εάν οι 

φοιτητές επέλεξαν το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας αναζητώντας επαγγελματική αποκατάσταση 

ως Διαιτολόγοι. Οι απαντήσεις που δείχνουν επίδραση της προοπτικής επαγγελματικής 

αποκατάστασης στην επιλογή των σπουδών, σαφώς υπερτερούν (22,2% πάρα πολύ, 42,9% λίγο), 

με αθροιστικό ποσοστό 65,1%. 
 

Πίνακας 7: Ερωτήσεις σχετικές με τον επηρεασμό σπουδών – Επαγγελματική αποκατάσταση 

 

 

 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν την ερώτηση για το εάν οι 

φοιτητές επέλεξαν το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας λόγω επιθυμίας προσφοράς στο κοινωνικό 

σύνολο. Οι απαντήσεις δείχνουν σαφή επίδραση της επιθυμίας προσφοράς στο θέμα της επιλογής 

των σπουδών (23,8% πάρα πολύ, 38,9% πολύ), με αθροιστικό ποσοστό 62,7%.  
 

Πίνακας 8: Ερωτήσεις σχετικές με τον επηρεασμό σπουδών – Επιθυμία προσφοράς στην κοινωνία 

 

 
 

Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν την ερώτηση για το εάν οι 

φοιτητές επέλεξαν το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας για την εξασφάλιση υψηλών οικονομικών 

απολαβών. Οι απαντήσεις δείχνουν περιορισμένη, κατά τη δήλωση των φοιτητών, επίδραση της 

προσδοκίας υψηλών οικονομικών απολαβών, στο θέμα της επιλογής των σπουδών (4,8% πάρα 

πολύ, 31,0% πολύ), με αθροιστικό ποσοστό 35,8%. 
 

Πίνακας 9: Ερωτήσεις σχετικές με τον επηρεασμό σπουδών – Οικονομικές απολαβές 
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Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν την ερώτηση για το εάν οι 

φοιτητές επέλεξαν το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας προσδοκώντας κοινωνική καταξίωση. Οι 

απαντήσεις δείχνουν περιορισμένη, κατά τη δήλωση των φοιτητών, επίδραση της προσδοκίας 

κοινωνικής καταξίωσης στο θέμα της επιλογής των σπουδών (5,6% πάρα πολύ, 29,4% πολύ), με 

αθροιστικό ποσοστό 35%. 
 

Πίνακας 10: Ερωτήσεις σχετικές με τον επηρεασμό σπουδών – Κοινωνική καταξίωση 

 

 
 

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν την ερώτηση για το εάν οι 

φοιτητές επέλεξαν το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας μετά ή λόγω αποτυχίας εισαγωγής σε άλλη 

σχολή (Τμήμα). Οι απαντήσεις που δείχνουν περιορισμένη επίδραση προηγούμενης «αποτυχίας», 

στο θέμα της επιλογής των σπουδών, σαφώς υπερτερούν (55,6% καθόλου, 12,7% λίγο), με 

αθροιστικό ποσοστό 68,3%. 
 

Πίνακας 11: Ερωτήσεις σχετικές με τον επηρεασμό σπουδών – Αποτυχία σε άλλη σχολή 

 

 
 

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν την ερώτηση για το εάν οι 

φοιτητές είναι ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο των προπτυχιακών μαθημάτων (βρίσκονται ήδη 

σε εξάμηνο . Οι απαντήσεις που δείχνουν σχετική ικανοποίηση των φοιτητών, σαφώς υπερτερούν 

(14,3% πάρα πολύ, 59,5% πολύ), με αθροιστικό ποσοστό 73,8%. 
 

Πίνακας 12: Ερωτήσεις σχετικές με τις σπουδές στο Τμήμα – Ικανοποίηση από το περιεχόμενο σπουδών 
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Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν την ικανοποίηση από το 

φόρτο εργασίας που απαιτεί το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας. Οι απαντήσεις δείχνουν μια 

σχετική ισορροπία, με 42,9% να απαντούν (με σαφήνεια) «πολύ» και 40,5% να απαντούν (με 

επιφύλαξη) «μέτρια». Επίσης, περί το 6,5% εμφανίζονται μη-ικανοποιημένοι. 
 

Πίνακας 13: Ερωτήσεις σχετικές με τις σπουδές στο Τμήμα – Ικανοποίηση από το φόρτο εργασίας 

 

 
 

Στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται συνολικά τα αποτελέσματα που αφορούν την αντίληψη των 

φοιτητών για το κατά πόσο το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διατροφής-Διαιτολογίας 

προάγει τις σχετικές επαγγελματικές δεξιότητες, για την άσκηση της Διαιτολογίας (Διαιτητικής). Οι 

απαντήσεις που δείχνουν ικανοποίηση των φοιτητών στο θέμα αυτό, σαφώς υπερτερούν (27,0% 

πάρα πολύ, 50,8% λίγο), με αθροιστικό ποσοστό 77,8%. 
 

Πίνακας 14: Ερωτήσεις σχετικές με τις σπουδές στο Τμήμα – Επαγγελματικές δεξιότητες 

 

 
 

Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις της μη-παραμετρικής ανάλυσης μεταξύ των 

ερωτήσεων που τέθηκαν στους φοιτητές. Από την παρατιθέμενη ανάλυση διαπιστώνονται, εκτός 

των άλλων παρατηρήσεων, οι εξής σημαντικές (p = 0.01) συσχετίσεις:  

 Οι φοιτητές που επηρεάσθηκαν από τους γονείς στο να επιλέξουν τις σπουδές Διατροφής -

Διαιτολογίας είναι πιο πιθανό να δηλώνουν παράλληλα ότι έχουν επηρεασθεί από τους 

καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης ή/και το κοινωνικό περιβάλλον. Εμφανίζονται δηλαδή, 

συνολικά πιο δεκτικοί σε σχετικές συμβουλές επιλογής σπουδών.  

 Οι φοιτητές που απέτυχαν να εισαχθούν σε άλλη σχολή είναι πιο πιθανόν να δέχτηκαν 

συμβουλές από τους καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, στο να δηλώσουν το Τμήμα 

Διατροφής-Διαιτολογίας. Κατά πόσον η σχολή αυτή (Τμήμα) στην οποία απέτυχαν να 

εισαχθούν ήταν η Ιατρική ή άλλο (π.χ. η Φυσιοθεραπεία), δεν διερευνήθηκε περαιτέρω. 

Ομοίως δεν διερευνήθηκε ο αριθμός των αποτυχημένων προσπαθειών.  

 Οι φοιτητές που επέλεξαν το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας από ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο είναι πιο πιθανό να έχουν υψηλότερες προσδοκίες επαγγελματικής 
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αποκατάστασης ως Διαιτολόγοι και να είναι ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο των 

προπτυχιακών μαθημάτων που παρακολουθούν. Επίσης, είναι λιγότερο πιθανό να έχουν 

αποτύχει να εισαχθούν στο Τμήμα που επιθυμούσαν. Εμφανίζονται δηλαδή πιο 

συνειδητοποιημένοι σε σχέση με τις συνολικές επιλογές τους. 

 Η προσδοκία επαγγελματικής αποκατάστασης, η προσδοκία υψηλών αμοιβών από την 

άσκηση του επαγγέλματος του Διαιτολόγου και η προσδοκία κοινωνικής καταξίωσης 

φαίνεται να συσχετίζονται. Πιθανόν, το εύρημα αυτό θα πρέπει να χαρακτηρισθεί ως λογικά  

αναμενόμενο. 

 Η επιθυμία προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο συσχετίζεται θετικά με την προσδοκία 

επαγγελματικής και κοινωνικής καταξίωσης, όπως και με ικανοποίηση από το περιεχόμενο 

των συγκεκριμένων σπουδών Διατροφής-Διαιτολογίας. 

 Οι φοιτητές που είναι ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο των προπτυχιακών μαθημάτων 

που παρακολουθούν φαίνεται να είναι επίσης ικανοποιημένοι από το φόρτο εργασίας που 

απαιτεί, δηλαδή τον αριθμό μαθημάτων, τις ώρες παρακολούθησης και τη μελέτη που 

απαιτείται. Επίσης από τις δεξιότητες που οι συγκεκριμένες σπουδές Διατροφής-
Διαιτολογίας προσφέρουν για την μελλοντική άσκηση του επαγγέλματος.  

Πίνακας 15: Συσχετίσεις μεταξύ των απαντήσεων των ερωτηθέντων φοιτητών Διατροφής-Διαιτολογίας 
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5. Συμπεράσματα 

Πίσω από τις δηλώσεις των φοιτητών και φοιτητριών, που γενικά δεν εκπλήσσουν, πρέπει 

να αναζητηθούν οι βαθύτερες απόψεις και τα στερεότυπα που πιθανώς τους έχουν επηρεάσει. Η 

φαινόμενη αποδοχή του προγράμματος σπουδών απαιτεί επίσης περαιτέρω διερεύνηση, ιδίως σε 

σχέση με τις δυσκολίες που δηλώνει το 3-6,5% του δείγματος (ερωτήσεις ικανοποίησης 

σπουδών). Οι σπουδαστές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζουν συχνά ψυχολογικά 

προβλήματα ήπιας μορφής ή/και ακαδημαϊκές δυσκολίες. Αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε 

υποβέλτιστη ψυχική υγεία, κακή ακαδημαϊκή επίδοση, μειωμένη ικανοποίηση από τις σπουδές, 

και ενδεχομένως, σε παραίτηση από ακαδημαϊκές δραστηριότητες (Παπαδάτου-Παστού κ.α., 

2014). Τα προγράμματα διασφάλισης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οφείλουν να 

παρακολουθούν το πρόβλημα αλλά και να παρεμβαίνουν σχετικά. Επίσης, το συνολικό υπόβαθρο 

του φοιτητικού σώματος πρέπει να παρακολουθείται. Το κατά πόσον η πολιτεία οφείλει να 

προβλέπει ειδικές - ξεχωριστές θέσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων με 

μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος παραβίασης 

των συνταγματικών αρχών της ισότητας και αξιοκρατίας απασχολεί κατά περιόδους (διατάξεις 

των άρθρων 4 και 42 του ν. 4186/2013, 2 του ν. 2525/1997 και της ΥΑ Φ 253.1/44654/Α5/2016), 

τουλάχιστον στο χώρο της δικαιοσύνης όργανα όπως το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Οι 

συγγραφείς της παρούσας μελέτης, τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ της διευκόλυνσης εισαγωγής των 

παραπάνω υποψήφιων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα όμως πρέπει να προσφέρεται  

και ειδική διδακτική στήριξη στους εισακτέους αυτούς, ώστε η «δωρεά» να μη δημιουργεί νέες 

δυσκολίες (π.χ. ψυχολογικές). 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί το θεματολόγιο της ΕΕ για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση. Δίνει έμφαση στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ως 

μέσο αντιμετώπισης των διαρθρωτικών αδυναμιών της ευρωπαϊκής οικονομίας, βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς της και ενίσχυσης μιας διατηρήσιμης κοινωνικής 

οικονομίας της αγοράς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010). Ο πρωταρχικός στόχος της Στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», είναι τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών να έχουν 

ολοκληρώσει την ανωτάτη εκπαίδευση (τριτοβάθµια) εκπαίδευση. Ο στόχος αυτός δεν 

καθορίστηκε τυχαία. Προβλέψεις δείχνουν ότι η αναλογία των θέσεων εργασίας στην ΕΕ οι 

οποίες απαιτούν προσόντα επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα αυξηθεί από 29% το 2010 σε 

34% το 2020, ενώ το ποσοστό των θέσεων εργασίας µε χαµηλή ειδίκευση θα µειωθεί κατά την 

ίδια περίοδο από 23% σε 18%. 

Από την άλλη πλευρά, έρευνα της εταιρίας συμβούλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Noel-

Levitz (Schreiner, 2009) διαπίστωσε ότι οι προβλεπόμενοι δείκτες μη-εγκατάλειψης σπουδών των 

φοιτητών διαφέρουν σε κάθε τάξη εισακτέων. Στην έκθεσή τους "Σύνδεση Ικανοποίησης και Μη-

Εγκατάλειψης Σπουδών από Φοιτητές" (Linking Student Satisfaction and Retention), διαπίστωσαν 

ότι οι φοιτητές προσαρμόζονται σε ένα νέο περιβάλλον διαβίωσης και εκμάθησης, έτσι ώστε τελικά 

το "ακαδημαϊκό κλίμα" να αποτελεί τον καλύτερο προγνωστικό παράγοντα της μη-εγκατάλειψης 

των σπουδών. Οι φοιτητές είναι επίσης πιο πιθανό να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό ίδρυμα αν 

έχουν εύκολη πρόσβαση σε συμβούλους και αν τους ικανοποιεί το περιεχόμενο των μαθημάτων. 

Αυτό που αυξάνει επίσης σημαντικά την πιθανότητα να συνεχίσουν οι φοιτητές είναι να θεωρούν 

ότι «εκπληρώνουν τις προσδοκίες τους για επαγγελματική σταδιοδρομία». Έτσι, συμβουλεύουν τα 
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ιδρύματα για το πώς πρέπει να ενθαρρύνουν στην πράξη τους φοιτητές, προτρέποντας: "συνδέστε 

τους με το μέλλον τους". 

Η προσέγγιση της μελέτης μας, με βάση τα παραπάνω, είναι κατά συνέπεια πολύ σχετική με 

την ποιότητα και την προοπτική σπουδών των φοιτητών που ερωτήθηκαν και εντάσσεται στο 

πρόγραμμα εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Διατροφής-Διαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης. 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2010). Στρατηγική «Ευρώπη 2020», https://ec.europa.eu/info/business-

economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-

monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_el, 

[ανακτήθηκε στις 29 Απρίλη 2018] 

Μπουρής, Ι. Δ. και Δήμας, Γ. (2009). Ιχνηλατώντας το βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση τους Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ 

Αθήνας. Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, 16, 227-250. Διαθέσιμο σε 

http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1249, [ανακτήθηκε στις 29 Απρίλη 2018] 

Νόμος 4009/2011 (2011). Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 

(https://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-195-2011-

%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html) 

Παπαδάτου-Παστού, Μ., Τουλουμάκου, Α. και Τζότζολη, Π.-Μ. (2014). MePlusMe: Διαδικτυακό 

σύστημα ψυχολογικής και ακαδημαϊκής υποστήριξης σπουδαστών στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Μελέτη Επίδειξης Τελικής Εφαρμογής. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών 

Εκπαίδευσης, Πρακτικά του Συνεδρίου, Τόμος 2014, Αρ. 2΄, σελ. 752-763, 

(https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/issue/view/52) 

Χαλικιά, Φ.Ε. και Κιτσαρά, Σ.Α. (2016). Παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές 

σπουδών/επαγγελματικές επιλογές των νέων : έρευνα σε φοιτητές ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. 

Πτυχιακή εργασία, Μεσολόγγι 2016, URI: 

http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3535, [ανακτήθηκε στις 29 

Απρίλη 2018] 

Ξενόγλωσση 

Bouris, J. (2005). The socio-economic aspects of the Hellenic Education System: Research 

Approaches to Monitoring Student Population Socio-economic status. Management and 

Economics Biannual Scientific Journal, No 2 (αναφέρεται από τους Μπουρής, Ι. Δ. & 

Δήμας, Γ., 2009) 

Cotton, S. J., Dollard, M. F., de Jonge, J. (2002). Stress and Student Job Design: Satisfaction, Well-

Being, and Performance in University Students. International Journal of Stress Management. 

9(3): 147-162 

Schreiner, L.A. (2009) Linking Student Satisfaction and Retention, Noel-Levitz, Inc.; 

https://www.semanticscholar.org/paper/Linking-Student-Satisfaction-and-Retention-By-

Schreiner/51954c4dfd9d6e37662315b58b43d2161f28b205 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

728 

TRACKING HIGH-SCHOOL AND UNIVERSITY PERFORMANCE: CASE 
STUDY IN A NUTRITION-DIETETICS DEPARTMENT 

 
Sfendourakis Ioannis 

sfendourakis@staff.teicrete.gr 
Department of Nutrition & Dietetics, T.E.I. Crete, Siteia, Greece 

 
Thalassinos Nikolaos  

thalassinos@staff.teicrete.gr 
Department of Nutrition & Dietetics, T.E.I. Crete, Siteia, Greece 

 
Fragkiadakis Georgios A. 

fragkiadakis@staff.teicrete.gr 
Department of Nutrition & Dietetics, T.E.I. Crete, Siteia, Greece 

 

Abstract 

This case-study is aiming to identify, analyse and compare high-school and academic 
performance among five (5) discrete categories of Greek undergraduate students, who at the time 
(October and November 2017) were running the 5th, and the 7th, semester of their academic 
studies. Our research sample refers to one hundred thirty one (131) students in total, sixty four (64) 
of whom were undergraduate students of the 5th semester, and sixty seven (67) of whom were 
undergraduate students of the 7th semester, of a Nutrition-Dietetics Department. The comparison 
concerns: (1) students enrolled from General high-school with ‘humanities’ study orientation; (2) 
students enrolled from General high-school with ‘sciences’ study orientation; (3) students enrolled 
from General high-school with ‘economics’ study orientation; (4) students enrolled from 
‘Vocational high-school’, and (5) Cypriot students. We tried to provide data-based answers, 
concerning how the educational level of the students, the educational environment and overall 
cognitive understanding that derives from specific courses followed during their high-school time 
period, may had possibly affected their academic performance in Tertiary Technological Education 
and specifically in the Department. 

  
 Key words: academic performance, high-school study orientation, university success 

1. Introduction 

The Department of Nutrition & Dietetics, of the School of Agriculture, Food and Nutrition, of 
the Technological Education Institute (TEI) of Crete, operates in Siteia, Crete, Greece, and accept 
students from the year 2000 until today. Each academic year the Department accepts almost 100 
students. Their educational training lasts 8 semesters and includes lectures and lab classes, which 
must be attended during seven semesters. The 8th semester is dedicated to practise in the profession. 

Our research sample was in total 131 students, 64 undergraduate students of the 5 th semester 
and 67 undergraduate students of the 7th semester. Primarily, we have studied indicators such as, 
‘grade access’ and ‘entrance exams marks’ at the Pan-Hellenic examinations tests of all the above 
mentioned discrete categories of enrolment such as: (1) students enrolled from General high-school 
with ‘humanities’ study orientation; (2) students enrolled from General high-school with ‘sciences’ 
study orientation; (3) students enrolled from General high-school with ‘economics’ study 
orientation; (4) students enrolled from ‘Vocational high-school’; and (5) Cypriot students, with the 
scope to outline their previous educational level. In order to proceed in more analytical observations 
we initially analysed the above mentioned indicators for each student from both groups of our study 
sample e.g. students running the 5th semester, and students running the 7th semester. Secondarily, 
we have captured the ‘average total number of students successful subjects’, the gained ‘teaching 
units’ and ‘grades’ undertaken during their academic period of study, and in order to extract more 
analytical observations we have proceeded to a comparison between the aforementioned two 

mailto:sfendourakis@staff.teicrete.gr
mailto:fragkiadakis@staff.teicrete.gr
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different groups of students. In the first case e.g. of 64 students running the 5 th semester, we have 
assessed their academic performance within the time frame of their study period from the 1 st 
semester until the 4th semester of the previous academic years and in the second case e.g. of 67 
students running the 7th semester, we have assessed their academic performance within the time 
frame between the 1st semester until the 6th semester, accordingly. 

Our intention was to provide answers whether or not a previous educational success and a 
compatible learning environment in the secondary education is possible to exercise any impact at 
the academic performance of a student (Baird, 1976) in Tertiary Technological Education and 
specifically in the Department of Nutrition & Dietetics, TEI Crete.  

2. Methodology  

Although, academic achievement seems to be a cumulative and sequential process, according 
to a previous research (Lenning, 1977), first we have tried to assess the educational potential of our 
student sample during the previous high-school time period, by estimating certain indicators such as 
‘degree score grades’, ‘entrance exams marks’, ‘entrance final score’ at the Pan-Hellenic 
examinations and ‘grade access’. It should be added that all the students of our study sample had 
graduated from Greek high-schools and Cyprus high-schools, indicating that they have attended a 
traditional face-to-face teaching procedure (Asarta, 2016). 

Concerning to the indicator ‘entrance exams marks’ the concept was to extract all the data 
regarding the previous Pan-Hellenic examinations in certain subjects, from students enrolled from 
General high-school of our sample as follows:  

 Students with ‘humanities’ study orientation: General education courses: Modern Greek, 
Biology. Specialization courses: Ancient Greek, Modern Greek, Latin, History. 

 Students with ‘sciences’ study orientation: General education courses: Modern Greek, 
Biology. Specialization courses: Maths, Physics, Chemistry, Biology. 

 Students with ‘economics’ study orientation: General education courses: Modern Greek, 
Biology. Specialization courses: Maths, Physics, Principles of Organization-Business 
Administration & Services, Application Development in a Programming Environment 

Due to an incomplete series of data from the Pan-Hellenic examinations, concerning students 
enrolled from Greek Vocational high-schools and students enrolled from Cyprus high-schools, we 
had focus on data concerning the indicators ‘degree score grades’ and ‘grade access’ concerning 
those two discrete categories of enrolment, as follows:  

 Students enrolled from Greek Vocational high-school: Indicators used: ‘Degree score 
grades’, ‘Grade access’. 

 Cypriots Students enrolled from Cyprus high-school: Indicators used: ‘Degree score grades’, 
‘grade access’. 

It is worth to mention that our study analysis was built on a previous study carried out by 
departmental staff and presented in Rodos-Greece between 11-13th of July 2013 during the works of 
the 20th International Conference on Learning. The study was followed by a Full Paper with the title 
‘Studies success in Tertiary Technological-Education: a case in Nutrition Dietetics Department 
which has been published as an article on the official drafts of the International Conference of 
Education & Educational Psychology (ICEEPSY), held in Rodos-Greece between 11-15th of 
October 2016 (Sfendourakis et al. 2016; Fragkiadakis et al. 2013).  

In addition, we must mention that our case study was based on the study of certain critical 
indicators such as ‘rank entrance’, ‘high-school marks’ and ‘degree score’ following closely the 
scientific approach and the estimation analysis of Aina, C. (2011), which is extensively presented in 
her study: ‘The determinants of Success and Failure of Italian University Students - Evidence from 
administrative data’, by the “Universita Del Piemonte Orientale”, Italy. Another scientific research 
which has also led us to focus on the above mentioned indicator ‘high school marks’ as crucial 
indicator concerning the possibility of its influence in educational status, is the results of Greene 
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and Forster (2003) who founded that high rates of college-level remediation, are strongly correlated 
with a student’s chance to ever finish college. 

Under the above approachs, we have focused on two educationaly mature group of students 
e.g. students belonging to the 5th semester, and students belonging to the 7th semester, and we have 
steped forward to an analysis of their previous school performance, by delineating all the above 
mentioned key performance indicators, in order to check for any possible correlations with their 
academic performance in the Department. It is correct that researchers in the modern educational 
history have devoted countless hours to investigate thoroughly the ‘academic achievement’ of 
students and how previous school performance may be connected to the future success of a person. 
Although, the literature review regarding to the above topics is fruitful and the term academic 
achievement denotes a variety of skills (Lenning, 1977), the more one explores the nature, and the 
components, of an excellent academic performance of a student, the more one elucidates its relation 
and long-term influence by previous educational background (Lievens et al., 2002).  

We have statistically analysed the collected data with the use of the Statistical Package for 
Social Science (S.P.S.S.) v. 19, and we have provided a series of numerical observations, in tables, 
in order to explore the interrelationship of specific indicators and furthermore to indicate how their 
statistical significance contributes to the academic performance of the student sample. We have 
proceeded to a statistical analysis of certain indicators which are related to academic performance of 
the students and also we have tested whether or not they were correlated and to what extent each 
one affects the other, in order to provide a series of not obvious inferences. 

To obtain a full picture concerning the academic performance of our student sample it is 
necessary to mention the subjects offered at the Department of Nutrition & Dietetics, which are the 
following according to its resent syllabus of study: 

 1st semester 

Biomathematics, Physics Principles, General & Inorganic Chemistry, Cell Biology, Human 
Anatomy & Histology, Introduction to Information Technology. 

 2nd semester 

Human Body Composition, Organic Chemistry-Structural Biochemistry, Human Physiology, 
Introduction to the Science of Nutrition and Dietetics, Information Technology II. 

 3rd semester 

Chemistry and Food Analysis, Biochemistry of Metabolism, Nutrition & Metabolism I, 
Energy Balance & Weight Control, Nutritional Assessment, Introduction to Psychology. 

 4th semester 

Nutrition & Metabolism II, Nutrition & Design of Dietary Regimes for Healthy People I, 
Microbiology and Food Hygiene, Foreign Language III (Terminology of Nutrition & Dietetics) 
Information Technology III Biostatistics, Physiology of Exercise, Food & Drink Legislation. 

 5th semester 

Nutrition & Design of Dietary – Regimes for Healthy People II, Internal Pathology, 
Technology and Principles of Food Production, Ergometry, Marketing and Ethics in Nutrition & 
Dietetics, Policy Economics of Nutrition. 

 6th semester 

Clinical Nutrition & Design of Dietary Regimes for Clinical Conditions I, Food Quality 
Control, Community Pathology in Nutrition, Counselling and Education in Nutrition, Mass-
Catering Food Production, Nutritional Value of Foods following Processing. 

3. Results 

On the tables presented below, we present the results of our statistical analysis. 
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Table 1: students belonging to the 5th and 7th semester/gender 

 

On the above mentioned table 1, we can observe the number of male and female students of 

our student sample, regarding the 5th and the 7th semester. Concerning our study sample of 

students belonging to the 5th semester, we observe that thirteen out of sixty four students (13/64) 

were male and fifty one out of sixty four students (51/64) were female, accordingly. Concerning our 

study sample of students belonging to the 7th semester, seventeen out of sixty seven students 

(17/67) were male and fifty out of sixty five students (50/67) were female, accordingly. 
 

 
 

Table 2: students belonging to the 5th and 7th semester/number of students per discrete category of enrollment 
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The above table 2 depicts the number of students belonging to the 5 th and the 7th semester per 

discrete category of enrollment, during their overall time of studies. Trying to evaluate the findings 

which are reflected on the above table we can conclude that the greatest number of the enrolled 

students originates from General high-school type with ‘humanities’ study orientation and more 

specifically forty seven out of one hundred and thirty one students (47/131).  
 

 
Table 3: students belonging to the 5th semester/average total number of successful subjects per category of enrollment 

 

On table 3, we observe the average total number of successful subjects concerning students 

belonging to the 5th semester (64 students in total), per category of enrollment. Students orientated 

from General high-school with ‘humanities’ study orientation appear to have the lowest average 

total number of successful subjects (12.76) compared to the other two discrete categories of the 

same General high-school type, those with ‘sciences’ study orientation and those with ‘economics’ 

study orientation. According to the syllabus of the Department, the total number of subjects offered 

during the 1st, 2nd, 3rd and 4th semester is twenty four (24). Students enrolled from Vocational high-

school type, appear to have the lowest average total number of successful subjects (6.571/24), an 

average which raises concern in terms of their completion of studies in the Department. 

On table 4, we can observe the average total number of successful subjects concerning 

students belonging to the 7th semester (67 students in total), per category of enrollment. Students 

enrolled from General high-school with ‘humanities’ study orientation show once again the lowest 

average total number of subjects and specifically 16.31 compared to the other two discrete 

categories of the same General high-school type, students with ‘sciences’ study orientation and 

students with ‘economics’ study orientation. 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

733 

 
Table 4: students belonging to the 7th semester/average total number of successful subjects per category of enrollment 

 

We should take in mind the fact that according to the syllabus of the Department, the total 

number of subjects offered during the 1st, 2nd, 3rd and 4th semester is twenty four (24) subjects and 

during the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th semester is thirty four (34) subjects. As a revealing indication 

on the above table, it should be added that students enrolled from Vocational high-school type, 

appear to have once again the lowest average total number of successful subjects (12.82/34) an 

average which indicates a low academic performance. 
 

 
 

Table 5: students belonging to the 5th and 7th semester/average total number of successful subjects/ per category of 

enrollment 
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On the above table 5, we are able to observe overall results concerning the average total 

number of successful subjects addressing to our whole study sample e.g. students belonging to the 

5th and 7th semester (131 students in total), per category of enrollment. Students enrolled from 

General high-school with ‘science’ study orientation appear to have the highest percentage of 

successful subjects in both semesters, more analytically an average of sixteen point ninety five 

successful subjects out of twenty four offered subjects (16.95/24) for students belonging to the 5 th 

semester and an average of twenty two point four successful subjects out of thirty four offered 

subjects (22.4/34) for students belonging to the 7th semester. 

Students enrolled from General high-school with ‘humanities’ study orientation compared to 

the other two discrete categories of the same General high-school type, that is those with ‘science’ 

study orientation and those with ‘economics’ study orientation, appear to have the lowest average 

total number of successful subjects. More specifically, their academic success in the Department is 

limited as they appear to have an average of twelve point seventy six successful subjects out of 

twenty four offered subjects (12.76/24) for students belonging to the 5 th semester, and an average of 

sixteen point thirty one successful subjects out of thirty four offered subjects (16.31/34) for students 

belonging to the 7th semester, accordingly. 

As we have already mentioned above, according to the syllabus of the Department, the total 

number of subjects offered during the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th semester is in total thirty four (34) 

subjects. Students enrolled from Vocational high-school type appear to have once again the lowest 

average total number of successful subjects (12.82/34) an average which appear quite pessimistic 

regarding the fulfillment of their studies. 

 
 

Table 6: students belonging to the 5th semester/average total number of successful subjects per semester/per category 

of enrollment 
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On the above table 6, we are able to observe results concerning the average total number of 

successful subjects per semester addressing to students belonging to the 5th semester (64 students in 

total), per category of enrollment. Students enrolled from General high-school with ‘humanities’ 

study orientation compared with students enrolled from General high-school with ‘sciences’ study 

orientation come up with a lower average total number of successful subjects in every semester 

which pertain a limited academic performance. More specifically, students enrolled from General 

high-school with ‘humanities’ study orientation during the 1st semester appear to have an average 

total number of successful subjects of four point four (4.4) compared to an average of four point 

seven (4.7) students enrolled from General high-school with ‘sciences’ study orientation. During the 

2nd semester they score three point three (3.3) against four point seven (4.7), during the third 

semester they score three point zero (3.0) against four point zero (4.0) and during the fourth 

semester they score four point five (4.5) against four point six (4.6), accordingly. 

In addition, we conclude that students enrolled from Vocational high-school appear to have 

the less-successful academic performance in every semester, compared to all others discrete 

categories of enrollment. 
 

 
Table 7: students belonging to the7th semester/average total number of successful subjects per semester/per category 

of enrollment 
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On the above table 7, we are able to envision results concerning the average total number of 
successful subjects per semester, addressing to students belonging to the 7th semester (67 students in 
total), per category of enrollment. An important result concerning the academic performance of 
students enrolled from General high-school with ‘humanities’ study orientation compared to the 
other two discrete categories of the same General high-school type, that is students with ‘science’ 
study orientation and students with ‘economics’ study orientation, is that students with ‘humanities’ 
study orientation’ appear to have the lowest academic performance.  

More analytically during the 1st semester they limited to the low average total number of 
successful subjects of three point one (3.1) compared to an average of 3.9 and 4.0 concerning 
enrolled students with ‘sciences’ study orientation and those with ‘economics’ study orientation, 
accordingly. Followed by a low one point nine (1.9) average total number of successful subjects 
during the 2nd semester, compared to 4.3 and 3.5 accordingly. During the 3rd semester their average 
total number of successful subjects rises to three point nine 3.9 still less than 4.7 and 5.3 of the other 
two different categories. A low 3.6 average total number of successful subjects during the 4 th 
semester compared to 5.1 and 5.3 of the above mentioned categories are still leaving them behind. 
We also observe a poor 2.9 average total number of successful subjects during the 5 th semester 
compared to 3.5 and 3.5 of the other two categories. Finally, the average of 4.4 total number of 
successful subjects during the 6th semester compared with 4.1 and 4.8 of the other two categories 
make no difference concerning their poor academic success. It should also be mentioned that 
students enrolled from Vocational high-school; appear to have the poorest successful academic 
performance in every semester, compared to all others discrete categories of enrollment.  

 

 
Table 8: students belonging to the 5th and the 7th semester/average ‘grade access’/students enrolled from General high-

school. 
 

On the above table 8, we are able to observe the average ‘grade access’ of the three discrete 

categories of enrolled students from General high-school, classified to students with ‘humanities’ 

study orientation, students with ‘sciences’ study orientation and students with ‘economics’ study 

orientation, all belonging to the 5th and the 7th semester. As we can conclude, students enrolled from 

General high-school with ‘humanities’ study orientation of both 5th and 7th semesters, appear to 
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have the highest average concerning the specific indicator, which may be attributed to their 

previous high-school education, as well as the specific interactions they had with the content of the 

courses and the overall teaching procedures (curriculum) of the Department. 

Furthermore, on table 9, we are able to observe the indicator ‘entrance exams final score’ of 

the three discrete categories of enrolled students from General high-school, students with 

‘humanities’ study orientation, students with ‘sciences’ study orientation and students with 

‘economics’ study orientation, belonging to the 5th and the 7th semester. As it is presented, students 

with ‘humanities’ study orientation, have similar with the other categories ‘entrance exams final 

scores’, gained through the Pan-Hellenic (country level and competitive) examinations. 

 

 
Table 9: students belonging to the 5th & the 7th semester/average ‘entrance exams final score’/students from General 

high-school 
 

Finally, on table 10, we are able to observe a positive correlation between two indicators 

‘biology exams marks’ and ‘number of successful subjects’ concerning the students belonging to 

the 7th semester. This result leads us to the conclusion that the highest entrance exams mark a 

student gained during the Pan-Hellenic examinations on the course of Biology, the greater is the 

number of subjects that he successfully passed during his previous study period in the tertiary 

technological education and specifically in the Department of Nutrition & Dietetics, TEI Crete.  
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Table 10: students belonging to 7th semester/positive correlation on indicators ‘biology exams mark’ & ‘number of 

successful subjects’ 
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4. Conclusions 

This case study seems adequate to provide interesting conclusions in terms of relations 

between high-school performance and university performance of a student, and more specifically: 

 The largest number of the enrolled students in our Department regarding our study sample 

was students from General high-school with ‘humanities’ study orientation (47/131).  

 By comparing the academic performance between the three discrete categories of enrolled 

students from General high-school, more specifically students with ‘humanities’ study 

orientation, with ‘sciences’ study orientation and those with ‘economics’ study orientation, 

we observed that students with ‘humanities’ study orientation on both groups of students of 

our study sample (5th and 7th semester), obtain the lowest average number of successful 

subjects during the whole study period in the Department. 

 Regarding the group of students of the 7th semester of our study sample, we observed high 

positive correlation between the two indicators ‘biology exams marks’ and ‘number of 

successful subjects’ which leads us to the conclusion that the highest grade a student gains 

on the course of ‘Biology’ at the pan-Hellenic examinations, the greater is the number of 

subjects that he successfully pass during his whole study period in the tertiary technological 

education and specifically in the Department of Nutrition & Dietetics. 

 By comparing the indicator ‘grade access’ between the enrolled students of the three discrete 

categories from General high-school, more specifically students with ‘humanities’ study 

orientation, with ‘sciences’ study orientation and those with ‘economics’ study orientation 

we observed that students with the highest number of the specific indicator, were those with 

‘humanities’ study orientation. Paradoxically, their post-secondary academic performance in 

the Department does not follow their previous success indications during the secondary 

education. Although these students represented the highest percentage of the enrolled 

students of our study sample (47/131) and they were categorized as the most successful 

students concerning their results of the University entrance exams, their academic 

performance was not comparably successful. 

 This, apparently, unsuccessful academic performance of students enrolled from the General 

high-school with ‘humanities’ study orientation, is likely to appear due to an existing 

diversion between the courses followed in their secondary educational program and the 

syllabus of the Nutrition & Dietetics Department. This conclusion, most possibly highlights 

an important argument according to which, the initial cognitive knowledge and skills taught 

in the pre-tertiary educational process should be or must be compatible with the scientific 

approaches of the post-secondary selected educational Institution. It is of course fully 

acceptable that graduates from Greek high-schools with ‘humanities’ study orientation are 

strongly interested to study the science of Nutrition & Dietetics, still it appears that the 

transition stage to applied sciences represents a demanding challenge for them. 
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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη, μέσα από την ποιοτική ανάλυση δύο κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ), έρχεται να αποτυπώσει και να ερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η απασχολησιμότητα μπορεί 

να διατηρηθεί και να προστατευτεί. Έμφαση δίνεται στις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

όχι μόνο των αναπτυσσόμενων αλλά και των αναπτυγμένων χωρών, οι οποίες υποφέρουν από 

φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό και ανεργία. Η ανάλυση των κειμένων δείχνει ότι μια βασική 

διάσταση της απασχολησιμότητας αφορά στην απόκτηση κατάλληλων και σωστών δεξιοτήτων. Οι 

δεξιότητες καθορίζουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα του ατόμου να 

ανταποκρίνεται στις νέες εργασιακές συνθήκες. Ως κατηγορίες αναφέρονται οι βασικές (ανάγνωση, 

γραφή, αριθμητική), οι ψηφιακές, οι εγκάρσιες αλλά και οι πιο σύνθετες που οδηγούν στην 

αυτοπραγμάτωση. Το πλαίσιο σχεδιασμού και εφαρμογής αυτών των δεξιοτήτων, οι οποίες 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας, υποστηρίζεται από αντίστοιχες 

εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές και χρηματοδοτείται από συγκεκριμένα όργανα και φορείς.  

Λέξεις – κλειδιά: δεξιότητες, απασχολησιμότητα, ευπαθείς ομάδες, Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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1. Εισαγωγή 

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες εθνικές και διεθνείς αγορές εργασίας με τις συνεπακόλουθες 

πνευματικές, συναισθηματικές και σωματικές απαιτήσεις,  ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 

οικονομίας, οι νέοι τρόποι εργασίας, οι ανεπαρκείς και ελλιπείς δεξιότητες, οι αλλαγές στις 

εργασιακές σχέσεις και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας καθιστούν τη διαδικασία αναζήτησης, 

εύρεσης, διατήρησης ή και αλλαγής της εργασίας όλο και πιο δύσκολη.  

Η αύξηση της απασχολησιμότητας και η εξέλιξη των ανθρώπων είναι βασικό ζητούμενο των 

πολιτικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), ο οποίος έχει προβεί στη σύνταξη σχετικών 

κειμένων που δύναται να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα 

«Ατζέντα 2030 - Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης» (Sustainable Development Goals) υιοθετήθηκε τον 

Σεπτέμβριο του 2015 και αποτελεί εξέλιξη του Προγράμματος Στόχοι Ανάπτυξης Χιλιετίας (2000-

2015) (Millennium Development Goals). Βασικοί άξονές του αποτελούν η οικονομία, η κοινωνία 

και το περιβάλλον, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση επαγγελματιών, 

βασικά θεμέλια της ανθρώπινης, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης (ό.α. Καρανικόλα, 

Παναγιωτόπουλος, 2017).  

Οι θεσμοί της ΕΕ σε ένα πλαίσιο παγκόσμιας συνεργασίας και συνέργειας, συντάσσουν 

κείμενα, υιοθετούν πολιτικές, προγράμματα και δράσεις (Mackie et al., 2007). Στο κείμενο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Key European action supporting the 2030 Agenda and the Sustainable 

Development Goals» (COM, 2016, 739) τονίζεται η αξία και η βαρύτητα που δίνει η ΕΕ στο 

περιεχόμενο της Aτζέντας και προχωράει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων σχετικά με 

το πώς μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των δεκαεφτά στόχων ανάπτυξης. «Η 

μετασχηματιστική φιλοδοξία των στόχων της Ατζέντας απαιτεί μια ολική κυβερνητική προσέγγιση από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια στρατηγική εφαρμογής η οποία συντονίζει τις εσωτερικές με τις 

εξωτερικές πολιτικές. Η σύνδεση της Παγκόσμιας Στρατηγικής με τους στόχους της Ατζέντας είναι ως 

εκ τούτου μια στρατηγική ευκαιρία να καταστεί δυνατή η συνεκτική χάραξη πολιτικής και να 

μειωθούν οι τριβές και τα εμπόδια μεταξύ των ιδρυμάτων της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό η εφαρμογή της 

ατζέντας θα πρέπει να καθοδηγείται όχι μόνο από τους χαράκτες πολιτικών ανάπτυξης αλλά και από 

ένα γενικότερο συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής» (Gavas et al., 2016:2).  

