


  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 

 
 
 

Κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη: 
Προκλήσεις στην εκπαίδευση,  

την οικονομία και τον πολιτισμό 

 
 

 
 
 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

TOMOΣ Α’ 

 
 
 
 
 

Eπιμέλεια έκδοσης: 
 

Σπύρος Χ. Πανταζής 
 

Ελένη Π. Μαράκη 
 

Γεώργιος Ε. Στριλιγκάς 
 

Εμμανουήλ. Μπελαδάκης 
 

Ιωάννης Α. Τζωρτζάκης 
 

Ειρήνη Γ. Μαρκάκη 
 

Ευγενία Ε. Ψαλτάκη 
 

Χρήστος Σ. Ντρουμπογιάννης 

 
 
 
 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

I.A.K.E. 
IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

I NS TI TUTE O F  H UM ANITI ES AND  S O C IAL  S C I ENC ES   

Έβανς 83-85 Γρ. Α11 Τ.Κ. 71 201 Hράκλειο Κρήτης Τηλ./Fax. 2815 200045  

Website: iake.weebly.com www.iake.gr 
 
 

IΑΚΕ «Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών» 

iakekriti@gmail.com 
 
 

Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης  
 

Οι αναφορές (citations) σε άλλες επιστημονικές-ερευνητικές εργασίες γίνονται με 
βιβλιογραφική παραπομπή στους συγγραφείς, τον τίτλο και την παρούσα δημοσίευση.  

 

Επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή της συγκεκριμένης επιστημονικής 
εργασίας μόνο για εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν 
αντίγραφα περιλαμβάνουν την αρχική σελίδα και την παρούσα σημείωση πνευματικών 
δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση, μέρους ή όλου των πρακτικών 
για οικονομικό όφελος, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και  
κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.  

 

 

Eπιμέλεια έκδοσης: 

Σπύρος Χ. Πανταζής, Ελένη Π. Μαράκη 

Γεώργιος Ε. Στριλιγκάς, Εμμανουήλ Δ. Μπελαδάκης,  
Ιωάννης Α. Τζωρτζάκης, Ειρήνη Γ. Μαρκάκη,  
Ευγενία Ε. Ψαλτάκη, Χρήστος Σ. Ντρουμπογιάννης 

 

 

Τυποτεχνική επιμέλεια: 
Ιωάννης Α. Τζωρτζάκης  

 

 

Εκδόσεις Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών  
Copyright © 2021 

 

 

Σχεδιασμός εξωφύλλου & εκτύπωση: 

Γραφικές Tέχνες ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

Κομνηνών 68 Πόρος, Ηράκλειο Κρήτης  
Τ.: 2810 227933, E.: printpat@otenet.gr  

 

ISBN: 978-618-5506-06-3 (Α Τόμος) 
ISBN: 978-618-5506-05-6 (SET) 
 

 

 
 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

5 

 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου  

 

Πρόεδρος: 

Μαράκη Ελένη του Παντελή 

 

Αντιπρόεδρος: 

Μπελαδάκης Εμμανουήλ του Δημητρίου 

 

Γενικός Γραμματέας: 
Στριλιγκάς Γεώργιος του Εμμανουήλ 

 

Ταμίας: 

Ντρουμπογιάννης Χρήστος του Σταύρου 

 

Γραμματέας Εκδόσεων, Βιβλιοθήκης και Έντυπου Υλικού:  

Μαρκάκη Ειρήνη του Γεωργίου  
 

Γραμματέας Οργανωτικού, Ηλεκτρονικής Δικτύωσης και 
Επικοινωνίας:  

Τζωρτζάκης Ιωάννης του Αντωνίου 

 

Γραμματέας Καινοτόμων Προγραμμάτων, 
Διεθνών Συμπράξεων και Ανταλλαγών:  

Ψαλτάκη Ευγενία του Ευαγγέλου 

 
 
 
 
 

 

Ελεγκτική Επιτροπή του Ινστιτούτου  

 

Πρόεδρος: 

Γιαμαλάκης Γρηγόρης του Εμμανουήλ 
 

Αντιπρόεδρος: 

Βαρδιάμπαση Τερψιχόρη του Χαραλάμπους 
 

Γραμματέας: 
Σκουλά Ειρήνη του Νικολάου 
 

  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

6 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΤΟΜΟΥ 
 

Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου ............................................................................................... 14 

Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου ........................................................................................ 15 

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ........................................................................................... 18 

Γραμματεία του Συνεδρίου - Ομάδες Εργασίας............................................................................ 19 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.................................................................................................... 20 

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης ............................................................................................. 21 

Χαιρετισμός Δημάρχου Μαλεβιζίου ............................................................................................... 21 

Καλωσόρισμα της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του Προέδρου της 

Επιστημονικής Επιτροπής............................................................................................................... 22 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ............................................................................................ 24 

CONFEDERALISM AND VULNERABLE STATES IN LIQUID MODERNITY:  SKETCHING A 
THEORY OF LIQUID CONFEDERALISM .......................................................................................... 25 
Kostas A. Lavdas ................................................................................................................................................................................. 25 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .................................................................................................................................. 33 
Κοτρόγιαννος Δημήτρης  .................................................................................................................................................................... 33 

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,  ΩΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ .................................................. 38 
Χρυσουλάκης Ιωάννης, ...................................................................................................................................................................... 38 

ΕΥΑΛΩΤΗ ΥΓΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΩΣ ΤΑ  
ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ........................................................................................................ 38 
Κουτσιλιέρης Μιχάλης,  ...................................................................................................................................................................... 38 

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΑ»? Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ .................................................... 39 
Παπαδάκης Νίκος,............................................................................................................................................................................... 39 

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ EHEA ..................................... 39 
Παπούλας Ανδρέας  ............................................................................................................................................................................. 39 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ............................................................................................................. 40 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ................................................................................................... 41 

INNOVATION IN TEACHING DESIGN THROUGH USE OF NEW TECHNOLOGIES ....................... 41 
Mónica Patricia López Alvarado ...................................................................................................................................................... 41 
Alejandro Briseño Vilches ................................................................................................................................................................. 41 
Diana Corona Gómez.......................................................................................................................................................................... 41 

INTERPRETATION AND INCLUSION: ARCHAEOLOGICAL HERITAGE FOR BLIND PEOPLE ..... 46 
María del Mar Martín Macías ........................................................................................................................................................... 46 

MAINTAINING MOTIVATION IN TIMES OF ISOLATION: DISTANCE BRIDGING STRATEGIES IN 
ART AND CULTURE.......................................................................................................................... 52 
Oancea Maria Ioana ............................................................................................................................................................................ 52 

I TEACH, THEREFORE I LEAD. TEACHER LEADERSHIP  AND TEACHER EVALUATION IN 
PRIMARY SCHOOLS IN GREECE ..................................................................................................... 56 
Chasioti Vasiliki .................................................................................................................................................................................. 56 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

7 

EDUCATIONAL GAMING AGAINST SEXUAL HARASSMENT ....................................................... 64 
Themistokleous, Sotiris  ...................................................................................................................................................................... 64 
Kyriakidou, Maria ............................................................................................................................................................................... 64 

HUMAN RESOURCE TRAINING AND DEVELOPMENT: THE CONTRIBUTION OF THE PERSONAL 
LEARNING CLOUD (PLC) ................................................................................................................. 69 
Triantafillidou Eleni ............................................................................................................................................................................ 69 

DIGITAL ESCAPE ROOMS IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE ........................ 76 
Vrettou Athina...................................................................................................................................................................................... 76 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ................................................................................................. 86 

Κοινωνική και ψυχολογική θεωρία................................................................................................ 86 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ86 
Παπαπέτρου Σάββας  ........................................................................................................................................................................... 86 

Όψεις ευαλωτότητας στην ιστορία και το παρόν ......................................................................... 100 

Η ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ............................................................................................................... 100 
Γκούνα Θεοδώρα ............................................................................................................................................................................... 100 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ, ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΕ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΖΑΚ 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ............................................................................................................................. 106 
Θωμαΐδου Χρηστίνα ......................................................................................................................................................................... 106 

ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ............................................................................. 113 
Καρατόλιος Κωνσταντίνος  .............................................................................................................................................................. 113 

ΟΨΕΙΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΑΝΑ  ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ .................. 119 
Λίπα Βασιλική ................................................................................................................................................................................... 119 
Καμνής Ιωάννης  ................................................................................................................................................................................ 119 

ΟΨΕΙΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΙΟΝΩΝ ΤΗΣ 
ΣΠΑΡΤΗΣ ......................................................................................................................................... 128 
Μήτση-Αναγνώστου Μαρία ............................................................................................................................................................ 128 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΙ ΚΑΠΕΛΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (SIX THINKING 
HATS) ΚΑΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ...................................................................................................................... 135 
Μπουρμπούλη Αγγελική .................................................................................................................................................................. 135 

Ευάλωτες, ευπαθείς και ειδικές κοινωνικές ομάδες .................................................................... 144 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ 
Ε.Ε. ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2020 ......................................................................................................... 144 
Αθανασόπουλος Άγγελος ................................................................................................................................................................. 144 
Φούζας Γεώργιος ............................................................................................................................................................................... 144 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ:  ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 
«ΑΛΛΩΝ»......................................................................................................................................... 150 
Κούρτης Ιωάννης............................................................................................................................................................................... 150 
Μπάρος Βασίλειος ............................................................................................................................................................................ 150 

ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.. 159 
Λιμνιάτη Αικατερίνη ........................................................................................................................................................................ 159 

Κοινωνικός αποκλεισμός και ανθρώπινα δικαιώματα ................................................................ 167 

Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ....................... 167 
Μπαστάνη Καλλιόπη ........................................................................................................................................................................ 167 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

8 

Ψυχική ανθεκτικότητα, ατομική και δημόσια υγεία .................................................................... 176 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ .................................................................................................... 176 
Φιλιππίδης Γεώργιος......................................................................................................................................................................... 176 
Αθανασίου Ελένη  .............................................................................................................................................................................. 176 
Κατσιάνη Όλγα  .................................................................................................................................................................................. 176 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤAΘΛΙΨΗ. Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΑΡΕΤΡΑ 
ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ........................................................ 183 
Φραγκάκης Αντώνιος ....................................................................................................................................................................... 183 

Κοινωνική ευαλωτότητα στην εποχή της πανδημίας ................................................................... 190 

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΠO 
ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΤΟΜΑ..................................................................................................... 190 
Βρατσίνη Ελένη  ................................................................................................................................................................................. 190 

ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  ΛΟΓΩ ΤΟΥ SARS-COV-19
.......................................................................................................................................................... 197 
Νικηφόρου Παρασκευή, ................................................................................................................................................................... 197 
Αντωνίου Θεόδωρος,  ........................................................................................................................................................................ 197 

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ 
ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ COVID-19 ................................................................................................................. 203 
Πανταζής Απόστολος  ....................................................................................................................................................................... 203 
Καβούκης Μιχαήλ ............................................................................................................................................................................. 203 
Χατζηφωτίου Σεβαστή  ..................................................................................................................................................................... 203 

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ........................................................................................................ 211 
Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης ................................................................................................................................................... 212 
Παππάς Ηλίας  .................................................................................................................................................................................... 212 
Κρήτας Δημήτριος............................................................................................................................................................................. 212 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ................................................................................................................................... 218 
Φιλιππίδης Γεώργιος......................................................................................................................................................................... 218 
Χατζηφωτίου Σεβαστή  ..................................................................................................................................................................... 218 
Ανδρεάδου Δέσποινα ........................................................................................................................................................................ 218 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ...................................................................................................... 226 

Οικονομική κρίση και ευαλωτότητα............................................................................................ 226 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ........................................................................ 226 
Θεολογίδου Παναγιώτα .................................................................................................................................................................... 226 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-  ΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ............................................. 234 
Παπαχρήστου Ευαγγελή  .................................................................................................................................................................. 234 
Νικολακάκη Μαρία........................................................................................................................................................................... 234 

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ-ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ............................................................................ 244 
Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης ................................................................................................................................................... 244 
Παππάς Ηλίας  .................................................................................................................................................................................... 244 
Κρήτας Δημήτριος............................................................................................................................................................................. 244 

Αγορά εργασίας και απασχόληση ................................................................................................. 253 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

9 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ – ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ .......................... 253 
Μανάφη Γεωργία............................................................................................................................................................................... 253 
Μπάρος Βασίλειος ............................................................................................................................................................................ 253 
Πανταζής X. Σπυρίδων..................................................................................................................................................................... 253 

ΟΙ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ 
ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ........................................................................... 261 
Νάσιος Γεώργιος ............................................................................................................................................................................... 261 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ “MUSICPRENEURS” ΚΑΙ Η 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ................................................................................................... 269 
Δροσουλάκης Κωνσταντίνος........................................................................................................................................................... 269 

ΕΞΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ –  ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ............ 279 
Ζαπονάκη Ιωάννα.............................................................................................................................................................................. 279 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ....................................... 285 
Καραβασίλης Ιωάννης ...................................................................................................................................................................... 285 
Καραγεωργοπούλου Αγγελική ........................................................................................................................................................ 285 

Πολιτικές για την ανάπτυξη............................................................................................................ 296 

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΩΝ 
ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ .................................................................................... 296 
Ζερβάκη Αικατερίνη ......................................................................................................................................................................... 296 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ “BRAIN DRAIN” ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ – ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΕΛΤΑ ....................................... 304 
Μαρκάκη Γ. Ειρήνη .......................................................................................................................................................................... 304 

Η ΦΥΓΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ................................................................................................................. 310 
Μαρκάκη Γ. Ειρήνη .......................................................................................................................................................................... 310 
Ρογδάκης Αντώνιος........................................................................................................................................................................... 310 

Κοινωνική κινητικότητα και μετανάστευση .................................................................................. 320 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ........................................................................................................... 320 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ............................................................................................................... 320 
Ανδρονίδης Συμεών  .......................................................................................................................................................................... 320 

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ- ΕΝΑ PROJECT ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ...................................................................................................................................... 327 
Ματθαίου Όλγα  ................................................................................................................................................................................. 327 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ ................................................ 334 
Στεφάνου Πασχάλης  ......................................................................................................................................................................... 334 

ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ 
(FORMAL) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (1899-1913). ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ .................................................................................................. 340 
Χαρωνίτης Γιώργος........................................................................................................................................................................... 340 

Παγκοσμιοποίηση και πολυπολισμικότητα .................................................................................. 348 

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΣΧΕΣΗ ......................................................................... 348 
Μώκου Δέσποινα............................................................................................................................................................................... 348 
Μώκος Ευάγγελος  ............................................................................................................................................................................. 348 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

10 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
.......................................................................................................................................................... 356 
Νικολαϊδου Χάρις  ............................................................................................................................................................................. 356 

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΟΤΗΤΑ ................ 367 
Σπυρίδωνος Βερόνικα....................................................................................................................................................................... 367 
Καρανικόλα Ζωή ............................................................................................................................................................................... 367 
Ζωγόπουλος Κων/νος ....................................................................................................................................................................... 367 

EΠΙΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ «ΕΑΥΤΟΥ» ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΑΛΛΟΥΣ»: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ «Κ’ΝΑ ΓΚΕΤΖΕΣΟΥ» 
ΣΤΟΥΣ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΈΒΡΟΥ .................................................................................. 377 
Φιλιππίδου Ελένη  .............................................................................................................................................................................. 377 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ ............... 386 
Χρήστου Πέτρος ................................................................................................................................................................................ 386 

Πολιτική και κοινωνική ζωή ........................................................................................................... 391 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ........................................... 391 
Επιτροπάκη Βούλα ............................................................................................................................................................................ 391 
Μαρινάκη Ζαφειρούλα..................................................................................................................................................................... 391 

ΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠO ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ .................................................................... 399 
Ζαπονάκη Ιωάννα.............................................................................................................................................................................. 399 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΩΣ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ «ΜΕΣΟΠΟΙΗΣΗΣ»................................ 407 
Πέππα Ματίνα .................................................................................................................................................................................... 407 

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.  ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ ΚΑΙ FAKE NEWS ............................................ 414 
Πρωτονοταρίου Μαρίνα................................................................................................................................................................... 414 

Κοινωνία των πολιτών και αυτοδιοίκηση ..................................................................................... 428 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ .................................................................................................... 428 
Μουρούτσος Ιωάννης ....................................................................................................................................................................... 428 
Μελίδης Μιχάλης  .............................................................................................................................................................................. 428 

Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .......................................................................................... 435 
Μπούνας Νικόλαος  ........................................................................................................................................................................... 435 

Ο ΛΟΓΟΣ (DISCOURSE) ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ......................................................... 442 
Νοβάκος Ιωάννης .............................................................................................................................................................................. 442 
Μακρυγιάννης Βασίλειος................................................................................................................................................................. 442 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ :  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ...................... 449 
Οικονόμου Αναστασία  ..................................................................................................................................................................... 449 

Φυσικό περιβάλλον, ευαλωτότητα και αειφορία ........................................................................ 457 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ .................................. 457 
Αντωνίου Θεόδωρος,  ........................................................................................................................................................................ 457 
Νικηφόρου Παρασκευή,................................................................................................................................................................... 457 

Η ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ .................................................... 465 
Ρεντίφης Γεράσιμος .......................................................................................................................................................................... 465 
Καρακατσάνη Ελένη ......................................................................................................................................................................... 465 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

11 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  ΤΡΟΠΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ . 470 
Υφαντή Σοφία .................................................................................................................................................................................... 470 
Σαρτζετάκη Μαρία ............................................................................................................................................................................ 470 

Ευαλωτότητα στον πολιτισμό, στην τέχνη, στη θρησκεία ............................................................ 480 

Η ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΛΑΕΙ: ΜΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ........................... 480 
Ζέζου Αναστασία  .............................................................................................................................................................................. 480 
Μπαριανού Ειρήνη............................................................................................................................................................................ 480 

ΕΝΑ ΑΠΡΟΣΜΕΝΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ....................................................................................... 488 
Κατσαραπίδης Σπυρίδων.................................................................................................................................................................. 488 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΣΕ ΕΝΑ ΩΔΕΙΟ ΤΗΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ................................................................................. 494 
Κολτσίδα Αρετή  ................................................................................................................................................................................ 494 
Πουλάκης Νικόλαος  ......................................................................................................................................................................... 494 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΩΝ  ΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΕΛΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 
«ΤΡΕΛΑΣ» ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΧΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΦΥΪΑΣ ................................................................................ 501 
Μπάρτζου Στυλιανή .......................................................................................................................................................................... 501 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ PERSONA DOLL  ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  ΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ PERSONA 
DOLL ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ......................................................................................................... 510 
Μίχα Αθανασία .................................................................................................................................................................................. 510 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1902-1922: ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ  ΣΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
ΤΡΕΛΑΣ-ΤΕΧΝΗΣ ............................................................................................................................ 515 
Στειακάκης Χρυσοβαλάντης  ........................................................................................................................................................... 515 

Η ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ ΩΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ .......................... 522 
Στριλιγκάς Γεώργιος ......................................................................................................................................................................... 522 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ.................................................................................................................................. 529 
Τραντά Χριστίνα  ............................................................................................................................................................................... 529 

Ψυχαγωγία, επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις...................................................................... 537 

AΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ «REFELCTIVE PARENTING»: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 6-12 ΕΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΝΟΗΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
(MENTALIZATION)  ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ................................................ 537 
ΛαμπρινέαΣταυρούλα  ...................................................................................................................................................................... 537 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ   
ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΣΙΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ............................................... 544 
Ντούλια Αθηνά  .................................................................................................................................................................................. 544 
Λαμπρινέα Σταυρούλα  ..................................................................................................................................................................... 544 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ............................................................................... 551 
Παπαγάλου Φωτεινή ......................................................................................................................................................................... 551 
Εκπαιδευτικός ΠΕ86 ......................................................................................................................................................................... 551 

 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

12 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΡΙΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ .......... 559 
Ράπτης Νικόλαος ............................................................................................................................................................................... 559 
Μαράκη Ελένη ................................................................................................................................................................................... 559 
Ντακούλα Δήμητρα........................................................................................................................................................................... 559 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ........................................................................................................... 572 

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΩΣ ΑΤΥΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ .................................................................... 572 
Βεργέτη Αθανασία ............................................................................................................................................................................ 572 
Κατσιγιάννη Βικτωρία...................................................................................................................................................................... 572 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΣΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ........................................................................................ 582 
Κομσέλη Ε. Φωτεινή (Φανή)  .......................................................................................................................................................... 582 
Παπαμιχαήλ Γεώργιος ...................................................................................................................................................................... 582 

ΓΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ........................................................................................................................................ 592 
Νικολάου Κωνσταντίνος .................................................................................................................................................................. 592 
Καρυπίδου Χριστίνα ......................................................................................................................................................................... 592 

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ  ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .................................................................................................. 602 
Κουρουτσίδου Μαρία ....................................................................................................................................................................... 602 
Κουτσουράη Σεβασμία - Αικατερίνη............................................................................................................................................. 602 
Αντωναράκης Γεώργιος ................................................................................................................................................................... 602 

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19. ................................................................................ 611 
Παπαδήμας Χρήστος  ........................................................................................................................................................................ 611 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ..................................................................................................... 624 
Παπαπέτρου Σάββας  ......................................................................................................................................................................... 624 
Κλημεντιώτη Χριστίνα ..................................................................................................................................................................... 624 

ΟΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΩΣ ΜΙΑ «ΕΥΑΛΩΤΗ» ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ........................................................................................... 633 
Χριστολουκά Ιωάννα ........................................................................................................................................................................ 633 

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΩ ΚΑΙ ΛΕΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΩΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ................................................................................. 641 
Ψύρη Μαρία ....................................................................................................................................................................................... 641 
Εμμανουήλ Αικατερίνη-Στυλιανή  .................................................................................................................................................. 641 

Ευάλωτες ομάδες και εκπαίδευση................................................................................................. 651 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΉ ............ 651 
Αγγελιδάκη Μαρια ............................................................................................................................................................................ 651 

ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ...................................................................................................... 658 
Δανιηλίδου Ευγενία Α.  ..................................................................................................................................................................... 658 
Παπαγάλου Φωτεινή Ε.  .................................................................................................................................................................... 658 
Βορβή Ιωάννα Π................................................................................................................................................................................ 658 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ....................................................................................................................... 666 
Δήμου Πασχάλης ............................................................................................................................................................................... 666 
Σαπίδης Παναγιώτης ......................................................................................................................................................................... 666 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

13 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ»:  ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.................... 673 
Διακογεωργίου Διονυσία ................................................................................................................................................................. 673 
Παπαβασιλείου Βασίλης  .................................................................................................................................................................. 673 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ......................................................................................... 681 
Κουκάκης Γεώργιος .......................................................................................................................................................................... 681 

ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ...................................................................................... 689 
Κυριακάκη Ελένη  .............................................................................................................................................................................. 689 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΞΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ .............................................................................................................. 697 
Κωνσταντινίδου Ευανθία ................................................................................................................................................................. 697 

«ΟΛΟΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙA»: Η ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ 
ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ. Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΑΧΡΗΣΤΗ ΤΕΧΝΗ....................... 705 
Μήτσικα Ιωάννα ................................................................................................................................................................................ 705 

"ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ": ΒΙΩΜΑΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ........... 712 
Μοσχόπουλος Γρηγόριος ................................................................................................................................................................. 712 

ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ, ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΠΟ ΤΟ 
ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ..................................................................... 719 
Ντούλια Αθηνά  .................................................................................................................................................................................. 719 

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ  
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ «ΑΛΛΟ» ............................................................................................................. 728 
Παπαδαρατσάκη Γεωργία ................................................................................................................................................................ 728 
Πηρουνάκη Ανδρονίκη..................................................................................................................................................................... 728 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
.......................................................................................................................................................... 736 
Παπαδομαρκάκης Ιωάννης .............................................................................................................................................................. 736 
Κωνσταντινίδη Νίκη Πασχαλία ...................................................................................................................................................... 736 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ .............................. 745 
Παπαντωνίου Βασιλική .................................................................................................................................................................... 745 

ΤΟ ΨΕΥΔΟ-ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ.  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
.......................................................................................................................................................... 759 
Τζιάρας Κωνσταντινος/ .................................................................................................................................................................... 759 

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Τ.Π.Ε.) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ........ 766 
Τσακλάρη Αικατερίνη  ...................................................................................................................................................................... 766 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ -  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΛΗΠΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ....................... 774 
Τσιολπίδου Ξανθούλα  ...................................................................................................................................................................... 774 
Κουτούζης Εμμανουήλ ..................................................................................................................................................................... 774 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ:  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ Ν. 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ .............................................................................................................................. 782 
Χατζηκωνσταντίνου Ελευθέριος .................................................................................................................................................... 782 
Ματζάνος Δημήτριος ........................................................................................................................................................................ 782 
Ποζαπαλίδου Σταυρούλα  ................................................................................................................................................................. 782 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ............................................................................... 790 
Μπουρδάκη Ευαγγελία ..................................................................................................................................................................... 790 
Δεληγιάννης Δημήτρης  .................................................................................................................................................................... 790 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ..................................................................................................... 800 

  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

14 

Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ 

•  Κοινωνική και ψυχολογική θεωρία 

•  Όψεις ευαλωτότητας στην ιστορία και το παρόν 

•  Ευάλωτες, ευπαθείς και ειδικές κοινωνικές ομάδες  

•  Κοινωνικός αποκλεισμός και ανθρώπινα δικαιώματα 

•  Ψυχική ανθεκτικότητα, ατομική και δημόσια υγεία 

•  Κοινωνική ευαλωτότητα στην εποχή της πανδημίας  

•  Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

•  Οικονομική κρίση και ευαλωτότητα 

•  Αγορά εργασίας και απασχόληση  

•  Πολιτικές για την ανάπτυξη 

•  Κοινωνική κινητικότητα και μετανάστευση 

•  Δομές κοινωνικής πρόνοιας και ενίσχυσης 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

•  Παγκοσμιοποίηση και πολυπολισμικότητα  

•  Πολιτική και κοινωνική ζωή 

•  Κοινωνία των πολιτών και αυτοδιοίκηση 

•  Φυσικό περιβάλλον, ευαλωτότητα και αειφορία 

•  Ευαλωτότητα στον πολιτισμό, στην τέχνη, στη θρησκεία 

•  Ψυχαγωγία, επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

•  Ευάλωτες ομάδες και εκπαίδευση 

•  Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση 

•  Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία  

•  Πολιτικές για την εκπαίδευση, δομές της εκπαίδευσης 

•  Προγράμματα Σπουδών και διδακτικά υλικά 

•  Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις  

•  Καινοτόμα προγράμματα, νέες τεχνολογίες 

•  Εκπαίδευση για την αειφορία  

•  Επαγγελματικός προσανατολισμός 

•  Κατάρτιση, επιμόρφωση, διά βίου μάθηση  

•  Εκπαιδευτικές έρευνες 
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Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Πανταζής Σπύρος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

ΜΕΛΗ: 

Aristarco Regalado Pinedo, Πρύτανης Πανεπιστημίου Guadalajara / CULagos 

Baros Wassilios, Professor, Universität Salzburg 

Braches- Chyrek Rita, Professor, Universität Bamberg  

Coelsch-Foisner Sabine, Professor of English Literature and Cultural Theory, University of 

Salzburg 

Green Andy, Professor, UCL Institute of Education 

Kempf Wilhelm, Professor, Universität Konstanz 

Liu Ye, King’s College London 

Moran-Ellis Jo, Professor, University of Sussex, UK 

Sailer Maximilian, Professor, Universität Augsburg  

Schroeder Joachim, Professor, Universität Hamburg  

Seukwa Louis-Henri, Professor, HAW Hamburg  

Solvejg Jobst, Professor, Western Norway University of Applied Science  

Sünker Heinz, Professor, Universität Wuppertal 

Thiessen Barbara, HAW Landshut 

Αγγελίδης Παναγιώτης, Κοσμήτορας, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Ανδρεαδάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Αιγαίου 

Ανδρουλιδάκης Εμμανουήλ, ΕΔΙΠ, Πατριαρχική Ανώτ. Εκκλ. Ακαδημία Κρήτης 

Αρβανίτης Χριστόφορος, Επίκουρος Καθηγητής, Πατριαρχική Ανώτ. Εκκλ. Ακαδημία Κρήτης 

Αργυριάδης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Frederick 

Αργυρίου Αθανάσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Βιτσιλάκη Χρυσή, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Αιγαίου 

Βλίζος Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Γιαβρίμης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Αιγαίου 

Γκασούκα Μαρία, Πρόεδρος ΙΝΕΠ–ΕΚΔΔΑ / Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Γρηγοράκης Ιωάννης, Συντονιστής Ε.Ε., ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

Δεμίρογλου Παντελής, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου, Δ.Π.Ε Δράμας 

Δημάση Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Δουνδουλάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Πατριαρχική Ανώτ. Εκκλ. Ακαδημία Κρήτης 

Ελευθεράκης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Ζορμπάς Κωσνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης  

Ζώρας Οδυσσέας, Καθηγητής, Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου 

Καδιανάκη Μαρία, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

Καλογιαννάκης Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Καλοκύρη Βασιλεία, Συντονίστρια Ε.Ε., ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

Καραβασίλης Ιωάννης, Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ 

Καραδημητρίου Αχιλλέας, Επιστ. Συνεργάτης Τμήματος Επικοινωνίας & MME, Παν/μιο  Κρήτης 

Κατσαγκόλης Αθανάσιος, Δρ. Φυσικής Αγωγής  
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Κατσαντώνη Σπυριδούλα, Προϊσταμένη ΚΕΣΥ Αν. Αττικής, Διδάσκουσα ΠΜΣ, Πανεπιστήμιο 

Θράκης  

Κόνσολας Μάνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Κορνηλάκη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Κοτρόγιαννος Δημήτριος, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης  

Κουβάτσου Εύα, Καθηγήτρια, Universidad de Guadalajara/CULagos 

Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ 

Κουρκούτας Ηλίας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Κουτούζης Μανώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ε.Α.Π. 

Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια - Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, University of Cyprus  

Κουτσιλιέρης Μιχάλης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 

Κυπριωτάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Πρόεδρος Εταιρίας Επιστημών Αγωγής Δράμας 

Λάβδας Α. Κώστας, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Λιβεράκος Πάνος, Senior Expert at the UNDP, Regional Hub for Civil Service 

Μαντάς Παναγιώτης, Σύμβουλος Α΄, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Μανωλάκος Προκόπης, Συντονιστής Ε.Ε., Π.Δ.Ε. Αττικής 

Μανωλίτσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Μαράκη Ελένη, Προϊσταμένη ΚΕΣΥ Ηρακλείου 

Μεταξάς Δ. Α.-Ι., Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ 

Μητροπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Μουζάκη Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α. 

Μπελαδάκης Εμμανουήλ, Δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντής Δ/νσης Π/Ε. Ηρακλείου 

Μπερερής Πέτρος, Σύμβουλος επί τιμή του Π. Ι. τ. Διευθυντής Σπουδών, ΥΠΠΕΘ 

Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α. 

Νικολάου Σουζάννα-Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Οικονομάκου Μαριάνθη, Διδάσκουσα Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Οικονομίδης Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Παναγιωτοπούλου Αλεξάντρα, Επιστημονικά Υπεύθυνη εκπαίδευσης Κοινωνικού Πολύκεντρου, 

ΑΔΕΔΥ 

Πανούσης Γιάννης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, πρ. Πρύτανης ΔΠΘ, πρ. Υπουργός 

Παπαδάκης Νίκος, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης 

Παπαδανιήλ Μαρία, Περιφερειακή Δ/ντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου 

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο  

Παπαπέτρου Σάββας, Λέκτορας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Παπούλας Ανδρέας, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης, Δ/νση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης  

Ράπτης Αριστοτέλης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Ράπτης Νικόλαος, Προϊστάμενος Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου, ΠΔΕ Νοτίου 

Αιγαίου 

Ρογδάκη Αγάθη, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

Ροδοσθένους Ειρήνη, Επιθεωρήτρια φιλολογικών μαθημάτων, Γραμματέας Επιστημ. Ομίλου Κύπρου 

Σαραφίδου Κατερίνα, Συντονίστρια Ε.Ε. στο ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας – Θράκης 

Σεραφείμ-Ρηγοπούλου Ευαγγελία, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

Σιφακάκης Πολυχρόνης, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

Σολωμού Αιμίλιος, Ιστορικός, Διευθυντής Έδρας UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
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Στριλιγκάς Γεώργιος, Συντονιστής Ε.Ε., Π.Δ.Ε. Κρήτης 

Σπαντιδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Στρουμπάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Πατριαρχική Ανώτ. Εκκλ. Ακαδημία Κρήτης 

Στυλιανού Αντρέας, Βοηθός Δ/ντή, Ταμίας Επιστημονικού Ομίλου Κύπρου 

Τζωρτζάκης Γιάννης, Συντονιστήε Ε.Ε., Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου 

Τσατσαρώνη Άννα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Φύκαρης Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Φωτόπουλος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Mακεδονίας/Φλώρινα 

Χατζηδάκη Ασπασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Χατζησωτηρίου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Χρυσουλάκης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής 
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Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μαράκη Ελένη 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μπελαδάκης Εμμανουήλ 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Στριλιγκάς Γεώργιος 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

Ντρουμπογιάννης Χρήστος 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

Τζωρτζάκης Ιωάννης 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αρβανίτης Χριστόφορος,  
Χανιωτάκης Ιωάννης 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

Καπετάνιου Ελένη,  
Τσουβαλά Αλεξία 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: 

Μαρινάκη Ζαφειρούλα,  
Μαρκάκη Ειρήνη 

 
 

 

ΜΕΛΗ: 

Βαμβουκάκης Φίλιππος  

Βλαχοκυριάκου Φωτεινή 

Βογιατζή Μαρίνα 

Γερακιανάκη Γαλάτεια 

Διαλυνά Ευαγγελία 

Ζερβού Νίκη 

Θεοφάνους Κωνσταντίνος 

Καλέμης Κωνσταντίνος 

Καλογεράκης Γεώργιος 

Καραμητόπουλος Θεόδωρος  

Καφφετζάκη Καλλιόπη 

Κουβάτσου Εύα 

Κουτσογιαννάκη Εύα 

Λίπα Βασιλική 

Λυρώνη Χρύσα 

 Μαρής Γιάννης  

Μαρινάκη Μαρία 

Μαρκογιαννάκη Σοφία 

Μαυράκη Μαρία 

Μίλκα Μαρία 

Μπελαδάκη Δέσποινα 

Μπελαδάκη Νίκη 

Ντρουμπογιάννης Αντώνης 

Ντρουμπογιάννης Σταύρος 

Παπαζαχαριάκη Μαριλένα 

Παπαπέτρου Σάββας  

Παρασύρης Βαγγέλης 

Παρίση Μαρία 

Πατεράκη Άννα 

Πετούσης Γιώργος 

Σηφακάκης Πολυχρόνης 

Σιφάκης Νίκος 

Στριλιγκά Μαλαματένια 

Σφακάκη-Κυριακάκη Αθηνά 

Ψαλτάκη Ευγενία 
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Γραμματεία του Συνεδρίου - Ομάδες Εργασίας 

 

Αναγνωστάκης Γεώργιος  

Βαρδιάμπαση Τερψιχόρη 

Γιαλιτάκης Νίκος 

Γρηγοράκης Ιωάννης 

Δαγκωνάκη Χρύσα  

Διαμαντούλη Ευθαλία 

Δρακάκη Μαρία 

Εζανίδου Παναγιώτα  

Ευαγγελίδης Χρήστος 

Θεοφάνους Ειρήνη 

Καλυκάκη Έφη 

Καρακωνσταντάκης Γιώργος 

Καρκανάκη Μαρία 

Καρκανάκης Στυλιανός 

 Καρπαθιωτάκη Δήμητρα 

Κοκκίνη Μαρία 

Κοκοβάκης Εμμανουήλ 

Κοπιδάκη Αικατερίνη 

Κουγιουμουτζής Ζαχαρίας  

Κουφάκη Μαρία 

Κτιστάκη Φεβρωνία 

Λαμπράκης Εμμανουήλ 

Μαράκη Αγγελική  

Μαρκογιαννάκη Αθηνά 

Μπάρα Αθηνά 

Μπελαδάκη Μαρία 

Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ 

Παπαδημητράκη Ευαγγελία 

Παπαζαχαριάκη Ιωάννα 

Πατεράκη Ευαγγελια  

Περυσινάκη Εμμανουέλα 

Πλουμάκη Λιάνα 

Σκουλά Ειρήνη 

Στιβακτάκη Καλλιόπη 

 Στριλιγκά Μαρία 

Ταμιωλάκης Γεώργιος 

Τσικαλάκης Γιάννης 

Φαραζάκης Νικόλαος 

Φουντουλάκης Αντώνιος 

Χαλκιαδάκη Αρετή 
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
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Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης 

Για έβδομη συνεχή χρονιά το Ι.Α.ΚΕ. διοργανώνει ένα Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που 
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που 

διαμορφώνει η πανδημία το φαινόμενο της κοινωνικής ευαλωτότητας εκτείνεται οριζόντια στο 
σύνολο της σύγχρονης πραγματικότητας. Με αυτό το δεδομένο οι προκλήσεις στην εκπαίδευση, την 

οικονομία και τον πολιτισμό, απαιτούν τη συνεργασία όλων των δημοσίων φορέων και κυρίως της 
κοινωνίας των πολιτών.  

 

Με πυξίδα την αλληλεγγύη, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ως Περιφέρεια 
Κρήτης, με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε στη διοργάνωση και του φετινού συνεδρίου του Ι.Α.ΚΕ. 

Μιας διοργάνωσης που προστίθεται στις πρωτοβουλίες μας για την ενίσχυση του δικτύου προστασίας 
που χρειάζονται τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες πολλαπλών μορφών αντιξοοτήτων και 
ανισοτήτων.  

 
Συγχαίρουμε ιδιαίτερα τη διοίκηση του Ι.Α.ΚΕ., την οργανωτική και επιστημονική επιτροπή 

και βεβαίως όλους τους συμμετέχοντες εισηγητές για τις παρεμβάσεις τους.. 
 

Σταύρος Αρναουτάκης  

 
Περιφερειάρχης Κρήτης  

 
 

Χαιρετισμός Δημάρχου Μαλεβιζίου 

Αποτελεί μεγάλη μας χαρά να φιλοξενούμε στο Μαλεβίζι το 7ο διεθνές συνέδριο του 
Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «κοινωνική ευαλωτότητα και 

ανάπτυξη: προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό». 
 

Στη δύσκολη ιστορική συγκυρία που ζούμε, μέσα στην παρατεταμένη ανασφάλεια και σε μιαν 
εποχή όπου η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις που αφορούν στην ίδια την 
επιβίωσή της, όπου εύκολες απαντήσεις στα μεγάλα οικουμενικά προβλήματα δεν υπάρχουν και που 

οι μέχρι τώρα δοκιμασμένες «συνταγές» γνωρίζουν τα όριά τους,  η διοργάνωση τέτοιων συνεδρίων 
η κατάθεση προβληματισμών, η επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση, που αναφέρεται στην 

εκπαίδευση ως βασικού παράγοντα της κοινωνικής ανάπτυξης,  αποτελούν αναγκαία συνθήκη για 
την κατανόηση, διαχείριση και αντιμετώπιση αυτών των σημαντικών ζητημάτων. 

Παιδεία και εκπαίδευση αποτελούν αυταξίες, που καλούνται να απαντήσουν στις ανάγκες της 

κοινωνίας και της οικονομίας και διαμορφώνουν τον πολιτισμό μας. Κοινωνικά ευάλωτες ομάδες 
βιώνουν συχνά τον αποκλεισμό από την εκπαιδευτική διαδικασία αποτελώντας από τη μια τους 

«φτωχούς συγγενείς» της όποιας ανάπτυξης και από την άλλη ταυτόχρονα παράγοντα υπονόμευσής 
της. Όσο πιο ευρύ είναι το φάσμα της ευαλωτότητας, τόσο πιο δύσκολα επιτεύξιμο γίνεται το 
εγχείρημα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης.    

 
Τα τελευταία χρόνια οι ανισότητες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο διευρύνονται 

δραματικά. Στην περίοδο της πανδημίας, σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, το φαινόμενο αυτό 
εντείνεται ακόμα περισσότερο: Για ποιες στέρεες βάσεις κοινωνικής ανάπτυξης λοιπόν μπορούμε να 
μιλήσουμε, όταν οι αιτίες που καθιστούν ευάλωτες μεγάλες κοινωνικές ομάδες διευρύνονται και  
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καθίστανται ο κύριος λόγος «αποκλεισμού» από την εκπαιδευτική διαδικασία, από την οικονομική 
δραστηριότητα και τον πολιτισμό;  

 

Τα ερεθίσματα του συνεδρίου, η δουλειά των συνέδρων οι ιδέες και οι ευαισθησίες τους, η 
κατάρτιση και το πάθος των διοργανωτών, σίγουρα θα δημιουργήσουν καίρια ερεθίσματα 

αναζήτησης απαντήσεων και κατάρτισης ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης,  προκειμένου να 
προχωρήσει η κοινωνία μας ένα βήμα μπροστά προς τη σωστή κατεύθυνση. Απαραίτητη προϋπόθεση 
η ενεργή συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας σε αυτό. Η κοινωνική ανάπτυξη 

προϋποθέτει την αντιμετώπιση της ευαλωτότητας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.  
 

Εύχομαι καλή επιτυχία στο 7ο συνέδριο του ΙΑΚΕ! Είμαι σίγουρος ότι τα συμπεράσματά του 
θα συνεισφέρουν προωθητικά στην αντιμετώπιση των καίριων ζητημάτων που έχουμε μπροστά μας! 
Ο δήμος Μαλεβιζίου είναι ευαίσθητος σε ζητήματα κοινωνικής ευαλωτότητας. Στα πλαίσια αυτά 

παρεμβαίνει με νέες σύγχρονες υποδομές, ώστε κανένα παιδί και κανείς ενήλικας να μην αποκλείεται 
από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
Ας δοθεί από το Μαλεβίζι η ώθηση και η έμπνευση αυτή που είναι απαραίτητη για την επιτυχία 

του σκοπού του έβδομου συνεδρίου σας! 

 
 

Μενέλαος Μποκέας 

 
Δήμαρχος Μαλεβιζίου 

 

Καλωσόρισμα της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του 

Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής 

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του 

Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, με θέμα   
 

«Κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη: 

Προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό», 

 

που διοργανώνουμε στο Ηράκλειο Κρήτης, από 9 έως και 11 Ιουλίου 2021, στο συνεδριακό 
κέντρο του ξενοδοχείου TUI Magic Life Candia Maris.  

Βγαίνοντας από μια μακρά περίοδο εφαρμογής πρωτόγνωρων για την κοινωνία μας 

περιοριστικών μέτρων, που όμως είχαν σκοπό την προστασία της υγείας μας, χαιρόμαστε ιδιαίτερα 
αυτή τη φορά που θα συναντηθούμε στα πλαίσια αυτής της πολύ σημαντικής επιστημονικής 

διοργάνωσης, είτε εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης. 
Έχοντας όλοι πολύ πρόσφατη και φρέσκια την εμπειρία της υγειονομικής κρίσης, που σε ένα 

βαθμό παραμένει απειλητική, θεωρούμε ότι το φετινό μας Συνέδριο αποκτά μια εξέχουσα 

συγκυριακή σημασία. Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε, όμως, ότι η ελληνική κοινωνία μπήκε σ’ 
αυτήν την περιπέτεια όντας ήδη τραυματισμένη από την οικονομική κρίση και τη μεγάλη ύφεση που 

προηγήθηκε. Μπορούμε να πούμε ότι βιώσαμε και σ’ ένα βαθμό ακόμα βιώνουμε μια απέραντη 
κοινωνική κρίση, η οποία επηρέασε αρνητικά πολλές χώρες του κόσμου και εκατομμύρια 
ανθρώπους. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, όπως είναι αναμενόμενο, οξύνονται οι κοινωνικές και οι 

οικονομικές ανισότητες, η κοινωνική δικαιοσύνη υπονομεύεται, διευρύνεται η κοινωνική αδικία και 
τα μέτρα κοινωνικής προστασίας περιορίζονται. Πολλοί αναφέρουν ότι στη διάρκεια αυτής της 
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κρίσης έχει αλλάξει ριζικά η ζωή πολλών ανθρώπων, ενώ έχουν  επηρεαστεί οι θεμελιώδεις αρχές 
και η λειτουργία της Δημοκρατίας, έχουν παραβιαστεί θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, και έχουν 
ενταθεί τα φαινόμενα, βίας, ξενοφοβίας και ρατσισμού. 

Είναι φανερό ότι οι συνθήκες αυτές απειλούν ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνίες, οι οποίες 
καλούνται να ανταποκριθούν με ακόμα πιο δυσμενείς όρους στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. 

Θεωρούμε αναγκαίο να θέσουμε τα ζητήματα αυτά στο πεδίο προβληματισμού της επιστημονικής 
κοινότητας, με σκοπό την αναζήτηση προοπτικής στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και της 
αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιούργησε αυτή η μακρά περίοδος κρίσης. Αντλώντας 

γνώσεις και εμπειρίες από το χώρο της επιστημονικής έρευνας των ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
επιστημών οι συμμετέχοντες στο 7ο Συνέδριό μας θα επιχειρήσουν να κάνουν τις προτάσεις τους με 

αναφορά στα πεδία της εκπαίδευσης, της οικονομίας και του πολιτισμού. 
Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας μέσα από τη μελέτη των περιλήψεων που 

περιλαμβάνονται σ’ αυτόν τον τόμο δίνουμε τη δυνατότητα σε αξιόλογους ομιλητές από τη χώρα μας 

και το εξωτερικό, τους οποίους έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε, να αναπτύξουν τις ιδέες και τις 
προτάσεις τους μέσα από ποικίλου ενδιαφέροντος και προβληματισμού προσεγγίσεις. Με τον 

δημόσιο διάλογο που θα αναπτυχθεί μέσα από τις επιστημονικές ανακοινώσεις, τις παρουσιάσεις, τα 
συμπόσια, τα εργαστήρια, τις αναρτημένες ανακοινώσεις και τις ανοιχτές συζητήσεις, θα φωτιστούν 
με επιχειρήματα, με λόγο και αντίλογο, πολλές πτυχές της Κοινωνικής Ευαλωτότητας. Στο επίκεντρο 

του προβληματισμού βρίσκονται, αφετηριακά, οι διάφορες ευάλωτες, ευπαθείς, ευαίσθητες και 
ειδικές ομάδες πληθυσμού, οι οποίες υφίστανται δυσμενέστερα τις συνέπειες των εκάστοτε 

κοινωνικών κρίσεων ή αλλαγών. Κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία προσδιορίζουν το αίτημα για την 
επιστημονική διερεύνηση του φαινομένου, είναι η μελέτη των αιτίων που το προκαλούν ή το 
ενισχύουν, η αποτύπωση των όψεων, των διαστάσεων και των συνεπειών του και κυρίως η 

αναζήτηση προτάσεων για τον περιορισμό του, στην κατεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής 
ανάπτυξης.  