Επιπλέον, μέσα από τη σύνταξη του κειμένου «The new Skills Agenda for Europe» (10 

Ιουνίου 2016), επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα αναπτύξουν τις 

δεξιότητες εκείνες που θα συμβάλλουν στην αύξηση της απασχολησιμότητας και του 

ανταγωνισμού όλης της Ευρώπης. Με τις κατάλληλες δεξιότητες οι άνθρωποι, αφενός μεν, 

προετοιμάζονται για ποιοτικά επαγγέλματα, αφετέρου δε, γίνονται πολίτες που είναι ενεργοί και 

γεμάτοι αυτοπεποίθηση (European Commission, 2016a). Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, 

δεδομένου ότι, σύμφωνα με Έρευνα του ΟΟΣΑ (OECD, 2013) για τις δεξιότητες 

απασχολησιμότητας, το ένα τρίτο περίπου των εργαζομένων υπερβαίνει ή δεν διαθέτει τα 

κατάλληλα προσόντα για εργασία, ενώ το ένα έκτο αναφέρει μια αναντιστοιχία μεταξύ των 

υφιστάμενων δεξιοτήτων και της δουλειάς τους. Τα κενά, οι ελλείψεις και οι αναντιστοιχίες 

δεξιοτήτων μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγικότητα και την απασχολησιμότητα. Κατά 

συνέπεια, η ανάπτυξη δεξιοτήτων θεωρείται μια σοφή και ζωτική επένδυση, καθώς όχι μόνο μπορεί 

να μειώσει την ανεργία, την ανισότητα και τη φτώχεια αλλά και να προωθήσει την οικονομική 

ανάπτυξη (UNESCO, 2012). 

2. Απασχολησιμότητα και δεξιότητες 

Η απασχολησιμότητα αφορά πρωτίστως στην ικανότητα κάποιου να μπορεί να αποκτά αλλά 

και να διατηρεί μια ικανοποιητική εργασία. Ως έννοια συνδέεται με την εργασιακή ασφάλεια, την 

κινητικότητα και την αυτάρκεια, ενώ, σύμφωνα με τους Bowden et al. (2000), αφορά στην 

προετοιμασία των ατόμων να συνεισφέρουν στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες. Οι Knight και 

Yorke (2005) θεωρούν πως η απασχολησιμότητα είναι συνέπεια απόκτησης σωστών δεξιοτήτων, 

κατάλληλης εμπειρίας, προϊόν προσεκτικού σχεδιασμού επαγγελματικής καριέρας αλλά και μείξη 
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γνωστικών και μη γνωστικών επιτευγμάτων. Παρομοίως, ο Dearing (1997) τη συνδέει με τις 

δεξιότητες της ζωής (skills for life), ενώ οι Hillage και Pollard (1999) με γνώσεις και στάσεις.  

Μέσα από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι υπάρχουν διάφορα 

μοντέλα ερμηνείας της απασχολησιμότητας. Συγκεκριμένα, το μοντέλο των Dacre και Sewell 

(2007) εστιάζει στη μάθηση που συνδέεται με την ανάπτυξη της καριέρας, την εμπειρία εργασίας 

και ζωής, τον βαθμό κατανόησης του αντικειμένου, την κατανόηση γενικότερα, τις δεξιότητες και 

τη συναισθηματική νοημοσύνη. Το μοντέλο των Knight και Yorke (2004) αντιστοίχως προτείνει 

τέσσερα βασικά συνθετικά μέρη: τη γνώση του αντικειμένου εργασίας και τον τρόπο λειτουργίας 

του οργανισμού, τις πρακτικές, τις πεποιθήσεις περί αποδοτικότητας και δεξιότητες μεταγνωστικές, 

όπως στρατηγικές μάθησης, επίλυση προβλημάτων και τη δια βίου μάθηση.  

Οι δεξιότητες αφορούν σε ένα σύνολο εμπειριών, γνώσεων και προσωπικών 

χαρακτηριστικών που καθιστούν τα άτομα πιο πιθανό να απασχολούνται και να είναι επιτυχημένα 

στα επιλεγμένα επαγγέλματα. Οι σωστές δεξιότητες εξασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες στην 

αγορά εργασίας έχουν την ικανότητα να είναι αποτελεσματικοί στον χώρο εργασίας τους - προς 

όφελος τόσο των ίδιων και του εργοδότη τους όσο και της ευρύτερης οικονομίας (Knight, Yorke, 

2004). Ως εκ τούτου μπορούν να συνδράμουν στην καλλιέργεια της ευημερίας, της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και της ασφάλειας.   

3. Μεθοδολογία έρευνας 

3.1. Ερευνητικός σκοπός 

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μέσα από την ταυτόχρονη μελέτη και τη θεματική 

ανάλυση δύο πρόσφατων κειμένων της ΕΕ να διερευνηθούν οι διαστάσεις της απασχολησιμότητας 

του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να διατηρηθεί και να 

προστατευτεί. Το πρώτο υπό έρευνα κείμενο ήταν το «Key European action supporting the 2030 

Agenda and the Sustainable Development Goals (COM, 2016, 739) και το δεύτερο ήταν το 

«Communication: a new skills agenda for Europe. Working together to strengthen human capital, 

employability & competitiveness» (SWD, 2016, 195). 

3.2.Ερευνητικά ερωτήματα 

1. Ποιες είναι οι διαστάσεις της ανάπτυξης της απασχολησιμότητας σύμφωνα με το 

περιεχόμενο των δύο κειμένων; 

2. Ποιους πληθυσμούς στόχους αφορά η ανάπτυξη της απασχολησιμότητας; 

3. Ποιοι εμπλέκονται και με ποιον τρόπο στη διατήρηση και προστασία της 

απασχολησιμότητας; 

3.3 Παρουσίαση ερευνώμενου υλικού 

Το κείμενο «Key European action supporting the 2030 Agenda and the Sustainable 

Development Goals» είναι το τελικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 

προτεραιότητες, τις πολιτικές, τους τρόπους χρηματοδότησης αλλά και τις υπόλοιπες δράσεις τις 

οποίες θα αναλάβει προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των δεκαεφτά στόχων της Aτζέντας 

του 2030. Οι δράσεις αυτές έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα και δεσμευτικό χαρακτήρα, οδηγούν σε 

συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα και εμπλέκουν τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό 

τομέα. Προϋποθέτουν συγκεκριμένες πολιτικές σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο  

επίπεδο. 

Η νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 10 Ιουνίου 

2016. Αποτελεί το αποτέλεσμα ανακοίνωσης της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των 
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Περιφερειών. Έμφαση δίνει στη χορήγηση και απόκτηση των σωστών και κατάλληλων δεξιοτήτων 

(Panagiotopoulos, Karanikola, 2017).  

 3.4.Παρουσίαση μεθοδολογικού εργαλείου 

Στη συγκεκριμένη έρευνα για την εξέταση του ερευνώμενου υλικού χρησιμοποιήθηκε  η 

ποιοτική ανάλυση και συγκεκριμένα το εργαλείο της θεματικής ανάλυσης (thematic analysis), η 

οποία συνιστά μια επαγωγική αναλυτική διαδικασία (Attride-Stirling (2001). O Boyatzis (1998) 

αναφέρει ότι η θεματική ανάλυση συνιστά μια διαδικασία κωδικοποίησης  ποιοτικών πληροφοριών. 

Επιπλέον, παρέχει μια πλούσια, λεπτομερή και σύνθετη έκθεση των δεδομένων, ερμηνεύοντας 

ταυτόχρονα διάφορες πτυχές των θεμάτων (Braun, Clarke, 2006).  

Περιλαμβάνονται τρεις τάξεις θεμάτων: το βασικό (basic theme), το οργανωτικό (organizing) 

και το ολικό (global). Το βασικό αφορά στα πιο απλά χαρακτηριστικά των δεδομένων του κειμένου 

και από μόνο του δίνει λίγες πληροφορίες για το σύνολο του κειμένου. Προκειμένου να επιτευχθεί 

βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου του κειμένου, θα πρέπει να το διαβάσουμε σε σχέση με τα 

άλλα βασικά θέματα και όλα μαζί συνθέτουν τη δεύτερη τάξη θεμάτων, το οργανωτικό θέμα 

(organizing theme). Το οργανωτικό θέμα είναι μεσαίας τάξης θέμα, το οποίο οργανώνει τα βασικά 

θέματα σε ομάδες παρόμοιων θεμάτων. Ο ρόλος του επίσης είναι να επαυξήσει την έννοια και τη 

σημασία ενός ευρύτερου θέματος, το οποίο ενώνει αρκετά οργανωτικά θέματα. Με τον τρόπο αυτό 

δημιουργείται το τρίτο θέμα, το oλικό (Global Theme). Το ολικό θέμα είναι υπερτασσόμενο (super - 

ordinate) θέμα και περιλαμβάνει τη βασική ιδέα του κειμένου ως συνόλου.  

Η ανάλυση με τη μέθοδο αυτή περιλαμβάνει τρία γενικά στάδια: τη μείωση του κειμένου, την 

εξερεύνηση του υλικού και την ολοκλήρωση της εξερεύνησης. Πιο αναλυτικά, όμως η 

βιβλιογραφία αναφέρει έξι στάδια. Το πρώτο αφορά στην κωδικοποίηση του υλικού, η οποία 

βασίζεται σε προκαθορισμένα κριτήρια (π.χ. ειδικές λέξεις, θέματα) και στην εξέταση του κειμένου 

με βάση το πλαίσιο κωδικοποίησης. Το δεύτερο βήμα αφορά στην αναγνώριση και τελειοποίηση 

θεμάτων. Το τρίτο βήμα αφορά στην κατασκευή δικτύων. Παίρνουμε, δηλαδή, τα θέματα που 

προκύπτουν από το κείμενο και τα συναρμολογούμε σε παρόμοιες ομάδες. Αυτές οι ομάδες θα 

γίνουν τα θεματικά δίκτυα. Ξεκινώντας από τα βασικά θέματα δημιουργούμε τα οργανωτικά 

θέματα και στη συνέχεια καταλήγουμε στο ολικό θέμα. Απεικονίζουμε τα θέματα με τη μορφή 

ιστού (web-like) και στο τέλος επαληθεύουμε και βελτιώνουμε το δίκτυό μας. Το τέταρτο βήμα 

είναι η περιγραφή και η ανακάλυψη των θεματικών, το πέμπτο είναι η περίληψη τους και το έκτο 

είναι η ερμηνεία τους (Attride – Stirling, 2001; Braun, Clarke, 2006). 

4. Συγκρότηση και περιγραφή θεματικών δικτύων  

Το βασικό θέμα του ερευνώμενου υλικού είναι η απασχολησιμότητα. Τα οργανωτικά θέματα 

που προέκυψαν από την ανάλυση των κειμένων είναι οι επαγγελματικές ομάδες που αποτελούν 

στόχο ανάπτυξης, οι γνώσεις-δεξιότητες, η ανάπτυξη και εφαρμογή αντίστοιχων πολιτικών και 

τέλος η ύπαρξη ενός βασικού πυλώνα δικαιωμάτων και αξιών.  

Συγκεκριμένα, το πρώτο θεματικό δίκτυο αφορά στις κατηγορίες επαγγελματιών, οι οποίοι 

αποτελούν στόχο εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης. Τέτοιες 

κατηγορίες επαγγελματιών, η εκπαίδευση των οποίων θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην 

αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητάς τους, είναι σε ένα πρώτο επίπεδο άτομα με 

ανεπαρκείς, ακατάλληλες ή μηδαμινές δεξιότητες: οι ιδιοκτήτες γης, άτομα που ασχολούνται με τη 

γεωργία, τους τομείς της διατροφής και της δασοκομίας, την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες, την 

εξόρυξη βαθέων υδάτων, τον παράκτιο τουρισμό, το περιβάλλον, τις κλιματικές αλλαγές και τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις επιχειρήσεις και τις μεταφορές. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις 

γυναίκες και στους μετανάστες με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων 

που φέρουν. Οι κατηγορίες αυτών των πολιτών χαρακτηρίζονται ως ευπαθείς και ευάλωτες, καθώς 

υποφέρουν από μακροχρόνια ανεργία, φτώχεια και αποκλεισμό (European Commission, 2016b). 

Επιπλέον, υπάρχουν εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε χώρους που δεν αντιστοιχούν στα 
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ταλέντα τους. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 40%  των Ευρωπαίων εργοδοτών 

δυσκολεύεται να βρει προσωπικό με τις σωστές δεξιότητες.  Τέλος, ως πληθυσμός στόχος 

αναφέρονται και εκείνοι που, ενώ έχουν κατακτήσει τις βασικές δεξιότητες, επιθυμούν να 

αποκτήσουν πιο σύνθετες, προκειμένου να εξελιχθούν και να καταστούν πιο καινοτόμοι και 

δημιουργικοί (European Commission, 2016a). 

Το δεύτερο θεματικό δίκτυο αφορά στις γνώσεις και δεξιότητες που επιδιώκεται να 

αναπτυχθούν πρωτίστως μέσω της εκπαίδευσης των επαγγελματιών. Στόχος των πολιτικών 

δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανάλυση δεξιοτήτων που απαιτούνται στον εργασιακό 

χώρο, προκειμένου να εντοπιστούν οι πραγματικές ανάγκες της εκάστοτε επαγγελματικής ομάδας 

και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και ανάπτυξη. Στον καθορισμό των 

κατάλληλων δεξιοτήτων θα συμβάλλει η συνεργασία, η συνοχή και η συνέργεια διάφορων 

κοινωνικών εταίρων και φορέων (κράτη-μέλη, πολιτικοί, βιομήχανοι, επιστήμονες) (European 

Commission, 2016a; European Commission, 2016b).  

Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών γνώσεων αριθμητικής, ανάγνωσης και 

πληροφορικής που θα μεγιστοποιήσουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες των ατόμων. Το εύρημα αυτό 

επιβεβαιώνεται από παρόμοιες έρευνες, οι οποίες υποστηρίζουν τα σημαντικά οφέλη αυτών των 

δεξιοτήτων στη ζωή των ενηλίκων, των οικογενειών τους και των κοινοτήτων τους, καθώς 

διασφαλίζονται καλύτερες κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες και ευκαιρίες απασχόλησης (UNESCO, 

2013; Vorhaus et al., 2011). Επιπλέον, οι άνθρωποι που είναι εγγράμματοι εμπιστεύονται έναν 

ευρύτερο κύκλο ανθρώπων (Jenkins, 2011; OECD, 2013).  

Εκτός από τις βασικές δεξιότητες σημαντικό σημείο αναφοράς αποτελεί και η ανάπτυξη πιο 

σύνθετων δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται με την προσωπική αυτοεκπλήρωση, την ανάπτυξη, την 

ευημερία, την κοινωνική ένταξη και την ιδιότητα του πολίτη (European Commission, 2016a). 

Άλλη σημαντική κατηγορία αποτελούν οι εγκάρσιες δεξιότητες (European Commission, 

2016a), που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, τον κριτικό στοχασμό, την επίλυση προβλημάτων, 

την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την προσωπική επίδοση και αποτελεσματικότητα, όπως 

υποστηρίζεται και από άλλους ερευνητές (Schuller et al., 2006). Επιπλέον, οι δεξιότητες αυτές, 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση, άπτονται του πεδίου της συναισθηματικής νοημοσύνης 

(Balatti et al., 2007). 

Επιπρόσθετα, η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της καλούνται να ενισχύσουν και να προωθήσουν 

περιβάλλοντα που θα υποστηρίζουν την ψηφιακή οικονομία με την αύξηση της ελεύθερης, δωρεάν 

και ασφαλούς συνδεσιμότητας (European Commission, 2016a; European Commission, 2016b). 

Επιπλέον, θα ενισχύσουν την ψηφιακή επιχειρηματική δράση, την καινοτομία, τη δημιουργία 

επαγγελμάτων και την προώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας σε διάφορα πεδία (διακυβέρνηση, 

γεωργία, εκπαίδευση, υγεία, ενέργεια). Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αύξηση των ψηφιακών 

δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα, καθώς σύμφωνα και με άλλα ερευνητικά δεδομένα, το 20% των 

Ευρωπαίων δεν έχουν καθόλου ψηφιακές δεξιότητες, οι μισοί υστερούν σε βασικές δεξιότητες, ενώ 

ο αριθμός των κενών θέσεων επαγγελματιών στους υπολογιστές αναμένεται να προσεγγίσει τις 

756.000 μέχρι το 2020 (OECD, 2015).  

Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει η διάχυση καλών πρακτικών από τις αναπτυγμένες 

προς τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και η κινητικότητα των φοιτητών, των μαθητευόμενων, των 

εκπαιδευόμενων, των καταρτισμένων και των επαγγελματιών. Οι παρεχόμενες γνώσεις θα 

στοχεύουν σε έναν μεγάλο βαθμό στην ενημέρωση των επαγγελματιών σχετικά με την εργασιακή 

νομοθεσία και την καταπολέμηση των αδικιών και των διακρίσεων στον χώρο της εργασίας. Οι 

τεχνικές και οι μέθοδοι εκπαίδευσης θα βασίζονται στις αρχές της δια βίου μάθησης. Θα 

διεξάγονται σεμινάρια, εργαστήρια, καθοδήγηση (coaching), σχέδια επίδειξης (European 

Commission, 2016a; European Commission, 2016b).   

Το τρίτο θεματικό δίκτυο αφορά στην υιοθέτηση οικουμενικών, συμπεριληπτικών και 

ολιστικών πολιτικών που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας. Οι πολιτικές 

αυτές διακρίνονται σε εσωτερικές (ευρωπαϊκές), εξωτερικές (διεθνείς) και προωθούν προγράμματα 
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που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των επαγγελματιών μέσω της κατάλληλης καθοδήγησης, 

κατεύθυνσης και χρηματοδότησης των δράσεων. Δυο πολιτικές μείζονος σημασίας είναι η «Κοινή 

Πολιτική Γεωργίας» και η «Κοινή Πολιτική Αλιείας» (Common Agricultural Policy, Common 

Fisheries Policy), οι οποίες έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για 

τους αγρότες και τους αλιείς, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των 

αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων, την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού σε τροφή και τη 

στήριξη βιώσιμων, οικολογικών πρακτικών καλλιέργειας. Η ανάπτυξη της γεωργίας και της αλιείας 

θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της φτώχειας, της πείνας και της 

ανεργίας (European Commission, 2016b).  

Μείζονος σημασίας είναι και η συμβολή της «Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής» (Europe 

Cohesion Policy), η οποία αποτελεί τη βασική επενδυτική πολιτική της Ευρώπης. Στόχος της 

αποτελεί η επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσα από τη μείωση των 

ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή. Άλλα όργανα και δομές χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων και δράσεων είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Διαρθρωτικών Επενδύσεων (European 

Structural Investment Fund), το Πρόγραμμα Απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας 

(Employment and Social Innovation Program),το Ταμείο για την Παροχή Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

στους πιο Άπορους (Fund for European Aid to the Most Deprived), το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps), το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), το 

Πρόγραμμα της Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό 

(Union Program for Education, Training, Youth and Sport), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology). Τέλος, το Πρόγραμμα 

«Erasmus Plus», συνιστά πολύτιμο και ανεκτίμητο εργαλείο για την εγκαθίδρυση σταθερών και 

ισχυρών ακαδημαϊκών δεσμών, την απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, την κινητικότητα και 

την ανταλλαγή φοιτητών, εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και προσωπικού, τη χορήγηση υποτροφιών 

σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες (European Commission, 2016b). 

Έμφαση επίσης δίδεται και στη χάραξη πολιτικών στοχευμένων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Οι πολιτικές αυτές αφορούν στην αξιολόγηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων, στην προώθηση της 

καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία μιας μεγάλης δεξαμενής ψηφιακών 

ταλέντων καθώς και στην κατανόηση και στήριξη δεξιοτήτων πρόσφατα αφιχθέντων μεταναστών 

(European Commission, 2016b). 

Το τέταρτο και τελευταίο θεματικό δίκτυο αφορά σε έναν πυλώνα δικαιωμάτων και αξιών 

στον οποίο θα στηρίζεται η όλη προσπάθεια ανάπτυξης, εξέλιξης και βελτίωσης. Η κοινωνική 

προστασία, η υγειονομική περίθαλψη, η κάλυψη βασικών αναγκών, η εξάλειψη διακρίσεων εις 

βάρος των γυναικών και των ατόμων με αναπηρία, η ενδυνάμωση των γυναικών και η αύξηση της 

συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, οι ίσες ευκαιρίες, η ισότητα ως προς την αμοιβή και τις 

ευκαιρίες και των δύο φύλων, η προώθηση της ιδιότητας του πολίτη, ο σεβασμός στην ετερότητα, η 

αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, ο κοινωνικός διάλογος συνιστούν μερικές 

από τις βασικές διαστάσεις της φιλοσοφίας των πολιτικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

πυλώνας αυτών των δικαιωμάτων αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς πολλών ερευνών και 

πολλών επίσημων ευρωπαϊκών και διεθνών κειμένων (European Commission, 2016a; European 

Commission, 2016b; Panagiotopoulos, Karanikola, 2017; UNESCO, 2016). 

5. Συμπεράσματα 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα που προήλθαν μέσω της ταυτόχρονης ανάλυσης περιεχομένου 

αυτών των δύο κειμένων έδειξαν ότι επιδιώκονται επισήμως συγκεκριμένες δράσεις σχετικά με την 

ανάπτυξη της απασχολησιμότητας, η οποία αφορά ποικίλες επαγγελματικές ομάδες. Ομάδες που 

έχουν μηδαμινές δεξιότητες, ακατάλληλες δεξιότητες ή και ανεπαρκείς δεξιότητες (European 

Commission, 2016a). Επιπλέον, μια βασική διάσταση της απασχολησιμότητας αποτελούν οι 

δεξιότητες, οι οποίες δύναται να αποκτηθούν μέσα από κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των επαγγελματιών. Η εκπαίδευση αυτή, ωστόσο, είναι υπόθεση όχι μόνο των 
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εκάστοτε εθνικών πολιτικών αλλά και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και διεθνών. Δημόσιοι αλλά 

και ιδιωτικοί φορείς, σε ένα πλαίσιο συνοχής και συνεργασίας, θα συλλειτουργήσουν επικουρικά 

και συντονιστικά ως προς την επίτευξη της αποτελεσματικότητας και της ανάπτυξης μέσα από 

ποικίλες δράσεις. Οι δράσεις αυτές προτίθεται να υλοποιηθούν μέσα από συγκεκριμένα 

προγράμματα, χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια, ελέγχονται ως προς την 

αποτελεσματικότητά τους με κατάλληλα εργαλεία σε ετήσια βάση και προωθούν τα θεμελιώδη 

δικαιώματα (European Commission, 2016a; European Commission, 2016b; Panagiotopoulos, 

Karanikola, 2017).  

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η παρούσα έρευνα περιορίζεται στο περιεχόμενο των 

κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το τι διατείνεται ότι θα κάνει. Ωστόσο, προκύπτουν 

κάποια ερωτήματα ως προς την εφαρμογή και την υλοποίηση όλων αυτών των δράσεων. Θα 

επιτευχθούν πράγματι οι στόχοι του ΟΗΕ και, αν ναι, σε ποια έκταση; Σύμφωνα με έρευνα της 

Eurostat (2015), ενώ παρατηρείται στην Ευρώπη, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 

ανάπτυξη, ταυτόχρονα παρατηρούνται αύξηση της ανεργίας και της πείνας, γεγονός που δείχνει 

πως η συνολική εικόνα της ΕΕ σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι ανάμεικτη. Επίσης, ενώ η ΕΕ 

κάνει στα κείμενά της συχνές αναφορές στην ανάγκη συνοχής και συνεργασίας των πολιτικών 

μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, ο ΟΟΣΑ διατείνεται πως η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη σαφή θέση ως προς αυτή τη μετάβαση (OECD, 2015). 

Αναδεικνύεται, δηλαδή, το θέμα μεταφοράς πολιτικής από τα επίσημα έγγραφα στο πεδίο 

εφαρμογής. 

Συνεπώς, η προάσπιση της απασχολησιμότητας είναι ζήτημα μείζονος σημασίας, καθώς η 

υποαπασχόληση και η ανεργία επηρεάζουν τις ζωές πολλών πλέον ατόμων με αποτέλεσμα όλο και 

περισσότεροι άνθρωποι είτε να είναι αδρανείς είτε να εργάζονται κάπου κάτω από το επίπεδο των 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που κατέχουν. Επιπλέον, η φύση των συμβάσεων εργασίας 

μεταβάλλεται διαρκώς και υπάρχει μεταστροφή από την πλήρη απασχόληση στις βραχυπρόθεσμες 

συμβάσεις με παράτυπες ώρες εργασίας. Τα φαινόμενα αυτά επηρεάζουν όλο και περισσότερες 

κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες όχι μόνο αναπτυσσόμενων αλλά και αναπτυγμένων χωρών 

(European Commission, 2016a; European Commission, 2016b; UN, 2015).  

Σε μια μελλοντική έρευνα χρήσιμο θα ήταν να διερευνηθεί τι πραγματικά θα υλοποιηθεί και 

πώς θα μετενσαρκωθούν σε πράξη όλες οι πολιτικές της ΕΕ σχετικά με την αποτελεσματική και 

αποδοτική κατάρτιση των επαγγελματιών προκειμένου να συμβάλλουν και αυτοί με τον τρόπο τους 

στην ευρύτερη ανάπτυξη των κοινωνιών τους. Η προοπτική μιας παγκόσμιας συνεργασίας και 

αντιμετώπισης σημαντικών κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων εξακολουθεί να αποτελεί μια 

μεγάλη πρόκληση. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

Παπαδοπούλου Μιχαέλα 

miki_pa@hotmail.co.uk 

 Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Med 

 

Περίληψη  

 Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση και  η ανάδειξη των μηχανισμών υποδοχής, ένταξης 

και στήριξης των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα ελληνικά, 

δημόσια δημοτικά σχολεία.  Τα ερευνητικά ερωτήματα που πλαισιώνουν το συγκεκριμένο σκοπό 

είναι κατά πρώτον ποιες είναι οι πρακτικές του διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων στις 

διαδικασίες υποδοχής, ένταξης και στήριξης και κατά δεύτερον αν υπάρχουν και πώς λειτουργούν 

οι μεντορικές σχέσεις στα πλαίσια της σχολικής μονάδας.  Επιπλέον, εξετάζεται αν οι διαδικασίες 

αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδικότητα.  Ακολουθήθηκε η ποιοτική μεθοδολογία, με 

τη χρήση της ημιδομημένης συνέντευξης. Συμμετείχαν 15 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, σχεδόν όλων των ειδικοτήτων.  Η παρούσα έρευνα έρχεται να συμπληρώσει 

παρόμοιες μελέτες και να αναδείξει το θέμα από την πλευρά των ίδιων των εκπαιδευτικών και πώς 

βίωσαν οι ίδιοι την ευαίσθητη αυτή πρώτη φάση της επαγγελματικής τους πορείας.  

 

Λέξεις κλειδιά: νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, μέντορας, διευθυντής, Σύλλογος Διδασκόντων 

1. Εισαγωγή 

Η στιγμή του πρώτου διορισμού είναι καίριας σημασίας για τον νεοεισερχόμενο στο 

επάγγελμα εκπαιδευτικό καθώς σηματοδοτεί την μετάβαση του από το ρόλο του μαθητή στο ρόλο 

του δασκάλου (Γκότοβος & Μαυρογιώργος, 2000). Ένα ολοκληρωμένο και οργανωμένο 

πρόγραμμα υποδοχής, ένταξης και στήριξης θα συμβάλει στην ομαλή προσαρμογή του 

εκπαιδευτικού στο νέο περιβάλλον, στην εκμηδένιση των διαπροσωπικών συγκρούσεων, στην 

ανάπτυξη - εξέλιξη του εκπαιδευτικού, καθώς και στην απόκτηση των απαραίτητων 

επαγγελματικών εφοδίων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες αποφεύγονται συναισθήματα άγχους, 

απογοήτευσης, απομόνωσης και αποθάρρυσνης, που μπορούν να οδηγήσουν τον νεοδιόριστο 

εκπαιδευτικό ακόμα και σε παραίτηση.  Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αρνητικές εμπειρίες στην αρχή 

της καριέρας τους τις κουβαλούν πάντα μέσα τους και νιώθουν αποθαρρυμένοι και απογοητευμένοι 

(Μαυρογιώργος, 1999).  Αντίθετα, όπου υπάρχει συνδρομή και υποστήριξη αυξάνεται η αίσθηση 

επιτυχίας και σιγουριάς (Κατσουλάκης, 1999) 

Σύμφωνα με τον Σπάθη (2006): «Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποδοχής και υποστήριξης 

του νέου εκπαιδευτικού σε επίπεδο σχολικής μονάδας πρέπει να περιλαμβάνεται στον 

προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας, να ανταποκρίνεται στις πραγματικές 

ανάγκες του εκπαιδευτικού, να στοχεύει στην «ένταξή» του ως μέλος της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, να προσαρμόζεται στις ικανότητες και δυνατότητές του, να αξιοποιεί όλες τις 

δημιουργικές δυνάμεις του, να συμπληρώνει τυχόν παιδαγωγικές και διδακτικές ανεπάρκειες, να 

διευκολύνει τη συμμετοχή του σε ποικίλες δραστηριότητες της σχολικής μονάδας και στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, να προσβλέπει στη συνεργασία και την ανάπτυξη της έννοιας της 

συναδελφικότητας, να περιλαμβάνει και τη συναισθηματική στήριξη του νέου» . 

O ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι καθοριστικός καθώς όπως αναφέρουν οι 

Bloom και Davis (1997) οφείλει να αισθανθεί τη συναισθηματική πίεση που βιώνει ο νέος 

εκπαιδευτικός.  Θα ακούσει και θα κατανοήσει τα προβλήματα και τις ανησυχίες του, θα ενισχύσει 

την αυτοπεποίθησή του (Κατσουλάκης 1999. Σαΐτης, 2005), παρέχοντας  του συναισθηματική και 
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ψυχολογική στήριξη.  Ακόμα, οφείλει να μεριμνήσει για την εξοικείωση του νέου εκπαιδευτικού με το 
κλίμα του σχολικού οργανισμού, τον εγκλιματισμό του στις απόψεις, στις αξίες και στις στάσεις των 

ατόμων που  τον αποτελούν (Rutter, 1979). Πρέπει, να ξεναγήσει τον νέο εκπαιδευτικό στο σχολείο, να 

τον ενημερώσει για τη λειτουργία του και για θέματα καθημερινής πρακτικής ή/και τακτικής στον 
χειρισμό των μαθητών (Καμπουρίδης, 2002).  Χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του διευθυντή και του 

νεοδιόριστου μπορεί να είναι και η αξιοποίηση διαμορφωτικής αξιολόγησης, η οποία στοχεύει στην 

καθοδήγηση και στην παροχή εκπαιδευτικής βοήθειας, στο συντονισμό και βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου, στη διαπίστωση των ικανοτήτων και των αδυναμιών των εκπαιδευτικών 
(Μαυρογιώργος, 1999. Πασιαρδής, 2004). Παράλληλα, ο Day (2003) ενημερώνει για την επιτακτική 

ανάγκη ο διευθυντής να εστιάζει στην επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Επομένως, ο διευθυντής θα πρέπει να μεριμνήσει για την επιμόρφωση του νεοδιόριστου και να 

εξασφαλίσει συνθήκες διευκόλυνσης της διδασκαλίας (Παρασκευόπουλος, 2004) όπως: η ανάθεση ενός 
εύκολου τμήματος ή η εξασφάλιση των συνθηκών και των μέσων που θα διευκολύνουν τη διδασκαλία. 

Ο διευθυντής μπορεί να εφοδιάζει τον νεοπροσληφθέντα εκπαιδευτικό με υλικό που θα  είναι χρήσιμο 

στη διδασκαλία του (Καμπουρίδης, 2002).  Σε καμία περίπτωση ο διευθυντής δεν θα πρέπει να 

αποκλείσει τον «νέο» εκπαιδευτικό από δράσεις και πρωτοβουλίες ή από τα κέντρα λήψης αποφάσεων 
(Weise & Holland, 1992). Αντίθετα, θα δώσει πρωτοβουλίες στους νέους εκπαιδευτικούς, θα εκχωρήσει 

αρμοδιότητες, θα υποστηρίξει τα σχέδια και τις προτάσεις τους και θα τους κινητοποιήσει ώστε να 

καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια (Ανθοπούλου, 1999. Πασιαρδής, 2004).  
Ανατρέχοντας στην ελληνική πραγματικότητα παρατηρείται ότι ο νέος εκπαιδευτικός δεν έχει την 

ευκαιρία να γνωρίσει τους συναδέλφους του και να μυηθεί στην κουλτούρα του σχολικού οργανισμού 

που τοποθετήθηκε, πριν αναλάβει επίσημα τα διδακτικά του καθήκοντα.  Δεν είναι λίγες οι φορές που 

απλά ανακοινώνεται στον «νεοφερμένο» στη σχολική μονάδα το τμήμα που θα αναλάβει, χωρίς να έχει 
το δικαίωμα επιλογής ή διαφωνίας. Σε πολλά σχολεία της χώρας μας κάποιοι διευθυντές και μέλη του 

Συλλόγου Διδασκόντων δεν ενημερώνουν καν τον νέο εκπαιδευτικό για τα χαρακτηριστικά και τις 

ιδιαιτερότητες του τμήματος του, πράγμα που δυσχεραίνει περισσότερο το έργο του. Η όποια 

ενημέρωση είναι τυπική και αφορά κυρίως στις υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού, όπως το ωράριο, το 
περιβάλλον του σχολείου, τις εφημερίες, την ενημέρωση των αρχείων του σχολείου και άλλα 

διαδικαστικά θέματα – τα οποία, μάλιστα, του ανακοινώνονται σαν να είναι κάτι δεδομένο, που θα 

πρέπει ήδη να γνωρίζει.  Η κατάσταση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ορίζει το 

«Καθηκοντολόγιο» (Υπουργική Απόφαση Δ1/105657/2002 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης με αριθμό φύλλου 1340 στις 16 Οκτωβρίου 2002), του οποίου η σύνταξη διαφαίνεται να 

είναι τυπική και η εφαρμογή του να εναπόκειται στην κρίση του εκάστοτε Διευθυντή.  Πιο 

συγκεκριμένα, στο Καθηκοντολόγιο αναφέρεται σχετικά με το ρόλο του διευθυντή της σχολικής 
μονάδας ότι πρέπει να: 

 «καθοδηγεί και να βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και ιδιαίτερα τους νεότερους…» 

 «Ενημερώνει τους νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να τους χορηγεί αντίγραφα των 

βασικών νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικών με την εκπαίδευση» 

 «αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους, πρωτοβουλίες για 

τη βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών στο διδακτικό τους έργο». 

Δυστυχώς από το Καθηκοντολόγιο απουσιάζει κάποια αναφορά γύρω από τις υποχρεώσεις 

του Συλλόγου Διδασκόντων απέναντι στο νεοδιόριστο εκπαιδευτικό.  Στο άρθρο 39, ναι μεν γίνεται 

λόγος για επιμορφωτικά προγράμματα με βάση τις ανάγκες των μελών, αλλά κατά πόσο τα 

προγράμματα αυτά θα στοχεύουν στους νεοδιόριστους εναπόκειται στην κρίση έκαστου Συλλόγου.  

Στον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας δεν υπάρχει καμία μέριμνα για προγράμματα 

υποδοχής νέων εκπαιδευτικών (Σπάθης, 2006). Ο νέος εκπαιδευτικός προσπαθεί μόνος του να 

καταλάβει το «κλίμα» και τις «σχέσεις» των συναδέλφων κάνοντας όσο το δυνατόν λιγότερες 

ερωτήσεις γιατί αλλιώς κινδυνεύει να θεωρηθεί «άσχετος» (Σπάθης, 2006).  Αξιοσημείωτο είναι ότι 

οι πιο έμπειροι συνάδελφοι δεν έχουν την διάθεση να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σε θέματα 

διδακτικής, πρακτικών και μεθόδων με τους νεότερους εκπαιδευτικούς. Ακόμα και όταν οι 
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νεοδιόριστοι αναζητούν την συμβουλή τους, αυτοί απαντούν σύντομα και αδιάφορα, θεωρώντας 

δεδομένο ότι ο «νέος» έχει υποχρέωση να γνωρίζει κάποια θέματα.  Παρατηρείται, επίσης, ότι οι 

νεοεισερχόμενοι αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες από τους παλιούς, τους ανατίθεται πιο 

δύσκολες και πολυάριθμες τάξεις και οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν είναι διατεθιμένοι να 

αναλάβουν οι παλιότεροι συνάδελφοι. 

Σε αντίθεση με την ελληνική πραγματικότητα, διευθυντής και Σύλλογος Διδασκόντων 

οφείλουν να διευκολύνουν τον νέο εκπαιδευτικό σε θέματα ωραρίου, καθώς αυτός χρειάζεται 

περισσότερο χρόνο να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα, να είναι αποδοτικός και να μην 

εξουθενωθεί επαγγελματικά (Maslach, 1978).  Προτείνεται μείωση ωραρίου, ύπαρξη κενών 

διδακτικών ωρών, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για καθοδηγητικές συναντήσεις – συζήτησεις με 

εμπειρότερους συναδέλφους. Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων μπορούν, επίσης, να αναλάβουν 

τη ξενάγηση του νεοδιόριστου στο χώρο, τη γνωριμία του με τους ανθρώπους του οργανισμού 

(γονείς, καθαρίστριες, βοηθητικό προσωπικό, μέλη της τοπικής κοινότητας κτλ), τις συνήθειες και 

τους κανονισμούς λειτουργίας του (Guthrie & Reed, 1991). Πιο συγκεκριμένα ενδείκνυται, 

ξενάγηση στις αίθουσες, προσανατολισμός στο χώρο του σχολείου, χρήση των χώρων, παρουσίαση 

υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, μετάδοση των κανονισμών και των τυπικών διαδικασιών, 

ενημέρωση γύρω από την εκπαιδευτική νομοθεσία, εύρεση πηγών που βοηθούν στο διδακτικό 

έργο.  Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες παρέχεται, ταυτόχρονα, στήριξη συναισθηματικής φύσεως στα 

πλαίσια της οποίας ο νέος εκπαιδευτικός δέχεται τη φιλική ενίσχυση των συναδέλφων του, γίνεται 

κοινωνός των εμπειριών τους, αισθάνεται μέλος της ομάδας και έτσι ξεπερνά τους φόβους, το 

άγχος και την αβεβαιότητα που τον διακατέχει (Ανθοπούλου, 1999).  Οι πιο έμπειροι συνάδελφοι 

μπορούν να βοηθήσουν τον νεοδιόριστο εκπαιδευτικό στην  οργάνωση της  διδασκαλίας, στον 

καθορισμό και στην επίτευξη των διδακτικών στόχων, στη συμβουλευτική αξιολόγηση και 

επανατροφοδότηση της διδασκαλίας, στο χειρισμό μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στο 

χειρισμό της τάξης και των μαθητών σε πειθαρχικά θέματα, στην αξιολόγηση των μαθητών, και 

την επαφή με τους γονείς. 

Ενδοσχολικές επιμορφωτικές παρεμβάσεις μπορούν να διοργανωθούν είτε από την ίδια τη 

σχολική μονάδα, είτε από ένα σύνολο σχολικών μονάδων (Ανδρέου & Ματζούφας, 1999).  Τα 

θέματα των επιμορφώσεων πρέπει να προκύπτουν από τις ανάγκες που διατυπώνουν οι 

νεοδιριζόμενοι.  Μέσα από τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις ο Σύλλογος Διδασκόντων μοιράζεται 

και αναλύει τις εμπειρίες του από την τάξη, γεγονός που καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμο για το «νέο» 

συνάδελφο. Οι νέοι εκπαιδευτικοί μπορούν να μοιραστούν τα προβλήματα τους και να βρουν 

λύσεις, να αισθανθούν μέλη της ομάδας, να αναπτύξουν κοινωνικούς δεσμούς και μηχανισμούς 

αμοιβαίας ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας. 

Επιπλέον, οι ομάδες συνεργασίας εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες 

για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς καθώς οι Troen και Boles (2010, όπως αναφέρεται σε 

Δηλαβέρη, 2010) επισημαίνουν ότι μπορούν να αποτελέσουν το πλαίσιο για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών του οργανισμού και να βελτιώσουν το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, 

συμβάλλοντας στη μείωση της διδακτικής απομόνωσης, την κοινοποίηση πηγών πληροφοριών, τη 

δημιουργία της αίσθησης της ομάδας και την προαγωγή της επαγγελαμτικής εξέλιξης.   

Στα πλαίσια της εσωτερικής πολιτικής κάθε σχολικής μονάδας μπορούν να οργανώνονται 

συνεργατικές διδασκαλίες, όπου ένας έμπειρος εκπαιδευτικός διδάσκει μαζί με τον νέο 

εκπαιδευτικό, δημιουργώντας έτσι μια σχέση αμφίδρομης υποστήριξης. Εξίσου σημαντική είναι 

και η προσφορά από την παρακολούθηση δειγματικής διδασκαλίας, κατά την οποία ο νέος 

εκπαδευτικός παρατηρεί έναν πιο έμεπειρο συνάδελφο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του. 

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της συνεργασίας ο Σύλλογος Διδασκόντων θα μπορούσε να προβεί σε 

ανταλλαγή ειδικών γνώσεων στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, συνδιδασκαλίες, συμμετοχική 

παρατήρηση και ανατροφοδότηση ή ομαδικό σχεδιασμό διδακτικών προσεγγίσεων (Θεοδώρου & 

Πετρίδου, 2014). 
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Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στο θεσμό του μέντορα.  Πρόκειται για ένα θεσμό που 

ενώ έχει ψηφιστεί στον ελληνικό χώρο (Ν.3848/2010 αρθρο 4, παρ.6), δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. 

Ως mentoring ορίζεται η προσωπική ή επαγγελματική σχέση, όπου ένας έμπειρος επαγγελαματίας 

και ένας αρχάριος δεσμεύονται σε μια συμβουλευτική και μη αξιολογική σχέση, θέτοντας 

μακροπρόθεσμους στόχους (Mullen, 2005).  Ο μέντορας είναι ίδιας ειδικότητας με αυτή του νέου 

εκπαιδευτικού και μέσα από μια ζεστή και δημιουργική σχέση, με κύριο χαρακτηριστικό την 

αλληλεπίδραση, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό, συζητά με τον νέο εκπαιδευτικό για την πορεία 

των μαθημάτων, την ανταπόκριση των μαθητών και τον βοηθά να αναγνωρίσει τις ανάγκες της 

τάξης του (Hargreaves& Fullan, 2000). Το έργο του μέντορα μπορεί να περιλαμβάνει συναντήσεις 

με τον καθοδηγούμενο, παροχή συμβουλών, παρατήρηση μαθημάτων, ανατροφοδότηση και 

σύνταξη αναφορών (Rippon & Martin, 2006). Ο μέντορας απαντά σε ερωτήσεις, επιλύει απορίες 

και αποσαφηνίζει έννοιες του γνωστικού αντικειμένου, καθοδηγεί τους νέους εκπαιδευτικούς για 

κάθε ζήτημα σχετικά με την διαχείριση της τάξης και τον προγραμματισμό, βοηθάει τους νέους 

εκπαιδευτικούς να κατανοούν τις ανάγκες των μαθητών τους και να τους υποστηρίζουν, να 

υποκινούν και να ενεργοποιούν τον μαθητικό τους πληθυσμό, να είναι ανοιχτοί και ικανοί στην  

επικοινωνία, να εφαρμόζουν νέες διδκατικές προσεγγίσεις (Μαστοράκη, 2008 . Phllips& Fragoulis, 

2010, όπως αναφέρεται σε Θεοδώρου & Πετρίδου, 2014).  Επίσης, τα θέματα που πλαισιώνουν τη 

συζήτηση μέντορα-καθοδηγούμενου αφορούν σχέδια μαθήματος, το πρόγραμμα σπουδών, τη 

διεκπεραίωση της διδασκαλίας (Edwards & Collison, 1995). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα ακολουθεί την ποιοτική μέθοδο, που επιτρέπει τη μελέτη ενός μικρότερου 

δείγματος, διαμορφώνοντας, όμως, μια γνήσια, πλαισιοθετημένη και ολιστική προσέγγιση του 

φαινομένου που ενδιαφέρει κάθε ερευνητή (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  Για τη διερεύνηση των 

ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη.  Τα υποκείμενα της 

έρευνας αποτελούν 15 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  Ηρακλείου.  Τα υποκείμενα είναι άνδρες και γυναίκες με 

διδακτική προϋπηρεσία 1 εώς 5 έτη, απόφοιτοι διαφορετικών Πανεπιστημιακών Σχολών της χώρας 

μας. 
 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά του δείγματος 
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2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Αρχικά, εξετάστηκαν οι πρακτικές των διευθυντών και του Συλλόγου Διδασκόντων επί του 
θέματος. Μια πρώτη εικόνα δείχνει ότι οι περισσότεροι διευθυντές εφαρμόζουν διαδικασίες 
υποδοχής, ένταξης και στήριξης κυρίως στους δασκάλους (ΠΕ70). Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων 
διαφοροποιούνται πλήρως από τους δασκάλους καθώς οι πρώτοι δεν έτυχαν καμίας τέτοιας 
διαδικασίας, όπως αναφέρουν στις απαντήσεις τους.  Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί 
ειδικοτήτων να βιώσουν άσχημα συναισθήματα, να μην νιώθουν οικεία και άνετα. Μοναδική 
εξαίρεση αποτελεί ο δάσκαλος Πληροφορικής, ο οποίος αποδίδει τη διαφοροποίηση του στο 
ευπροσάρμοστο του χαρακτήρα του και τη χρησιμότητα της ειδικότητας του.  Στο παρακάτω 
γράφημα φαίνονται οι απαντήσεις των υποκειμένων: 

  
Γράφημα 1:  Διαδικασίες υποδοχής, ένταξης και στήριξης εκ μέρους του διευθυντή 

0 1 2 3 4 5 6 7

ανακατανομή τάξεων

υποδοχή ξενάγηση

καθησυχαστικά λόγια

εξήγησε τη λειτουργία και το κλίμα της …

συμβουλές

έκανε αστεία, φιλικός

προσπάθησε να διώξει το άγχος

έδωσε πληροφορίες για την τάξη, το επίπεδο …

παρουσίασε τους νέους εκπαιδευτικούς στην …

συμμετοχή νεοδιόριστου στον προγραμματισμό

υπεράσπιση νεοδιόριστου στους γονείς

δεκτικός στα θέλω και τις ανάγκες των …

ανεκτικός σε θέματα ωραρίου μέχρι να …

βοήθεια με γραφειοκρατικές δουλειές

κατατόπισε για τα μέσα και τον εξοπλισμό

σύστησε στο Σύλλογο Διδασκόντων

τυπικές ερωτήσεις γνωριμίας

έβαλε το νεοδιόριστο την τάξη για να γνωρίσει …

Ενέργειες διευθυντή για υποδοχή, ένταξη 
και στήριξη

 
Στην ίδια ερώτηση όλοι οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων φαίνονται δυσαρεστημένοι από τον 

διευθυντή και υπερθεματίζουν ότι δεν έγινε καμία ενέργεια από πλευράς του για την υποδοχή, 
ένταξη και στήριξη τους.  Το γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζει τις απαντήσεις τους:  



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

754 

Γράφημα 2:  Ενέργειες διευθυντών ανασταλτικές για υποδοχή, ένταξη και στήριξη. 

 

 
 

Η εσωτερική πολιτική της σχολικής μονάδας δεν περιορίζεται μόνο στις διαδικασίες που 

εφαρμόζει ο διευθυντής για τον νεοδιόριστο εκπαιδευτικό, αλλά αφορά και στις ενέργειες των 

συναδέλφων του για την υποδοχή, την ένταξη και τη στήριξη του. Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε 

στις διαδικασίες για την υποδοχή, την ένταξη και τη στήριξη του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού που 

εφάρμοσε ο Σύλλογος Διδασκόντων.  Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται ότι οι ενέργειες στις οποίες 

προβαίνει ο Σύλλογος Διδασκόντων αφορούν αφθόρμητες ενέργειες μεμονωμένων ατόμων, 

ανεξάρτητα από συλλογικές συνεδριάσεις.  Δεν αφορούν, δηλαδή, στον Σύλλογο Διδασκόντων ως 

θεσμοθετημένο όργανο.   Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα:  

 
Γράφημα 3:  Ενέργειες Συλλόγου Διδασκόντων για υποδοχή, ένταξη και στήριξη  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

βοήθεια στο διδακτικό κομμάτι

θετικό και φιλικό κλίμα απέναντι στον …

βοήθεια στη διαχείρηση και τη …

παρέα εκτός σχολείου, βοήθεια στην …

πρόταση για διαθεματική συνεργασία

ιδέες για διακόσμηση τάξης

ανταλλαγή υλικού - φωτοτυπίες

Ενέργειες Συλλόγου Διδασκόντων για την 
υποδοχή, την ένταξη και τη στήριξη

 
 

Κρίνεται απαραίτητο να σημειωθεί ότι και σε αυτή την ερώτηση οι απαντήσεις των 

δασκάλων εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις απαντήσεις των 
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εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Οι δεύτεροι, σημειώνουν ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν βοήθησε 

στην υποδοχή, ένταξη και στήριξη τους, με μοναδική εξαίρεση και πάλι τον εκπαιδευτικό 

Πληροφορικής και ελάχιστους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.  Ακολουθεί το σχετικό γράφημα:  

 
Γράφημα 4: Ενέργειες Συλλόγου Διδασκόντων ανασταλτικές για υποδοχή, ένταξη και στήριξη 

 

 

 

Την πολιτική της σχολικής μονάδας για την υποδοχή, την ένταξη και τη στήριξη των 

νεοδιόριστων εκπαιδευτικών συμπληρώνουν οι μεντορικές σχέσεις στο σχολείο, οι οποίες όπως 

παραδέχεται η πλειοψηφία των υποκειμένων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι άτυπες. 

Υπόκεινται καθαρά στην καλή θέληση των συναδέλφων του νεοδιόριστου. Παρατηρούμε ότι όλοι 

οι δάσκαλοι είχαν έναν άτυπο μέντορα, σε αντίθεση με τις ειδικότητες και τους εκπαιδευτικούς 

παράλληλης στήριξης που δεν μπορούν να πουν ότι κάποιος ανέλαβε αυτό το ρόλο. Στην ερώτηση 

αν ο θεσμός του μέντορα έχει θετική ή αρνητική επίδραση στο νεοδιόριστο, τα υποκείμενα 

απάντησαν: 
 

Γράφημα 5:  Επίδραση μέντορα στον νεοδιόριστο 
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Οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν από τα υποκείμενα της έρευνας για τη σωστή εφαρμογή 

του θεσμού είναι: 

 να εξαληφθεί η καχυποψία και η επιφύλαξη των εκπαιδευτικών απέναντι στην κριτική και 

τις συμβουλές  

 ο θεσμός να λειτουργήσει κάτω από σωστές προϋποθέσεις: σωστή τροχιοδρόμηση, 

εξασφάλιση κονδυλίων, έγκαιρη στελέχωση των σχολείων  

 ο μέντορας να σέβεται τον τρόπο διδασκαλίας, τη νοοτροπία και τις εμπειρίες που φέρει 

μαζί του ο νεοδιόριστος  

 ο μέντορας να είναι υποστηρικτικός και όχι παρεμβατικός, να μην επικρίνει τον νεοδιόριστο 

και να μην του κόβει τα φτερά μετά από πιθανά λάθη  

 τα άτομα που θα αναλάβουν ρόλο μέντορα να διαθέτουν εμπειρία και να περνάνε ένα 

στάδιο επιμόρφωσης προτού αναλάβουν καθήκοντα  

          Σύμφωνα με τις απαντήσεις των υποκειμένων, ως επί το πλείστον ρόλο άτυπου μέντορα 

αναλαμβάνουν οι συνάδελφοι των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και ακολουθούν οι διευθυντές των 

σχολικών μονάδων, άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος και οι σχολικοί σύμβουλοι.  Η 

πλειοψηφία των υποκειμένων (8 στους 15) απάντησε ότι δεν υπήρξε για αυτούς κάποιος μέντορας.  

 
Γράφημα 6:  Πιθανοί μέντορες 

 

  

 

Τα υποκείμενα οριοθετούν και εκφράζουν τα πεδία δράσης ενός μέντορα. Ο μέντορας 

φαίνεται να επιδρά στο διδακτικό κομμάτι, σε θέματα διαχείρισης της τάξης ή διαμόρφωσης της 

σχέσης του εκπαιδευτικού με τους μαθητές, τους γονείς και τους συναδέλφους, βάζοντας τον 

νεοδιόριστο στο κλίμα και στις απαιτήσεις της σχολικής μονάδας, παρέχει συναισθηματική 

υποστήριξη και βοήθεια σε γραφειοκρατικά/διοικητικά ζητήματα. 
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Γράφημα 7: Πεδία Δράσης Μέντορα 

3. Συμπεράσματα 

Ο διευθυντής εκτός από τη διαχείριση και τη διοίκηση του προσωπικού είναι υπεύθυνος για 

την οργάνωση και τον προγραμματισμό της υποδοχής, της ένταξης και της στήριξης των 

νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (Brooks, 1987 . Huling – Austin, 1988). Στην ελληνική 

πραγματικότητα, όμως, δεν διαπιστώνεται κάποιος ιδιαίτερος ή επίσημος προγραμματισμός, παρά 

τις αναφορές που υπάρχουν στο «Καθηκοντολόγιο» (Υπουργική Απόφαση Δ1/105657/2002 που 

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό φύλλου 1340 στις 16 Οκτωβρίου 2002). 

Διαπιστώνεται ότι οι πρακτικές για την υποδοχή, την ένταξη και τη στήριξη των νεοδιόριστων 

εκπαιδευτικών τόσο από την πλευρά του διευθυντή, όσο και από την πλευρά του Συλλόγου 

Διδασκόντων δεν εντάσσονται στο πλαίσιο του προγραμματισμού της σχολικής μονάδας, δεν είναι 

οργανωμένες και απαυθύνονται κυρίως σε δασκάλους και όχι σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Αυτό 

επιβεβαιώνει και ο Σπάθης (2006) επισημαίνοντας την απουσία από τον προγραμματισμό της 

σχολικής μονάδας οποιασδήποτε διαδικασίας που αφορά στην υποδοχή, την ένταξη και τη στήριξη 

των νεοδιόριστων. Το «Καθηκοντολόγιο», μάλιστα, προτείνει τη συνεργασία του διευθυντή με το 

σχολικό σύμβουλο για την εκπόνηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην υποδοχή, την ένταξη και 

τη στήριξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της χώρας μας. Τέτοιου είδους συνεργασία, δυστυχώς, 

δεν αναφέρθηκε από κανένα υποκείμενο. Συμπεραίνουμε ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε 

διευθυντή πώς θα αντιμετωπίσει τους νεοδιόριστους.  

Ειρήσθω εν παρόδο διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες πρακτικές που ανέφεραν τα 

υποκείμενα της παρούσας έρευνας συναντώνται στην ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση 

ββιβλιογραφία (Rutter, 1979. Weise & Holland, 1992. Κατσουλάκης 1999. Καμπουρίδης, 2002. 

Πασιαρδής, 2004. Σαΐτης, 2005. Μαυρογιώργος, 2007.). Αρχικά, τα υποκείμενα – δάσκαλοι – της 

έρευνας ανέφεραν ότι ο διευθυντής τους ήταν αυτός που φρόντισε για την χάραξη κατευθύνσεων, 

την καθοδήγηση, τη μεταφορά του κλίματος και της λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Αυτό 

εκδηλώθηκε μέσα από εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του νεδιόριστου στα διαλείμματα, για τις 

σχέσεις μεταξύ των μελών, τις υποχρεώσεις και τα καθηκόντα του, αλλά και συμβουλεύτική 

καθοδήγηση καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς (Rutter, 1979. Ανθοπούλου, 1999. Καμπουρίδης, 

2002. Μαυρογιώργος, 2007). Ακόμα, οι νεοδιόριστοι της παρούσας έρευνας ανέφεραν ότι ο 

διευθυντής ήταν αυτός που τους έδωσε πληροφορίες σχετικά με τους γονείς, τους συναδέλφους, το 
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επίπεδο της τάξης τους και των μαθητών τους. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ο διευθυντής ήταν 

ιδιαίτερα καθησυχαστικός απέναντι τους, διαβεβαιώνοντας τους ότι θα είναι δίπλα τους και 

μπορούν να απευθυνθούν σε αυτόν για οτιδήποτε. Παράλληλα, αναφέρουν ότι ο διευθυντής ήταν 

εκείνος που έδιωχνε το άγχος τους και φρόντιζε να νιώσουν όμορφα, κάνοντας αστεία, δείχνοντας 

κατανόηση στα θέλω και τις ανάγκες τους. Σε τέτοιου είδους ενέργειες αναφέρονται ο 

Κατσουλάκης (1999) και ο Σαΐτης (2005). Την εγκάρδια και φιλική τους υποδοχή και ξενάγηση 

από τον διευθυντή, την επίδειξη των μέσων και του διαθέσιμου εξοπλισμού ανέφεραν πολλά από 

τα υποκείεμενα της παρούσας έρευνας, αλλά και ο Καμπουρίδης (2002). Οι Weise & Holland 

(1992) προτείνουν  οι  νεοδιόριστοι  εκπαιδευτικοί να μην αποκλείονται από τη λήψη αποφάσεων, 

τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του οργανισμού, γεγονός που ανέφερε και μια συμμετέχουσα: η 

διευθύντρια της, δεν δίστασε να εντάξει τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, από την πρώτη κιόλας 

μέρα, στη διαδικασία του προγραμματισμού της σχολικής μονάδας. Με αυτό τον τρόπο εκχώρησε 

αρμοδιότητες, υποστήριξε τα σχέδια τους και τους έκανε να αισθανθούν ισότιμα μέλη με τη 

σχολική κοινότητα (Ανθοπούλου, 1999. Πασιαρδής, 2004). Τα υποκείμενα της έρευνας ορίζουν 

σαν πρακτική εκ μέρους τους διευθυντή τους την βοήθεια που τους παρείχε στη διεκπεραίωση 

γραφειοκρατικών θεμάτων. Την ανάγκη για βοήθεια των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε 

γραφειοκρατικές διαδικασίες επισημαίνει και ο Κατσουλάκης (1999).  

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κανένα από τα υποκείμενα δεν ανέφερε κάποια ενέργεια 

του διευθυντή που να αφορά στην επιμόρφωση του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. Επίσης, κανένα 

υποκείμενο δεν έκανε λόγο για τη χρήση διαμορφωτικής αξιολόγησης, κατά την οποία διευθυντής 

και νεοδιόριστος θα θέσουν από κοινού στόχους, με σκοπό, όχι την κριτική και τον στιγματισμό 

του νεοδιόριστου, αλλά τη βελτίωση και τον αναστοχασμό (Μαυρογιώργος, 1999 . Πασιαρδής, 

2004). Αυτό μπορεί να οφείλεται στην αρνητική φόρτιση που έχει λάβει η λέξη «αξιολόγηση» στην 

ελληνική πραγματικότητα, μιας που στη χώρα μας συνδέθηκε με μισθολογική εξέλιξη και 

απολύσεις.  

Εξετάζοντας τις απαντήσεις των υποκειμένων της παρούσας έρευνας, διαπιστώνεται ότι αν 

και δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη – εως καμία - αναφορά στο Καθηκοντολόγιο ή στον 

προγραμματισμό της σχολικής μονάδας για τις πρακτικές που θα εφαρμόσει ο Σύλλογος 

Διαδασκόντων για την υποδοχή, την ένταξη και τη στήριξη του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, τα 

μέλη του φροντίζουν να εντάξουν και να στηρίξουν τον νεοδιόριστο. Αξιοσημείωτο είναι, πάλι, το 

γεγονός ότι τέτοιου είδους διαδικασίες αναφέρονται μόνο από δασκάλους και όχι από 

εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Μια εξήγηση επ’ αυτού θα μπορούσε να είναι όπως δηλώνουν και οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα οι ελλειπείς γνώσεις των δασκάλων στο 

γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας. 

Οι δάσκαλοι της παρούσας έρευνας αναφέρονται στις εξής πρακτικές εκ μέρους του 

Συλλόγου Διδασκόντων, οι οποίες συμπίπτουν με τη βιβλιογραφία και άλλους μελετητές (Guthrie 

& Reed, 1991. Ανθοπούλου, 1999. Stansbury & Zimmerman, 2002. Σπάθης, 2006. Βασιλούδης, 

2016).  Οι πρακτικές που αναφέρουν είναι:  

 καθησυχαστικά, ευγενικά και φιλικά λόγια  

 διάθεση των μελών του Συλλόγου Δοδασκόντων για συνεργασία  

 κατανόηση για την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουν  

 εγκάρδια υποδοχή  

 συμβουλές γύρω από όλα τα θέματα καθημερινής πρακτικής, διδασκαλίας (ύλη, υλικό, 

διακόσμηση τάξης, εφημερίες) 

 βοήθεια στον εξοπλισμό και τα μέσα του σχολείου και το χειρισμό τους  

 διάθεση να γνωρίσουν καλύτερα το νέο μέλος μέσα από ερωτήσεις και συζήτηση  

 Παρέα εκτός σχολείου και βοήθεια σε θέματα εγκατάστασης στον νέο  

 καθοδήγηση στη λειτουργία και τους κανονισμούς της σχολικής μονάδας  

 μεταβίβαση των εμπειριών των μεγαλύτερων συναδέλφων στους νεοδιόριστους  
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Παρότι ο θεσμός του μέντορα έχει ψηφιστεί στον ελληνικό χώρο (Ν 3848/2010 άρθρο 4, 

παρ.6), διαπιστώθηκε ότι δεν έχει βρει σαφή και οριοθετημένη έμπρακτη εφαρμογή. Οι 

εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας κάνουν λόγο για άτυπους μέντορες. Αναφέρονται σε 

συναδέλφους τους ή διευθυντές οι οποίοι παρακινούμενοι από φιλική διάθεση ή κατανόηση των 

αναγκών του νεοδιόριστου προσπάθησαν να τον καθοδηγήσουν διδακτικά και να του προσφέρουν 

συναισθηματική στήριξη και ασφάλεια. Ορισμένοι εκ των συμμετεχόντων αναφέρουν ότι ρόλο 

μέντορα ανέλαβαν και άτομα εκτός της σχολικής μονάδας τοποθέτησης τους. Πρόκειται για άτομα 

του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, επίσης εκπαιδευτικοί, μεγαλύτεροι σε ηλικία και εμπειρία. 

Ένας μόνος εκπαιδευτικός είδε στο πρόσωπο του σχολικού συμβούλου ένα μέντορα. Αυτά 

αφορούν, όμως, μόνο στους δασκάλους. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και Παράλληλης Στήριξης 

δεν μπορούν να κάνουν λόγο για κάποιο μέντορα – έστω και άτυπο. Ίσως διότι ο μέντορας πρέπει 

να είναι συναφούς ειδικότητας με το νεοδιόριστο (Hargreaves& Fullan, 2000) και οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα δήλωσαν ότι ήταν οι μόνοι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης ειδικότητας στο σχολείο 

τους.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν γίνεται λόγος για τυπική συμβουλευτική 

καθοδήγηση, αφού όπως αναφέρουν οι συμμετέχοντες, δεν υπήρξε κάποιος σχεδιασμός για τις 

δράσεις τους, δεν τέθηκαν στόχοι για τον καθοδηγούμενο νεοδιόριστο, ούτε  υπήρξαν 

συγκεκριμένα χρονικά όρια και προσδοκίες όπως ορίζει η βιβλιογραφία (Russell & Adams, 1997 . 

Singh et al., 2002. Mullen, 2005). Ακόμα, οι νεοδιόριστοι της έρευνας δεν μιλούν για συναντήσεις 

με κάποιο μέντορα, παρακολούθηση διδασκαλιών εμπειρότερου συναδέλφου, ανατροφοδότηση ή 

σύνταξη αναφορών του μέντορα για το νεοδιόριστο, όπως αρμόζει σύμφωνα με τους Rippon & 

Martin (2006). Οι μεντορικές σχέσεις που αναφέρονται στην παρούσα έρευνα ακολουθούν τις 

άτυπες σχέσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης, οι οποίες δεν επιβάλλονται από τον οργανισμό 

(Russell & Adams, 1997).  

Οι εκπαιδευτικοί – μέλη του Συλλόγου διδασκόντων ή άτομα του οικογενειακού 

περιβάλλοντος του νεοδιόριστου που αναφέρουν τα υποκείμενα της έρευνας βοήθησαν κυρίως στο 

διδακτικό κομμάτι, παρέχοντας υλικό και φωτοτυπίες, αλλά και συμβουλές σε θέματα και τρόπους 

διδασκαλίας. Όπως αναφέρουν οι συμμετέχοντες, οι μέντορες τους συνέβαλαν στη διαχείρηση των 

μαθητών παρέχοντας συμβουλές για τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού στην εφημερία, στην τάξη 

και στην αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών των μαθητών, συμβάλλοντας στην 

παιδαγωγική σχέση νεοδιόριστων και μαθητών. Οι μέντορες, σύμφωνα με τα λεγόμενα των 

συμμετεχόντων βοήθησαν τους νεοδιόριστους να προσδιορίσουν τις σχέσεις τους με τους γονείς 

και τους συναδέλφους. Στο σημείο αυτό η παρούσα έρευνα ταυτίζεται με τις αναφορές των 

Edwards και Collison (1995) και των Θεοδώρου και Πετρίδου (2014).  

Ταυτόχρονα, αναδεικνύονται οι επιφυλάξεις των συμμετεχόντων γύρω από το θεσμό του 

μέντορα: 

 δεν πρέπει να είναι επικριτικός και παρεμβατικός, ώστε να μην αποθαρρύνει τον 

νεοδιόριστο  

 πρέπει να σέβεται το υπόβαθρο και τις γνώσεις του καθοδηγούμενου, καθώς ο τελευταίος 

έχει ήδη διαμορφώσει κάποιες πρακτικές. Επομένως, ο μέντορας δεν πρέπει να περιορίζει 

τον νεοδιόριστο.  

 κάποια άτομα είναι ευάλωτα στην κριτική και εύθικτα. Άρα, ο μέντορας, θα πρέπει να 

προσέξει πως θα προσεγγίσει τον νεοδιόριστο ώστε να μην επηρεάσει την περαιτέρω 

επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη του νεοδιόριστου (Gay & Stephenson, 1998).  

 Ο μέντορας οφείλει να τύχει κατάλληλης κατάρτισης πριν αναλάβει αυτό το ρόλο και να 

διαθέτει πλούσια εμπειρία, γεγονός που επισημαίνει και η βιβλιογραφία (Ragins, 1997. 

Lankau& Sndura, 2002. Ingersoll & Smith, 2004. Mullen, 2005).  



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

760 

Βιβλιογραφία  

Ελληνόγλωσση 

Ανδρέου, Α., & Μαντζούφας, Π. (1999). Θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης τηςΕκπαίδευσης και της 
Σχολικής Μονάδας, Αθήνα: εκδ. Νέα Σύνορα, Α.Α. Λιβάνη.  

Ανθοπούλου, Σ.-Σ. (1999α). Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, στο Αθανασούλα-Ρέππα Α., 
Ανθοπούλου Σ.-Σ., Κατσουλάκης Σ., Μαυρογιώργος Γ., ΔιοίκησηΑνθρώπινου Δυναμικού, 

Τόμος Β, ΕΑΠ, Πάτρα.  
Ανθοπούλου, Σ.-Σ. (1999β). Συμβουλευτική Υποστήριξη και Παρακίνηση Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού, στο Αθανασούλα-Ρέππα Α., Ανθοπούλου Σ.-Σ., Κατσουλάκης Σ., 
Μαυρογιώργος Γ., Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τόμος Β, ΕΑΠ, Πάτρα.  

Βασιλούδης, Κ. (2016). Οι αντιλήψεις των διευθυντών για την ένταξη των νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Λευκωσία.  

Γκότοβος, Θ. & Μαυρογιώργος, Γ.(2000). «Η επαγγελματική κοινωνικοποίηση του νεοδιόριστου 
εκπαιδευτικού: Από το θρανίο στην έδρα», στο Α. Γκότοβος, Γ. Μαυρογιώργος & Π. 

Παπακωνσταντίνου, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πράξη. Αθήνα: Gutenberg.  
Δηλαβέρη, Β. (2010). Οι ομάδες συνεργασίας εκπαιδευτικών (team teaching) μπορούν να 

δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για την εφαρμογή του «Μαθαίνω πως να 
μαθαίνω στην πράξη». Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής 

και Εκπαίδευσης. 5Ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω». 
ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ  

Θεοδώρου, Π. & Πετρίδου, Ε. (2014). Η συμβολή της καθοδήγησης (μέντορινγκ) στη 
επαγγελματική ταυτότητα του Μαθηματικού. Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών – 

Επιστημονικών Θεμάτων, (3), 141- 161. Ανακτήθηκε από: 
http://erkyna.gr/e_docs/periodiko/dimosieyseis/thet_epistimes/t01-09.pdf 

Ίσαρη, Φ., & Πουρκός, Μ. (2015). Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας: Εφαρμογές στην Ψυχολογία και 
την Εκπαίδευση. Αθήνα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 

Καμπουρίδης, Γ. (2002). Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων. Αθήνα: Κλειδάριθμος.  
Κατσουλάκης, Σ. (1999). Η ένταξη των νέων εκπαιδευτικών. Στο: Αθανασούλα – Ρέππα, Α. Σ. 

Ανθοπούλου, Σ. Κατσουλάκης, Γ. Μαυρογιώργος, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Πάτρα: ΕΑΠ.  

Μαυρογιώργος, Γ. (1999α). Η εκπαιδευτική μονάδα ως φορέας διαμόρφωσης και άσκησης 
εκπαιδευτικής πολιτικής, στο Αθανασούλα-Ρέππα Α., Κουτουζής Μ.,Μαυρογιώργος Γ., 

Νιτσόπουλος Β., Χαλκιώτης Α., Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική, Τόμος Α, ΕΑΠ, 
Πάτρα.  

Μαυρογιώργος, Γ. (1999β). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτική πολιτική στην Ελλάδα, 
στο Αθανασούλα-Ρέππα Α., Ανθοπούλου Σ.-Σ., Κατσουλάκης Σ., Μαυρογιώργος Γ., 

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τόμος Β, ΕΑΠ, Πάτρα.  
Μαυρογιώργος, Γ. (2007). Βασική εκπαίδευση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών: 

Ένας φαύλος κύκλος αναπαραγωγής. Στο Παράλληλα Κείμενα για την Θεματική Ενότητα 
«Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων». Πάτρα: ΕΑΠ.  

Παρασκευόπουλος, Θ. (2004). Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Ιδιωτική 
έκδοση.  

Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική Ηγεσία: Από την περίοδο της Ευμενούς Αδιαφορίας στη 
Σύγχρονη Εποχή. Αθήνα: Μεταίχμιο  

Σαΐτης, Χ. (2005). Οργάνω ση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Αυτοέκδοση.  
Σπάθης, Α. (2006). Υποδοχή και υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Τρίκαλα.  

Ελληνόφωνη 

Day C., (2003), Η Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών, Αθήνα: Εκδ. Τυπωθήτω  



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

761 

Ξενόγλωσση 

Bloom, G., & Davis, B. (1997). Supporting New Teachers: A fundamental responsibility, Teacher 

Education Quarterly. Ανακτήθηκε από: 

http://www.marinschools.org/BTSAInduction/Documents/ArticleSupportingNewTeachers.pdf  

Brooks, D. (1987). Teacher Induction. A new beginning. Association of Teacher Educators, Reston, 

VA.  

Edwards, A. & J. Collison(1995). “What do teacher mentors tell student teachers about pupil 

learning in infant schools?”, Teachers and teaching: theory andpractice, Vol. 1, No. 2, 265-

279.  

Gay, B. & Stephenson, J.(1998). The mentoring dilemma: guidance and/or direction, Mentoring & 

tutoring.(1/2), pp. 43–54.  

Guthrie, J. & Reed, R. (1991), Educational Administration and Policy: Effective Leadership for 

American Education, Allyn and Bacon, Boston, MA.  

Hargreaves, A. & Fullan, M. (2000). Mentoring in the New Millennium. Theory into Practice, 39 

(1), 50-56.  

Hulling – Austin, (1988). A synthesis of research on teacher induction programs and practices. 

Paper presented at the annual meeting of the |American Educational Research Association, 

New Orleans, April 1988  

Ingersoll, R. M., & Smith, T. M. (2004). Do teacher induction and mentoring matter? NASSP 

Bulletin, 88(638), p.p. 28 –40.  

Lankau, J. Melenie & Scandura, A. Terri, (2002). An investigation of personal learning in 

mentoring relationships: Content, Antecedents and consequences, Academy of Management 

Journal, 45, 779-790.  

Maslach, C. (1978). Job burnout: How people cope. Public Welfare, 36, 56- 58.  

Mullen, C.A. (2005). Mentorship primer. New York: Peter Lang Publishing, Inc.  

Ragins, B. R. (1997). Diversified mentoring relationships in organizations: A power perspective. 

Academy of Management Review, 22 (2), 482-521.  

Rippon, J.H., & Martin, M. (2006). What makes a good induction supporter? Teaching and Teacher 

Education, 22(1), 84-99. Ανακτήθηκε από: http://eprints.gla.ac.uk/archive/00002770/ 

Russell, J.E.A.& Adams, M.D., (1997). The changing nature of Mentoring in Organizations: An 

Introduction to the Special Issue on Mentoring in Organizations, Journal of Vocational 

Behavior, 51, 1-14.  

Rutter, M. (1979). Fifteen Thousand Hours: Secondary Schools and their Effects on Children. 

London: Open Books.  

Stansbury, K. & Zimmerman, J. (2002). Smart induction programs become lifelines for the 

beginning teacher. Journal of Staff Development, 23 (4).  

Singh, V., Bains, D. & Vinnicombe, S. (2002). Informal mentoring as an Organizational Resource. 

Long Range Planning Journal, 35, 389 – 405.  

Weise, K. & Holland, R. (1992), A contemporary historical story of the Danforth Principal 

Preparation Program at the University of Houston, Unpublished dissertation, University of 

Houston.  

Νόμοι, Υπουργικές αποφάσεις, Δελτία Τύπου 

Υ.Α. Δ1/10567/2002, ΦΕΚ1340/2002, Καθορισμός Αρμοδιοτήτων και Καθηκόντων Διευθυντών, 

Υποδιευθυντών, Συλλόγου Διδασκόντων  

 

N.3848/2010α: Άρθρο 4, Παρ. 6 & 7: Διορισμός και τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων 

εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 71/19-5- 2010)  

 

http://eprints.gla.ac.uk/archive/00002770/


Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

762 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  
ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Τερζάκης Στυλιανός 

stelios.terzakis@gmail.com 
Ε.ΔΙ.Π. Τμήμα Χημείας – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
Αλιακίζογλου Αικατερίνη 

aliakizogloukatia@yahoo.gr 
Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. – ΚΕ.ΣΥ.Π. Χαλκίδας 

 
Αντωνίου Θεόδωρος 

antonioutheodore@yahoo.gr 
Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. – ΚΕ.ΣΥ.Π. Ηρακλείου 

 

Περίληψη  

Για να ανταπεξέλθει ένα άτομο στους σύγχρονους ταχέως μεταβαλλόμενους χώρους εργασίας 
και μάθησης απαιτούνται δεξιότητες, που συνήθως αναφέρονται ως οριζόντιες, όπως η 

επικοινωνία, η δημιουργικότητα, η διαχείριση συγκρούσεων, η διαχείριση χρόνου, ο κριτικός 
τρόπος σκέψης, η  δημιουργικότητα, η  επίλυση προβλημάτων, η  εποικοδομητική διαχείριση των 

συναισθημάτων - συναισθηματική νοημοσύνη, η ικανότητα ομαδικής εργασίας, η  
προσαρμοστικότητα, η ετοιμότητα στο τυχαίο, κ.ά. Σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα 

εμπειρικής έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Κέντρου 
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Ηρακλείου, οι μαθητές Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης του δείγματος θεωρούν ότι έχουν ένα μέσο επίπεδο οριζόντιων δεξιοτήτων με 
επιμέρους ελλείψεις σε συγκεκριμένες δεξιότητες. Στις περισσότερες συσχετίσεις στις κλίμακες 

αυτοαξιολόγησης δεξιότητων βρέθηκαν υψηλές τιμές διασυνάφειας και σε ορισμένες 
παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο φύλων.  

 
Λέξεις κλειδιά: Νέοι, οριζόντιες δεξιότητες, προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα, 

πρωτοβουλία, επίλυση  προβλημάτων, εποικοδομητική  διαχείριση των συναισθημάτων, σχολικός 
επαγγελματικός προσανατολισμός, εκπαίδευση. 

1. Εισαγωγή 

Η σημερινή κοινωνία θέτει πολλές προκλήσεις στον άνθρωπο, καθώς αυτός διαπιστώνει ότι 

πολλές, απλές άλλοτε, πλευρές της καθημερινότητας του, σήμερα καθίστανται ιδιαίτερα 
πολύπλοκες στα διάφορα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα. Είναι σημαντικό να 

διερευνηθεί πόσο καλά προετοιμασμένα είναι τα άτομα προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την 
πολυπλοκότητα και τι είδους δεξιότητες απαιτούνται για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις αυτές. 

 Σύμφωνα με το κέντρο αναφοράς για την επαγγελματική εκπαίδευση CEDEFOP, ως 
δεξιότητα ορίζεται η γνώση και η εμπειρία που έχει το άτομο και είναι αναγκαία για την εκτέλεση 

ενός συγκεκριμένου καθήκοντος ή μιας εργασίας, ενώ ως ικανότητα ορίζεται η αποδεδειγμένη 
δυνατότητα του ατόμου να αξιοποιεί τεχνογνωσία, δεξιότητες, προσόντα ή γνώσεις ώστε να 

διαχειρίζεται με επιτυχία, τόσο οικείες όσο και νέες επαγγελματικές καταστάσεις και απαιτήσεις.  
Σύγχυση εντοπίζεται στη χρήση του όρου "οριζόντιες δεξιότητες". Παρά τη ποικίλη χρήση 

του υπάρχει ένας αδιαμφισβήτητος πυρήνας συγκεκριμένων δεξιοτήτων κοινός σε κάθε ορισμό που 
αφορά την έννοια " οριζόντιες ". Τέτοιες είναι: ο  κριτικός τρόπος σκέψης, η  δημιουργικότητα, η  

πρωτοβουλία, η  επίλυση προβλημάτων, η  αξιολόγηση των κινδύνων, η  λήψη αποφάσεων, η  
εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων - συναισθηματική νοημοσύνη, η  ικανότητα 

ομαδικής εργασίας, η  προσαρμοστικότητα, κ.ά. που περιγράφονται ως δύσκολα μετρήσιμες και 
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σχετίζονται στενά με τη συμπεριφορά. Συνδέονται  μεταξύ τους σε τέτοιο βαθμό ώστε, αν όχι 
πάντα, τις περισσότερες φορές, η καλλιέργεια της μιας να είναι στενά συνυφασμένη με την 

καλλιέργεια της άλλης. Ο εντοπισμός, η περιγραφή, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση οριζόντιων 
δεξιοτήτων αναδεικνύονται σε μείζονα θέματα. 

Οι οριζόντιες δεξιότητες μαθαίνονται, καλλιεργούνται και αναπτύσσονται σε όλες τις μορφές 
εκπαίδευσης, στη τυπική, στη μη τυπική και στην άτυπη εκπαίδευση. Επιτρέπουν σε νέους να 

μετακινούνται με επιτυχία σε συναφή επαγγέλματα των αρχικών σπουδών τους ή και εντελώς 
διαφορετικά μέσω νέας εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 

Κατά τη διάρκεια της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, το άτομο, το άμεσο 
περιβάλλον (οικογένεια, σχολείο) και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο επηρεάζουν το ένα το άλλο, 

σύμφωνα με την κοινωνικο-γνωστική θεωρία για τη σταδιοδρομία. Συγκεκριμένες μεταβλητές 
ενδέχεται να φέρουν το κυριότερο βάρος της επίδρασης όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη 

του κάθε ατόμου, μεταξύ των οποίων και οι οριζόντιες δεξιότητες. Οι κοινωνικοδημογραφικές 
διαφορές είναι κρίσιμης σημασίας σε μια έρευνα σχετική με STEM (Crisp et al., 2009). Οι 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες όπως η φτώχεια ενδέχεται να ασκήσουν καταλυτική επίδραση 
στην αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου και στη διαμόρφωση των επαγγελματικών στόχων, οι 

οποίοι μόνο μερικώς θα επηρεαστούν από άλλα στοιχεία, όπως παρεχόμενη εκπαίδευση σε 
μαθήματα ανθρωπιστικών ή θετικών και τεχνολογικών επιστημών. Από την άλλη οι αντιλήψεις 

αυτοαποτελεσματικότητας είναι ένα δυναμικό σύστημα υποκειμενικών πεποιθήσεων με πολύ 
συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο καθορίζεται από το πεδίο δραστηριοτήτων στο οποίο 

αναφέρεται κάθε φορά (Lent, Hackett & Brown, 1999) 
Προκλήσεις στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων αποτελούν σήμερα η ανάπτυξη νέων 

μοντέλων εκμάθησης δεξιοτήτων (Bennett & Gitomer, 2008), η σύνδεση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η συνεχής παρακολούθηση των 

τάσεων και της ζήτησης δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση της μεταγνώσης (learning to learn) της κριτικής 
σκέψης και της ομαδικής εργασίας σε όλα τα επίπεδα των συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και η  δημιουργία συμβουλίων δεξιοτήτων (skills councils) με εκπροσώπους της 
αγοράς εργασίας και φορέων της εκπαίδευσης. Οι εργοδότες αξιώνουν όλο και περισσότερο άτομα 

με ικανότητα γρήγορης απόκτησης νέων γνώσεων και προσαρμογής στις νέες προκλήσεις και 
καταστάσεις (Goleman, 2000).  