Βασικός σκοπός του 7ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ι.Α.ΚΕ. είναι η επιστημονική 

διερεύνηση της ευαλωτότητας στην προσωπική και στην κοινωνική ζωή, ιδιαιτέρως στις συνθήκες 
της σύγχρονης κοινωνικής κρίσης. Ειδικότερη στόχευση είναι η μελέτη των όψεων του φαινομένου 

στην ιστορία και στο παρόν, στους τομείς της εκπαίδευσης, της οικονομίας και του πολιτισμού, 
καθώς επίσης ο επιστημονικός ο διάλογος για την αντιμετώπισή του. 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών 

και Κοινωνικών Επιστημών και ευελπιστούμε σε μια γόνιμη επιστημονική συζήτηση. Αξιοποιώντας 
την εμπειρία από τη διοργάνωση των προηγούμενων έξι πολύ επιτυχημένων Συνεδρίων μας, θα 

προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε ένα υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής συζήτησης.  
Περιμένουμε την ενεργή συμμετοχή σας και σας καλωσορίζουμε στην όμορφη και φιλόξενη 

Κρήτη, στο Ηράκλειο και στο Δήμο Μαλεβιζίου. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι βοήθησαν να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιτυχία αυτού του Συνεδρίου και συνεχίζουν να εργάζονται 
για την υλοποίησή του.  

Εκ μέρους της  Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής       Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 
 

Ελένη Π. Μαράκη                                                         Σπύρος Χ. Πανταζής 

 

 Προϊσταμένη Κέντρου Εκπαιδευτικής και                                        Ομότιμος Καθηγητής 
 Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ηρακλείου                                    Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
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CONFEDERALISM AND VULNERABLE STATES IN LIQUID MODERNITY:  
SKETCHING A THEORY OF LIQUID CONFEDERALISM   

 

Kostas A. Lavdas 

Professor and Director of the Graduate Program in International Relations and Strategic Studies at 

Panteion University 
 
 

Introduction  

Is confederalism a middle-of-the-road solution for vulnerable states aiming to survive in 

challenging circumstances? To what extent and in what way does a confederal system differ from a 
federal one? In an influential generalization, Watts (1998; 1999) suggested that the more the degree 
of homogeneity in a society the greater the powers that have been allocated to the federal government; 

the more the degree of diversity the greater the powers that have been retained by the constituent units 
of government. In fact, things can be more complicated when it comes to (a) particularly diverse 

societies with multiple dividing lines (as is the case with Indian Federalism) or (b) emerging 
transnational systems in which preexisting state identities are well consolidated and include one or 
more powerful members that are becoming hegemonic – this, grosso modo, is the case in today’s EU. 

Although it makes sense to attempt reaching accessible distinctions between unitary, confederal, and 
federal political systems (for an excellent introduction see Newton & van Deth, 2021: 110-137), the 

intricacies of real-life politics defy neat, textbook-ready categorizations. 
What, then, is a ‘confederal’ polity? Is it more than an early, archaic, or maybe transient 

arrangement in the process of federalization? There can be little doubt today that the conceptual 

distinction between a ‘confederal’ and a ‘federal’ system is clear. To quote from an eminent source, 
‘the difference between a confederation and a federation lies in the greater emphasis on the 

independence of the members in the first case, and on their unity of purpose and organization in the 
second’ (Scruton, 2007a: 126). In other words, the confederation denotes a political order with a 
significantly weaker center in comparison to that of a federation, a center often dependent on the 

constituent units (Watts, 1998: 121). 
In what follows, my aim is to discuss confederalism and confederal politicality as something 

much more than an archaic or a transient system. I wish to provide an introductory sketch for the 
apparently persistent confederal features of the present and future forms of the evolving European 
polity. The interaction between new types of intergovernmentalism and confederal politics and  the 

possibilities for vulnerable states will be assessed in this context with the help of the concept of “liquid  
confederalism”.           

Confederalism and the formation of a political nation: the Swiss case                 

Mably’s De l'étude de l'histoire, published in 1775, was one among several key sources that 
considered the Swiss republics to be the last home of civic virtue and true liberty (see Kapossy, 2002: 

228). Why was that? After all, in just a few years revolutionary fervor would radicalize government 
and its sources of legitimacy, first in America, then in France.  

At least in part, the early republican fascination with Switzerland was because the country was 
considered a paradigm of ‘political’ nationality. This assessment of Swiss politics and institutions 
continued well into the 19th century. When Acton praised the ‘purely political nationality of 

Switzerland’ in the context of British debates about liberty, nationalism, and the limits to national 
unity, he expressed – as Burgess reminds us – a ‘belief in the futility of the idea that every nation 

should, by virtue of its self-definition, have its own independent state’ (Burgess, 2006: 106). Indeed, 
‘Canada, Belgium and Switzerland are national states only in the sense that they are communit ies of 
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political allegiance […] not nation-states. And this applies also to some other contemporary 
federations, such as India’ (Burgess, 2006: 106). 

 

Forming a political nation   
The road to the formation of a political nation successful in both domestic arrangements and 

foreign affairs was a difficult one. When, in 1291, three communities in Central Alps (Uri, Schwyz, 
and Unterwalden) united to defend their members against the Habsburgs, they formed the first nucleus 
of the Old Swiss Confederacy (still within the Holy Roman Empire). Between then and the mid-14th 

century, the three original communities were joined by two more cantons plus the city states of 
Lucerne, Zürich, and Bern. In this way the Confederation of eight states was formed. It was a system 

that persisted well into the 15th century and left its mark on the political culture of Switzerland. Even 
today, in Article 1 of the Federal Constitution of the Swiss Confederation, the city states and cantons 
of the original Confederation are listed first, followed by the cantons that joined the Confederation 

after the 15th century, in historical order. Today, Switzerland's 26 cantons are the federal components 
of the Swiss confederation. 

The Swiss remained neutral during the War of the First Coalition against revolutionary France. 
Eventually Napoleon Bonaparte invaded, annexed and looted Switzerland in 1797-98, forcefully 
replacing the loose confederation with the more centralized, near-unitary structure of the short-lived 

République helvétique (1798-1803). From the prism of the present analysis, what is significant about 
this, first Swiss constitution was that it was, indeed, a constitution: not a treaty establishing a 

confederation but a constitution establishing a republic. The short-lived constitution was replaced by 
the Act of Mediation, which was in turn replaced by the Federal Treaty of 1815, which restored the 
Confederacy with a twist: individual cantons drew up cantonal constitutions, some of them 

introducing important participatory innovations. In this way, what had been ‘essentially a Germanic 
unity was finally broken as a number of French-speaking territorial communities, together with 
Ticino, the only Italian-speaking area, were admitted to full canton status and re-established 

Switzerland as a loose confederation of 25 cantons based upon a treaty that guaranteed collective 
security by mutual assistance’ (Burgess, 2006: 82). 

Federalism was formally introduced in 1848, as a system that bore the marks of the spirit of the 
Age as well as being the outcome of domestic power balances. After a brief internal conflict between 
Protestant liberals pushing for a centralized political center and the Catholic conservatives defending 

the old confederal order, most cantons sided with the idea of a federal constitution modeled in part 
on the U.S. Constitution. The new constitution, ratified by a vote of both the citizens and the cantons, 

established a range of civic liberties at federal level and made provisions to maintain cantonal 
autonomy to placate the Catholic minority.  

The constitution’s amendment of 1874 established federal responsibility for defense, trade, and 

legal matters, as well as introducing direct democracy by popular referendum (Watts, 1999; Burgess, 
2006). To this day, following the most recent constitutional amendment which introduced articles on 

fundamental rights (1999), cantonal autonomy and referendum democracy remain defining features 
of the Swiss polity.  

The term “canton”, increasingly in use after the 15th century to denote the various communities 

(originally defined as Orte, Waldstätte, Stände) that formed the confederation, implied an equal status 
of free and independent entities within the confederation. Since Neuchâtel ceased to be a principality 

in 1848, all Swiss cantons have a republican form of government; most of them describe themselves 
as republics in their respective constitutions.   

 

A political culture of mixed republican heritage  
As the early modern Swiss republics left the world of apparent agrarian simplicity and stability, 

to embark on lives of commercial exposure, what would be the chances for maintaining and further 
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cultivating their republican features? Many influential thinkers, including Montesquieu, famously 
regarded the possibilities for small commercial republics to be rather slim.     

Switzerland proved otherwise. Deep-rooted traditions of neo-Roman republicanism provided a 

conceptual and ideational background against which (and in interaction with which) modern Swiss 
political culture evolved. When needed, the Swiss republics were able to manifest exceptional 

military skills, exemplified in the defeats inflicted between 1315 and 1388 on the Habsburgs, and 
culminating in the destruction of the powerful armies of Charles of Burgundy in three crucial battles 
(at Grandson, Murten, and Nancy) in 1476-1477.  

Even before the European powers recognized a form of Swiss neutrality (hence, indirectly, 
independence from the Empire for the Swiss Confederation) in 1648, a combination of strong 

participatory ethos and military prowess (an early, pre-French Revolution variant of the ‘citizen-
soldier’ army) left its mark as a main feature of Swiss politicality. The idealization of the Swiss 
republics evident in Machiavelli’s writings, for example, owes much to the perception of military 

polities living an independent life and, when provoked, inflicting crushing defeats on the powerful 
armies of great powers.  

Against this background, from mid-eighteenth century onwards, Swiss thinkers became 
engaged in lively debates on the possibilities opening on the road to reforming the early written and 
unwritten traditions of their city republics (Kapossy, 2002: 231-232). In this process, Geneva – 

Rousseau’s native city – was in fact not so typical of republican political thought and culture in many 
other cities and cantons. As Bela Kapossy argues,  

 
“For most Swiss and foreign commentators Geneva was not the flag bearer of Swiss military 

republicanism but rather its opposite, namely a highly unstable commercial republic which managed 

to maintain its independence only because of the vital role that it played in the French deficit -based 
system of public finance. As an alternative to Rousseau in German-speaking countries, readers tended 
to concentrate on the ambitious and recognizably modern vision of how to accommodate the Swiss 

republics within the modern European world of commerce which could be found in the writings of 
the secretary of state of the Republic of Basle, Isaak Iselin. From the mid-1750s onwards Iselin rose 

to prominence […] formulating a specifically Protestant theory of modern republicanism which 
spelled out the conditions needed for a market society to fulfil both the republican and Christ ian 
requirements of stability and distributive justice expected in a Swiss city-state. He concentrated his 

attacks on the protectionist policies of Basle’s city guilds not only as economically disastrous but as 
anti-political and amoral” (Kapossy, 2002: 232). 

 
Kapossy goes on to explain that Iselin developed a view of republican liberty in a participatory 

commercial republic that exercised significant influence on German-speaking republicans, some of 

them considering him as a precursor of Kant. The combination of the traditions of Basle’s commercial 
republicanism and Berne’s military-aristocratic republicanism, argues Kapossy, constitute the 

essential cement in Swiss republicanism’s claim to distinction in the context of the diverse republican 
heritage of Europe. 

It is a heritage that does not necessarily identify with the anti-monarchical cause: it embraces a 

model of institutional participatory governance and the strong values associated with it, irrespective 
of whether a monarch or a president or indeed a collective form of leadership (such as a council) 

heads the state (see, inter alia, Scruton, 2007b: 594). Accordingly, several authors in early modern 
Europe adopted the terms “republic” (πολιτεία) and “republican” (πολιτειακός) to denote a modality 
of participatory governance irrespective of whether the political system in question was monarchical 

in form (Peltonen, 2002: 85-106). Hence not just towns or cities could be viewed as republics, but 
even the whole “republica Anglorum” was approached through the optic of citizenship, as in Edward 

Walshe’s writings (1545) on the “cytizens” who “take paynes in the common wele of their country” 
(Peltonen, 2002: 94).       
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Summing up: external challenges and the formation of a political nation   
In the Swiss case, confederalism evolved in response to external threats and challenges, but it 

was also the result of (a) an original nucleus of communities achieving increased numbers of 

followers over time, (b) the more powerful city states gradually playing key roles, occasionally 
leading to religious and other forms of conflict but ultimately being able to survive as a system of 

shared power in a country with multiple cleavage lines, and (c ) various forms of distinguished skills 
and activities – from providing mercenary armies at an early stage to providing banking services at a 
later stage – that helped consolidate independence and prosperity (see Lavdas, 2020).  

A major background factor has been the evolution of a vibrant as well as diverse political culture 
in which different republican themes interact and gradually shape a shared, Swiss view of 

government. In this sense, Swiss nationality is both political (the result of a process of identification 
with particular institutional features such as the constitution, cantonal autonomy, foreign neutrality, 
direct democracy with referenda, the citizen-army) and cultural, i.e., a function of shared folk heroes 

and traditions, a shared view of the “other”, significant symbolic milestones and standards, and so on. 
As David Miller has argued, in societies such as Switzerland, citizens have developed nested national 

identities: they identify, to varying degrees, with the nation as a whole, but also with one of its sub-
units, which may also be characterized as a nation, while they may also feel part of larger cultural 
affiliations, such as German, French, or Italian (Miller, 2008: 144). 

EU: Power politics and confederal impulses in a liquid context   

What does the increased influence of great-power strategies within the EU and in its 

international presence imply for the Union’s evolving political system? At first glance it appears that 
the salience of what we can label an ‘asymmetric intergovernmentalism’ drastically erodes the 
Union’s status as a political system, bringing back in the familiar features of power politics. 

At the same time, however, it can be said that the EU is at the forefront of novel approaches to 
sovereignty. Indeed, sovereignty conceived not as an absolute status but as a bundle of attributes, 
powers and capacities (Brown and Ainley, 2009: 128) is better equipped to address this world of 

nested allegiances, shared policy capacities and asymmetric intergovernmentalism. 
To grasp the essentials of the wider context, Bauman’s concept of liquid modernity is 

invaluable. For Bauman (2000; 2007), increased uncertainty, disintegrating social networks, and the 
disentanglement of power and politics – as powerful global business escapes the reach of demos-
based regulatory endeavors – lead to a world of constant change, but no apparent collective directions 

or finishing points. The un-reachability of global systemic structures combined with the fluid state of 
average human experience in conditions of mobility and change, call for the rethinking of the concepts 

and cognitive frames used to approach social and political phenomena.  
I suggest that institutional architectures need also to be reassessed in this context, dealing with 

the malleable aspects of arrangements as well as their apparent remoteness. My current project is 

dedicated to this task, focusing in particular on the EU as a field of institutional fluidity. The very 
fundamentals of the Union, i.e., the power-sharing arrangements upon which “integration” has been 

built, appear to be in question. Fragmentation marked by multiple and largely overlapping cleavage 
lines has led to the search for political accommodation through power sharing and longer-term 
institutional features that create incentives for maintaining a degree of unity. But the power-politics 

that came to the fore on a number of occasions (e.g., during the crisis surrounding the so-called  
‘Luxemburg Compromise’ in the mid-1960s, the rift between states over the Yugoslavian wars in the 

1990s and the eurozone crisis after 2009) belong to a different category and point to different features 
of the Union. 

Would the concept of “liquid confederalism” represent the most fitting way to approach the 

interplay of power politics, social actor strategies, and institutional fluidity in today’s EU? 
Developments in recent decades, including recent experiences associated with the eurozone crisis 

after 2009, indicate that strategies during hard times are defined by the states, indeed by the most 
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powerful among them. Often using auxiliary and rather malleable institutional structures, like the 
Eurogroup Working Group (EWG) (that was presented as a “preparatory body” but did most of the 
actual work from A to Z), it is the most powerful states and their permanent or occasional allies that 

determine process, content, and outcome.  
This became evident in the course of managing the crisis and designing the bail-out programs 

(Stiglitz, 2016: 177-236). Within the eurozone itself, vulnerable member states like Greece had to 
adapt in ways that simultaneously facilitated their continued membership of the strong currency union 
and prioritized the interests of German and French banks (Obama, 2020: 528-532).    

Whatever the explanation behind Berlin’s policies in the crisis, the fact remains that austerity 
and “stagnation by design” (Stiglitz, 2016) raised major issues about the Union’s very nature. On the 

one hand, following some initial improvisation, the formation of the ESM combined with bailout 
programs to assist the five eurozone states in need (Greece, Ireland, Portugal, Spain, Cyprus) appears 
to confirm a proto-federal sense of solidarity. Even in this context, there were serious shortcomings: 

in its 2017 special report on the European Commission’s intervention in the Greek crisis, the 
European court of Auditors (ECA, 2017) provides succinct and often critical insights into the saga of 

EU – Greek relations since 2009. For example, as the ECA notes, ‘insufficient consideration [was] 
given to the administrative capacity to implement the reforms’, and while ‘financial reforms ensured 
short-term stability in the sector, […] a number of structural weaknesses were not comprehensively 

addressed or were included late in the programme’ (ECA, 2017: 76-77). 
On the other hand, the crisis that tarnished Europe and the eurozone after 2009 was largely 

portrayed by official discourse as the result of different national problem-stories, the role of the 
incomplete economic union was ignored and the debate over Eurobonds was quickly side-stepped. It 
is worth quoting at length Matthijs and McNamara (2015: 243) on this point:  

 
“Of the multiple narratives EU policymakers could have chosen at the onset of the euro crisis, 

why did austerity and structural reform win out over other plausible cures for member states’ 

problems? Arguably, sovereign debt pooling or more federalized economic governance would have 
been a solution to member states’ national deficits and competitiveness woes. […] Alternative views 

of the crisis could paint a functional picture of governance as the major issue, where a single currency 
disembedded from the standard historical institutions of nation-states would create serious problems 
no matter what the policies of the individual member states were […] Instead, the theory effect that 

unfolded in the Eurozone crisis was situated squarely in the vision of ordoliberalism and 
neoliberalism that has illuminated the German public policy sphere throughout the postwar era: […] 

national problems of fiscal profligacy and weak competitiveness were the source of the problem. 
Eurobonds stood no chance of being adopted, despite their functionality in addressing the euro’s 
woes, given the ways in which the ideas about Northern saints and Southern sinners both served and 

structured the reality of the euro crisis.” 
 

It made sense, during the most difficult years of the eurozone crisis, between 2010-2015, to 
argue that the institutional system of the Union takes a backseat in periods of crisis and change when 
intergovernmental bargaining and decisions through both formal and informal channels assume a 

leading role. However, the increased salience of intergovernmentalism and the leading role of key 
governments now appear to be more than transient.    

When Germany’s Ursula von der Leyen succeeded Luxemburg’s Jean-Claude Juncker in 2019, 
bypassing the Spitzenkandidaten process that France’s Emmanuel Macron had deemed unnecessary, 
commentators focused – justifiably – on the aspect of gender: a woman would be at the helm of the 

Commission for the first time. Equally justified, however, would be a focus on nationality: a German 
assumed the leadership of the Commission for the first time since 1958, when Walter Hallstein, a 

distinguished academic and diplomat took on that responsibility as a symbolic expression of the 
country’s integrated role in the West. 
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Great-power politics in the EU can bypass some of the cleavages or they can try to put them to 
use for their own purposes. Indeed, Germany in 2021 is a different, successful and powerful, member 
state. One does not need to endorse the analyses that approach European integration as the route by 

which Germany was able to restore its full sovereignty and economic pre-eminence in Europe and 
the transatlantic networks to realize that in the post-1980s era of finance-driven globalization, 

Germany is increasingly ‘speaking for Europe’, as its corporations have become nodal points in the 
communication structures through which the responses to the challenges facing the EU and the West 
at large are being shaped (van der Pijl et al., 2011: 384-408).  

As the eurozone moved toward creating the banking union to shield the banking sector against 
future crises, there was criticism in Germany (which boosts a number of important regional banks 

working under special provisions) that neither the EU treaties cover the decision to grant the EBC 
supervisory powers over eurozone banks while nor the German constitution permits the government 
in Berlin to put taxpayer money into a common ECB fund. In a crucial ruling issued on July 30, 2019, 

the Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe determined that the fact that the ECB shares oversight  
powers was "pivotal" because national regulators still retain ‘broad authority’. On the fund, the Court 

considers there are ‘questions’ but it is constitutional if "the boundaries of the tasks and powers 
granted to the [fund's] board are strictly respected" (Deutsche Welle, 2019).  

While the Court in effect rejected the challenges to the banking union, it also appears to have 

set limits by suggesting that substantial parts of oversight remain national and  that any constitutional 
doubts can be addressed by employing a restrictive interpretation of the EU rules (Münchau, 2019). 

As in the landmark Maastricht-Urteil, Karlsruhe appears to consistently endorse European Union 
realities while simultaneously defining national constitutional limits to their reach.    

Within the EU, apart from the obvious features regarding GDP, export capacities, systematic 

surplus accumulation, population data, and so on, Germany has also been able in recent years to 
position its nationals in key positions at every level of the EU’s institutional structure. 

Indeed, it is difficult to dispute that the eurozone crisis brought to the fore Germany’s preference 

for maintaining its ordo-liberal principles over giving in to policies that would better express its long-
standing pro-European commitment. It may be that, as Bulmer has argued, the domestic German 

political situation explains why ordo-liberalism has trumped pro-Europeanism. Ordo-liberal emphasis 
on stability culture has provided a valuable strategic resource for securing German objectives within 
the eurozone while satisfying the perceived requirements of domestic politics (Bulmer, 2014: 1244-

1263).  
The other major center of power, Paris, has also witnessed change in both domestic politics and 

foreign policy. Like Germany, France in 2021 is also a different member state in comparison to the 
1960s, even more so since Brexit leaves France in the role of the sole European actor capable of 
power projection at world level in both the conventional and nuclear aspects of defense. And, 

although Macron’s presidential race and his election in 2017 boasted a strong European dimension, 
the policies advanced by Paris since 2017 possess an unmistakably national aura: how to project  

French national interests, albeit – emphatically – within the contours of the European project.    

Concluding thoughts on liquid confederalism       

When Switzerland, after a brief period of internal conflict, transformed its confederation into a 

federation after 1848, there were of course arguments and risks. But there was no supreme internal 
power on the rise to become hegemonic in the new union. Indeed, federalism more generally is 

desirable so long as it buttresses an existing spirit of a political nation; it may prove problematic when 
the spirit is absent and federal institutions – such as a federal constitutional court exercising judicial 
activism with often unintended consequences (Burgess, 2006: 160) – push for further federalization. 

Unlike federalism, confederalism can function in the context of thin underlying shared values 
and difficult intergovernmental imbalances, working to improve conditions, encourage further 
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common goals and gradually nurture a sense of European republican patriotism that could – in the 
future – be a substitute for the unattainable political nation.   

The challenges, however, are considerable. Today, they can be grouped under two main 

categories: liquid globalization and rejuvenated power politics. History can indeed be relevant. At the 
point of transition of many early modern republics from relatively compact, highly motivated, 

egalitarian polities into commercial, trading systems, republican thought registered the anxiety that 
newly trading republics would – in turn – degenerate into plutocratic oligarchies (Kapossy, 2002: 
227-228). The view that republican government would be unable to cope with the socially dislocating 

effects of changing economic relations was a point of fierce debate. It still is. 
The precarious lives of small republics since the rise of modernity invited scholars to rethink 

the links and the relations between community, liberty, expansion, and economic success. If the 
perceived trade-off between empire and liberty became a ‘republican dilemma’ (Armitage, 2002: 29-
46) as the road to modern, commercial republics favored expansion and political detachment at the 

expense of participation and community allegiance, variations on the confederal formula appeared to 
offer a promising solution (Lavdas & Chryssochoou, 2011).  

Indeed, as Deudney has argued, federal union as a political and institutional innovation 
permitted republics to attain the size and security previously available to empires, ‘while at the same 
time preserving internal political liberty, popular sovereignty, and limited government’. In this 

context, ‘security through federal union, not peace among democracies, has been the most important 
security fact for free polities over the last two centuries’ (Deudney, 2007: 270). 

Views on the obsolescence of great-power conflict in Europe are still dominant today; yet in 
the presence of a powerful security blanket in the form of NATO, it is difficult to assess just how 
genuine is the Europeans’ move beyond power politics (Mearsheimer, 2001: 377-380). The early 

months of the Yugoslav war laid bare the acute strategic divergences between France, Germany, Italy, 
Greece, and the UK (Lavdas, 2002: 150-172). Thankfully, the transatlantic ties prevailed. The relative 
loosening of these ties during the Trump administration in Washington, when the US begun to look 

like a less dependable ally, represents a serious test not just for NATO but for the integrity of the EU 
as well. 

Simplistic views have been quick to conclude that both Brexit and the Trump administration 
represented a boost to EU coherence. Yet as Mearsheimer predicted back in 2001, both nationalism 
and statehood appear to be alive and well – even in Europe, even in the context of the EU 

(Mearsheimer, 2001: 366). Apparently, the achievements of extreme interdependence and economic 
and monetary integration are here to stay – at least for a (stable?) nucleus of member states. The 

response to the pandemic appears to reaffirm this view. However, the big picture that emerges at the 
end of 2019 is one of older-style, European-power cooperation through restraint in the context of an 
uneasy, confederal-type institutional framework. Republican peace prevails. On the other hand, 

however, a republican ethos that transcends national, class, and cultural divisions to nurture a new 
confederal politics is not yet in sight. 

On a more general level, it is difficult to agree with the notion that the state as a form of political 
organization is in decline (Creveld, 1999). There is considerable asymmetry between state fortunes 
both within transnational systems – such as the EU – and in the field of international relations. In 

liquid modernity, institutional arrangements aimed at stabilizing and enhancing inter-state 
coexistence tend to be malleable. Vulnerable states have an apparently clear motivation to seek 

membership in such arrangements. At the same time, however, vigilance is necessary if a political 
system wishes to retain its distinguishing features as a viable entity within a transnational 
arrangement. In other words, even a confederation-in-the-making like the EU can best be understood 

as a malleable arrangement.       
A system of asymmetric intergovernmentalism structured through great-power politics 

exercised with self-restraint and through supranational institutions only partially detached from the 
Union’s most powerful members: we may hypothesize that such will be the framework in which EU 
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politics will be played for the foreseeable future. The search for confederal arrangements will, 
accordingly, register the uneasy mix of fluid social relations and strategic reorientations of EU 
powers, with their intended and unintended consequences  
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ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Κοτρόγιαννος Δημήτρης 

Καθηγητής 

 

Περίληψη 

Η έννοια της κοινωνικής ευαλωτότητας στη διεθνή βιβλιογραφία συχνά συνδέεται με τη 

περιγραφή καταστάσεων κατά τις οποίες κάποιοι άνθρωποι καθίστανται ευάλωτοι απέναντι σε 
σοβαρούς κινδύνους ακόμα και για τη σωματική τους ακεραιότητα. Συνήθως, αναφέρονται σε 

συγκεκριμένες περιβαλλοντικές καταστροφές που μπορούν να απειλήσουν τους πιο ευάλωτους όμως 
περιλαμβάνουν και κινδύνους όπως η φτώχεια που δυσχεραίνουν την κοινωνική ένταξη και 
διαμορφώνουν πλαίσια αποκλεισμού και περιθωριοποίησης. Όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα 

και κίνδυνοι σχετίζονται μεταξύ τους και είναι απόρροια της έλλειψης κρατικής παρέμβασης για την 
κοινωνική προστασία των εν λόγω κοινωνικών κατηγοριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση 

των κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την κοινωνική ευαλωτότητα και 
ταυτόχρονα με την έλλειψη μηχανισμών ενίσχυσης της κοινωνικής κινητικότητας. Στο σημείο αυτό 
αξίζει να αναφερθεί ότι η εκπαίδευση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λύσεις στο πρόβλημα, 

καθώς δύναται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις κοινωνικής ένταξης, κινητικότητας και μείωσης 
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των κοινωνικών προβλημάτων. Αυτό που προσφέρει δηλαδή, από κοινού με την υιοθέτηση ενός 
ολοκληρωμένου πλαισίου κοινωνικών πολιτικών, είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου από την 
ανάγκη και από τον κίνδυνο και η δυνατότητα να εξέλθει της κατάστασης κοινωνικής ευαλωτότητας. 

Ο ρόλος της κρατικής παρέμβασης είναι βασικός, καθώς είναι ο μόνος που μπορεί να 
αποεμπορευματοποιήσει αγαθά όπως η εκπαίδευση, τα οποία αποτελούν πυλώνες για τη μείωση των 

κοινωνικών ανισοτήτων και των κινδύνων ευαλωτότητας. Τη σημασία αυτού του ρόλου προσδοκά 
να αναλύσει η συγκεκριμένη μελέτη.  

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική ευαλωτότητα, κράτος, νέοι κοινωνικοί κίνδυνοι 

Εισαγωγικές επισημάνσεις 

Η κοινωνική ευαλωτότητα είναι μια έννοια που έχει απασχολήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την 

επιστημονική κοινότητα ως προς τα χαρακτηριστικά της και ιδίως λόγω του ότι συνιστά ένα 
πολυπαραμετρικό φαινόμενο, το οποίο επηρεάζει καταλυτικά τις μεταβιομηχανικές κοινωνίες. Η 
διεύρυνση της συνθετότητας του φαινομένου είναι ένα αποτέλεσμα του μετασχηματισμού και της 

συνεχούς εξέλιξης των κοινωνικών κινδύνων κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, οι 
οποίοι προέκυψαν ως αποτέλεσμα της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, του μετασχηματισμού της 

παραγωγής και των σημαντικών αλλαγών στην κοινωνική δομή. Καταστάσεις που συνθέτουν αυτή 
τη διαδικασία και διαμορφώνουν νέα δεδομένα για την κοινωνική ευαλωτότητα είναι η ευελιξία της 
αγοράς εργασίας, η εργασιακή και οικονομική επισφάλεια, καθώς και η γήρανση του πληθυσμού που 

ακολουθείται από αύξηση του επιπέδου εξάρτησης (Ranci, 2010). Αυτά τα νέα κοινωνικά 
προβλήματα που ενδημούν κατά τη μεταβιομηχανική ή αλλιώς μετα-κεϋνσιανή περίοδο, 

δημιούργησαν ρωγμές στην αγορά εργασίας, στο κοινωνικό κράτος και στην οικογένεια, δηλαδή 
στους θεμελιώδεις πυλώνες της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις κεϋνσιανές κοινωνίες. Η διατάραξη 
του ρόλου τους και ο ουσιώδης μετασχηματισμός τους ενεργοποίησε νέα εμπόδια στις 

αναδιανεμητικές πολιτικές και ως εκ τούτου, σε όλο το πλέγμα των πολιτικών κοινωνικής 
προστασίας. Δε θα ήταν υπερβολικό να υποστηρίξουμε λοιπόν ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες η 
επισφάλεια, η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα αυξήθηκαν ανησυχητικά σε σύγκριση με το 

προηγούμενο διάστημα στις κατά τ’ άλλα οικονομικά ανεπτυγμένες κοινωνίες.   

Χαρακτηριστικά της κοινωνικής ευαλωτότητας και ο ρόλος του κράτους      

Η έννοια της κοινωνικής ευαλωτότητας είναι αλληλένδετη με τις ευκαιρίες και τις υλικές 
προϋποθέσεις, συνεπώς όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με το 
εισόδημα δυνητικά την επηρεάζουν. Σε αντίθεση με την περίοδο της βιομηχανοποίησης και της 

κεϋνσιανής συναίνεσης, όπου το μοντέλο της πλήρους απασχόλησης επικράτησε λόγω και των 
υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, στις μετα-βιομηχανικές, μετα-κεϋνσιανές κοινωνίες το επαγγελματικό 

επίπεδο και οι εργασιακές σχέσεις δεν αποτελούν τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες των 
επιπέδων διαβίωσης. Αυτό συμβαίνει διότι έχει επικρατήσει η ευελιξία στην αγορά εργασίας, γεγονός 
που καθιστά την διαδικασία δημιουργίας καριέρας πιο εξαρτημένη από τις ατομικές ικανότητες, 

ευκαιρίες και στρατηγικές (Sennett, 1998). Ταυτόχρονα, η εμπέδωση της κοινωνίας της γνώσης και 
της πληροφορίας έχει καταστήσει την πρόσβαση στις κοινωνικές ευκαιρίες και την προστασία από 

κοινωνικά προβλήματα, παράγοντες που καθορίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από το πολιτισμικό 
κεφάλαιο των ατόμων, καθώς και από την ικανότητά τους να μετακινούνται και να εμπλουτίζουν τις 
δεξιότητές τους (Sen, 1985). Συνεπώς, η κοινωνική ευαλωτότητα στις σύγχρονες Ευρωπαϊκές 

κοινωνίες δεν επηρεάζεται μόνο από τους παραδοσιακούς παράγοντες της κοινωνικής 
διαστρωμάτωσης αλλά από την δυνατότητα χρησιμοποίησης του πολιτισμικού και ανθρώπινου 

κεφαλαίου ώστε να πετύχουν τους στόχους τους και να προστατευθούν από τους νέους κοινωνικούς 
κινδύνους.  

Η θέση λοιπόν των ατόμων στην κοινωνική διαστρωμάτωση και το επίπεδο της εκπαίδευσής 

τους, ήτοι γενικότερα το επίπεδο του ανθρώπινου κεφαλαίου τους, είναι δύο από τους 
καθοριστικότερους δομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική ευαλωτότητα. Αυτό 
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συμβαίνει καθότι θεωρούμε ότι η αγορά εργασίας είναι ο βασικός μηχανισμός μέσα από τον οποίο 
πραγματοποιείται η διανομή των υλικών πόρων στην κοινωνία. Εντούτοις, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 
ότι η επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι οι κοινωνικές ευκαιρίες και η προστασία απέναντι στους 

κοινωνικούς κινδύνους καθορίζονται επίσης από την παρέμβαση του κοινωνικού κράτους. Σύμφωνα 
με τη συγκριτική ανάλυση της θεωρίας της πολιτικής οικονομίας, το επίπεδο της έκθεσης σε 

κοινωνικά προβλήματα όπως η ανεργία, η γήρανση, η ασθένεια κ.ά. σε διαφορετικά μοντέλα 
κοινωνικής ευημερίας, σχετίζεται με το επίπεδο πρόσβασης σε δημόσια αγαθά, όπως διαμορφώνεται 
από κάθε κοινωνικό κράτος (Esping-Andersen, 1990). Συνεπώς, τα κοινωνικά κράτη αναπτύσσουν 

ένα μηχανισμό διάδρασης μεταξύ αγοράς και κρατικής παρέμβασης, δημιουργώντας έτσι 
μηχανισμούς ρύθμισης.  

Εντούτοις, μετά τη δεκαετία του 1990, η εμφάνιση και επέκταση νέων κοινωνικών 
προβλημάτων ανέδειξε ότι τα παραδοσιακά μοντέλα ευημερίας αντιμετώπιζαν δυσχέρειες λόγω των 
μετασχηματισμών που επισυνέβαιναν στις μετα-βιομηχανικές κοινωνίες (Esping-Andersen, 1990; 

Taylor- Gooby, 2004). Είναι γεγονός ότι τα κοινωνικά προβλήματα δεν επηρεάζουν όλο τον 
πληθυσμό με τον ίδιο τρόπο, όπως συνέβαινε σε μεγάλο βαθμό με τα παραδοσιακά κοινωνικά 

προβλήματα της περιόδου που επικρατούσε το μοντέλο της πλήρους απασχόλησης. Συνεπώς, ενώ τα 
παραδοσιακά κοινωνικά προβλήματα σχετίζονταν με το επίπεδο απασχόλησης, τα νέα 
διαμορφώνονται μέσα από την διάδραση μεταξύ της απασχόλησης και άλλων παραγόντων, όπως η 

φροντίδα, η δομή της οικογένειας, η συμμετοχή στη διά βίου μάθηση, η κατάρτιση και 
επανακατάρτιση κτλ. Ταυτόχρονα, ενώ τα παραδοσιακά κοινωνικά προβλήματα επικεντρώνονταν 

κατά ένα μεγάλο ποσοστό στα τελευταία στάδια της ζωής, τα νέα επηρεάζουν εξίσου ή περισσότερο 
σημαντικά τα πρώτα στάδιά της, καθώς σχετίζονται με την επισφάλεια στην εργασία και στην 
ευαλωτότητα των νέων.  Το πρόβλημα εντείνεται αν αναλογιστούμε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις του 

πρόωρου αποκλεισμού των νέων από την αγορά εργασίας εκτείνονται και στα μελλοντικά στάδια 
του εργασιακού βίου, διότι διαμορφώνουν μειωμένες προοπτικές ένταξης, δημιουργίας καριέρας και 
ικανοποιητικού μισθού (Gartell, 2009; Mroz & Savage, 2006; Oreopoulos et al. 2008) και τελικά 

υπονομεύουν τις ευκαιρίες ζωής. Το επίπεδο της ευαλωτότητας των νέων λοιπόν σχετίζεται τόσο με 
δομικές παθογένειες ή και νέους μετασχηματισμούς της αγοράς εργασίας, όσο και με την έλλειψη 

δεξιοτήτων ή της εξέλιξής- επικαιροποίησης τους, οδηγώντας έτσι σε συνεχώς αυξανόμενες 
δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας.  

Παρά το γεγονός ότι οι κοινωνικοί κίνδυνοι έχουν μετασχηματιστεί, η δομή του κοινωνικού 

κράτους σε κάποιες περιπτώσεις παραμένει απαράλλακτη. Αυτό σημαίνει ότι πολλά κοινωνικά 
κράτη, όπως το ελληνικό, λόγω του ότι χαρακτηρίζονται από δομικά προβλήματα, ελλείπει η 

στοιχειώδης συναίνεση για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και διακρίνονται από 
αναποτελεσματικότητα στη διανομή των πόρων, δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις νέες μορφές 
της κοινωνικής ευαλωτότητας. Αυτό που απαιτείται στην ουσία είναι η δημιουργία ενός νέου 

κοινωνικού κράτους με αναδιοργάνωση των σχημάτων κοινωνικής προστασίας (Ferrera & Rhodes, 
2000; Ferrera & Hemerijck, 2003) ώστε να αντιμετωπίζουν τις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται, 

βασιζόμενα σε συνεχώς επικαιροποιήσιμα εμπειρικά δεδομένα. Το νέο κοινωνικό κράτος πρέπει να 
επενδύει στην καινοτομία και να δώσει έμφαση στην αποκέντρωση για τη βελτίωση της 
αντιμετώπισης των επιμέρους προβλημάτων που διαφοροποιούνται σε κάθε περιοχή. Η έμφαση 

πρέπει να συνδυάζει την καθολική προστασία με την εστίαση στην κάλυψη των αναγκών των 
κοινωνικά ευάλωτων ομάδων μέσω ποιοτικών προγραμμάτων μακροχρόνιας φροντίδας, ρύθμισης 

για την προστασία των επισφαλώς εργαζόμενων, εστιασμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση 
τα δεδομένα από ολοκληρωμένα προγράμματα διάγνωσης αναγκών και κινήτρων για ένταξη σε 
πλήρεις μορφές απασχόλησης, με παράλληλη προστασία από τις νέες μορφές εκμετάλλευσης που 

εμφιλοχωρούν λόγω της επέκτασης της τηλεργασίας.  
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση αποτελεί τον κύριο και σημαντικότερο πυλώνα μέσω 

από τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί η κοινωνική ευαλωτότητα. H εκπαίδευση ως μια θεμελιώδη 
διαδικασία που στοχεύει στην δημιουργία μιας συμπεριληπτικής και ισότιμης κοινωνίας, θα πρέπει 
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να λάβει υπόψη της ένα μεγάλο εύρος που ξεπερνά το επίπεδο των ειδικών αναγκών και ταυτόχρονα 
να αναπτύξει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ένταξη στην αγορά εργασίας του 
μέλλοντος. Όταν η εκπαίδευση λαμβάνει αυτήν την ολιστική μορφή για την αντιμετώπιση της 

κοινωνικής ευαλωτότητας, στην ουσία κατευθύνεται προς τους στόχους της επίτευξης της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας με την μορφή της ισοτιμίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Συνεπώς, αποτελεί βασικό συστατικό της συμμετοχικής δημοκρατίας (Barton, 1995). Στόχος της 
εκπαίδευσης για όλους που πρέπει να αναπτύξει το νέο κοινωνικό κράτος είναι η αντιμετώπιση 
πολυδιάστατων ζητημάτων που δεν περιορίζονται στο επίπεδο της ανισότητας ανάμεσα στα φύλα ή 

στο ύψος της συμμετοχής στην εκπαίδευση (Unterhalter & Brighouse, 2007).  Συνεπώς, δεν 
αναφερόμαστε μόνο στην πρόσβαση στην εκπαίδευση αλλά στην ισότιμη πρόσβαση σε ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα που αντιμετωπίζει τις πολυδιάστατες κοινωνικές διακρίσεις και δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις ενσωμάτωσης για όλους, με όρους αναδιανομής για την επίτευξη της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και με την απαραίτητη διασύνδεση με τους υπόλοιπους πυλώνες του κοινωνικού 

κράτους ώστε να αντιμετωπιστούν τα πολυδιάστατα φαινόμενα ευαλωτότητας και επισφάλειας, 
κάποια από το οποία αναφέραμε προηγουμένως.   

Είναι γεγονός ότι για αρκετά μεγάλο διάστημα η επιστημονική συζήτηση για την κοινωνική 
δικαιοσύνη εστιαζόταν στην ανάλυση των κοινωνικών τάξεων, προτείνοντας κατ’ αντιστοιχία την 
δικαιότερη διανομή των πόρων ως λύση στην διευρυμένη ανισότητα που ενυπάρχει στο 

καπιταλιστικό σύστημα (Goodlad & Riddell, 2005). Σύγχρονες μελέτες έχουν αναπτύξει πιο 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις ως προς την επίδραση διαφόρων παραγόντων οι οποίοι δημιουργούν 

προβλήματα αποκλεισμού και ευαλωτότητας. Ως εκ τούτου, το ζήτημα του αποκλεισμού και της 
αναγκαιότητας αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των ανθρώπων που είναι πιο ευάλωτοι πρέπει να 
θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικό για τη δημιουργία μιας κοινωνίας με λιγότερες ανισότητες. Η 

εκπαίδευση διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο ως προς αυτή την κατεύθυνση.   
Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι λόγω των νέων κοινωνικών κινδύνων που επικρατούν, 

όλο και συχνότερα άτομα με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο αντιμετωπίζουν κινδύνους ευαλωτότητας. 

Αρκετές έρευνες έχουν αναδείξει ότι παρότι τα άτομα με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων αντιμετωπίζουν 
τους μεγαλύτερους κινδύνους ευαλωτότητας, αυτός δεν είναι πλέον ο κανόνας (Housermann, 2014). 

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες ή οι νέοι με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης εμφανίζουν 
αυξημένη πιθανότητα ένταξης σε μορφές περιστασιακής ή μερικής απασχόλησης. Ταυτόχρονα, η 
διάκριση των εντός και εκτός των τειχών (insiders-outsiders) πλέον υφίσταται και για τους υψηλά 

εκπαιδευμένους και καταρτισμένους, με βάση κριτήρια όπως η θέση απασχόλησης ή επαγγελματική 
εμπειρία, θέτοντας έτσι σε αμφισβήτηση το υφιστάμενο πλαίσιο των πολιτικών εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και απασχόλησης. Συνεπώς, παρότι η απασχολησιμότητά τους θεωρείται ότι βρίσκεται 
σε υψηλά επίπεδα λόγω των γνώσεων και των δεξιοτήτων που κατέχουν, στην ουσία αποτελούν 
σημαντικό μέρος μιας ανισότητας που προκύπτει από το συνεχώς επεκτεινόμενο φαινόμενο του νέου 

πρεκαριάτου, το φαινόμενο δηλαδή όπου νέοι που διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες να βρίσκονται 
σε μια διαρκή κατάσταση επισφάλειας και συνεπώς ευαλωτότητας (Standing, 2011). Η εργασιακή 

ανασφάλεια, τόσο λόγω των μετασχηματισμών της αγοράς εργασίας όσο και λόγω των 
αλλεπάλληλων κρίσεων (χρηματοπιστωτική, δημοσιονομική, μεταναστευτική, υγειονομική), 
διατρέχει πλέον και τους υψηλά εκπαιδευμένους σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι στο παρελθόν. 

Επομένως, η εκπαιδευτική πολιτική δεν είναι ανεξάρτητη από τις πολιτικές απασχόλησης και από τις 
ευρύτερες πολιτικές ενός κοινωνικού κράτους. Απεναντίας, η επιτυχία της σχετίζεται απαρέγκλιτα 

με το επίπεδο αποτελεσματικής διασύνδεσης μεταξύ του πλέγματος κοινωνικών πολιτικών που 
διαμορφώνουν από κοινού το εκάστοτε πλαίσιο κοινωνικής ευημερίας. Η ευαλωτότητα λοιπόν 
σχετίζεται με το αναδιανεμητικό και ενεργοποιητικό συγκείμενο των κοινωνικών πολιτικών.  