Η προσαρμοστικότητα ορίζεται ως η κατάλληλη γνωστική, συμπεριφορική ή / και 
συναισθηματική προσαρμογή στην αβεβαιότητα σε μια καινούργια κατάσταση ή συνθήκες και γενικά 

στο αναπάντεχο γεγονός (Martin et al., 2012). Συχνά οι μελέτες προσαρμοστικότητας εστιάζουν στην 
εφηβεία γιατί η ανάπτυξη σε αυτό το στάδιο της ζωής παρουσιάζει πολλές εμπειρίες αβεβαιότητας και 

νέες καταστάσεις. Αυτές οι εμπειρίες απαιτούν από τα άτομα να προσαρμόζουν και να τροποποιούν  
κατάλληλες λειτουργίες για τη διατήρηση μιας υγιούς ανάπτυξης (Heckhausen & Schulz, 1995). Έτσι η 

προσαρμοστικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά την εφηβεία. 
Η γνωστική  προσαρμογή αναφέρεται σε τροποποιήσεις στη σκέψη για αντιμετώπιση νέων 

και αβέβαιων απαιτήσεων. Η προσαρμογή συμπεριφοράς αναφέρεται σε τροποποιήσεις στη φύση, 
το επίπεδο και τον βαθμό που εκφράζεται μια συμπεριφορά για την αντιμετώπιση νέων και 

αβέβαιων καταστάσεων και συνθηκών (Heckhausen & Schulz, 1995).  
Με βάση προηγούμενες εργασίες ενός μοντέλου της  προσαρμοστικότητας, οι Martin et al., 

(2013) ερεύνησαν  προγνωστικούς παράγοντες (προσωπικότητα, άτυπες θεωρίες του ατόμου για 
την ικανότητα και την προσπάθεια -implicit theories) της προσαρμοστικότητας και το ρόλο της 

προσαρμοστικότητας στην πρόβλεψη των ακαδημαϊκών (κίνητρο, εμπλοκή, αποδέσμευση) και μη -
ακαδημαϊκών (αυτοεκτίμηση, ικανοποίηση από την ζωή, αίσθηση νοήματος και σκοπού, 

συναισθηματική αστάθεια) επιτευγμάτων. Αυτή η διετής μελέτη (2 χρονικά σημεία, με απόσταση 
ενός έτους), που περιελάμβανε 969 εφήβους από 9 γυμνάσια, διαπίστωσε ότι η προσωπικότητα 

(ευσυνειδησία και προθυμία – θετικά, νευρωτισμός-αρνητικά) και οι άτυπες θεωρίες (πεποιθήσεις 
που σχετίζονται για τη νοημοσύνη που βελτιώνεται με την προσπάθεια - θετικά) προέβλεψαν 

σημαντικά την προσαρμοστικότητα (πέρα από τις επιπτώσεις των κοινωνικοδημογραφικών και 
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προηγούμενων επιτευγμάτων). Επιπλέον, η προσαρμοστικότητα προέβλεψε σημαντικά την 
ακαδημαϊκή (συμμετοχή στην τάξη, ικανοποίηση από το σχολείο, και θετικές ακαδημαϊκές 

προθέσεις-θετικά, αυτοαπασχόληση και απεμπλοκή από τη μαθησιακή διαδικασία - αρνητικά) και 
μη-ακαδημαϊκά (αυτοεκτίμηση, ικανοποίηση της ζωής -θετικά) αποτελεσμάτα περισσότερο από τις 

επιπτώσεις των  κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων, τα προηγούμενα επιτεύγματα, την 
προσωπικότητα, τις άτυπες θεωρίες του ατόμου, και δυο συσχετίζοντες παράμετρους (αντοχή και 

αυτορρύθμιση). Με δεδομένες τις αλλαγές που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής του, οι οποίες θέτουν σημαντικές προκλήσεις ως προς την προσαρμοστικότητα, αλλά και 

δευτερεύοντως η αλλαγή στη φύση  των δραστηριοτήτων μέσα σε μια μέρα (πολλαπλοί ρόλοι κλπ), 
η μελέτη της δεξιότητας αυτής καθίσταται εξαιρετικής σημασίας για την κατανόηση των 

αποκρίσεων των ατόμων στον μεταβαλλόμενο κόσμο. 
Η συναισθηματική νοημοσύνη συνδέει τα πεδία των συναισθημάτων και της νοημοσύνης 

μεταξύ τους με την προβολή των συναισθημάτων ως χρήσιμες πηγές πληροφοριών που βοηθούν τα 
άτομα να κατανοήσουν και να πλοηγηθούν στο κοινωνικό περιβάλλον. Οι Salovey και Mayer 

(1990) ορίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως ‘’την ικανότητα να παρακολουθεί κανείς τα 
συναισθήματά του καθώς και των άλλων, να τα διακρίνει και να χρησιμοποιεί αυτές τις 

πληροφορίες για να καθοδηγήσει τη σκέψη και τη δράση του". Στη συνέχεια, ο ορισμός αυτός 
χωρίστηκε σε τέσσερις σχετικές ικανότητες σχετικά με το πως τα άτομα αντιλαμβάνονται, 

χρησιμοποιούν, κατανοούν και διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Τα άτομα με ανεπτυγμένη 
συναισθηματική νοημοσύνη ξέρουν πώς να ελέγχουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους 

αποτελεσματικά (Mayer and Salovey, 1997). 
Σύμφωνα με το μοντέλο του Bar-Οn (2005), για να έχει κάποιος συναισθηματική και 

κοινωνική νοημοσύνη, χρειάζεται να καταλαβαίνει και να εκφραζει τον εαυτό του, να αλληλεπιδρά 
καλά με τους άλλους και να καταφέρνει να χειρίζεται τα προβλήματα και τις πιέσεις της 

καθημερινής ζωής. Όταν λαμβάνεται υπόψη το ενδοπροσωπικό επίπεδο, αυτό απαιτεί από το άτομο 
να συνειδητοποιεί τον εαυτό του, να κατανοεί τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του και να εκφράζει 

τα συναισθήματα και τις σκέψεις του χωρίς να βλάπτει τους άλλους. Στο διαπροσωπικό επίπεδο 
από την άλλη πλευρά, η συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη συνιστά την ικανότητα να 

γνωρίζει τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων για να δημιουργεί και να διατηρεί 
συνεργατικές, εποικοδομητικές και αμοιβαία ικανοποιητικές σχέσεις. Ως αποτέλεσμα, εάν μπορεί 

να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις προσωπικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές 
αντιμετωπίζοντας τις άμεσες καταστάσεις, βρίσκοντας λύσεις στα προβλήματα και παίρνοντας 

αποφάσεις, σημαίνει ότι το άτομο είναι συναισθηματικά και κοινωνικά ευφυές.  
Σύμφωνα με τους D'Zurilla και Goldfried (1971), πρόβλημα μπορεί να οριστεί ως κάθε 

κατάσταση στην καθημερινή ζωή που πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια προσαρμοστική και 
αποτελεσματική λειτουργία. Μια κατάσταση μπορεί να οριστεί ως πρόβλημα για ένα άτομο όταν 

αισθάνεται ενοχλημένο από αυτή και όταν το πρόβλημα εμποδίζει το άτομο να επιτύχει το στόχο 
του (D'Zurilla και Nezu, 1982). Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, μπορεί να 

αντιμετωπίσει και τα εμπόδια που προκύπτουν. Η δεξιότητα επίλυσης προβλήματος εξυπηρετεί τη 
λειτουργία της βελτίωσης της κατάστασης και της μείωσης της συναισθηματικής δυσφορίας που 

προκαλείται από αυτήν (D'Zurilla et al., 2004). Οι D'Zurilla et al., (2002) πρότειναν μια αξιολόγηση 
του μέτρου της επίλυσης προβλήματος στη κοινωνική θεωρία επίλυσης προβλήματός που 

ανέπτυξαν, με την εξέταση ενός συνόλου πεποιθήσεων ή προσδοκιών σχετικά με τις ικανότητες 
επίλυσης προβλημάτων κάποιου ατόμου. Σύμφωνα με αυτούς η επίλυση προβλημάτων 

περιλαμβάνει αυτό-κατευθυνόμενες γνωστικές και συμπεριφορικές διαδικασίες μέσω των οποίων 
μπορούν να εντοπιστούν ή να ανακαλυφθούν από έναν άνθρωπο προσαρμοστικοί τρόποι 

αντιμετώπισης προβληματικών καταστάσεων. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι ο όρος κοινωνική 
σημαίνει ότι εστιάζουμε στην επίλυση προβλημάτων επηρεάζοντας την ικανότητα ενός ατόμου να 

προσαρμοστεί στο πραγματικό περιβάλλον. 
Στο αναθεωρήμένο από τον D'Zurilla et al. (2002). μοντέλο υποστηρίζεται ότι υπάρχουν δύο 

γενικές αλλά μερικώς ανεξάρτητες διαδικασίες ο προσανατολισμός στο πρόβλημα και το στυλ 
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επίλυσης προβλήματος που καθορίζουν τα αποτελέσματα της επίλυσης προβλημάτων στον πραγματικό 
κόσμο (Maydeu-Olivares και D'Zurilla, 1996). Ο προσανατολισμός του προβλήματος περιλαμβάνει μια 

μεταγνωστική διαδικασία και αυτή η διαδικασία σχετίζεται με τις γενικές πεποιθήσεις, τις εκτιμήσεις 
των συναισθημάτων των ανθρώπων σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη ζωή τους και 

τη δική τους ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (D'Zurilla et al., 2004). 
Υπάρχουν δύο υποδιαστάσεις που συνθέτουν τον προσανατολισμό στο πρόβλημα  θετικά και 

αρνητικά. Τα βασικά χαρακτηριστικά του θετικού προσανατολισμού ως προς το πρόβλημα είναι η 
εκτίμηση ενός προβλήματος ως πρόκληση, η πίστη στην επίλυση του, η εμπιστοσύνη στην 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων κάποιου, πιστεύοντας ότι η επίλυση του προβλήματος απαιτεί 
χρόνο, προσπάθεια, επιμονή και δέσμευση. 

Αντίθετα, τα κύρια χαρακτηριστικά του αρνητικού προσανατολισμού είναι ότι ένα πρόβλημα 
αποτελεί σημαντική απειλή για την ευημερία ενός ατόμου, θεωρώντας ότι το προβλήμα δεν 

μποροεί να λυθεί, η έλλειψη αυτο-αποτελεσματικότητας στην επίλυση προβλημάτων και αίσθημα 
αδυναμίας όταν παρουσιάζεται μια προβληματική κατάσταση (D’Zurilla et al., 2002, Maydeu -

Olivares και D’Zurilla, 1996).  
Η ορθολογική επίλυση προβλημάτων, η παρορμητικότητα και η αποφυγή είναι οι τρεις 

διαφορετικές μέθοδοι που χρησιμοποιεί κανείς για την επίλυση προβλημάτων. Εάν ένα άτομο 
μπορεί να εφαρμόσει αποτελεσματικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, τότε μπορεί να 

ισχυριστεί ότι κατέχει τον ορθολογικό τρόπο επίλυσης προβλημάτων (D'Zurilla et al., 2004). 
Η δημιουργικότητα σύμφωνα με το λεξικό του πανεπιστημίου του Cambridge (online) είναι 

‘‘η ικανότητα να παράγει κάποιος πρωτότυπες και ασυνήθιστες ιδέες, ή να κάνει κάτι νέο ή 
φανταστικό.’’. Σε σχέση με το άτομο που χαρακτηρίζεται δημιουργικό χαρακτηριστικά του είναι η 

δέσμευση στην ανάληψη καθηκόντων και ικανότητα συγκέντρωσης, η ύπαρξη εσωτερικών 
(κυρίως) κινήτρων, η ερευνητικότητα, η δεκτικότητα προς το καινούργιο, η ανεκτικότητα προς το 

ασαφές, η ανάληψη πρωτοβουλίας κλπ. Συνήθως χαρακτηρίζεται έτσι μετά από αξιολόγηση από 
ειδικούς που χαρακτηρίζουν ως υψηλής λειτουργικότητας και αξίας κάποιο προϊόν του.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η αυτοαξιολόγηση των μαθητών 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου, αναφορικά με οριζόντιες δεξιότητες. Ακόμη, 
διερευνήθηκε η επίδραση που ασκεί το φύλο σ΄ αυτές και οι διασυνάφειες μεταξύ τους. Το δείγμα 

αποτέλεσαν 176 μαθητές/-τριες οι οποίοι φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολεία 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου. Το (47,66%) ήταν αγόρια  και το (52,34%) 

κορίτσια. Το (78,13%) φοιτούσαν στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου  και το 
(21,88%) σε σχολεία της περιφέρειας. Το 81,25% φοιτούσαν σε Γενικά Λύκεια, το 16,41% σε 

Γυμνάσια και μόλις το 2,34 σε Επαγγελματικά Λύκεια.  Ως μέσο συλλογής δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 2012), με τις ανάλογες 

προσαρμογές. Οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις κλειστού τύπου που 
διακρίνονταν σε 4 κλίμακες πέντε σημείων, τύπου Likert (1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2= Διαφωνώ 3 = 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4= Συμφωνώ, 5= Συμφωνώ απόλυτα). Η κλίμακα εκτίμησης των 
δεξιοτήτων της προσαρμοστικότητας  αποτελείται από 8 προτάσεις με αξιοπιστία εσωτερικής 

συνέπειας Cronbach's a = ,730). Η κλίμακα εκτίμησης των δεξιοτήτων της Δημιουργικότητας  
αποτελείται από 9 προτάσεις με αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας Cronbach's a = ,812). Η κλίμακα 

εκτίμησης των δεξιοτήτων της Πρωτοβουλίας αποτελείται από 9 προτάσεις με αξιοπιστία 
εσωτερικής συνέπειας Cronbach's a = ,787). Η κλίμακα εκτίμησης των δεξιοτήτων επίλυσης 

προβλήματος  αποτελείται από 11 προτάσεις με αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας Cronbach's a = 
,819). Η κλίμακα εκτίμησης των δεξιοτήτων Εποικοδομητικής  διαχείρισης των συναισθημάτων με 

7 προτάσεις με αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας Cronbach's a = ,819).  Στο πλαίσιο ανάλυσης των 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μέτρα περιγραφικής στατιστικής, t - tests για ανεξάρτητα δείγματα, 
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συσχετίσεις και απλή γραμμική παλινδρόμηση. Οι αναλύσεις έγιναν με το λογισμικό SPSS ν.21 και 
υιοθετήθηκε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p=0,05. Περιορισμoί της μελέτης αποτελούν το 

μικρό μέγεθος δείγματος, η απουσία περισσότερων κοινωνικοδημογραφικών μεταβλητών των 
υποκειμένων της έρευνας για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των 

μαθητών του δείγματος αναφορικά με τις επιμέρους οριζόντιες δεξιότητες.  
 

Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις δεξιοτήτων  

 

Δεξιότητες Μ.Ο. Τ.Α. 

Προσαρμοστικότητα 3,37 1,33 

Δημιουργικότητα 3,20 1,29 

Πρωτοβουλία 3,23 1,23 

Επίλυση  προβλημάτων 3,77 ,52 

Εποικοδομητική  διαχείριση συναισθημάτων 2,24 ,31 

 
Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 1 προκύπτει ότι οι μαθητές του δείγματος γενικά 

αναφέρουν ότι  κατέχουν ένα μέσο επίπεδο οριζόντιων δεξιοτήτων.  
 

Πίνακας 2. Διαφοροποίηση δεξιοτήτων σε σχέση με το φύλο 

 

 Φύλο Έλεγχος στατιστικής 

σημαντικότητας Αγόρια      Κορίτσια  

Δεξιότητες Μ.Ο. T.A. M.O. T.A. t p 

Προσαρμοστικότητα 3,04 ,38 3,25 ,39 1,20 n.d 

Δημιουργικότητα 3,23 ,64 3,27 ,62 1,37 n.d. 

Πρωτοβουλία 3,38 ,64 2,92 ,63 3,84 ,000 

Επίλυση  
προβλημάτων 

3,66 ,55 3,92 ,43 -2,63 ,010 

Εποικοδομητική  
διαχείριση των 

συναισθημάτων 

2,31 ,32 2,15 ,26 2,73 ,007 

P<,05 n.d.= δεν ανιχνεύτηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 
 

Από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα 2 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, ως προς τη δεξιότητα της Πρωτοβουλίας (t(110)=3,84, 

p=,000). Η διαφορά αυτή είναι υπέρ των αγοριών, εφόσον από αυτά δηλώνεται ότι κατέχουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό αυτές τις δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα (Μ.Ο.=3,38 Τ.Α.=,64) για τα αγόρια και 

(Μ.Ο.=2,92 Τ.Α.=,63) για τα κορίτσια. Επίσης υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 
αγοριών και κοριτσιών, ως προς τη δεξιότητα επίλυσης προβλήματος ζωής (t(108)=-2,63, p=,010). 

Η διαφορά αυτή είναι υπέρ των κοριτσιών, εφόσον από αυτά δηλώνεται ότι κατέχουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό αυτές τις δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα (Μ.Ο.=3,92 Τ.Α.=,43) για τα κορίτσια 

και (Μ.Ο.=3,66 Τ.Α.=,43) για τα αγόρια. Επίσης υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 
αγοριών και κοριτσιών, ως προς τις δεξιότητες εποικοδομητικής διαχείρισης των συναισθημάτων 

(t(99)=2,732, p=,007). Η διαφορά αυτή είναι υπέρ των αγοριών, εφόσον από αυτά δηλώνεται ότι 
κατέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτές τις δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα (Μ.Ο.=2,31 Τ.Α.=,32) για 

τα αγόρια και (Μ.Ο.=2,15 Τ.Α.=,26)για τα κορίτσια.  
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Στον Πίνακα 3 παρατίθενται οι δείκτες συνάφειας μεταξύ των υποκλιμάκων των οριζόντιων 
δεξιοτήτων. 

 

Πίνακας 3. Δείκτες συνάφειας (Spearman's rho) μεταξύ των υποκλιμάκων των οριζόντιων δεξιοτήτων  

 

Οριζόντιες δεξιότητες 1 2 3 4 5 

1.Προσαρμοστικότητα  ,343**   ,518** 

2. Δημιουργικότητα ,343**  ,433** ,228* ,842** 

3. Πρωτοβουλία  ,433**  ,300** ,796** 

4. Επίλυση  
προβλημάτων 

, ,228* ,300**  ,281** 

5. Εποικοδομητική  
διαχείριση των 
συναισθημάτων 

,518** ,842** ,796** ,281**  

**P<0.01 , *P<0.05 

Παρατηρούμε από τον Πίνακα 3, ότι υψηλότερο δείκτη συσχέτισης έχουν η εποικοδομητική 
διαχείριση των συναισθημάτων και η δημιουργικότητα (,842) και ακολουθούν η εποικοδομητική 
διαχείριση των συναισθημάτων με την πρωτοβουλία (,796). Είναι λογικό η εποικοδομητική 
διαχείριση συναισθημάτων να έχει υψηλό ποσοστό συσχέτισης με όλες τις προαναφερόμενες 
δεξιότητες αφού άτομα που διαχειρίζονται και ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους αποτελεσματικά 
με ένα τρόπο που μείωνει το stress είναι γενικά αποτελεσματικότερα και οφελούν αυτούς που 
αλληλεπιδρούν Mayer et al., (2008), ενώ τους παρέχει περισσότερα εφόδια για να επιλύσουν την 
οποιαδήποτε προβληματική κατάσταση Salovey et al., (2002). Παρόλα αυτά και αντίθετα με άλλες 
αναφορές (πχ. Deniz, 2013), εδώ βρέθηκε χαμηλή τιμή συσχέτισης μεταξύ της διαχείρισης των 
συναισθημάτων και της επίλυσης προβλήματος (,281).  Όμως αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί εν 
μέρει αφού απομονώνοντας τη διαχείριση των συναισθημάτων από τους υπόλοιπους τρεις τομείς 
της συναισθηματικής νοημοσύνης (αντίληψη, κατανόηση, χρησιμοποίηση των συναισθημάτων) 
μπορεί σε ένα πρόβλημα να υιοθετηθεί σαν στυλ επίλυσης προβλήματος το παρορμητικό ή της 
αποφυγής που ενώ δε δημιουργεί δυσφορία στο άτομο, αυτό δεν επιλέγει την καλύτερη λύση, αφού 
δεν ορίζει σωστά το πρόβλημα ή δεν εξετάζει όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Επίσης ένα άτομο 
μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να παίρνει αποφάσεις αλλά να μην είναι πάντα 
αποτελεσματικό στην επίλυση προβλημάτων (πχ λόγω παρορμητικότητας) κάτι που εξηγεί και το 
χαμηλό δείκτη συνάφιας μεταξύ πρωτοβουλίας και επίλυσης προβλημάτων.  

Χαμηλές συσχετίσεις με τις άλλες δεξιότητες βρέθηκε να έχει και η δημιουργηκότητα (με 
εξαίρεση την εποικοδομητική διαχείριση συναισθημάτων). Ορισμένες έρευνες έχουν χρησιμοποίησει 
την αυτο-αξιολόγηση ή αυτο-αντιλήψεις της δημιουργικότητας ως μέτρο της δημιουργικότητας 
(Shalley, Gilson, & Blum, 2009). Οι δυσκολίες στη χρήση αυτο-αναφορών της δημιουργικότητας είναι 
παρόμοια με εκείνες όταν χρησιμοποιείται οποιοδήποτε άλλο μέτρο απόδοσης μέσω αυτοαναφοράς. Η 
χρήση μέτρων αυτοαναφοράς βασίζεται σε δύο παραδοχές (Bing, LeBreton, Davison, Migetz & James, 
2007). Η μια είναι ότι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τι ζητείται (με την υποκειμενικότητα αυτή να 
προσδιορίζεται από την προσωπικότητά τους, τις αξίες ή τη δημιουργικότητά τους). Η δεύτερη είναι ότι 
οι συμμετέχοντες είναι πρόθυμοι να  αναφέρουν ότι ζητείται με ακρίβεια. Συγκεκριμένα ως προς το 
δεύτερο υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με προκατάληψη και συστηματικά σφάλματα λόγω 
ανειλικρίνειας και της κοινωνικής επιθυμίας ενσωμάτωσης με γενικά αποδεκτές απόψεις  από  πολλές 
προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν αυτο-αντιλήψεις (Heidemeier & Moser, 2009).  

Ερευνητές (Kaufman el al., 2009) ανέλυσαν σε 56 διαφορετικούς τομείς την 
αυτοαναφερόμενη δημιουργικότητα. Επιβεβαίωσαν με επιτυχία ένα προτεινόμενο μοντέλο επτά 
παραγόντων (καλλιτεχνική-λεκτική, καλλιτεχνική-οπτική, επιχειρηματική, διαπροσωπική, 
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μαθηματική = επιστήμη, απόδοση και επίλυση προβλημάτων) που προέρχονται από προηγούμενες 
μελέτες αυτοαξιολόγησης.  

Ο Baer  1994 και ο Han 2003 όμως ανέφεραν ότι η δημιουργικότητα είναι καθοριζόμενη από 
τον τομέα και δεν είναι αναμενόμενο ότι κάποιος που εμφανίζει υψηλή δημιουργικότητα σε ένα 
τομέα (πχ στη δημιουργία μιας ιστορίας) θα έχει και σε ένα άλλο (πχ στην κατάστρωση μιας 
αλγεβρικής εξίσωσης). 

Ένα δεύτερο θέμα που εξετάζει η μελέτη των Reiter-Palmon el al., (2012) είναι σε ποιο 
βαθμό οι αυτο-αντιλήψεις αντικατοπτρίζουν την πραγματική δημιουργική απόδοση, αν κάποιος 
χρησιμοποιεί την αυτο-αντίληψη (αυτοαξιολόγηση) ως κριτήριο και μέτρο. 

Ένα ερώτημα που εξακολουθεί να πρέπει να διερευνηθεί είναι εάν οι αυτο-αντιλήψεις αυτές 
μπορούν να αντικαταστήσουν πιο αντικειμενικά μέτρα όπως η αξιολόγηση ενός προϊόντος, 
αξιολογήσεις ειδικών κλπ. Σίγουρα πάντως η αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου είναι ένας από 
τους πολύ σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, αφού οι αντιλήψεις του ατόμου 
αυτές ρυθμίζουν τις λειτουργίες του μέσω γνωστικών, παρωθητικών, συναισθηματικών και 
παρορμητρικών διαδικασιών και επηρεάζει την απόδοση του ατόμου άμεσα αλλά και έμμεσα 
επηρεάζοντας τη στοχοθεσία και την αναλυτική του σκέψη (Bandura, 1990) 

5. Συμπεράσματα 

Αυτή η μελέτη εξετάζει ζωτικής σημασίας οριζόντιες δεξιοτήτες μαθητών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ένα ζήτημα που  συχνά γίνεται αντικείμενο συζητήσεων, αλλά λιγότερο εξετάζεται 
συστηματικά και σε βάθος και στο πλαίσιο εμπειρικών ερευνών. Καθοδηγούμενη από το 
εννοιολογικό πλαίσιο, αυτή η μελέτη εξετάζει την αυτοαοξιολόγηση των μαθητών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε οριζόντιες δεξιότητες. Τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν γιατί η 
παρούσα μελέτη είναι μια μελέτη περίπτωσης, τα ευρήματα της μελέτης αντικατοπτρίζουν τις 
απόψεις των μαθητών του Ηρακλείου Κρήτης. Είναι απαραίτητο στο χρησιμοποιηθέν ερευνητικό 
εργαλείο, μετά από πιλοτική έρευνα, να ελεγχθεί η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής και να 
προστεθούν περισσότερες κοινωνικοδημογραφικές μεταβλητές για ασφαλέστερα συμπεράσματα. 
Επιπλέον σε μελλοντικές έρευνες ενδεχομένως είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν μικτές μέθοδοι 
έρευνας, να χρησιμοποιηθούν συγχρόνως και άλλα ερευνητικά εργαλεία επαγγελματικής 
αξιολόγησης, να χρησιμοποιηθεί μεγάλο μέγεθος δείγματος σε επίπεδο ποσοτικής έρευνας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι μαθητές του δείγματος θεωρούν ότι έχουν ένα μέσο επίπεδο 
οριζόντιων δεξιοτήτων με ελλείψεις σε επιμέρους δεξιότητες. Αυτό το εύρημα είναι ενθαρρυντικό   
αφού οι μαθητές του δείγματος θεωρούν ότι κατέχουν σε ένα μέσο ποσοστό δεξιότητες ζωής, 
εντελώς απαραίτητες για τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Αναφορικά με την διαφοροποίηση λόγω 
φύλου, τα κορίτσια δηλώνουν μεγαλύτερη αυτοαποτελεσματικότητα στις περισσότερες οριζόντιες 
δεξιότητες που εξετάστηκαν. Επιπλέον αυτό μελλοντικά θα τους επιτρέψει να έχουν ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό οικονομικό περιβάλλον και στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι κατ’  αρχήν υπάρχει σύνδεση  
μεταξύ των οριζόντιων δεξιοτήτων, όμως το παλινδρομικό μοντέλο δεν έχει υψηλό βαθμό 
προσαρμογής μεταξύ όλων των αναφερόμενων αυτοαποτελεσματικοτήτων σε οριζόντιες δεξιότητες 
της μελέτης. Χρειάζεται να φωτισθεί περαιτέρω ο μηχανισμός /οι  μέσω του οποίου/ων λειτουργεί  
η αυτοαπαοτελεσματικότητα των μαθητών στις οριζόντιες δεξιότητες και ποιες είναι οι 
κρισιμότερες συνιστώσες στην ακαδημαϊκή ή επαγγελματική επιτυχία. Ακόμη μένει να διερευνηθεί 
πως η αυτοαποτελεσματικότητα αλληλεπιδρά με διάφορους φορείς κοινωνικοποίησης και 
ατομικούς παράγοντες. Οι ερευνητές  και όσοι συντελούν στην χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής 
πρέπει να εστιάσουν στην αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των οριζόντιων δεξιοτήτων, με την 
παράλληλη ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. 
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Περίληψη 

Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης συναντάται ως μία καινούρια έννοια στο φάσμα 

της Ψυχολογίας αλλά απαρτίζεται από δύο όρους, το συναίσθημα και τη νοημοσύνη, για τον 

προσδιορισμό των οποίων έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από ειδικούς του πνεύματος και της 

διανόησης, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Μεγάλο μέρος ερευνητών, τονίζει την τεράστια 

σημασία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στη γνωστική ανάπτυξη, τη σχολική και ακαδημαϊκή 

επιτυχία. Τα αποτελέσματα νεότερων ερευνών, υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ της Φιλαναγνωσίας 

και συναισθηματικής νοημοσύνης, ενώ καταγράφονται σημαντικά ευρήματα που αφορούν στην 

ανάπτυξη των συναισθηματικών δεξιοτήτων που φαίνεται να επηρεάζονται από τη Φιλαναγνωσία. 

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη σχέση της Φιλαναγνωσίας με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη 

μαθητών Δημοτικού σε εκπαιδευτική περιφέρεια της Κρήτης. Σε πρόγραμμα παρέμβασης μέσω της 

Φιλαναγνωσίας, συμμετείχαν 98 παιδιά ηλικίας 10 ετών, τα οποία συμπλήρωσαν το 

αυτοαναφορικό εργαλείο μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης Wong & Law EI scale 2002 

και τα ευρήματα εμφανίζουν σημαντική στατιστική συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης 

των συμμετεχόντων με την Φιλαναγνωσία. Η φιλαναγνωσία δείχνει επίσης να επιδρά σημαντικά 

στη διαχείριση των συναισθημάτων τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Με βάση το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης και τα δεδομένα που αναδείχτηκαν, προτείνεται ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή συντονισμένων προγραμμάτων φιλαναγνωσίας τα οποία μπορούν να 

επιδράσουν σημαντικά στις συναισθηματικές και γνωστικές επιδόσεις των μικρών παιδιών.  

 

Λέξεις κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, φιλαναγνωσία, μαθητές Δημοτικού. 
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1.1 Συναίσθημα 

Η ετυμολογία της λέξης «συναίσθημα» (emotion) βασίζεται στο λατινικό ρήμα «motere» που 

σημαίνει κινώ και παραπέμπει σε κίνηση, δραστηριοποίηση  (Goleman, 2011). Έτσι στη σημερινή 

εποχή ως συναίσθημα ορίζεται η συγκινησιακή κατάσταση που ενεργοποιεί τη λογική και 

ψυχοσωματικές δραστηριότητες  (Gumora, & Arsenio, 2002).  Στην καθημερινότητα του ο 

άνθρωπος διακατέχεται από διάφορα συναισθήματα. Η επιστημονική κοινότητα διαφωνεί ως προς 

το διαχωρισμό τους σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα, ωστόσο, ενδεικτικά τα κυριότερα 

συναισθήματα είναι τα εξής:  

 Θυμός: οργή, αγανάκτηση, εκνευρισμός, απόγνωση, μίσος 

 Θλίψη: πικρία, μελαγχολία, απελπισία 

 Φόβος: άγχος, τρόμος, αναστάτωση, νευρικότητα, δέος, φρίκη, πανικός  

 Απόλαυση: ευτυχία, χαρά, ικανοποίηση, διασκέδαση, καμάρι, ενθουσιασμός, ηδονή, κέφι, 

έκσταση, ευφορία, μανία 

 Αγάπη: αποδοχή, φιλικότητα, εμπιστοσύνη, τρυφερότητα, ευγένεια, αφοσίωση, λατρεία, 

έρωτας 

 Έκπληξη: σοκ, θαυμασμός, απορία 

 Αποστροφή: περιφρόνηση δυσφορία, απέχθεια, φρίκη, αηδία 

 Ντροπή: ενοχή, αμηχανία, απογοήτευση, ταπείνωση, εξευτελισμός, συστολή, μετάνοια 
(Goleman, 2011). 

1.2. Συναισθηματική νοημοσύνη 

Ο όρος της «συναισθηματικής νοημοσύνης» αποτελεί μια νέα έννοια στον τομέα της 

Ψυχολογίας. Σε αυτόν εντάσσονται οι δύο όροι, του συναισθήματος και της νοημοσύνης, για τους 

οποίους έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να προσεγγισθούν από τους αρμόδιους επιστήμονες από 

αρχαιοτάτων χρόνων έως τη σημερινή εποχή (Jenaabadi, 2014). 

Οι Mayer και Salovey, σε σχετικό άρθρο τους, όρισαν τη «συναισθηματική νοημοσύνη» ως  

δεξιότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται τα δικά του συναισθήματα αλλά και αυτά των 

υπολοίπων ανθρώπων και μέσω αυτής να σκέφτεται και να δρα ανάλογα (Mayer & Salovey, 1993 

στο Πλατσίδου, 2004). Ο πλέον δημοφιλής ορισμός της έννοιας αυτής όμως προήλθε από τον 

Goleman που όρισε την συναισθηματική νοημοσύνη ως δεξιότητα του ανθρώπου να ανακαλύπτει 

κίνητρα, να ελέγχει τις παρορμήσεις του, να ρυθμίζει τη διάθεσή του, να αντέχει τις απογοητεύσεις, 

να έχει ενσυναίσθηση κι ελπίδα, ως συναισθηματική νοημοσύνη (Πλυτά, 2011).  

Ωστόσο, ακόμη και στις μέρες μας καμία προσέγγιση για τη συναισθηματική νοημοσύνη δεν 

έχει ικανοποιήσει πλήρως την επιστημονική κοινότητα. Παρά ταύτα οι επιστήμονες αποδέχονται το 

γεγονός της αλληλοσυμπλήρωσης των ορισμών μεταξύ τους παρά την διάσταση των θέσεων που 

αυτοί εκφράζουν (Πλατσίδου 2004). Η περισσότερο αποδεκτή προσέγγιση του όρου εμπεριέχει ένα 

μείγμα γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, όπως είναι η ικανότητα αναγνώρισης, 

κατανόησης, αντίληψης, έκφρασης και διαχείρισης των συναισθηματικών αποκρίσεων του εαυτού 

και των άλλων ανθρώπων  (Matthews, Zeidner, & Roberts, 2002). 

Η συναισθηματική νοημοσύνη του ανθρώπου κατατάσσεται σε δύο ομάδες με βάση 

μετρήσεις που γίνονται μέσω ψυχομετρικών εργαλείων με ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς και με 

αντικειμενικές δοκιμασίες (Petrides, 2010).  

1.2.1.  Τα κυριότερα θεωρητικά μοντέλα της συναισθηματικής νοημοσύνης 

Τα κυριότερα θεωρητικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν σχετικά με τη συναισθηματική 

νοημοσύνη είναι το θεωρητικό μοντέλο Reuven Bar-On, το θεωρητικό μοντέλο Daniel Goleman, το 

θεωρητικό μοντέλο των Petrides και Furnham, το θεωρητικό μοντέλο Cooper και το θεωρητικό 
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μοντέλο Mayer, Salovey & Caruso, το οποίο θα παρουσιαστεί συνοπτικά στην πορεία καθώς αυτό 

αποτέλεσε τη βάση της παρούσας έρευνας που ακολουθεί. 

Οι Mayer, Salovey και Caruso (2008) όρισαν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως γνωστική 

ικανότητα που σχετίζεται με την κοινωνική νοημοσύνη και συνδέεται με την κατανόηση των ίδιων 

συναισθημάτων και αυτών των υπολοίπων ανθρώπων. Απόρροια της γνωστικής αυτής λειτουργίας 

είναι η διαμόρφωση της σκέψης, της αντίληψης και της συμπεριφοράς του ατόμου που προέρχονται 

από τις πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των συναισθημάτων (Mayer & Salovey, 1990). 

Σύμφωνα με τους Mayer, Salovey και Caruso, η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει τις εξής 

λειτουργίες: την αντίληψη των συναισθημάτων, την αφομοίωσή τους, την κατανόηση και τη 

διαχείρισή τους (Mayer, Salovey & Caruso, 1999, 2004).  

Αναλυτικότερα, η αντίληψη των συναισθημάτων περιλαμβάνει τη διάκριση των 

συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων,  η αφομοίωση των συναισθημάτων σχετίζεται με την 

δυνατότητα επεξεργασίας των συναισθηματικών πληροφοριών, η κατανόηση των συναισθημάτων 

σχετίζεται με τη δεξιότητα του ανθρώπου να καταλαβαίνει και να εξηγεί τη φύση του 

συναισθήματος και η διαχείριση των συναισθημάτων σχετίζεται με τις δεξιότητες του ανθρώπου να 

χειρίζεται πάσης φύσης συναίσθημα, τόσο του ιδίου όσο και του περιβάλλοντος στο οποίο δρα 

(Mayer, Salovey & Caruso, 1999).  

1.2. Σχολική επίδοση και Μάθηση 

Η μάθηση συγκαταλέγεται σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ζωής του ανθρώπου 

αφού συμβάλλει στην ανάπτυξη γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων. Αποτελεί μία διαδικασία 

που καθορίζει τις συμπεριφορές του ανθρώπου στην αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον του και 

προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του κατά τη διαδικασία (Zee, Thijs, &  Schakel, 2002). 

Η μάθηση έχει ταυτιστεί με την παρεχόμενη εκπαίδευση, με το σχολείο, που αποτελεί τον 

επίσημο φορέα του κάθε κράτους που παρέχει εκπαίδευση και στοχεύει στην γνωστική, 

συναισθηματική, κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

ορίζεται με την αποτύπωση της αποδοτικότητας του μαθητή και η θετική απόδοσή τους αποτελεί 

στόχο τόσο των ίδιων των μαθητών όσο και των οικογενειών τους αφού δεν καθορίζει μόνο τη 

σχολική τους προαγωγή αλλά την κοινωνική του εξέλιξη ως ενήλικα πολίτη  (Manley, 2009). 

Παράλληλα η αποτύπωση της απόδοσης του μαθητή αντικατοπτρίζει την προσπάθεια που ο ίδιος 

έχει καταβάλλει αλλά και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, γεγονός το οποίο οδηγεί  σε 

μία συνεχή άμιλλα μεταξύ των μαθητών με αποτέλεσμα η συνοχή, η ομαδικότητα και η 

αλληλοϋποστήριξη να καταλύονται. Αποτέλεσμα είναι η μαθησιακή διαδικασία να καθίσταται 

αδιάφορη (Yaz, Seyis, & Altun, 2011) και οι μαθητές να δυσκολεύονται  να αναπτύξουν ισχυρά 

εσωτερικά κίνητρα, που θα ενεργοποιούσαν την δημιουργικότητά τους.  

Ως σχολική επίδοση εννοούμε την ετοιμότητα του μαθητή για πρόσληψη γνώσης και 

παραγωγής έργου. Η σχολική επίδοση απεικονίζεται βαθμολογικά και ορίζεται από τους 

διδάσκοντες. Σχετίζεται με την αποδοτικότητα των μαθητών στα σχολικά γνωστικά αντικείμενα 

αλλά και τη συνολική πορεία τους στο σχολείο. (Ashkanasy, & Dasborough, 2003). Μία θετική 

βαθμολογική αξιολόγηση εξασφαλίζει μία θετική «εικόνα» του μαθητή και ενισχύει το αίσθημα 

ασφάλειας, ενώ μία χαμηλή βαθμολογική αξιολόγηση επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην 

ψυχοκοινωνική υγεία των μαθητών, ιδίως κατά την εφηβική ηλικία (Barchard, 2003). 

Πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στους παράγοντες που σχετίζονται με την σχολική 

επίδοση των μαθητών. Εκτός από το επίπεδο της γνωστικής νοημοσύνης, η σχολική επίδοση έχει 

βρεθεί να συνδέεται με το κοινωνικοοικονομικό στάτους της οικογένειας, το μορφωτικό επίπεδο 

των γονέων, το φύλο των μαθητών, τη χώρα και τη γλώσσα καταγωγής των μαθητών, τη 

γεωγραφική θέση του σχολείου, τις ενδοοικογενειακές σχέσεις, τη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή, το 

κλίμα στην τάξη, τον επαγγελματισμό και τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού (Petrides, Chamorro, 

Frederickson & Furnham, 2005), τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τις ικανότητες των 
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μαθητών τους, όπως και τη σύνδεση των στόχων των μαθητών με τις φιλοδοξίες των γονιών τους 

γι’  αυτά (Βουτυρά, 2009).  

Η οικογένεια φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις θετικές σχολικές επιδόσεις των 

μαθητών. Το ενδιαφέρον των γονέων τους επηρεάζει καθοριστικά τη σχολική τους επίδοση (Chew, 

Zain, & Hassan, 2013). Η ενδοοικογενειακή επικοινωνία φαίνεται να επηρεάζει την αυτοεκτίμηση 

των μαθητών. Η υψηλή αυτοεκτίμηση που καλλιεργείται από τους γονείς φαίνεται να ωθεί το 

μαθητή να εντείνει τις προσπάθειές του ενώ σε αντίθετη περίπτωση προκαλούνται αισθήματα 

ανικανότητας και παραίτησης  (Fontana, 1996; Rosenberg et al., 1995; Purkey, 1970).  

Ολοκληρώνοντας, η ύπαρξη μόνιμου φιλικού περιγύρου φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη 

σχολική του προσαρμογή  αλλά και η τάση των γονέων προς τη φιλαναγνωσία παρέχει στους 

μαθητές κίνητρα μάθησης και ανάπτυξης του λόγου (Costa, & Faria, 2015).  

2. Η έρευνα 

Παρά το γεγονός της διεξαγωγής ενός μεγάλου αριθμού ερευνών γύρω από το θέμα της 

σύνδεσης της συναισθηματικής νοημοσύνης με τη σχολική επίδοση των μαθητών, τα 

αποτελέσματα δείχνουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους. Σε άλλες έρευνες παρατηρείται υψηλή 

συσχέτιση των δύο μεταβλητών και σε άλλες χαμηλότερη. Ωστόσο δεν μπορεί να παραβλεφθεί το 

γενικό πόρισμα ότι σε όλες τις έρευνες εμφανίζεται συσχέτιση των δύο αυτών μεταβλητών 

(Κασσωτάκη, 2011). 