Επίλογος 

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η έννοια της κοινωνικής ευαλωτότητας στη διεθνή 

βιβλιογραφία συχνά συνδέεται με τη περιγραφή καταστάσεων κατά τις οποίες κάποιοι άνθρωποι 
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καθίστανται ευάλωτοι απέναντι σε σοβαρούς κινδύνους ακόμα και για τη σωματική τους 
ακεραιότητα. Όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα και κίνδυνοι σχετίζονται μεταξύ τους και είναι 
απόρροια της έλλειψης κρατικής παρέμβασης για την κοινωνική προστασία των εν λόγω κοινωνικών 

κατηγοριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες 
σχετίζονται άμεσα με την κοινωνική ευαλωτότητα και ταυτόχρονα με την έλλειψη μηχανισμών 

ενίσχυσης της κοινωνικής κινητικότητας. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η εκπαίδευση 
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λύσεις στο πρόβλημα, καθώς δύναται να δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις κοινωνικής ένταξης, κινητικότητας και μείωσης των κοινωνικών προβλημάτων, 

εφόσον συνοδεύεται από ένα πλαίσιο καινοτόμου νέου κοινωνικού κράτους. Αυτό που προσφέρει 
δηλαδή, από κοινού με την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου κοινωνικών πολιτικών, είναι η 

απελευθέρωση του ανθρώπου από την ανάγκη και από τον κίνδυνο και η δυνατότητα να εξέλθει της 
κατάστασης κοινωνικής ευαλωτότητας. Ο ρόλος της κρατικής παρέμβασης είναι βασικός, καθώς 
είναι ο μόνος που μπορεί να αποεμπορευματοποιήσει αγαθά όπως η εκπαίδευση, τα οποία αποτελούν 

πυλώνες για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και των κινδύνων ευαλωτότητας. 
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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,  
ΩΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ   
 

Χρυσουλάκης Ιωάννης,  

Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών 
– Ομότιμος Καθηγητής 

 
Η πρόσφατη πανδημία που κατέκλυσε ολόκληρο τον πλανήτη, πλήττει πολλαπλώς τις 

ανθρώπινες κοινωνίες επηρεάζοντας όχι μόνο τη δημόσια υγεία αλλά και την οικονομία, την εργασία, 

τις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμη και τις σχέσεις ανάμεσα 
στα κράτη και τους λαούς στην παγκόσμια κοινότητα. Υπάρχει μάλιστα ο κίνδυνος σε πολλές 

περιπτώσεις να ενταθούν οι κοινωνικές ανισότητες, να ενισχυθεί η κοινωνική ευαλωτότητα και να 
μειωθεί η κοινωνική αλληλεγγύη απειλώντας ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό. Η Ελλάδα αντέδρασε από 
την πρώτη στιγμή της πανδημίας προκειμένου να διαφυλάξει τη δημόσια υγεία και να προλάβει τις 

καταστροφικές συνέπειες για την ελληνική κοινωνία. Δημιούργησε άμεσα πληροφοριακό υλικό 
σχετικά με την πορεία της πανδημίας και τα μέτρα προστασίας ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας 

τους Έλληνες πολίτες εμψυχώνοντάς τους ταυτόχρονα μέσα από ειδικές καμπάνιες. Η ελληνική 
πολιτεία ξεκίνησε επίσης γρήγορα να χορηγεί οικονομική στήριξη στους επαγγελματίες που 
πλήττονταν. Παράλληλα έγινε μια μεγάλη προσπάθεια ψηφιοποίησης βασικών υπηρεσιών του 

δημοσίου, καθιερώθηκαν η τηλεκπαίδευση και η τηλεργασία, ενώ  η χρήση του SMS 13033 για τις 
μετακινήσεις χαρακτηρίστηκε από τον ΟΟΣΑ ως βέλτιστη πρακτική. Οι ψηφιακές πλατφόρμες που 
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν άμεσα σχετικά με την πορεία της πανδημίας, αλλά κυρίως για τον 

εμβολιασμό στη χώρα είναι από τις πιο καινοτόμες. Τέλος, η πρόταση της ελληνικής πολιτείας για τη 
δημιουργία ψηφιακού πιστοποιητικού Covid υιοθετήθηκε από την ΕΕ ως πρωτοποριακή πρωτοβουλία, 

συμβάλλοντας τόσο στην επανάκαμψη του τουρισμού, όσο και στη σταδιακή επαναφορά άλλων 
δραστηριοτήτων. Όλες αυτές οι δράσεις έχουν αναγνωριστεί διεθνώς αναβαθμίζοντας την εικόνα της 
Ελλάδας, η οποία μάλιστα κατατάχθηκε μεταξύ των δέκα κορυφαίων χωρών «ήπιας ισχύος» στον 

κόσμο για το 2020. Η ανοδική πορεία της Ελλάδας αυξάνει την αυτοπεποίθηση των πολιτών της και 
μειώνει το αίσθημα της κοινωνικής ευαλωτότητας, καθώς η χώρα βαδίζει με αισιοδοξία και σιγουριά 

στο μέλλον.     
 

ΕΥΑΛΩΤΗ ΥΓΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΩΣ ΤΑ  ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Κουτσιλιέρης Μιχάλης,  

Ενδοκρινολόγος, Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος 

Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 
 

Ο καθένας από εμάς φέρει στο DNA του γενετικές πληροφορίες, ως μια ισόβαρη παρακαταθήκη 

από τους δύο γονείς του, οι οποίες καθορίζουν τη γενετική υγειονομική ταυτότητα του, από την οποία 
κληρονομούνται τα λεγόμενα γενετικά νοσήματα ή και κάποιες προδιαθέσεις/ευπάθειες για ορισμένα 

νοσήματα. Το περιβάλλον, ως φύση, ως προφίλ τρόπου ζωής και ως εργασιακό περιβάλλον επιδρά στην 
έκφραση των γενετικών πληροφοριών και μπορεί να τροποποιεί τις γενετικά καθορισμένες προδιαθέσεις 
για ορισμένες νόσους,  άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. Τα παραπάνω, ως μια συνισταμένη 

αλληλεπιδράσεων, προσδιορίζουν την ευαλωτότητα της υγείας μας σε ατομικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, τα 
συστήματα υγείας και οι οικονομικές παράμετροι μιας κοινωνίας δια μέσου των εφαρμοζόμενων 

πολιτικών υγείας καλούνται  να αντιμετωπίζουν  την ευαλωτότητα της υγείας των ατόμων αλλά και του 
συνόλου της κοινωνίας. 
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ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΑ»? Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΦΑΛΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ  

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 

Παπαδάκης Νίκος,  

Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), 

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Αν. Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις 

Επιστήμες της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ-Π.Κ.) 

 
Η εισήγηση εστιάζει στο φαινόμενο της εργασιακής επισφάλειας στη νέα γενιά και επισκοπεί 

κρίσιμες τάσεις, χαρακτηριστικά και παραμέτρους του στην Ελλάδα. Αναλύει τα βασικά ευρήματα 
σχετικής πρόσφατης έρευνας εθνικής κλίμακος, με ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση της «ημι-
απασχόλησης»- επισφαλούς εργασίας με την κοινωνική ευαλωτότητα και με τον κίνδυνο της 

φτώχειας (in-work poverty risk), αλλά και τις επιπτώσεις της πανδημίας στα προαναφερθέντα. 
Επίσης εξετάζονται οι μείζονες προκλήσεις για τις δημόσιες πολιτικές και παρουσιάζονται 

ερευνητικά- εδραιωμένες προτάσεις πολιτικής.  
Η εισήγηση βασίζεται στο Ερευνητικό Έργο με τίτλο «Επισφαλής Εργασία και Νέα Γενιά στην 

Ελλάδα σήμερα: δευτερογενής ποσοτική ανάλυση, πρωτογενής ποιοτική έρευνα πεδίου και ερευνητικά 

εδραιωμένες προτάσεις πολιτικής» (ΚΑ 10540) και στα ερευνητικά του ευρήματα. Το συγκεκριμένο 
Ερευνητικό Έργο υλοποιήθηκε (1/2/2020- 30/4/2021) από ερευνητική ομάδα του ΚΕΠΕΤ του 

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ΕΥ τον Καθηγητή Νίκο Παπαδάκη, 
και εντάχθηκε με την με ΑΠ 117/14-01-2020 Απόφαση Ένταξης στο Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (με κωδικό 
ΟΠΣ MIS 5048510). Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ESF) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

 
 

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ EHEA 

 
Παπούλας Ανδρέας 

Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης/Διευθύνση Ανώτερης Εκπαίδευσης - ΥΠΠΑΝ Κύπρος 
 

Στις 19/11/20 έγινε η Διακήρυξη της Ρώμης από τους Υπουργούς Παιδείας των χωρών του 

EHEA. Το παράρτημα 2 της διακήρυξης αναφέρεται στις Αρχές και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για 
την ενίσχυση της Κοινωνικής Διάστασης της Ανώτερης Εκπαίδευσης. 

Τέθηκαν 10 βασικές αρχές και για κάθε αρχή τέθηκαν 2 ή 3 κατευθυντήριες γραμμές. 
Οι Αρχές καλύπτουν τους τομείς, Στρατηγική, Νομικό πλαίσιο, Καταγραφή δεδομένων, 

Χρηματοδότηση, Καθοδήγηση, Κινητικότητα φοιτητών κλπ. 

Στην εισήγηση μου θα γίνει παρουσίαση των Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμων, ανάλυση 
, επεξήγηση και συζήτηση. 

Συμπερασματικά σημειώνω ότι η Διακήρυξη της Ρώμης αποτελεί το συμπέρασμα και 
ταυτόχρονα η προδιαγραφή της επόμενης 20ετίας όσον αφορά την Κοινωνική Διάσταση της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης. 
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Abstract  

For the particular case of the discipline of industrial design, not only what has already been 

expressed above has represented a challenge; but also, take into account the psychoeducational profile 
of the students. One of the most relevant points in the innovation process is the didactic strategy 
contributing to critical thinking from the approach of the "team teaching" with the participation of 17 

teachers in a linear and transversal way in the subjects of the second cycle of the Bachelor's degree 
industrial design of different subjects jointly, in synchronous and asynchronous work dynamics from 

the use of online platforms such as Webex, Classroom, Miro, Padlet, Drive, Prezzi, Knovio Canva, 
Powtoon. 

 

Keywords: New technologies, team teaching, distance education, design, project, innovation 

1. Introduction 

In more recent times, people's lives have been transformed considerably. The pandemic 

situation that afflicts globally due to COVID-19 has meant that the preservation of people's lives and 
health is prioritized above all else, which has implied making changes in a significant way. Faced 
with this reality and in terms of the changes that have been made, it implies being aware of the drastic 

impact that this has had on human beings in the different areas of their lives. 
The day to day of many people globally has witnessed modifications and transformations at 

different levels. Among these, variations can be found at the individual level that have had 
repercussions on their physical, cognitive, psychological and emotional health. Likewise, there are 
changes from their family, work, educational, economic, social, ideological, cultural, political, 

environmental, and recreational spheres, among others.   
As a result of these drastic modifications, the inclusion and use of new technologies have been 

increasingly present and this has meant that some people who were not so familiar with their use have 
had to face the need to put them into practice for the development of their activities.  

In this way; the conditions under which human beings develop individually and socially are 

increasingly influenced by the use of new technologies. There is no doubt that the way in which it 
carries out its activities has changed significantly in recent times and in a particular way under the 

conditions in which the health issue due to the pandemic has impacted on a global level. Without a 
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doubt, it has represented a challenge in a general way in people's lives and in the educational context 
it has implied a whole rethinking for all those involved in teaching practice.   

The new ways of facing these changes have suffered not only in academic activities that involve 

the didactic and pedagogical development of a course; But, in addition, the different scenarios that 
impact the institutional reality at the administrative, logistical, material resources, spaces and 

infrastructure level, as well as what has represented both teachers and students at the individual, 
family, economic and social level have had to be rethought. 

2. Innovation in the educational field 

One of the factors that has been the common denominator in a representative way in terms of 
changes and adaptations to the new realities has been the issue of the need for innovation. In this 

sense, for Duarte Hueros, A. M. (2000), refers that innovation in the educational field implies changes 
as a result of discoveries and developments to create new artifacts, techniques or procedures; 
especially from an improvement perspective. From this reflection we can consider that educational 

practice has witnessed multiple transformations. The foregoing leads us to reflect on the 
characteristics that represent innovation and that allows us to provide a context for the use of the 

different technologies that have been implemented.   
Among some of the characteristics about innovation highlighted by the author Hord (1987) 

[referred to in Duarte Hueros, A. M.  (2000)], we find that change is a process and therefore it is 

important to take into account the temporal factor that it implies; the change includes a significant  
load on personal experience; more clearly explained in terms of implementation; implies multiple 

developments; and one of the most significant characteristics refers to the fact that the important thing 
in the change is not the project, but the people.  

To these characteristics of innovation it would be added that the results are not predictable, it 

is not a controllable process, but rather it depends on the implementation, the context and the time.   
According to the foregoing, it is important to mention that according to various studies and 

investigations, there are results that some of the factors by which new technologies have not been 

reflected in curricular terms are: a greater approach is required from the educational field to the 
information technology demands and needs; a new type of educational organization is necessary and 

on the other hand, a more flexible organization is required within and projectively more open to the 
environment and the future.   

This leads us to reflect that there are many elements that can favor, motivate and / or limit 

educational innovation. That is why each educational institution can propose the changes that it needs 
to implement according to the reality of its own context, as well as its own characteristics and needs 

that it faces. 

3. Teaching  of Industrial Design in the face of new scenarios  

In accordance with the above, we will mention the characteristics and needs that in a particular 

way our educational community of industrial design has had to develop and adapt and in a particular 
way in our teaching practice of the second cycle. Teachers, students and authorities of our University 

Center for Art, Architecture and Design faced a reality that envisioned uncertain scenarios in the 
development of our activities and, given the concerns that arose, it was necessary more than ever to 
strategically strengthen our collaborative work faced with the challenges that arose. It was undeniable 

that there was a prevailing need to carry out changes in our educational environment and the reality 
of our educational practice has been strengthened since then with the use and implementation of new 

technologies that have been key tools in achieving educational objectives; especially regarding the 
acquisition of knowledge, abilities, skills and attitudes by students of industrial design of the second 
cycle; and on the other hand, the development of didactic strategies that would allow the achievement 

of said competences.   
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We face the urgent need to familiarize ourselves and update ourselves in the use and 
implementation of technological tools both the community of students and teachers. Although it is 
true that teachers had previously had didactic refresher courses with the use of these technological 

tools, we were faced with the need to retake these educational principles and models to put them into 
practice. 

It should be noted that as part of the key strategies that set the tone and favored the development 
of educational experiences, it was represented by our educational model from the didactic approach 
of collaborative work (“team teaching”). Under this approach we have developed the academic - 

didactic programming of the second cycle of the industrial design educational program since 2019, 
(after the curricular redesign of this degree in 2018). This didactic approach has been one of the most 

relevant aspects in the educational innovation process that has allowed the work with the participation 
of 17 teachers in a linear and transversal way in the learning units of the second cycle of said degree. 
Likewise, the development of the content of the learning units is in the form of blocks according to 

the previously established programming. As the blocks of each learning unit are developed, the 
knowledge of what is approached in each of these is integrated and what is added to the development 

proposal of the project that will be carried out. In particular, the authors of this article participate 
directly with the learning units of product conceptualization, product aesthetics, and three-
dimensional product modeling. 

The foregoing has been consistent with the implementation of didactic-methodological 
strategies of Project Oriented Learning (AOP) and Problem Based Learning (PBL) that have been 

carried out in this educational program.   
It is important to mention that a collaborative work on dynamics at a synchronous and 

asynchronous level has been developed jointly from the use of online platforms such as webex, zoom, 

meet; as well as the implementation of technological tools that we previously gave ourselves to the 
task of analyzing and evaluating their didactic relevance and their congruence to the profile of 
industrial design students.  

Regarding the above, it should be noted that as part of the educational innovation that we have 
implemented, it is significantly strengthened with strategic and substantive actions that implied taking 

into account the various factors that are linked to educational practice. For the authors of this article, 
it implied us to consider the following factors: 

• - Institutional characteristics such as its identity and philosophy that permeate the 
implementation of academic work.  

• - Professional profile in question (in our case of industrial design) and its connection with the 
social and work environment.  

• - Epistemological model that bases the pedagogical approach of teaching practice.  

• - Psychoeducational profile of the students: know their areas of interest on an individual and 
professional level; identify their multiple intelligences, as well as those conditions that may 

influence their academic development.  

• - Professional profile of teachers considering their domain areas, skills and areas of 
opportunity. In particular, the knowledge and mastery of various technological tools.  

• - Administrative, logistical and technological infrastructure conditions and characteristics by 
the institution.  

• - Conditions and characteristics of the social environment that directly or indirectly influence 
teaching practice.   

Each of the aforementioned aspects are part of having the most complete possible panorama of 

the educational reality that we face and in this way contemplating the scope and possible limitations 
that may arise. Above all, it has allowed us to document the educational process and carry out 
continuous improvement in the different areas or aspects that influence our teaching practice. 
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3. New technologies in educational practice. 

The use of technologies is transforming our ways of relating in physical and virtual spaces, in 
the same way it impacts on the processes of knowledge construction (García del Dujo, et. al., 2021). 

The author García del Dujo, et. al., (2021) referred to above states that one of the first steps to 
advance in the educational field involves overcoming the instrumentality of technology; above all 

because it is not feasible to try to transfer the traditional scenarios that were carried out in educational 
practice and want to reproduce them to the virtual environment.   

The above coincides with one of the principles that have been considered in many examples of 

teaching practice including ours; and it is precisely the identification of points of agreement between 
the traditional (physical) and the new (virtual) scenarios. As part of our teaching and  didactic 

experience, it has recently involved evaluating the relevance of the strategies that we develop under 
traditional conditions and the achievement of objectives at the level of learning by students. Given 
this, we have given ourselves the task of updating ourselves with the use of various technological 

tools that have allowed us to implement them strategically in our educational practice.   
Among some of the technological tools that are related to the objectives that we propose in our 

academic programming in a collegiate way are the following:   
 

Miro. Collaborative whiteboard to create diagrams in real time with other people and also has 

the advantage of support for video conferencing. It has predesigned templates, diagrams, mind maps, 
oriented workflows for strategy and planning. Among the advantages it has represented is that the 

students have managed to collaboratively develop their projects, just as this has allowed them to 
evaluate their acquired learning process. (See Fig. 1) 

 

            
 

Fig. 1. Examples of sketches for a home office design project by 2nd cycle students of  

industrial design from the University of Guadalajara 

 
Padlet. Digital platform with the possibility of creating collaborative walls. This tool has 

witnessed the process that the students themselves have had with the development of their design 
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proposals, as well as being able to include examples, points of view and qualify the various materials 
that students are developing in a dynamic way. (See Fig. 2). 
 

 
 

Fig. 2. Example of application of the Scamper Method by 2nd cycle students of i 

ndustrial design from the University of Guadalajara 

 
Drive. Tool that allows you to store, create, modify, share and access documents in one place. 

The great advantage of this tool has been of great support among teachers and students who share 
information in an organized way for the development of our academic activities. It has been of great 

support for the individual work modality (depending on the case of the activity) as well as working 
collaboratively sharing documents connected at the same time. 

 

Prezzi, Knovio, Canva and Powtoon. Tools for the creation of didactic support materials such 
as presentations, infographics, diagrams, as well as videos in the development of content have been 

of great support for both teachers and students in the development of material that supports the 
development of content and dynamic presentations and creative 

Each of the tools presented here, as well as the examples of our experience in teaching industrial 

design reflect one of the characteristics that since before the pandemic we have wanted to strengthen 
among the community of teachers and students: collaborative work. "We all create learning" has been 

part of our educational philosophy that has meant, above all, living it in educational practice.   
In accordance with the aforementioned, it coincides with what was expressed by García del 

Dujo, et. al., (2021); who says that digital technology redefines the way we generate knowledge, since 
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we are talking about technologies that impact our thoughts, feelings, perceptions and behavior 
patterns. 

4. Conclusions. 

During this period we have witnessed a new educational reality where it has been necessary to 
take into account a series of variables that go beyond this situation. Students who do not have 

equipment or devices at all times to connect to class activities at a synchronous or asynchronous level; 
connectivity difficulties; limited space conditions in their homes that make it difficult to concentrate 
and actively participate in the development of class sessions; health conditions derived from the 

pandemic that afflict both students, teachers or family members and that prevented them from being 
constant in the development of activities. And a series of other factors that imply to be taken into 

account according to the reality of each educational context in question; they will be a crucial part to 
consider when making decisions in our new individual, social and educational reality.   

Our new environments and scenarios where we carry out our activities are significantly 

influenced by the use of technologies that are modifying our human condition, our ways of being and 
living, our practices and relationships; as well as the essential factor of communication that means 

for the human being to feel and live connected not only with himself and his own interests, but also 
connected with other human beings and the possibility of learning in the different scenarios of change 
that may be faced. .   

Undoubtedly, our teaching practice in the teaching of design will witness not only what we 
acquire as an educational experience in times of pandemic; but above all, it will be necessary to be 

attentive to the new challenges that will subsequently imply being flexible, empathetic, creative, 
innovative and disruptive in the various environments and realities that teachers, students and  the 
community of educational institutions in general face when we return to our ¨new reality educational¨. 

It goes without saying that the use of technologies in teaching will continue to be part of the backbone 
of our practice; However, it will also be necessary to implement actions that comprehensively 
strengthen areas of the human being that involve evaluating and improving their quality of life in 

aspects of individual, social and cultural development as well as relationships with their local and 
global environment. 
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Abstract 

One of the major problems faced by those of us who are dedicated to the interpretation and 
teaching of archaeology is finding the indicated strategy to ensure that the public feels interested and 

connected with heritage assets. However, this task gets more complicated when we want to share 
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these assets with people with visual impairment due to the risk involved in losing very valuable 
information that these objects offer if someone touches them. This led us to ask ourselves how we 
can get blind people to know these objects and identify themselves with what they represent?  

This paper aims to clarify this problem and proposes a teaching strategy based on thematic 
interpretation (meaningful disclosure in Mexico), which lets us create a link between the heritage 

assets and their meanings with blind people. 
 
Keywords: Archaeological heritage, thematic interpretation, inclusion, blind people. 

1. Introduction 

One of the great challenges that archeology has is to share the information of the past that is 

being generated with society. In the same way, we consider that our science has the power to address 
social problems such as the exclusion that exists with respect to heritage, in this case to which the 
visually impaired are subjected. 

Linking both objectives of archeology, we face two essential problems: the first of them is how 
to disseminate archaeological heritage with a sector of the population that cannot see and that learns 

mostly through touch, and that due to conservation protocols manipulation of the archaeological 
heritage is prohibited; and the second of them: how to ensure that the message that is shared with this 
vulnerable sector of the population provokes interest in them so that some of the heritage objectives 

are achieved: the generation of critical thinking, the preservation of memory and social cohesion. 
To achieve these objectives in the normally sighted, researchers such as Manuel Gándara have 

developed strategies such as meaningful disclosure, to which our proposal adjusts, which seeks to 
find the appropriate tools that can be applied to an archaeological museum where blind visitors are 
interested in their past, understand it and recognize its importance in daily life, such as descriptive 

audio-guides, a speech designed to their interests, materials in relief that can be manipulated, 
adaptations to rooms for free movement, among other 

2. Importance of teaching archaeological heritage 

Archeology, like every historical science, aims to inquire about the past in order to know how 
societies have been structured and transformed until reaching our present because thanks to this we 

can understand the reason of what currently affects or benefits us and from the analysis of events we 
can develop a strategy that helps us generate the most favorable environments for our species and 
those with whose we coexist. 

Many disciplines are in charge of this through different strategies, for example, history does it 
from written documents and archeology through the remainings that humanity has been developing 

and from the transformations that it has made in their surroundings. All these materials from the past 
constitute what we know as cultural heritage and are analyzed by archaeologists to answer questions 
such as Who made it? Why and when was it made? What does it represent? and many more, and thus 

know the different activities carried out by the societies of the past and the way they did them. Without 
the help of these artifacts, it is impossible to have an approach about what precedes us and what 

explains our present, that is why we need to preserve and protect them. 
However, our task should not culminate with the research of the past instead should transmit 

all that knowledge to the rest of the people who are not immersed in these issues, since knowing our 

past helps us all both personally and collectively, which makes these heritage assets an extremely 
important element among today's societies, as they are there to remind us of history and of a large 

number of people with whom we identify. If we do not recognize this memory of the past, we will be 
at risk of getting lost and not finding ourselves; especially facing this globalized world, it is an 
indispensable tool to avoid homogenizing ourselves and being able to act according to our 

circumstances, that is why it is important that all people have access to this information and therefore 
that archaeologists share it. 
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3. Social Vulnerability and archaeology 

As De Gortarí (1978) has mentioned, scientific knowledge that is generated from any discipline 
is not limited to a single purpose instead can be unleashed in multiple practical applications that 

contribute to both the researcher's needs and those of society. Thus, archeology can then contribute 
to the improvement of the conditions of the present in which we live, and its ability to observe the 

social environments of different human groups allows it to get involved in the problems that afflict it 
and take actions that go beyond what traditionally known as archeology (Moreno & Sariego, 2017). 

At the same time and as has already been mentioned, within the interests of archeology lies the 

need to share archaeological assets and what they represent with the non-specialized public, which 
despite being heard as an easy task has a large number of complications that begin with the lack of 

experience on the part of archaeologists to communicate with a language that is not technical, as well 
as facing the great problems that afflict society and that prevent said socialization of archaeological 
assets from being carried out. For example, problems of social inequality benefit some economically 

and affect many others in the same way. 
In Mexico, we have a law for the protection of heritage assets where all those that belonged to 

the societies that inhabited before the establishment of the Hispanics in the national territory are 
considered archaeological (INAH, 2018), that is, an artifact or building that was elaborated before 
1521. As they are considered as national assets, their extraction, possession, and sale are prohibited, 

so we can only appreciate them in museums when they are mobile artifacts, or in archaeological sites 
when it comes to buildings. However, to enter most of these places you need to pay a fee, which 

prevents a large number of individuals from accessing these assets and clarifies a major exclusion  
problem. 

Regarding mobile archaeological heritage exhibited in museums, we faced another problem 

that affects another vulnerable social sector: blind people. It has already been briefly mentioned about 
the great information that these archaeological assets can give us, which is why it has been prohibited 
to touch them (CONACULTA, INAH, CNCPC, s / f), making it impossible for blind people to know 

them and eliminating any possibility of them being willing to attend a museum to learn more about 
its history. It is worth mentioning that this case of museums is just one example of the lack of initiative 

to generate inclusive spaces for people with visual disabilities, in fact with any disability. In addition 
to the right to culture, which we all as citizens have, even if it is not been prohibited for them it is 
making it impossible to access it by not generating strategies that allow this vulnerable sector to be 

included (Becerril, 2012). 
Thus, both archeology and all disciplines should be involved in the problems faced by these 

vulnerable sectors from different fields, considering their needs. 

4. Teaching archaeological heritage to blind audiences 

Both in Mexico and other European and even American countries, different museums, 

especially art museums, have taken the initiative to extend their content to blind audiences and have 
applied inclusive strategies such as the reproduction of works with relief to be touched and the 

implementation of descriptive audio guides. Although these strategies have also been taken into 
account by some museums that explain the archaeological past, there are still very few and they have 
not managed to achieve the objectives that are intended in heritage education. Acording with Tilden 

(1977), this strategies should penetrate in the behavior of individuals through the provocation of their 
thought but not in an ephemeral way, but from an intimate place of each person. If we get this, those 

thoughts leads them to have a change in their thinking and thus modifying their habits to their benefit 
and of its surroundings. 

To accomplish these objectives, the teaching strategies applied to people with visual disabilities 

must be designed based on their needs and interests and not those of the archaeologist or normally 
sighted curators who usually tend to give greater importance to the physical characteristics of the 

assets in a merely descriptive way. For this, it is essential to work together among people with visual 
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disabilities and specialists in heritage, which can be achieved through the use of different 
ethnographic tools such as participant observation, interview, and virtual ethnography. 

It’s also worth mentioning the existing limitations within the context of people visually 

impaired within education. Taking the sociocultural theory of Vygotsky (Chaves, 2001) as an 
example, the process of people’s learning is closely related to their interaction with the social and 

cultural environment where they develop since the learning processes start from there, but since blind 
people are so segregated from cultural activities and other social practices due to the lack of inclusive 
strategies, these learning processes take place very slowly or do not occur, which further complicates 

the teaching task for this type of public. 

4.1. Thematic Interpretation, a strategy for teaching 

Over 70 years ago, within the national parks of the United States, the rangers faced a problem 
very similar to that faced by archaeological heritage: many people visited them but did not understand 
it and therefore did not take care of it. they did not feel a relationship with it (Gándara, 2018). It was 

here that environmental interpretation was formulated, a systematized strategy  by Freeman Tilden 
that proposes to rangers more than informing, invite visitors to discover the meanings of what is being 

conserved (Tilden 1977). 
Subsequently, the American psychologist Sam Ham takes up this proposal and bases it on the 

principles of cognitive science, calling it "thematic interpretation", since one of his objectives is to 

extract the information that the investigations or data give and transform them into a non-specialized 
language and in a discourse that allows it to be understandable and meaningful for those who are not 

familiar with it and thus achieve an interest in knowledge (Ham, 2014). 
As for the Mexican context and from the interests of the study and protection of archaeological 

heritage, Manuel Gándara takes up this proposal from Ham and transforms it slightly to achieve its 

effectiveness in the protection of cultural heritage, he called it Significant Disclosure because he 
considers that in this area, it is not enough to translate the data into a non-specialized language, but 
we must transmit to the non-specialized public a way of interpreting social phenomena, with the 

intention of making that experience meaningful and awakening in them an interest in what is in front 
of them (Gándara, 2018). 

Meaningful dissemination is then a communicative and educational strategy whose objective is 
not to provide information to the public but to induce them an interest in knowing more. In this way, 
this teaching method must be entertaining and linked to the interests of the visitors, which means that 

there is not a single informative strategy but a number of them, since each audience is dif ferent. 
Because of that, it requires a prior investigation, since false or misguided information cannot be 

shared with the visitor and therefore it involves an arduous task. 
From the proposal of Gándara (2018), this tactic can only be applied to audiences that are not 

captives, that is, those who by their own will have decided to learn about such a topic and who take 

advantage of the moment to have fun, so we cannot disappoint them. 

4.2. Archaeological heritage teaching proposal for blind audiences in museums 

Based on the models proposed by the meaningful disclosure of Gándara (2018) and the thematic 
interpretation of Ham (2014), it is possible to create a strategy that is feasible to teach the 
archaeological heritage to a blind public, where in addition to considering the characteristics of the 

objects that are exhibited and the place where they are exhibited, a discourse should be planned that 
links people with visual disabilities with what heritage assets provide in an entertaining way, that is 

why it is necessary to interact with blind and consider their interests and needs to apply them to our 
teaching method. 

Due to the fact that archaeological goods are protected in museums and cannot be touched, it is 

necesary the elaboration of relief materials that can be manipulated by blind people, as well as 
adaptations in space that allow them to move freely without the help of a normally sighted. It is 
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important that these spaces work as educational centers and be completely accessible for blind people 
just as they are for people who can see, because as already mentioned the constant interaction between 
an individual and their environment is an essential element for better learning. Therefore, access to 

museums and materials must be available to them at any time they wish to visit them within the 
opening hours of the venues. 

Furthermore, in relation to the discourse to be used, two very important aspects must be taken 
into account: 

• The type of messages that may be attractive to the visually impaired. 

• The information that heritage assets can offer us so that both are closely related. 

In the case of archeology, it is of great relevance to link them with the participation that 

individuals with visual disabilities or any other type had in the past, the way they were seen, the role 
they played within society, etc. It is difficult to find a relevant topic for everyone due to the varied 

interests that may still exist in a small group of people whose only characteristic they share is the 
visual deficiency and what derives from it. 

Archaeological assets, despite being very particular objects, as a cooking pot or a tool for 

hunting, provide us with extensive information about the individuals who made them. In other cases, 
they open the way for us to imagine or ask ourselves about aspects of daily life or not-so-frequent 

practices, among which we can find these aspects about disability. For example, a pot to cook beans 
allows us to ask ourselves who made it and what was it used for, if there is a possibility that people 
with disabilities were engaged in its preparation, or if they were excluded from this practice and as a 

consequence the remaining question would be how were these people treated? 
This information that we want to share must be structured under the TORA model proposed by 

Ham (2014) in order to induce our blind public and make them interested and identify with the 
meanings that archaeological heritage offers us. The TORA model consists of: 

T stands for thesis. Ham refers to this to identify one or more well-structured messages that 

may be attractive to the public (in this case, for people with visual disabilities) and our speech should 
aim to guide the visitor to get from their own reflections the thesis that we structured from the 

beginning. An example of this could be: "People with disabilities have always existed but their way 
of participating in society has been changing." From this, the interpreter must select the information 
and the order in which it is presented to ensure that the public stays with that message or a similar 

one. 
O stands for order. Once we identify the thesis or theses that we want to communicate, we must 

select the data that we will give and the strategies that we will employ and give them an order that 
invites our audience to follow the speech and not get lost, that each new information that is given is 
related to the previous one. In the case of a blind audience, we must remember that having only the 

sense of hearing in most of the strategies that can be put into practice, it can be easy to lose attention 
or generate confusion if the information is not presented in an orderly manner. We must be descriptive 

enough without falling into an exaggeration of details. 
R stands for relevant. In this part we refer to what has already been proposed about the role of 

people with disabilities in the past (as an example), it seeks to give examples that are related to their 

personal experiences, for example, feeling excluded, or addressing issues that may be of interest to 
them. 

A stands for attractive. This does not mean that the experience should be fun, but rather that it 
should keep our audience interested in our speech. There may be different ways to achieve this, such 
as constantly interacting with them, presenting anecdotes or examples that invite them to imagine 

what is being explained to them, etc. 
As it can be seen here, thematic interpretation as any educational task entails a great effort to 

plan the objectives to be transmitted and the strategies that must be implemented in order to induce 
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our public, which in turn involves research about what you want to convey and about the audience to 
whom it is intended. 

5. Conclusions  

Archaeological heritage is a tool that helps us as a society to know our past and recognize those 
elements that identify us with some and distinguish us from others so that we can efficiently face the 

problems that afflict us. That is why archaeologists should be concerned about transmitting all this 
information to non-specialized audiences. 

Even so, the task is difficult when we want to disseminate this knowledge with blind people 

since archaeological objects cannot be touched, and they, like any citizen, have the right to their 
enjoyment, which leads us to generate strategies that first allow them to function in a comfortable 

space that includes them and secondly to be linked with the meanings of this heritage through a good 
discourse, which can be based on meaningful disclosure. 

Based on this educational strategy, we will be able to provoke in the blind public interest in 

their heritage and to know even more about the topics that interest them, as long as our speech is well 
structured and the thesis or messages to be transmitted are clear as well as organized to avoid 

distraction. It’s also key to make the speech relevant. Due to all these reasons is necessary to 
collaborate with blind people to recognize these outstanding issues and make their visit an enjoyable 
moment, that they can treasure and reflect upon it at their homes. 

If we achieve these objectives in blind people, we will obtain multiple benefits both for the 
archaeological heritage and for them and the society in which they operate. 
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Abstract 

Certain times require isolation, yet among its many drawbacks is the risk of losing motivation. 

Isolation has a powerful impact on motivation because it causes, though the lack of interaction with 
others, a weakening of the sense of self, as identity is built through comparison and difference. In 

extreme cases, the absence of another to relate to causes a loss of the border between one’s self and 
the rest of the world - a nondifferentiated perception of the world and loss of identity. And motivation 
is in close connection with one’s sense of self - both through the drive to maintain one’s image as 

well as through the certitude of one’s values. 
Fortunately, there are ways of maintaining motivation in such times and most of them are 

focused on building a sense of closeness and solidarity. The approach of culture changes in an effort 
to overpass the impossibility to give public performances by countering the distance through a more 
personal level of disclosure and a more active interaction with the public.  

This article explores the strategies of using art and culture to maintain motivation during 
isolation 

 
key words: culture, intersubjectivity, suggestion, new media  

1. Introduction 

This article aims to explore the strategies through which art and culture can create a feeling of 
closeness that counters the negative impact that isolation has on motivation. 

Motivation is in close connection with one’s identity and sense of self - yet identity is built and 
preserved through comparison, by difference from another, therefore it requires interaction. In 
extreme cases, complete loss of interaction can result in a loss of the sense of self, a weakening of the 

borders between oneself and the rest of the world. While this type of communion may seem tempting, 
it has a major impact on motivation - which is driven by a strong sense of self providing the certitude 

of one’s desires and values and the wish to be coherent with one’s image. In the absence of these 
stimuli, one tends to question goals and lose one’s sense of meaning. Whether this means less job 
performance or less drive to self-improve it a matter that threatens both individual and society at 

large.   
There is a subconscious link between isolation and loneliness, but in the face of the current 

global context, the challenge of our time is to break this connection - isolation shouldn’t be lonely. 
During these troubled times, culture seems to have reclaimed  its part as a promoter of a filling of 
solidarity. 

The present article aims to address the means of bridging the distance separating art and public 
- of overstepping the frame (in this case the mediation of online media).  

2. Culture as solidarity 

Events and shows have been broadcasted online for the people who couldn’t  attend in person 
for quite a long time, the technical means to move events into the virtual world were already available, 

what is striking however is that the current pandemic awakened an entirely different approach of these 
technical media by employing them not just to broadcast and provide access to artistic material, but 

using them creatively and, what is more, symbolically in order to substitute the feeling of solidarity 
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and participation that the presence at such events provides. Never before has such attention, such 
effort and thought been invested in the virtual access to culture. All of a sudden this particular area 
turned from marginal to the main way of reaching the public, and all arts have done their best to use 

their specific way of expression to provide a viable substitute for the lost closeness. 
One of the social and psychological roles of culture is that of providing a feeling of solidarity - 

of being part of and taking part in something greater than oneself - the participatory aspect of art. 
Many people attend live events precisely for this function of art. This is most evident of course in the 
case of performing arts, but in contemporary times it plays an important part in all arts. It is a general 

need of both individual and society, and therefore all arts, even the most solitary, have developed a 
performing side - its cultural, “civilized” face: art openings, public readings, conferences.  

3. Cultural life in the pandemic 

Most of these events have moved online, careful to stick to schedule perhaps even more 
religiously than before. More surprisingly still, many new events and projects that have been 

launched. Farther more, most of these are based on entirely new concepts - not only adapted to the 
current context but built especially for it. One such project is Jurnal de creație that aims to show 

writers’ lives in the pandemic and share inside information on their work habits. Habits provide a 
common ground and stimulate the public’s interest even when they appear in traditional forms of 
expression - many writers have already published pandemic diaries. 

The limitations on mainstream forms of expression and cultural events have determined 
personalities and institutions that would normally have been reticent towards new media or 

experimental forms of culture to expand their means of expression, to move online and to chose which 
media or platforms best suits their activity. Actors have started reading audio books, reciting poems, 
or monologues form famous plays, writers have started keeping visual and audio diaries online 

documenting their life and the creative process of their works. 

4. No pre-existing regulations   

The public got to see Queen Elisabeth II host online events, an occasion which seems to bear 

an eerie resemblance to the Emperor of Japan speaking on the radio for the first time in 1945. 
Desperate times, different times rearrange the borders of what is acceptable, change society’s 

relationship with technology, they form new habits and even new protocol. Most of all, these are the 
times no one is prepared for, having no precedent we do not have any guidelines or rules. Therefore 
the result is the need for a symbolic substitution, finding the best equivalent of each social situation 

in the variety of new media alternatives, which is of course almost impossible. This allows for a more 
flexible interaction, one that has not yet been regulated, which results in fact in a much greater level 

of closeness and disclosure than what we were used to in the past, just a few years ago. Mainly the 
absence of social regulations appropriate for online situations breaks the mask that we are all used to 
wearing: there is hardly a way for any interaction or discourse to be conventional if there are no 

conventions left and we do not have any new ones yet. The result is a striking freshness and feeling 
of authenticity that breaks the patterns cultural life and social interaction had gradually fallen into.  

5. Bridging the distance  

5.1. The relationship with the public  

What appears clearly is the effort on all parts to bridge the distance imposed by the Pandemic 

and intrinsic to the online medium. These efforts to overpass the inevitable frame that the mediation 
of technology imposes - the absence of direct interaction and of physical presence - are both on a 

technical level and on a more subtle psychological level. The suggestion mechanisms employed are 
not new however and have been a subject of both artistic experimentation and scientific research. 
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Artists rely on suggestion to capture the attention of their public, to entice and stimulate their 
imagination. Paul Souriau presents in his La suggestion dans L’art an ample theory on means of 
suggestion that art disposes of: visual, audible and also a type of suggestion operating on the 

imaginary itelf (Souriau, 1909). Certain artists and artistic movements show greater interest in this 
aspect of art. C.G. Jung establishes a theory on this particular response to art which he calls 

participation mystique choosing to use the French term (Jung, 1959). The public feels actively 
involved in the work of art, this is equally true for interactive art that literally calls for the public’s 
participation but also for the more subtle involvement of the public in interpretation - works of art 

that are open, allowing for several or infinite possible interpretations. Literary theory and aesthetics 
agree that it is both the structure of a work of art as well as certain triggers that induce this effect, 

whether they chose to call it identification (Poulet, 1979), immersion or the most problematic and 
generally applicable term of intersubjectivity (Lipps,1965) which transcends the actual domain of art. 
Our hypothesis is that it is intersubjectivity in any of its forms that prevents people form feeling lonely 

however isolated they may be. Perhaps the most viable proof is the widespread knowledge of the 
opposite case: one can be physically surrounded by people and yet feel alone. Intersubjectivity as 

well as identification, states Georges Poulet, can happen in a very good friendship, in love, and - what 
is most relevant in this case - in the relationship between author and reader, or artist and public in a 
more general sense (Poulet, 1979). Poulet highlights that, contrary to the others, this type of 

relationship is not subject to possible disappointment or betrayal. However, we must underline the 
fact that this was true when readers never met the authors whose books they read, when they never 

saw the artists, perhaps even when they never saw the actor off-screen or off-stage. The question we 
must take into account is whether what happens nowadays, the new possibilities of interaction also 
give our favourite author, and the people we look up to in general, the chance of disappointing us. 

And seen from an opposite angle: how can disclosure avoid “desacralisation” of public figures, and 
the disappointment of the public. The public always craves to find out more, especially something 
that feels personal but cringes away from what actually clashes with the image they already have of 

the person they admire a type of relationship which confirms René Girard’s theory of mediation. 
According to Girard, there are two types of mediation: internal and external (Girard, 1985). The 

public’s relationship with public figures normally falls in the category of external mediation - the 
mediator, the one the subject looks up to remains distant, separated, not allowing direct comparison. 
In the case of internal mediation admiration is accompanied by a certain amount of jealousy, precisely 

because of the loss of the barrier, of the difference in status in the eyes of the subject: one dares 
compare himself to his hero as he perceives him to be just as human.  

5.2. Means of creating closeness  

5.2.1. Props  

It is the authentic feel rather than the actual truth that seems to have the greatest impact. Means 

of giving online interaction and events a feeling of closeness are both 360 degree view in applications 
- which offer the possibility of choosing which way to turn your head as you would in a real event, 

and the intricate play of props and background, as well as actual reference to habits - and specific 
pandemic habits seem to be the most relatable. This doesn’t come as a surprise, a common enemy or 
a common cause provides a ground for solidarity. An evocative case is the ever so slight change in 

attitude and subjects of discussion from the Romanian cultural event Cafeneaua critică and its 
Pandemic online version Mini-Cafeneaua critică on-line. While the topics are mainly the same - 

culture and the arts - and certain of the guests have previously participated in the event, the attitude 
and especially the level of personal disclosure is much greater, which is of course in part triggered by 
the very fact that the host and guest are situated in different backgrounds - and these are furthermore 

a reflection of their personality, of their taste as well as of their choice of what they wish to tell us. 
There is a visible effort to create a sense of a common time in lack of a place hosting both speakers 
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and the public by use of props: both host and guest drink coffee from cups that are different and yet 
purposefully look very similar - the type of cup you would find in somebody’s study- the type of cup 
you would expect to find on a writer’s or a scholar’s desk. This suits well the very concept of this 

series of conferences which is that of the old tradition of the coffee shop as a place for discussion and 
debate. Now the place is online (as it states in the location entry of many conferences these days) yet 

the ritual brings the public and the speaker together. Eating or drinking together in ancient times used 
to represent a pledge of brotherhood, a form of communion. Props offer a means of making the 
speaker relatable and human and they are a tool seldom used and mostly downplayed in a face to face 

context. 

5.2.2. Background 

Another area where creativity and suggestion are actively employed in today’s online 
broadcasts is the background. Before the Pandemic the background in a video conference seldom 
played an active part. The aim was mainly that of offering a clear and professional image - therefore 

the use of a neutral background. At some point, however, the goal stopped being the mere access to 
events and became in fact that of producing an experience similar to that of physical presence, a 

feeling of taking part in an event by use of different means.  
After several months of using these media for all public interaction everyone got used to them 

enough for a creative approach to be possible - a phenomenon which happened in the case of all 

mediums and means of expression, in fact. Therefore, the interaction between elements in the creation 
and decoding of meaning functions similarly to that in visual art as explained by Erwin Panofsky: an 

identified element influences though its presence the meaning of the others, operating not just a 
juxtaposition and composition of their shapes, but also of their meaning as well as their further 
connotations (Panofsky, 1980), permitting a use of cultural reference and also of irony by including 

elements that clash. 
The background of the speaker is first and foremost an area of manifestation for his taste and 

therefore a tool he can use to build a particular image of himself. The question that arises is to what 

extend it is used consciously or subconsciously. Two apparently opposite yet equally significant  
tendencies can be seen in the use of background. Large-scale popular events, such as the SAG awards 

for instance, offer a complex variety of different backgrounds the speakers have chosen for 
themselves, and thus a symptomatic view. The two tendencies we notice are on one hand an attempt 
to set oneself in a homey, casual and thus relatable background, on the other the desire to set oneself 

against a background one finds significant. These two apparently opposite uses however, while 
resulting in very different images, point to a similar desire for meaning - the absence of the usual 

stimuli is substituted symbolically by expressing and conveying meaning though all means available 
in this new way of communication. Furthermore, the very choice between these two approaches 
communicates something about the speaker - both a casual  (or sloppy or trendy) living room and 

Helen Mirren’s terrace opening onto a field of large pink flowers convey meaning, in fact several 
layers of meaning, comprising both the speaker’s intention as well as a deeper psychological root of 

their choice. In this case for instance the difference in approaches of cinema is subtly brought into 
discussion. The choice between these two uses of background may also suggest what each speaker 
thinks they need to prove - which can be several different statements: that they lead a normal life and 

are therefore relatable, or that there are means of expression still left when the ones we are used to 
fail, or perhaps that in the face of dissolution entertainment rebecomes art in a need for meaning. 