Τα αντικρουόμενα αυτά αποτελέσματα των μέχρι τώρα ερευνών δεν έχουν πείσει τους 

αρμόδιους φορείς για την αναγκαιότητα της ένταξης στα σχολικά περιβάλλοντα προγραμμάτων 

προώθησης της συναισθηματικής νοημοσύνης τα οποία θα επικουρούσαν και στην ενίσχυση των 

ακαδημαϊκών επιδόσεων των μαθητών. Επομένως, κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή μίας νέας 

έρευνας προσανατολισμένη σε αυτήν την κατεύθυνση με σκοπό να ενισχύσει την άποψη της 

σύνδεσης των δύο μεταβλητών και τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα που θα επιφέρει στη 

μαθητική κοινότητα.  

 Στόχο της παρούσας έρευνας αποτελεί ο εμπλουτισμός των ελλιπών ερευνητικών 

δεδομένων, που υπάρχουν διαθέσιμα για την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, αναφορικά με τη 

σχέση των δύο μεταβλητών.  

2.1 Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που καθοδηγούν την παρούσα μελέτη διατυπώνονται ως εξής:  

1. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και ακαδημαϊκής επίδοσης; 

2. Υπάρχουν διαφορές της συναισθηματικής νοημοσύνης των νέων και της επίδοσή τους σε 

σχέση το φύλο και την περιοχή μόνιμης κατοικίας τους; 

3. Συνδέεται η συναισθηματική νοημοσύνη και η ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών με το 

μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα των γονέων τους; 

4. Υφίσταται συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών με τον αριθμό των 
αδικαιολόγητων απουσιών τους από το σχολείο; 

2.2 Το δείγμα 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και το δείγμα της αποτέλεσαν 

98 μαθητές ηλικίας 10 ετών, σε εκπαιδευτική περιφέρεια της Κρήτης.   

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, καμία 

έως τώρα έρευνα δεν έχει επικεντρωθεί στη μελέτη της σύνδεσης της συναισθηματικής 

νοημοσύνης και της σχολικής επίδοσης σε μαθητές αυτού του ηλικιακού φάσματος.  Ως εκ τούτου, 

η ενδεχόμενη θετική συσχέτιση των δύο αυτών μεταβλητών θα αποτελέσει ακράδαντο στοιχείο της 

μεταξύ τους αλληλεξάρτησης. 
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2.3 To ερευνητικό εργαλείο 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο το ερωτηματολόγιο Wong & Law EI 

scale  (Wong, C. S. & Law, K. S., 2002), που θεωρείται αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης της 

συναισθηματικής νοημοσύνης (Kafetsios & Zampetakis, 2008; Wong & Law, 2002). Αποτελεί ένα 

ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς αφού το υποκείμενο της έρευνας απαντά βάσει των προσωπικών 

του εκτιμήσεων για της εκδηλώσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης.  

Αποτελείται από 16 ερωτήσεις – δηλώσεις που απαντώνται στην κλίμακα του Likert (1- 

Διαφωνώ απόλυτα έως 7- Συμφωνώ απόλυτα) και εξετάζει τις τέσσερις διαστάσεις της 

συναισθηματικής νοημοσύνης που προκύπτουν από το θεωρητικό μοντέλο των Mayer και Salovey 

(1997): 

 την κατανόηση των συναισθημάτων μου (Self Emotion Appraisal-SEA),  

 την κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων (Other Emotion Appraisal-OEA),  

 την διαχείριση των συναισθημάτων μου (Use Of Emotion-UOE) και  

 τον έλεγχο των συναισθημάτων μου (Regulation Of Emotion-ROE).  

Η πρώτη διάσταση σχετίζεται με την ικανότητα εκτίμησης του υποκειμένου να κατανοεί τα 

ατομικά του συναισθήματα (π.χ. «Κατανοώ καλά τα συναισθήματά μου»). Η δεύτερη διάσταση 

σχετίζεται με την ικανότητα εκτίμησης του υποκειμένου να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των 

άλλων (π.χ. «Κατανοώ καλά τα συναισθήματα των ανθρώπων που είναι γύρω μου»). Η τρίτη 

διάσταση σχετίζεται με την προσωπική εκτίμηση του υποκειμένου σχετικά με τη δραστηριοποίησή 

του για την αύξηση της απόδοσής του (π.χ. «Πάντα θέτω στόχους για τον εαυτό μου και μετά βάζω 

τα δυνατά μου για να τους πετύχω») και η τελευταία σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να 

ρυθμίζει τα συναισθήματά του (π.χ. «Έχω καλό έλεγχο των συναισθημάτων μου»).  

Οι συντελεστές Coefficients alphas για τις τέσσερεις υποκλίμακες είναι:  SEA: 0.83, OEA: 

0.77, ROE: 0.83 και UOE: 0.79. Ο συντελεστής Cronbach’s για το σύνολο των ερωτήσεων ισούται 

με 0.90.Στη δική μας έρευνα ελέγχθηκε ο συνολικός δείκτης αξιοπιστίας του εργαλείου Cronbach’s 

α, ο οποίος και βρέθηκε 0.81.  

2.4. Ερευνητικά αποτελέσματα 

Όπως προαναφέρθηκε η ερωτήσεις – δηλώσεις του ερωτηματολογίου απαντώνται σε κλίμακα 

Likert όπου 1 ισοδυναμεί με τη δήλωση «Διαφωνώ απόλυτα» και 7 με τη δήλωση «Συμφωνώ 

απόλυτα». 

Η πρώτη διάσταση σχετίζεται με την ικανότητα εκτίμησης του υποκειμένου να κατανοεί τα 

ατομικά του συναισθήματα. Βασιζόμενοι στα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί αναφορικά με 

την υποκλίμακα «Κατανόηση των συναισθημάτων μου» φαίνεται ότι τα υποκείμενα τείνουν να 

συμφωνούν με τα υποερωτήματα του παράγοντα αυτού (μ.ο. 5,54, τ.α. 1,007) αφού η πλειοψηφία 

των απαντήσεων εντοπίζεται στην κλίμακα 5-7. Αναλυτικότερα, οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 56,1% 

επέλεξαν τις απαντήσεις «Συμφωνώ» και «Συμφωνώ απόλυτα» , ενώ στις απαντήσεις «Διαφωνώ 

απόλυτά» και «Διαφωνώ» το ποσοστό εμφανίζεται μηδενικό. Φαίνεται, λοιπόν, ότι με βάση την 

υποκειμενική αντίληψη των  ερωτώμενων  μαθητών, σχετικά με την ικανότητά τους για την 

κατανόηση των συναισθημάτων τους υπάρχει θετική προσέγγιση.  
 

Πίνακας  1: Συχνότητες και ποσοστιαίες αναλογίες για την Υποκλίμακα SEA =  Κατανόηση των συναισθημάτων μου 

 Συχνότητα 

f  

Ποσοστό 

% 

Σχετικό  

ποσοστό  

Αθροιστικό 

 ποσοστό 

Διαφωνώ Απόλυτα     

2      

3  3 3,1 3,1 3,1 

4  12 12,2 12,2 15,3 
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5 28 28,6 28,6 43,9 

6 39 39,8 39,8 83,7 

Συμφωνώ Απόλυτα  16 16,3 16,3 100,0 

Σύνολο 98 100,0 100,0  

 

 
Γραφική παράσταση 1: Υποκλίμακα SEA =  Κατανόηση των συναισθημάτων μου 

 

Η δεύτερη διάσταση σχετίζεται με την ικανότητα εκτίμησης του υποκειμένου να 

αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των άλλων. Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί 

στην υποκλίμακα «Κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων» φαίνεται ότι τα υποκείμενα τείνουν 

να συμφωνούν με τα υποερωτήματα του παράγοντα αυτού. (μ.ο. 5,54, τ.α. 0,975). αφού και εδώ η 

πλειοψηφία των απαντήσεων εντοπίζεται στην κλίμακα 5-7. Αναλυτικότερα, οι απαντήσεις των 

ερωτώμενων σε ποσοστό 86,7% εντοπίζονται στις τρεις τελευταίες διαβαθμίσεις της κλίμακας , 

ενώ στις δύο πρώτες το ποσοστό αγγίζει μόλις το 1%.Φαίνεται, λοιπόν, ότι με βάση την 

υποκειμενική αντίληψη των  ερωτώμενων  μαθητών, σχετικά με την ικανότητά τους για την 

κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων υπάρχει θετική προσέγγιση.  

 
Πίνακας 2: Συχνότητες και ποσοστιαίες αναλογίες για την Υποκλίμακα OAE = Κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων 

 Συχνότητα 

f  

Ποσοστό 

% 

Σχετικό  

ποσοστό  

Αθροιστικό 

 ποσοστό 

Διαφωνώ Απόλυτα     

2  1 1,0 1,0 1,0 

3  1 1,0 1,0 2,0 

4  11 11,2 11,2 13,3 

5 40 40,8 40,8 54,1 

6 31 31,6 31,6 85,7 

Συμφωνώ Απόλυτα  14 14,3 14,3 100,0 

Σύνολο 98 100,0 100,0  

 
Γραφική παράσταση 2: Υποκλίμακα OAE = Κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων 



Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

776 

Η τρίτη διάσταση σχετίζεται με την προσωπική εκτίμηση του υποκειμένου σχετικά με τη 

δραστηριοποίησή του για την αύξηση της απόδοσής του. Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που 

ακολουθεί στην υποκλίμακα «Διαχείριση των συναισθημάτων μου» φαίνεται ότι τα υποκείμενα 

τείνουν να συμφωνούν με τα υποερωτήματα του παράγοντα αυτού. (μ.ο. 5,48, τ.α. 1,018) αφού και 

εδώ η πλειοψηφία των απαντήσεων εντοπίζεται στην κλίμακα 5-7. Αναλυτικότερα, οι απαντήσεις 

των ερωτώμενων σε ποσοστό 82,7% εντοπίζονται στις τρεις τελευταίες διαβαθμίσεις της κλίμακας , 

ενώ στις δύο πρώτες το ποσοστό εμφανίζεται μηδενικό. Φαίνεται, λοιπόν, ότι με βάση την 

υποκειμενική αντίληψη των  ερωτώμενων  μαθητών, σχετικά με την ικανότητά τους για την 

διαχείριση των συναισθημάτων μου υπάρχει θετική προσέγγιση.  
 

Πίνακας  3: Συχνότητες και ποσοστιαίες αναλογίες για την Υποκλίμακα UOE = Διαχείριση των συναισθημάτων μου 

 

 Συχνότητα 

f  

Ποσοστό 

% 

Σχετικό  

ποσοστό  

Αθροιστικό 

 ποσοστό 

Διαφωνώ Απόλυτα     

2      

3  2 2,0 2,0 2,0 

4  15 15,3 15,3 17,3 

5 32 32,7 32,7 50,0 

6 32 32,7 32,7 82,7 

Συμφωνώ Απόλυτα  17 17,3 17,3 100,0 

Σύνολο 98 100,0 100,0  

 
Γραφική παράσταση 3: Υποκλίμακα UOE = Διαχείριση των συναισθημάτων μου 

 

Η τέταρτη και τελευταία διάσταση σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να ρυθμίζει τα 

συναισθήματά του. Βάσει των δεδομένων του πίνακα που ακολουθεί, στην υποκλίμακα «Ελεγχος 

των συναισθημάτων μου» φαίνεται ότι τα υποκείμενα τείνουν να συμφωνούν με τα υποερωτήματα 

του παράγοντα (μ.ο. 4,82, τ.α. 1,295), αφού και εδώ το υψηλότερο ποσοστό αθροιστικά των 

απαντήσεων των υποκειμένων (65.3%) φαίνεται να κινείται μεταξύ των τριών τελευταίων 

διαβαθμίσεων της κλίμακας. Λίγο αυξημένο σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες υποκλίμακες 

εμφανίζεται και το ποσοστό των δύο πρώτων διαβαθμίσεων αφού αγγίζουν αθροιστικά το 5%. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι με βάση την υποκειμενική αντίληψη των  ερωτώμενων  μαθητών, σχετικά με 

την ικανότητά τους για έλεγχο των συναισθημάτων τους υπάρχει θετική προσέγγιση.  

 
Πίνακας  4: Συχνότητες και ποσοστιαίες αναλογίες για την Υποκλίμακα ROE = Έλεγχος των συναισθημάτων μου 

 Συχνότητα 

f  

Ποσοστό 

% 

Σχετικό  

ποσοστό  

Αθροιστικό 

 ποσοστό 

Διαφωνώ Απόλυτα     

2  5 5,1 5,1 5,1 
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3  14 14,3 14,3 19,4 

4  15 15,3 15,3 34,7 

5 29 29,6 29,6 64,3 

6 30 30,6 30,6 94,9 

Συμφωνώ Απόλυτα  5 5,1 5,1 100,0 

Σύνολο 98 100,0 100,0  

 
Γραφική παράσταση 4: Υποκλίμακα ROE = Έλεγχος των συναισθημάτων μου 

 

Ολοκληρώνοντας, συγκεντρώνοντας όλες τις επιμέρους κατηγορίες προκύπτει η τελική 

υποκλίμακα «Συνολική βαθμολογία συναισθηματικής νοημοσύνης» η οποία αναφέρεται στην 

ικανότητα του ατόμου να ρυθμίζει τις επιμέρους ιδιότητες της συναισθηματικής του  νοημοσύνης. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί τα υποκείμενα της έρευνας  συμφωνούν με τις 

δηλώσεις του ερωτηματολογίου του παράγοντα αυτού (μ.ο. 5,35, τ.α. ,690) στην πλειοψηφία τους 

(90,8%) ενώ κανένας δε φαίνεται να έχει επιλέξει τις διαβαθμίσεις «Διαφωνώ απόλυτα» και 

«Διαφωνώ» αφού τα ποσοστά στον πίνακα εμφανίζονται μηδενικά . Φαίνεται, λοιπόν, ότι με βάση 

την υποκειμενική αντίληψη των  ερωτώμενων μαθητών, σχετικά με την τελική υποκλίμακα 

«Συνολική βαθμολογία συναισθηματικής νοημοσύνης» υπάρχει θετική προσέγγιση.  
 

Πίνακας  5: Συχνότητες και ποσοστιαίες αναλογίες για την Συνολική βαθμολογία συναισθηματικής νοημοσύνης  

 Συχνότητα 

f  

Ποσοστό 

% 

Σχετικό  

ποσοστό  

Αθροιστικό 

 ποσοστό 

Διαφωνώ Απόλυτα     

2      

3  1 1,0 1,0 1,0 

4  8 8,2 8,2 9,2 

5 46 46,9 46,9 56,1 

6 42 42,9 42,9 99,0 

Συμφωνώ Απόλυτα  1 1,0 1,0 100,0 

Σύνολο 98 100,0 100,0  
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Γραφική παράσταση 5: Συνολική βαθμολογία των επιμέρους κατηγοριών συναισθηματικής νοημοσύνης 

3. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα έρευνα εξετάσαμε τη σχέση της Φιλαναγνωσίας με τη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη μαθητών Δημοτικού σε εκπαιδευτική περιφέρεια της Κρήτης.  

Από τα όσα αναλύθηκαν και αναπτύχθηκαν παραπάνω, φάνηκε ότι υπάρχει σημαντική 

στατιστική συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης με την Φιλαναγνωσία των 

συμμετεχόντων. Είδαμε ότι οι υποκλίμακες της συναισθηματικής νοημοσύνης είχαν σημαντική 

συσχέτιση με τη Φιλαναγνωσία. Αξιοσημείωτο φαίνεται το εύρημα της υποκλίμακας «Κατανόηση 

των συναισθημάτων των άλλων» όπου οι επιδόσεις των κοριτσιών φαίνονται να υπερέχουν έναντι 

αυτών των αγοριών. Τέλος, τα παιδιά εμφανίστηκαν να μπορούν να διαχειρίζονται τα 

συναισθήματά τους κάτι το οποίο αποδίδουν τα ίδια στη Φιλαναγνωσία.  

Όπως είδαμε, τόσο τα αποτελέσματα της έρευνας μας, όσο και άλλων ερευνών, υποστηρίζουν 

τη σχέση μεταξύ της Φιλαναγνωσίας και συναισθηματικής νοημοσύνης, ενώ καταγράφονται 

σημαντικά ευρήματα που αφορούν στην ανάπτυξη των συναισθηματικών δεξιοτήτων που φαίνεται 

να επηρεάζονται από τη Φιλαναγνωσία. 

Συμπερασματικά, σε σχέση με τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι ο λίγος χρόνος που τα παιδιά αφιερώνουν καθημερινά στις σχολικές τους δραστηριότητες 

θεωρείται ως ο πιο παραγωγικός χρόνος της ημέρας τους. Είναι έτσι ανάγκη το σχολείο να αποτελεί 

την αναζήτηση της γνώσης μέσα από τη χαρά και τη δημιουργία, ενισχύοντας την ισόρροπη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων του αύριο. Μέσα και από τα προγράμματα φιλαναγνωσίας 

από τη σχολική βιβλιοθήκη το σύγχρονο σχολείο ανοίγει μία νέα μορφή επικοινωνίας με την 

κοινωνία και με βιωματικό τρόπο συμβάλλει άμεσα τόσο στη νοητική, αλλά και στη 

συναισθηματική, αισθητική και κριτική καλλιέργεια του (Dudek, 2000).  

Η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας στο σχολικό χώρο ενδέχεται να προσφέρει χαρά στον νέο 

αναγνώστη κάτι το οποίο θα του ενισχύσει το συναίσθημα. Ωστόσο, η αγάπη από τους μεγάλους 

για το βιβλίο δε μεταδίδεται κληρονομικά ούτε αποτελεί έμφυτη λειτουργία. Αντίθετα, αποκτάται 

μέσα από μια μακροχρόνια και συστηματική παιδεία η οποία δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και 

καλλιεργείται από μικρή ηλικία ενός παιδιού κυρίως με το παράδειγμα των γονιών. Άλλοι 

παράγοντες που βοηθούν στην προσέγγιση του παιδιού, είναι το σχολείο, ο δάσκαλος, οι σχολικές 

βιβλιοθήκες, οι εκθέσεις βιβλίων, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, οι λογοτεχνικές- ημερίδες, οι 

επισκέψεις πνευματικών ανθρώπων στο σχολείο, οι εορταστικές εκδηλώσεις για το βιβλίο, οι 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις- παραστάσεις, οι δημιουργικές εργασίες των μαθητών (Burns, 1982). 

Τα παιδιά παράλληλα με την απόλαυση που προσφέρει η αφήγηση ή η ακρόαση ενός βιβλίου 

μπορούν να ασχοληθούν και με άλλες δραστηριότητες που ασκούν τη γλώσσα, τη φαντασία, τη 

δημιουργική σκέψη, την εφευρετικότητα, κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους, δίνουν ευκαιρίες για 

πρωτοβουλίες, ανάπτυξη της κοινωνικότητας και υπευθυνότητας, διεύρυνση των πνευματικών 

οριζόντων, μετάδοση γνώσεων, εξωτερίκευση συναισθημάτων. Η οργάνωση μετά αφηγηματικών 

δραστηριοτήτων, ζωγραφική, χειροτεχνία, κουκλοθέατρο, δραματοποίηση, δημιουργία 

αυτοσχέδιων παραμυθιών ή παιχνιδιών, προσφέρει εκτός από την ψυχαγωγία, διέξοδο στη 
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δημιουργική έκφραση και τον αυθορμητισμό των μαθητών μέσα σε κλίμα συνοχής και 

συντροφικότητας (Augoustinos, Walker, 2006; Barrett, 2010). Η συζήτηση γύρω από το 

περιεχόμενο της ιστορίας με την υποβολή ανοιχτών ερωτήσεων που τους κινητοποιούν, η 

ανατροπή της πλοκής ή του τέλους της ιστορίας, ο σχολιασμός των πράξεων του ήρωα, η αλλαγή 

του τίτλου είναι ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, οι οποίες μετατρέπουν το βιβλίο σε ζωντανό 

σύντροφο στις αναζητήσεις τους. 

Τέλος, μέσα από τα όσα προηγήθηκαν, προτείνεται η  προσέγγιση του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος ως συστήματος με βάση το οποίο και επιχειρείται εκτενής αναφορά στο 

υποσύστημα «σχολική τάξη». Επίσης προτείνεται η προσέγγιση της σχολικής βιβλιοθήκης ως 

υποσυστήματος του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και περιγράφονται οι λόγοι που υποστηρίζουν 

αυτήν την επιλογή (Αποστολίδου, Καπλάνη, Χοντολίδου, 2004). Προτείνεται επίσης, μία αναφορά 

στο θεσμικό πλαίσιο της σχολικής βιβλιοθήκης στη χώρα μας και η περιγραφή της κατάστασης που 

επικρατεί στο σημερνό σχολείο σχετικά με την ύπαρξη και λειτουργία βιβλιοθήκης στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Bickman, (ed) 2000).  
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια το ζήτημα του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών αποτελεί 

αντικείμενο συζήτησης, όχι μόνο στην εκπαιδευτική αλλά και στην πολιτική κοινότητα. Άλλωστε, 

το ζήτημα του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, ιστορικά, δέχτηκε τις επιρροές κοινωνικών, 

οικονομικών και πολιτικών αλλαγών. Στην παρούσα έρευνα μελετούμε την ιστορία του 

επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών όπως και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την 
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επαγγελματική τους ταυτότητα. Παράλληλα εξετάζουμε την αναγκαιότητα της συνεχούς 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών ως ένα από τους κύριους παράγοντες του επαγγελματισμού τους. Η 

συμβολή του είδους και του περιεχομένου της κατάρτισης έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τόσο τους 

εμπνευστές της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να 

ενισχυθούν θεωρητικά και κατά συνέπεια να διαμορφώσουν ορθή πρακτική μέσα στο καινούργιο 

πνεύμα μεταρρυθμίσεων που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Το σχολείο αλλάζει και ο εκπαιδευτικός 

καλείται να πραγματώσει αυτή την αλλαγή. Μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα αναδεικνύεται η 

μετάβαση του σχολείου από την νεωτερική στην μετανεωτερική εποχή στην εκπαίδευση και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία. Στην εργασίας μας, γίνεται σύντομη 

αναδρομή στην ιστορικότητα του ζητήματος του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών και στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους επαγγελματίες, δίνονται ορισμοί που αφορούν 

στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών και αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

συνθέτουν την έννοια. Αναλύεται ο ρόλος του σχολείου στη μεταμοντέρνα εποχή και γίνεται 

διάκριση των αξιών, των στόχων όπως και των χαρακτηριστικών δομής και λειτουργίας του 

μοντέρνου και του μεταμοντέρνου σχολείου. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, 

σχετικά με τις απόψεις και τις προτάσεις  εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Ρόδου και 

της Κρήτης και αναφέρονται στην αναγκαιότητα συνεχούς ενδυνάμωσης της επαγγελματικής τους 

ταυτότητας. 

  

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματισμός, εκπαιδευτικοί, δάσκαλος  

Ο ρόλος και το έργο του εκπαιδευτικού 

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον ένα από τους δύο βασικούς συντελεστές της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και όπως θα δούμε, προσδιορίζεται από τη θέση και το ρόλο του σχολείου στο 

κοινωνικό σύστημα. Σχολείο, εκπαιδευτικός και εκπαιδευτικό έργο ακολουθούν μια παράλληλη 

εξελικτική πορεία που προσδιορίζεται από τις κοινωνικοπολιτιστικές εξελίξεις. Συνεπώς, κάθε 

προσέγγιση θέματος σχετικού με το εκπαιδευτικό έργο οφείλει να αναλύει την 

κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα μέσα στην οποία καλείται ο εκπαιδευτικός να ασκήσει έργο 

(Μαυρογιώργος, 1983β). 

Στη σημερινή κοινωνία, ιδιαίτερα σαφή είναι τα εξής χαρακτηριστικά: η έκρηξη των 

επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η διαμόρφωση της 

κοινωνίας της πληροφορίας και της πληροφορικής και η πολυπολιτισμικότητα των κοινωνιών. Από 

αυτά κυρίως τα στοιχεία προσδιορίζονται οι σύγχρονες προκλήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της γνώσης έχει επιφέρει θεαματικές αλλαγές στην 

κοινωνική δομή και οργάνωση πολλών κρατών. Η «κοινωνία της πληροφορίας» κατέστησε 

αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό των μεθόδων και των τεχνικών της εργασίας και έθεσε σε νέα 

βάση το θέμα της κατάκτησης της γνώσης. Η οικειοποίηση από τη νέα γενιά του συνόλου των 

επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών εφαρμογών δεν είναι εφικτή, γι’ αυτό δε δίνεται 

σημασία στην ποσότητα και την πληρότητα αλλά στην ποιότητα και στον τρόπο απόκτησης της 

γνώσης. Η γνώση δεν έχει αξία αυτή καθ’ εαυτή, αφού εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και 

παλιώνει πριν ακόμη γίνει κτήμα των πολλών. Αξία έχει η πρόσβαση στη γνώση, η οποία 

προϋποθέτει προσαρμοστική ικανότητα και ευελιξία, ιδιαίτερα των νέων ατόμων, στις 

διαμορφούμενες νέες επιστημονικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες 

(Μαυρογιώργος, 1983α). 

Η κυριαρχία των νέων τεχνολογιών, με τις συνακόλουθες οικονομικές και άλλες επιπτώσεις, 

θα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες και στην επαγγελματική 

αποκατάσταση, η οποία δε θα έχει πια στατικό αλλά δυναμικό χαρακτήρα. Στα νέα αυτά δεδομένα, 

στόχο αποτελεί η δημιουργία κινήτρων και ετοιμότητας για συνεχή μάθηση και εκφράζεται το 

αίτημα για δια βίου παιδεία, καθώς είναι αναγκαία η διαρκής προσαρμογή του ατόμου στις νέες 

εξελίξεις. 
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Η κατάργηση των κάθε μορφής συνόρων, η επικράτηση των κανόνων ελεύθερης αγοράς, το 

συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, η κοινωνική περιθωριοποίηση και ο 

αποκλεισμός είναι ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Σε 

αυτή τη νέα πραγματικότητα, η διαφύλαξη των ιδανικών της ειρήνης, της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς και η περιβαλλοντική αγωγή, η αγωγή του 

καταναλωτή και η ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου να δείχνει κατανόηση και ανοχή στη 

διαφορετικότητα πρέπει να αποτελούν στόχους κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, που επιδιώκει να 

«προετοιμάσει» τον πολίτη της επόμενης γενιάς (Ματσαγγούρας, 1997). 

Ο χώρος της εκπαίδευσης δεν μένει ανεπηρέαστος από τις κοινωνικές μεταβολές. Οι μεγάλες 

αλλαγές που συντελούνται στη σύγχρονη κοινωνία συνεπάγονται σημαντικές διαφοροποιήσεις και 

στην άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Η προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος, 

ώστε να αρθεί η αναντιστοιχία που διαμορφώνεται ανάμεσα στην κοινωνία και το σχολείο και να 

αποτραπεί η δυσλειτουργικότητα του θεσμού του σχολείου, επιχειρείται με τις εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού για την επιτυχία των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων 

και των καινοτομιών είναι καταλυτικός. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις διαφοροποιούν το 

θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή· ωστόσο, επειδή η 

αναγκαιότητα για προσαρμογή του σχολείου στις κοινωνικές ανάγκες είναι διαρκής, σε ορισμένες 

περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο να διαφοροποιείται η λειτουργία σχολικών μονάδων  για να 

αντιμετωπισθούν ιδιαιτερότητες των τοπικών συνθηκών (Ματσαγγούρας, 1998). 

Σήμερα, στον 21ο αιώνα (Biesta, 2005), οι εκπαιδευτικοί καλούνται να προετοιμάσουν τη νέα 

γενιά για έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από εκείνο των γονέων τους. Έναν κόσμο που θα 

ανταμείβει διαφορετικές ικανότητες και θα χαρακτηρίζεται από διαφορετική δομή απασχόλησης. Η 

εκπαίδευση καλείται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του οικονομικού επανασχεδιασμού που 

συντελείται στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της κατάργησης των κάθε μορφής συνόρων. 

Είναι εμφανής ο σημαντικός ρόλος εξω- εκπαιδευτικών ομάδων στον καθορισμό των 

προτεραιοτήτων και των στόχων της εκπαίδευσης. Οι προδιαγραφές του ρόλου του εκπαιδευτικού 

δεν είναι σαφείς και οι προσδοκίες της πολιτείας και των άλλων ‘ομάδων αναφοράς’ είναι συχνά 

διαφορετικές από την ερμηνεία και αυτοαντίληψη του δρώντος. Επίσης, το ελεγχόμενο 

παιδαγωγικό περιβάλλον για την ανάπτυξη του παιδιού και η συμφωνία που υπήρχε σε αυτό μεταξύ 

του σχολείου ως κεντρικού φορέα εκπαίδευσης, της οικογένειας και των άλλων εξωτερικών 

φορέων εκπαίδευσης διαταράχθηκε από την παρέμβαση που είχαν στη διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης των νέων και άλλοι ανώνυμοι φορείς, ανάμεσα στους οποίους σημαντική θέση 

έχουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έτσι, στη σύγχρονη κοινωνία το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί 

επιφορτίζονται έναν ακόμη ρόλο. Καλούνται να εξαλείψουν ή να περιορίσουν τις επιδράσεις των 

σύγχρονων συνυπεύθυνων στην αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών. Μέσα από αυτή την αθέμιτη 

σύγκρουση συχνά υποτιμάται ο εκπαιδευτικός και το σχολείο, καθώς βρίσκονται σε αντίθεση με 

κοινά παραδεκτά πρότυπα και συμπεριφορές που προβάλλονται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. 

Ακόμη, η ταχύτητα των κοινωνικών μεταβολών, η οποία διακρίνει τη σημερινή κοινωνία, καθιστά 

το ρόλο του εκπαιδευτικού ως ‘συνδετικού κρίκου’ της προηγούμενης γενιάς με την επόμενη πολύ 

πιο δύσκολο. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμβάλουν στην εκπλήρωση των στόχων του 

σχολείου κινούμενοι ανάμεσα σε δύο φαινομενικά ασυμβίβαστα στοιχεία: ανάμεσα στη συνέχεια 

και την αλλαγή. Για όλους αυτούς τους λόγους ο εκπαιδευτικός οδηγείται συχνότερα σε 

συγκρούσεις ρόλων και βιώνει αισθήματα ανασφάλειας.  

Ο εκπαιδευτικός από τη μια μεριά με βάση την επαγγελματική του κατάρτιση, τις εμπειρίες 

του από την πράξη, τα προσωπικά του βιώματα και τη δομή του χαρακτήρα του διαμορφώνει ένα 

επαγγελματικό πρότυπο με το οποίο τείνει να ταυτιστεί. Έτσι, καθορίζει τις προσδοκίες που έχει ο 

ίδιος από τον εαυτό του και προσδιορίζει τον παιδαγωγικό του ρόλο (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Με 

το διορισμό του από την άλλη μεριά εντάσσεται στο χώρο των δημοσίων υπαλλήλων, υπόκειται 

στη διοικητική ιεραρχία και η επαγγελματική του σταδιοδρομία προσδιορίζεται από το δημοσιο-

υπαλληλικό κώδικα και τη σχολική νομοθεσία. Έτσι διαμορφώνονται οι προσδοκίες που 
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προσδιορίζουν τον υπαλληλικό του ρόλο. Συχνά, οι προσδοκίες που διαμορφώνονται από τους δύο 

αυτούς ρόλους έρχονται σε αντίθεση και είναι δυνατόν να τον οδηγήσουν σε συγκρούσεις, ως προς 

τι επιλογές θα κάνει. Στην εκπαιδευτική πράξη οι εκπαιδευτικοί κινούνται μεταξύ των άκρων μιας 

θεωρητικής τυπολογίας, τον εντολοδόχο και τον στοχαζόμενο εκπαιδευτικό, γέρνοντας άλλοτε 

προς τον έναν και άλλοτε προς τον άλλο τύπο. Η επικρατέστερη εκδοχή θέλει έναν εκπαιδευτικό 

εντολοδόχο της πολιτείας, ο οποίος θα μεταδίδει ακριβώς προκαθορισμένες και ελεγχόμενες 

γνώσεις και αξίες. Ο στοχαζόμενος εκπαιδευτικός περιγράφεται ως ένας εκπαιδευτικός 

μεταρρυθμιστής ή καινοτόμος, ο οποίος θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των 

μαθητών και του σχολείου, καθώς και τα μηνύματα των καιρών και να αναλαμβάνει τις 

απαραίτητες πρωτοβουλίες αλλά και τη σχετική ευθύνη μέσα σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο που θα 

καθορίζεται από την πολιτεία και άλλους αρμόδιους φορείς. Αυτός, ο δεύτερος τύπος 

εκπαιδευτικού, προϋποθέτει σημαντικές μεταβολές στην αρχική επαγγελματική του κατάρτιση και 

διαρκή επιμόρφωσή του (Κοσσυβάκη, 2003). 

Η σχετική αυτονομία του εκπαιδευτικού στο επάγγελμά του, μια παραδοχή που κυριάρχησε 

στην Αξιολογική Παιδαγωγική και θεμελίωσε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, καθώς αναγνώρισε 

ότι ο χώρος της εκπαιδευτικής πράξης είναι ένας χώρος που τη διαχείρισή του -λιγότερο ή 

περισσότερο- την έχει ο επαγγελματίας εκπαιδευτικός, μέσω της γραφειοκρατίας και της 

νομοκρατίας που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, συνεχώς περιορίζεται. 

Έτσι, το θέμα της αμφισβήτησης του επαγγελματισμού του εκπαιδευτικού τοποθετείται και στην 

πράξη. Ο βαθμός της παιδαγωγικής ελευθερίας εξαρτάται από τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης 

του εκπαιδευτικού συστήματος και αντικατοπτρίζει κατά κανόνα τη μορφή του πολιτικού 

συστήματος μιας χώρας. Στις ανοιχτές κοινωνίες παρατηρείται η τάση αποδυνάμωσης του (Harris, 

Helm, Katz, 2002). 

Κριτήρια επαγγελματικής κατάταξης 

 

Η διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών έχει μετατοπιστεί στην 

εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε μια συνεχή διαδικασία κατάρτισης που αποβλέπει στην βελτίωση 

του διδακτικού τους έργου και στην αναμόρφωση της σχέσης τους με το κοινό τους (Apple 1993).  

Και σ’ αυτό τον τομέα υπάρχει πλουραλισμός απόψεων όσον αφορά στα είδη της 

κατάρτισης: Στην ατομική προσπάθεια ή στην θεσμική κατοχύρωση της κατάρτισης, στην ποιοτική 

θεώρησή της, στο είδος της κατάρτισης θεωρητικής ή πρακτικής, το είδος των αποφάσεων που οι 

εκπαιδευτικοί καθίστανται ικανοί να παίρνουν όπως και το είδος των κρίσεων που κάνουν (Harris, 

Helm, Katz, 2002).  

Στα κριτήρια που έχουν τεθεί σε σχέση με την είσοδο νέων μελών σε μια επαγγελματική 

ομάδα η βασική κατάρτιση αποτελεί το πρώτο κριτήριο στην κατάταξη. Σύμφωνα με τον Guy 

Neave τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επαγγέλματος είναι (Neave, 1997): 

1. «Η κατοχή ενός εξειδικευμένου γνωστικού αντικειμένου. 

2. Ο έλεγχος των συνθηκών από τις οποίες γίνεται κανείς μέλος ενός επαγγέλματος και συχνά 

ο έλεγχος της διαδικασίας απόκτησης των τίτλων σπουδών που αποδεικνύουν ότι κατέχει 

τις απαιτούμενες γνώσεις. 

3. Η ύπαρξη επαγγελματικής δεοντολογίας. 

4. Η δυνατότητα διαγραφής όσων παραβαίνουν τους κανόνες αυτής της δεοντολογίας.  

5. Η δυνατότητα είσπραξης αμοιβής. 
6. Δυνατότητα επιλογής πελατών». 

Έρευνες υποστηρίζουν ότι οι επαγγελματίες κατά παράδοση ξεχωρίζουν από άλλες ομάδες 

εργαζομένων γιατί έχουν (Harris, 1996): 
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1. «Μια εξειδικευμένη βάση γνώσης, μια τεχνική κουλτούρα. 

2. μια δέσμευση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών τους – μια ηθική παροχής 

υπηρεσιών. 

3. μια ισχυρή συλλογική ταυτότητα – μια επαγγελματική δέσμευση, και  

4. συναδερφικό αντί γραφειοκρατικό έλεγχο για την πρακτική και το επαγγελματικό τους 

επίπεδο – μια επαγγελματική αυτονομία». (Day, 1999). 

Αυτονομία και επαγγελματισμός 

Οι αλλαγές που συνέβησαν στο χώρο της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια έθεσαν υπό 

αμφισβήτηση την επαγγελματική αυτονομία των εκπαιδευτικών και του ιδιωτικού και του 

δημοσίου τομέα. Οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες επέβαλλαν την επέμβαση των 

κυβερνήσεων ως ρυθμιστικού μηχανισμού στο χώρο της εκπαίδευσης προκειμένου να 

ανταποκριθούν στο διεθνή ανταγωνισμό. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η ανάδυση της κοινωνίας 

της γνώσης, ο οικονομικός ανταγωνισμός, η παγκοσμιοποίηση και η αλλαγή στη φύση και στη 

μετάδοση της γνώσης κάνει την κρατική παρέμβαση πιο έντονη στο εκπαιδευτικό σύστημα δια 

μέσου αιτημάτων για αποτελεσματικότητα και επίδοση, εντατικοποίηση της εργασίας των 

εκπαιδευτικών, συστημάτων αξιολόγησης, αναλυτικών προγραμμάτων με προκαθορισμένους 

στόχους, μείωση των θέσεων εργασίας, αύξηση των μαθητών στις τάξεις και άρση της μονιμότητας 

των εκπαιδευτικών (Δεδούλη, 1998).  

Οι εκπαιδευτικοί, από την άλλη, πάντα είχαν στηρίξει τον ισχυρισμό τους ότι είναι 

επαγγελματίες στην αντίληψη ότι η θέση τους τούς παρέχει ένα βαθμό αυτονομίας. Οι θεωρητικοί 

της εκπαίδευσης αποδίδουν επίσης ένα μεγάλο μέρος της επαγγελματικής ταυτότητας των 

εκπαιδευτικών στην αυτονομία.  

Ο Hargreaves (1994, 11996, 1997β) τονίζει ότι «η καλή διδασκαλία δεν είναι μονό ζήτημα 

αποτελεσματικότητας και ανάπτυξης τεχνικών και κατάλληλων γνώσεων. Η καλή διδασκαλία 

περιλαμβάνει επίσης δημιουργικότητα, πρόκληση και χαρά» και συνεχίζει τονίζοντας ότι: «η 

επίδραση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης πολύ συχνά τοποθετεί τις εκπαιδευτικές διαδικασίες 

πάνω από τη φροντίδα, στην κατάταξη των προς βελτίωση προτεραιοτήτων. Αποτέλεσμα αυτού 

είναι να περιθωριοποιείται η φροντίδα για πρόσωπα, πράγματα ακόμα και ιδέες …».  

Η έρευνα 

Στην έρευνα αυτή εξετάζεται η έννοια του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών έτσι όπως 

ερμηνεύεται από τους ίδιους και η αναγκαιότητα της συνεχούς κατάρτισης των δασκάλων ως ένα 

από τους κύριους παράγοντες του επαγγελματισμού τους. Άλλωστε η συμβολή του είδους και του 

περιεχομένου της κατάρτισης έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τόσο τους εμπνευστές της εκπαιδευτικής 

πολιτικής όσο και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να ενισχυθούν θεωρητικά και κατά 

συνέπεια να διαμορφώσουν ορθή πρακτική μέσα στο καινούργιο πνεύμα μεταρρυθμίσεων που 

χαρακτηρίζει την εποχή μας. 

Το παραδοσιακό σχολείο της εποχής του μοντερνισμού δίνει τη θέση του στο μεταμοντέρνο 

σχολείο το οποίο θεσμοθετείται μέσα από την εφαρμογή νέων αναλυτικών προγραμμάτων που 

συνάδουν με το πνεύμα της εποχής και ο ρόλος του δασκάλου αλλάζει, αφήνοντας πίσω του 

παραδοσιακά χαρακτηριστικά, εστιάζοντας σε διαφορετικά πεδία προκειμένου να διαμορφώσει μια 

καινούργια επαγγελματική ταυτότητα στο πλαίσιο του μεταρρυθμιστικού πνεύματος.  

Τα στοιχεία που καθορίζουν τη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας του δασκάλου 

εστιάζουν στο πεδίο της δια βίου κατάρτισης, στο πεδίο των συνεργασιών με συναδέλφους, γονείς 

ή άλλους φορείς, στην εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας και στην αποδοχή της 

ετερότητας ως βάση δημιουργίας και όχι ως παράγοντα σύγκρουσης.  
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Το δείγμα της έρευνας  

Για τις ανάγκες τις παρούσας επισκόπησης μοιράστηκαν στα σχολεία της Ρόδου και του 

Ηρακλείου ερωτηματολόγια βασισμένα στις υποθέσεις και τα ερωτήματα που θέσαμε για την 

εξέταση του θέματός μας. 

Η επιλογή του δείγματος ήταν τυχαία, έτσι αυτό θεωρείται αντιπροσωπευτικό, του προς 

εξέταση πληθυσμού. Τελικώς, το δείγμα μας διαμορφώθηκε σε 245 δασκάλους της ευρύτερης 

περιοχής της Ρόδου και του Ηρακλείου Κρήτης (Cohen, Manion, 1994).  