6. Conclusion 

On the whole, we find the current conditions have represented a challenge that has been 
successfully risen to, that the creative use of technical, artistic as well as psychological and symbolic 

means has permitted the participatory nature of the experience of art and culture to be preserved and 
furthermore in this particular context culture has played an even more active part than usual in 
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creating a sense of solidarity and motivation to keep striving towards one’s goals and ideals as well 
as the hope that there will be a world and a context however different in which these goals will st ill 
have their meaning.      
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Abstract  

The research explores teachers' perceptions of teacher leadership and teacher evaluation. Based 
on the Critical Pedagogy model, this research examines the connection between teacher evaluation 

and teacher leadership in a context of distributed leadership. Exploring both quantitative and 
qualitative approach, a mixed research method with explanatory sequential design is selected.  The 

respondents are primary school teachers serving in an urban area. The research shows that the 
participants` perceptions on teacher leadership are predictive of their views on teacher evaluation. 
Most participants believe that teachers in Primary Education act as leaders in their community and 

are favourably disposed towards teacher evaluation. The factors of Time, Trust and Training are 
linked with both teacher leadership and teacher evaluation. The research provides empirical evidence 

about the potential of teacher leadership and explores a new model of teacher evaluation primarily 
designed to help teachers improve their professional practice and contribute to school effectiveness. 

 

Key words: teacher leadership, teacher evaluation, distributed leadership, school 

effectiveness 

1. Introduction 

In recent years, there is increased interest in elaborating optimum models of teacher evaluation 
(Culp, 2017). Teachers` perceptions of their desired evaluation procedures need to be explored since 

there is evidence that only when teachers support them, teacher evaluation systems are considered 
effective and can be successfully implemented (Tuytens & Devos, 2010; Reddy et al., 2018). 

Research establishes that informal teacher leaders are influential in determining teacher evaluation 
(Ingersoll et al., 2018). As for teacher evaluation in Greece, it is always “a bone of contention” 
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(Papakonstantinou and Kolympari, 2018:40) since there is conflicting evidence about teachers` 
perceptions on evaluation practices (Giotopoulos, 2018). This research explores teachers` perceptions 
of their potential to act as teacher leaders within a distributed leadership framework and collaborate 

to design evaluation practices based on mutual trust and support for teacher growth.    
The definition of key terms are the following: 

• The operational definition of teacher leadership is premised upon teachers` actions performed 
within or out of their classrooms promoting changes in educational practices, influencing 
other educational stakeholders (Katzenmeyer and Moller, 2009; Holland et al., 2014), and 

enhancing student learning to contribute to school effectiveness (Hunzicker, 2012). 

• The term of teacher evaluation is used to refer to a reliable method of ensuring good quality 
of teaching. A key aspect of teacher evaluation is defining teacher quality, encompassing good 
subject matter knowledge, teacher-student interpersonal relations (Rudasill et al, 2010) and 

professional development as a reflection of a continuous effort for upgrading professional 
practice.   

This research explores Greek teachers` perceptions of their potential to act as leaders in 

professional learning communities and to participate in decision-making procedures, in a distributed 
leadership framework, to improve school effectiveness (Xafakos et al., 2020). Furthermore, according 

to international research linking the role of teacher leaders with their participation in their evaluation 
(Wenner and Campbell, 2017; Lillejord et al, 2018), the study examines how teachers' perceptions of 
teacher leadership are predictive of their perceptions of teacher evaluation. The study also investigates 

the factors affecting teachers` perceptions on the constructs of teacher leadership and teacher 
evaluation. Finally, the research seeks to obtain an insight into the optimum teacher evaluation 

practices according to teachers.  
To achieve these objectives, the study draws on two distinct schools of thought to analyze and 

interpret the findings. Hence, the theories explored consist of the critical pedagogy theory based on 

the idea that teachers should be committed to emancipatory educational practices (Gramsci, 1971; 
Freire, 1996; Giroux, 2011) and the theory of distributed leadership based on the principle that 

teachers have a privileged position in schools and a key role in teaching and learning (York-Barr and 
Duke, 2004, Spillane, 2006).  

2. Main part 

2.1. Methodology 

2.1.1 Quantitative stage of the research  

This explanatory sequential design (Creswell & Clark, 2018) begins with a quantitative inquiry 
to collect ample data from numerous participants pertaining to teacher leadership and evaluation. 
Quantitative data are collected and analyzed before qualitative data. Comparison of data with 

previous research findings and related literature ensures validity and generalisability (Robson, 2011). 
This design allows for multiple aspects of the investigated topic to be explored due to the variety of 

research lenses utilised in this approach. 
The questionnaire is based on relevant literature and the Marilyn and Bill Katzenmeyer (2005) 

Teacher Leadership School Survey (TLSS) examining the role of teacher leaders based on seven 

factors enhancing leadership. This 49-item survey, asking teachers to reflect upon leadership 
practices, explores the factors of developmental focus, recognition, autonomy, collegiality, 

participation, open communication, and positive environment. The factors of the TLSS instrument 
have reliability ranging from 0.83 to 0.93.  

To establish validity, teachers and experts in the field of evaluation reviewed the instrument 

and provided feedback. The pilot testing was conducted in three consecutive stages, among colleagues 
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at the researcher`s school forming a focus group to validate assumptions about the appropriateness of 
vocabulary, with twenty participants, representative of the targeted population, to identify unclear 
questions, and finally in two randomly selected schools in the targeted area to test how participants 

complete the questionnaire.   

2.1.2 Qualitative stage of the research 

Participants were asked to volunteer in the second part of the research. The main criteria for 
selecting the final fifteen participants in the qualitative stage of research were diversity and 
participants` motivation to take part in the research. This sampling procedure complies with Yardley’s 

criteria for evaluating qualitative research (Yardley, 2000), pertaining to sensitivity to context, rigour, 
transparency, coherence, impact and importance. Before the interviews, the pilot stage was conducted 

with two participants in order to test clarity of questions. The participants were asked to choose their 
own pseudonym in order to be referred to as real people in this research while keeping their real 
names private.   

2.1.3 Participants 

The questionnaires were completed by 372 primary school teachers and Head teachers serving 

in an urban area. Only 107 respondents are males (28,8%), whereas the majority of participants (265, 
71.2%) are females. Most respondents have a permanent teaching position (306 participants, 82,3%), 
while there are 66 substitute teachers (17,7%). There are 90 participants (24,2%) who serve as Head 

Teachers and 30 participants (8,1%) who serve as Deputy Head Teachers.  The sample d epicts 
teachers from all age groups with a noticeable increase in the age group 51-65 (198 participants, 

53,2%). Only 35 respondents have up to five years teaching experience (9,4%) whereas there are 64 
respondents (17, 2%) having taught in schools from twenty-six to thirty years and 94 respondents 
(25,3%) having taught for more than thirty years. Numerous participants had from two to four years 

of service in their school (130 participants, 34,9%), followed by 98 participants (26, 3%) with more 
than ten years in the same school, 68 participants in their first year of service in their school (18, 3%) 
and 76 participants, (20, 4%) who had from five to ten years of service in their school.  

2.2. Results  

The data were collected from March to June 2020. This research conducted among Greek 

public-school teachers revealed similarities with previous findings on teachers` perceptions of their 
ability to act as teacher leaders and on the construct of teacher leadership (Dimopoulos et al., 2015; 
Saiti and Papadopoulos, 2015).  

Participants scored very high on the TLSS instrument, stating that teacher leadership is apparent 
in their schools. It is noteworthy that respondents scored high on all seven variables of the TLSS 

instrument, thus stating that they are all relevant to teacher leadership in Greek schools. As illustrated 
in table 1, the variable with the highest score is Collegiality (Mean=28,4) followed by Participation 
and Autonomy (27,9). Participants also scored high in Open Communication (27,7), as well as 

Positive Environment (27,6) and Developmental focus (27,5). The lowest score was at the variable 
of Recognition (26,5) which could be interpreted by the fact that teachers believe that they are not 

sufficiently recognised for their work. 
 

Table 1: Variables of Teacher leadership 

  

Comparison of Means  Mean Standard 

deviation 

N 

Collegiality 28,4 4,5 372 

Autonomy 27,9 4,1 372 
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Participation 27,9 5,1 372 

Open Communication 27,7 5,1 372 

Positive Environment 27,6 4,7 372 

Developmental Focus                  27,5 4,4 372 

Recognition 26,5 4,9 372 

 
These findings are equivalent to previous research conducted in different countries indicating 

that teachers practice teacher leadership very often in their schools (Villiers and Pretorius, 2012; 

Aliakbari and Sadeghi, 2014). These results are similar to those reported by research employing the 
same instrument (Mohamed et al., 2018), in that participants perceived developmental focus and 

collegiality as factors prevailing in their schools. However, in research conducted in different 
educational environments, the factors of communication and participation are among the lowest 
reported variables, while in this research participants score high in these factors. This difference is 

justified by the distinct power given to the Council of teachers in Greek schools and the frequent 
practice of organising teacher meetings to deliberate on important issues of school life. This 

democratic-participative model of decision-making in Greek schools enhances personal relationships 
among educators and contributes to a transformative model of leadership (Dimopoulos et al., 2015).  

The analysis of the qualitative data also indicated that most participants perceive teachers as 

leaders since they can cooperate, share their vision, motivate colleagues, support them morally, share 
materials, provide feedback and create a climate of cooperation. Most participants claim that teacher 

leadership is related to teacher collaboration, a statement consistent with previous research indicating 
that collaboration is an essential aspect of teacher leadership (York-Barr & Duke, 2004). Some 
participants point out the need to collaborate for increased social justice and for integrating immigrant  

students in their classrooms. They claim that there are limited opportunities to address these issues in 
accordance with previous research demonstrating teachers' inability to respond to the teaching 
requirements of a culturally diverse class, to acknowledge related challenges and use an inclusive 

approach to teaching (Kaldi et al., 2017).  
As most participants mention, collaboration in the framework of educational programmes lead 

to a form of distributed leadership because teachers inspire other colleagues and offer their own 
contribution to school leadership. Corroborating previous research in the field (Thoonen et al., 2011) 
establishing that efficacy is the most important factor that motivates teachers to engage in 

collaborative practices with their colleagues, most participants contend that teachers proceed to 
collaborative projects only when they feel that they become more effective in the process.    

The second research question pertains to the factors affecting teachers’ perceptions of teacher 
leadership and teacher evaluation. As indicated in table 2, the analysis of quantitative data indicated 
that the factors of status of work, age, years of teaching experience and years of teaching in the same 

school were related to teachers` views on teacher leadership.  
 

Table 2. Factors affecting teacher leadership 

 

 df F Sig 

Status of work 3 23,2 .000 

Age 3 8,9 .000 

Years of teaching experience 6 7,2 .000 

Years of service in the school  3 2,7 .044 

 
The analysis of the qualitative data reveals that the factors affecting both teacher leadership and 
teacher evaluation are the constructs of time, trust and training. Most respondents mention the factor 

of time as a major impediment to teacher evaluation practices conducted in their school. Respondents 
also claim that lack of trust for the state and the educational system leads to reluctance towards teacher 

evaluation practices. As for the third factor, participants advocate the need for organised and 
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systematic training of all teachers in order to be involved in evaluation procedures as well as the need 
to associate teacher evaluation results with appropriate teacher training.  
These findings reflect related literature (Muijs and Harris, 2007) contending that lack of time for 

teachers to undertake collaborative action is an important impediment to teacher leadership, which 
should be associated with a culture of trust, collaboration and professional development. These 

findings are also aligned with previous research in Greece (Chrysos, 2000) claiming that teachers 
need to trust the impartiality of prospective evaluators and show confidence in their competences to 
proceed to effective and objective evaluation. This notion of relational trust reported as essential for 

effective teacher evaluation refers to related literature indicating that trust between educational 
authorities and teachers enhance teaching practices and lead to school improvement (Li et al, 2016). 

The third research question is whether teachers’ perceptions of their leadership roles significantly 
predict their perceptions of teacher evaluation. The analysis of both quantitative and qualitative data 
indicated that the participants` perceptions of teacher leadership are predictive of their perceptions of 

teacher evaluation. As illustrated in table 3, there is a statistically significant correlation between 
Teacher Leadership and Teacher Evaluation.  Results of the Pearson correlation indicated that there 

is a significant positive association between the respondents` perceptions of teacher leadership and 
teacher evaluation, (r (154) = .15, p = .003). Results of the Spearman correlation indicated that there 
is a significant positive association between the variables of teacher leadership and teacher evaluation 

(rs (123) = .53, p = .018).  
 

Table 3. Pearson Correlations Teacher Leadership – Teacher evaluation 

 

 1 2 3 4 

Teacher Leadership - .018 .012 .027 

Teacher Evaluation .018 - .000 .000 

In favour of Teacher evaluation .012 7,2 - .000 

Need for teacher evaluation  .027 2,7 .044 - 

    
Respondents who are favourably disposed towards teacher evaluation have a high score in the 

Teacher leadership scale.  Likewise, respondents stating that there is no need for teacher evaluation 

in Greece score lower in the Teacher evaluation scale. Similar to previous studies in the field 

establishing that informal teacher leaders are influential in determining teachers` collective 

development (Wenner and Campbell, 2017; Sebastian and Huang, 2017), this research confirms the 

hypothesis that Greek teachers` perceptions of teacher leadership are predictive of their perceptions 

of teacher evaluation. 

These findings are also consistent with research conducted in the US (Ingersoll et al., 2018) 

suggesting that teacher leaders have an impact on teacher evaluation and teachers` professional 

development. It should be argued that compared to the US, where decisions are usually made by a 

school board, educational policy in Greece offers more opportunities to teachers to exert influence 

within their school since there is a more participatory model of managing schools with increased  

power given to the Teacher Council. Hence, it is inferred that national educational policy and 

contextual differences affects teachers` perceptions on teacher leadership (Liu, 2021) and determines 

their preparedness to lead and to take part in teacher evaluation procedures.  

For the fourth research question, the analysis of data indicated that teacher evaluation is 

necessary for educational improvement but it must have a clearly defined purpose and precise criteria 

in order to become a formative and not a punitive procedure. These findings are in accordance with 

previous research on teacher evaluation indicating that, in the most effective schools, data from 
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teacher evaluation were used in order to inform teachers` professional development instead of being 

used for accountability purposes (Reinhorn et al, 2017).  

Participants emphasize that the evaluation criteria must be clearly determined and diverse, and 

both internal and external evaluators should be included in the process in order to achieve an objective 

and meaningful evaluation system. These findings are related to previous research findings (Johnsen, 

2019) suggesting that teacher evaluation policies should integrate both internal and external types of 

evaluation as well as explore collaborative action research projects, thus pointing to the need of 

teachers` involvement in evaluation practices.   

As for teacher leaders, respondents contend that they must be actively involved in the 

elaboration and implemention of evaluation instruments after having been pertinently trained to this 

end. Participants claim that active participation of teacher leaders in teacher evaluation will strengthen 

their position in schools, lead to a bottom-up approach of teacher evaluation and increase school 

effectiveness.   

Based on ideas promoted by Gramsci (1971), Freire (1996), and Giroux (2011), this research 
indicates that teachers should explore their potential for emancipatory educational practices with a 
special emphasis on the moral aspect of their profession in order to establish a formative teacher 

evaluation system based on clearly defined criteria and without punitive purposes. According to a 
distributed leadership model exploring the privileged position of teachers in their schools and their 

expertise in teaching and learning (York-Barr and Duke, 2004, Spillane, 2006), this study confirms 
that teacher leaders can actively participate in the design and implementation of effective teacher 
evaluation procedures.      

3. Conclusions 

International research indicated that teachers participating in professional learning communities 

become informal leaders of their schools (Prenger et al., 2018) and teacher leadership can be an 
effective alternative model promoting school effectiveness (Vanblaere and Devos, 2018). This 
research focuses on the correlation between teacher leadership and teacher evaluation and examines 

the potential of a new evaluation model exploring the role of teacher leaders. The findings indicate 
that teacher leaders could contribute to teacher evaluation procedures. The process of teacher 

evaluation could greatly enhance the position of teacher leaders in the educational community and 
empower them to make their voices heard and regain credibility among educational stakeholders.  

These findings corroborate research suggesting that teachers should actively participate in  

teacher evaluation procedures (Van Tassel-Baska and Hubbard, 2016). Thus, this research broadly 
supports the work of other studies in this area and confirms that effective evaluation systems should 

focus on the elaboration of adequate evaluation instruments, the acceptance or recognition of 
evaluators by the evaluated parties and the need for collaboration among educational stakeholders 
(Tuytens and Devos, 2018; Clinton and Dawson, 2018).  

This study fills a knowledge gap regarding the perceptions of primary school teachers about 
their role as leaders within their school community and their contribution to their evaluation processes 

for upgrading the quality of education. At times that implementation of teacher evaluation becomes 
one of the priorities of the Ministry of Education in Greece, this study provides valuable insight into 
the potential of a new evaluation model promoting the empowerment of teachers to act as teacher 

leaders to elaborate their own evaluation instruments. The present study lays the groundwork for 
future research in the field and points to the need for more empirical findings pertaining to teacher 

leadership and teacher evaluation.   
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Abstract 

This paper reports on the current development and implementation of innovative practices in 

the effort to eliminate cyber harassment for female gamers through the development of an educational 
digital game with associated tools; the game would be pilot tested first in the countries where the 
partners of the consortium are based. The aims and objectives of the current project under discussion 

is to educate young girls on how to react to cases of cyber sexual harassment and further report related 
incidents. The EU-funded project is called ENHAGA and will further promote awareness raising 

activities in specific contexts and the creation of manuals for online behaviour through which the 
stakeholders will promote a harassment-free gaming environment for all. Finally, the proposed 
project aims to respond to cyber-harassment and empower the victims to claim their rights specifically 

targeting young gamers (adolescent and adults). 
 

Key words: cyber sexual harassment, educational gaming, female gamers 

Background and the problem 

In recent years, the increasing use of the internet, the fast-spreading mobile information 

technology, online gaming and the extensive use of social media, together with the continuing 
persistence of violence against women and girls (VAWG), turned cyber VAWG as a mounting 

problem with important social consequences. Cyber stalking, hate speech online as well as 
inappropriate and/or offensive advances in internet communication are extensive and thousands of 
cases are reported every year (EIGE, 2017). 

An already existing gender gap in gaming, in particular, is illustrated in various ways. First, the 
degree of engagement of girls with computer games differs from that of the engagement of boys 

which spend more time gaming than the girls (Pfister, 2011). In addition, as the girls mature, their 
level of engagement with e-games tends to drop. There are a number of explanations for this 
phenomenon but one of the most plausible ones is that the gaming culture quite often includes 

harassment elements based on gender (Machado, 2015). 
In virtual life, as in real conditions, women can experience a range of assaults, threats, cyber 

stalking, sexist insults and abuse that is gender-based (Directorate General for Internal Policies of the 
Union, 2018). It was also stated that that 20% of young women (18-29 years old) in the EU had 
experiences related to cyber sexual harassment (European Union Agency for Fundamental Rights, 

2014) and when it comes to gamers, in particular, it has been found that female gamers frequently 
experience harassment and negative interactions while they game; this often leads to female gamers 

‘playing alone, playing anonymously, and moving groups regularly’ (McLean and Griffiths, 2018). 
Past research has shown that both men and women are subject to online harassment, and that some 
of the most ruinous forms, such as sexual harassment and stalking, are targeted primarily to women 

gamers (Singal, 2016).  
All these are taking place while it is also attested that e-games can foster 21st century 

information literacy skills and provide a number of professional and social opportunities. As a result  
of the harassing incidents, however, a number of girls avoid e-gaming and this can result to the 
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limitation of their IT skills and future professional opportunities leading eventually to less beneficial 
contributions to society (Farmer, 2011). 

Some gaming systems in the industry have already incorporated reporting tools so that players 

can report different forms of abuse. Such tools can help the gamers feel better but they don’t seem to 
be enough of support at the end. The introduction of voice chat, in particular, betrays the gender of 

the gamer right away and leaves women subject to harassment with no opportunity to disguise their 
gender. Therefore, researchers suggest that there is a need for the development of extra tools to 
combat cyber harassment suggesting tools like ‘automatic muting systems’, through which those 

gamers that are often muted by others will ‘no longer be able to voice chat’ (NPR staff, 2012). This 
is the reason why the ENHAGA project that we are discussing in this presentation undertakes the 

initiative to create an online game that would incorporate innovative tools to combat VAGW and 
pilot test it first in the countries where the partners of the international consortium are based. The 
consortium comprises seven partners from four countries (Greece, Cyprus, UK and Italy). 

Needs analysis 

More specifically, in the countries where members of the consortium are based, state policies  

and social conditions are at a critical point concerning the phenomenon. For the benefit of this 
presentation, we will present the situation in Greece and Cyprus. In Greece, it seems that young girls 
are mostly affected by cyber bulling. The Unit of the Hellenic Police on Cyber Crime has already 

introduced various programs against cyber harassment with a special focus on aggression against 
children. Ministries as well as civil society organizations have undertaken various related initiatives 

emphasizing the need for prevention of cyber bulling and target groups of these initiatives are often 
children and teenagers (Directorate General for Internal Policies, 2016).  

Cyber violence has become an increasing problem in Cyprus due to a massive impact of 

information and communication technologies (ICTs) during the most recent years. In Cyprus there is 
a legal framework for combating sexual harassment in general as the country is trying to prevent 
sexual abuse and exploitation with legal measures, namely, according to the law on Equal Treatment 

of Men and Women in Employment and Vocational Training (Law 205(Ι)2002) (Law, No. 
205(I)2002) and the amending 2006 law (Law 40(I) 2006). Some articles of the 2002 law were further 

amended by Law N° 150(I) of 2014 (Law N° 150(I) of 2014).  
Cyber harassment (i.e. cyber-bullying, stalking, grooming) is a growing social problem and the 

Cypriot Police Office for Combating Cybercrime has been founded in 2007 with the aim to 

‘implement the Law on the Convention on Cybercrime (Ratifying Law) L.22(III)/2004. This 
legislation covers ‘hacking, child pornography, racism and fraud committed via electronic 

communication and the Internet’ (Cyprus Police, Crime Combating Department). 
All findings of relevant research in different states reveal the need to design effective policy 

interventions both at national as well as at the local level, including but not limited to awareness-

raising campaigns and training of administrative staff regarding online violence against women and 
girls. Our project has a special focus on girls and women and cyber violence particularly targeted 

against females must be recognized as a form of gender-based violence. Strategies to tackle online 
violence that is exercised against women and girls must also include the voices of women who are 
victims of this phenomenon. 

The ENHAGA project  

The ENHAGA project will provide a platform for sharing expertise among the main 

participants of the consortium and the various stakeholders (civil society agents and educators). 
Members of the consortium have years of experience with training, formal and informal education, 
gaming and have already made steps putting in place training and policies for the combat against 

violence and discrimination. The project will help enrich and institutionalize the prevention of 
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gender-based violence, while simultaneously developing critical thinking and proper information 
literacy among gamers.  

In addition to curbing cyber harassment, such training will provide a valuable starting point in 

the efforts to map and apprehend further need areas where attention towards addressing gender norms 
and stereotypes will be placed and eventually improve the gaming experience for thousands of female 

gamers in harassment-free setting. A high number of young females in the EU could benefit from the 
implementation of the project’s outputs always aiming to turn them directly empowered with a special 
focus on reducing the blaming of the victim and tolerance towards insulting behaviours in a field that 

is largely under researched. 
In practice, this involves, on a first level, interviews and focus groups with key stakeholders 

including young female gamers who shall share their experiences and voice their views on how to 
tackle the problem. This will then lead, on a second level, to the development of the appropriate 

game and guide which will include a number of resources but also mentorship practices. In addition 

to the aforementioned techniques, recommendations in the form of good practices will enhance 
cooperation and capacity building, while awareness-raising activities will be tested in the respective 

local and international contexts. 
The innovative aspect of the proposed project is, therefore, the development of a combination 

of preventive and corrective tools against cyber sexual harassment which can be applied not only to 

the countries where the partners of the project are based but also internationally. The practice guide 
will be available in online format for further multiplication. Through our deliverables, young female 

gamers would be empowered, equipped with the digital tool, and feel safer in a digital environment  
spreading an obvious message of zero tolerance to cyber violence and harassment based on gender. 

Innovative technology will be used to create the game that would simulate potential cases of 

harassment and include a reporting tool to present users with various options out of the discomforting 
situation. Τhis will ensure that the anxiety experienced by female gamers due to harassing situations 
in which they sometimes find themselves and operate along with their sense of helplessness will be 

mitigated and eventually overcome without having to practice anymore the coping practices they used 
so far (such as hiding their identity or avoiding all forms of communication with other players) 

(McLean and Griffiths, 2018). 
The ENHAGA project further elaborates and builds on recent, international actions that involve 

initiatives against cyber-bulling and will focus specifically on areas of cyber sexual harassment for 

adolescent and young population to particularly target cases of sexism. Male and female gamers will 
be trained through the practice guide in order to understand and recognize abusive behaviours and 

psychological pressure with the aim to reduce misunderstandings and gender-based hatred and in 
order to enhance the quality of interaction in gaming settings encouraging an integrative environment 
for everyone involved. All gamers will benefit from such training since the improvement in online 

behaviour can only bring about beneficial transformations also in their offline actions.  
Our underlying theory is based on the breaking of gender stereotypes that can lead to hatred 

and digital harassment. Thus, the main contribution of our project will be to put an end to the 
distressing reality that gender-based discrimination, harassment and sexual assault is quite frequent 
in the gaming industry as many women in the field have reported recently (Lorenz and Browning, 

2020), and as a result women are consequently forced to limit their online gaming activity. Examples 
of best practices would be disseminated to all interested parties and will point to potential positive 

consequences through the elimination of violence in at least this aspect of the affected persons’ lives. 
The project aspires to develop and implement pioneering tools and practices to promote gender 

equality in specific contexts. Recommendations and best practices will be transferred not only to the 

countries in which the partners are operating but also around Europe and in the gamers’ world.  
The expected results of the ENHAGA project are first focused on the prevention of, and 

response to, cyber sexual harassment; increased knowledge and awareness among the groups at risk 
and the victims as well as specialized guidelines for online etiquette (the so called ‘netiquette’) are 
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fundamentals to the objectives of the consortium of partners and are a decisive step towards the end 
of sexual harassment among the gamers community and in an effort to successfully address sexist  
behaviours.  

The ENHAGA team strongly believes in the pedagogical value of gaming especially for the 
youth which is the majority of gamers. In the contemporary digitalized world the outcomes of the 

ENHAGA project will involve the creation of a novel platform for the wider use of a proper online 
behaviour in the field of gaming; they will equally support the development of novel ICT-based tools 
and services with a practical focus on ending gender-related violence online. It is expected that young 

girls will be eager to play more regularly in a safer digital world and in an environment that will not 
discriminate against them and thus, develop the digital skills associated with e-gaming processes but 

are also necessary for their other social and professional activities. 
In sum, the proposed project aims among others: 

• to prevent and combat psychological online harassment especially for girls and young female 
gamers (young adult population consists the great bulk of those who game around the world) 
and prepare the future ground for appreciation, respect for equal rights as well as the 

promotion of gender equality 

• to promote capacity-building for relevant professionals in the gaming sector with the best 
practices guide and the digital tool 

• to make provisions for gamers from diverse backgrounds, and in particular by helping to 
spread knowledge about the need to combat violence based on gender 

• to equip primary stakeholders with awareness, tools and empowerment in order to report cyber 
harassment and build cross-gender social ecosystems of  tolerance and respect, with the active 

engagement of young adults 

The project outcomes would have a lasting effect as they will advance: 

• cooperation in planning and communication in all fields of key actors on combating cyber 
harassment and preventing gender violence and sexism 

• the exchange of good practices between network partners in our specific field of interest  

• the best use of results and the practice guides through the creation of a website that would be 
regularly sustained and updated even beyond the finalization of the suggested project, and be 
used by major actors and youth during their gaming experience but also in their social 

interactions 

• novel forms of information literacy in order to stimulate active participation in modern society 
as well as social awareness for the need to end sexual harassment. 

Conclusions 

In conclusion, ENHAGA will be making contributions to fundamental aspects of prevention 

and combat against cyber violence based on gender and offers a holistic experience, which is highly 
versatile and applicable in diverse settings. The wide impact of ENHAGA is linked to the creation of 
a transnational network that cooperatively develops recommendations, the d igital tool and 

dissemination activities in order to enhance its efficient diffusion. Regarding the impact on social 
grounds, it addresses successfully the societal challenges and taps into concerns of sexism with a 

unique focus that has applications not only in different countries throughout Europe but also beyond, 
by introducing new frameworks for creating a violence-free gaming experience for all. 

The benefits for society at large could be evident. Preventing and combating harassment online 

may strengthen the prospects for a less violent society especially when combined with the users’ 
offline activity. Online activities are often quite accessible. The deliverables of the project can be 

considered a modern and alternative way of training through gamification and educating especially 
the younger generations who are after all the most avid users of such games.  
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The proposed project is one that brings down social and gender barriers, assists the building of 
harassment-free environments and although it can be valuable to the gamers’ community it eventually 
evolves beyond the gaming and European dimension to the broader cyberspace level and to society 

as a whole presenting a well-rounded response to the problems of sexual violence broadly speaking 
and to cyber harassment, in particular.  

ENHAGA will develop the vast majority of its outcomes in digital and web-based format, 
including its overall training package, the online game, game plug-ins, e-learning modules as well as 
the ‘train-the-trainer’ toolkit. It is a project with indisputable European importance and the successful 

realization of the project will certainly benefit not only individual partner organizations which can 
gain from the experience of transnational collaborative environments, transnational partnership and 

teamwork but European society as a whole through combating sexual harassment as well as through 
encouraging the use of digital skills across genders.  By providing training sessions and the 
aforementioned game, we intend to develop solid recommendations on the promotion of social 

cohesion giving motivation and initiative to all stakeholders. In combination with the extended 
network of partners in other non-EU countries all over the globe, the ENHAGA is also expected to 

have an impact in other regions and countries beyond EU member states. In this context both the 
project’s outcomes and the EU support to such initiatives will be globally disseminated. Providing 
access to international assessment and regular feedback and maintenance of this digital tool will be 

best achieved by the well-matched partners from different countries working together for a common 
goal. 
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alternatives of the available training programs, can invest in these programs with the aim of their 
professional and personal development, and can certify the acquisition of skills and abilities that meet 
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analyze and evaluate in terms of educational and economic results the contribution of the Personal 
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1. Introduction 

Human Resource Development is a core Human Resource Management function. Human 
capital is a strategic resource and a source of competitive advantage for an Organization. The role of 

training and development of employees is essential and crucial in the era of the pandemic as there are 
many changes in technology, economy, and internal and external business environment. The new 

pandemic data require constant alertness as well as change management skills. Among the employee 
training categories are developmental, administrative, soft skills, and information and communication 
(Wilkinson, Bacon, Snell & Lepak, 2019). Many efforts to develop organizational, human and 

leadership skills of employees do not yield results resulting in insufficiently developed skills required 
to achieve the set goals. The purpose of this study is to analyze and evaluate in terms of educational 

and economic results the contribution of the Personal Learning Cloud (PLC) to the training and 
development of employees. The PLC is a combination of online courses, platforms, and learning tools 
that allows greater flexibility in the organization and configuration of the content of each curriculum, 

leads to the "socialization" of learning, emphasizes both individual and group training, places learning 
within in an appropriate context, addresses the skills transfer gap and allows employees to choose the 

training program according to their needs and interests. Organizations that utilize the PLC are able to 
convert fixed development costs into variable costs with measurable benefits and low marginal costs 
for each trainee. At the same time, the trainees benefit from the wider alternatives of the available 

training programs, can invest in these programs with the aim of their professional and personal 
development, and can certify the acquisition of skills and abilities that meet the needs of the company 

and their personal - development needs. The purpose of this study is to analyze and evaluate the 
contribution of the Personal Learning Cloud (PLC) to the training and development of employees. 

2. Training and Development 

 
HRM is a strategic process with core functions as staffing, training and development, 

compensation, performance management, retention, employee relations and health and safety in the 

workplace. HR managers use strategic plans to ensure the right people are hired and trained for the 
right job at the right time. Once new employees are hired, Organizations want to make sure they are 

trained for their job and also continue to grow and develop new skills. This results in employee 
motivation, employee satisfaction, commitment and retention, higher productivity for the 
Organization and leads to organizational development and competitive advantage. (Bratton and Gold, 

2017; Colquitt,  Lepine, and Wesson, 2014; Dias, 2012). 
According to Armstrong (2008), learning and development strategies are active components of 

an overall approach to strategic human resources development as they are concerned with developing 
a learning culture, promoting organizational learning, establishing a learning organization and 
providing opportunities for individual learning. It is essential to fit organizational strategy, HRM and 

HRD policies and practices (Bach and Edwards, 2005).  
The learning strategy includes traditional learning methods and online learning. In the 

traditional learning environments there is no technological mediation in the communication between 
the instructor and the trainees. On the other hand, online learning is a form of e-learning that makes 
use of the Internet and communication technologies in the communication between the instructor and 

the trainees that are not in the same physical location. Blended learning incorporates traditional 
learning and online learning and in the flipped learning also known as reverse learning the trainees 

are given material to study before the lesson. Online learning also includes adaptive learning and self-
directed learning. Adaptive learning follows a data driven methodology providing individual learning 
paths and e-learning materials according to trainee’s performance. Self – directed learning follows a 

learner-centric approach and personalized learning plans, materials and evaluation of learning 
outcomes (Lalitha and Sreeja, 2020; Torrington, 2014) 
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The stages in preparing and implementing a personal development plan are: I. Assess current 
position, II. Set goals, III. Plan action, IV. Implement (Armstrong, 2006). Training also provides 
opportunities for self – development helping employees in generating more original ideas to deal with 

challenges they are facing (Collings, Wood and Szamosi, 2018; Sparrow,  Shipton, Budhwar, & 
Brown, 2016). 

Figure 1: The Learning Strategy 

 
Source: Lalitha and Sreeja, 2020 

 

The new generation of digital learners prefer multimedia, multiple and digital resources and 

digital learning materials, and like to have the control of the learning progress (Pavlát and Knihová, 
2019). According to Clochard and Westerman, 2020 the motivations for training concern the reasons 

and the perceived benefits of training for the employee and include extrinsic goals related to external 
awards as career advancement, job security, social capital and meeting professional expectations and 
intrinsic goals related to the satisfaction of internal goals independent to material awards as increased 

competence and interest of learning. The facilitating conditions of training include the conditions that 
affect the accessibility of training and the perceived costs. These conditions affect the likelihood of 

completing successfully the training. Facilitating conditions are divided into (1) the situational 
conditions that originate for the individual educational level and ability to invest time or money on 
training as the flexibility of time, the educational attainment and the network engagement with 

learning, (2) the dispositional conditions that originate in employee’s beliefs and attitudes as self -
efficacy, career orientation, work attachment and the expected transfer success and (3) institutional 

conditions that originate in the work environment and the government policy as the affordability and 
visibility of training and the professional support. 

 

Figure 2: Motivations and facilitating conditions for the decision to participate in work-related training 

 
          Source: Clochard and Westerman, 2020 
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For the design of the program of Training and Development it is essential to (Darmawi 2019; 
Dessler, 2020): 

• Set the learning objective 

• Determine the goals of learning (Cognitive Knowledge, Skills, Affective outcomes) 

• Creating a motivational learning environment 

• Select the format of the program (On the job, On-Site but not on the job, Off-site) 

• Make the learning meaningful 

• Make skills transfer obvious and easy 

• Maximize learning (Set the stage of learning, Enhance learning during training, Ensuring 
transfer of learning to the job, Maintain performance after training) 

3. The Personal Learning Cloud (PLC) 

Nowadays for companies of all sorts the development of leadership skills is a priority and 
Organizations in order to survive in today's complex and ever-changing environment need leadership 

and organizational skills, which differ from those that used to lead to success. The prevailing trend 
today is that the development of leadership skills should not be limited to those who belong to or are 

close to senior leaders. Training as many employees as possible with the relevant technical and 
communication skills is an essential element of success, and lifelong learning is an important topic 
of discussion in business and academia (Anton and Shikov, 2018). Three reasons can be identified 

for the problems identified in traditional curricula (Moldoveanu and Narayandas, 2019): 
The distance to motivation: Companies invest in the development of their executives, aiming 

at their own long-term benefit, while executives participate in order to enrich their own skills with 
the ultimate goal of their career development. 

Distance in skills: Traditional training providers are usually specialized in teaching cognitive 

skills as well as recording their development, while they seem to lag behind in the development of 
soft skills, communication between executives and teamwork. Organizations based  on modern needs 

need to invest in these skills as they play an important role in maintaining prosperity and effective 
cooperation. 

The distance in the transfer of skills: Few executives seem to apply the new knowledge and 

skills in their workplace and the problem is exacerbated when a long enough time has elapsed between 
training time and application time as well as when there is a long distance between the scope and of 

the field of learning. For the effective development of leadership skills and more capable executives, 
Organizations should be able to bridge these distances. 

Due to the rapid spread of collaborative systems to solve problems, but also the digital 

flexibility that emphasizes individual initiative, employees are increasingly expected to make 
important decisions that will be in line with corporate strategy and culture. Rapid digitization has 

brought about changes in training and the development of leadership skills as it allows greater 
flexibility in the organization and configuration of the content of each training program and facilitates 
the most effective transmission of value to learners. 

The PLC is characterized by four important parameters (Moldoveanu and Narayandas, 2019): 
1. Learning is personalized: Executives are able to seek out the skills development program and 

/ or practice that is compatible with their needs, using those tools that are appropriate for their own 
work environment and pace. 

2. Learning is socialized: Learning is best achieved when learners work together and help each 

other. This is because knowledge of know-what and know-how is social in nature and is shared 
between groups of people, who use it to jointly solve their problems. The PLC allows the creation of 

teams, as well as circles of trainees, who are jointly involved in the development of new skills and 
abilities. 
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3. Learning is placed in an appropriate context: The majority of executives seem to appreciate 
the opportunity for professional development, in ways that are directly related to their work 
environment. The PLC offers this possibility, as it allows learning in a professional context, while 

helping to ensure that, in fact, they apply the knowledge and skills they acquire. 
4. Learning outcomes can be certified. The rise of the PLC does not imply the denationalization 

of certifications or the devaluation of diplomas and diplomas. Instead, it leads to a new era of 
certification based on skills and abilities. In many cases it is not necessary to spend time and resources 
to complete a degree as the Companies can support professional certifications and micro-

certifications, which will validate the training in specific skills. 
The Personal Learning Cloud (PLC), which is a combination of online courses, platforms and 

learning tools, provides an answer to the problems that arise. Specifically, its contents include: 
• bulk open online courses and platforms such as Coursera, edX and 2U for interactive content 

streaming 

• collaborative collaboration and systems development by LinkedIn Learning, Skillsoft Degreed 
and Salesforce Trailhead, aiming to quickly and effectively learn basic skills in interactive on demand 

environments 
• core solutions to leadership development, such as McKinsey Solutions, McKinsey Academy, 

BCG Enablement and Digital BCG 

• Management talent platforms such as SmashFly, Yello and Phenom People, which make it 
possible to link learning needs with learners' outcomes in recruitment, retainment and promotion 

decisions. 
PLC is also a solution to address the skills transfer gap, as it offers a range of skills, which 

emphasize mutual feedback and allow learning in the work environment, in addition to the usual 

work. The PLC is not just an interactive learning process, but also a micro-certification platform, as 
micro-degrees awarded for skills-based, not thematic, courses allow individuals to certify, both in 
business and in the market, that they are capable of a particular skill. PLC dramatically reduces 

executive development costs. The PLC is able to provide skills training to any individual, at any time 
for a few hundred dollars a year, allowing companies to balance cost with value. For companies that 

utilize the PLC, fixed development costs will be converted into variable costs, with measurable 
benefits. As learning becomes more agile, low marginal costs can be ensured for each learner, while 
the ability to clearly define the skills to be invested in, as well as measuring the learning rate, will 

ensure that the variable cost of a program can be optimized to be compatible with the company's 
capabilities, but also to be adapted if required. As for the individual trainees, they will benefit on the 

one hand from the wider range of targeted offers and on the other hand from the opportunity to certify 
the acquisition of skills and the transfer of skills. Individuals will also be able to map personalized  
educational pathways that meet both their company needs as well as their personal development and 

career-related needs and interests. As the PLC reduces the variable and opportunity costs of learning 
an important skill, while facilitating the demonstration of professionalism, more and more people will 

find it affordable and worthwhile to invest in it, aiming at their professional development. The PLC 
makes it possible to measure the recruitment and transmission of skills to the participant, the team, 
and the corporate levels, by program, by course, or by interaction (Moldoveanu and Narayandas, 

2019). 
According to Lundberg and  Westerman (2020), the Chief Learning Officers (CLO’s) are 

transformers with powerful role in reshaping organizational culture. Learning goals are broader 
including except from specific skills, leadership skills, digital literacy and growth mindset with 
customized learning methods that encourage peer learning, tailor made learning plans and 

measurement of the impact of training.  CLOs are tranforming Organizations by: 

• Transforming Learning Goals 
o Reshape leadership development 
o Concentrate on capabilities, not competence 
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o Emphasize digital thinking 
o Cultivate curiosity and a growth mindset 

• Transforming Learning Methods 
o Optimize the inventory of learning resources 
o Balance face-to-face and digital learning 

• Transforming Learning Departments 
o Act as curators and cocreators 

o Foster learning from peers 
o Measure impact 

4. Evaluation of PLC in terms of educational and economic results  

Total Economic Impact Approach 

• Benefits: (the value delivered)  

• Costs: (all expenses) necessary to deliver the proposed value, or benefits, of the product  

• Flexibility: (the strategic value obtained by future additional investments build the initial 
investment). 

• Risks: (the uncertainty of benefits and costs) 

• Present value (PV)  

• Net present value (NPV)  

• Return on  investment (ROI)  

• Discount  rate 

• Payback period  

Figure 3: Metrics for PLC 

 
Metric Calculation 

C1:  Total number of employees hired annually 
 

5% ( turnover+growth)  
 

C2:  Hours to manually onboard employee before 
PLC 

 

Interviews   
 

C3:  Hours saved by onboarding employee through 
PLC 

 

Interviews   
 

C4 : Total hours saved   C1*C2*C3   
 

C5:  Burdened hourly cost of HR resource  
 

PLC cost/Total Hours 

C6:  Subtotal: Automated onboarding efficiency 
 

C4*C5  
 

C7 : Global learning spending before PLC  
 

Interviews  
 

C8:  Reduction in spending using curated content  
 

Interviews  
 

C9:  Subtotal: Learning savings C7*C8  
 

C10: Onboarding and learning savings C6+C9   
 

 
Adjusted from Cornerstone (2020) 
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Typical Costs of Training (Mathis, Jackson & Valentine, 2015): 

• Trainer’s salary and time 

• Trainees’ salaries and time 

• Materials for training  

• Expenses for trainer and trainees 

• Cost of facilities and equipment  

• Lost productivity (opportunity cost) 

Typical Benefits (Mathis, Jackson & Valentine, 2015) 

• Increase in production 

• Reduction in errors and accidents 

• Reduction in turnover 

• Less supervision necessary 

• Ability to use new capabilities 

• Attitude changes 

Level Type of measurement (Gomez-Mejia, Balkin, Cardy, & Carson, 2007; Stewart and 
Brown, 2011) 

• Participants’ reaction to the training at the time of the training 

• Participants’ learning of the content of the training 

• Participants’ use of their new skills and knowledge back on the job 

• Company’s return on the training investment 

5. Discussion 

This study initiates a discussion on PLC as a new learning and development instrument for 

employees and Organizations. For the companies that utilize the PLC, fixed development costs will 
be converted into variable costs, with measurable benefits. The PLC makes it possible to measure the 
recruitment and transmission of skills to the participant, the team, and the corporate levels, by 

program, by course, or by interaction. This can set a new standard in leadership training, making the 
learning less distinct. As learning becomes more agile, low marginal costs can be ensured for each 

learner, while the ability to clearly define the skills to be invested in, as well as measuring the pace 
of learning will ensure that variable costs of a program can be optimized to be compatible with the 
capabilities of the company, but also to be adapted if required. Regarding the trainees, they will 

benefit from both the wider range of targeted offers and the opportunity to certify the acquisition of 
skills and the transfer of skills. Learners will also be able to map personalized training pathways that 

meet both their company needs and their personal development and career-related needs and interests. 
As the PLC reduces the variable and opportunity cost of learning an important skill, while also 
facilitating the promotion of professionalism, more and more people will find it affordable and 

worthwhile to invest in it, aiming at their professional development. Future research on skills transfer, 
digital learning, corporate training, measurement of learning and development success is further 

encouranged.  
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In recent years there is a shift from traditional, teacher-based classroom models to student-

centered, active learning through innovative, experiential, and game-based methods such as escape 
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rooms. Although empirical evidence needs to be corroborated regarding their affordances, advantages 
and challenges, it appears that they have the potential to increase students’ enjoyment and engagement 
in the learning process rewarding creativity, decision-making, communication, and critical thinking. 

In fact, escape rooms can be integrated within the curriculum to introduce, consolidate or assess 
knowledge, and apply and develop transversal (or soft) skills such as socialization, problem-solving, 

lateral thinking, and time-management. As far as digital escape rooms are concerned, they address 
issues of practicality and bring technology to the classroom. Drawing on the existing literature, this 
paper proposes the design of digital escape rooms for use in the teaching of English as a foreign 

language in particular, for enhancement of the students’ comprehension and production linguistic 
skills, consolidation of taught material, and raising motivation to learn the language while enhancing 

group collaboration, inquiry-based learning, and enjoyment in the framework of classroom 
gamification.  