Ερευνητικές Υποθέσεις - Ερευνητικά ερωτήματα 

Οι ερευνητικές υποθέσεις που η μελέτη θα προσπαθήσει να υποστηρίξει είναι: 

 Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την κατάρτιση βασικό στοιχείο του επαγγελματισμού τους.  

 Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η κατάρτιση στο καινούργιο Α. Π. είναι ανεπαρκής.  

 Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς συναδέρφους δεν είναι σε συνάφεια με το 

μεταμοντέρνο πρότυπο του εκπαιδευτικού επαγγελματία.  

 Ποια στοιχεία οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι εμπεριέχονται στον όρο επαγγελματισμός;  

Ανάλυση των δεδομένων 

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται και αναλύονται τα δεδομένα του δείγματος σύμφωνα με 

τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS, και για 

τον έλεγχο της συνάφειας, όπου αξιοποιήθηκαν αντίστοιχοι στατιστικοί παραμετρικοί ή μη έλεγχοι. 

Δεχόμαστε την στατιστικά σημαντική διαφορά, όταν το επίπεδο σημαντικότητας (significance  

level) είναι μικρότερο του (0,05).   

Στοιχεία που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι εμπεριέχονται στον όρο επαγγελματισμός  

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος στην συντριπτική τους πλειοψηφία, (87,5%) θεωρούν ως το 

κυριότερο στοιχείο που εμπεριέχεται στον όρο «επαγγελματισμός», τη συνεχή κατάρτιση στο 

αντικείμενο. Ακολουθούν η επικοινωνία με γονείς και μαθητές, (36,2%) η συνέπεια στην άσκηση 

καθηκόντων και η τήρηση ωραρίου (32,4%) και η συνεργασία με συναδέρφους και διοικητικό 

προσωπικό (29,4%).  

Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών  

Από ορισμένες ερωτήσεις καταγράψαμε τις απόψεις για την κατάρτιση μέσω σεμιναρίων. 

Από τις απαντήσεις σε αυτές μας πληροφορούν για τον αν παρακολουθούν οι εκπαιδευτικοί 

σεμινάρια, για το πλήθος των σεμιναρίων που παρακολουθούν, για τον φορέα διοργάνωσης των 

σεμιναρίων και για τους λόγους οι οποίοι λειτουργούν αρνητικά στην παρακολούθηση των 

σεμιναρίων.  

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 

παρακολουθούν σεμινάρια σε σχέση με την επαγγελματική τους κατάρτιση (94,5%). Από αυτούς, 

παρακολουθούν από ένα έως τρία σεμινάρια το χρόνο, (78,5%), από τρία έως έξι (45,4%) και, 

περισσότερα από έξι σεμινάρια το χρόνο (35,7%). Ο κύριος φορέας διοργάνωσης των σεμιναρίων 

που παρακολουθούν, είναι η υπηρεσία τους (78,5%). Ακολουθούν το πανεπιστήμιο (56,5%) και 

τέλος κάποιος άλλος φορέας διοργάνωσης των σεμιναρίων (34,5%).  

Οι σημαντικότεροι λόγοι που εμποδίζουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σεμινάρια ή 

ημερίδες, προκύπτει ότι είναι κυρίως λόγοι απόστασης (75,5%), η έλλειψη χρόνου και  

οικογενειακοί λόγοι (45,4%). Επιπρόσθετα φαίνεται οι ότι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οικονομικοί 

λόγοι εμποδίζουν την συμμετοχή του σε σεμινάρια (38,5%). Ενδιαφέρον έχει ότι οι εκπαιδευτικοί 

δεν θεωρούν το περιεχόμενο των σεμιναρίων εμπόδιο στην συμμετοχή τους.  
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Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια (68,5%). Μεγάλο 

ποσοστό  από αυτούς θεωρεί ότι τους έχουν βοηθήσει, στην κατανόηση του πνεύματος των  νέων 

βιβλίων και στην διαμόρφωση ορθής πρακτικής (86,5%). Αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό πιστεύει ότι 

τα σεμινάρια αυτά δεν έχουν συμβάλει (54,5%).  

Προτάσεις για το είδος της κατάρτισης  

Ως σημαντικότερο είδος κατάρτισης που επιθυμούν φαίνεται να είναι οι υποδειγματικές 

διδασκαλίες (73,5%). Ακολουθούν  το ενημερωτικό υλικό και τα σεμινάρια (64,5%). Οι 

συναντήσεις με συναδέρφους για ανταλλαγή απόψεων (37,5%). Τέλος οι ομιλίες ειδικών (17,5%).  

Απόψεις για την συμβολή της συνεργασίας με συναδέρφους  

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η συνεργασία υποστηρίζει την διεκδίκηση επαγγελματικών 

αιτημάτων (97,5%). Όσον αφορά την οργάνωση εκδηλώσεων η εικόνα παραμένει ίδια (77,5%). Η 

περίπτωση της από κοινού λήψης αποφάσεων σε σχέση με την διδασκαλία διαφέρει ελάχιστα από 

τα προηγούμενα (68,5%).  

Η τελευταία περίπτωση αφορά, την από κοινού διεξαγωγή της διδασκαλίας. Η εικόνα σε αυτή 

την περίπτωση είναι εντελώς διαφορετική. Η διαφορά υφίσταται κυρίως στο ότι δεν φαίνεται 

συγκεκριμένη τάση στις απόψεις των εκπαιδευτικών. Έτσι υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι η 

συνεργασία συμβάλει σε αυτό το επίπεδο.  

Συμπεράσματα 

Οι Εκπαιδευτικοί θεωρούν, τη συνεχή κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο βασικότερο στοιχείο  

της έννοιας επαγγελματισμός. Αντίθετα, η συνεργασία με συναδέρφους δεν είναι εξίσου σημαντικό 

στοιχείο. Το τελευταίο ενισχύεται και από την ελλιπή διεξαγωγή συγκεντρώσεων με συναδέρφους 

για ανταλλαγή απόψεων.  

Στις προτάσεις των Εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο των σεμιναρίων  αναδεικνύεται  η 

ανάγκη για, θέματα προσανατολισμένα στην καθημερινή πρακτική, σχετικά με τις νέες τάσεις στην 

εκπαίδευση και θέματα που επικεντρώνονται στην θεωρητική κατάρτιση σε σχέση με το 

αντικείμενο. Θέματα κοινωνιολογικού και πολιτικού πλαισίου της εκπαίδευσης δεν θεωρούνται το 

ίδιο αναγκαία. Οι επτά στους δέκα Εκπαιδευτικούς επιθυμούν το περιεχόμενο αυτό, από καθόλου 

έως μέτρια. Η προτίμηση η μη, σε θέματα κοινωνιολογικού και πολιτικού πλαισίου της 

εκπαίδευσης φαίνεται να διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο σπουδών των Εκπαιδευτικών , με 

σχετική υπεροχή ως προς τα θέματα αυτά Εκπαιδευτικών που έχουν μετεκπαιδευτεί (Κοσσυβάκη, 

2003).  

Αντίστοιχα στις προτάσεις των Εκπαιδευτικών για τους τρόπους βελτίωσης της κατάρτισης 

αναδεικνύεται η ανάγκη, για υποδειγματικές διδασκαλίες, ενημερωτικό υλικό και σεμινάρια. Ενώ , 

οι συναντήσεις με συναδέρφους για ανταλλαγή απόψεων και οι ομιλίες ειδικών βρίσκονται στις 

τελευταίες θέσεις των προτιμήσεων τους. Οι Εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται στο 

είδος της κατάρτισης που επιθυμούν ανάλογα με το επίπεδο σπουδών τους  (Biesta, 2005). 

Οι Εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η συνεργασία με τους συναδέρφους θα συμβάλει πρωτίστως 

στην διεκδίκηση επαγγελματικών αιτημάτων, οργάνωση εκδηλώσεων και στην από κοινού λήψη 

αποφάσεων σε σχέση με την διδασκαλία (Κρίβας, 2005).  

Φαίνεται ότι, δεν ακολουθείται από τους Εκπαιδευτικούς το μεταμοντέρνο πρότυπο του 

εκπαιδευτικού επαγγελματία, όσον αφορά στο επίπεδο της συνεργασίας. Τέλος, οι απόψεις των 

Εκπαιδευτικών της Ρόδου δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς το βαθμό συμβολής των 

επιπέδων συνεργασίας με συναδέρφους, ανάλογα με το επίπεδο σπουδών τους. 
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Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι τα ερευνητικά μας δεδομένα, στηρίζουν τις ερευνητικές 

μας υποθέσεις, εκτός από την τελευταία, που αφορά την διαφοροποίηση του είδος της  κατάρτισης 

που επιθυμούν οι Εκπαιδευτικοί σε σχέση με το επίπεδο των σπουδών τους (Λιγνός, 2006).  

Κλείνοντας, πρέπει να σημειώσουμε ότι, η παρούσα επισκόπηση χαρακτηρίζεται ως πιλοτική, 

τα ευρήματα είναι ανιχνευτικά και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με μεγάλη προσοχή 

(Χατζηπαναγιώτου, 2001). 
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MOV-UP: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 

ΣΤΗ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

Μπερτσιά Βασιλική 

vbertsia@yahoo.gr  

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Ρίζου Αικατερίνη 

katerinarizou@hotmail.gr  

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

 

Αμπαρτζάκη Μαρία 

ampartzm@uoc.gr  

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

 

Περίληψη  

Kατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017-2018 οι εκπαιδευτικοί της Γ’ τάξης του 

Ζάννειου Εκπαιδευτηρίου, συμμετέχουμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα MOV-UP το οποίο 

χρηματοδοτείται από το Erasmus+. Μέσα από το εν λόγω ευρωπαϊκό πρόγραμμα στοχεύουμε στη 

βελτίωση των προσωπικών μας πρακτικών, ως εκπαιδευτικοί, αλλά και στην υιοθέτηση νέων 

μεθόδων οι οποίες σχετίζονται με τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις. Η ενασχόλησή μας με το 

πρόγραμμα εστιάζει στην κεραμική της μινωικής εποχής. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από επιμόρφωση 

και καθοδήγηση, επιθυμούμε να μετασχηματίσουμε τις πρακτικές και την επιστημολογία στη 

διδακτική μας πράξη ανοίγοντας νέους ορίζοντες μάθησης. 

Προσπαθώντας να ξεφύγουμε από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και προσέγγισης 

της νέας γνώσης, και με κύριο όχημα την τοπική ιστορία όπως εκείνη διαφαίνεται μέσα από τα 

αγγεία της μινωικής εποχής, στοχεύουμε στην καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης των μαθητών 

και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που κρίνονται σημαντικές για τον 21ο αιώνα. Σημασία για τη 

συμμετοχή μας στο πρόγραμμα, έχει να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους με τους οποίους η γνώση 

να προέρχεται από την ανακάλυψη των ίδιων των μαθητών, τη διερεύνηση, τον διάλογο και την 

παρατήρηση των μαθητών/τριών και όχι μέσω της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής μεθόδου, που 

ενίοτε υιοθετείται ακόμα μέχρι σήμερα. 

Λέξεις κλειδιά: οικοδόμηση γνώσης, διερευνητική μάθηση, τοπική ιστορία 

1. Εισαγωγή 

Στη μελέτη μας παρουσιάζεται η μέχρι τώρα εμπειρία μας, μέσα από τις δραστηριότητες, τις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν. Βασικές έννοιες όπως οι χωρικές 

έννοιες, οι χρονικές έννοιες αλλά και η ενασχόληση με συγκεκριμένα τεκμήρια και στοιχεία της 

τοπικής ιστορίας, μας δίνουν την ώθηση να προσεγγίσουμε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο τη 

νέα γνώση, η οποία οικοδομείται από τους μαθητές και ενσωματώνει τις προσωπικές τους σκέψεις, 

εμπειρίες και ανησυχίες. Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παραθέσει ένα παράδειγμα 

προσέγγισης της τοπικής ιστορίας μέσα από την Τέχνη το οποίο εφαρμόστηκε σε μαθητές της Γ’ 

τάξης Δημοτικού Σχολείου. Ουσιαστικά, το κύριο θεωρητικό μας υπόβαθρο αποτελείται από 

καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (που θα αναλυθούν στη συνέχεια) όπως η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και η χρήση του STEAM στην εκπαιδευτική πρακτική.  

mailto:vbertsia@yahoo.gr
mailto:katerinarizou@hotmail.gr
mailto:ampartzm@uoc.gr
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2. 1. Γενικό Πλαίσιο: Τι είναι το MOV-UP – Επιστημολογία προγράμματος 

Το ΜOV-UP  αποτελεί ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται 

από το Erasmus+. Υλοποιείται σε διάφορα σχολεία της Ευρώπης μέσα στα οποία συγκαταλέγονται 

και ελληνικά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο  τη δημιουργία ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος το οποίο θα βοηθά τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία και 

υιοθέτηση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών με σκοπό  τη συναισθηματική ενδυνάμωση των 

μικρών παιδιών (συμπεριλαμβανομένων αξιών, κινήτρων και στάσεων ζωής). Κύρια πεποίθηση του 

εν λόγω προγράμματος είναι ότι η ανάπτυξη κινήτρων και αξιών μπορεί να εξελιχθεί στην 

προσχολική εκπαίδευση μέσα από τις πρακτικές εκπαιδευτικών κατάλληλα επιμορφωμένων και με 

αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα δημιουργηθεί, έχει ως 

στόχο να «εξοπλίσει» τους εκπαιδευτικούς με τα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης και 

παιδαγωγικής ανάλυσης, καθώς και με τις στρατηγικές παρέμβασης που θα βοηθήσουν στον 

συγχρονισμό αξιών και κινήτρων των μαθητών/τριών προερχόμενων από ποικίλα πολιτισμικά 

περιβάλλοντα με αξίες αλλά και κίνητρα που είναι αποδεκτά και συμβατά μέσα στη σύγχρονη 

Ευρωπαϊκή κοινότητα. 

To πρόγραμμα MOV-UP υιοθετεί την επιστημολογία του κονστρουκτιβισμού και τις δύο 

κύριες παραδοχές της: α) «ότι δεν υπάρχει απόλυτα αντικειμενική γνώση ή εξήγηση του 

κοινωνικού κόσμου, και β) η πραγματικότητα οικοδομείται από μία πολλαπλότητα υποκειμενικών 

νοημάτων» (Φρυδάκη, 2009, σ. 240-1). 

Οι συνέπειες των παραπάνω είναι ότι η γνώση δε θεωρείται ως μία παγιωμένη κατάκτηση, 

αλλά ως κάτι προσωρινό και τίθεται υπό διαρκή έλεγχο (Φρυδάκη, 2009· Crotty, 1998). Θεωρούμε 

ότι η γνώση «κατασκευάζεται» και η κατασκευή της επηρεάζεται ποικιλοτρόπως από παράγοντες 

όπως το φύλο, η φυλή, ή ο γεωγραφικός τόπος και ο χρόνος (Mac Naughton, 2003). Με αυτή τη 

λογική αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές «κατασκευές» γύρω από ένα θέμα κι 

επομένως η επικρατέστερη «κατασκευή» δε μπορεί να θεωρείται ως η «απόλυτη αλήθεια». Η 

αντίληψη ότι η γνώση είναι μία «προσωρινή κατασκευή» συνεπάγεται ότι επίσης εξαρτάται από τις 

αλληλεπιδράσεις ανθρώπων και παραγόντων κι εξελίσσεται  (Φρυδάκη, 2009).  

Οι παραπάνω παραδοχές επηρεάζουν αντίστοιχα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε 

τις διαδικασίες μάθησης. Στο MOV-UP λοιπόν, δε ζητάμε από τους μαθητές να απομνημονεύσουν 

αλλά να οικοδομήσουν τη γνώση, να τη διαμορφώσουν με βάση τις προσωπικές τους αντιλήψεις 

και μέσα από την αυτοψία, τη συνεργατικότητα, τη διαπραγμάτευση. Οι ερωτήσεις έχουν 

πρωτεύοντα ρόλο και ενθαρρύνουμε τους μαθητές να αναζητούν τις απαντήσεις που θα επιφέρουν 

νέες ερωτήσεις. Οι διδακτικές παρεμβάσεις επομένως εστιάζουν στην παροχή επιλογών όσον 

αφορά τις πηγές πληροφοριών και στην καλλιέργεια ενός κλίματος εγρήγορσης, ανακάλυψης και 

συνεργασίας. 

2.2. Μέθοδος Έρευνας – Τρόποι συλλογής και αξιοποίησης δεδομένων 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας που έγινε πάνω 

στην υλοποίηση του προγράμματος MOV-UP στην τάξη μας. Τα ερωτήματα της έρευνας μας ήταν 

τα εξής: Βελτιώθηκαν οι προσωπικές μας πρακτικές μέσα από την υιοθέτηση νέων μεθόδων που 

βασίζονται στην επιστημολογία του κονστρουκτιβισμού; Μπορέσαμε να οργανώσουμε μαθησιακές 

καταστάσεις οι οποίες να στηρίζονται στην προσωπική έρευνα και τη συνεργασία των μαθητών και 

τη διαπραγμάτευση της γνώσης; 

Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα, οργανώσαμε τη συλλογή ενός εύρους 

δεδομένων τα οποία συμπεριλάμβαναν: τους προγραμματισμούς των διδακτικών ωρών, 

επιλεγμένες ηχογραφήσεις των αλληλεπιδράσεων των παιδιών, συλλογή δειγμάτων εργασίας των 

παιδιών, καταγραφή των προφορικών συζητήσεων με τους συντονιστές του προγράμματος MOV-

UP, και το προσωπικό μας ημερολόγιο. Τα δεδομένα αυτά υπέστησαν θεματική ανάλυση (Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015· Miles & Huberman, 1994): Τα κύρια θέματα που προέκυπταν από τους διαλόγους, 

τα δείγματα εργασίας και τα ημερολόγια κατηγοριοποιήθηκαν και έγινε αντιπαραβολή και 
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σύγκριση με τους στόχους που είχαν τεθεί κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του 

προγράμματος. Οι δύο κύριες κατηγορίες στις οποίες ταξινομήθηκαν τα θέματα ήταν α) οι 

πρακτικές που δίνουν έχουν ενδείξεις αλλαγής και βελτίωσης και β) οι πρακτικές που δίνουν την 

εικόνα παγιωμένων πρακτικών που δεν έχουν αλλάξει. Τα συλλεχθέντα δεδομένα θα αποτελέσουν 

αντικείμενο περεταίρω ανάλυσης και ερμηνείας από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος.  

2. 5. Δεξιότητες του 21ου αιώνα 

Στα πορίσματα του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την παιδεία  (ΥΠΕΠΘ, 2016)  

επισημαίνεται «η υποχρέωση της πολιτείας να εκπαιδεύει σήμερα τους μαθητές και μαθήτριες για 

να γίνουν οι εγγράμματοι πολίτες του 21ου αιώνα, να υπηρετήσουν με συλλογική συνείδηση την 

κοινωνία στην οποία ζουν, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του πλανήτη, και να προσαρμόζονται 

στις συνεχείς αλλαγές που συντελούνται: αλλαγές στη μορφή της οικονομίας με την 

«παγκοσμιοποίηση» του (οικονομικού) κεφαλαίου· αλλαγές στους τρόπους μεταφοράς, των 

πληροφοριών, των ανθρώπων και αγαθών με τις γνωστές συνέπειες της «διεθνοποίησης»· αλλαγές 

στην πολιτισμική σύνθεση των κοινωνιών που οδηγούν σε αυξανόμενη πολιτισμική και γλωσσική 

ποικιλότητα· αλλαγές στο επικοινωνιακό τοπίο (στα μέσα επικοινωνίας που είναι πια διαθέσιμα και 

στα επίπεδα πολυτροπικής επικοινωνίας στη δημόσια και ιδιωτική ζωή των πολιτών· αλλαγές 

θεσμικές στην εκπαίδευση ως προς το μέλλον του σχολείου και την σχολική τάξη του μέλλοντος.»  

Στον Πίνακα 1 (Πετροπούλου, 2015) παρουσιάζονται οι δεξιότητες του 21 ου αιώνα (με βάση 

το μοντέλο των Binkley et al., 2012). 
 

Πίνακας 1.1: Δεξιότητες 21ου αιώνα σύμφωνα με τους Binkley et al. (2012, όπ. αναφ.  στο Πετροπούλου, 2015) 

 

Δεξιότητες 21ου αιώνα 

 Καινοτομία και Δημιουργικότητα 

 Κριτική σκέψη - Επίλυση προβλημάτων -Λήψη αποφάσεων 

 Μεταγνώση (μαθαίνω πώς να μαθαίνω) 

 Επικοινωνία 

 Συνεργασία 

 Πληροφοριακός Γραμματισμός 

 Τεχνολογικός Γραμματισμός 

 Πολιτότητα 

 Καριέρα και Ζωή 

 Προσωπική και Κοινωνική υπευθυνότητα 

2. 6. Επιστημονική σκέψη 

 Η εκπαίδευση μέσα από την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τις Τέχνες και τα 

Μαθηματικά (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) αποτελεί κύριο σημείο 

ενδιαφέροντος σε διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο τα τελευταία χρόνια (Yakman, 

Hyonyong, 2012).  

Συγκεκριμένα, η επιστήμη (Science) αφορά όλα εκείνα που υπάρχουν στη φύση και πώς μας 

επηρεάζουν, καθώς επίσης και από τι επηρεάζονται (Rutherford & Ahlgren, 1989). Η Τεχνολογία 

(Technology) αφορά όλα όσα έχουν φτιαχτεί από τον άνθρωπο και όλες τις καινοτομίες, τις 

αλλαγές ή τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο περιβάλλον για να ικανοποιήσουν ανάγκες και 

επιθυμίες του ανθρώπου (ITEA, 2000). Η μηχανική (Engineering) αποτελεί τη συστηματική, και 

συχνά επαναλαμβανόμενη, προσέγγιση σχεδιασμού αντικειμένων, διαδικασιών και συστημάτων με 

σκοπό την κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών και επιθυμιών (NRC, 2012). Τα Μαθηματικά 

(Mathematics) σχετίζονται με τη μελέτη των αριθμών, των συμβολικών σχέσεων, των σχεδίων, των 
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σχημάτων, της αβεβαιότητας και της αιτιολογίας (AAAS, 1993 & NCTM, 2000) . Οι Τέχνες (Arts) 

περιλαμβάνουν τις καλές τέχνες, τις ελευθέριες και τις αισθησιοκινητικές τέχνες.  

Σύμφωνα με τον Dewey (1916) η «δυσαρμονία» μεταξύ των σχολικών εγχειριδίων και των 

βιωμάτων των μαθητών δημιουργεί προβλήματα αναφορικά με την παρώθηση (κίνητρα) και τη 

μεταφορά της γνώσης. Μέσα από την προσέγγιση της εκπαίδευσης STEAM οι μαθητές 

εμπλέκονται σε πραγματικές καταστάσεις και η γνώση που οικοδομούν είναι τρέχουσα, έτσι ώστε 

να τους δίνει τη δυνατότητα να επιλύσουν καθημερινά ρεαλιστικά προβλήματα. Αυτό τους 

ενδυναμώνει ως πολίτες του 21ου αιώνα και τους επιτρέπει να αναζητούν συνεχώς τη νέα γνώση 

και να την μεταφέρουν σε νέες καταστάσεις διαρκώς (Yakman & Hyonyong, 2012).  

Βασιζόμενοι σε αυτή την προσέγγιση δημιουργήσαμε ένα προπαρασκευαστικό στάδιο στο 

πρόγραμμά μας με σκοπό να αναπτυχθούν απαραίτητες δεξιότητες στους/στις μαθητές/τριές μας 

προτού περάσουν στη μελέτη της βασικής μας θεματολογίας. Για διάστημα δύο μηνών οι 

μαθητές/τριες ασκήθηκαν σε δεξιότητες σχετικές με τις χωρικές έννοιες (προσανατολισμός, 

ερμηνεία χάρτη, χρήση πυξίδας, χρήση βασικών εννοιών χωρικής αντίληψης, παρατήρηση, 

καταγραφή, εστίαση) αλλά και τις χρονικές (προσωπική αντίληψη του χρόνου μέσα από τα 

καθημερινά βιώματα). 

 Ενδεικτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την ανάπτυξη της χωρικής 

αντίληψης των μαθητών/τριών: 

 Δημιουργία ρολών εστίασης με απλά υλικά και παρατήρηση στοιχείων στον χώρο της 

αυλής. 

 Απεικονιστική καταγραφή αντικειμένων από τον χώρο του σχολείου σε κενά φύλλα.  

 Παιχνίδι γρίφων με δραστηριότητες όπως: εύρεση της θέσης μας στον χάρτη του σχολείου, 

χρήση βασικών εννοιών προσανατολισμού (π.χ. δεξιά, αριστερά κ.λπ.), χρήση πυξίδας για 

προσανατολισμό στον χώρο, μελέτη γεωφυσικού και πολιτικού χάρτη της Ελλάδας.  

 Μελέτη πινάκων με οφθαλμαπάτες και δημιουργία μιας φανταστικής ιστορίας από τους/τις 

μαθητές/τριες που να βασίζεται σε αυτές τις εικόνες. 

 Εξάσκηση στη μεγέθυνση και τη σμίκρυνση εικόνας μέσα από το zoom in και το zoom out 

σε κάμερα όπου οι μαθητές/τριες τραβούσαν σε βίντεο συμμαθητές/τριές τους που 

υποδύονταν τηλεοπτικούς παρουσιαστές. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την ανάπτυξη των χρονικών 

εννοιών των μαθητών/τριών: 

 Δημιουργία ιστορίας με τις βασικές λέξεις: αρχικά, έπειτα, τελικά  

 Σύνταξη εβδομαδιαίου προγράμματος μαθητών/τριών 

2. 7. Εφαρμογή του προγράμματος στη Γ’ Δημοτικού 

Ολοκληρώνοντας το προπαρασκευαστικό στάδιο, προχωρήσαμε εφαρμόζοντας το κυρίως 

μέρος του προγράμματος. Στόχος μας ήταν η θεματολογία του προγράμματος να είναι συνδεδεμένη 

αφενός με την τοπική ιστορία της Κρήτης και, αφετέρου με τα γνωστικά αντικείμενα της Γ΄ τάξης 

του Δημοτικού. Έτσι, καταλήξαμε στο κεντρικό θέμα με τίτλο «Αγγεία της Μινωικής Περιόδου». 

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων βασίστηκε στις βασικές αρχές μάθησης του MOV-UP, 

κινήθηκε γύρω από τη θεματολογία του προγράμματος και προσαρμόστηκες στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών.   

Ενδεικτικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικές δράσεις και επισκέψεις που υλοποιήθηκαν:  

 Δραματοποίηση της χρήσης των πιθαριών από τη μινωική περίοδο μέχρι τη σύγχρονη 

εποχή. 

 Ομαδική καταγραφή των γνώσεων και των εμπειριών των μαθητών αναφορικά με τα  

πιθάρια και αγγεία της μινωικής περιόδου, καθώς και των αποριών τους. 
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 Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, αναζήτηση των πιθαριών 

στους χώρους του, συλλογή στοιχείων, παρατήρηση λεπτομερειών, αναπαραστατική 

καταγραφή και την απεικόνιση των πιθαριών. 

 Συγκέντρωση των καταγραφών και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν από το μουσείο και 

επεξεργασία σε ομάδες. Συλλογική ομαδοποίηση των σκέψεων και των παρατηρήσεων σε 

χαρτί του μέτρου.  

 Καταγραφή γνώσεων που τα παιδιά αποκόμισαν και αποριών που δημιουργήθηκαν μετά την 

επίσκεψη. 

 Συλλογική αποτύπωση της γνώσης μέσα από εικαστική δημιουργία. 

 Βιβλιογραφική έρευνα. 

 Εκπαιδευτική επίσκεψη σε εργαστήριο κεραμικής, γνωριμία με τον τρόπο κατασκευής και 

τη διακόσμηση πήλινων αγγείων. 

 Δημιουργία αφίσας ή φυλλαδίου όπου αναγράφονται τα συγκεκριμένα βήματα κατασκευής 

ενός πήλινου αντικειμένου. Χρήση φωτογραφικού υλικού από την αντίστοιχη εκπαιδευτική 

επίσκεψη, καθώς επίσης και υλικού που τα παιδιά συγκέντρωσαν από διάφορες πηγές.  

 Κατασκευή πήλινων αντικειμένων στην τάξη με εφαρμογή των τεχνοτροπιών που τα παιδιά 

γνώρισαν σε προηγούμενη εκπαιδευτική επίσκεψη σε εργαστήριο κεραμικής. Διακόσμηση 

των αντικειμένων με φυσικά υλικά που συγκεντρώθηκαν από μαθητές και εκπαιδευτικούς.  

 Εκπαιδευτική επίσκεψη σε παραδοσιακό εργαστήριο κεραμικής στο Θραψανό, όπου οι  

μαθητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να λύσουν απορίες που προκύψαν  μέχρι στιγμής μέσα 

από συνέντευξη σε ειδικό τεχνίτη. Παρατήρηση των εργαλείων που χρησιμοποιούν σήμερα 

οι κεραμοποιοί με σκοπό την  αντιπαραβολή με αυτά που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν.  

 Χρήση τροχού για την κατασκευή κεραμικών. 

 Μελέτη άρθρων εφημερίδων για τις ανασκαφές στην Κνωσό και τα ευρήματά τους. Οι 

μαθητές ανά ομάδες αναζήτησαν πληροφορίες για τα θέματα των άρθρων που μελέτησαν 

μέσα από εγκυκλοπαίδειες, ιστορικά βιβλία και το διαδίκτυο.  

 Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κνωσό όπου οι  μαθητές παρακολούθησαν ξενάγηση με τη 

βοήθεια εικονικής περιήγησης σε όλους τους χώρους του ανακτόρου με τη βοήθεια 

ατομικών τάμπλετ που είχαν ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή.  Έπειτα, ανά ομάδες έπαιξαν 

ένα κυνήγι γρίφων ψάχνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το ανάκτορο και όσα 

είχαν μάθει στο πρόγραμμα μέχρι στιγμής. 

 Προετοιμασία τελικής πολυτροπικής εγκατάστασης στην οποία οι μαθητές μόνοι έχουν 

σχεδιάσει και τελειοποιήσει πληθώρα κατασκευών, διαδραστικών  εκθεμάτων, παιχνιδιών 

και εγκαταστάσεων με σκοπό να παρουσιάσουν όλα όσα διερεύνησαν κατά τη φετινή 
σχολική χρονιά.  

3. Συμπεράσματα 

Μέσα από τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου προγράμματος στις τάξεις μας και την 

καθοδήγηση που δεχτήκαμε από τους επιστημονικά υπεύθυνους του προγράμματος στη χώρα μας 

(με τη μορφή συζητήσεων ανατροφοδότησης αλλά και επιμορφωτικών συναντήσεων) θεωρούμε 

ότι βελτιώσαμε τις προσωπικές μας πρακτικές κατά τη διδασκαλία σε γενικότερο επίπεδο. Οι 

αλλαγές οι οποίες έγιναν στην προσέγγισή μας κατά την εκπαιδευτική πράξη δεν αφορούν μόνο τις 

διδακτικές ώρες που διεξαγόταν το πρόγραμμα αλλά κάθε στιγμή διδασκαλίας και επαφής με τους 

μαθητές.          

Ουσιαστικά, η προσέγγισή μας αναφορικά με τη γνώση τροποποιήθηκε και πλέον δε 

θεωρούμε τη γνώση ως μία και αντικειμενική, αλλά έχουμε αντιληφθεί πως ο κάθε μαθητής της 

δίνει υποκειμενική χροιά και υπόσταση ανάλογα με τις εμπειρίες, τις αναπαραστάσεις και τα 

βιώματά του. Εμείς ως εκπαιδευτικοί δεν είμαστε «αυθεντίες» που μεταδίδουμε στους/στις 

μαθητές/τριές μας τη νέα γνώση και εκείνοι την εφαρμόζουν απλώς. Αντίθετα, είμαστε 
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συνοδοιπόροι σε μια διαδικασία οικοδόμησης της νέας γνώσης από τα ίδια τα παιδιά. Μέσα από 

την επαφή με την τοπική ιστορία, την εμπλοκή σε πραγματικές καταστάσεις και ρεαλιστικά 

προβλήματα οι μαθητές/τριες φτάνουν μόνοι τους σε συμπεράσματα, προσπαθούν να 

δημιουργήσουν και να ελέγξουν τις υποθέσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές μας κατακτούν 

πολλές από τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η συνεργασία και η 

ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων. Προσεγγίζουν μόνοι την ιστορία του τόπου τους, υιοθετώντας 

μία κριτική σκοπιά και βλέποντας τα γεγονότα μέσα από τη δική τους ματιά.  Σιγά-σιγά οι ίδιοι 

ενθαρρύνονται στο να αυτενεργούν και να δρουν ανεξάρτητα, ενώ ο εκπαιδευτικός αποτελεί μία 

φιγούρα που δρα επικουρικά στη μαθησιακή διαδικασία. Δεν παρέχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις 

αλλά υιοθετούμε την προσέγγιση της φθίνουσας σκαλωσιάς (scaffolding), όπου σύμφωνα με τον 

Ματσόπουλο (2010) αποστασιοποιούμαστε και δίνουμε χώρο στους μαθητές να φτάσουν μόνοι 

τους στα συμπεράσματα και να αναζητήσουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τους γεννιούνται. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ερωτήσεων ανοικτού τύπου οι οποίες αφήνουν μεγάλο περιθώριο 

σκέψης και δημιουργίας υποθέσεων από τους μαθητές. Μάλιστα, πολλές φορές απαντάμε σε 

ερωτήσεις των μαθητών/τριών με δεύτερη ερώτηση. Αυτό τους ωθεί στο να σκεφτούν και να μην 

αναζητούν μία έτοιμη και παγιωμένη απάντηση.     

Παράλληλα, στις δράσεις και τα μαθήματά μας πλέον δεν προσφέρουμε στους/στις 

μαθητές/τριες μία πηγή ή ένα υλικό. Υπάρχει η κατά το δυνατόν πληθώρα επιλογών και διεξόδων 

έκφρασης, ώστε κάθε παιδί να δώσει ένα προσωπικό στίγμα σε αυτό που παράγει. Παραδείγματος 

χάριν, σε κατασκευές μακέτας συμπεριλαμβάνουμε υλικά όπως: κούτες, όσπρια, κουτάκια, 

χαρτόνια κ.λπ. Στο ίδιο πλαίσιο βρίσκεται και η αναζήτηση πληροφοριών με σκοπό την απάντηση 

σε ερωτήματα των μαθητών που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια του προγράμματος ή και μιας 

διδασκαλίας. Δηλαδή, οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες από βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, το 

διαδίκτυο αλλά και ρωτώντας τρίτα πρόσωπα. Αυτό προσφέρει μια πολυδιάστατη προσέγγιση κάθε 

θέματος και δίνει διέξοδο στην προσωπική έκφραση κάθε μαθητή/τριας.     

  

Έτσι, η αλληλεπίδραση μέσα στην τάξη (και στους χώρους που πραγματοποιούνται οι 

δράσεις μας) δεν έχει τη μορφή ping pong όπου ο κάθε μαθητής αλληλεπιδρά με ένα μαθητή ή τον 

εκπαιδευτικό και οι άλλοι παρακολουθούν απλώς χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή και κατ’ επέκταση 

ενδιαφέρον. Αντίθετα, η αλληλεπίδραση γίνεται με τη μορφή basket όπου όλοι οι μαθητές έχουν 

χώρο και χρόνο έκφρασης, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό σε μια συνεχή 

διαδικασία οικοδόμησης της νέας γνώσης.      Ακολουθεί ένα 

παράδειγμα συζήτησης στην τάξη μετά την εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ηρακλείου με σκοπό με την παρατήρηση των μινωικών πίθων.  

Μαθητής Α: «Μα γιατί μερικά πιθάρια είχαν πάνω χταπόδια και ψάρια;» 

Δασκάλα: «Γιατί, άραγε, να έχουν άραγε τέτοια σχέδια;» 

Μαθητής Β: «Ίσως επειδή σε αυτά μετάφεραν ψάρια που πουλούσαν!» 

Μαθητής Γ: «Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη έχει θάλασσα, οπότε ίσως γι’ 

αυτό να είχαν κάνει τέτοια σχέδια».  

  

Γίνεται, επομένως, αντιληπτός ο νέος τρόπος προσέγγισης της νέας γνώσης, όπου οι 

μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με τα ερεθίσματα και μόνοι τους στη συνέχεια δημιουργούν 

υποθέσεις και αγγίζουν την τοπική ιστορία μέσα από ερωτήσεις, διερεύνηση και αναζήτηση 

απαντήσεων.  
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Περίληψη 

Ο γενικός σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της έμμεσης επίδρασης του ηγετικού 

μοντέλου πρόσκλησης (ΗΜΠ) στην ακαδημαϊκή επίδοση μέσω των σύγχρονων πρακτικών ηγεσίας 

(ΣΠΗ) στα Λύκεια της Κύπρου. Για την ενίσχυση του στόχου αυτού διερευνήθηκε και ο βαθμός 
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αποτελεσματικότητας της ομάδας των σχολείων που εφάρμοζε τις πρακτικές του ΗΜΠ, σε σχέση 

με την ομάδα των σχολείων που τις εφάρμοζε λιγότερο. Στην  έρευνα συμμετείχαν 2 δείγματα 

εκπαιδευτικών: το Α δείγμα με 256 εκπαιδευτικούς αποτελούσε την ομάδα των σχολείων που 

εφάρμοζε τις πρακτικές του ΗΜΠ, ενώ το Β δείγμα με 275 εκπαιδευτικούς την ομάδα των 

σχολείων που τις εφάρμοζε λιγότερο. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, η Α ομάδα που εφάρμοζε 

τις πρακτικές του μοντέλου παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά σε όλες τις διαστάσεις του, 

όπως επίσης καλύτερη προσαρμογή του μοντέλου σε σχέση με τη Β ομάδα που τις εφάρμοζε 

λιγότερο. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν την αποτελεσματικότητα του μοντέλου και 

καταδεικνύουν την ανάγκη εφαρμογής των πρακτικών του από το σύνολο των διευθυντών για 

αποτελεσματικότερη μάθηση.   

 

Λέξεις κλειδιά: Ηγετικό μοντέλο πρόσκλησης, σύγχρονες πρακτικές ηγεσίας, ακαδημαϊκή 

επίδοση. 

1. Εισαγωγή 

Γενικά, τα ευρήματα της έρευνας και μεταναλύσεων, αποκάλυψαν ότι οι επιτυχημένοι 

σχολικοί ηγέτες είναι αυτοί που συμβάλλουν με έμμεσους τρόπους στη βελτίωση της επίδοσης. Τα 

αποτελέσματα της σύγχρονης έρευνας  υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα πρακτικών όπως:  

 Χάραξη Κατεύθυνσης μέσω της ανάπτυξης του σχολικού οράματος, της υιοθέτησης στόχων 

και της δημιουργίας υψηλών προσδοκιών επίδοσης.  

 Ανάπτυξη των Ανθρώπων μέσω της προαγωγής εξατομικευμένης στήριξης, δημιουργίας 

πνευματικής κινητοποίησης, και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών οργανωτικής 

αποτελεσματικότητας. 

 Διαχείριση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος μέσω του σχεδιασμού και επίβλεψης της 

διδασκαλίας, προαγωγής της εκπαιδευτικής στήριξης, διαχείρισης της σχολικής προόδου 

και επικέντρωσης στη διδασκαλία και μάθηση. 

 Επανασχεδιασμό και Οργάνωση της σχολικής μονάδας μέσω της ενδυνάμωσης της 

κουλτούρας συνεργασίας, συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις σχολικές αποφάσεις και 

ανάπτυξης δημιουργικών σχέσεων με την κοινότητα (Day et al, 2009, 2016· Fullan 2010· 

Leithwood, Harris, & Hopkins, 2008· Moos et al., 2011· Mulford, 2006· Robinson, 2010· 

Supovitz et al, 2010· Waters, Marzano & McNulty, 2003). 

Για την ικανοποίηση των πρακτικών και διαδικασιών, που θα οδηγούσαν στην οργάνωση της 

μάθησης και τη δημιουργία ενός φιλόξενου σχολικού κλίματος για ποιοτική και αποτελεσματική 

εκπαίδευση, αναπτύχθηκε το ΗΜΠ, ένα συμμετοχικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται στις σχέσεις, τη 

συλλογικότητα, αλληλεπίδραση των ανθρώπων, προάγει μία θετική παρωθητική δομή και βρίσκει 

εφαρμογή στις ΣΠΗ. Το μοντέλο αυτό μετατοπίζει την έμφαση της ηγεσίας από τον έλεγχο και την 

εξουσία, στην εμπιστοσύνη, στον σεβασμό, στην αισιοδοξία, στη συνεργασία, και απευθύνεται σε 

άτομα που θεωρούνται ικανά και υπεύθυνα (Purkey & Novak, 1996, 2008· Purkey & Schmidt, 

1996, 2010).  

1.1 Το Ηγετικό Μοντέλο Πρόσκλησης 

Το ΗΜΠ είναι μια συλλογή παραδοχών, οι οποίες προσπαθούν να προάγουν τα μέσα για ένα 

σκόπιμο κάλεσμα των ανθρώπων για πραγματοποίηση των απεριόριστων δυνατοτήτων τους 

(Purkey & Novak, 1988· Purkey & Schmidt, 1990· Purkey & Stanley, 1991). Η θεωρία της 

πρόσκλησης, από όπου προέρχεται το ηγετικό μοντέλο πρόσκλησης, στηρίζεται στο δημοκρατικό 

ήθος, στη θεωρία της αντιληπτικής παράδοσης και αυτοαντίληψης, (Shaw, Siegel, & Schoenlein, 

2010). 
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Το δημοκρατικό ήθος έχει τις βάσεις του στο έργο του Dewey (Purkey & Novak, 2008). Η 

δημοκρατία μπορεί να θεωρηθεί ένα κοινωνικό ιδεώδες που βασίζεται στην πεποίθηση, ότι όλοι οι 

άνθρωποι είναι σημαντικοί και μπορεί να προοδεύσουν μέσω της συμμετοχής τους στη διοίκηση. 

Το ΗΜΠ αντανακλά αυτό το δημοκρατικό ήθος, μέσω του διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και 

της κατανομής των δραστηριοτήτων. Η θεωρία της αντιληπτικής παράδοσης υποστηρίζει, ότι η 

ανθρώπινη συμπεριφορά είναι προϊόν των μοναδικών τρόπων που τα άτομα βλέπουν τον κόσμο 

(Combs, 1962). Επομένως τοποθετεί τη συνείδηση στο κέντρο της προσωπικότητας, θεωρώντας ότι 

το άτομο συμπεριφέρεται σύμφωνα με το πώς βλέπει τα πράγματα και η ανάπτυξή του λαμβάνει 

χώρα, όταν καταλαβαίνει τη φύση των αντιλήψεών του (Jourard, 1968· Rogers, 1969).  

Το ερώτημα, «Ποιος είμαι και πώς θα ταιριάξω μέσα στον κόσμο;», πηγάζει από τη θεωρία 

της αυτό-αντίληψης, η οποία είναι ένα σύνθετο και δυναμικό σύστημα πεποιθήσεων, που κάθε 

άτομο εκλαμβάνει ως αλήθειες για την προσωπική του ύπαρξη. Η συμπεριφορά αναπτύσσεται από 

τους τρόπους που ένα άτομο βλέπει τον εαυτό του και αυτοί οι τρόποι είναι αποτέλεσμα της 

προηγούμενης, αλλά και αιτία της επακολουθούσης ανθρώπινης δραστηριότητας (Jourard, 1968· 

Rogers, 1969). Αυτές οι θεμελιακές θεωρίες προάγουν την ανθρωπιστική και πρόσωπο-κεντρική 

λογική για τις πέντε παραδοχές του ΗΜΠ: τη φροντίδα, την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, την 

αισιοδοξία και τη στοχευμένη πρόθεση. 

Η Φροντίδα μπορεί να οριστεί ως το ενδιαφέρον που επιδεικνύει ο ηγέτης για την ευημερία 

των εκπαιδευτικών του και εκδηλώνεται με τη συμπάθεια, τη συναίσθηση και τη δέσμευση προς 

αυτούς. Η επίδειξη φροντίδας από τον ηγέτη προς τους εκπαιδευτικούς συμβάλλει στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και απόδοσής τους στη διδασκαλία (Kroth & Keeler, 2009). Η Εμπιστοσύνη 

συνδέεται με την αξιοπιστία, την ακρίβεια και την αφοσίωση. Η ανθρώπινη ύπαρξη αναδεικνύεται 

μέσα από μια συνεχή συνεργατική δραστηριοποίηση, όπου η διαδικασία είναι τόσο σημαντική όσο 

και το αποτέλεσμα. Η επίδειξη εμπιστοσύνης φαίνεται να ενεργεί θετικά στην ανάπτυξη της 

συνεκτικότητας και προαγωγής της ομαδικής προσπάθειας (Purkey & Siegel, 2003, Seldom, 2009). 

Ο Σεβασμός είναι μια έμφυτη ανάγκη, οι άνθρωποι είναι ικανοί, πολύτιμοι, υπεύθυνοι και πρέπει 

να αντιμετωπίζονται με τον ανάλογο σεβασμό (Purkey, 1992). Όταν ο ηγέτης επιδεικνύει σεβασμό 

προς τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους, έχει ως αποτέλεσμα την ενθάρρυνση και κινητοποίησή 

τους με στόχο την αποτελεσματικότερη προσφορά (Stillion & Siegel, 2005). Η Αισιοδοξία είναι η 

ατομική ή συλλογική πεποίθηση των εκπαιδευτικών για αποτελεσματική διδασκαλία (Beard et al. 

2010). Ο αισιόδοξος ηγέτης είναι αυτός που μπορεί να μετασχηματίζει τις προβληματικές 

καταστάσεις σε ευκαιρίες παραμένοντας επικεντρωμένος στο στόχο του (Stillion & Siegel, 2005). 

Η Στοχευμένη Πρόθεση είναι μια πρακτική αλληλεπίδρασης των ανθρώπων που έχουν κοινές 

κατευθύνσεις και προσανατολισμούς. Η γνώση και ο τρόπος επίτευξης του σκοπού από τους 

εκπαιδευτικούς προσδίδει σαφήνεια και κατεύθυνση στο έργο τους (Leithwood & Day, 2007· 

Stillion & Siegel, 2005). 

Στο μοντέλο αυτό προτείνεται ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με το οποίο τα σχολεία μπορούν να 

καταστούν αποτελεσματικά, αφού επικεντρωθούν σε πέντε τομείς: στους ανθρώπους, στον χώρο - 

περιβάλλον, στις πολιτικές, στα προγράμματα και στις πρακτικές. Η αποτυχία ή επιτυχία εξαρτάται 

από την πρόθεση και τη στάση που επιδεικνύουν οι ηγέτες, εάν είναι ασυνείδητα ή συνειδητά 

αποθαρρυντικοί ή ασυνείδητα ή συνειδητά ενθαρρυντικοί. Εάν ο ηγέτης είναι σκόπιμα ή χωρίς 

πρόθεση αποθαρρυντικός, το αποτέλεσμα θα είναι η σκόπιμη προσβολή, μια πολιτική σκόπιμων 

διακρίσεων, ένα πρόγραμμα σκόπιμου εξευτελισμού και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος με 

δυσάρεστες αναμνήσεις. Επειδή δεν εφαρμόζονται οι παραδοχές του μοντέλου, δεν υπάρχει 

ενθάρρυνση και στήριξη για δημιουργία πολιτικών, σχεδιασμού προγραμμάτων, ρύθμισης του 

χώρου, ανάπτυξης πρακτικών και δράση των ανθρώπων. Αντίθετα στην περίπτωση της σκόπιμης ή 

χωρίς πρόθεση ενθάρρυνσης, ο ηγέτης παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του ΗΜΠ με αποτέλεσμα 

την πρόσκληση, ενθάρρυνση και στήριξη των εκπαιδευτικών για δημιουργία πολιτικών, σχεδιασμό  

προγραμμάτων, ρύθμιση του χώρου, ανάπτυξη των πρακτικών και τρόπων συμπεριφοράς και 

δράσης. Στην περίπτωση του ενθαρρυντικού ηγέτη χωρίς πρόθεση απουσιάζει το χαρακτηριστικό 
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της στοχευμένης πρόθεσης και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει συνέπεια και αξιοπιστία στις πολιτικές, 

προγράμματα, περιβάλλοντα και διεργασίες που αναπτύσσει (Purkey & Novak,  1996, 2008· 

Purkey & Schmidt, 1996, 2010).  

Ο στόχος της θεωρίας πρόσκλησης είναι η ισορροπία και η αρμονία μεταξύ της προσωπικής 

και επαγγελματικής λειτουργικότητας. Ο ηγέτης γίνεται χρήσιμος στους άλλους, όταν είναι 

ενθαρρυντικός πρώτα με τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναγνωρίσει τον εαυτό του, 

ως ικανό, υπεύθυνο και δεκτικό σε εμπειρίες. Στη συνέχεια καθίσταται ενθαρρυντικός και 

φιλόξενος στους άλλους, όταν λαμβάνει υπόψιν τα συναισθήματα, τις επιθυμίες και τις φιλοδοξίες 

τους. Ακολούθως το επαγγελματικό κάλεσμα του ίδιου του ηγέτη αρχίζει με την προσωπική εν 

συναίσθηση και καθαρή αντίληψη των καταστάσεων. Σε πρακτικό επίπεδο ο ηγέτης καθίσταται 

επαγγελματικά ενθαρρυντικός με τον εαυτό του, όταν επιδιώκει την αλλαγή, εφαρμόζει νέες 

καινοτομικές ιδέες και μεθόδους, εμπλουτίζει τις γνώσεις και δεξιότητές του, παρακολουθεί τις 

εκπαιδευτικές εξελίξεις, και γενικά επιδιώκει την επαγγελματική του επάρκεια. Τέλος,  η 

επαγγελματική ενθάρρυνση και στήριξη των άλλων, απαιτεί τιμιότητα, ικανότητα και άψογη 

συμπεριφορά προς τους ανθρώπους. Οι ηγέτες καθίστανται ενθαρρυντικοί στους άλλους, όταν είναι 

προσεκτικοί στις πολιτικές που εισάγουν, στα προγράμματα που υιοθετούν, στα περιβάλλοντα που 

δημιουργούν, στις διαδικασίες που διενεργούν και στις συμπεριφορές που παρουσιάζουν (Purkey & 

Novak, 1996, 2008· Purkey & Schmidt, 1996, 2010). 

1.2 Ο Σκοπός της Έρευνας 

Ο γενικός σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της έμμεσης επίδρασης του ηγετικού 

μοντέλου πρόσκλησης στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης, μέσω των σύγχρονων πρακτικών 

ηγεσίας, στα Λύκεια της Κύπρου. Στη βάση του σκοπού αυτού διερευνήθηκε η 

αποτελεσματικότητα της ομάδας των σχολείων που εφάρμοζε τις πρακτικές του ηγετικού μοντέλου 

πρόσκλησης σε σχέση με την ομάδα των σχολείων που τις εφάρμοζε λιγότερο.  

1.3 Ερευνητικά Ερωτήματα 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της αποτελεσματικότητας της ομάδας των σχολείων που 

εφάρμοζαν περισσότερο της πρακτικές του ΗΜΠ απαντήθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα: 

Ερώτημα 1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους της Α ομάδας των 

σχολείων που εφάρμοζε τις διαστάσεις του ηγετικού μοντέλου πρόσκλησης σε σχέση με αυτούς της 

Β ομάδας των σχολείων που τις εφάρμοζαν λιγότερο; 

Ερώτημα 2: Ποιο μοντέλο από τις δύο ομάδες σχολείων έχει καλύτερη προσαρμογή στο 

υποτιθέμενο θεωρητικό μοντέλο; 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της Έρευνας 

Στη βάση του σκοπού της παρούσας έρευνας, που ήταν η διερεύνηση της έμμεσης επίδρασης 

του ΗΜΠ στη βελτίωση της επίδοσης σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, 

εφαρμόστηκε η επισκόπηση με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Όσον αφορά 

την ακαδημαϊκή επίδοση χρησιμοποιήθηκαν οι βαθμολογίες των τελικών εξετάσεων, για πρόσβαση 

στα πανεπιστήμια, των παιδιών της Γ Λυκείου στα Νέα ελληνικά και Μαθηματικά. Αυτό 

εξασφάλισε την απαιτούμενη αμεροληψία, αφού η ύλη εξέτασης και η αξιολόγηση καταρτίστηκε 

και διενεργήθηκε από ανεξάρτητη επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας στο σύνολο όλων των 

παιδιών της Κύπρου.  

Για τη διενέργεια της επισκόπησης χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο προς τους εκπαιδευτικούς, 

το οποίο αποτελείτο από 4 ενότητες: Η πρώτη ενότητα περιλάμβανε 44 ερωτήσεις που μετρούσαν 

τις διαστάσεις του ΗΜΠ: φροντίδα, εμπιστοσύνη, σεβασμό, αισιοδοξία και στοχευμένη πρόθεση 
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(Asbill,1994, Burns,2007, van der Vyver, van der Westhuizen & Meyer, 2014 ). Η δεύτερη ενότητα 

περιλάμβανε 26 ερωτήσεις που μετρούσαν τις διαστάσεις των ΣΠΗ: χάραξη κατεύθυνσης -στόχων, 

ανάπτυξη των ανθρώπων, διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος και επανασχεδιασμό - 

οργάνωση (Leithwood’s, 2012· Liu, 2013). Η τρίτη ενότητα περιλάμβανε 5 ερωτήσεις που 

μετρούσαν την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας (Asbill,1994· Burns, 2007) και η τέταρτη ενότητα 

περιλάμβανε τα δεδομένα πληροφόρησης της ταυτότητας των εκπαιδευτικών. Οι ερωτήσεις ήταν 

βασισμένες στην πενταβάθμια κλίμακα του Likert.  

Για την οριοθέτηση της έρευνας λήφθηκαν υπόψιν:  

 η επιλογή των συγκεκριμένων επαρχιών με στόχο την συλλογή του σχεδιαζόμενου 

δείγματος, λόγω της ευκολότερης πρόσβασης του ερευνητή σ’ αυτά τα σχολεία, 

  η διενέργεια της έρευνας μόνο στα λύκεια της Δημόσιας Εκπαίδευσης για εξασφάλιση της 

γενικευσιμότητας, λόγω του κοινού Εκπαιδευτικού συστήματος, 

  η εξασφάλιση τυχαιότητας του δείγματος με ίση πιθανότητα συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, 

 αποκλεισμός των εκπαιδευτικών που δεν εργάζονταν εξ’ ολοκλήρου σε ένα σχολείο για 

εξασφάλιση αυξημένου βαθμού αντίληψης για τις πρακτικές των διευθυντών τους και  

 αποκλεισμός των διευθυντών από την έρευνα, γιατί η έρευνα αναφερόταν μόνο στις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις πρακτικές των διευθυντών τους.  

Τον υπό μελέτη πληθυσμό της παρούσας έρευνας, αποτέλεσαν όλοι οι εκπαιδευτικοί των 22 

δημοσίων Λυκείων των επαρχιών, Λευκωσίας, Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου (16 αστικών 

περιοχών και 6 αγροτικών), οι οποίοι εργαζόταν κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου 2016. 

Χορηγήθηκαν 900 ερωτηματολόγια στους εκπαιδευτικούς όλων των λυκείων και των τριών 

επαρχιών με σκοπό να προέλθει ένα δείγμα περίπου 500-600 εκπαιδευτικών. Τελικά στη έρευνα 

έλαβαν μέρος 19 λύκεια, που αποτελούν το 86% του συνόλου, με ένα δείγμα 531 εκπαιδευτικών. 

Για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων το δείγμα των 531 εκπαιδευτικών χωρίστηκε σε 2 

δείγματα εκπαιδευτικών, το Α δείγμα προερχόταν από 11 σχολεία με 256 εκπαιδευτικούς και 

αποτελούσε την ομάδα των σχολείων που εφάρμοζε περισσότερο τις πρακτικές του ΗΜΠ, ενώ το Β 

δείγμα προερχόταν από 8 σχολεία, με 275 εκπαιδευτικούς και αποτελούσε την ομάδα των σχολείων 

που τις εφάρμοζε λιγότερο. Στο Α δείγμα συμπεριλήφθηκαν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που ο 

μέσος όρος των απαντήσεών τους ανήκε στις δύο ψηλότερες κλίμακες (4-5) Likert. Ενώ στο Β 

δείγμα συμπεριλήφθηκαν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που ο μέσος όρος των απαντήσεών τους 

ανήκε στις τρεις χαμηλότερες κλίμακες (1-3) Likert. 

Αποτελέσματα της Έρευνας - Συζήτηση 

Για να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα πραγματοποιήθηκαν επιβεβαιωτικές 

και δομικές αναλύσεις στα δείγματα και των δύο ομάδων σχολείων με το πρόγραμμα AMOS. Οι 

επιβεβαιωτικές παραγοντικές αναλύσεις (CFA) διεξήχθησαν με σκοπό τον έλεγχο και επιβεβαίωση 

των υποθέσεων πριν την διεξαγωγή των δομικών αναλύσεων (Joreskog, 1969). Στη σύγκριση των 

παραγοντικών μέσων των διαστάσεων του ΗΜΠ των δύο ομάδων σχολείων, για την απάντηση του 

1ου ερωτήματος, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά των μέσων όρων όλων των 

διαστάσεων του ΗΜΠ για την ομάδα των σχολείων που εφάρμοζε περισσότερο τις διαστάσεις του 

μοντέλου, σε σχέση με την ομάδα των σχολείων που τις εφάρμοζε λιγότερο. Στον πίνακα 1 

φαίνονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης.  

Από τα αποτελέσματα της σύγκρισης φαίνεται ότι οι τιμές του κρίσιμου λόγου όλων των 

διαστάσεων της ομάδας των σχολείων που εφάρμοζε τις πρακτικές του ΗΜΠ ήταν όλες θετικές > 2 

και στατιστικά σημαντικές < .05, σε σχέση με την ομάδα των σχολείων που εφάρμοζαν λιγότερο 

τις πρακτικές του μοντέλου. 
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Πίνακας 1: Η σύγκριση των παραγοντικών μέσων των δύο ομάδων σχολείων 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΟ 

ΛΑΘΟΣ 

ΚΡΙΣΙΜΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

t 

ΤΙΜΗ 

p 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ .442 .076 5.800 *** 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ .414 .071 5.834 *** 

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ_ΠΡΟΘΕΣΗ .438 .072 6.114 *** 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ .283 .060 4.703 *** 

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ .470 .077 6.080 *** 

 

Επίσης για την απάντηση του 2ου ερωτήματος, όπως φαίνεται στον πίνακα 2, στις ξεχωριστές 

δομικές αναλύσεις στα δείγματα των δύο ομάδων σχολείων, παρατηρήθηκε καλύτερη προσαρμογή 

του μοντέλου της ομάδας των σχολείων που εφάρμοζε τις πρακτικές του ΗΜΠ, σε σχέση με την 

ομάδα των σχολείων που τις εφάρμοζε λιγότερο.  
 

Πίνακας 2:Σύγκριση των δεικτών καλής προσαρμογής των δύο ομάδων σχολείων 

 

Δείκτες 

Προσαρμογής 

Σχολεία 

Ομάδας Α 

Σχολεία  

Ομάδας Β 

X2 1328.140 

P=.001 

1621.440 

P=.001 

X2/DF 1.911 2,333 

CFI .91 .91 

RMSEA 

LO90-HI90 

.060 

.055-.065 

.070 

.065-.074 

 

Το αποτέλεσμα της σύγκρισης δείχνει ότι το X2 και στις δύο ομάδες σχολείων ήταν 

στατιστικά σημαντικό, p < .05, που σημαίνει ότι απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και η 

προσαρμογή των δεδομένων του μοντέλου μας δεν ταιριάζει με αυτά του υποτιθέμενου θεωρητικού 

μοντέλου (Bollen, 1989a). Παρόλα αυτά, το Χ2 φαίνεται να διογκώνεται με την αύξηση του 

μεγέθους του δείγματος και έχει αυξητική τάση στην αύξηση του αριθμού των παρατηρούμενων 

μεταβλητών του δείγματος, όπως στην περίπτωση της παρούσας έρευνας η οποία είχε μεγάλο 

αριθμό μεταβλητών, >30, (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006). Συνεπώς, στατιστικά 

σημαντικές τιμές του Χ2 είναι συχνή υπόθεση. Γι’ αυτόν τον λόγο το Χ2 δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως μοναδικός δείκτης καλής προσαρμογής στα παρατηρούμενα δεδομένα του 

δείγματός μας. Παρόλα αυτά η τιμή του Χ2,για την ομάδα Α των σχολείων που εφάρμοζε 

περισσότερο τις διαστάσεις του ηγετικού μοντέλου πρόσκλησης, είναι πιο μικρή.   

Επίσης το στατιστικό X2/df, που είναι ο λόγος Χ2 διά των βαθμών ελευθερίας (Wheaton, 

Muthen, Alwin, & Summers, 1977), στην Α ομάδα σχολείων είναι 1.911 < 2, ενώ στην Β ομάδα 

είναι 2,333 > 2, διορθώνοντας έτσι την διογκωμένη τιμή X2 για την Α ομάδα σχολείων. Επίσης ο 

δείκτης RMSEA = .06 είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο προσαρμογής και πολύ κοντά στην τιμή .05, 

διορθώνοντας την τάση του στατιστικού Χ2 να απορρίπτει μοντέλα με μεγάλα μεγέθη δειγμάτων ή 

μεγάλο αριθμό μεταβλητών (Steiger, 1980, Browne & Cudeck, 1993. Tabachnick, & Fidell, 2007).  

Ο δείκτης CFI = .91 και στις δύο ομάδες βρίσκεται σε ένα αποδεκτό επίπεδο πάνω από την 

τιμή > .90 επιβεβαιώνοντας μια καλή προσαρμογή του μοντέλου, λαμβανομένης υπόψιν της 

πολυπλοκότητας του μοντέλου (Hair, et al, 2006). Ως εκ τούτου, από την σύγκριση των δύο 

ομάδων σχολείων, φαίνεται ότι η Α ομάδα, η οποία εφάρμοζε τις πρακτικές του ηγετικού μοντέλου 

πρόσκλησης, είχε καλύτερη προσαρμογή στο υποτιθέμενο θεωρητικό μοντέλο σε σχέση με την 

ομάδα των σχολείων που τις εφάρμοζε λιγότερο.  
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3. Συμπεράσματα – Εισηγήσεις 

Συνοψίζοντας, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά των μέσων 

όρων όλων των διαστάσεων, όπως επίσης καλύτερη προσαρμογή της ομάδας των σχολείων που 

εφάρμοζε τις πρακτικές του ΗΜΠ, σε σχέση με την ομάδα των σχολείων που τις εφάρμοζε 

λιγότερο. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των σχολείων που 

εφάρμοζαν τις πρακτικές του ΗΜΠ. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα ευρήματα των μελετών των 

Burns (2007), Stelter, (2002) και Williams, (2012), που υποστηρίζουν ότι οι ηγέτες, οι οποίοι 

εφαρμόζουν τις διαστάσεις του ΗΜΠ, χαρακτηρίζονται για την αποτελεσματικότητά τους 

ανεξάρτητα του φύλου.  

Ως εκ τούτου, οι διαστάσεις του ΗΜΠ θα πρέπει να εφαρμόζονται στοχευμένα και με 

συνέπεια από τους διευθυντές των Λυκείων σε μια προσπάθεια μετατόπισης του ελέγχου και 

εξουσίας σε πρακτικές εμπιστοσύνης, σεβασμού, αισιοδοξίας, συνεργασίας και πρόθεσης για 

στόχευση. Οι πρακτικές αυτές θα πετύχουν την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στις σχολικές 

αποφάσεις για ενεργοποίηση και έμπρακτη συμμετοχή τους στο όραμα του σχολείου. Η ανάπτυξη 

της στοχευμένης πρόθεσης θα δημιουργήσει την ανάγκη χάραξης κατεύθυνσης και στόχων  για τη 

σχολική μονάδα και θα προσδώσει σαφήνεια και κατεύθυνση στο έργο των εκπαιδευτικών, σε μια 

συλλογική προσπάθεια επίτευξης του μελλοντικού οράματος και των στόχων τους (Leithwood & 

Day, 2007∙ Leithwood & Jantzi, 2008). Η επίδειξη φροντίδας και εμπιστοσύνης της ηγεσίας προς 

τους εκπαιδευτικούς θα βοηθήσει την ανάπτυξη κουλτούρας συλλογικότητας και συνεργασίας, 

εστιάζοντας στα θέματα διδακτικής για ανάπτυξη πρακτικών συνεργατικής προετοιμασίας της 

διδασκαλίας, ανταλλαγής γνώσεων, μεθόδων διδασκαλίας, εναλλακτικού τρόπου διδασκαλίας και 

ανάπτυξη διαμορφωτικής αξιολόγησης (Day et al, 2016· Leithwood & Jantzi, 2008· Moos, Day & 

Johansson, 2011· Seldom, 2009). Η επίδειξη σεβασμού προς τον εκπαιδευτικό και το έργο θα 

ικανοποιήσει την έμφυτη ανάγκη του για αναγνώριση και αυτοπραγμάτωση και θα τον ενθαρρύνει 

για αποτελεσματικότερη προσφορά (Purkey, 1992∙ Purkey & Novak, 2008∙ Stillion & Siegel, 

2005). Με την εφαρμογή αυτών των πρακτικών ο ηγέτης τώρα μπορεί να εμπνεύσει αισιοδοξία 

προς τους εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας την επιμονή τους στην προσπάθεια επίτευξης υψηλών 

προσδοκιών επίδοσης (Fullan 2010· Nettles & Herrington 2007).  
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Περίληψη 

Δύο από τις απαιτήσεις των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων είναι η ενεργητική 

εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη 

διδασκαλία. Καινοτόμα μοντέλα εκπαίδευσης που πετυχαίνουν βελτίωση των μαθητικών 

επιδόσεων όπως η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (flipped classroom), αξιοποιούν συνήθως video και 

άλλο ψηφιακό υλικό Η αξιοποίηση όμως video, προσομοιώσεων, καθώς και η αναζήτηση και 

μετάφραση πληροφοριών, που είναι πλέον συνηθισμένες δραστηριότητες των μαθητών που 

συμμετέχουν σε μαθήματα και σχολικά projects, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αποτελούν 

μικρό μόνο τμήμα των δυνατοτήτων που παρέχουν τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα. Τα 

τελευταία μόλις χρόνια, ως επακόλουθο και της ανάπτυξης του διαδικτύου, η τεχνητή νοημοσύνη 

(artificial intelligence) δίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε πολλά και διαφορετικά πεδία 

εφαρμογής, αξιοποιώντας την ποσότητα των διαθέσιμων πληροφοριών, τη μηχανική μάθηση 

(machine learning), τις δυνατότητες αναγνώρισης προτύπων των νευρωνικών δικτύων (artificial 

neural networks) και τις τεχνικές λήψης απόφασης κάτω από αβεβαιότητα (fuzzy logic). Τα 

παραπάνω, ήδη χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, από τις μηχανές αναζήτησης και μετάφρασης, 
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τα συστήματα ανάλυσης μαθησιακών και εκπαιδευτικών πρακτικών και αποτελεσμάτων (learning 

analytics & teaching analytics) μέχρι τα ημι-αυτοματοποιημένα συστήματα διδασκαλίας, σαν αυτό 

του Khan Academy.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης που 

αξιοποιούνται ήδη «αόρατα» στην εκπαίδευση και άλλες που εκτιμάται ότι θα έχουν καθοριστικό 

ρόλο τα επόμενα χρόνια. 

 

Λέξεις κλειδιά: τεχνητή νοημοσύνη, νευρωνικά δίκτυα, μηχανική μάθηση, analytics 

Εισαγωγή 

Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την εποχή που οι πληροφορίες που αποτελούν την 

εκπαιδευτική ύλη των μαθητών βρίσκονταν αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και έπρεπε να 

αναζητούνται σε βιβλία που με τη σειρά τους, βρίσκονταν σε βιβλιοθήκες. Σήμερα, σχεδόν όλες οι 

πληροφορίες αυτές, μαζί με πληθώρα άλλων, βρίσκονται διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου και 

μπορούν να αναζητηθούν με μηχανές αναζήτησης. Ο τρόπος αναζήτησης, μέχρι σχετικά πρόσφατα, 

απαιτούσε τη χρήση του τίτλου του αντίστοιχου βιβλίου, άρθρου ή ιστοσελίδας ή εναλλακτικά, τη 

χρήση κάποιων χαρακτηριστικών λέξεων-κλειδιών, πιθανόν και συγκεκριμένων τελεστών, 

προκειμένου η αναζήτηση να είναι όσο το δυνατόν ακριβής. Αυτή τη στιγμή, παρόμοια αναζήτηση 

μπορεί να γίνει πολύ ευκολότερα, μέσω πλήρων φράσεων φυσικής γλώσσας, οι οποίες μπορούν 

επίσης να υπαγορεύονται φωνητικά καθώς και μέσω εικόνων, πληροφορίες τις οποίες η μηχανή 

αναζήτησης συνδυάζει «έξυπνα» προκειμένου να εμφανίσει ταξινομημένα τα πιο συναφή 

αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα οποία μπορεί να είναι καταχωρημένα σε διάφορες γλώσσες, οι 

οποίες επίσης μπορούν να μεταφραστούν αυτόματα στην επιθυμητή. Τα παραπάνω δεν θα ήταν 

δυνατά χωρίς την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – A.I.) 

1. Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη 

Σύμφωνα με προβλέψεις του McKinsey Global Institute, μέχρι το 2030 η Τ.Ν. θα έχει 

δημιουργήσει προστιθέμενη αξία ίση με 13 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιοχές που εκτείνονται 

από τις πωλήσεις και την υγεία μέχρι την αγροτική παραγωγή. Στις προβλέψεις του επικεφαλής της 

Daimler Benz, Dieter Zetsche, περιλαμβάνονται μεγάλες επικείμενες αλλαγές στους τομείς της 

νομικής επιστήμης, της ιατρικής, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της οδικής ασφάλειας και 

παρεπόμενα των εταιριών ασφάλισης αυτοκινήτων, στην ενέργεια, την εργασία και την εκπαίδευση 

γενικότερα. Σύμφωνα με έναν γενικά παραδεκτό ορισμό, Τεχνητή Νοημοσύνη ονομάζεται κάθε 

συσκευή που αντιλαμβάνεται το περιβάλλον της και αναλαμβάνει δράσεις που μεγιστοποιούν τις 

πιθανότητες επιτυχίας της επίτευξης των στόχων της, ενώ σε παρουσίαση που έδωσε ο κ. Κ. 

Δασκαλάκης «μία μηχανή που καταλαβαίνει το περιβάλλον της και κάνει λογικούς συλλογισμούς 

και ενέργειες για να πετύχει ένα στόχο». 

Η Τ.Ν. χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες την «ρηχή» (Artificial narrow intelligence – 

ANI) και την «γενική» (Artificial general intelligence – AGI). Η δεύτερη, η οποία θεωρητικά θα 

έχει τη δυνατότητα να κάνει περίπου όλα όσα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, απέχει πολλά χρόνια 

ακόμη, ή πρώτη βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή και επεκτείνεται σε διάφορους τομείς. Είναι αυτή που 

σχετίζεται με την αναζήτηση στο διαδίκτυο, την αναγνώριση φωνής, τα αυτό-οδηγούμενα 

αυτοκίνητα κ.λπ.  

2. Τι είναι η Μηχανική Μάθηση 

Η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), ως όρος, αναφέρθηκε αρχικά από τον Arthur 

Samuel το 1959, ως «το ερευνητικό πεδίο στο οποίο δίνεται σε υπολογιστές η ικανότητα να 

μαθαίνουν χωρίς να έχουν προγραμματιστεί» Πρόκειται για ένα σύστημα μάθησης «με επίβλεψη» 

(Supervised Leaning) κατά την οποία το σύστημα μαθαίνει να συνδέει δεδομένα που του 
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παρέχονται με συγκεκριμένα αποτελέσματα που του υποδεικνύονται επίσης. ‘Έτσι, αν η είσοδος 

αποτελείται από εικόνες και το σύστημα ενημερώνεται ποιες εικόνες από τις εικόνες έχουν ένα 

συγκεκριμένο περιεχόμενο, το σύστημα μαθαίνει να αναγνωρίζει αυτό το περιεχόμενο ανάμεσα σε 

πολλά άλλα. Για να μπορέσει να το κάνει αποτελεσματικά, πρέπει τα δεδομένα που διατίθενται να 

είναι πολλά, συνήθως δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες. Αναμενόμενα, ένα άλλο σύστημα 

πρέπει να εκπαιδευτεί επίσης ώστε να αναγνωρίζει διαφορετικό περιεχόμενο. Αν π.χ. ένα σύστημα 

εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει ποιες εικόνες περιλαμβάνουν σκύλους, δεν μπορεί να αναγνωρίζει 

άλλα ζώα, όμως αναγνωρίζει πολύ αποτελεσματικά τους σκύλους, μπορεί μάλιστα να αναγνωρίσει 

σκύλους ακόμη και εκεί που δεν υπάρχουν αν του ζητηθεί (Eικόνα 1). Αυτό μπορεί κάποιες φορές 

να αποτελεί τέχνη, όμως τις περισσότερες αξιοποιείται για να προβλέψει μελλοντικούς σεισμούς, 

να κάνει αποτελεσματικές διαγνώσεις από ιατρικές ακτινογραφίες ή να προειδοποιήσει τον 

εκπαιδευτικό ως πως το ποιοι από τους μαθητές του είναι περισσότερο πιθανό να εγκαταλείψουν  

την προσπάθεια σε ένα μάθημα, καθώς και να δώσει συμβουλές για πιθανή πρόληψη της 

κατάστασης. 

 

 
 

Eικόνα 1. 

2.1 Συστήματα Ασαφούς Λογικής και Νευρωνικά δίκτυα (Artificial neural networks) 

Το δύο σημαντικότερα εργαλεία της Μηχανικής μάθησης είναι τα Συστήματα Ασαφούς 

Λογικής και τα Νευρωνικά δίκτυα. Τα Συστήματα Ασαφούς Λογικής (Fuzzy logic 

Systems).περιγράφουν τεχνικές λήψης απόφασης κάτω από αβεβαιότητα. Βασίζονται στην ύπαρξη 

μη-αυστηρά διαχωρισμένων καταστάσεων, των οποίων η βαρύτητα λαμβάνεται υπόψη κατά 

περίπτωση. Τα Νευρωνικά δίκτυα (Artificial neural networks) έχουν ισχυρές δυνατότητες 

αναγνώρισης προτύπων (patern recognition). και προσομοιάζουν τη λειτουργία των νευρώνων των 

έμβιων όντων. 

2.1.1 Συστήματα Ασαφούς Λογικής 

Τα συστήματα Ασαφούς Λογικής δίνουν λύση σε προβλήματα που δεν μπορούν να 

περιγραφούν εύκολα σε μορφή αλγορίθμου αλλά εκφράζονται καλύτερα σε φυσική γλώσσα και 

γίνονται κατανοητά από τους ανθρώπους. Ένα ενδιαφέρον απλό παράδειγμα (An Egg-Boiling 

Fuzzy Logic Robot) ζητά να υπολογιστεί ο χρόνος βρασμού ενός αυγού, όταν οι διαθέσιμες 

πληροφορίες αφορούν στην αντιστοιχία μεγέθους και χρόνου βρασμού ενός «κανονικού» αυγού, 

στο εύρος μεγέθους των αυγών και στο εύρος του χρόνου βρασμού των αυγών. Τα παραπάνω 

έχουν υπολογιστεί εμπειρικά και τον «ανθρώπινο» ορισμό του προβλήματος που μπορεί να 

αναφέρει ότι το υπό έρευνα αυγό είναι «σχετικά μεγάλο», οπότε αναμένεται από το σύστημα να 

υπολογίσει χρόνου βρασμού «σχετικά μεγάλο» ο οποίος όμως πρέπει να είναι τελικά 
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συγκεκριμένος. Η διαδικασία αφορά ένα στάδιο «fuzzification», κατά το οποίο αντιμετωπίζεται 

ταυτόχρονα ως «μικρό» και «μεγάλο» με διαφορετικά όμως ποσοστά συμμετοχής, ένα στάδιο 

υπολογισμού και τέλος ένα στάδιο «defuzzification» που αποδίδει τον ζητούμενο συγκεκριμένο 

χρόνο. Τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται σε οικιακές συσκευές, αλλά και σε αυτοοδηγούμενα 

αυτοκίνητα, τα οποία πρέπει να υπολογίζουν συνεχώς το αν, το πότε και το πόσο θα 

ενεργοποιήσουν τα φρένα, ανάλογα με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν και αντιλαμβάνονται 

μέσω οπτικών και άλλων αισθητήρων 

2.1.2. Νευρωνικά δίκτυα και Deep Learning 

Τα νευρωνικά δίκτυα, ή τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (Artificial Neural Network), είναι ένα 

σύστημα που οδηγεί στη «μάθηση» και με αυτή την έννοια, ένας όρος που παραπέμπει στη μορφή 

του βιολογικού εγκεφάλου σχετίζεται με ένα αποτέλεσμα. Πρακτικά, οι δύο όροι περιγράφουν το 

ίδιο αντικείμενο, του οποίου η ομοιότητα με τον βιολογικό εγκέφαλο εξαντλείται σε αυτό το 

επίπεδο. Απεικονιστικά, η Τεχνητή Νοημοσύνη περιλαμβάνει την Μηχανική Μάθηση που με τη 

σειρά της περιλαμβάνει τα Νευρωνικά Δίκτυα (συστήματα Deep Learning).  

2.1.3 Η εκπαίδευση ενός Νευρωνικού δικτύου 

Αναφέρθηκε ότι για να εκπαιδευτεί νευρωνικό δίκτυο απαιτούνται πολλά δεδομένα ως 

είσοδοι στο σύστημα τα οποία να έχουν χαρακτηριστεί κατάλληλα, συνήθως από ανθρώπους. 

Αναφέρεται παρακάτω ως παράδειγμα η απαιτούμενη διαδικασία εκπαίδευσης προκειμένου το 

σύστημα να αναγνωρίζει και να αντιστοιχίζει σωστά, χειρόγραφους αριθμούς. Στην εικόνα φαίνεται 

τι βλέπει ένας άνθρωπος και ένας υπολογιστής από μία χαμηλής ανάλυσης, ασπρόμαυρη εικόνα, 

που για τον άνθρωπο εμφανίζει χωρίς αμφιβολία τον αριθμό 3. Ο υπολογιστής βλέπει ένα πίνακα 

εικονοστοιχείων (pixels) με διαφορετική φωτεινότητα στην κλίμακα του άσπρου μαύρου (Εικόνα 

2) 
 

 

Εικόνα 2. Αντιστοίχηση του τρόπου που αντιλαμβάνεται τον αριθμό 3 ένας άνθρωπος και ένας υπολογιστής 

 

Ένα νευρωνικό δίκτυο είναι δημιουργημένο από μαθηματικούς πίνακες που περιλαμβάνουν 

τα δεδομένα που δίνονται ως είσοδοι και καταλήγουν, μέσω μαθηματικών υπολογισμών, σε ένα 

κάποιο αποτέλεσμα που αποτελεί και την έξοδο του συστήματος. Οι πίνακες συσχετίζουν 

μαθηματικά το περιεχόμενο κάθε στήλης τους με όλα τα περιεχόμενα της προηγούμενης στήλης 

έχοντας ως αγνώστους κάποιους συντελεστές που ονομάζονται βάρη (weights). Αρχικά τα βάρη 

αυτά παίρνουν τυχαίες τιμές, οπότε και η έξοδος του συστήματος είναι τυχαία. Στη συνέχεια 

δίνεται στο σύστημα το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να έχει και εκείνο, με την αντίστροφη 

διαδικασία, υπολογίζει κατάλληλα τα βάρη ώστε να είναι σε συμφωνία με το αποτέλεσμα. Η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται πολλές χιλιάδες φορές και το σύστημα μαθαίνει αυτορυθμίζοντας τις 

παραμέτρους του ώστε τελικά να αναγνωρίζει σωστά και εικόνες που δεν έχει δει ποτέ, πράγμα που 
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είναι και το ζητούμενο. Στην Eικόνα 3, κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει μία μαθηματική σχέση στην 

οποία τα βάρη πρέπει να υπολογιστούν 

 

  

 

Eικόνα 3. Εκπαίδευση συστήματος για την αναγνώριση χειρόγραφης απεικόνισης του αριθμού 9 

2.2 . Τι μπορεί να πετύχει η Μηχανική Μάθηση; 

Σύμφωνα με τον Andrew Ng, ειδικού στον χώρο και συνιδρυτή της Coursera, της πιο 

διαδεδομένης πλατφόρμας παροχής μαθημάτων MOOC, η Μηχανική Μάθηση μπορεί να πετύχει 

και πετυχαίνει ήδη, πράγματα που ένας άνθρωπος κάνει σχεδόν ενστικτωδώς, όπως να 

αντιλαμβάνεται τη θέση και την απόσταση των αυτοκινήτων στον δρόμο, να ακούει τον ήχο της 

φωνής και να ξέρει πώς γράφεται, να ακούει μία λέξη σε ξένη γλώσσα και να καταλαβαίνει ποια 

λέξη την αποδίδει σε άλλη γλώσσα, να αναγνωρίζει και να ονομάζει αντικείμενα που βλέπει ή 

ακούει, όπως να αναγνωρίζει την ταυτότητα ενός ανθρώπου από τη φωτογραφία του κ.τ.λ. Αυτά, 

έχουν ως πρακτικές εφαρμογές, την αναγνώριση ύποπτων ή ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων (SPAM), την αναγνώριση φωνής, την μετάφραση, την οπτική αναγνώριση λέξεων, 

αντικειμένων και ανθρώπων, την αυτόματη οδήγηση (Eικόνα 4), την εύρεση της ιδανικής γραμμής 

διακίνησης ενός εμπορεύματος, από την παραγγελία μέχρι τη διανομή κ.λπ.  