Λέξεις κλειδιά: educational escape rooms, digital escape rooms, gamification, language skills, 

soft skills 

Introduction 

In today’s era of advanced technological development, digital games constitute a major part in 
the leisure activities of adults and children (Fromme & Unger, 2012). In fact, according to 
Entertainment Software Association (2020) data, in the United States today over 214 million adults 

play video games one hour or more per week while in three quarters of all American households there 
is at least one gamer. Irrespective of age, gender or ethnicity, gamers report mental stimulation, 

relaxation and stress relief with nearly three quarters of the parents believing these games can have 
an educational role for their children (Brand & Todhunter, 2015). Studies in Western Europe, the US, 
Australia and Israel demonstrate the growing popularity of digital games usage on a regular basis by 

over 95% of the youth as they provide opportunities for virtual experiences in a variety of situations 
(Eden & Eshet-Alkalai, 2014). 

 As a result, use of digital games for educational purposes appear to be a promising field. 

Besides, the importance of play in children’s cognitive development has long been acknowledged by 
psychologists such as Piaget (1962) and Vygotsky (1978). The arguments for game-based learning 

include cognitive, motivational, affective, and sociocultural benefits while specific attention should 
be placed on the intention and design of the learning game (Plass et al. 2015). The term “gamification” 
is also being employed for “using game-based mechanics, aesthetics and game thinking to engage 

people, motivate action, promote learning, and solve problems” (Kapp, 2012: 10). 
What is more, being “digital natives” of the language of computers, video games and the 

Internet, today’s students have grown in the presence of digital technology posing a challenge to their 
teachers as they learn in a fundamentally different way compared to their older counterparts requiring 
a media-rich environment to hold their attention (Prensky, 2001). Consequently, the need for 

educational innovation and evolution is indispensable and imperative in a fast-changing, technology-
driven, globalized world (Serdyukov, 2017) with games taking the lead in non-digital and especially 

digital form incorporating educational elements into computer games and/or digital simulations. 
Following this trend, escape rooms are rising in popularity and are being adopted in various 
educational settings allowing for implementation of tangible and virtual human-centered activities 

(Fotaris & Mastoras, 2019). 
Escape rooms are regarded as alternative, innovative, and gamification-based educational 

methodologies, and can be implemented in both physical and online environments. The rapid 
explosion of technology has provided the opportunity to supplement the physical components of 
educational escape rooms with digital elements (for instance, quick response-QR codes, applications, 

embedded screens, virtual reality, augmented reality, speakers etc). Fully digital educational escape 
rooms are on the rise as they constitute a cost-effective, accessible, and easy to use alternative 
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providing an immersive, engaging, dynamic, active-oriented learning experience to students, not 
unlike their physical counterparts (Ang et al., 2020). 

Provided that they observe educational and pedagogical principles and are designed 

appropriately within the curriculum, these rooms appear to have the potential to be applied to a large 
array of school subjects and scientific fields in elementary, middle, and high schools as well as in 

higher education; they can also encourage further learning and cultivate teamwork, leadership skills, 
creative thinking, and communication (Makri et al., 2021). As far as the teaching of English as a 
foreign language (EFL) is concerned, the possibility of concurrent development of both linguistic and 

soft skills in a gamified environment renders escape rooms as an alluring choice addressing the 
learners’ whole personality. 

The escape room conceptualization and pedagogy 

Having borrowed elements from a variety of genres such as live-action role-playing games, 
point-and-click adventure games, puzzle and treasure hunts, interactive theater and haunted houses 

as well as televised adventure game shows and movies, escape rooms can be defined as “live-action 
team-based games where players discover clues, solve puzzles, and accomplish tasks in one or more 

rooms in order to accomplish a specific goal (usually escaping from the room) in a limited amount of 
time”. At the beginning the quest required an “escape” from a room. With the passage of time the 
quests may vary from solving a murder mystery to breaking into a vault (Nickolson, 2015). 

Nevertheless, the “escape room” term is mostly used for this type of games (Wiemker et al., 2015).  
The earliest well-documented example is known as the “Real Escape Game”  from the 

publishing company SCRAP in Kyoto, Japan, in 2007, being a single room game for teams of 5-6 
players. Soon rooms spread speedily first in Asia, then in Europe and later across Australia, Canada, 
and the USA exploding from 2,800 rooms all over the world in 2015 to 7,200 in 1,445 cities in 105 

countries in 2018 (Kroski, 2019). 
In parallel to the entertainment industry, escape or break-out rooms or games are gathering 

momentum as teaching and learning environments not only in primary, secondary, and higher 

education but also in professional development programs. Educational escape rooms started being 
implemented by enthusiastic teachers who shared materials on platforms such as Breakout EDU, 

which numbers around 40,000 members (Sanchez & Plumettaz-Sieber, 2019). 
From a pedagogical perspective, escape rooms comply with constructivism, according to which 

knowledge is constructed within the individual rather than being transmitted from an external source. 

In that view, learning is constructed by integrating experiences into the learner’s prior knowledge. 
According to Vygotsky (1978), the founder of social constructivism, interaction with others is 

paramount to knowledge building. He also emphasizes the importance of tools such as language to 
mediate knowledge construction. Similarly, in an escape room, learners construct knowledge based 
on real-time experiences while advancing through a number of challenges; they face new and 

complex problems the solution of which depends on interaction with peers and support from their 
tutor. The latter can take on the role of the Game Designer and/or the role of the Game Master, 

providing scaffolding to the students, and facilitating their interaction with the material and each other 
(Giang et al., 2018). 

Notwithstanding the draw exercised in academia, it does not seem to be feasible or even legal 

to lock students in a room and wait till they puzzle themselves out. Finding a middle ground, a lot of 
escape rooms have been reduced to a group table-top activity involving a series of locked boxes 

(Schaffhauser, 2017). Although the complete immersion of an escape room is compromised, this 
activity can still be motivating and educationally beneficial to students provided it has been 
appropriately designed (Clarke et al., 2017). In any case, the escape room is a thematic educational 

environment in a metaphorically “locked” place for specific purposes used not only in formal but also 
in informal education by libraries and museums, which have started to integrate the use of escape 
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rooms into their programs or to design their own educational escape rooms (Antoniou et al., 2019; 
Kroski, 2019; Walsh & Spence, 2018). 

The methodology is that of gamification, which rose in popularity among educators in the early 

2010s. According to Kapp (2012), among the main elements of gamification are game-based  
mechanics, such as badges, points, goals or challenges, a storyline, or immediate feedback; the second 

element is aesthetics, referring to the well-designed experience in order for the learner to be willingly 
involved; the final element is game thinking as an every day experience like running is converted into 
an activity with elements of cooperation, competition, exploration, and storytelling. As Kapp stresses, 

the techniques of gamification are rooted in educational psychology and educators have been 
implementing similar techniques as, for example, in point systems or instant corrective feedback. The  

difference between these practices and gamification lies in the way game elements are combined to 
create game-like experiences. Thus, the challenge rests in the hands of the break-out room designers, 
who should consider educational and pedagogical parameters creating meaningful puzzles in order to 

provide fruitful experiences to learners. 
At the present time, the spread of the COVID-19 pandemic has contributed to temporary 

suspension of conventional education and adoption of online teaching methods at all educational 
levels. The need for interactivity has marked a shift from in-person to learner-led digital (or “virtual”) 
environments such as digital escape rooms on account of their flexibility, practicality and active 

learner involvement, contributing to the development of  skills and competences while stimulating 
and creating interactions with students (Makri et al., 2021). 

Literature review of escape rooms in education 

Escape rooms have been utilized in education for a variety of purposes, for example, to increase 
students’ earthquake preparedness (Novak et al., 2018) or for student familiarization with institutional 

services (Guo & Goh, 2016; Wise et al., 2018). Such rooms have been created to develop domain 
specific knowledge and skills as in nursing, medicine, pharmacy, physiotherapy, physics, chemistry, 
mathematics, computer science, history and English or to foster the development of generic skills, 

which apply across all specific fields (Veldkamp et al., 2020). Besides, break-out rooms are in their 
infancy in entrepreneurship education as their wider adoption would require evaluation of design 

elements, which is lacking (Martina & Gӧksen, 2020). 
In recent years scientific articles on educational escape rooms have been growing exponentially. 

A huge boom occurred in their use in the years 2019 and 2020 due to the COVID-19 pandemic and 

the need to implement distance education. Despite the research gaps regarding impact and 
pedagogical implications, systematic literature reviews have been conducted to delve into the core 

elements of such rooms, appraise the current state of knowledge and practice, and give 
recommendations for their successful incorporation into teaching strategies (Makri et al., 2021).  

Most research has been performed with college students, often in the medical field (Hermans 

et al., 2018). Many escape room studies have been performed in Science, Technology, Engineering 
and Mathemetics (STEM) subjects, educational robotics, information and communication 

technologies. Some studies are related to natural and social sciences and few to arts and humanities. 
Few studies have taken place with secondary education students, let alone with  primary education 
students (Fotaris & Mastoras, 2019; Makri et al. 2021; Veldkamp et al., 2020). 

As for the learning goals, they encompass specific content knowledge and content-related skills, 
general skills,  and affective goals. Students’ knowledge and skills are fostered and demonstrated or 

assessed, less often introduced. General skills involve practicing or developing teamwork and 
communication, problem solving, critical thinking, analytical thinking, and reasoning. Affective 
goals refer to increasing situational awareness in future career incidents. Break-out rooms which aim 

to enhance learning are supplementary to lectures. Those aiming at formative assessment are placed 
mid-term or just before the final exams (Veldkamp et al., 2020). 
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In most studies the team size range is between 3 and 6 participants to prevent “free riders” and 
accomplish greater participation and immersion of students during the physical or digital game. Most 
rooms last about 60 minutes with the fully digital ones lasting 45 to 60 minutes (Fotaris & Mastoras, 

2020; Makri et al., 2021).  
The digital tools mostly used in reviewed studies are virtual reality and augmented reality; 

immersive technologies such as mixed reality, which magnifies experience of physical escape rooms 
with rich virtual context, are found both in STEM and medical education. Furthermore, among the 
digital elements incorporated into the various puzzles are smartphone technologies, 3D applications, 

360 videos, QR codes, Google Forms, virtual cameras, video tutorials, robotics, social media 
platforms, mobile devices, and tablets. 

The impact of digital escape rooms is clearly in the cognitive domain, connected to knowledge 
comprehension, enhancement, and acquisition as well as active learning. Increased academic 
performance was steadily and significantly found to be related to improved motivation, positive 

behaviors, and attitudes. The studies also showed development of behavioral skills such as 
collaboration, cooperation, communication, social interaction, and problem solving; digital literacy 

skills, team-building, and improved analytical skills such as higher order thinking skills or creativity 
and imagination were recorded as well. In addition, affective skills were systematically developed in 
the form of engagement, motivation, and satisfaction as most participants highly appreciated the 

gaming activities and were positively inclined towards the digital escape room contexts (Makri et al., 
2021). 

Escape rooms in the EFL classroom 

Few research studies have investigated the impact of an escape room on EFL learners. Drawing 
on the combined practice of listening, speaking, reading and writing in computer assisted language 

learning, which opened the door to Web 2.0 tools and social media in L2 learning (Figueroa-Flores, 
2015), Gόmez Lόpez (2019) tested the use of an escape room as a pedagogical tool not only for 
teaching and learning EFL but also for reinforcing engagement through the game creation by the 

students themselves. The participants were from a pre-service teachers’ faculty enrolled in English 
for Teachers subjects. The higher proficiency students made up the story, which was about the murder 

of a doctor, and worked out 8 clues the solution to which would lead to the murderer. The clues 
included all language skills, for instance, following instructions on a map, gap-filling to find the 
magic word, cooking recipes, correcting mistakes in sentences, reading comprehension etc., and 

required essential competences such as teamwork and problem solving. Students cooperated via 
Google Drive for a month in order to write the story, the clues, and the setting. Results from the 

students’ self-report a day later confirmed the utility of escape rooms as good pedagogical tools since 
the language skills were practiced in an integrated and contextualized way, any subject matter could 
be employed and communicative competence, teamwork, motivation and classroom management 

could be fostered despite time consumption. 
Oral and written skills were also developed in an enjoyable and cooperative way in an escape 

room in an EFL classroom for a Translation degree, centering on the acquisition of professional 
translation competences. Among the challenges in the game were a grammar activity, reading and 
listening comprehension activities, a matching vocabulary activity and texts to translate in writing. A 

semi-structured questionnaire showed the students’ positive attitudes to the gamification experience, 
which activated language learning skills in an interactive, cooperative, meaningful, and enjoyable 

context. An online escape room is suggested for the future for its practicality and immediate feedback 
(Santamaria & Alcalde, 2019). 

The above research could suggest that the immersive environment of escape rooms might also 

prove to be useful in primary and secondary EFL contexts given the fact that they can carefully be 
designed for specific learners as there is the possibility to develop and practice the whole range of 

linguistic skills. In fact, the digital version of these games can readily be available to all learners 
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online at no or low cost producing similar results as their physical counterparts. A variety of 
classroom worksheets and activities can be turned into challenging clues. Various online applications 
can be used for the creation of interactive reading and listening texts, multiple choice, matching and 

gap-filling exercises, memory activities, wordsearches, spotting differences, jigsaw puzzles, 
arithmetic widgets and interactive images, and videos among others. Cryptograms, riddles and secret 

messages, code translators, maps, combination locks and bomb defusing can add a mysterious and 
adventurous element. There is always the possibility of adding automatic feedback after finishing 
these activities together with a clue or code as “reward” word, which can assist in the continuation of 

the game. Google forms can also take a pivotal part in these games. All activities could be combined 
in a WebQuest where text, multimedia, clues and hidden messages can be compiled. Apart from 

listening and reading, speaking can also be practiced through group collaboration and deliberation to 
solve the puzzles. As for writing, that can be practiced through the puzzles or in a more systematic 
way through rather advanced students’ collaboration in creating the story narrative and the clues for 

the game, whether physical or online. That can be very stimulating and engaging after students have 
become familiar with the mechanics of escape rooms and have been involved in playing them (Lior, 

2020; Gόmez Lόpez, 2019). They could also be divided in groups depending on class size with each 
group creating their own game. Afterwards, each group could try out the other group’s escape room 
and evaluate their experience. 

Apart from the linguistic part, there are a number of other reasons for adopting such a gamified 
approach to learning. These reasons are linked to the development of the 21st century skills, which 

are necessary in today’s societies and economies in order to meet complex demands and function 
effectively as citizens, at work and in leisure time (Ananiadou & Claro, 2009). Among these skills, a 
number of transversal or soft skills dominate since they constitute preeminent competencies in a 

world of rapid technological advancements, challenges of globalization, and instability in order to 
operate with clarity and good judgement (Whittemore, 2018). Engagement in escape rooms appears 
to develop such soft competencies, namely, social skills, problem-solving, resilience, lateral thinking 

leading to creativity and innovation, time management, increased motivation, and engagement. 
Drawbacks concerning time- and teacher-intensiveness or budget issues are also mentioned (School 

Break Handbook 1, 2021). Undoubtedly, familiarization with the process can reduce the time needed 
for the creation of the break-out rooms, which can later be reused, while virtual environments can 
minimize cost. 

All things considered, escape rooms can become a powerful tool in the hands of educators, 
especially in their digital form due to their practicality. EFL teaching is one of the education domains 

that can reap their benefits as they appear to represent a holistic approach to teaching and learning 
addressing cognitive, affective, and social aspects of the learners’personality on condition that they 
are designed appropriately within the curriculum requirements. 

  Design considerations 

Escape rooms can have many different functions in the learning process. They can be used 

diagnostically, to introduce new information or as a sort of eye-catcher to motivate students, to 
consolidate knowledge and apply learned skills, to formatively assess progress, and  finally as a 
summative test. 

Design-wise, an educational escape room is composed of six main elements. Four of these are 
also found in leisure escape rooms: 

• The narrative, which provides an all-embracing theme and breathes life into the escape room. 
It determines the type of the escape room being solving a crime, escaping a prison, liberating 

hostages etc. 

• The game-flow demonstrates the structure of the game experience: an introduction is followed 
by an exploration, solving puzzles to get codes, unlocking a big challenge etc. 
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• Breaking out of an escape room means solving a series of puzzles, which may involve both 
cognitive and physical abilities (in the case of physical rooms), such as finding objects in a 
room, breaking a code, doing math, translating sentences, programming etc. Puzzles should 

be clear and provide immediate feedback (whether given solutions are correct or incorrect). 

•  A set of equipment, physical or digital, is necessary: the room itself, props of the setting, 
lockers, elements needed to solve the puzzles (crosswords, sudokus, riddles, hidden clues etc). 

The above elements are part of leisure escape rooms. Those used in education have two 

additional characteristics: 

• The expected learning process together with the targeted learning outcomes as regards (extra-
) curricular content, competences and soft skills 

• The debriefing after the game is completed, a key phase although it is often overlooked. 
Players must be made aware of the learning that took place during play and make the links 
with their prior knowledge (School Break Handbook 2, 2021). 

As is the case with all games, consistency between the genre, setting and challenges can create 

a seamless experience (Nickolson, 2016). Moreover, prior to designing the game, consideration of 
the players, possible time and place constraints and evaluation of the activity are important. Puzzles 

should also be very carefully designed so that they are not too easy or boring or not too difficult for 
the learners. In addition, briefing about the game and the rules beforehand and a debriefing session at 
the end of the game are very important to reflect, express feelings, and get feedback on the experience 

(School Break Handbook 2, 2021). 

Conclusion 

Although research into the educational values of escape rooms is in its nascent stages, the results 

are encouraging in many aspects not only in terms of learning new content and application of learning 
but building collaboration and communicational skills as well (Bartlett & Anderson, 2019). What is 

more, cultivation and application of transversal skills such as critical thinking, problem solving and 
creativity render them an innovative, powerful educational tool for the digital native students of the 
21st century. 

Theoretically, escape rooms are based on social constructivism since experiences are integrated 
into the students’ already acquired knowledge. As far as methodology is concerned, they draw 

elements from gamification using inquiry-based learning. 
Physical and digital educational escape rooms have been mostly used with higher education 

students but appear to be beneficial for primary and secondary education as well. All scientific 

disciplines and school subjects, ELT included, can utilize these rooms to the advantage of their 
learners. Fully digital environments can be immersive, flexible, provide practicality, and solve cost 

issues. 
As far as EFL is concerned, traditional listening, reading, speaking and writing activities can 

be transformed into engaging, interactive ones in a collaborative, problem-solving, digital 

environment, offering integrated and contextualized linguistic and soft skills practice. Students’ 
involvement in the creation of the narrative and clues can amplify the benefits gained. Thus, a holistic 

approach to the learners’ personality development can be applied. 
More present and future research can provide more data on the workings and impact of break-

out rooms so that more detailed guidelines are offered for their design and implementation. 

Undoubtedly, consistency among all their elements within the curriculum is important focusing on a 
motivating theme and narrative. Educational goals must be clearly articulated while puzzles and 

riddles should be rich, diverse, purposeful, and at the appropriate difficulty level. Rewards, if any, 
can increase motivation, and fostering soft skills should be provided (School Break Handbook 2, 
2021). Incorporation of such a tool into teaching practices can offer a breeding ground for building 

competences and implementing active language learning.  
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ 

Κοινωνική και ψυχολογική θεωρία 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ 

ΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 

Παπαπέτρου Σάββας 

Κοινωνικός ψυχολόγος –ερευνητής, Dr. 
 

Περίληψη  

Στην εργασία διερευνήθηκε η σχέση της συναισθηματικής εκφραστικότητας στην οικογένεια 
με τη συναισθηματική κατανόηση και τη Θεωρία του Νου παιδιών σχολικής ηλικίας. Από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε ότι, η συναισθηματική εκφραστικότητα στην οικογένεια 
επιδρά στην συναισθηματική ικανότητα των παιδιών. Η θετική συναισθηματική έκφραση των 

γονέων, σχετίζεται θετικά με τη συναισθηματική κατανόηση των παιδιών.  
Για να αξιολογηθεί ο βαθμός της συναισθηματικής εκφραστικότητας στο οικογενειακό πλαίσιο 

και η σχέση με την συναισθηματική κατανόηση του παιδιού σε συνάρτιση με την ανάπτυξη της 

Θεωρίας του Νου στα παιδιά χρησιμοποιήθηκαν σε δειγμα 224 ατόμων: α. Ερωτηματολόγιο για τη 
Συναισθηματική Αυτοέκφραση των ατόμων μέσα στην Οικογένεια (SEFQ), β. Εργαλείο για την 

κατανόηση Συναισθημάτων (Test of Emotion Comprehension), γ. Το εργαλείο αξιολόγησης της 
θεωρίας του Νου της Happe. 

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι γονείς εκφράζονται πιο συχνά με θετικά συναισθήματα 

τόσο τα παιδιά τείνουν να κατανοούν περισσότερο τα συναισθήματα τα δικά τους και των άλλων.  

Λέξεις-Κλειδιά:  

Συναισθηματική εκφραστικότητα γονέων, συναισθηματική κατανόηση, Θεωρία του Νου  

 

1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από τους γνωστικούς και 
αναπτυξιακούς ψυχολόγους για την ανάπτυξη της σκέψης του παιδιού και συγκεκριμένα για την 

ικανότητα γνωστή με τον όρο «Θεωρία του Νου» (Οatley & Jenkins, 2004). Πρόκειται για την 
«ικανότητα των παιδιών να κατανοούν ότι, η σκέψη των άλλων, προσδιορίζεται από νοητικές 
καταστάσεις όπως πεποιθήσεις, προθέσεις, σχέδια κ.λ.π. και ότι, η πρόβλεψη και ερμηνεία της 

συμπεριφοράς τους γίνεται με βάση αυτές τις νοητικές καταστάσεις» (Μαριδάκη- Kασσωτάκη, 2004, 
σελ.43). Η έναρξη των πρώτων εργασιών αποτέλεσε κίνητρο για συστηματική έρευνα προς τη 

διερεύνηση της συγκεκριμένης ικανότητας μέχρι και σήμερα. Η μελέτη για αυτή την ικανότητα 
επομένως περιλαμβάνει στοιχεία όπως (πεποιθήσεις, επιθυμίες κ.λ.π.) και τη διερεύνηση αυτών των 
στοιχείων με την ανθρώπινη δραστηριότητα (Αντωνοπούλου–Μιλτσακάκη, 2011).  
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Η συναισθηματική κατανόηση είναι η ικανότητα η οποία αφορά την κοινωνική ανάπτυξη του 
παιδιού και επηρεάζεται από το περιβάλλον σε σχέση με τη Θεωρία του Νου. Πρόκειται για την 
ικανότητα η οποία βοηθά τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να κατανοούν το συναίσθημα,  τις αιτίες 

και τις συνέπειές του τόσο του δικού του όσο και των άλλων (Thompson, & Meyer, 2007). 
 Και οι δύο ικανότητες αφορούν την κοινωνικογνωστική ανάπτυξη του παιδιού και 

διαμορφώνονται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις του περιβάλλοντος. Οι έρευνες έχουν εστιάσει στη 
μελέτη του πιο κοντινού πλαισίου για το παιδί, την οικογένεια και έχουν εξετάσει το ρόλο του στην 
κοινωνικογνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού (Thompson, & Raikes, 2004).  

Η παρούσα έρευνα εστιάζει κυρίως στην συναισθηματική πλευρά της οικογένειας και μελετά 
το ρόλο της συναισθηματικής έκφρασης των γονέων στην συναισθηματική κατανόηση του παιδιού 

και στη ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου.  
Ως συναισθηματική εκφραστικότητα ορίζεται η ικανότητα του ανθρώπου μέσα από μη 

λεκτικές και λεκτικές μορφές επικοινωνίας να εκδηλώνει τα συναισθήματά του θετικά ή αρνητικά να 

κατανοεί και να ρυθμίζει τη συναισθηματική του ενέργεια και να αναπτύσσει τις διαπροσωπικές του 
σχέσεις (Οatley & Jenkins, 2004; Αντωνοπούλου–Μιλτσακάκη, 2011).  

Ο ορισμός της θεωρίας του Νου αναφέρεται στην «…ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν 
ότι η σκέψη των άλλων προσδιορίζεται από νοητικές καταστάσεις (mental states) όπως πεποιθήσεις, 
προθέσεις σχέδια, επιθυμίες κλπ και να προβαίνουν στη συνέχεια σε ερμηνείες και προβλέψεις για τη 

συμπεριφορά των άλλων με βάση αυτές τις νοητικές καταστάσεις» (Μαριδάκη- Kασσωτάκη, 2004 
σελ.39). 

2.Θεωρία του Νου 

Η γνωστική ανάπτυξη του ατόμου απασχόλησε τους ερευνητές και μελετήθηκε από πολλούς 
ψυχολόγους όπως Bruner, Vygotsky, Piaget. Tα στάδια ανάπτυξης που πρότειναν, αποτέλεσαν 

αντικείμενο κριτικής. Η Θεωρία του Νου, που αφορά και αυτή στην ανάπτυξη της σκέψης του 
παιδιού, απασχόλησε επίσης τους γνωστικούς και αναπτυξιακούς ψυχολόγους αρκετά όμως 
αργότερα. 

Ο παιδαγωγός Jean Piaget θεωρείται ο σημαντικότερος θεωρητικός που μελέτησε της 
ανάπτυξης της σκέψης (Piaget, 1945/1962).  

Aν και ο Piaget θεωρούσε ότι το περιβάλλον επηρεάζει, κυρίως ασχολήθηκε  με τη δομή και 
την ανάπτυξη της σκέψης η οποία εξελίσσεται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις του ανθρώπου με αυτό. 
Τα στάδια που πρότεινε ο Piaget από τα οποία διέρχεται η σκέψη, ώστε να πάρει την τελική της 

μορφή σε κάθε περίοδο της ζωής του παιδιού, χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες νοητικές 
δραστηριότητες και είναι επιγραμματικά: α.το αισθησιοκινητικό, β.το προεννοιολογικό ή 

προσυλλογιστικό, γ. το στάδιο των συγκεκριμένων λογικών πράξεων και τέλος δ. Το στάδιο των 
τυπικών λογικών πράξεων (Piaget, 1952).  

 Οι ικανότητες κάθε παιδιού που διαθέτει εκ γενετής, ο χαρακτήρας του και τα ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος καθορίζουν το χρόνο στο οποίο παραμένει κάποιος σε κάθε στάδιο ( Μαριδάκη - 
Kασσωτάκη, 2004).  

Από την άλλη o Bronfenbrenner υποστήριζε ότι το πλαίσιο στο οποίο ζει το παιδί (πλέγμα 
συστημάτων) είναι σημαντικό στην εξέλιξη των ατόμων. Πρόκειται για διαπλεκόμενα συστήματα 
που επηρεάζουν το ένα το άλλο. Tα συστήματα που αποτελούν το πλέγμα του πλαισίου είναι το 

μακροσύστημα, το εξωσύστημα, το μεσοσύστημα και τέλος, τα μικροσύστηματα που σχετίζονται 
άμεσα με τις προσωπικές εμπειρίες του παιδιού.  

3.Συναισθηματική κατανόηση και εκφραστικότητα στην οικογένεια  

H οικογένεια είναι η πρώτη μορφή κοινωνικοποίησης και επηρεάζει το παιδί από τα πρώτα 
χρόνια και παρέχει ευκαιρίες για αναγνώριση και κατανόηση (Cassidy,  Parke, Butkovsky, 

Braungrart, 1992, Cummings & Davies, 1994, Davies & Cummings, 1994, Denham, McKinley, 
Couchoud, & Holt, 1990, Dunn, 1995, Dunn & Munn, 1987, Dunsmore & Halberstadt, 1997, Garner,  
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Jones & Miner, 1994, Halberstadt, 1984, 1986, Lewis & Saarni, 1985, Saarni, 1990 στο Eaton, 2001). 
H συναισθηματική εκφραστικότητα στην οικογένεια και κυρίως αυτή των γονέων, είναι πολύ 
σημαντική για τα παιδιά. Στην έρευνα του Eaton (2001) αναφέρεται ότι οι γονείς με την 

συναισθηματική τους έκφραση επηρεάζουν την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη. Aν και πολλοί 
ερευνητές μελέτησαν την οικογενειακή εκφραστικότητα όλων των μελών της οικογένειας και τη 

συναισθηματική κατανόηση χωριστά, λίγοι είναι αυτοί που εξέτασαν τη μεταξύ τους σχέση. 
Περισσότερες από 24 έρευνες έχουν μελετήσει τη σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 
κοινωνικοποίησης που ασκούν οι γονείς και της συναισθηματικής κατανόησης των παιδιών που 

έδειξαν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δυο (Halberstadt, Crisp, & Eaton, 1999). 

4.Η οικογενειακή εκφραστικότητα και θεωρία του Νου  

Στην έρευνα των Meins, Fernyhough, Wainwright, Das Gupta, Fradley και Tuckey (2002) 
αναφέρεται ότι πάνω από μια δεκαετία οι επιστήμονες έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στη μελέτη των 
κοινωνικών επιρροών στην ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου με απαρχή την έρευνα της (Dunn, Brown 

Slomkowski Tesla & Youngblade, 1991b) που συσχέτισαν το περιβάλλον της οικογένειας και ότι 
παράγοντες περιλαμβάνει αυτό με την κατανόηση του Νου και ανέφεραν σχέσεις ανάμεσα σε 

συγκεκριμένους τύπους της αλληλεπίδρασης μέσα στην οικογένεια και την επίδοση στα έργα της 
Θεωρίας του Νου (Lewis, Freeman, Kyriakidou,  Maridaki -Kassotaki & Berridge, 1996) το 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ή και το εκπαιδευτικό επίπεδο της οικογένειας. Έτσι, τα παιδιά από 

οικογένειες με υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο τα πήγαν καλύτερα στα τεστ της Θεωρίας 
του Νου σε αντίθεση με πιο υποβαθμισμένα περιβάλλοντα (Cole & Mitchell, 1998, 2000, Cutting & 

Dunn, 1999, Holmes, Black, & Miller, 1996) ενώ προέκυψε ότι εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας 
σχετίζεται θετικά με την επίδοση της Θεωρίας του Νου ( Cutting & Dunn,  1999, Meins & 
Fernyhough, 1999). 

 

5.Η έρευνα 

5.1.Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 224 παιδιά εκ των οποίων 92 μαθητές σε ποσοστό 41,1% και 132 
μαθήτριες σε ποσοστό 58,9%. Ως προς το φύλο o μέσος όρος τιμών ήταν 1,56 (τ.α.=0,501).  

Ως προς τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας το δείγμα εντοπίστηκε και απάντησε μέσω 
google forms, μετά από σχετική άδεια, και ενημέρωση των γονέων.  

 
Πίνακας 1. Φύλο 

 
 Συχν

ότητα 

f  

Πο
σοστό 

% 

Σχε
τικό  

ποσ
οστό  

Αθρο
ιστικό 

 
ποσοστό 

Αγόρι 
92 

41,

1 

41,

1 
41,1 

Κορίτσι 
132 

58,

9 

58,

9 
100,0 

Σύνολο 
224 

100
,0 

100
,0 

 

 
Τα παιδιά που έλαβαν μέρος στην έρευνα ανήκουν σε δύο ηλικιακές ομάδες των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης από 5 έως 12 ετών, (6 ετών σε ποσοστό 43,3% και 7 ετών αντίστοιχα σε ποσοστό 
56,7%. 
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Οι μαθητές αυτοί εξασφάλιζαν το ηλικιακό κριτήριο της έρευνας. Τα παιδιά συμπλήρωσαν τα 
ίδια τη σειρά γέννησής τους. 

Ως προς την ηλικία o μέσος όρος τιμών ήταν 6,56 (τ.α.=0,501).  

 
Πίνακας 2. Ηλικία 

 

 Συχν

ότητα 
f  

Πο

σοστό 
% 

Σχε

τικό  
ποσ

οστό  

Αθρο

ιστικό 
 

Ποσοστό 

6 ετών 
97 

43,
3 

43,
3 

43,3 

7 ετών 
127 

56,

7 

56,

7 
100,0 

Σύνολο 
224 

100

,0 

100

,0 
 

 

 

Σε σχέση με τον αριθμό άλλων αδερφιών η πλειοψηφία από τα παιδιά που έλαβαν μέρος στην 
έρευνα 69,2% φάνηκε να έχουν ένα ακόμα αδελφό ή αδελφή στην οικογένεια, εκ των οποίων 93 σε 
ποσοστό 41,5% είναι αγόρι και 62 σε ποσοστό 27,7% κορίτσι. 

Ως προς τον αριθμό αδελφιών o μέσος όρος τιμών ήταν 1,00 (τ.α.=0,000).  
 

 
Πίνακας 3. Αριθμός αδερφιών 

 

 Συχν

ότητα 
f  

Πο

σοστό 
% 

Σχε

τικό  
ποσ

οστό  

Αθρο

ιστικό 
 

Ποσοστό 

Ένα 
155 

69,

2 

100

,0 
100,0 

Δεν απάντησαν 
69 

30,

8 
  

Σύνολο 
224 

100
,0 

  

 

 
Πίνακας 4. Φύλο αδερφιών 

 

 Συχν
ότητα 

f  

Πο
σοστό 

% 

Σχε
τικό  

ποσ

οστό  

Αθρο
ιστικό 

 

Ποσοστό 

Αγόρι 
93 

41,
5 

60,
0 

60,0 

Κορίτσι 
62 

27,
7 

40,
0 

100,0 

Μερικό σύνολο 
155 

69,

2 

100

,0 
 

Δεν απάντησαν 
69 

30,

8 
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Σύνολο 
224 

100
,0 

  

 

 

Σε σχέση με τη σειρά γέννησής τους, από τα παιδιά που έλαβαν μέρος στην έρευνα, 36,2% 
φάνηκε ότι είναι τα πρωτότοκα παιδιά στην οικογένεια και 63,8% φάνηκε να είναι δευτερότοκα. 

Σε σχέση με τη σειρά γέννησης αδελφιών o μέσος όρος τιμών ήταν 1,62 (τ.α.=0,489).  
 

Πίνακας 5. Σειρά γέννησης 

 

 Συχν
ότητα 

f  

Πο
σοστό 

% 

Σχε
τικό  

ποσ
οστό  

Αθρο
ιστικό 

 
Ποσοστό 

Πρώτο 
81 

36,
2 

36,
2 

36,2 

Δεύτερο 
143 

63,
8 

63,
8 

100,0 

Σύνολο 
224 

100
,0 

100
,0 

 

 

 

5.2.Ερευνητικά Εργαλεία 

Για να αξιολογηθεί ο βαθμός της συναισθηματικής εκφραστικότητας στο οικογενειακό πλαίσιο 

χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία 
 

1.Ερωτηματολόγιο για τη Συναισθηματική Αυτοέκφραση των ατόμων μέσα στην Οικογένεια 
(Self-Expressiveness in the Family Questionnaire, SEFQ) (Halberstadt et al., 1995).  

2.Ερωτηματολόγιο για την κατανόηση Συναισθημάτων (Test of Emotion Comprehension) 

Οι έρευνες έχουν μελετήσει 9 ευδιάκριτα συστατικά στοιχεία της κατανόησης συναισθημάτων 
από την έκφραση του προσώπου μέχρι τα συναισθήματα που προέρχονται από την ηθική κρίση:  

Αναγνώριση, Εξωτερικές αιτίες, Επιθυμίες, Πεποιθήσεις , Ενθύμιο, Κανονισμοί , (Διαχείριση 
συναισθημάτων), Προσχήματα και πραγματικότητες, Ανάμεικτα Συναισθήματα, Ηθικές Αρχές. 

3. Εργαλείο αξιολόγησης της θεωρίας του Νου «Το τεστ παράξενων ιστοριών της (Happe, 

1994)» 
 

6.Αποτελέσματα 

6.1.Αποτελέσματα σε σχέση με το εργαλείο αξιολόγησης της θεωρίας του Νου «Το τεστ 

παράξενων ιστοριών της (Happe, 1994)» 

Σύμφωνα με τον τρόπο βαθμολόγησης των «Παράξενων Ιστοριών» ο οποίος έγινε βάσει του 
συστήματος βαθμολόγησης των O´Hare, Bremmer, Nash, Happe, και Pettigrew, (2009) και των 

Sutton, Swettenham, και Smith (1999b), η αξιολόγηση και διάκριση των απαντήσεων παιδιών 
τυπικής ανάπτυξης από 5 έως 12 έδειξε ό,τι τα παιδιά του δείγματος σε ποσοστό 60,3% απάντησαν 
σωστά στο ερώτημα αυτό, ότι δηλαδή δεν είναι αλήθεια αυτό που λέει η Έλλη. Αντίθετα μόνο το 

39,7% των παιδιών απάντησαν λάθος στο ερώτημα. Η αιτιολόγηση των (89) παιδιών θεωρήθηκε ως 
λανθασμένη διότι περίκλειε λάθη σχετικά με τα γεγονότα της ιστορίας και τα συμπεράσματα της δεν 

ταίριαζαν με την αιτία συμπεριφοράς του χαρακτήρα της ιστορίας, όπως προτείνει η Happe (1994).  
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Πίνακας 6. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση επίδοσης ανά φύλο στα τεστ κατανόησης συναισθημάτων και στα τεστ 

των έργων της θεωρίας του νου 

 

 Αγόρια Κορίτσια  

 Μ
έση 

Τυπ
ική 

Μέσ
η 

Τυπ
ική 

t-test 

 τ
ιμή 

από
κλιση 

τιμή 
(Μ) 

από
κλιση 

 

 (
Μ) 

(τ.α.
) 

 (τ.α.
) 

 

Κατανόηση 
Συναισθημάτω

ν 1 

1
,71 

,463 2,00 ,000 
115,00 

(s) 

Θεωρία του 
Νου (αιτιολόγηση) 1 

1
,29 

,463 1,00 ,000 115,00 
(s) 

Κατανόηση 
Συναισθημάτω

ν 2 

1
,62 

,498 2,00 ,000 
430,56 

(s) 

Θεωρία του 
Νου (αιτιολόγηση) 2 

1
,57 

,507 1,19 ,396 1l,167 
(s) 
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6.2. Αποτελέσματα σε σχέση με το εργαλείο για την κατανόηση Συναισθημάτων (Test of 

Emotion Comprehension) 

 

Στην ηλικία των 3-4 τα παιδιά αρχίζουν να αναγνωρίζουν και να ονοματίζουν συναισθήματα 
μέσα από την έκφραση. Συγκεκριμένα μπορούν να αναγνωρίζουν και να ονομάσουν τις εκφράσεις 

του προσώπου στα βασικά συναισθήματα (λύπη, θυμό, χαρά, φόβο) (Pons, Harris & de Rosnay, 2004 
). 

Η αξιολόγηση των απαντήσεων των παιδιών του δείγματος τυπικής ανάπτυξης από 5 έως 12 

έδειξε ό,τι τα παιδιά αυτά σε ποσοστό 79,5% αναγνώρισαν σωστά τα συναισθήματα στις επιμέρους 
φιγούρες στο ερώτημα αυτό. Αντίθετα ποσοστό της τάξης του 20,5% των παιδιών δεν αναγνώρισαν 

σωστά τα συναισθήματα στις επιμέρους φιγούρες στο ερώτημα. Η αιτιολόγηση της απάντησης των 
(46) παιδιών θεωρήθηκε ως λανθασμένη διότι περίκλειε λάθη σχετικά με τα συναισθήματα στις 
επιμέρους φιγούρες και ο χαρακτηρισμός τους δεν ταίριαζε με τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα 

του χαρακτήρα της εικόνας.  
 

Πίνακας 7. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις (τ. α.) των επιδόσεων των παιδιών στο Τεστ Κατανόησης 

Συναισθημάτων και Τιμές του συντελεστή συσχέτισης Ζ του τεστ Mann-Whitney και επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ρ 

στα τεστ κατανόησης συναισθημάτων 

 

 Αγόρια Κορίτσια Mann-

Whitney 
test 

 Μέση 
τιμή 

τ. α. Μέση 
τιμή 

τ. 
α. 

Ζ Ρ 

Αναγνώριση 

συναισθημάτων 

1,10 ,301 1,56 ,5

06 

4

4,287 

,00

0 

Εξωτερικά αίτια 1,05 ,218 1,33 ,4

80 

4

7,013 

,00

0 
Επιθυμίες 1,05 ,218 1,33 ,4

80 

4

7,013 

,00

0 
Πεποιθήσεις 1,05 ,218 1,33 ,4

80 
4

7,013 
,00

0 

Ενθύμια 1,10 ,301 1,30 ,4
65 

1
5,342 

,00
0 

Κανονισμοί 1,33 ,483 1,37 ,4
92 

,
278 

,60
1 

Προσχήματα και 

πραγματικότητες 

1,05 ,218 1,33 ,4

80 

4

7,013 

,00

0 

Ανάμεικτα 

συναισθήματα 

1,10 ,301 1,41 ,5

01 

3

7,175 

,00

0 
Ηθικές αρχές 1,24 ,436 1,37 ,4

92 

3

,970 

,05

2 
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6.3. Αποτελέσματα σε σχέση με το Ερωτηματολόγιο για τη Συναισθηματική Αυτοέκφραση των 

ατόμων μέσα στην Οικογένεια (Self-Expressiveness in the Family Questionnaire, SEFQ). 

 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους γονείς ή κηδεμόνες κάθε μαθητή. Από τους 
μέσους όρους των απαντήσεων στα σενάρια των 2 κλιμάκων του SEFQ προκύπτουν δυο βαθμοί: 

ένας συνολικός βαθμός έκφρασης θετικών συναισθημάτων και ένας συνολικός βαθμός έκφρασης 
αρνητικών συναισθημάτων. O συντελεστής αξιοπιστίας alpha (a) του Cronbach ήταν 0.79, για την 
υποκλίμακα των θετικών συναισθημάτων ήταν 0.82 και για την υποκλίμακα των αρνητικών 

συναισθημάτων ήταν 0.83.  
Όπως προκύπτει από τον πίνακα, βρέθηκε ότι η Υποκλίμακα - Θετικά συναισθήματά των 

γονέων των παιιδιών του δείγματός μας σχετίζεται με την έκφραση των θετικών συναισθημάτων τους 
και συγκεκριμένα, υπάρχει μια χαμηλή προς μέτρια συσχέτιση μεταξύ της έκφρασης θετικών 
συναισθημάτων από τα υποκείμενα της έρευνάς μας, σύμφωνα με τις απαντήσεις των γονέων. 

Φάνηκε ότι σε ποσοστό της τάξης του 85,4% (αθροιστικό ποσοστό στις αξιολογικές κατηγορίες 
σπάνια και μερικές φορές, οι γονείς των παιδιών δηλώνουν ότι δεν εκφράζουν τα θετικά τους 

συναισθήματα. Αντίθετα μόλις το 14,6% των γονέων δηλώνουν ότι εκφράζουν «πολύ συχνά» τα 
θετικά τους συναισθήματα. 

Ως προς θετικά συναισθήματα των γονέων o μέσος όρος τιμών ήταν 3,042 (τ.α.=0,503).  

 
 

Πίνακας 8. Οι επιδόσεις των παιδιών στο Τεστ Κατανόησης Συναισθημάτων 

1. Υποκλίμακα - Θετικά συναισθήματά. 

 

 Συχν

ότητα 
f  

Πο

σοστό 
% 

Σχε

τικό  
ποσ

οστό  

Αθρο

ιστικό 
 

ποσοστό 

Ποτέ 
    

Σπάνια  
26 

11,
6 

11,
6 

11,6 

Μερικές φορές   
166 

74,
1 

74,
1 

85,7 

Πολύ συχνά 
32 

14,
3 

14,
3 

100,0 

Πάντα      

Σύνολο 
224 

100
,0 

100
,0 

 

 

 
Γραφική παράσταση 1 

1. Υποκλίμακα  (SEFQ)- Θετικά συναισθήματά. 

0,1

11,6

74,1

14,3

0,10

10

20

30

40

50

60

70

80

Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές  Πολύ συχνά Πάντα 
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Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, βρέθηκε ότι η Υποκλίμακα - Αρνητικά 
συναισθήματά των γονέων σχετίζεται με την έκφραση των αντίστοιχων αρνητικών συναισθημάτων 
τους και συγκεκριμένα, υπάρχει μια χαμηλή προς μέτρια συσχέτιση μεταξύ της έκφρασης αρνητικών 

συναισθημάτων από τα υποκείμενα της έρευνάς μας, σύμφωνα με τις απαντήσεις των γονέων.  
Φάνηκε ότι σε ποσοστό της τάξης του 65,6% στην αξιολογική κατηγορία «μερικές φορές», οι 

γονείς δηλώνουν ότι δεν εκφράζουν τα αρνητικά τους συναισθήματα. Αντίθετα το 34,4% των γονέων 
δηλώνουν ότι εκφράζουν «πολύ συχνά» τα αρνητικά τους συναισθήματα. 

Ας σημειωθεί ότι τα άτομα τα οποία εκφράζονται σπανιότερα με αρνητικά συναισθήματα 

πιθανόν να νιώθουν αρκετά πιο ικανά στη διαχείριση του άγχους τους έναντι των ατόμων εκείνων τα 
οποία εκφράζονται συχνότερα με θετικά συναισθήματα. Αυτό συμβαίνει γιατί τα άτομα τα οποία δεν 

καταφεύγουν συχνά στην έκφραση αρνητικών συναισθημάτων, όταν έρθουν αντιμέτωπα με 
στρεσογόνες καταστάσεις, προσωπικής ή κοινωνικής φύσης, ανταπεξέρχονται εύκολα 
αντιμετωπίζοντας το άγχος τους δημιουργικά και αποτελεσματικά. 

 
Πίνακας 9. Οι επιδόσεις των παιδιών στο Τεστ Κατανόησης Συναισθημάτων 

2. Υποκλίμακα - Αρνητικά συναισθήματά. 

 

 Συχν
ότητα 

f  

Πο
σοστό 

% 

Σχε
τικό  

ποσ
οστό  

Αθρο
ιστικό 

 
ποσοστό 

Ποτέ 
    

Σπάνια  
    

Μερικές φορές   
147 

65,
6 

65,
6 

65,6 

Πολύ συχνά 
62 

27,
7 

27,
7 

93,3 

Πάντα  15 6,7 6,7 100,0 
Σύνολο     
 

224 
100

,0 

100

,0 
 

 

Ως προς τα αρνητικά συναισθήματα των γονέων o μέσος όρος τιμών ήταν 2,45 (τ.α.=0,682).  
 

 
Γραφική παράσταση 2 

1. Υποκλίμακα  (SEFQ)- Αρνητικά συναισθήματά. 

0,1 0,1

65,6

27,7

6,7

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές  Πολύ συχνά Πάντα 

 

6.4. Συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων του Ερωτηματολογίου για τη Συναισθηματική 

Αυτοέκφραση των ατόμων μέσα στην Οικογένεια (SEFQ) του εργαλείου αξιολόγησης της 
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θεωρίας του Νου «Το τεστ παράξενων ιστοριών της (Happe, 1994)» και του εργαλείου για την 

κατανόηση Συναισθημάτων (Test of Emotion Comprehension). 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων του 
Ερωτηματολογίου για τη Συναισθηματική Αυτοέκφραση των ατόμων μέσα στην Οικογένεια (SEFQ) 

του εργαλείου αξιολόγησης της θεωρίας του Νου «Το τεστ παράξενων ιστοριών της (Happe, 1994)» 
και του εργαλείου για την κατανόηση Συναισθημάτων (Test of Emotion Comprehension). 

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των παραγόντων των εργαλείων. Φαίνεται πώς η Συναισθηματική Αυτοέκφραση των ατόμων μέσα 
στην Οικογένεια (SEFQ) σχετίζεται με την  αξιολόγηση της θεωρίας του Νου «Το τεστ παράξενων 

ιστοριών της (Happe, 1994)» και με τους παράγοντες του εργαλείου για την κατανόηση 
Συναισθημάτων (Test of Emotion Comprehension).  

 
Πίνακας 10. Δείκτες συνάφειας (Pearson’s r) μεταξύ των παραγόντων του Ερωτηματολογίου για τη Συναισθηματική 

Αυτοέκφραση των ατόμων μέσα στην Οικογένεια (SEFQ) του εργαλείου αξιολόγησης της θεωρίας του Νου «Το τεστ 

παράξενων ιστοριών της (Happe, 1994)»και του εργαλείου για την κατανόηση Συναισθημάτων (Test of Emotion 

Comprehension). 
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Descriptive Statistics 

 M
ean 

Std. 
Deviation N 

Κατανόηση 

Συναισθημάτων 1 

1,

88 

,334 22

4 

Θεωρία του Νου 

(αιτιολόγηση) 1 

1,

13 

,334 22

4 

Κατανόηση 
Συναισθημάτων 2 

1,
83 

,377 22
4 

Θεωρία του Νου 
(αιτιολόγηση) 2 

1,
35 

,483 22
4 

Αναγνώριση 
συναισθημάτων 

1,
35 

,483 22
4 

Εξωτερικά αίτια 1,

21 

,410 22

4 

Επιθυμίες 1,

21 

,410 22

4 

Πεποιθήσεις 1,
21 

,410 22
4 

Ενθύμια 1,
21 

,410 22
4 

Κανονισμοί 1,
35 

,483 22
4 

Προσχήματα και 

πραγματικότητες 

1,

21 

,410 22

4 

Ανάμεικτα συναισθήματα 1,

27 

,449 22

4 

Ηθικές αρχές 1,
31 

,468 22
4 

Θετικά συναισθήματά 3,
042 

,5035 22
4 

Αρνητικά συναισθήματά 2,
458 

,6829 22
4 

 

Αφού υπολογίσαμε το βαθμό και την κατεύθυνση αλληλεξάρτησης των μεταβλητών μας 
προκειμένου να μπορέσουμε να προβλέψουμε την απάντηση στο ερώτημα, αν δηλαδή είναι δυνατόν 
οι παράγοντες του Ερωτηματολογίου για τη Συναισθηματική Αυτοέκφραση των ατόμων μέσα στην 

Οικογένεια (SEFQ), επηρεάζουν τους αντίστοιχους παράγοντες του εργαλείου αξιολόγησης της 
θεωρίας του Νου «Το τεστ παράξενων ιστοριών της (Happe, 1994)» και του εργαλείου για την 

κατανόηση Συναισθημάτων (Test of Emotion Comprehension), χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση 
παλινδρόμησης (μέθοδος Enter).  

Αρχικά ως ανεξάρτητη (ή προβλεπτική) μεταβλητή (predictor) χρησιμοποιήθηκε η 

Συναισθηματική Αυτοέκφραση των ατόμων μέσα στην Οικογένεια και ως εξαρτημένη μεταβλητή (ή 
μεταβλητή κριτήριο) (criterion variable) όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες των εργαλείων.  

Τα αποτελέσματα ήταν στατιστικά σημαντικά F(l,73) =8,511 , ρ=0,005 <ρ=0,01. 
 Ο δείκτης πολλαπλής συνάφειας βρέθηκε ίσος με R=0,745, ενώ ο προσαρμοσμένος δείκτης 

R2 είναι ίσος με 0,555, το οποίο σημαίνει ότι η Συναισθηματική Αυτοέκφραση των ατόμων μέσα 
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στην Οικογένεια επηρεάζει τους αντίστοιχους παράγοντες του εργαλείου αξιολόγησης της θεωρίας 
του Νου «Το τεστ παράξενων ιστοριών της (Happe, 1994)» και του εργαλείου για την κατανόηση 
Συναισθημάτων (Test of Emotion Comprehension). 

Από την επισκόπηση των Β τιμών διαπιστώνουμε ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή συμβάλλει 
σημαντικά στην πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής (Β=0,195, t=1,917, ρ=0,005 <ρ=0,01). Έτσι 

όσο πιο καλή είναι η συνολική θετική Συναισθηματική Αυτοέκφραση των ατόμων μέσα στην 
Οικογένεια τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες για καλή επίδοση στους επιμέρους παράγοντες του 
εργαλείου αξιολόγησης της θεωρίας του Νου «Το τεστ παράξενων ιστοριών της (Happe, 1994)» και 

του εργαλείου για την κατανόηση Συναισθημάτων (Test of Emotion Comprehension). 

 
Πίνακας 11. Συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων του Ερωτηματολογίου για τη Συναισθηματική Αυτοέκφραση των 

ατόμων μέσα στην Οικογένεια (SEFQ) του εργαλείου αξιολόγησης της θεωρίας του Νου «Το τεστ παράξενων ιστοριών της 

(Happe, 1994)» και του εργαλείου για την κατανόηση Συναισθημάτων (Test of Emotion Comprehension). 

Εξαρτημένη Μεταβλητή 
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πτική 
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R2 
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Sq
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Οικογένεια 

0

,195 

0

,745 
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0
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* 

κατανόηση Συναισθημάτων (Test of 
Emotion Comprehension) 
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Συζήτηση  

 

Σκοπός της παρούσης ήταν η μελέτη της σχέσης της συναισθηματικής εκφραστικότητας στην 
οικογένεια με τη κατανόηση των συναισθημάτων και τη Θεωρία του Νου κατά τη σχολική ηλικία. 

Όσον αφορά στη σχέση της συναισθηματικής εκφραστικότητας στην οικογένεια και τη 

συναισθηματική κατανόηση των παιδιών οι περισσότερες έρευνες συμφωνούν στο ότι, η θετική 
συναισθηματική εκφραστικότητα των γονέων σχετίζεται με τη θετική συναισθηματική 

εκφραστικότητα του παιδιού.  
Επίσης, η αρνητική συναισθηματική εκφραστικότητα των γονέων σχετίζεται με την αρνητική 

συναισθηματική εκφραστικότητα του παιδιού (Halberstadt & Eaton, 2002, Nelson, et al., 2012). 

Έτσι, εξάγεται το συμπέρασμα ότι, όσο πιο συχνά οι γονείς εκφράζουν κατά τις καθημερινές τους 
αλληλεπιδράσεις θετικά συναισθήματα τόσο θετικά εκφράζονται και τα παιδιά τους.  

Όσον αφορά στην σχέση της συναισθηματικής κατανόησης των παιδιών και της 
συναισθηματικής εκφραστικότητας, φαίνεται από το σύνολο των ερευνών ότι, η συναισθηματική 
εκφραστικότητα των γονέων σχετίζεται με τη συναισθηματική κατανόηση των παιδιών και την 

επηρεάζει (Denham & Grout, 1992).  
Όσον αφορά στη «Θεωρία του Νου», για πάνω από μια δεκαετία, οι ερευνητές έστρεψαν το 

ενδιαφέρον τους στη μελέτη των κοινωνικών επιρροών στην ικανότητα αυτή, με απαρχή την έρευνα 
των Dunn και συν. (1991) στην οποία μελετήθηκε η σχέση του οικογενειακού πλαισίου με τη Θεωρία 
του Νου. Η εκφραστικότητα στην οικογένεια, είναι μια πολυπαραγοντική μεταβλητή, όπως 

προαναφέρθηκε και έτσι οι έρευνες που ασχολήθηκαν, τη μελέτησαν από πολλές και διαφορετικές 
πλευρές.  

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε εκτενέστερα και η σχέση συναισθηματικής κατανόησης των 

παιδιών και η ανάπτυξη της Θεωρία του Νου των παιδιών. Πλήθος ερευνητών, ασχολήθηκαν με τη 
σχέση ανάμεσα στην συναισθηματική ικανότητα και στην ικανότητα των παιδιών, κυρίως της 

προσχολικής ηλικίας,  να κατανοεί ότι η σκέψη του άλλου βασίζεται σε νοητικές καταστάσεις και με 
βάση αυτές να μπορεί να προβλέπει και να ερμηνεύει της συμπεριφορά του. Στο μεγαλύτερο ποσοστό 
τους επιβεβαιώνεται η ύπαρξη της σχέσης,  δεν επιβεβαιώνεται όμως από όλες..  
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Όψεις ευαλωτότητας στην ιστορία και το παρόν 

 

Η ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ Η 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ  
 

Γκούνα Θεοδώρα 

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής  ΠΕ71 
 

 

Περίληψη  

Οι πληθυσμοί κωφών αποτελούν ευάλωτες κοινωνικοπολιτισμικές κοινότητες που κατέχουν 
την δική τους Νοηματική Γλώσσα (ΝΓ). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθεί η 
εξελικτική πορεία και οι αγώνες της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας για την διατήρηση της 

γλώσσας και της αναγνώρισης της ως κοινότητα. Εν συντομία, η μελέτη της βιβλιογραφικής αυτής 
ερευνητικής εργασίας αποσκοπεί στο να αποκτήσει το κοινό μια πλήρη εικόνα σχετικά με την 
ιστορική διαδρομή και την ευαλωτότητα της κοινωνικής ομάδας κωφών. Τα αποτελέσματα 

κατέδειξαν ότι από την Αρχαιότητα μέχρι τον Διαφωτισμό οι πληθυσμοί κωφών αντιμετωπίστηκαν 
με πολύ μεγάλο υποβιβασμό. Από τον Διαφωτισμό όμως μέχρι την σύγχρονη εποχή χαράζεται μια 

νέα πορεία σταδιακής εξέλιξης. Συμπερασματικά, οι κοινότητες κωφών παρά τις αντίξοες συνθήκες 
κατάφεραν να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν. Όμως πάρα τους επιτυχημένους αγώνες τους ως 
κοινότητα στην συνείδηση του κόσμου εδρεύουν ακόμη και σήμερα αντιλήψεις μισαναπηρισμού. Η 

παρούσα εργασία συμβάλει στην ανάδειξη των κοινοτήτων κωφών και στην μείωση 
διαστρεβλώσεων.  

Λέξεις κλειδιά: ευαλωτότητα κωφών, κοινωνικές ομάδες, διαχρονικότητα. 

1. Εισαγωγή 

Οι κοινωνικές ομάδες κωφών διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους πληθυσμούς αναπήρων 

καθώς κατέχουν τις δικές τους ΝΓ οι οποίες είναι οπτικό-κινητικές μειονοτικές γλώσσες των 
επιμέρους κοινοτήτων των κωφών. Οι ΝΓ κατάφεραν να επιβιώσουν και να εξελιχθούν κάτω από 

πολύ αντίξοες συνθήκες και καταστάσεις αποκλεισμού και ακόμη και η διατήρηση τους στο πέρασμα 
των χρόνων είναι άξια απορίας (Σαπουντζάκη, 2016). Στην σύγχρονη εποχή σε διαφορετικούς 
βαθμούς και διαφορετικά πλαίσια, κυρίως στις χώρες της Ερώπης οι περισσότερες ΝΓ έχουν 

αναγνωριστεί ως πραγματικές ισότιμες γλώσσες με τις ομιλούμενες, καθώς μεταφέρουν τις αξίες και 
τις παραδόσεις των κοινοτήτων τους από γενιά σε γενιά χαράζοντας μια ιδιαίτερη πορεία στο 

πέρασμα των χρόνων (Ανδρικοπούλου, 2015). Παρόλα αυτά όμως, η αντιμετώπιση και η νομολογία 
για τους κωφούς ανά τον κόσμο, ακολούθησε εκείνη των ατόμων με αναπηρίες με σήμα κατατεθέν 
τους την ενσωμάτωση και την αποκατάσταση της αναπηρίας. Οι κωφοί αντιμετωπίστηκαν ώς ομάδες 

αναπήρων και όχι ως κοινωνικές ομάδες. Αυτό όμως που διαφοροποίησε τους κωφούς από τους 
υπόλοιπους ανάπηρους είναι ότι απετέλεσαν μια ενωμένη κοινότητα, αυτήν των κωφών σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Η κοινότητα αυτή παρέμεινε σθεναρή παρόλους τους διωγμούς, την απόρριψη 
και την καταπιεστική απαίτηση συγχώνευσής της με την κοινωνία των ακουόντων. Επιπρόσθετα, οι 
ίδιοι οι κωφοί αναγνώρισαν την κοινότητα τους ως μειονοτικό πληθυσμό που διαθέτει την δική του 

μειονοτική γλώσσα. Ειδικότερα, η κάθε χώρα έχει την δική της κοινότητα κωφών με την δική της 
πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, όμως όλες οι κοινότητες των κωφών μαζί μέσω των διεθνών 

συνεδρίων και των διάφορων οργανώσεων τους αλληλοϋποστηρίζονται, μοιράζονται μια κοινή 
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ιστορική κληρονομιά και διατυπώνουν ενστάσεις σε κρατικές πρακτικές ή νόμους που πιστεύουν ότι 
αντίκεινται στις αρχές τους  (Brennan, 2003). 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την διαχρονική εξελικτική πορεία και τους αδιάκοπους 

αγώνες παρά τις αντίξοες συνθήκες και καταστάσεις αποκλεισμού της συγκεκριμένης κοινωνικής 
ομάδας για την διατήρηση της γλώσσας, των πολιτισμικών αξιών της και της αναγνώρισης της ως 

κοινότητα. Αναλυτικότερα, η εργασία διαρθρώνεται ως εξής: Αρχικά παρατίθενται αναφορές 
σχετικά με τους κωφούς και την επικοινωνία τους, οι οποίες παρατηρούνται από την εποχή της 
αρχαιότητας με σκοπό τον προισδιορισμό της απαρχής των κοινωτήτων και των ΝΓ τους. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη ιστορική αναφορά σχετικά με τους κωφούς, την επικοινωνία τους και ένα 
είδος ΝΓ σημειώνεται το 399 π.Χ. και έτσι από εκείνο το σημείο χαράζεται μια συνέχεια ιστορικών 

αναφορών μέχρι την σύγχρονη εποχή (Παπασπύρου, 2010). Στην συνέχεια, πραγματοποιούνται 
αναφορές για τις κοινώτιτες των κωφών την περίοδο του Βυζαντίου, της Οθωμανικής εποχής, του 
Μεσαίωνά και του Διαφωτιμού κατά τον οποίο, παρατηρείτε μια νέα πορεία σταδιακής ανάπτυξης 

και εξέλιξης. 
Προσδιορίζουμε την ιστορική διαδρομή των κοινοτήτων κωφών και των προσπαθειών τους για 

την διατήριση και ανάπτυξη της ΝΓ με βάση τα ιστορικά έγγραφα που έχουν διασωθεί. Για την ΝΓ 
και την χρήση της υπάρχουν κάποια διασωθέντα έγγραφα από την εποχή της αρχαιότητας τα οποία 
αναφέρονται σε χειρημικά συστήματα επικοινωνίας, δηλαδή σε ένα είδος χειρονομιών. Ωστόσο, δεν 

είναι ξεκάθαρο αν οι χειρονομίες αυτές μπορούν να θεωρηθούν απόλυτα ως πρόδρομοι των 
σημερινών ΝΓ (Quer, Cecchetto, Donati, Geraci, Kelepir, Pfau, & Steinbach, 2017). Πιο ευνοϊκές 

καταστάσεις για την ανάπτυξη κοινωνικών ομάδων κωφών και την εδραίωση και την εξάπλωση της 
ΝΓ παρατηρήθηκαν κυρίως στον δυτικό κόσμο και αυτό περίπου τα τελευταία τριακόσια με διακόσια 
χρόνια. Μάλιστα, υπάρχουν και γεωγραφικές περιοχές που ακόμη και στις μέρες μας δε διαθέτουν 

πρόσφορες συνθήκες (Μαυρέας, 2011). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για την πραγματοποίηση της παρούσας βιβλιογραφικής μελέτης συγκεντρώθηκαν προς μελέτη 
πλήθος βιβλιογραφιών. Αναλυτικότερα, χρησιμοποιήθηκαν άρθρα από έγκυρες βάσεις δεδομένων 

όπως το Academia (https://www.academia.edu/) και το Google Scholar/Μελετητής 
(https://scholar.google.gr/), βιβλία και περιοδικά από πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες όπως της 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναγνωρισμένα συγγράμματα προσωπικών 

συλλογών καθώς και δημοσιευμένοι νόμοι της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Αναζητήθηκαν 
ιστορικές αναφορές της προέλευσης της εξέλιξης και της διαφοροποίησης των ΝΓ μέχρι την 

σύγχρονη εποχή καθώς και των κοινοτήτων τους. Έτσι, μελετήθηκαν με προσοχή πολύ παλιά 
χρονολογικά άρθρα ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν ακριβέστερη εικόνα σχετικά με γεγονότα που 
κατέστειλαν ή ευνόησαν την εξέλιξη την ΝΓ εκείνες τις περιόδους. 

Το άρθρο μελετά πέντε περιόδους της διαχρονικής πορείας των κοινωνικών ομάδων κωφών 
στο πέρασμα της ιστορίας. Οι ιστορικοί περίοδοι αυτοί είναι οι εξής: η Αρχαιότητα, το Βυζάντιο, η 

Οθωμανική εποχή, ο Μεσαίωνας και ο Διαφωτιμό. Η κάθε μια από αυτές τις περιόδους αναδεικνύει 
την αντιμετώπιση που είχαν οι ομάδες κωφών και την εξέλιξη που παρουσίασαν ανά τα χρόνια. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα εργασία αγγίζει μόνο ένα μικρό μέρος των ιστορικών γεγονότων 

και αναφορών της ιστορικής διαδρομής των κοινοτήτων κωφών και της ΝΓ καθώς, όπως είναι λογικό 
δεν θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στα πλαίσια της έκτασης του άρθρου όλες οι αναφορές που 

έχουν πραγματοποιηθεί για όλες τις μορφές ΝΓ που έχουν παρατηρηθεί σε όλον τον κόσμο στο 
πέρασμα πάμπολλων ετών. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζονται οι ποιο αξιοσημείωτες κατά την 
προσωπική κρίση του συγγραφέα αναφορές για τους κωφούς και την γλώσσα τους από την περίοδο 

της Αρχαιότητας μέχρι τον Διαφωτισμό.  
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2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι από την περίοδο της πολιτικής και πολιτισμικής 
ακμής στην αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός διασωθέντων στοιχείων σχετικά με τους 

κωφούς και τον τρόπο επικοινωνίας τους (Sapountzaki, 2015). Οι λιγοστές πληροφορίες που 
διασώζονται για τις κοινότητες των κωφών και την ΝΓ προέρχονται από έργα του Αριστοτέλη και 

του Πλάτωνα (Αντζακας, 2010). Σύμφωνα με τον (Παπασπύρου, 2010) η πρώτη ιστορική αναφορά 
στην Νοηματική Γλώσσα πραγματοποιείται το 399π.χ. στους Πλατωνικούς διαλόγους. 
Συγκεκριμένα, στον Κρατύλο παρατηρείται ότι ο Σωκράτης στον διάλογο του με τον μαθητή του 

Ερμογένη αναφέρει τη σημασία της ΝΓ για τα κωφά άτομα τονίζοντας ότι είναι απαραίτητη για την 
μεταξύ τους επικοινωνία κατ’ αντιστοιχία με τις ομιλούμενες φθογγογλώσσες για την επικοινωνία 

μέσω του ήχου στους ακούοντες. Το γεγονός αυτό αποτελεί την πρώτη γραπτή διαπίστωση της 
ύπαρξης κοινοτήτων κωφών και της ΝΓ εκείνα τα χρόνια. Ο Πλάτωνας σε αντίθεση με το διασωθέν 
απόσπασμα από τον Αριστοτέλη (βλ. αμέσως παρακάτω), θεωρούσε ότι η ΝΓ προσφέρει πολλά 

πλεονεκτήματα και ότι είναι απαραίτητο μέσο επικοινωνίας των κοινοτήτων κωφών. (Αντζακας, 
2010). 

Στο έργο του Αριστοτέλη, Προβλήματα δίνεται μεγάλη έμφαση στην ακοή. Αναλυτικότερα, ο 
ίδιος πίστευε ότι η ακοή είναι η σημαντικότερη αίσθηση του ανθρώπου και είναι αυτή που κατά 
κύριο λόγω συνδράμει στην νοητική ανάπτυξη. Μπορεί ο ίδιος να μην ανέφερε ποτέ ότι οι κωφοί δεν 

μπορούν να εκπαιδευτούν όμως οι απόψεις του παρερμηνεύτηκαν και επηρέασαν όχι μόνο την 
Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες, στις οποίες επικράτησε η άποψη ότι οι κωφοί λόγω της έλλειψης της 

ακοής τους όχι μόνο δεν μπορούν να εκπαιδευτούν αλλά και ότι δεν είναι πλήρεις άνθρωποι. 
(Αντζακας, 2010). Βέβαια, σύμφωνα με την (Murtagh, 2019) έκτος από την Ελλάδα αναφορές 
σχετικά με την ύπαρξη της ΝΓ στις κοινότητες κωφών παρατηρούνται και σε διαφορά αιγυπτιακά 

έγγραφα τα οποία χρονολογούνται περίπου στο 1200 π.Χ. 
Σύμφωνα με άλλες πηγές οι κωφοί συνομιλούσαν μεταξύ τους με μικρές κινήσεις του 

κεφαλιού, των χεριών και ματιών. Δηλαδή κυρίως με γνεψίματα, νεύματα γλωσσικά ή 

παραγλωσσικά. Συγκεκριμένα, στο δικαστήριο του Αρταξέρξη τέλη του 5αι. π.Χ, γιατρός φαίνεται 
να ταυτίζει τον τρόπο επικοινωνίας της Ινδικής φυλής και των κωφών λέγοντας: "Αυτοί οι άνθρωποι 

(Ινδοί) δεν μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους επικοινωνούν με τα νοήματα τους, με τα χέρια και τα 
δάχτυλά τους ακριβώς όπως οι κωφοί και ανόητοι (sic). Γενικότερα, την περίοδο της αρχαιότητας 
στην αρχαία Ελλάδα και την Ρώμη ήταν πολύ συχνό φαινόμενο η παιδοκτονία κωφών και γενικότερα 

ανάπηρων παιδιών. Μάλιστα, από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές της παραπάνω ενέργειας ήταν ο 
Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας και ο Πλούταρχος, οι οποίοι υποστήριζαν την ύπαρξη νόμου που θα έδινε 

το δικαίωμα στον άντρα της οικογένειας να σκοτώνει το ανάπηρο παιδί του (Gracer, 2003). 
Συμπερασματικά, οι κωφοί σε όλη την διάρκεια της αρχαιότητας αλλά και μέχρι την εποχή της 
αναγέννησης βίωναν την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό (Sapountzaki, 2015). Δεν είχαν ίσα 

δικαιώματα με τα υπόλοιπα άτομα και επικρατούσε η άποψη ότι έχουν χαμηλή νοημοσύνη. 
(Αντζακας, 2010). 

Όσο αφορά την Βυζαντινή εποχή μπορεί να μην υπάρχουν σαφείς αναφορές σχετικά με την 
ύπαρξη και την σπουδαιότητα της ΝΓ όμως το γεγονός ότι σημαντικά πρόσωπα της εποχής ήταν 
κωφά άτομα υποδεικνύει ότι η κώφωση δεν ήταν αδιάφορο και απαρατήρητο ζήτημα και οι κωφοί 

δεν θεωρούνταν εξ ορισμού υποδεέστεροι (Παπασπύρου, 2010) Σύμφωνα με την (Sapountzaki, 
2015) στα βυζαντινά χρόνια για τα κωφά άτομα υπήρχε ένα είδος μέριμνας από τους κρατικούς 

φορείς μέσω κοινωνικών προγραμμάτων. Η μέριμνα αυτή είχε περισσότερο την μορφή της παροχής 
ασύλου πάρα ως υποστήριξη στα πλαίσια της ισότητας των ανθρώπων. Έκτος από την παραπάνω 
παροχή δεν υπάρχουν διασωθείσες καταγραφές που να υποδεικνύουν παρόμοιες ενέργειες στο 

ζήτημα της εκπαίδευσης των κωφών. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την απουσία της εκπαιδευτικής 
πολιτικής εκείνα τα χρόνια. Επιπρόσθετα, δεν έχουν βρεθεί στοιχεία που να αναφέρονται σε 

κοινότητες κωφών ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσο ήταν αποδεχτοί ως κοινότητα από την κοινωνία. 
Ωστόσο, μια μικρή καταγραφή σχετικά με τον όσιο Μάρκο τον Κωφό προϊδεάζει σχετικά με την 
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αντιμετώπιση και την γνώμη που είχε η κοινωνία για τους κωφούς. Συγκεκριμένα, ένα έγγραφο 
αναφέρει: Παρόλο που ήταν κωφός αναγνωριστικέ ως άγιος (Sapountzaki, 2015). Ανακεφαλαιωτικά, 
πριν τον 12ο αιώνα ο κόσμος θεωρούσε τους κωφούς ως άτομα με μειωμένη νοητική ικανότητα 

γεγονός που τους στερούσε τα δικαιώματα που είχαν οι υπόλοιποι. Από τον 12ο αιώνα και έπειτα 
άρχισαν να υπάρχουν κάποια σημάδια προόδου αλλά και αυτά ήταν αμελητέα. (Ferraro, 2002). 

Την περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το 15ο έως το 17ο αιώνα η δυτική και βόρεια 
Ευρώπη χαρακτηρίζεται από πολύ σημαντικές κοσμοϊστορικές αλλαγές οι οποίες συντέλεσαν στην 
δημιουργία του σύγχρονου κόσμου. Οι αντιλήψεις του Μεσαίωνα αρχίζουν να αμφισβητούνται και 

υπάρχει μια γενικότερη κοινωνική και οικονομική άνθηση και κόσμος παρατηρείται να αποκτάει μια 
ποιο σύγχρονη λογική. Αντίθετα, στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην χερσόνησο των Βαλκανίων 

με την κυριαρχία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας υπήρχαν μεγάλες αναταραχές, καταστροφικοί 
πόλεμοι, πίνα, υποταγή και θρησκευτικές καταριθμήσεις (Κατσουλάκος, Κυρκίνη, Μπαφούνης, & 
Σμπιλίρης, 2012). Η ιστορική εξέλιξη των κοινοτήτων κωφών ακολουθεί και πολλές φορές 

καθορίζεται από τα ιστορικά γεγονότα της κάθε εποχής. Το ευνοϊκό ή μη ευνοϊκό περιβάλλον 
συντελεί στην άνθηση ή στης εξάλειψη τους. (Μαυρέας, 2011). Όπως συμπεραίνεται από τα 

παραπάνω λόγω των μεγάλων αναταραχών δεν υπήρξε μεγάλη άνθηση της ΝΓ τουλάχιστον στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Κατά το Δυτικό Μεσαίωνα οι απόψεις για την ΝΓ και γενικότερα για τους κωφούς ήταν ακόμη 

προκατειλημμένες οδηγώντας στον στιγματισμό και στον αποκλεισμό των ανθρώπων αυτών. Οι 
αντιλήψεις αυτές οδηγούσαν στην άποψη ότι εφόσον οι κωφοί δεν ακούνε όπως οι υπόλοιποι δεν 

είναι φυσιολογικοί, επομένως χρειάζονται οπωσδήποτε θεραπεία και σε καμία περίπτωση δεν θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν κοινωνικές ομάδες που διαθέτουν την δική τους γλώσσα. Πολλές φορές 
μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις τους προσέδιδαν διάφορες υπερφυσικές δυνάμεις. (Παπασπύρου, 

2010). Επιπρόσθετα, την περίοδο του Μεσαίωνα στην επιστολή προς τους Ρωμαίους αναφέρεται ότι 
η πίστη των ανθρώπων προς το θεό επέρχεται από το άκουσμα του λόγου του. Επομένως, οι κωφοί 
χαρακτηρίζονταν ανίκανοι να ακολουθήσουν τον δρόμο του Χριστού. (Prillwitz, 1990).  

Ως εξαίρεση στον κανόνα υπήρξε ένα μέρος πάνω στη γη, όπου η κώφωση (λίγο αργότερα από 
τη μεσαιωνική εποχή), δεν ήταν αναπηρία και όπου η χρήση της ΝΓ ήταν ελεύθερη χωρίς 

περιορισμούς. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο νησί Martha's Vineyard δηλαδή, το νησί της Μάρθα 
στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Μεγάλο ποσοστό κατοίκων του Κεντ της Αγγλίας περίπου το 1634 
μετανάστευαν στο νησί ανάμεσα τους και πολλοί κωφοί ή φορείς κληρονομικής προδιάθεσης στην 

κώφωση. Λόγω εκτεταμένης ενδογαμίας μεταξύ των λίγων οικογενειών που εποίκισαν το νησί η 
κώφωση και η χρήση νοηματικής θεωρήθηκαν απλά μια άλλη βιο-κοινωνική νόρμα. Το 

αξιοθαύμαστο σε αυτό το νησί είναι ότι μέσα σε λίγα χρόνια μετά την αποίκιση του οι περισσότεροι 
κάτοικοι ήταν δίγλωσσοι και μπορούσαν να επικοινωνούν μέσω της ΝΓ. (Παπασπύρου, 2010). Από 
το 1690 έως το 1952 ήταν γνωστό στον κόσμο ως το λεγόμενο παγκόσμιο νησί των κωφών, καθώς 

οι περισσότεροι κάτοικοι του ήταν κωφοί. Ο λόγος που μετανάστευαν τόσοι κωφοί στο συγκεκριμένο 
νησί ήταν για να αποφύγουν τον στιγματισμό και την περιθωριοποίηση που βίωναν στον τόπο 

τους.(Ferraro, 2002) 
Πέρα από την Μασαχουσέτη των ΗΠΑ μια άλλη χώρα που προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες 

για την ιστορική εξέλιξη των κοινοτήτων κωφών και της ΝΓ κατά την μεσαιωνική περίοδο είναι η 

Ισπανία. Ειδικότερα, στην Ισπανία παρατηρήθηκε η πρώτη συστηματική εκπαίδευση κωφών παιδιών 
και τα πρώτα βιβλία που γράφτηκαν για την εκπαίδευση τους. Για τον λόγο αυτό, μπορεί να θεωρηθεί 

ότι οι ρίζες της εκπαίδευσης των κωφών με την εφαρμογή συστηματικών μεθόδων διδασκαλίας  
ξεκινούν από την Ισπανία. (Παπασπύρου, 2010). Περίπου στα μέσα του 16ου αιώνα ο Pedro Ponce 
de León ήταν ο πρώτος δάσκαλος που εκπαίδευσε συστηματικά κωφά παιδιά σε σχολείο που 

δημιουργήθηκε στη Μονή του Σαν Σαλβαδόρ στην Ονία της Ισπανίας. Το σχολείο αυτό δεν ήταν 
δημόσιο -απευθυνόταν σε παιδιά που ανήκαν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (Murtagh, 2019). 

Τα κωφά παιδιά που φοιτούσαν σε αυτό το σχολείο προέρχονταν από οικογένειες ευγενών, όπως 
άλλωστε ήταν συνηθισμένο τότε και για την τυπική εκπαίδευση. Κατά αυτόν τον τρόπο 
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δημιουργήθηκαν οι πρώτες ομάδες ευγενών κωφών. Επιπρόσθετα, ο Pedro Ponce de León 
πρωτοπόρησε και στην δημιουργία ενός εγχειριδίου δακτυλικού αλφαβήτου, το οποίο επινόησε για 
την διδασκαλία των κωφών. (Ferraro, 2002). 

 Ο 18ος αιώνας είναι ο αιώνας του Διαφωτισμού. Κατά την διάρκεια του αμφισβητήθηκε ο 
Μεσαίωνας και επικράτησε η ανθρώπινη λογική. Οι άνθρωποι άρχισαν σιγά σιγά να εγκαταλείπουν 

τις παράλογες προκαταλήψεις τους και σκεφτόντουσαν πλέον με βάση την λογική. (Κατσουλάκος 
κ.ά 2012). Το γεγονός αυτό συντέλεσε στο να αμφισβητηθούν κατά κάποιο τρόπο οι υπερφυσικές 
δυνάμεις που προσέδιδαν στους κωφούς και οι αντιλήψεις σχετικά με το ότι δεν είναι φυσιολογικά 

άτομα ή ότι δεν μπορούν να εκπαιδευτούν (Murtagh, 2019). Ο Διαφωτισμός έμελλε να χαράξει μια 
νέα εποχή για την ανάπτυξη και την εξάπλωση των κοινοτήτων κωφών. Στην Ευρώπη 

παρατηρήθηκαν σημαντικά γεγονότα, προβληματισμοί, έντονες αντιπαραθέσεις και εξελίξεις 
σχετικά με το κατά πόσο τα κωφά άτομα θα μπορούσαν να θεωρηθούν κοινωνική ομάδα και όχι απλά 
ομάδα αναπήρων. Έτσι, δόθηκε η εκκίνηση και οι εξελίξεις αυτές συνεχίστηκαν και τους επόμενους 

αιώνες. Το επίτευγμα του αιώνα αυτού είναι η αξία που δόθηκε στην εκπαίδευση των κωφών με 
αποτέλεσμα να αρχίσουν να ξεπροβάλλουν δυναμικά ολοένα και περισσότερα σχολεία κωφών. Οι 

κωφοί πληθυσμοί συγκεντρώνονταν και αγωνίζονταν για κοινούς αγώνες. Ενδεικτικά παραδείγματα 
είναι το σχολείο του Braidwood στην Βρετανία, ή του Samuel Heinicke στην Γερμανία. 
(Παπασπύρου, 2010) Ο σημαντικότερος παράγοντας για την εξέλιξη και την ανάπτυξη των 

κοινοτήτων και των ΝΓ όλων των χωρών ήταν η ίδρυση των δημόσιων σχολείων για την εκπαίδευση 
των κωφών παιδιών. Η συγκέντρωση των κωφών παιδιών στα σχολεία αυτά οδήγησε στην άνθηση 

και σιγά σιγά την επισημοποίηση ΝΓ σε όλον τον κόσμο. Το πρώτο δημόσιο σχολείο κωφών 
ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1760 στο Παρίσι της Γαλλίας από τον Charles Michel de 
l'Epée (Murtagh, 2019). 

3. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της λεπτομερούς αυτής αναζήτησης κατέδειξαν ότι γενικότερα από την 
Αρχαιότητα μέχρι τον Διαφωτισμό οι πληθυσμοί κωφών αντιμετωπίστηκαν με πολύ μεγάλο 

υποβιβασμό. Επικρατούσε η αντίληψη ότι εφόσον δεν ακούνε, δεν είναι φυσιολογικοί άρα δεν έχουν 
και τα ίδια δικαιώματα. Από τον Διαφωτισμό όμως μέχρι την σύγχρονη εποχή χαράζεται μια νέα 

πορεία σταδιακής εξέλιξης. Η ίδρυση των πρώτων σχολείων κωφών για την διδασκαλία της ΝΓ 
ενδυνάμωσε τις κοινότητες τους και τους οδήγησε στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Αυτό 
που διαφοροποίησε τους κωφούς από τους υπόλοιπους ανάπηρους είναι ότι απετέλεσαν μια ενωμένη 

κοινότητα αυτήν των κωφών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κοινότητα αυτή παρέμεινε σθεναρή παρόλους 
τους διωγμούς, την απόρριψη και την καταπιεστική απαίτηση συγχώνευσής της με την κοινωνία των 

ακουόντων. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι οι κωφοί αναγνώρισαν την κοινότητα τους ως μειονοτικό 
πληθυσμό που διαθέτει την δική του μειονοτική γλώσσα. Ειδικότερα, η κάθε χώρα έχει την δική της 
κοινότητα κωφών, με την δική της πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, όμως όλες οι κοινότητες 

των κωφών μαζί μέσω των διεθνών συνεδρίων και των διάφορων οργανώσεων τους 
αλληλοϋποστηρίζονται, μοιράζονται μια κοινή ιστορική κληρονομιά και διατυπώνουν ενστάσεις σε 

κρατικές πρακτικές ή νόμους που πιστεύουν ότι αντίκεινται στις αρχές τους. Συμπερασματικά, οι 
κοινότητες κωφών παρόλο τις αντίξοες συνθήκες κατάφεραν να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν. 
Παρά τους επιτυχημένους όμως αδιάκοπους αγώνες για την θεσμική αναγνώριση τους ως κοινότητα 

στην συνείδηση του κόσμου εδρεύουν ακόμη και σήμερα αντιλήψεις μισαναπηρισμού. Γενικότερα, 
η παρούσα εργασία συμβάλει στην ανάδειξη της κοινωνικής ομάδας κωφών και στην μείωση 

διαστρεβλωμένων αντιλήψεων που την περικλείουν. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ, ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΕ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΖΑΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  

 

Θωμαΐδου Χρηστίνα  

Υποψήφια διδάκτορας, Υπότροφος ΕΛΙΔΕΚ 

 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η συμβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην 

κανονικοποίηση του σώματος και την παραγωγή κυρίαρχων νοημάτων που ενισχύουν ή 
αποδυναμώνουν τον ανταγωνισμό στο κοινωνικό πεδίο. Θεωρητική θεμελίωση αντλείται από τους 

G.Agamben, J.Butler και M.Foucault, ενώ μεθοδολογικά επιλέγεται η χρήση ενός παραδείγματος της 
πρόσφατης εγχώριας επικαιρότητας με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο που επικαθορίστηκε από τον 
ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην αναπαραγωγή και ερμηνεία του συμβάντος. Η εισήγηση 

συνιστά μια πρόσκληση για επαναξιολόγηση της κοινωνικής στάσης απέναντι στην βιοπολιτική 
διάσταση της κοινωνικής ύπαρξης και την αναγνώριση της ευαλωτότητας στον άλλον. 

 
Λέξεις κλειδιά: βιοπολιτική, κοινωνική ευαλωτότητα, πολιτική επικοινωνία. 

1. Εισαγωγή 

Σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης, η επίγνωση της τρωτότητας αποτελεί ένα 
αναμφισβήτητο γεγονός που ενδημεί σύμφωνα με την χομπσιανή οπτική στη φυσική κατάσταση της 

ανθρωπότητας και αποδίδεται ως «πόλεμος όλων εναντίον όλων» (Hobbes, 2006). Πράγματι, οι 
ευκαιρίες φόβου, ανασφάλειας και αβεβαιότητας εμπλέκουν το σύνολο της κοινωνίας και γίνονται 
ολοένα και πιο τρομακτικές όταν το άτομο βρεθεί ενώπιον κινδύνων που σηματοδοτούν την απαρχή 

ενός νέου πολιτισμικού πολέμου και διχαστικών διλημμάτων σχετικά με την δέουσα αντίδραση τη 
στιγμή της ευαλωτότητας. 

Στην εισήγηση αναπτύσσονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις της ευαλωτότητας της ανθρώπινης 
ύπαρξης των G.Agamben, J.Butler και M.Foucault σε συνδυασμό με τον ρόλο της πολιτικής 
επικοινωνίας στην αναπαραγωγή τεχνικών βιοεξουσίας, προκειμένου να αναδειχθεί η κατασκευή του 

ανθρώπινου και η διάκριση από το μη ανθρώπινο που συντελείται με σημείο αναφοράς το σώμα. Στο 
παράδειγμα του Ζακ Κωστόπουλου αναδεικνύεται η συμβολή των μέσων ενημέρωσης στην 

κανονικοποίηση του σώματος και την παραγωγή κυρίαρχων νοημάτων που διαπερνούν τις 
κοινωνικές σχέσεις, ενώ αντανακλώνται οι τρόποι με τους οποίους μεθοδεύεται η  χειραγώγηση και 
πειθάρχηση των υποκειμένων μέσω μιας διαδικασίας συστηματικής χρήσης τεχνικών βιοεξουσίας, 

που καθορίζουν την αξία της ζωής και την ευαλωτότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Θεωρητική θεμελίωση:  Οι προσεγγίσεις των  G.Agamben, J.Butler, και M.Foucault 

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις των Giorgio Agamben, Judith Butler και Michel Foucault 
προσφέρουν το θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η 

βιοεξουσία για τη ρύθμιση της συμπεριφοράς του πληθυσμού. Μετά τον 19ο αιώνα το δικαίωμα του 
θανάτου - που ήταν σύμβολο της κυρίαρχης εξουσίας - μετατοπίστηκε στη στρατηγική χειραγώγησης 

των σωμάτων και της οντολογικής διαχείρισης της ζωής για την εξασφάλιση πολιτικής σταθερότητας 
και κοινωνικής συνοχής. Το σύστημα εξουσίας διατήρησε την ευχέρεια να αναστέλλει τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών, να  κηρύσσει κατά το δοκούν πολίτες ως «επικίνδυνους» για την κοινωνική 

συνοχή και να τους καθιστά «αναλώσιμους», αποσπώντας τη συγκατάθεση της κοινωνίας. Στις  τρεις 
αυτές θεωρήσεις, το σώμα λειτουργεί ως συμβολικό πεδίο για την απεικόνιση του τι μπορεί να 
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θεωρηθεί «ανθρώπινο» και διαφοροποιεί αυτούς που είναι περισσότερο από εκείνους που είναι 
λιγότερο «ανθρώπινοι», με τη βιοπολιτική να εμφανίζεται ως ένας μηχανισμός ρύθμισης  όλων  των  
πτυχών της ζωής.   

Ο  Giorgio Agamben στο έργο του Homo Sacer παρουσιάζει μια μορφή ζωής που εξαιρείται 
από το ανθρώπινο δίκαιο και γίνεται ένα ρευστό πεδίο καθαρτήριας τελετής όπου χωρούν όλοι. Η 

φιγούρα του «ιερού ανθρώπου» εντοπίζεται στο ρωμαϊκό δίκαιο και αποτελεί μια ζωή απογυμνωμένη 
από κάθε δικαίωμα που έχει  χάσει το τεκμήριο της αθωότητας και εισέρχεται σε μια δυνητική 
κατάσταση όπου οποιοσδήποτε από την κοινότητα μπορεί να του αφαιρέσει τη ζωή, εφόσον η βία 

στην περίπτωσή του δεν συνιστά φόνο, ιεροσυλία, δολοφονία ή εκτέλεση μιας θανατικής καταδίκης 
(Agamben, 2005). Με τις λέξεις «εξορία» και «ανάθεμα» αποδίδονται οι έννοιες απαγόρευση και 

εγκατάλειψη ενός προσώπου από το σύνολο της κοινότητας, λόγω μιας παραβατικής πράξης. Το 
στοιχείο που προσδιορίζει την κατάσταση της ιερότητας είναι ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του διπλού 
αποκλεισμού του homo sacer, από τη ζωή και τον θάνατο. Πρόκειται για μια ζωή εγκλωβισμένη στην 

κυριαρχία του νόμου, εφόσον ως ιερή δεν μπορεί να φονευτεί και ως άθυτη δεν μπορεί να θυσιαστεί. 
Υπό αυτήν την έννοια, ο κανόνας υφίσταται αλλά δεν εφαρμόζεται - δεν έχει ισχύ - και, αντίθετα, 

πράξεις που δεν έχουν ισχύ νόμου, αποκτούν. Η  παραγωγή της γυμνής ζωής αποτελεί την 
πρωταρχική έκφραση της κυριαρχίας και αποτυπώνει την υποταγή της ζωής σε μια εξουσία θανάτου 
και ανεπανόρθωτης εγκατάλειψης.  

Στις νεωτερικές κοινωνίες τα μοντέλα του homo sacer και του κυρίαρχου αποτελούν δύο 
συμμετρικές φιγούρες που έχουν την ίδια δομή και συσχετίζονται με την έννοια ότι κυρίαρχος είναι 

αυτός εν σχέσει προς τον οποίο όλοι οι άνθρωποι είναι δυνάμει homines sacri, ενώ homo sacer είναι 
εκείνος εν σχέσει προς τον οποίο όλοι ενεργούν ως κυρίαρχοι. Η φιγούρα του homo sacer αποτελεί 
κίνδυνο και ταυτόχρονα δυνατότητα, ώστε η κατάσταση εξαίρεσης να βρίσκεται στον πυρήνα της 

καθημερινής διακυβέρνησης, με την ανθρώπινη ζωή να γίνεται αντικείμενο πολιτικής ρύθμισης και 
την εξουσία να επεμβαίνει σε κάθε πλευρά της ζωής, καθώς δεν είναι πλέον αυτονόητο πότε γεννιέται 
ή πεθαίνει κανείς. Από τη ρωμαϊκή εποχή μέχρι σήμερα το καίριο ερώτημα είναι «ποιος έχει πλήρη 

ζωή και ποιος όχι» και υπό ποιες προϋποθέσεις.  
Η Judith Butler προσεγγίζει το ζήτημα της κοινωνικής ευαλωτότητας και της βίας εναντίον 

πληθυσμών που κρίνονται ως ανάξιοι της ύπαρξής τους από το σύστημα εξουσίας, το οποίο σχεδιάζει 
να τους εξοντώσει, προκειμένου να μην «μολυνθεί» από τη μιαρότητά τους η υπόλοιπη κοινωνία. Η 
Butler αντλεί από τον Εμμάνουελ Λεβινάς την έννοια του «προσώπου» ως μέρους του σώματος, το 

οποίο αντιλαμβάνεται ως ένα συγκρουσιακό πεδίο όπου αναμετρώνται η επιθυμία του φόνου και 
ταυτόχρονα η ηθική της απαγόρευσης (Μπάτλερ, 2009). Το πρόσωπο αποκτά ποικίλους 

συμβολισμούς, καθώς συμπυκνώνει την καταστατική αγωνία του ανθρώπου που νιώθει φόβο μήπως 
χάσει τη ζωή του από τη βία των άλλων και παράλληλα ανησυχεί μήπως αναγκαστεί ο ίδιος να 
διαπράξει βία.   