 

 
 

Eικόνα 4. Αυτοοδηγούμενο αυτοκίνητο που αξιοποιεί οπτικό εντοπισμό αντικειμένων 
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Από τη στιγμή που ένα σύστημα έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα, μπορεί να είναι πολύ 

αποδοτικό, συχνά περισσότερο αποδοτικό από μεμονωμένους ανθρώπους, καθώς αξιοποιεί μεγάλο 

πλήθος δεδομένων που ένας μόνο άνθρωπος δεν μπορεί να διαθέτει. Αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα, στο πεδίο της οπτικής αναγνώρισης, είναι η διάγνωση μίας ασθένειας από 

ακτινογραφίες. ΄Ενας άνθρωπος μπορεί να εκπαιδευτεί από λίγες εικόνες που βρίσκονται σε ένα 

βιβλίο και στη συνέχεια να επεκτείνει τις γνώσεις του από την εμπειρία, καθώς κάθε νέα περίπτωση 

προστίθεται στις υπάρχουσες γνώσεις του. Παρόλα αυτά, η εμπειρία ενός μόνο ανθρώπου είναι 

περιορισμένη, πράγμα που δεν συμβαίνει σε ένα σύστημα Μηχανικής Μάθησης, το οποίο για να 

εκπαιδευτεί χρειάζεται εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις, που όμως γίνεται σχετικά γρήγορα και 

οδηγεί σε διαγνώσεις με ήδη καλύτερα ποσοστά επιτυχίας από αυτά των ανθρώπων. Η Μηχανική 

Μάθηση μπορεί επίσης να αναγνωρίζει και να εντοπίζει μοτίβα (paterns) μέσα σε δεδομένα, σε 

κάποιους τομείς ήδη περισσότερα από αυτά που η επιστήμη έχει καταφέρει, όπως πχ μοτίβα που 

σχετίζονται από τις καιρικές συνθήκες και τους σεισμούς, μέχρι την κίνηση των αεροσκαφών στο 

αεροδρόμιο πριν την απογείωση και τις συνθήκες που ευνοούν τη μελέτη των μαθητών. 

Αυτά που η Μηχανική Μάθηση δεν μπορεί προς το παρόν να κάνει αποδοτικά, είναι όσα δεν 

μπορούν να μοντελοποιηθούν εύκολα, όπως οι απαντήσεις που δίνει κάποιος άνθρωπος όταν 

εκφράζει συναισθήματα, τα νοήματα που κάποιος άνθρωπος κάνει με τα χέρια, γενικότερα αυτά για 

τα οποία δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα 

2.3. Πρόσφατες εξελίξεις 

Κάποια από τα επιτεύγματα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν προβληθεί σημαντικά και 

δείχνουν την πρόοδο στον τομέα. Η νίκη του Deep Blue στη δεκαετία του 1990 επί το Κασπάρωφ 

στο σκάκι, ήταν εξαιρετικό επίτευγμα για την εποχή, αυτή στιγμή όμως, οι καλύτεροι άνθρωποι 

παίκτες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μία εφαρμογή σκακιού που λειτουργεί σε κινητό 

τηλέφωνο. Ο λόγος είναι ότι το σκάκι, αν και πολύπλοκο, είναι παιχνίδι με μαθηματική λογική και 

σχετικά περιορισμένο αριθμό πιθανών κινήσεων. Η νίκη όμως του AlphaGo κατά του πρωταθλητή 

Lee Sedol στο παιχνίδι Go ήταν πολύ περισσότερο σημαντική, καθώς πρόκειται για παιχνίδι με 

πρακτικά άπειρο συνδυασμούς κινήσεων. Οπως αναφέρει ο Demis Hassabis, δημιουργός της 

εταιρίας Deep Mind, “Δείξαμε στο AlphaGo 100 χιλιάδες παιχνίδια στα οποία έπαιζαν καλοί παίκτες 

και έμαθε να μιμείται το ανθρώπινο παιχνίδι. Στη συνέχεια το αφήσαμε να παίξει με τον εαυτό του 30 

εκατομμύρια παιχνίδια προσπαθώντας να μην χάνει. Μετά δημιουργήσαμε μια δεύτερη έκδοση που 

κέρδιζε την πρώτη στο 90% των παιχνιδιών ….” 

Ίσως ακόμη σημαντικότερη είναι η επικράτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, απέναντι σε 

ανθρώπους στο παιχνίδι του πόκερ. Η διαφορά σε αυτό είναι ότι η μηχανή, όπως και ο άνθρωπος, 

δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα, δεν μπορεί να ξέρει τα χαρτιά του αντιπάλου ώστε να υπολογίσει 

τις κινήσεις της. Επιπλέον πρέπει να μάθει να αναγνωρίζει τις μπλόφες των αντιπάλων και να κάνει 

και η ίδια τέτοιες μπλόφες, ως μέρος της στρατηγικής της, πράγμα που δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι 

σήμερα.  

2.4 Η Μηχανική Μάθηση στην εκπαίδευση 

2.4.1 Οι δυνατότητες των μηχανών αναζήτησης 

Όπως έχει αναφερθεί, η εξέλιξη στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι μεγάλη. 

Οι μηχανές αναζήτησης μπορούν πλέον αν δίνουν τις ζητούμενες πληροφορίες με πολύ μεγαλύτερη 

ακρίβεια από αυτή που είχαν στο παρελθόν, ενώ μπορούν να αναζητούν και πληροφορίες που 

συσχετίζονται με εικόνες κείμενα και ιστοσελίδες, όταν τους δίνονται ως είσοδος εικόνες. Στην 

Eικόνα 5 φαίνεται άσκηση που δόθηκε από τον συγγραφέα το 2015, σε σπουδαστές της ΑΣΠΑΙΤΕ, 

προκειμένου να βρουν το αντικείμενο που εμφανίζεται μέσω της μηχανής αναζήτησης Google. 
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Για την επίτευξη του αποτελέσματος, η μηχανή εξετάζει όλες τις εικόνες που υπάρχουν στο 

διαδίκτυο προκειμένου να εντοπίσει αυτές των οποίων το περιεχόμενο έχει τα περισσότερα κοινά 

στοιχεία με την εικόνα- είσοδο. 

 
 

Εικόνα 5. Εύρεση εικόνων και στοιχείων στο διαδίκτυο με είσοδο μέρος εικόνας και αξιοποίησης της δυνατότητας 

αναζήτησης με εικόνες της Google 

 

Τα δύο τελευταία χρόνια, έχει γίνει σημαντική εξέλιξη στον τομέα, με αποτέλεσμα το 2018 η 

μηχανή αναζήτησης να μπορεί να βρει ικανοποιητικά αντιστοιχήσεις περιεχομένου στο διαδίκτυο 

με είσοδο εικόνες που δεν υπάρχουν στο διαδίκτυο. Η διαδικασία μπορεί να γίνει κατανοητή μέσω 

της εφαρμογής Cloud Vision API της Google βλ. Eικόνα 6 

 

 
Εικόνα 6.  

 

 
 

Εικόνα 7. Εμπλουτισμός της δυνατότητας αναζήτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω της μορφής του αντικειμένου 
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Στην εικόνα 7, Ως είσοδος δίνεται η προηγούμενη εικόνα μέσω της εφαρμογής, αυτή τη φορά 

όμως η εικόνα ερευνάται μέσω της εφαρμογής και ως προς τη μορφή του αντικειμένου που 

απεικονίζει και μάλιστα με πιθανότητες, . όπως περίπου θα τις εξέφραζε ένας άνθρωπος 

παρατηρητής του τύπου «αυτό μάλλον είναι ρόδα…» ή «λιγότερο πιθανόν να είναι εργαλείο 

Εικόνα 7 

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι συνδυάζονται στοιχεία και από τους χρήστες του διαδικτύου 

όπως πχ σε έλεγχο φωτογραφίας που έχει ληφθεί με απλή φωτογραφική μηχανή χωρίς 

μεταδεδομένα γεωεντοπισμού, η εφαρμογή αναγνωρίζει το σημείο της λήψης και το προβάλει στον 

χάρτη, συνδυάζοντας δεδομένα από παρόμοιες φωτογραφίες άλλων χρηστών που συνοδεύονταν 

από περιγραφές του χώρου που τράβηξαν εκείνοι την δική τους φωτογραφία  

 

3. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο στη διδασκαλία 

Ενας από τους σημαντικούς υποστηρικτές της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ο Salman Khan, 

βλ. Eικόνα 8, ιδρυτής του Khan Academy και νικητής σε αρκετούς εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς 

για την εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο 

 

 
 

Εικόνα 8 

Το Khan Academy, που αρχικά προσέφερε σειρά μαθημάτων υπό μορφή video για διάφορα 

σχολικά μαθήματα και κατάλληλα για διάφορες ηλικίες μαθητών, έχει διαμορφωθεί πλέον στα 

πρότυπα του flipped classroom, όπου οι μαθητές βλέπουν τα video στο σπίτι τους, καλύπτοντας 

έτσι το τμήμα που αντιστοιχεί στη διδασκαλία της θεωρίας του μαθήματος, αφήνοντας το σχολικό 

χρόνο για την υλοποίηση ομαδικών δραστηριοτήτων ενεργητικής μάθησης που καλύπτουν στη 

διδασκαλία το τμήμα της εφαρμογής και των ασκήσεων του μαθήματος. Τα τελευταία χρόνια, με 

αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, βλ. Eικόνα 9, σε συνεργασία και με τους εκπαιδευτικούς 

των μαθητών στο σχολείο, η πρόοδος και η συμπεριφορά κάθε μαθητή πάνω στη μαθησιακή 

γραμμή παρακολουθείται προκειμένου το σύστημα να του υποδεικνύει τα video που πρέπει να  

μελετήσει και τη σειρά που πρέπει να γίνεται αυτό.  
 

 
 

Εικόνα 9 
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Έτσι, κάθε μαθητής διδάσκεται εξατομικευμένα καθώς όσοι έχουν κενά επαναλαμβάνουν 

κάποια μαθήματα, κάποιοι παραλείπουν μαθήματα και κάποιοι βλέπουν εναλλακτικά video 

κατάλληλα διαμορφωμένα για διαφορετικά μαθησιακά στυλ  

Παρομοίως, την φετινή σχολική χρονιά (2017-2028), αξιοποιήθηκε από τον συγγραφέα, σε 

σπουδαστές της ΑΣΠΑΙΤΕ Κρήτης, η πλατφόρμα διαχείρισης μάθησης (Learning management 

System – LMS) Moodle η οποία δίνει τη δυνατότητα για εγκατάσταση και αξιοποίηση προσθέτων, 

κάποια από αυτά για την εμφάνιση πληροφοριών που αφορούν στους μαθητές τα οποία γενικά 

ονομάζονται Analytics. Κάποια από αυτά δίνουν πληροφορίες στους μαθητές, όπως ποιες ασκήσεις 

υπολείπονται μέχρι την ολοκλήρωση ενός μαθήματος και ποιοι είναι οι βαθμοί τους, κάποια όμως 

απευθύνονται στον εκπαιδευτικό και ανήκουν στις τρεις παρακάτω κατηγορίες, βλ. Eικόνα 10  

 

 
Εικόνα 10. 

 

Στην τρίτη κατηγορία, αυτή που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να μαθαίνει από την 

συμπεριφορά των μαθητών και να βοηθά τον εκπαιδευτικό ανήκει το πρόσθετο Inspire, το οποίο 

εγκαταστάθηκε λειτούργησε πειραματικά για ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, βλ. Eικόνα 11.  

 

 
 

Εικόνα 11. το πρόσθετο Inspire 

 

Η εφαρμογή εξετάζει διάφορους τομείς δραστηριότητας των μαθητών, από την ενασχόληση 

με τα μαθησιακά αντικείμενα μέχρι την μεταξύ τους κοινωνική αλληλεπίδραση και καταλήγει σε 

πιθανά συμπεράσματα για τα οποία ενημερώνει τον εκπαιδευτικό. Προκειμένου όμως τα 

αποτελέσματα να είναι εφαρμόσιμα απαιτείται εκπαίδευση της εφαρμογής που όπως κάθε 

εφαρμογή Μηχανικής Μάθησης, απαιτεί μεγάλο αριθμό δεδομένων 
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4. Συζήτηση  

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) δίνει εντυπωσιακά 

αποτελέσματα σε πολλά και διαφορετικά πεδία εφαρμογής, μεταξύ των οποίων ανήκει και ο τομέας 

της εκπαίδευσης. Αξιοποιεί κυρίως την  μηχανική μάθηση και τις δυνατότητες αναγνώρισης 

προτύπων των νευρωνικών δικτύων κυρίως στις μηχανές αναζήτησης και μετάφρασης, και 

επεκτείνεται στα συστήματα ανάλυσης μαθησιακών και εκπαιδευτικών πρακτικών και 

αποτελεσμάτων (analytics) για την πλήρη εκμετάλλευση των οποίων απαιτούνται συνεργασίες 

εκπαιδευτικών και οργανισμών για την άντληση των απαιτούμενων για τη διαδικασία της 

εκμάθησης δεδομένων. Ίσως δεν απέχει πολύ η χρονική στιγμή κατά την οποία συστήματα 

διδασκαλίας που υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι διαδεδομένα και θα βοηθούν 

στην εκπαίδευση των μαθητών σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα 
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Περίληψη 

Οι Σχολικές Μονάδες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με στόχο την παροχή ποιοτικά 

αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούν μέσα Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, όπως είναι οι Σχολικοί Δικτυακοί Τόποι, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη 

διοίκησή τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει σε ποιό βαθμό οι εκπαιδευτικοί 

διαθέτουν ικανότητες διαχείρισης των Σχολικών Δικτυακών Τόπων (ΣΔΤ) και τον βαθμό 

ικανοποίησής τους από τις διοικητικές υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν. Από την έρευνα που 

διενεργήθηκε σε τυχαίο δείγμα εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Σερρών, 

προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν σε μέτριο επίπεδο ικανότητες διαχείρισης του ΣΔΤ, ενώ 

δεν είναι ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.  

 

Λέξεις κλειδιά: Διοίκηση, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Σχολικός Δικτυακός Τόπος  

1. Εισαγωγή 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού που διανύουμε, 

προβάλλει η απαίτηση για μια Δημόσια Διοίκηση που θα εναρμονίζεται με τη διεθνή συγκυρία και 

θα υιοθετεί ένα διοικητικό μοντέλο που θα εστιάζει στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αλματώδης ανάπτυξη των συστημάτων της Πληροφορικής και των 

ΤΠΕ συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για γρήγορη, άμεση, διαφανή και ποιοτική παροχή 

υπηρεσιών. Έτσι, η Δημόσια Διοίκηση που εισάγει τις ΤΠΕ στη λειτουργία και την αλληλεπίδρασή 

της με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, είναι δυνατό να συμβάλει στη γενικότερη πρόοδο και 

ανάπτυξη μιας χώρας, ιδιαίτερα σε μια χρονική περίοδο που χαρακτηρίζεται από οικονομική και 

πολιτική αβεβαιότητα (Παγκάκης, 2000∙ Βελλή, 1996). Επιπλέον, με την αυτοματοποίηση των 

υπηρεσιών και της παροχής τους μέσω πληροφοριακών συστημάτων, περιορίζονται ή ακόμα και 

εκμηδενίζονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομείται χρόνος και χρήμα.  

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί το μέσο ανανέωσης και μετασχηματισμού της 

Δημόσιας Διοίκησης προς την ποιοτική αναβάθμισή της και την αύξηση της αποτελεσματικότητας 

και της αποδοτικότητάς της προς όφελος των πολιτών και κατ’ επέκταση του ίδιου του κράτους.  

Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση εννοείται «ο μετασχηματισμός διαδικασιών, οργανωτικών 

δομών, δραστηριοτήτων και στόχων των δημόσιων οργανισμών, αλλά και του τρόπου επικοινωνίας 

με τους πολίτες, με τη χρήση των ΤΠΕ, που στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητάς τους» (Αποστολάκης, Λουκής & Χάλαρη, 2008). Στόχοι της είναι α) η 

ποιοτική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, β) η βελτίωση των δημοκρατικών διαδικασιών 

και γ) η ενίσχυση και η υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών (Κιοσσέ, 2011). Η Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση προκρίνει το Διαδίκτυο ως μέσο παροχής υπηρεσιών, αξιοποιεί τις ΤΠΕ στη 

Δημόσια Διοίκηση και συσχετίζει το μετασχηματισμό της οργάνωσης και της δομής της Δημόσιας 

Διοίκησης με τη χρήση των ΤΠΕ, ώστε να διαμορφώνεται ως η διακυβέρνηση με την  υποστήριξη 

mailto:d_charisiadis@hotmail.com
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των ΤΠΕ. Ωστόσο, επίκεντρο είναι ο πολίτης και η αύξηση της ποιότητας, της 

αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της δημοκρατίας στην παροχή υπηρεσιών και την 

εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών. Η εφαρμογή της θεωρείται κρίσιμης σημασίας στην παρούσα 

οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική συγκυρία γιατί αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του κράτους, ώστε η δημόσια διοίκηση να καταστεί 

ανταγωνιστική και αποτελεσματική. Όμως τα οφέλη της δεν περιορίζονται μόνο στις υπηρεσίες της 

δημόσιας διοίκησης, αλλά επεκτείνονται στους πολίτες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς. Ο Heeks (2001) κατέταξε τα γενικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε πέντε κατηγορίες: 

 μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και του παραγόμενου έργου,  

 αύξηση της ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

 ταχύτητα διεκπεραίωσης του παραγόμενου έργου , 

 βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του παραγόμενου έργου,  

 παροχή νέων υπηρεσιών. 

Επομένως, μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρέχονται περισσότερες, καλύτερες και 

φθηνότερες υπηρεσίες, αλλά και νέες υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται γρήγορα και 

αποτελεσματικά.  

Οι υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορούν να εφαρμοστούν και στην 

περίπτωση των σχολικών μονάδων μέσα από πλήθος ηλεκτρονικών εφαρμογών και από το ΣΔΤ 

που ενδεχομένως διαθέτουν, αφού κάθε σχολική μονάδα βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με 

την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με άλλες σχολικές μονάδες, με εκπαιδευτικούς, γονείς, 

μαθητές,  τοπικούς φορείς και φορείς του δημοσίου.  

Στην εκπαίδευση, το διαδίκτυο και οι ΤΠΕ ως σύγχρονα εργαλεία διάχυσης πληροφοριών, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπως, τόσο για την αναζήτηση και ανάρτηση 

πληροφοριών, όσο και για την μαθησιακή διαδικασία, αφού παρέχουν νέους, ευέλικτους και 

αλληλεπιδραστικούς τρόπους μάθησης και διάχυσης της γνώσης, ενώ συμβάλουν στην προώθηση 

της επικοινωνίας, της ομαδικότητας και της συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών 

(Κόκκαλη, 2014). Επιπλέον, το διαδίκτυο συμβάλει στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και 

δημιουργεί νέους τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας (Τοκμακίδου, Καλογιαννίδου & 

Τσιτουρίδου, 2010). Δεδομένου ότι ο καθένας έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα τους 

διαδικτυακούς χώρους που θα περιηγηθεί, ουσιαστικά το διαδίκτυο ενισχύει τη δημοκρατική 

διάσταση της σύγχρονης εκπαίδευσης, αφού δεν θέτει περιορισμούς πρόσβασης, επικοινωνίας και 

διακίνησης πληροφοριών και ιδεών (Κόκκαλη, Παναγιωτακόπουλος & Καμαριανός, 2015). Η 

Σχολική Μονάδα ως φορέας του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τον Νόμο 3979/2011 υποχρεούται να 

δημιουργήσει το δικό της Δικτυακό Τόπο, ο οποίος θα είναι ελεύθερης πρόσβασης και θα πρέπει να 

διαθέτει κατάλληλες εφαρμογές για επικοινωνία, υποβολή αναφορών, δηλώσεων και αιτήσεων από 

φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. που συνδιαλλάσσονται με αυτόν. 

Οι ΣΔΤ έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και μελέτης στην Ελλάδα και διεθνώς. Ωστόσο, 

σε μια εποχή που η ποιότητα των υπηρεσιών αποτελεί επιδίωξη και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση το 

μέσο για τη διασφάλισή της, δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητά 

τους ως εργαλείων διοίκησης των σχολικών μονάδων, ενώ αντιθέτως προσδιορίζονται και 

αξιολογούνται τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Έτσι, ο ΣΔΤ μπορεί να αποτελέσει μέσο ενημέρωσης, 

πληροφόρησης, επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και προώθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Boklaschuk 

& Caisse, 2001∙ Ντρενογιάννη, 2001∙  Πανάου, 2008∙ Κόκκαλη, 2014). Επιπλέον, μέσω του ΣΔΤ 

προβάλλεται η εικόνα του σχολείου, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των μελών 

της σχολικής κοινότητας και της κοινωνίας, αλλά και μέσο παροχής υπηρεσιών (Σοφός, 2009). Με την 

άποψη αυτή συμφωνεί ο Passey (2000) θεωρώντας ότι οι ΣΔΤ διευρύνουν τις δυνατότητες 

επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και φορέων της τοπικής κοινωνίας, ενώ οι 

Honey & Henriquez (1993) εστιάζουν στους πολλούς και διάφορους τρόπους επικοινωνίας και 
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ανταλλαγής πληροφοριών που μπορούν να συμβάλουν θετικά στη συνεργασία μεταξύ των σχολείων. 

Παρόλο όμως που ένας ΣΔΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ισχυρό επικοινωνιακό και συνεργατικό 

εργαλείο, η χρήση του ως τέτοιο είναι εξαιρετικά περιορισμένη (Δαπόντες κ.συν., 2007∙ Ζακόπουλος 

κ.συν., 2009∙ Κόκκαλη, 2014). Επιπλέον, οι πληροφορίες και το υλικό του δεν ανανεώνεται, 

παρέχοντας πληροφορίες που δεν μεταβάλλονται, όπως η διεύθυνση της σχολικής μονάδας, στοιχεία 

επικοινωνίας, ιστορικά στοιχεία κ.α. με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά ο αλληλεπιδραστικός 

χαρακτήρας του (Πανάου, 2008). Το συμπέρασμα αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα 

έρευνας των Ζακόπουλου κ.συν. (2009) σύμφωνα με την οποία οι ΣΔΤ των Ελληνικών σχολικών 

μονάδων στερούνται συχνής ενημέρωσης και υλικού για τους γονείς, ενώ επικεντρώνονται στη παροχή 

πληροφοριών σχετικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα στοιχεία της σχολικής μονάδας. Επίσης, 

προβάλλουν εργασίες και δραστηριότητες των μαθητών και παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό και 

εκπαιδευτικούς συνδέσμους, δηλαδή αποτελούν μέσο προώθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

παροχής συμπληρωματικού υλικού, δηλαδή πρόκειται για εργαλείο με σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο.  

Αντίθετα η Προεστάκη (2014) συμπεραίνει ότι οι ιστότοποι των σχολικών μονάδων δεν 

διαθέτουν επαρκές εκπαιδευτικό υλικό, δεν προωθούν τη διαθεματικότητα, ούτε μεριμνούν για 

τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ περιορισμένη είναι και η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

χρηστών. Δηλαδή, πρόκειται για ιστότοπους που χρήζουν ποιοτικής αναβάθμισης, κάτι που μπορεί 

να επιτευχθεί μέσα από τη συνεργασία των σχολικών μονάδων με τους αρμόδιους φορείς θέτοντας 

συγκεκριμένες προδιαγραφές. Από την άλλη, στους ΣΔΤ προβάλλονται τα επιτεύγματα και η 

συμμετοχή του σχολείου σε καινοτόμα προγράμματα και γενικότερα οι δραστηριότητες που 

ενισχύουν τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας μεταξύ τους και με την τοπική 

κοινωνία (Νάκου, 2012∙ Μαλλά, 2015). Ωστόσο, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων εστιάζουν 

στο ρόλο των ΣΔΤ ως μέσων ενημέρωσης, επικοινωνίας, συνεργασίας της σχολικής κοινότητας με 

γονείς, μαθητές και κοινωνία (Μακρή & Βλαχόπουλος, 2015), όμως δεν προβάλλουν το διοικητικό 

έργο της σχολικής μονάδας (Μαλλά, 2015).  

Συνεπώς, υπάρχει πολυφωνία σχετικά με το λόγο ύπαρξης των ΣΔΤ προφανώς διότι ο 

σχεδιασμός και η δημιουργία τους επαφίεται στη θέληση των μελών της σχολικής μονάδας,  παρόλο 

που αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρέωση. Έτσι, το υλικό που αναρτάται και οι λόγοι για τους οποίους 

μια σχολική μονάδα δημοσιεύει στο διαδίκτυο τον ιστότοπό της ποικίλουν. Αναμφισβήτητα, ένας ΣΔΤ 

παρέχει πολλαπλές δυνατότητες ενημέρωσης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλα για μια αποτελεσματική σχολική διοίκηση, μέσα από την παροχή 

ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί: 

 Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί κατέχουν δεξιότητες διαχείρισης του ΣΔΤ.  

 Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών του σχολείου από το περιεχόμενο, 

τις υπηρεσίες και γενικότερα από τη συμβολή του ΣΔΤ στη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από τη σχολική μονάδα; 

 Αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες και την ικανότητα διαχείρισης του Σχολικού Δικτυακού Τόπου.  

2. Μέθοδος 

2.1 Η έρευνα 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται η ποσοτική δειγματοληπτική μέθοδος, αφού με τη 

βοήθεια ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού τύπου καταγράφονται οι απόψεις 

και οι εμπειρίες των συμμετεχόντων σχετικά με τους λόγους κατασκευής των ΣΔΤ, τις ανάγκες που 

εξυπηρετούν, κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να τους διαχειριστούν και κατά πόσο ικανοποιημένοι 

είναι από τη χρήση τους ως αποτελεσματικά εργαλεία διοίκησης της Σχολικής Μονάδας μέσα από 

το υλικό και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Η έρευνα είναι ποσοτική διότι καταγράφονται τάσεις και 
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απόψεις σε μια πραγματική περίπτωση (Creswell, 2011). Εξάλλου, σύμφωνα με τον Robson (2010) 

η δειγματοληπτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα 

αφού αποτελεί μια απλή και άμεση προσέγγιση απόψεων, στάσεων και αξιών και επιτρέπει τη 

συγκέντρωση μεγάλου αριθμού δεδομένων σε μικρό χρονικό διάστημα τα οποία  μπορούν εύκολα 

να κωδικοποιηθούν και να επεξεργαστούν μέσω στατιστικών προγραμμάτων. Επιπλέον το 

ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο που παρέχει αξιόπιστες μετρήσεις, προσφέρει 

αντικειμενικότητα, εχεμύθεια και ανωνυμία με αποτέλεσμα να περιορίζονται πιθανοί ενδοιασμοί 

κατά τη συμπλήρωσή του. Πρόκειται για έρευνα επισκόπησης μικρής κλίμακας, αφού δεν 

διεξάγεται από κάποιον κρατικό φορέα ούτε διεξάγεται στο σύνολο των Σχολείων και των 

εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.  

Οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 

Νομό Σερρών σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών 

ανέρχονται τους 1258. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και αποτελεί μέρος του συνόλου των εν λόγω 

εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι είναι πολύ δύσκολο να συμπεριλάβουμε και να διαχειριστούμε το 

σύνολο του πληθυσμού σε μια έρευνα (Robson, 2010). Συγκροτήθηκε με απλή τυχαία 

δειγματοληψία, αφού όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν ίση ευκαιρία να το αποτελέσουν (Robson, 2010) 

Πρόκειται για την ακριβέστερη και πιο αντιπροσωπευτική μορφή δειγματοληψίας αφού 

οποιαδήποτε τάση στον πληθυσμό θα κατανέμεται εξίσου μεταξύ των ατόμων του δείγματος  

(Creswell, 2011). Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με google forms και αναρτήθηκε σε 

ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, ενώ διανεμήθηκε από τον ίδιο τον ερευνητή, αλλά και μέσω 

αντιπροσώπων τυχαία, σε μεγάλο αριθμό σχολείων σε όλες τις περιφέρειες του Νομού.  

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν και συγκεντρώθηκαν στο χρονικό διάστημα από τις 

15/03/2017 μέχρι τις 07/04/2017. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 190 απαντημένα ερωτηματολόγια. Ο 

αριθμός αυτός αποτελεί το 15,1% του συνολικού αριθμού των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα οι 79 

ήταν άντρες και οι 111 γυναίκες, με αντίστοιχα ποσοστά 41,58% και 58,42% αντίστοιχα. Όσον 

αφορά την ηλικιακή ομάδα των συμμετεχόντων το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος αποτελεί η 

ομάδα 41-50 ετών με ποσοστό 45,79% και ακολουθούν η άνω των 50 ετών με 37,37% και η 31-40 

ετών με ποσοστό 16,84%, ενώ δεν υπάρχει κανείς συμμετέχων κάτω των 30 ετών  

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα οι περισσότεροι σε αριθμό ανήκουν στους κλάδους 

ΠΕ02-Φιλολόγων 58 άτομα και ποσοστό 30,5%, ΠΕ04-Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων, Γεωλόγων 

29 άτομα και ποσοστό 15,1%, ΠΕ03-Μαθηματικών 21 άτομα και ποσοστό 11,1% και ΠΕ19/20-

Πληροφορικής 16 άτομα και ποσοστό 8,4%.Οι ειδικότητες με τη μικρότερη συμμετοχή στην 

έρευνα είναι ΠΕ10-Κοινωνιολόγων και ΠΕ13-Νομικών Επιστημών με μόλις 1 συμμετέχοντα και 

ακολουθούν οι κλάδοι ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ17-Τεχνολόγοι (ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ) 

και ΠΕ18 με 2 συμμετέχοντες ο καθένας (Σχήμα 1). 

 

 
 

Σχήμα 1: Πλήθος συμμετεχόντων ανά ειδικότητα 
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Αναφορικά με την πιστοποιημένη επιμόρφωση των συμμετεχόντων στις ΤΠΕ, το 51,6% του 

δείγματος διαθέτει πιστοποίηση Α-Επιπέδου, το 33,2% Β-Επιπέδου και το 15,3% δεν έχει καμιά 

πιστοποίηση. 

2.2 Αποτελέσματα 

Όσον αφορά την ικανότητα των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν τον ΣΔΤ, η στατιστική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι διαθέτουν πολύ περιορισμένες γνώσεις σχεδιασμού 

ιστοτόπου, αφού το 28,9% δεν διαθέτει καθόλου γνώσεις σχεδιασμού και διαχείρισης ιστοτόπου 

και το 26,8% διαθέτει ελάχιστες, δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητα που απαιτεί 

εξειδικευμένες γνώσεις Πληροφορικής. Αρκετοί όμως μπορούν σε ένα μέτριο επίπεδο να 

διαχειριστούν έναν ιστότοπο, αφού μπορούν με συγκεκριμένο τρόπο να αναρτούν υλικό και 

πληροφορίες. Ωστόσο, διαθέτουν σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ευχέρεια στη χρήση Η/Υ 

(60,5%) και του διαδικτύου (69,4%), ενώ δεν είναι όλοι τόσο εξοικειωμένοι με τις ΤΠΕ. Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο αφού μέχρι τώρα μπορούσαν όλες οι ειδικότητες να 

συμμετέχουν στο Α-Επίπεδο Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ που αφορά βασικές δεξιότητες στη χρήση του 

Η/Υ και του διαδικτύου, όμως μόνο συγκεκριμένες ειδικότητας μπορούσαν να συμμετέχουν στο Β -

Επίπεδο Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ που αφορά προχωρημένες και εξειδικευμένες γνώσεις στις ΤΠΕ.  

Για την επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν και την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS(v.24). Όσον αφορά για τον 

άξονα του ερωτηματολογίου που διερευνά σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν ικανότητες 

διαχείρισης του ΣΔΤ, ο συντελεστής Cronbach’s a υπολογίστηκε .905. Η παραγοντική ανάλυση  

έδειξε ότι όλες οι ερωτήσεις του συγκεκριμένου άξονα ομαδοποιούνται σε έναν παράγοντα που 

αντιπροσωπεύει το 74,924% του δείγματος, οπότε προκύπτει μια νέα μεταβλητή που ορίζεται ως 

«Ικανότητα Διαχείρισης του ΣΔΤ από τους εκπαιδευτικούς» και έχει μέση τιμή 3,3326. 

Επιπλέον, η επαγωγική στατιστική ανέδειξε ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ αντρών και 

γυναικών εκπαιδευτικών ως προς την ικανότητα διαχείρισης του ΣΔΤ αφού από το t-test που 

πραγματοποιήθηκε σε σχέση με το φύλο και τον έλεγχο Lavene προέκυψε ότι η διαφορά στους 

μέσους όρους αντρών και γυναικών, 3,3797 και 3,2991 αντίστοιχα, δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Τέλος, από το κριτήριο ελέγχου ANOVA προέκυψε ότι υπάρχει διαφοροποίηση στους μέσους 

όρους της μεταβλητής «Ικανότητα διαχείρισης του ΣΔΤ» σε σχέση με την ηλικία των 

συμμετεχόντων, η οποία για τις ομάδες 31-40 ετών (3,65) και άνω των 50 ετών (3,1042) είναι 

στατιστικά σημαντική, ενώ για τις ομάδες 31-40 ετών (3,65) και 41-50 ετών (3,4023) καθώς και για 

τις ομάδες 41-50 ετών (3,4023) και άνω των 50 ετών (3,1042) δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

Τελικά, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Σερρών, άντρες και γυναίκες, διαθέτουν σε μέτριο επίπεδο δεξιότητες διαχείρισης του ΣΔΤ, παρόλο 

που έχουν ευχέρεια στη χρήση των Η/Υ και του Διαδικτύου και επιπλέον οι νεότεροι σε ηλικία 

εκπαιδευτικοί είναι ικανότεροι να τον διαχειριστούν. 

Ο βαθμός ικανοποίησης για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς κυμαίνεται σε μέτριο 

επίπεδο ως προς τη χρησιμότητα του περιεχομένου (43,7%), ως προς την επάρκεια του 

περιεχομένου (42,6%) και ως προς την οργάνωση των πληροφοριών (40,5%). Λιγότερο 

ικανοποιημένοι είναι από την ύπαρξη κατάλληλων εκπαιδευτικών συνδέσμων (το 62,6% 

απάντησαν ότι είναι μέτρια ως λίγο ικανοποιημένοι), ενώ περισσότερο ικανοποιημένοι είναι ως 

προς την επικαιροποίηση του περιεχομένου (το 59,4% απάντησαν ότι είναι μέτρια ως πολύ 

ικανοποιημένοι). Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΣΔΤ οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται  

ικανοποιημένοι μόνο ως προς την ευκολία πλοήγησης και ως προς την ταχύτητα απόκρισης, ενώ 

δεν είναι ικανοποιημένοι ως προς την ευκολία εύρεσης νόμων, εγκυκλίων και διοικητικών εντύπων.  

Για τις ερωτήσεις του συγκεκριμένου άξονα που διερευνά τον βαθμό ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών από τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΣΔΤ υπολογίστηκε ο συντελεστής Cronbach’ s a 

και βρέθηκε ίσος με .945. Η παραγοντική ανάλυση έδειξε ότι τις οι ερωτήσεις του άξονα 

ομαδοποιούνται σε έναν παράγοντα που αντιπροσωπεύει το 67,93% του δείγματος. Η νέα 
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μεταβλητή που προκύπτει ορίζεται ως «Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες του ΣΔΤ» και έχει μέση 

τιμή 2,9321. 

Ο έλεγχος κριτηρίου t-test σε σχέση με το φύλο και ο έλεγχος Lavene έδειξε δεν υπάρχει 

διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών εκπαιδευτικών ως προς το βαθμό ικανοποίησης από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του ΣΔΤ. Η εφαρμογή του κριτηρίου ελέγχου ANOVA και η τιμή του 

παράγοντα F=0.293, έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς το 

βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΣΔΤ ανάλογα με την 

ηλικία τους.  

Επομένως, οι εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων και Λυκείων τις Περιφερειακής Ενότητας 

Σερρών δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ΣΔΤ, αφού 

ο βαθμός ικανοποίησης αντρών και γυναικών εκπαιδευτικών όλων των ηλικιών κυμαίνεται σε 

επίπεδο ελαφρώς μικρότερο του μετρίου. 

Για να ελεγχθεί αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που  

παρέχει ο ΣΔΤ και την Ικανότητα Διαχείρισης του ΣΔΤ από τους εκπαιδευτικούς, 

πραγματοποιήθηκε μη παραμετρικός έλεγχος και υπολογίστηκε ο δείκτης συσχέτισης Spearman’s 

rho. Η εφαρμογή του μη παραμετρικού ελέγχου έδειξε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών (r=.057).  

3. Συμπεράσματα 

Η συνεχής και ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ τις έχουν καταστήσει αναγκαίο εργαλείο σε όλους 

τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και των οργανισμών. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο με την 

ψήφιση του Νόμου 3979/2011 που αφορά την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο Δημόσιο, επιχειρεί 

την εισαγωγή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς του δημοσίου με 

σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους, μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου. 

Στη λογική αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι Σχολικές Μονάδες ως φορείς της Δημόσιας 

Διοίκησης. Έτσι, αν δεν διαθέτουν ήδη Δικτυακό Τόπο, υποχρεώνονται να δημιουργήσουν με 

σκοπό την ευκολότερη, αμεσότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και επομένως την 

αποτελεσματικότερη και ποιοτικά αναβαθμισμένη διοίκηση της Σχολικής Μονάδας.  

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί κατέχουν δεξιότητες 

διαχείρισης των ΣΔΤ και πόσο ικανοποιημένοι είναι από τις υπηρεσίες που αυτοί προσφέρουν. Οι 

εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, αν και 

διαθέτουν αυξημένες δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και του Διαδικτύου, δεν μπορούν να διαχειριστούν 

ικανοποιητικά το ΣΔΤ, διότι η διαχείριση του απαιτεί προχωρημένες γνώσεις Πληροφορικής που 

ενδεχομένως δεν λαμβάνουν κατά την Επιμόρφωση Α και Β επιπέδου στις ΤΠΕ. Το διαφορετικό 

επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς καθιστά δύσκολη 

την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσω των ΣΔΤ (Mahaman, 2005, όπ. αναφ. στο 

Κιοσσέ, 2011), με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για επιμόρφωση στο σχεδιασμό, 

δημιουργία, εφαρμογή και διαχείριση συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους 

εκπαιδευτικούς με σκοπό την άμβλυνση των διαφορών και την βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας των Σχολικών Μονάδων.  

Αν και οι ΣΔΤ χρησιμοποιούν σύγχρονη τεχνολογία για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία 

τους, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι ως προς τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο 

τους, αφού τα επικοινωνιακά μέσα που χρησιμοποιούν, τα διοικητικά εργαλεία, υπηρεσίες και 

έντυπα, η ενημέρωση και οι σύνδεσμοι που παρέχονται είναι περιορισμένοι. Εξάλλου, στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι ΣΔΤ δημιουργήθηκαν έπειτα από παρότρυνση του Διευθυντή της 

Σχολικής Μονάδας με σκοπό την παρουσία του σχολείου στο Διαδίκτυο και όχι για να 

εξυπηρετήσει τις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και χωρίς τη συμμετοχή του συλλόγου 

διδασκόντων στη λήψη της απόφασης για τη δημιουργία του ΣΔΤ (Ξωχέλλης, 2003∙  Σαββουλίδου 

κ.συν., 2003∙  Χατζηπαναγιώτου, 2003). 
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Οι Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών προσπαθούν να 

εναρμονιστούν με τη νομοθεσία και την απαίτηση για ποιοτική αναβάθμιση και αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των διοικητικών υπηρεσιών που προσφέρουν, με τη δημιουργία και 

λειτουργία δικτυακών τόπων. Σκοπός των ΣΔΤ είναι να εξυπηρετήσουν την απαίτηση για 

εφαρμογή ενός τρόπου διοίκησης που θα στηρίζεται στη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη 

λήψη των αποφάσεων με στόχο τη διαρκή βελτίωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση 

εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και φορέων. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή βρίσκεται σε αρχικό 

στάδιο. Οι ΣΔΤ διαθέτουν σε μικρό βαθμό τις υπηρεσίες που μπορούν να τους καταστήσουν 

αποτελεσματικά εργαλεία διοίκησης του σχολείου μέσω εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, η αποτελεσματικότητά τους να είναι 

περιορισμένη. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η συμμετοχή όλων στο σχεδιασμό, τη 

διαχείριση και τη λειτουργία των ΣΔΤ, αλλά και η αδιάκοπη συνεργασία με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς (εκπαιδευτική κοινότητα, κοινωνικούς φορείς, γονείς, κηδεμόνες μαθητές, 

ανώτερα κλιμάκια διοικητικής ιεραρχίας κτλ) θα μπορούσε να συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση 

και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ΣΔΤ, καθιστώντας τους αποτελεσματικά εργαλεία 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στη σύνδεση του σχολείου με την τοπική και ευρύτερη 

κοινωνία.   

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να αποτελέσουν 

αφορμή για περαιτέρω διερεύνηση  του θέματος και τη διεξαγωγή ερευνών σε άλλες περιφέρειες, οι 

οποίες να συμπεριλαμβάνουν και τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να 

εξαχθούν συμπεράσματα που θα μπορούν να γενικευτούν σε όλο τον πληθυσμό των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών. 
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