Η Butler κατανοεί ότι η εργαλειοποίηση της ανθρώπινης ύπαρξης μέσω της τρωτότητας 
αποτελεί ένα πολιτικό παιχνίδι κατανομής ισχύος σε πλανητική κλίμακα, καθώς υπάρχουν ζωές που 

αναγνωρίζονται ως «αξιοβίωτες» και άλλες που η απώλειά τους δεν γίνεται αντιληπτή ως τέτοια. 
Στην περίπτωση αυτή, οι ζωές ιεραρχούνται και καταγράφονται σύμφωνα με τα ισχύοντα 
πολιτισμικά περιγράμματα του ανθρώπινου, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά στοιχεία που 

προσδιορίζουν την ανθρώπινη ιδιότητά τους και τη διαφορική τους σχέση με τους άλλους. Για τα 
πρόσωπα που αποβάλλονται από το πολιτικά ορθό και φαίνεται ότι δεν πληρούν τις κανονιστικές 

αντιλήψεις για το ανθρώπινο σώμα, ο θάνατος δικαιολογείται και αποδίδεται στα συμπεριφορικά 
τους ελαττώματα, στην απειθαρχία και στο αίτημα της αυτοδιάθεσης, γεγονός που μετατρέπει τη ζωή 
τους σε διαρκή δοκιμασία τρωτότητας, με την ευθύνη να βαραίνει τους ίδιους.  

Ο Michel Foucault σημειώνει ότι από τον 17ο αιώνα έως τα μέσα του 18ου αιώνα 
εφευρίσκονται νέες τεχνικές εξουσίας που εστιάζουν στο σώμα του ατόμου. Είναι μια τεχνολογία 

πειθάρχησης και επιτήρησης του σώματος με στόχο να καταστήσει υπάκουα και χρήσιμα τα μέλη 
μιας κοινότητας (Φουκώ, 1991). Από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, το ενδιαφέρον της εξουσίας 
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επικεντρώνεται στο σύνολο του πληθυσμού εισάγοντας μια διαχωριστική γραμμή βιολογικού τύπου, 
ώστε να διακριθούν τα υγιή μέλη από τα αναλώσιμα. Η διάκριση σε ανώτερα και κατώτερα όντα 
συμβάλλει στη δημιουργία μιας θετικής αντίληψης για την εξολόθρευση όσων συνιστούν απειλή για 

τον πληθυσμό. Η ενσωμάτωση της βιοπολιτικής εξουσίας στη διαχείριση του πληθυσμού καθιστά τη 
θανάτωση του αλλότριου αποδεκτή εφόσον συντελείται στο όνομα της ζωής. Η απειλητική παρουσία 

του ξένου, του διαφορετικού, του ασθενούς αντιμετωπίζεται είτε με τη φυσική του εξόντωση είτε με 
την αποκήρυξη της διαφορετικότητάς του. Η εξουσία παράγεται στη βάση της κοινωνίας, καθίσταται 
αντικείμενο γνώσης και επενδύεται πολιτικά, χωρίς να επιβάλλεται δια της βίας αλλά 

αυτοματοποιημένα από τα ίδια τα υποκείμενα. Στο σύστημα της βιοεξουσίας ενσωματώνονται 
μηχανισμοί κανονικοποίησης των σωμάτων με τεχνικές επίμονης και συστηματικής εκπαίδευσης, 

ώστε οι μάζες να αναπαράγουν τους κανόνες που συνδιαμορφώνονται ως αποτέλεσμα της «δράσης 
επί δράσεων» (Γαβριηλίδης, 2006).  

Η  πειθάρχηση των σωμάτων γίνεται αποτελεσματικότερη όσο οι τεχνικές της εξουσίας 

συνεπικουρούνται από ένα οργανωμένο, ιεραρχικό και απρόσωπο πλήθος που υπακούει πρόθυμα και 
αναπαράγει μηχανιστικά τον στιγματισμό του ανθρώπου νοούμενου ως εχθρού. Η διάχυση της 

κουλτούρας του φόβου εναντίον κάθε φορέα απειλής στο μικροεπίπεδο της κοινωνίας διαπερνάει 
αθόρυβα και ύπουλα την πιο απόκρυφη πτυχή της ανθρώπινης ζωής που καταλήγει σε μια 
αλληλοσπαρακτική συμβίωση (Foucault, 2011). Εν κατακλείδι, ο Foucault μιλάει για το σώμα ως το 

βασικό αντικείμενο που μεταχειρίζεται η εξουσία, προκειμένου να επιτυγχάνει τον έλεγχο στις 
κοινωνικές μάζες, εξαναγκάζοντάς τες στην πειθάρχηση και την υποταγή, αποστερώντας τα 

απείθαρχα όντα από τα βασικά τους δικαιώματα. Το σύγχρονο σύστημα εξουσίας θέλει το απόλυτα 
πειθαρχημένο σώμα προς εξυπηρέτησή του, θέτοντας εμπόδια στην ανάπτυξη υγιών κοινωνικών 
σχέσεων, οι οποίες αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο αποσταθεροποίησης. 

2.2. Ο ρόλος της πολιτικής επικοινωνίας στην άσκηση τεχνικών βιοπολιτικής 

Στις δυναμικά μεταβαλλόμενες συνθήκες των νεωτερικών και μετανεωτερικών κοινωνιών τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο θεσπίζονται ως απαραίτητοι 

διαβιβαστές πολιτικών μηνυμάτων με στόχο τον διαφωτισμό του κοινού  σε θέματα δημόσιου 
ενδιαφέροντος, πολιτικής ή ιδεολογικής διαμάχης μεταξύ αντίπαλων πολιτικών σχηματισμών, 

πολιτικής κριτικής επί του κυβερνητικού έργου και ελέγχου της λειτουργίας των δημόσιων 
υπηρεσιών και θεσμών. Στον δημοσιογραφοποιημένο σύγχρονο κόσμο οι συγκρούσεις συμφερόντων 
και οι αγώνες για την κατάκτηση ισχύος αποτελούν ζητήματα επεξεργασίας και αφήγησης των 

δημοσιογραφικών επιτελείων υπονομεύοντας την υποχρέωση ουδέτερης και αντικειμενικής κάλυψης 
των γεγονότων. 

Η δημόσια συζήτηση για τα φαινόμενα παθογένειας που παρατηρούνται στη λειτουργία των 
ΜΜΕ ανάγεται μακριά στον χρόνο και επανέρχεται ανανεωμένη κάθε φορά που οι οικονομικές και 
πολιτικές ελίτ επιχειρούν να εισέλθουν πιο δυναμικά στον χώρο της ενημέρωσης και να ελέγξουν 

αποτελεσματικότερα την γνώση/άγνοια του κοινού για τις δημόσιες υποθέσεις. Ο Ρ.Virilio 
ισχυρίζεται ότι τα ΜΜΕ εστιάζουν στην παραγωγή απλουστευτικών μορφών αντίληψης και 

συμπεριφορών, όπου το «οπτικά σωστό» μέλλει να διαδεχθεί το «πολιτικά σωστό», ώστε στο 
περιβάλλον μιας «συνεχούς τηλεοπτικής-διαδικτυακής δημοκρατίας η συμμετοχή των πολιτών στην 
πολιτική διαδικασία να αυτο-περιορίζεται στην απλή έκφραση της γνώμης τους (Virilio, 2004).  

Στο ιδεολογικό αποτύπωμα του Virilio, η αποκήρυξη κάθε ιδεολογίας που αντιστρατεύεται τα 
ιδεώδη της καθεστηκυίας «τάξης» και της «ομαλότητας» του συστήματος επιτυγχάνεται μέσω της 

εικόνας και της παρουσίασης φαινομένων που αποκτούν πραγματική δύναμη επιρροής, μόλις 
εμφανιστούν στην οθόνη. Ο συγχρονισμός των εικόνων φαίνεται να μετασχηματίζεται σε μια 
εξουσία υποβολής συγκινήσεων που δεν αφορούν στη διάκριση ανάμεσα στο αληθές και το ψευδές, 

αλλά στον συγχρονισμό  των συναισθημάτων, ώστε η ταχύτητα μετάδοσης του γεγονότος να ορίζεται 
ως εξουσία που έχει τη δύναμη να κατευθύνει προς μια συγκεκριμένη οπτική το κοινό το οποίο 

εμφανίζει την ίδια αντίδραση μπροστά στον φόβο. Στην Πανικόβλητη Πόλη (Virilio, 2004) οι 
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τεχνικές εκφοβισμού γίνονται αντιληπτές ως καταστροφικές, καθώς σημαίνουν την παύση της 
δράσης και της σκέψης των ανθρώπων, ενώ ο φόβος λειτουργεί «ως ένας θανατηφόρος δολοφόνος 
που δεν σε σκοτώνει αλλά σε κρατάει μακριά από τη ζωή», επισημαίνοντας ότι τα ΜΜΕ προβάλλουν 

σε πραγματικό χρόνο και επαναλαμβανόμενα εικόνες τρόμου με στόχο τη διασπορά του πανικού αντί 
της αποτροπής του. Αντίθετα, οι οπαδοί της «κυβερνο-δημοκρατίας» αναγνωρίζουν τα οφέλη μιας 

μελλοντικής-ηλεκτρονικής δημοκρατίας ως μια καλοδεχούμενης προοπτικής για την υπέρβαση του 
δημοκρατικού ελλείμματος και την καθιέρωση μιας υγιούς δημοκρατίας.  

Οι τεράστιες πληροφοριακές δυνατότητες των ΜΜΕ να καθιστούν κάθε σημείο του πλανήτη 

ορατό μέσα από δραματοποιημένες εικόνες επιτυγχάνουν τη νοηματοδότηση μιας εικονικής 
πραγματικότητας, η οποία αποτελεί τη βάση για την αποδόμηση των υπαρχόντων γνωστικών 

σχημάτων και την καθιέρωση νέων. Οι μιντιακές θεαματικές τεχνικές του τύπου «σοκ και δέος» 
στοχεύουν στην καλλιέργεια της αίσθησης του «αβοήθητου» χρησιμοποιώντας ως αποτελεσματικό 
ψυχολογικό εργαλείο την κινδυνολογία, προκειμένου να εγγράψουν στη συνείδηση των πολιτών τη 

διαρκή επισφάλεια, την αναδίπλωση στον εαυτό και την αναζήτηση μιας πανίσχυρης δύναμης 
προστασίας με τίμημα την απόλυτη πειθάρχηση και υποταγή στη νομιμότητα της εξουσίας (Klein, 

2010 και Καφέτζης, 2005). Έτσι, τα ΜΜΕ λειτουργούν ως «αναγκαίοι συνεργοί» της πολιτικής 
εξουσίας και τροφοδοτούν την κοινωνία καθημερινά με φόβους παρουσιάζοντας στα ενημερωτικά 
τους δελτία, σύμφωνα με τον Λανς Μπένετ «την εικόνα ενός κόσμου όπου κυριαρχεί μια έμμονη 

φοβία για το έγκλημα, τα οικονομικά προβλήματα, τη βία και την τρομοκρατία» (Νταβού, 
Αρμενάκης, 2000). 

Η Butler εντοπίζει ότι η οπτικοποίηση του προσώπου διαμέσου της εικόνας και του λόγου από 
τα ΜΜΕ το καθιστούν σημείο αναφοράς για τον ορισμό του ανθρώπινου/μη ανθρώπινου με μια 
αφηγηματική λειτουργία που καλεί τον θεατή να ενσωματώσει ή να απορρίψει τις ανάλογες 

απεικονίσεις. Οι συμβολικές αναπαραστάσεις του θανάτου των περιθωριοποιημένων σωμάτων 
ενδύονται την ιδέα του κακού ή φορτίζονται με κάποια στερεοτυπικά γνωρίσματα του απόβλητου 
σώματος, προκειμένου να μην πληγεί η ηγεμονική αντίληψη για την κοινωνική πραγματικότητα. 

Αυτό σημαίνει ότι μερικές ζωές αναδεικνύονται σε υπέρτατο αγαθό που πρέπει με κάθε τρόπο να 
διαφυλαχθεί, ενώ άλλες που βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο θεωρούνται «μιαρές» και 

«επικίνδυνες».  
Η Butler επισημαίνει ότι η έννοια του ανθρώπινου/μη ανθρώπινου υπαγορεύεται από τα 

πολιτισμικά συμφραζόμενα και τους περιορισμούς που θέτει η κοινωνική συγκρότηση, ώστε να 

δικαιολογείται η άσκηση βίας ή αντίθετα να επιτρέπεται η άρθρωση της θλίψης, του πόνου ή της 
οδύνης. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη συνθήκη κατά την Butler που να είναι 

οικουμενικά κοινή για το τι καθιστά μια ζωή άξια να βιωθεί, το ζήτημα που την απασχολεί είναι το 
«τι κάνει μια ζωή άξια οδύνης». Εντοπίζει το σώμα ως τόπο απειλής όπου το θέαμα της ευτέλειας, 
της θανατοφιλίας, του αναίτιου εγκλήματος είναι σταθερά παρόντα, συντηρώντας το τέρας του 

φόβου που θεωρητικά η συγκρότηση της πολιτικής κοινότητας υποσχέθηκε να αναχαιτίσει. 
Αντίθετα, ο βιολογικός διαχωρισμός σε ανώτερα και κατώτερα όντα αποτέλεσε τη βάση για 

αναπαραστάσεις του ανθρώπινου/μη ανθρώπινου, ώστε όσοι έχουν την ευκαιρία να αναπαρασταθούν 
ως βιολογικά ανώτερα όντα να θεωρούνται ανθρώπινοι, ενώ όσοι δεν έχουν την ευκαιρία αυτή, να 
στιγματίζονται ως επικίνδυνοι και φορείς του κακού. Στη γενεαλογία του αποκλεισμού συναντάμε  

σε ένα ευρύ πλαίσιο τη συνθήκη της ανθρωποποίησης ή από-ανθρωποποίησης του σώματος 
ευάλωτων και μειονοτικών ομάδων που υφίστανται βία, αποκλεισμό και απαξίωση.  

Θέση της Butler είναι ότι τα ΜΜΕ λειτουργούν αφενός ως «δημόσιες φωνές» που μεταφέρουν 
τις κυρίαρχες απόψεις της εξουσίας και αφετέρου ως κατασκευαστές κοινών αισθημάτων, 
προκειμένου οι θεατές να προσαρμόσουν την συμπεριφορά τους  στο κυρίαρχο αφήγημα. Τα ΜΜΕ 

κατασκευάζουν πορτρέτα στα οποία τα άτομα απογυμνώνονται από ανθρώπινες ιδιότητες για να 
δικαιολογηθεί η βία  εναντίον τους,  γεγονός που οικοδομεί αποκλεισμούς και διαφοροποιήσεις ως 

μέρος της καθημερινής πρακτικής. Οι αναπαραστάσεις λειτουργούν με τρόπο που υπηρετεί τις 
έμφυλες διακρίσεις, εκθέτοντας στον θάνατο πρόσωπα στιγματισμένα ως νεκροζώντανα, ώστε να 
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μην μπορούν να γίνουν αντικείμενα πένθους, διότι ανέκαθεν νοούνταν ως ζωές χαμένες που δεν 
υπήρξαν ποτέ, δεν είχαν πρόσωπο και τίποτα που να αξίζει την οδύνη. 

2.3. Το παράδειγμα του Ζακ Κωστόπουλου 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η λειτουργία της βιοπολιτικής εξουσίας στο μικροεπίπεδο 
των κοινωνικών σχέσεων ενδεικτική είναι η αναφορά στο περιστατικό που συνέβη στο κέντρο της 

Αθήνας το 2018 καταλήγοντας στο θάνατο του Ζαχαρία Κωστόπουλου (Ζακ) με σημαντικό 
κοινωνικό αντίκτυπο, ο οποίος επικαθορίστηκε από τον ρόλο των ΜΜΕ στην αναπαραγωγή και 
ερμηνεία του συμβάντος. Η εν λόγω περίπτωση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του 

τρόπου με τον οποίο παρουσιάστηκε η είδηση με απαξιωτικές αναφορές στο πρόσωπο του «επίδοξου 
ληστή», μολονότι οι περισσότερες ενδείξεις από ερασιτεχνικό βίντεο έδειχνε τις απέλπιδες 

προσπάθειες να απεγκλωβιστεί από τον χώρο του κοσμηματοπωλείου, καθώς δεχόταν αλλεπάλληλα 
χτυπήματα στο σώμα και το κεφάλι.  

Δημοσιογραφικά ο θανών σκιαγραφήθηκε ως ένας περιθωριακός «πιθανότατα τοξικομανής», 

που «κρατούσε μαχαίρι» κατά πλήρη υιοθέτηση των ισχυρισμών που προέβαλε η πλευρά των 
αμυνόμενων - επαγγελματιών. Η δημοσιογραφική κάλυψη του θέματος στοιχειοθετεί μια προδιάθεση 

για τον τηλεθεατή μέσω της μετάδοσης εκτιμήσεων του δημοσιογράφου, όπως για παράδειγμα ότι 
«μακροσκοπικά δεν φαίνεται ο θάνατος να επήλθε από τις κακώσεις με βάση αυτά που λένε οι 
γιατροί, ενώ σε ένα μήνα αναμένεται η τοξικολογική εξέταση». Επιπλέον, μεταδόθηκε ότι 

εξεταζόταν το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, τη στιγμή που ο 
ιδιοκτήτης του καταστήματος παρουσιαζόταν ως θύμα των αντιδράσεων που προέρχονταν από 

φίλους και οικείους του θανόντα, οι οποίοι ανέγραψαν τη λέξη «δολοφόνος» έξω από το κατάστημα 
(«Ο Α.Πορτοσάλτε και ο Δ.Σούρας για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου και τη βία», 2018). 

Χαρακτηριστική είναι η δημοσκόπηση τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας με ερώτημα 

αν το τηλεοπτικό κοινό συμφωνεί με την αντίδραση του κοσμηματοπώλη, λαμβάνοντας ως δεδομένο 
ότι «ο 33χρονος Ζακ Κωστόπουλος έχασε την ζωή του όταν εισέβαλε στο κοσμηματοπωλείο 
οπλισμένος με μαχαίρι». Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν δημόσια σε αντίδραση προς την εν λόγω 

δημοσκόπηση αφορούσαν στην παράσταση της πληροφορίας για το μαχαίρι ως αληθούς, ενώ κάτι 
τέτοιο δεν επιβεβαιωνόταν από τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας και το ερασιτεχνικό βίντεο 

που αναπαραγόταν στα ΜΜΕ, αλλά και στην περιθωριοποίηση των ευάλωτων ομάδων που φαινόταν 
να προωθεί («Δεν ζήτησε συγγνώμη η Στεφανίδου», 2018).  

Ο διχασμός που προκάλεσε το περιστατικό μαρτυρά την αμφίθυμη στάση των πολιτών σχετικά 

με το ίδιο το συμβάν αλλά και αναφορικά με τις ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού. Σε επίπεδο 
δημοσιογραφικού σχολιασμού ο εν λόγω διχασμός μεταφέρθηκε στο πεδίο της πολιτικής, στο 

πλαίσιο ανάλυσης του φαινομένου της μικροεγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας και δόθηκε 
η αφορμή να προβληθούν αντικρουόμενα επιχειρήματα στη βάση της αντίθεσης μεταξύ του 
αιτήματος για περισσότερο κράτος πρόνοιας με επαρκείς και αποτελεσματικούς θεσμούς και του 

αιτήματος για περισσότερη αστυνόμευση και ένα κράτος- αστυφύλακα που θα μετριάσει τον φόβο 
των πολιτών μπροστά στην αύξηση της εγκληματικότητας που προέρχεται από ευάλωτες ομάδες, 

όπως οι τοξικοεξαρτημένοι του κέντρου.  
Σε μια συνθήκη δημοκρατικής απομάγευσης, πολλαπλών ματαιώσεων, γενικευμένης απαξίας 

που διαμορφώθηκε ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, το επίμαχο περιστατικό έφερε στο 

προσκήνιο το πρόβλημα της κοινωνικής αλλοτρίωσης και του φόβου που κατευθύνει την ανθρώπινη 
συμπεριφορά, η οποία σε κάθε περίπτωση αποτελεί συνέπεια μιας αποκρυσταλλωμένης 

απογοητευτικής αντίληψης για την πραγματικότητα. Στη δημοσιογραφική γλώσσα καθίσταται 
εφικτή η ενσωμάτωση του κυρίαρχου νοήματος μέσα από μια «εκπαιδευτική» διαδικασία 
αντικειμενικοποίησης των πραγμάτων, ώστε τα θεσμικά νοήματα να εντυπώνονται στη συλλογική 

μνήμη ανεξίτηλα. Στο πλαίσιο αυτό, οι δυνάμει παρεκκλίνοντες από το κυρίαρχο νόημα συνιστούν 
απειλή, ώστε ο φόβος του άλλου να επικάθεται σαν ίζημα μιας βιωμένης εμπειρίας και να γίνεται 

σημαντικός παράγοντας της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ακόμη και όταν δεν υπάρχει πραγματική 
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απειλή για τη ζωή ή την ακεραιότητά του. Εν  κατακλείδι, πρόκειται για μια ψυχική κατάσταση που 
διαμορφώνεται από το συναίσθημα της ευαλωτότητας του ανθρώπου μπροστά στον κίνδυνο, στο 
ριζωμένο αίσθημα ανασφάλειας και ανημπόριας, καθώς και στη συνεχή αναπαραγωγή λόγων εξόχως 

φοβικών από τους διαμεσολαβητές της επικοινωνίας. 
Συνθέτοντας τα ερμηνευτικά εργαλεία που παρέχουν οι θεωρήσεις των G.Agamben, J.Butler, 

και M.Foucault διαφαίνεται ότι ο θάνατος του Ζακ άνοιξε τον δρόμο για να σκεφτούμε ότι η κρίση 
εκτός από οικονομική είναι πρωτίστως πολιτισμική, καθώς η κατάρρευση των ασφαλιστικών 
δικλίδων στη σφαίρα της ηθικής ενεργοποίησε μηχανισμούς από-ανθρωποποίησης των ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων. Αυτό που συνέβη στο πεζοδρόμιο του αστικού κέντρου αποτυπώνει την 
ευαλωτότητα του σώματος και τη σιωπηρή αποδοχή όσων συμμετείχαν ενεργά στην πράξη, αλλά και 

όσων παρακολουθούσαν ως απλοί θεατές την εξόντωση μιας «μιαρής» ύπαρξης. Η κατά Agamben 
κήρυξη μιας ζωής ως «ιερής» εντάσσεται στην κατασκευή της κουλτούρας του τρόμου και υφαίνεται 
μεθοδικά στη βάση της κοινωνίας, η οποία αναγκάζεται να αποδεχθεί τη νέα πραγματικότητα. 

Σύμφωνα με την Butler ο θάνατος ενός «λούμπεν στοιχείου» δεν συνιστά υπολογίσιμη αξία ικανή να 
προκαλέσει θλίψη και πένθος, καθώς ως ένας σύγχρονος homo sacer είναι περιθωριοποιημένος από 

την πολιτική κοινότητα και συνιστά προσωποποιημένη απειλή για την κοινωνική ειρήνη. Σε αυτά τα 
συμφραζόμενα, η φουκωική αντίληψη για τη βιοεξουσία προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία, καθότι ο 
θάνατος ενός κατώτερου όντος θα επιτρέψει η ζωή του άλλου να γίνει πιο υγιής και πιο καθαρή, 

εφόσον λόγω της αδυναμίας ενσωμάτωσης στην κοινότητα, εκείνο που απομένει είναι η φυσική 
εξόντωση και η αποκήρυξη της διαφορετικότητας.   

Στο πρόσωπο του Ζακ καθρεφτίστηκε το σύνολο της οργανωμένης κοινωνίας, σαν φιγούρες 
από θέατρο γκροτέσκο που προκαλούν αισθήματα ευτέλειας και νοσηρότητας, προσπαθώντας να 
κρύψουν τις άσχημες πλευρές της πραγματικότητας στην οποία τα «απρόσωπα» σώματα επιβάλλεται 

να υφίστανται τον πόνο, τη βία και τη θανάτωση. Η εξουσιαστική δυναμική των ΜΜΕ δημιουργεί 
συστήματα πεποιθήσεων, συμβάλλει στη ρύθμιση της ζωής και του θανάτου και επεκτείνεται στη 
σφαίρα της απολύτως προσωπικής ζωής των πολιτών, εν προκειμένω του Ζακ, και  με μια διαδικασία 

συναισθηματικής αποστασιοποίησης φιλοτεχνείται το προφίλ μιας λούμπεν φιγούρας, ανένταχτης 
στο κοινωνικό δέον, ώστε οι αιτίες του θανάτου να μην επιβαρύνουν τους «νοικοκυραίους», αλλά να 

αποδοθούν στην εξάρτησή του από ουσίες, στην αμφιλεγόμενη ιδιοσυγκρασία του και στον 
εναλλακτικό τρόπο ζωής του, ώστε να αποπολιτικοποιηθεί ο θάνατος και να μην διαταραχθεί η 
κοινωνική γαλήνη.     

Μια από τις πιο σοβαρές επιπτώσεις του φόβου είναι το αίσθημα αδυναμίας μπροστά στους 
κανόνες που ορίζουν ποιος θα εκδιωχθεί και ποιος θα παραμείνει στη ζωή. Με άλλα λόγια, το ζήτημα 

της ανακάλυψης της ευαλωτότητας με αφορμή ένα ξαφνικό γεγονός που εισβάλλει απρόσμενα σε 
ανύποπτο χρόνο στην κατά τα λοιπά αμέριμνη κοινωνική ζωή αναδεικνύει την ηθική αμφιθυμία του 
υποκειμένου στη διαχείριση της παρόρμησης να ασκήσει βία ώστε να μην υποστεί τη βία του άλλου 

ή να σκοτώσει - να εξολοθρεύσει, δηλαδή, τον κίνδυνο - προκειμένου να σώσει τη ζωή του. Η 
συμφιλίωση με τους κινδύνους της πραγματικής ζωής και η αναμέτρηση με την τοξικότητα που 

εγείρει η συνολική κόπωση της κοινωνίας από την αιφνίδια γενίκευση του οικονομικού χάους 
αποτελεί ένα διαρκές δίλημμα. Η  απόφαση που θα λάβει εντέλει ο καθένας σχετίζεται με το κατά 
πόσο ο φόβος και τα στερεότυπα της κοινωνίας λειτουργούν μηχανιστικά, τη στιγμή που έρχονται 

σε αντιδικία με ένα «πρόσωπο», το οποίο κατά τεκμήριο ανήκει στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής 
και καλείται να  αναπαραγάγει το κανονιστικό πρότυπο του τι συνιστά ανθρώπινο και τι όχι, τι 

αποτελεί μια ζωή άξια και τι μια ζωή ανάξια να βιωθεί. Κρίσιμο είναι να αντιληφθούμε πως η 
καχυποψία και η άρνηση της διαφορετικότητας δεν είναι απλά μια υπόθεση που αφορά ορισμένες 
ιδεολογικά ακραίες συνιστώσες, αλλά ότι στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας αποκλεισμού 

συγκλίνουν στοιχεία από συσσωρευμένους θυμούς, επιβιωτικές ανάγκες, εγωιστικές απάθειες και 
συναισθηματικά κενά που οι ενοχές του συστήματος εξουσίας παράγουν και συντηρούν. 
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5. Συμπεράσματα 

Σε άμεση συνάρτηση με τα ισχύοντα πολιτισμικά περιγράμματα που διαπερνούν την κοινωνία, 
το ανθρώπινο ως κατασκευή τοποθετείται στο πλαίσιο των μη άμεσα ορατών τεχνικών πειθάρχησης 

και κανονικοποίησης του σώματος. Η δυναμική του ξενοφοβικού και ρατσιστικού λόγου και η 
διαρκής έκθεση των πολιτών στην ασκούμενη  βία του πεζοδρομίου μετεξελίσσονται σε μια σειρά 

θεσμικών και πολιτισμικών αλλοιώσεων που οδηγούν στην εξάπλωση της αυτοδικίας ως συστήματος 
απόδοσης άμεσης δικαιοσύνης. Τα λειτουργικά προβλήματα της Δικαιοσύνης, το γενικότερο 
έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς, η συντήρηση της βίας και της πλήρους αδιαφορίας για τα 

προβλήματα των λαϊκών τάξεων και το υπάρχον μιντιακό σύστημα τροφοδότησαν μια νοοτροπία 
μνησικακίας, φθόνου και βίας, καθιστώντας το περιεχόμενο ακραίων αντισυστημικών λόγων οικείο, 

ώστε οι έκνομες τελετές τιμωρίας να θεωρούνται εκ προοιμίου δίκαιες. Φαίνεται ότι τα τραύματα 
που γέννησε η οικονομική κρίση, τα Μνημόνια, οι κρατικές αυθαιρεσίες, η εκτράχυνση της 
βαρβαρότητας, η κατάλυση της δικαιικής τάξης και η αντικατάστασή της από το «καθεστώς έκτακτης 

ανάγκης» δεν αποτελούν ένα στιγμιαίο παράδοξο της δημόσιας ζωής αλλά έχουν κληροδοτηθεί στα 
θυμωμένα μικροαστικά στρώματα εναντίον των φορέων του θεωρούμενου «κακού».  

Με δεδομένα τα ανωτέρω, προτείνεται μια επαναξιολόγηση των όρων της κοινωνικής 
συμβίωσης υπό την έννοια της αναγνώρισης της ευαλωτότητας στον άλλον. Στην παρούσα 
κατάσταση, η αυτοδικία στο μικροεπίπεδο της κοινωνίας που αναδεικνύεται ως μια «νέα 

εθνικοφροσύνη των νοικοκυραίων» και η συλλογική υιοθέτηση του κοινωνικού αυταρχισμού 
απέναντι στον ευάλωτο ως απότοκο της ματαίωσης των προσδοκιών του μέσου ανθρώπου θέτουν 

ανυπέρβλητα εμπόδια στην ανάπτυξη υγιών κοινωνικών σχέσεων και συμπεριφορών. Ο 
αναστοχασμός της κοινωνικής στάσης απέναντι στη βιοπολιτική διάσταση της εξουσίας είναι ικανός 
να θεραπεύσει τις παθογένειες που προκαλεί η διαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων με βάση την 

παραγωγή έμφυλων, σεξουαλικών, φυλετικών, ταξικών και εθνικών διαχωρισμών. 
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Περίληψη  

Η παλαιολόγεια περίοδος υπήρξε ως εποχή ακμής για τα γράμματα και τις τέχνες. Κατά τη 
διάρκειά της εμφανίζεται ένα ανανεωμένο είδος μυθιστορήματος, το οποίο αντανακλά σε μεγάλο 

βαθμό την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής του. Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε δύο 
κείμενα της περιόδου, τα Βέλθανδρος και Χρυσάντζα και Καλλίμαχος και Χρυσορρόη, τα οποία 
θεωρείται ότι είναι λιγότερο επηρεασμένα από τα αντίστοιχά τους της Δυτικής Ευρώπης και 

επομένως ότι απηχούν πιστότερα τις αντιλήψεις του homo paleologus. Εξετάζοντας σε αυτά τον 
τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι ερωτικές σχέσεις και ο γάμος, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

ότι προκειμένου τέτοιες σχέσεις να είναι αποδεκτές θα έπρεπε να περιλαμβάνουν μόνο άτομα της 
ίδιας κοινωνικής τάξης και μάλιστα με τη συναίνεση των γονέων τους. Ωστόσο, παρ’ όλους τους 
περιορισμούς που αναφέρθηκαν, τα ζευγάρια, τα ποία κατά τα άλλα ακολουθούν όλες τις συμβάσεις 

της εποχής τους, στα μυθιστορήματα παρουσιάζονται να ερωτεύονται πραγματικά.  
 

Λέξεις κλειδιά: παλαιολόγιο μυθιστόρημα, Βέλθανδρος και Χρυσάντζα, Καλλίμαχος και 
Χρυσορρόη, ερωτικές σχέσεις, γάμος 

1. Εισαγωγή 

Η παλαιολόγεια περίοδος υπήρξε εποχή ακμής για τα γράμματα και τις τέχνες, παρόλο που η 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία αντιμετώπιζε δυσκολίες κατά το χρονικό διάστημα αυτό σε πλείστους 

τομείς. Ανάμεσα στα είδη που αναπτύχθηκαν ήταν και αυτό του ερωτικού μυθιστορήματος, το οποίο 
επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη λογοτεχνική παραγωγή της Δυτικής Ευρώπης, με την οποία 
οι Βυζαντινοί ερχόντουσαν σε όλο και στενότερη επαφή. Όπως γίνεται φανερό, πολλά από τα 

παλαιολόγια μυθιστορήματα αντλούν την έμπνευσή τους από αντίστοιχα δυτικοευρωπαϊκά, κάποια 
μάλιστα είναι προσαρμογές των κειμένων αυτών στην καθομιλουμένη γλώσσα της παλαιολόγειας 

περιόδου (Yiavis, 2016). Το γεγονός ότι τα έργα αυτά έχουν γραφτεί στην καθομιλουμένη γλώσσα 
της εποχής, έχει οδηγήσει στην κατηγοριοποίησή τους μαζί με άλλα έργα μ το ίδιο χαρακτηριστικό 
(Hinterberger, 2014), αλλά δεν έχει επιτρέψει να αποκαλυφθεί το κοινό για τα οποία προορίζονταν, 

παρά τις διάφορες προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα (βλ. π.χ. Cupane, 2016). 
Στις ιστορίες που εκτυλίσσονται στις σελίδες των μυθιστορημάτων αυτών γίνονται, όπως είναι 

φυσικό, συχνές αναφορές σε ερωτικές σχέσεις και ο κανόνας είναι οι σχέσεις αυτές να οδηγούνται 
τελικά στον γάμο. 
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Με δεδομένη την εμφάνιση χαρακτήρων από πολλά διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, από τα 
πιο φτωχά μέχρι τα πιο προνομιούχα, οι ιστορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν έξοχους δείκτες  
σχετικά για την αντίληψη των συγγραφέων τους σχετικά με τη δυνατότητα ανθρώπων οι οποίοι 

ανήκουν σε διαφορετικά στρώματα να συνάψουν ερωτικές σχέσεις και να νυμφευτούν.  
Για τους σκοπούς της εργασίας μας έχει επιλεγεί να αναλυθούν δύο χαρακτηριστικά τέτοια 

κείμενα: Το Βέλθανδρος και Χρυσάντζα, έργο ανωνύμου το οποίο φαίνεται ότι γράφτηκε στα τέλη 
του 13ου ή στις αρχές του 14ου αιώνα (Κριαράς, 1955), αν και η άποψη αυτή δεν γίνεται αποδεκτή 
από όλους (Τσερεβελάκης, 2020) και το Καλλίμαχος και Χρυσορρόη, το οποίο υπήρξε δημιούργημα 

του 14ου αιώνα, και είναι πιθανόν να υπήρξε προϊόν της γραφίδας του ανιψιού του αυτοκράτορα 
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου, Ανδρόνικου (Τσερεβελάκης, 2019), αν και η άποψη αυτή δεν συναντά, 

επίσης, καθολική αποδοχή ανάμεσα στους μελετητές του (Agapitos, Smith, 1992). 
Η επιλογή των κειμένων έγινε με γνώμονα το ότι θεωρείται ότι παρά τις όποιες δυτικές επιρροές 

τους, διατηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά τους καθαρά βυζαντινά και επομένως μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστες πηγές σε σχέση με τα έθιμα και τις αντιλήψεις των ανθρώπων της 
παλαιολόγειας περιόδου (Goldwyn, Nilsson 2019).  

Η αρίθμηση του κειμένου ακολουθεί αυτή της πιο πρόσφατης κριτικής έκδοσης των 
μυθιστοριών (Cupane, 1995).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η υπόθεση του έργου Βέλθανδρος και Χρυσάντζα 

Ο βασικός χαρακτήρας της μυθιστορίας είναι ο Βέλθανδρος, ο οποίος είναι δευτερότοκος γιος 

του αυτοκράτορα Ροδόλιφου. Ο πρίγκιπας περιγράφεται ως άνδρας γενναίος, ο οποίος διαθέτει 
εξαιρετικές δεξιότητες, είναι άριστος στο κυνήγι και στον πόλεμο και είναι όμορφος και καλά 
γυμνασμένος (230.32–35, 234.98–100). Παρόλο που ζει με πλούτη και τιμές αισθάνεται ότι ο 

πατέρας του ευνοεί τον πρωτότοκο γιο της οικογένειας, τον Φίλαρμο. Αποφασίζει, λοιπόν, να 
εγκαταλείψει το βασίλειο και να περιηγηθεί στους τόπους στης Ανατολής (242.234–235). Παρά την 
αρχική αδιαφορία του πατέρα του για την πράξη του αυτή (230.43–44), αργότερα ο βασιλιάς θα 

μεταβάλλει τη γνώμη του και θα στείλει στρατιώτες να τον αναζητήσουν και να φέρουν πίσω τον 
πρίγκιπα (234.95–105), χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οι στρατιώτες αυτοί είναι, μάλιστα, επιφανείς 

αριστοκράτες (240.204), οι οποίοι, όπως πληροφορούμαστε, συνδέθηκαν αργότερα με γάμο με την 
αυτοκρατορική οικογένεια (240.202–203). 

Ενόσω ο Βέλθανδρος ταξίδευε στην Ανατολή είχε ένα όραμα (270.724), το οποίο τον οδήγησε 

στο Ερωτόκαστρο. Εκεί ο βασιλιάς που ορίζει το κάστρο θα οργανώσει καλλιστεία στα οποία θα 
λάβουν μέρος σαράντα πριγκίπισσες, οι οποίες φημίζονταν για την αρετή και την ομορφιά τους 

(260.525- 544). Ο σκοπός των καλλιστείων ήταν η επιλογή εκ μέρους του Βέλθανδρου της πλέον 
κατάλληλης εξ αυτών, προκειμένου να την παντρευτεί. 

Ο Βέλθανδρος θα επιλέξει την Χρυσάντζα, η οποία ξεχώριζε από όλες τις άλλες εξ αιτίας της 

ομορφιάς της (268.675 κ.α.). Παρά το γεγονός ότι όλες οι συμμετέχουσες ήταν πριγκίπισσες, ο 
συγγραφέας της μυθιστορίας νιώθει την ανάγκη να τονίσει χωριστά για δύο φορές ακόμη την 

βασιλική καταγωγή της νεαρής κοπέλας (268.683, 272.736). 
Ενώ όλα αυτά διαδραματίζονται σαν να είναι μέσα σε ένα όνειρο, ο Βέλθανδρος θα αποφασίσει 

να αναζητήσει την γυναίκα τον ονείρων του την πραγματικότητα και θα κατορθώσει να την βρει 

τελικά στην Αντιόχεια (270.735- 272.746). 
Εκεί ο Βέλθανδρος θα γνωρίσει τον τοπικό βασιλιά κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού και αφού 

του αποκάλυψε την βασιλική του καταγωγή και του απέδειξε τις κυνηγετικές του ικανότητες, μετά 
από σχετική πρόσκληση του μονάρχη θα ενταχθεί στην ακολουθία του και θα επιστρέψει στο παλάτι 
μαζί του. Εκεί, οι δύο νέοι θα συναντηθούν, η Χρυσάντζα θα αποδειχτεί ότι είναι πραγματικά 

πριγκίπισσα και θα προκύψει ένα ειδύλλιο, το οποίο έπειτα από δύο χρόνια και δύο μήνες θα 
καταλήξει στο να έχουν οι δύο νέοι ολοκληρωμένες σεξουαλικές σχέσεις (278.860-864). Ωστόσο 
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κατά την διάρκεια της ερωτικής τους συνεύρεσης γίνονται αντιληπτοί από τους φρουρούς του 
βασιλιά (278.869–874) και προκειμένου να αποφύγουν το σκάνδαλο, η Χρυσάντζα θα υποδείξει την 
υπηρέτριά της, τη Φαιδροκάζα, ως το πρόσωπο με το οποίο είχε ερωτικές σχέσεις ο Βέλθανδρος 

(280.904-905). Ο βασιλιάς τότε αποφασίζει να παντρέψει τους δύο υποτιθέμενους εραστές, γεγονός 
ωστόσο που δεν βάζει τέλος στις ερωτικές σχέσεις του Βέλθανδρου με την Χρυσάντζα, οι οποίες 

συνεχίζονται εν κρυπτώ (286.1013–1017, 288.1048–1056). Η σχέση αυτή θα εξακολουθήσει για 
δέκα ακόμα μήνες (288.1057) και μετά από αυτό το διάστημα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση 
θα αποφασίσουν να φύγουν από την Αντιόχεια υπό τον φόβο ότι κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί η 

αλήθεια (288.1060-1073). Κατά τη διάρκεια της απόδρασης αυτής, η Φαιδροκάζα πνίγεται κατά τη 
διάβαση ενός ποταμού (290.1106). 

Το αίσιο τέλος έρχεται όταν κατά τη διάρκεια της φυγής των δύο νέων, ο Βέλθανδρος 
πληροφορείται ότι ο αδερφός του δεν επιθυμεί να διαδεχτεί τον πατέρα του στο θρόνο (298.1251–
1260) και ότι, επιπλέον, η διάθεση του πατέρα του απέναντί του έχει μεταβληθεί και ότι στο εξής θα 

περιβάλει τον γιο του με σεβασμό και αγάπη (302.1320–1321). Όταν, μετά την επιστροφή του 
ζευγαριού στην Κωνσταντινούπολη, ο αυτοκράτορας πληροφορείται ότι η υποψήφια νύφη που του 

παρουσίασε ο γιος του είναι η κόρη του βασιλιά της Αντιόχειας, ο αυτοκράτορας χαροποιείται 
ιδιαιτέρως, παντρεύει το ζεύγος και την ίδια στιγμή ονομάζει τον Βέλθανδρο βασιλιά και τη 
Χρυσάντζα βασίλισσα  (302.1314–1333).  

2.2. Οι κοινωνικές προϋποθέσεις για έναν αποδεκτό γάμο 

Θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα σε δύο στοιχεία της αφήγησης τα οποία είναι δηλωτικά της 

σχέσης ανάμεσα στην κοινωνική τάξη των νέων και τη δυνατότητά τους να παντρευτούν. Το πρώτο 
γίνεται φανερό από όσα ήδη αναφέρθηκαν. Το γεγονός ότι η Χρυσάντζα είναι πριγκίπισσα είναι 
καθοριστικό προκειμένου ο αυτοκράτορας να δώσει την ευχή του για να πραγματοποιηθεί ο γάμος 

αυτός και να στέψει μάλιστα το ζεύγος βασιλιά και βασίλισσα.  
Το δεύτερο σημείο, το οποίο δεν είναι ίσως εξίσου φανερό, είναι ότι ένα ζευγάρι προκειμένου 

να συνάψει σχέση και να παντρευτεί με τρόπο που να είναι αποδεκτός στα πλαίσια του κόσμου του 

παλαιολόγιου μυθιστορήματος, θα πρέπει επιπλέον να έχει ενωθεί ως αποτέλεσμα της συμφωνίας 
των γονέων του ή τουλάχιστον να διαθέτει την αποδοχή τους (Karatolios, 2021). Έτσι, βλέπουμε ότι 

παρόλο που είναι γνωστό ότι ο Βέλθανδρος είναι πρίγκιπας και η Χρυσάντζα πριγκίπισσα, όταν η 
σχέση τους γίνεται αντιληπτή κατά την παραμονή τους στην Αντιόχεια, αναγκάζονται να καταφύγουν 
στο ψέμα προκειμένου να αποφύγουν το σκάνδαλο. Επιπλέον, όταν κατά τη φυγή τους θα 

συναντήσουν έναν βυζαντινό δούκα ο οποίος έχει σταλεί από τον αυτοκράτορα προς αναζήτηση του 
γιου του, πριν γίνει η ταυτοποίηση των δύο νέων, ο αξιωματούχος θα συμπεράνει από το γεγονός ότι 

οι δύο νέοι είναι φυγάδες, ότι έχουν συνάψει σχέση χωρίς τη συναίνεση των γονέων τους και για 
αυτό έχουν κλεφτεί, γεγονός το οποίο θα καταδικάσει (297.1232–298.1236). Τέλος, είδαμε ότι η 
συναίνεση του αυτοκράτορα για τον γάμο του Βέλθανδρου και της Χρυσάντζας, η σχέση των οποίων 

δημιουργήθηκε μέσα σε συνθήκες κατά τις οποίες αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να έχει εγκριθεί 
εκ των προτέρων, δηλώνεται εμφατικά από τον συγγραφέα κατά τη λύση της ιστορίας.  

2.3. Η υπόθεση του έργου Καλλίμαχος και Χρυσορρόη  

Ο Καλίμμαχος είναι ένα βασιλόπουλο και έχει δύο αδερφούς. Επειδή ο πατέρας τους αδυνατεί 
να αποφασίσει ποιος από τους γιους του είναι ο πλέον κατάλληλος για να τον διαδεχτεί στο θρόνο, 

καταστρώνει ένα σχέδιο. Σύμφωνα με αυτό, τα τρία αδέρφια θα περιπλανηθούν σε τόπους μακρινούς, 
έξω από το βασίλειό τους, και εκεί θα επιζητήσουν να αποδείξουν την ικανότητά τους μέσα από τις 

ηρωικές τους πράξεις και τα επιτεύγματά τους (60.25- 62.68). Οι τρεις πρίγκιπες θα αναγκαστούν να 
πορευτούν μέσα από δύσβατους τόπους μέχρι τη στιγμή που θα βρεθούν μπροστά στο 
Δρακοντόκαστρο, του οποίου τα τείχη είναι ιδιαίτερα ισχυρά και επιπλέον οι θύρες του φρουρούνται 

από φοβερά δηλητηριώδη φίδια (62.77-68.169). Τα δύο αδέρφια θεωρώντας αδύνατη την είσοδο στο 
κάστρο θα αποχωρήσουν, αφήνοντας τον νεότερο εξ αυτών, τον Καλλίμαχο, να συνεχίσει τις 
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προσπάθειές του μόνος του (70.212-72.247). Τελικά αυτός θα κατορθώσει να μπει στο κάστρο και 
να θαυμάσει όσα συναντάει στο εσωτερικό του. Ωστόσο, όταν εισέρχεται στην κάμαρα του Δράκου 
ανακαλύπτει ότι εκεί κρατείται μια νεαρή κοπέλα, η Χρυσορρόη, παρά τη θέλησή της. 

Η κοπέλα κρέμεται από το ταβάνι από τα μαλλιά της. Ο Καλλίμαχος, ο οποίος επί τη ευκαιρία 
περιγράφεται ως ιδιαιτέρως ευειδής, βρίσκεται σε αμηχανία, συλλογιζόμενος ότι δεν μπορεί να κάνει 

τίποτα για να λυτρώσει τη δύστυχη κοπέλα. Ωστόσο ο πόνος που βιώνει η νέα θα τον ωθήσει να 
δράσει. Ο πρίγκιπας μένει άναυδος από την απερίγραπτη ομορφιά της Χρυσορρόης (86.449-469), με 
τη βοήθεια των παραινέσεων της οποίας θα κατορθώσει να εξολοθρεύσει τον Δράκο και να 

ελευθερώσει την κοπέλα. 
Μέχρι το σημείο αυτό της αφήγησης ο αναγνώστης γνωρίζει ότι ο Καλλίμαχος είναι ένας 

τολμηρός και γενναίος πρίγκιπας, ο οποίος διαθέτει επιδεξιότητα και ομορφιά. Ωστόσο για τη 
Χρυσορρόη τα μόνα γνωστά στοιχεία είναι η ομορφιά της και η ευστροφία της, η οποία μπορεί να 
συναχθεί έμμεσα από τις συμβουλές που δίνει στον Καλλίμαχο. Αμέσως μετά την απελευθέρωσή 

της, όμως, ο Καλλίμαχος θα ενδιαφερθεί για την ταυτότητα και την καταγωγή της νέας. Αφού πρώτα 
συστηθεί ο ίδιος κάνοντας σαφή τη θέση του στην ιεραρχία του βασιλείου του και κάνοντας λόγο για 

τη γενιά του και την εθνοτική του καταγωγή, επιζητήσει να ακούσει τις ανάλογες πληροφορίες και 
από τη Χρυσορρόη, προσθέτοντας αυτή τη φορά και την ανατροφή της στα υπό διερεύνηση θέματα. 
Η ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τον λόγο που βρέθηκε η Χρυσορρόη στο κάστρο και το πώς 

έγινε αιχμάλωτή του Δράκου, όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο την ανακάλυψε ο Καλλίμαχος 
έχουν μόνο δευτερεύουσα σημασία για εκείνον (94.594-599). 

Η Χρυσορρόη δεν θα αποκαλύψει την ταυτότητά της αμέσως. Αντί για αυτό θα προτιμήσει να 
δικαιολογήσει πρώτα την εμφάνισή της, λέγοντας ότι είναι τα βάσανά της εκείνα που της έδωσαν 
την εμφάνιση της σκλάβας που είχε εκείνη τη στιγμή (96.602- 611). Ωστόσο ο Καλλίμαχος 

ανυπομονεί να μάθει για την ταυτότητα της νέας και δεν αποθαρρύνεται από την παράκλησή της να 
μη συζητήσουν σχετικά με αυτό το θέμα. Ο πρίγκιπας θα επιμείνει παρατηρώντας ότι το σώμα της 
προδίδει ότι η νέα κατάγεται από βασιλική γενιά και προσθέτοντας ότι θα επιθυμούσε να μάθει 

περισσότερα σχετικά με αυτό (96.612-96.626). 
Η παρατήρηση αυτή του Καλλίμαχου είναι ενδιαφέρουσα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι 

αποκαλύπτει την αντίληψη του συγγραφέα ότι η κοινωνική καταγωγή ενός ατόμου, μπορεί να 
αποκαλυφθεί με βάση την εμφάνισή του και μάλιστα χωρίς τη βοήθεια ρούχων και κοσμημάτων, 
εφόσον η Χρυσορρόη δε διαθέτει τίποτα από αυτά εκείνη τη στιγμή.   

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μπορεί να μας αποτρέψει από μία πλάνη στην οποία είναι εύκολο 
να πέσει ο σύγχρονος αναγνώστης. Θα μπορούσε, πράγματι, κάποιος να υποθέσει ότι εφόσον ο 

Καλλίμαχος ερωτεύεται τη Χρυσορρόη προτού εκείνη να τον πληροφορήσει για την βασιλική της 
καταγωγή, ότι το ζήτημα της κοινωνικής τάξης των ηρώων είναι ανεξάρτητο από τον έρωτά τους. 
Ωστόσο καθίσταται σαφές ότι ο συγγραφέας θεωρεί ότι ο Καλλίμαχος και μόνο με τη θέα του γυμνού 

κορμιού της Χρυσορρόης είναι σε θέση να γνωρίζει για την αριστοκρατική της καταγωγή πριν εκείνη 
δηλωθεί ρητά από την νέα. Άλλωστε, δεν πρόκειται προφανώς για ένα τυχαίο γεγονός το ότι ο 

συγγραφέας της μυθιστορίας επιλέγει για τον πρωταγωνιστή του να συναντήσει, και τελικά να 
ερωτευτεί, κάποια η οποία είναι πριγκίπισσα. Με τον τρόπο αυτό κάνει εκ προοιμίου γνωστή στον 
αναγνώστη του την σύμπτωση της κοινωνικής τάξης των δύο νέων η οποία τους επιτρέπει να 

αναπτύξουν το ειδύλλιό τους. 
Μετά από τις παρατηρήσεις αυτές δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι η Χρυσορρόη αποκαλύπτει 

πραγματικά τη βασιλική της καταγωγή, ενημερώνοντας τον Καλλίμαχο για τη σειρά των γεγονότων 
που την οδήγησαν στην κατάσταση που την βρήκε. Υποστηρίζει ότι είναι η κόρη κάποιου που υπήρξε 
ένας ισχυρός βασιλιάς και ότι ανατράφηκε σύμφωνα με την καταγωγή της. Προσθέτει ακόμα ότι η 

οικογένειά της ήταν ιδιαίτερα πλούσια μέχρι τη στιγμή που ο Δράκος την αντίκρισε, την ερωτεύτηκε 
και την κατέστησε αιχμάλωτή του (98.644-100.685). 

Μόνον αφού διασαφηνιστούν πλήρως τα σχετικά με την καταγωγή και την κοινωνική θέση 
της, ο συγγραφέας θα προχωρήσει στη λεπτομερή περιγραφή της Χρυσορρόης. Θα υποστηρίξει ότι 
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η νέα διαθέτει γοητεία κι ότι η ομορφιά της είναι αδύνατον να περιγραφεί με λέξεις. Τα μαλλιά της, 
το σώμα της, το χρώμα του δέρματός της και το πρόσωπό της όλα προσομοιάζουν με την ίδια την 
Αφροδίτη. Η ομορφιά της είναι τέτοια, συνεχίζει, ώστε είναι αδύνατο να συγκριθεί με οποιαδήποτε 

γυναίκα γεννήθηκε πριν από αυτήν ή πρόκειται να γεννηθεί στο μέλλον (108.808-828). 
Οι δύο νέοι θα γίνουν ζευγάρι και θα αρχίσουν να περνούν τον χρόνο τους ευτυχισμένοι. 

Ωστόσο η ευδαιμονία αυτή δεν θα κρατήσει για πολύ. Σύντομα θα εμφανιστεί στο προσκήνιο ένας 
ισχυρός βασιλιάς, ο οποίος παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα πλούσιος και λέγεται ότι έχει ανατραφεί και 
διαπαιδαγωγηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο μονάρχης αυτός ηγείται ενός πολυάριθμου 

στρατεύματος. Επιπλέον, περιγράφεται ως ιδιαιτέρως ευειδής, με λαμπερό πρόσωπο και γυμνασμένο 
σώμα. Διακρίνεται για τη γενναιότητά του, διαπρέπει στα πολεμικά έργα και στο κυνήγι. Ωστόσο, 

παρά τις πολυάριθμες αρετές του, παραμένει ανύμφευτος και σε αναζήτηση της ερωτικής του 
συντρόφου. 

Στον βασιλιά αυτόν αρέσει η εξερεύνηση νέων τόπων. Γεύεται μεγάλη ευχαρίστηση όταν 

επισκέπτεται μέρη για τα οποία δεν γνώριζε πιο πριν. Κατά τη διάρκεια μιας περιήγησής του, λοιπόν, 
θα ανακαλύψει το Δρακοντόκαστρο. Όπως ακριβώς συνέβη και με τον Καλλίμαχο, έτσι κι εκείνος θα 

μαγευτεί με το μεγαλείο και το μέγεθος του κάστρου. Θα αποφασίσει, λοιπόν, να κρυφτεί ο ίδιος και 
το στράτευμά του και να κατασκοπεύσει την είσοδό του προκειμένου να μάθει ποιος είναι ο 
ιδιοκτήτης του (110.843-112.878). 

Έπειτα από τρεις μέρες προσεκτικής παρακολούθησης θα εμφανιστούν ο Καλλίμαχος και η 
Χρυσορρόη. Ο βασιλιάς θα μείνει έκθαμβος από την ομορφιά της νέας κοπέλας και θα την ερωτευτεί 

την ίδια στιγμή (114.920-929). Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός τεχνάσματος που θα εκτελεστεί από 
μια μάγισσα, ο βασιλιάς θα καταφέρει να αποσπάσει την Χρυσορρόη από τον Καλλίμαχο και να την 
μεταφέρει στο παλάτι του. Ωστόσο η Χρυσορρόη εμφανίζεται συντετριμμένη για την τροπή που 

πήραν τα πράγματα και θα πέσει σε κατάθλιψη. Ο Καλλίμαχος θα ανακαλύψει πού κρατείται η 
αγαπημένη του, θα φροντίσει να προσληφθεί ως βοηθός κηπουρού στο τόπο αυτό και οι δύο νέοι θα 
συνάψουν εκ νέου σχέση στα κρυφά.  

2.4. Η αποκάλυψη της σχέσης και η λύση της υπόθεσης  

Ωστόσο ο έρωτας του ζευγαριού θα αποκαλυφθεί σύντομα. Η αλλαγή στη διάθεση της 

Χρυσορρόης, η οποία όχι μόνο δεν θρηνεί ολημερίς όπως συνήθιζε, αλλά αντίθετα φαίνεται να είναι 
πλέον ευδιάθετη, θα προκαλέσει την περιέργεια των ανθρώπων που έχουν επιφορτιστεί με τη φύλαξή 
της. Εκείνοι με τη σειρά τους θα οργανώσουν την παρακολούθηση της βασίλισσας κατά τις βραδινές 

ώρες και με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν αντιληπτές οι νυχτερινές επισκέψεις του Καλλίμαχου στη 
σκηνή της. Όπως ήταν αναμενόμενο, θα ειδοποιηθεί ο βασιλιάς, ο οποίος λείπει σε εκστρατεία 

(188.2177-194.2276). Εντύπωση προκαλεί στην επιστολή που του στέλνουν ότι το κύριο έγκλημα 
για το οποίο κατηγορείται η Χρυσορρόη δεν είναι η ύπαρξη ενός εραστή από μόνη της, όσο το ότι ο 
εραστής αυτός «δεν είναι ούτε ευγενής, ούτε αριστοκράτης, αλλά ένας εργάτης, ο βοηθός του 

κηπουρού του κάστρου» (194.2271-2272). 
Όμως και η αντίδραση του βασιλιά δεν είναι ίδια ως προς τον βοηθό του κηπουρού και ως προς 

τη βασίλισσα. Για τον μεν πρώτο διατάσσει την άμεση σύλληψή του. Για τη Χρυσορρόη όμως ζητάει 
να διατηρηθεί η έως εκείνη τη στιγμή μεταχείρισή της και να εξακολουθήσουν να της αποδίδονται 
τιμές. Επίσης, ενώ ο Καλλίμαχος προφυλακίζεται μέχρι τη δίκη, της οποίας θα προεδρεύσει ο ίδιος 

ο βασιλιάς, η Χρυσορρόη παραμένει ελεύθερη. Η λήψη της όποιας απόφασης θα παρθεί μόνον αφού 
ο βασιλιάς επιστρέψει και εξετάσει εις βάθος όλα τα στοιχεία, στηριζόμενος στην προσωπική του 

κρίση. Γίνεται, λοιπόν, φανερός ο ρόλος των διαφορετικών κοινωνικών τάξεων όσον αφορά στην 
απόδοση της δικαιοσύνης (194.2301-196.2319). 

Επιπλέον, όταν πια φτάνει η ώρα της δίκης η Χρυσορρόη και όχι ο Καλλίμαχος είναι εκείνη 

που θα αναλάβει να υπερασπιστεί το ζεύγος. Θα αντιμετωπίσει μάλιστα τον βασιλιά με μεγάλο 
θάρρος και θα εκφωνήσει έναν εντυπωσιακό λόγο. Η Χρυσορρόη απευθύνει ένα ευφυές ερώτημα 

στον βασιλιά, το οποίο αντιστρέφει τους ρόλους του κατήγορου και του κατηγορούμενου. Τι θα 
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έπραττε ο βασιλιάς, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την απόδοση της δικαιοσύνης, διερωτάται, αν 
υπήρχε ένας γεωργός ο οποίος φύτευε ένα αμπέλι με τα χέρια του, το σκάλιζε, το κλάδευε, το 
φρόντιζε και μοχθούσε νυχθημερόν για την ασφάλειά του και την προστασία του από τα πουλιά• και 

ενώ το αμπέλι αυτό θα κάρπιζε και τα σταφύλια θα ήταν έτοιμα για τρύγο, εμφανιζόταν κάποιος 
άλλος ο οποίος θα τα έκοβε για τον εαυτό του; Ο βασιλιάς θα απαντήσει χωρίς δισταγμό ότι θα 

καταδίκαζε σε αποκεφαλισμό τον κλέφτη, όχι μόνο για να αποκαταστήσει την αδικία, αλλά και για 
να παραδειγματίσει και τους υπόλοιπους. Η Χρυσορρόη τότε επανέρχεται και βάζει στη θέση του 
γεωργού τον Καλλίμαχο, ο οποίος μόχθησε για τον έρωτά του, ενώ στη θέση του σφετεριστή της 

σοδειάς μπαίνει αναπόφευκτα ο ίδιος ο βασιλιάς, χωρίς ωστόσο να κατονομάζεται. Ο βασιλιάς- 
δικαστής μπροστά σε ένα τέτοιο ερώτημα που έχει απευθυνθεί μπροστά σε πλήθος ανθρώπων που 

παρακολουθούν τη δίκη και δεσμευόμενος τόσο από την δική του παρατήρηση που προηγήθηκε, όσο 
και από τον ρόλο του ηγεμόνα που του επιτάσσει να είναι δίκαιος, δεν μπορεί παρά να αθωώσει το 
ζευγάρι, αν και η ετυμηγορία δεν ανακοινώνεται ακόμα (204.2452- 206.2494).  Μόνο στο σημείο 

αυτό θα απευθύνει τον λόγο στον Καλλίμαχο, από τον οποίο ζητάει ουσιαστικά να μάθει δύο 
πράγματα: το πρώτο και κυριότερο είναι η καταγωγή του, ενώ στη συνέχεια θα θελήσει να μάθει και 

τις λεπτομέρειες της υπόθεσης οι οποίες του διαφεύγουν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όταν πλέον 
πληροφορείται ότι ο Καλλίμαχος κατάγεται, όπως και η Χρυσορρόη, από βασιλική γενιά, δεν έχει 
πλέον κανέναν ενδοιασμό. Όχι μόνον θα τους απαλλάξει από τις κατηγορίες αλλά θα τους κάνει και 

δώρα και θα τους παραχωρήσει, επιπλέον, φρουρά η οποία θα τους συνοδεύσει πίσω στο 
Δρακοντόκαστρο (206.2495-212.2605). Γίνεται φανερό ότι η κοινωνική θέση των δύο νέων καθιστά 

ταιριαστό το ζευγάρωμά τους στα μάτια του βασιλιά. 

3. Συμπεράσματα 

Από τα κείμενα που εξετάσαμε καθίσταται σαφές ότι αναγκαία προϋπόθεση για την σύναψη 

ερωτικής σχέσης και για τον γάμο ενός ζευγαριού είναι το να ανήκουν και οι δύο στην ίδια κοινωνική 
τάξη, γεγονός το οποίο αναμφίβολα αποτελεί έναν σημαντικό περιορισμό ως προς την κοινωνική 
κινητικότητα και το οποίο διαιωνίζει το υπάρχων στάτους των κοινωνικών τάξεων (Karatolios, 

2021). Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη κι όταν εμφανίζεται ένας αντίζηλος στην ιστορία, αυτός είναι 
βασιλιάς, αφού σε μια πριγκίπισσα δεν θα ταίριαζε τίποτα λιγότερα από αυτό. 

Επιπλέον, απαραίτητη κρίνεται και η γονική συναίνεση, αν όχι η επιλογή των νεόνυμφων από 
τους γονείς τους. Ωστόσο, σε αντίθεση από ό,τι θα περιμέναμε ίσως με βάση τα παραπάνω, τα 
ζευγάρια τα οποία παρουσιάζονται στις ιστορίες που εξετάστηκαν εμφανίζονται να αγαπιούνται 

αληθινά και βαθιά και να μην έχουν την αίσθηση ότι προχωρούν σε ένα γάμο από συμφέρον. 
Σημείωση: Η εργασία γράφτηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «Ο Κόσμος Της 

Παλαιολόγειας Μυθιστορίας. Αναπαραστάσεις του ατόμου και της κοινωνίας στα ελληνόφωνα 
αφηγηματικά έργα της Ύστερης Μεσαιωνική περιόδου (13ος - 15ος αι.). Μια διεπιστημονική 
προσέγγιση σε ζητήματα ταυτότητας, ετερότητας, έμφυλων ρόλων και ιδεολογίας.» Το έργο 

χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), με αρ. Σύμβασης Έργου 1918, στα πλαίσια της 1ης 

Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών. 
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ΟΨΕΙΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΑΝΑ  

ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 
 

Λίπα Βασιλική 

Διδάκτωρ Ιστορίας-Αρχαιολογίας 
 

Καμνής Ιωάννης 

Υποστράτηγος ΕΑ, πρώην Αντιπρόεδρος ΔΣ Πολεμικού Μουσείου,  
Νομικός, Ψυχολόγος 

Περίληψη 

Η υγειονομική και κοινωνική κρίση λόγω της  πανδημίας COVID-19, ανέδειξε την 

ανομοιογενή κι υφέρπουσα ευαλωτότητα στον πλανήτη. Ταυτόχρονα, την ανάγκη να «συμβαδίσει» 
η ανθρωπότητα για την αντιμετώπιση της. Η πανδημία αυτή δεν υπήρξε η πρώτη στην ιστορία. 
Ενάντια στις νόσους, ο άνθρωπος αναζήτησε πρακτικές ίασης,  εξαγνισμού, καθαρμού. Η πανάρχαια 

ελληνική κληρονομιά αποδεικνύει τη συστηματοποίηση της ιατρικής από την Εποχή του Χαλκού. Η 
ύπαρξη της λέξης γιατρός στην Γραμμική Α και Β και της λέξης Παιάν, όνομα του θεϊκού γιατρού -

γνωστό προσωνύμιο του Απόλλωνος και η παιάνια ωδή του, αποδεικνύουν τις παμπάλαιες εναγώνιες 
προσπάθειες του ανθρώπου να απαλλαχθεί από τα δεινά. Επιπλέον, και την ανάγκη του για καλή 
αρχή εγχειρημάτων, εξύμνησης του θριάμβου και της ευγνωμοσύνης προς τον/τους θεραπευτή/ές 

θεό/ούς. Έφτασε ως τις μέρες μας ως εμβατήριο. Ο παιάνας για χιλιάδες χρόνια συνοδεύει ποιητικά 
και ρυθμικά τον «βηματισμό» της εξέλιξης, ρίχνοντας «ηχηρό» και ενίοτε «εκκωφαντικό» φως κατά 

των συμφορών της ανθρωπότητας.  
 
Λέξεις κλειδιά: Παιάν, ιατήρ, ύμνος, εμβατήριο  

Κυρίως μέρος 

Η ιατρική είχε ήδη συστηματοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο από την Εποχή του Χαλκού. Μια 

από τις βασικές αποδείξεις είναι η αρχαιότατη ελληνική λέξη «   » (i-ja-te),«ἰατήρ» ή «ἰητήρ», ο 
ιατρός, γνωστή από τα αρχεία της Γραμμικής Β (Ventris, Chadwick 1953, 44, 74, 123). Η λέξη 
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αναγράφεται σε πήλινη πινακίδα από την Πύλο (PYEq146.9), που χρονολογείται στον 13ο π.Χ. 
αιώνα. Ως γνωστόν, η αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β απέδειξε ότι πρόκειται για Ελληνικά 
(Ventris, Chadwick 1953∙ 1956∙1973∙ Bennet, Chadwick, Ventris 1959). Η λέξη -με την 

χαρακτηριστική ελληνική κατάληξη «–τήρ»- αναφέρεται περί το 1550 π.Χ. και πιθανά πρωιμότερα, 
καθώς έχει βρεθεί τμήμα εγχάρακτης επιγραφής πίθου από τη Φαιστό (PHZb4, Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηρακλείου: 1620, si-ma i-ja-te) σε προγενέστερη γραφή, στην Γραμμική Α (Εικ. 1) (Godart, 
Olivier 1982, 93, i-ja-te∙ Όουενς 2007, 76-78 κ.α.). Δηλαδή, η λέξη ιατρός χρησιμοποιείται στον 
ελλαδικό χώρο και η έννοιά της δεν έχει μεταβληθεί καθόλου για πάνω από 3.500 χιλιάδες χρόνια.  

Ο γιατρός των γιατρών, όμως, ο θεϊκός γιατρός, ο γιατρός των θεών ήταν ο Παιάν. Η 
αρχαιότατη αυτή ελληνική λέξη  «    », «Παιήων», «Παιάν», «Παιών» ή και «Πάων» (Παιάϝων: 

Pa-ja-wo-[ ], Pa-ja-wo-ne: δοτική), βρέθηκε καταγεγραμμένη σε πήλινη πινακίδα Γραμμικής Β στην 
Κνωσό (KNV52) (Ventris, Chadwick 1973, 126, 208, 567∙ Chadwick 1976, 88, εικ. 37). Η  πινακίδα 
(Εικ. 2), εντάσσεται στο σύστημα αρχειοθέτησης της Κνωσού σε Γραμμική Β, που χρονολογείται 

από το 1450 π.Χ. ως το 1350 π.Χ. (Δημοπούλου-Ρεθεμνιωτάκη 2006, 216). Οι πινακίδες των αρχείων 
της Κνωσού καταγράφουν προϊόντα, ζώα και ποικίλα είδη, πολλά εκ των οποίων αναφέρονται ως 

προσφορές, απαρχές και αναθήματα προς τους θεούς. Στην συγκεκριμένη πινακίδα KNV52 
αναφέρονται τα ονόματα τεσσάρων θεών: «Ἀθάνα Πότνια» (a-ta-na po-ti-ni-ja), δηλαδή Δέσποινα 
Αθηνά, «Ἐνυάλιος» (e-nu-wa-ri-jo), επωνυμία του Άρη, «Παιήων» (pa-ja-wo-[..]), προσωνύμιο του 

Απόλλωνος και «Ποτειδάων», δηλαδή Ποσειδώνας (po-si-da-[ ] ) (Chadwick 1976, 88-89). 
 

 
 

Εικόνα 1: Η επιγραφή του πίθου PHZb4 από τη Φαιστό  

Εικόνα 2: Η ενεπίγραφη πήλινη πινακίδα KNV52 από την Κνωσό  

 

Σε άλλη πινακίδα Γραμμικής Β από την Κνωσό (KNFp354) αναφέρεται μια  παρόμοια λέξη «

   » (pa-ja-ni-jo), για την οποία έχει διατυπωθεί η άποψη ότι διαβάζεται «Παιανίῳ», 
αντιπροσωπεύοντας τη δοτική πτώση ενός μηνός (Furumark 1954, 34∙ Ventris, Chadwick 1973, 126) 

ή αποτελεί όνομα του είδους (Gerard-Rousseau 1968, 164-165) ή πρόκειται για το όνομα μιας 
θεότητας (Morpurgo Davies, Duhoux 1988, 197). Μπορούμε να προτείνουμε εδώ και σύμφωνα με 
τη γράφουσα, ότι η λέξη είναι παράγωγο της λέξης Παιάν και συγκεκριμένα επίθετο, που η απόδοσή 

της μπορεί να είναι «παιάνιος» ή όπως την αναφέρει ο Αισχύλος, «παιώνιος»: «νῦν δ᾽ αὖτε σωτὴρ 
ἴσθι καὶ παιώνιος» (Ἀγαμέμνων, 2, 512: https://www.greek-language.gr). Το επίθετο «Παιώνιος», 

«παιώνειος», επικός τύπος «Παιόνιος, -ία» και «Παιωνιάς», «Παιωνίς» και «παιώνιον» σημαίνει 
αυτός/ή/ό που ανήκει, αναφέρεται ή έχει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές του Παιάνα/Παιώνα, ο 
ιατρικός, ιαματικός, θεραπευτικός που αναφέρεται στον Αισχύλο, Σοφοκλή, Αριστοφάνη. Το επίθετο 

χρησιμοποιείται και ως ουσιαστικό. Αναλυτικότερα, στο αρσενικό, ο «Παιώνιος»/«παιώνιος» είναι 
αυτός που θεραπεύει, ο γιατρός, ο κατευναστικός, καταπραϋντικός, ο φαρμακευτικός. Το θηλυκό, 

«Παιωνία/παιωνία» ήταν προσωνυμία της θεάς Αθηνάς και το ουδέτερο, «τὸ παιώνιον», σήμαινε το 
θεραπευτήριο, το νοσοκομείο. Στο ουδέτερο πληθυντικού, «τὰ Παιώνια», γιορτή προς τιμή του 
Παιώνος. Το επίθετο χρησιμοποιήθηκε και στις φράσεις «παιωνιὰς σοφίη» ή «παιωνὶς τέχνη» -η 

ιατρική τέχνη και «κέλαδος παιώνιος» -επινίκιος ύμνος. Σήμαινε ακόμη τον όμοιο με παιάνα ή ύμνο 
της νίκης (σε Αισχύλο) (LSJ: λήμμα Παιώνιος, παιώνιος). 

Έξι αιώνες σχεδόν μετά την πρώτη γνωστή καταγραφή της λέξης «Παιήων» στην Κνωσό, ο 

θεός συνέχιζε να έχει το ίδιο όνομα. Στα Ομηρικά Έπη, ο «Παιήονας» ή «Ιηπαιήων» είναι ο θεϊκός 
γιατρός και η γιατρειά του έρχεται αμέσως με φάρμακα «ὀδυνήφατα» (Ιλιάδα, Ε, 401-402, 899-904: 

greek-language.gr∙ Πανταζίδης 1892, 314, 495). Στην Ιλιάδα, Παιήονας ονομάζεται ταυτόχρονα ο 
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θεός και η ωδή, ο ύμνος, το είδος του χορικού άσματος. Ο παιάνας, ως «μολπή», απευθύνεται στον 
Απόλλωνα. Συγκεκριμένα, τα παλληκάρια των Αχαιών άδουν όλη μέρα «καλὸν παιήονα» για να τον 
κατευνάσουν και να τον ευχαριστήσουν μετά την απαλλαγή  τους από το λοιμό που τους είχε στείλει, 

όταν του Ατρέα ο γιος δε σεβάστηκε την ικεσία του λειτουργού του Χρύση  (Α, 473) και εν συνεχεία 
ως ευχαριστήριο νικητήριο άσμα, μετά από τη θριαμβευτική νίκη του Αχιλλέα έναντι του Έκτορα 

(Χ, 391).  
Ακόμη, με το όνομα «γιοί του Παιήωνος» επί Ομήρου αποκαλούνταν οι γιατροί. Ο Ασκληπιός, 

στην Ιλιάδα αναφέρεται ως εξοχότατος γιατρός εκ Τρίκκης, όπου και υπήρχε «τό ἀρχαιότατον καὶ 

ἐπιφανέστατον» Ασκληπιείο του, σύμφωνα με τον γεωγράφο του 1ου αι. π.Χ. Στράβωνα 
(https://www.greek-language.gr/ Ασκληπιός∙ http://odysseus.culture.gr Αρχαιολογικός χώρος 

Αρχαίας Τρίκκης/Ασκληπιείο Τρικάλων). Ήταν ο πατέρας του Μαχάονα και  Ποδαλείριου, 
στρατιωτικών ιατρών των Ελλήνων στον Τρωικό Πόλεμο (Ιλιάδα, Β731, Δ194, Λ518), ενώ στους 
μετέπειτα αναφέρεται ως θεός της ιατρικής, γιός του Απόλλωνα (Πανταζίδης 1892, 104∙ Grimal 

1991, 114-5). Ο Όμηρος τον αναφέρει ως «ἰητῆρ ἀγαθώ» (Ιλιάδα, Β732) και άμεμπτο θεραπευτή, 
συγκεκριμένα «ἀμύμονος ἰητῆρος» (Δ194), που είχε λάβει τις γνώσεις του στην ιατρική από τον 

κένταυρο Χείρωνα (Λ219). Η ιατρική τέχνη του Ασκληπιού εξασκήθηκε από τους απογόνους του 
Ασκληπιάδες, με πιο φημισμένο τον Ιπποκράτη. Αναφέρονται περίπου 300 Ασκληπιεία στον 
Ελλαδικό χώρο, που ήταν λατρευτικοί χώροι και συνάμα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κέντρα υγείας, 

λουτρά (Edelstein, Edelstein 1998). Αξίζει να αναφερθεί ότι στον Αισχύλο η λέξη «παιών» 
χρησιμοποιείται και με την έννοια του γιατρού/φροντιστή, προσδιορίζοντας θηλυκό, δηλαδή της  

ιατρού/της γιάτρισσας (Αγαμέμνων, 99, μτφρ. Γρυπάρης 1911: greek-language.gr).  
 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα διαπιστώνουμε ότι, για τόσες χιλιάδες χρόνια και ως 

σήμερα, η λέξη ιατρός και η λέξη παιάνας συμπεριλαμβάνονται στο ελληνικό λεξιλόγιο και είναι εν 

χρήσει. Μεταξύ των δυο λέξεων διαφαίνεται η εξής διαφορά: η λέξη «ἰατήρ» αναφέρεται κυρίως σε 
θνητούς -ακόμη και για τον Ασκληπιό, που εν συνεχεία ηρωποιήθηκε και θεοποιήθηκε, ενώ η λέξη 
«Παιήων» χρησιμοποιήθηκε για τον θεϊκό γιατρό και την ωδή του. Στη συνείδηση των αρχαίων 

Ελλήνων από την εποχή του Ομήρου και πριν από αυτόν, θεός και άσμα ταυτίζονται, τουλάχιστον 
ονομαστικά∙ η ίδια λέξη για τον θεό, τη θεία γιατρειά και το άσμα, δηλαδή το ρυθμό, τη μουσική. 

Και ως τα πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια αναφέρεται: «Ὁ δὲ παιάν ἐστιν εἶδος ᾠδῆς εἰς πάντας νῦν 
γραφόμενος θεούς, τὸ δὲ παλαιὸν ἰδίως ἀπενέμετο τῷ Ἀπόλλωνι καὶ τῇ Ἀρτέμιδι ἐπὶ καταπαύσει 
λοιμῶν καὶ νόσων ᾀδόμενος.», σύμφωνα με τον Πρόκλο (Westphal 1866, 242 κ.ε.). Επιπλέον, ο 

παιάνας αποτέλεσε ωδή για καλή αρχή εγχειρημάτων ως οιωνός επιτυχίας, άσμα θριάμβου για τη 
νίκη και ευχαριστήριο ύμνο προς τον/τους θεό/ούς. Όπως μας περιγράφει και ο Αισχύλος, παιάνες 

τραγουδούσαν και οι στρατιώτες οι επερχόμενοι σε μάχη (Πέρσαι, 388-94: greek-language.gr), 
δηλαδή ως εμβατήριο. Ο παιάνας εξελίχθηκε και σε άλλα είδη, όπως πένθιμος, γαμήλιος, 
ευχαριστήριος, επιτραπέζιος και άλλους, που σχετίζονται κυρίως με αλλαγές, μεταβάσεις, 

διαβατήριες τελετές και ενάρξεις. Ως προς αυτό και η χρήση της χαρακτηριστικής έκφρασης 
«εξάρχειν τον παιάνα», ή «εξάρχεσθαι τον παιάνα», έκφραση που πιστοποιούν οι Ξενοφώντας, 

Πλούταρχος, Αρχίλοχος (LSJ, λήμμα «ἐξάρχω»).  
Στον Ομηρικό «Ὕμνο εἰς Ἀπόλλωνα» (τέλος του 7ου ή αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.), ο Πύθιος 

Απόλλων ηγείται του παιάνα, ως κορυφαίος, κιθαρίζοντας και οι Κρήτες, πρώτοι ιερείς του, άδουν 

το άσμα του κατά τη διάρκεια της τελετουργικής πομπής καθιέρωσης του ναού του στους Δελφούς 
(στ. 514-519, βλ. σχ. Allen, Sikes 1904, 125∙ www.greek-language.gr). Σύμφωνα με τον Ύμνο, οι 

«Κρῆτες ἀπὸ Κνωσοῦ Μινωΐου» προερχόμενοι γίνονται συμμέτοχοι της ίδρυσης του μαντείου και 
του σπουδαιοτάτου κέντρου λατρείας του θεού, υπό την καθοδήγησή του. Διαφαίνεται έτσι μια 
σημαντική σχέση της πρωταρχικής λατρείας και των τελετουργιών του Απόλλωνα με την Κρήτη, 

όπως επίσης αυτή εκφράζεται και με τη φράση «Κρητῶν παιήονες» στον Ύμνο εις Απόλλωνα (393, 
514-8∙ σχ. βλ.: Huxley 1975, 120, υπος. 6). Στα παραπάνω συμπεράσματα συνάδουν και η πυκνότητα 

των τόπων λατρείας του στο νησί, στην Kνωσό, τη Γόρτυνα (Εικ.4), τη Δρήρο (Εικ. 5) και αλλού 
(http://odysseus.culture.gr/∙ https://www.scuoladiatene.it∙ Δημοπούλου-Ρεθεμνιωτάκη 2006, 372-3). 
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Μάλιστα, τα λατρευτικά του επίθετα «Δελφίνιος» και «Πύθιος», είναι αυτά που καταγράφονται και 
στον Ομηρικό Ύμνο σχετικά με την ίδρυση του μαντείου των Δελφών (Εικ. 6).  

 

 
 

Εικόνα 3: Κατακόρυφη λήψη του ναού του Απόλλωνα Πυθίου στη Γόρτυνα  

(ΙΑΣΑ: S. Amici, A. Jaja, Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης)  

Εικόνα 4: Η «Απολλώνια Τριάδα» από το Δελφίνιο της Δρήρου Λασιθίου, τέλος 8ου αιώνα π.Χ.  

(Δημοπούλου-Ρεθεμνιωτάκη, 372-3) 

Εικόνα 5: Ο ναός του Απόλλωνα στους Δελφούς  (φωτογραφία από το διαδίκτυο) 

 
Τη μακραίωνη αυτή παράδοση φέρουν και οι ιστορίες εξιλασμών, καθαρμών και ίασης της 

Αθήνας και της Σπάρτης από δυο ξακουστούς Κρητικούς της αρχαιότητας, τον Επιμενίδη και τον 

Θαλήτα, κατ’ εντολή του μαντείου των Δελφών και αποτελούν ένα επιπλέον αποδεικτικό στοιχείο 
των προαναφερόμενων. Ο Απόλλωνας ήταν ο κατ' εξοχήν θεός των καθαρμών κι οι ιερείς του, που 

ήταν ειδικοί σε αυτούς, αποκαλούνταν «καθάρται». Ο πιο φημισμένος από όλους ήταν ο Επιμενίδης 
ο Κρης, καταγόμενος από την Κνωσό ή τη Φαιστό, που απάλλαξε τους Αθηναίους από το  
«Κυλώνειον άγος», στα 600 π.Χ. περίπου  (βλ. σχετ. Lebedev 2015, 550-584). Κι ο Θαλήτας από τη 

Γόρτυνα, που έζησε περί του 7ου αιώνα π.Χ., αοιδός και μουσικός, που συνέθεσε περίφημους παιάνες 
και υπορχήματα, απάλλαξε τη Σπάρτη από το λοιμό με τη μουσική του (Λάμπρος 1885, Α, 135∙ 

Huxley 1975, 120, 122-123, υπος. 7). Γενικότερα, οι παιάνες ήταν μονωδικά άσματα με συνοδεία 
κιθάρας ή αυλού ή χορικά άσματα προς τιμή του Απόλλωνος. Το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα 
ήταν η επωδός « ἰὴ Παιάν» (greek-language.gr). Συγγράφονταν σε στροφές και αντιστροφές. Κύριο 

μέτρο μουσικό των παιάνων ήταν ο πεντάχρονος ρυθμός και ο μετρικός τους «πους» ήταν δύο 
βραχύχρονες (ή μία μακρόχρονη) και μία μακρόχρονη συλλαβή υ υ - , ενώ σύμφωνα με τον 

Αριστοφάνη, στην προσωδία, «παιών» ήταν ο «πόδας» που αποτελείται από τρεις βραχείες και μια 
μακρά συλλαβή, ¯˘˘˘, ˘¯˘˘, ˘˘¯˘, ˘˘˘¯  (σχετικά βλ. Αριστοτέλη Ρητορική, VIII, 1409: greek-
language.gr∙ Huxley 1975, 119-120∙ LSJ: λήμμα Παιάν). Δείγματα παιάνων σώθηκαν από τους 

Αθηναίο, Λιμήνιο, Πίνδαρο, Αριστόνοος, Αρχίλοχο, Βακχυλίδη (greek-language.gr∙ Rutherford 
2001). 

Ο θεός Παιήων αρχικά θεωρείται ότι «είναι διάφορος του Απόλλωνος, όστις παρ’ Ομήρου 
ακόμη δεν μνημονεύεται ως ιατρός. Παρά τοις μετέπειτα όμως είνε επώνυμον του Απόλλωνος» 
(Πανταζίδης 1892, 495). Αν και πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι την ίδια περίπου εποχή, τον 7ο αιώνα 

π.Χ., ο Ιηπαιήων είναι ήδη γνωστό προσωνύμιο του Απόλλωνος (Πανταζίδης 1892, 314) 
προερχόμενο από το παιανικό επίφθεγμα «ἰὴ Παιάν» (Ὕμνος εἰς Ἀπόλλωνα, 272, 500, 517 κ.α.∙ 

Πανταζίδης 1892, 314∙ Palaima 2001, 455 κ.ά.). Ως προσηγορικό όνομα ο Παιάνας αποδίδεται και 
αργότερα στο έργο του Αισχύλου «Αγαμέμνων» (99), του Σοφοκλή «Φιλοκτήτης» (168), του 
Ευριπίδη «Ιππόλυτος» (1373). Στο πάνθεο της Κλασικής Εποχής, Παιάνας ονομάζεται ο Απόλλων 

με την ιδιότητα του γιατρού-θεραπευτή, σωτήρα και λυτρωτή. Στο πλαίσιο μιας εξελικτικής πορείας 
στην ιστορία της θρησκείας έχει διατυπωθεί επίσης η άποψη ότι ο θεϊκός γιατρός Παιήων 

αντικαταστάθηκε σταδιακά από τον Απόλλωνα και υποσκελίστηκε εν συνεχεία από τον Ασκληπιό, 
που είναι γιος του (Grimal 1980, 114, 519∙ Burkert 1985, 145). 

Στους Δελφούς, στο Θησαυρό των Αθηναίων, σώθηκαν εγχάρακτοι δυο ύμνοι στον Απόλλωνα 

με μουσικό υπομνηματισμό (Reinach 1912∙ Κολώνια 2006, 250-253). Είναι οι: «Παιάν καὶ 
προσόδιον εἰς τὸν θεὸν ὃ ἐπόησεν καὶ προσεκιθάρισεν Λιμήνιος Θοίνου Ἀθηναῖος» και «Ἀθήναιος 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

123 

Παιὰν καὶ ὑπόρχημα εἰς τὸν θεόν» » που εκτελέστηκαν στην Πυθαΐδα του 128/7 π.Χ. 
(http://odysseus.culture.gr Θησαυρός των Αθηναίων). Η ανασύνθεση της μουσικής τους έχει 
επιχειρηθεί (σχ. βλ. εξ αυτών: Aulites 2011).  Στον παιάνα του, ο «Λιμήνιος» μας δίνει μια πολύτιμη 

πληροφορία: «Παιήονα κικλήισκ[ομεν ἅπας] λαὸς α[ὐτο-]χθόνων», δηλαδή «Παιήονα τον 
ονομάζουμε όλος ο γηγενής λαός» (Pöhlmann, Σπηλιοπούλου 2007, 132-134). Συνεπώς και σύμφωνα 

με τη μαρτυρία του Λιμηνίου, το 127/8 π.Χ., ο θεός Απόλλωνας καλούνταν με το ίδιο όνομα της 
Γραμμικής Β και των Ομηρικών Επών. Ο Παιήονας ήταν ο Απόλλωνας -έτσι τον αποκαλούσε ο 
κόσμος και μάλιστα οι γηγενείς. 

 

 
 

Εικόνα 6: Ο Θησαυρός των Αθηναίων, Δελφοί (http://odysseus.culture.gr) 

Εικόνα 7: Τμήμα εγχάρακτου Παιάνα, Θησαυρός των Αθηναίων (Κολώνια 2006, 250-253) 
Εικόνα 8: Μουσική μεταγραφή της 3ης μεγαλύτερης στροφής του 1ου Πιάνα (Κολώνια 2006, 252)  

 

 
 

Εικόνα 9: Το κεφάλι του χρυσοελεφάντινου αγάλματος πιθανότατα του Απόλλωνος, 6ος αιώνας π.Χ. (Κολώνια 2006, 165-172) 

 

Ο Απόλλων, Άπολλον, Απέλλων, Άπελλον, Απελλαίος, Απείλων, Απελλίων, Απελλής ή και 
Άπλουν « ἦν υἱὸς τοῦ Διὸς καὶ τῆς Λητοῦς, ἀδελφὸς δὲ τῆς Ἀρτέμιδος». Γεννηθεὶς σύμφωνα με τον 

Όμηρο (Ιλιάδα, Δ101) στην Λυκία και κατὰ τοὺς Ομηρικούς ύμνους (Ὕμνος εἰς Ἀπόλλωνα, 49 κεξ.) 
και μετεγενέστερους συγγραφείς στην Δήλο. Αν και ο Διόδωρος ο Σικελιώτης υποστηρίζει πως 
γενέθλιος τόπος του Απόλλωνα είναι η Κρήτη. Στον Όμηρο είναι ο δοτήρ της μαντοσύνης (Ιλιάδα, 

Α72), αυτός που παρέχει στους ραψωδούς τη γνώση του παρελθόντος και μουσηγέτης (Α603), θεός 
της μουσικής, της τοξικής και της ιατρικής. «Ὁ αἰφνίδιος θάνατος τῶν ἀνδρῶν ἀπεδίδετο εἰς τὰ ἀγανὰ 

αὐτοῦ βέλεα, ὡς ὁ τῶν γυναικῶν εἰς τὴν Ἄρτεμιν» και «τὰ βέλη αὐτοῦ παρίστανται ὡς προξενοῦντα 
φοβερὸν λοιμόν» (Α50 κεξ.). Ο ίδιος θεός που με τα βέλη του προξενεί φοβερό λοιμό, είναι ο ίδιος 
θεός της ιάσεως και με αυτήν την ιδιότητα του αναφέρεται κυρίως ως Παιάν, ιατρός, ιατρομάντις και 

συνδέεται με τον ομώνυμο λατρευτικό του ύμνο, τον παιάνα. 
Ο Απόλλωνας είχε πάμπολλα λατρευτικά επίθετα, τα οποία προσδιόριζαν τις μορφές του, τις 

ιδιότητές του και τους τόπους λατρείας του (Παράρτημα). Από τα προσωνύμια του θεού, πάμπολλες 
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ήταν και οι επικλήσεις του ως προστάτη, φύλακα, γιατρό, λυτρωτή, σωτήρα, μεταξύ αυτών με τα 
επίθετα Ακέστωρ, Ακεστήρ, Ακέσιος, Αλεξίκακος, Αλεξίμορος, Απελευθερωτής, Αποτρόπαιος, 
Αρότριος, Ασγελάτας ή Ασγελαίος, Ιατρός και Μέγας Ιατρός, Βοήθιος, Επικούριος, Επήκοος, 

Ηπιόχειρ, Σωτήρ, Ιατρομάντις, Ιήιος, Ιηπαιήων, Ιασίων, Γιασίων, Καθάρσιος, Κλυτόμητις, 
Κουροτρόφος, Προστάτης, Προστατήριος, Προφύλαξ, Ρυτήρ, Στρατάγιος, Στρατηγός, Σωτήρ και 

φυσικά Φοίβος, δηλαδή καθαρός, ιερός.  
Η θεϊκή μορφή του Παιάνα, όπως καταγράφεται στην Ελληνική ήδη από την Εποχή του 

Χαλκού, αποτελούσε τη λαμπερή όψη ενός θεού, που γνωρίζουμε από τον Όμηρο και μετά, με το 

όνομα «Απόλλων». Η θεϊκή του ύπαρξη όμως έχει δυο αντίθετες όψεις: από τη μια ο θεός τιμωρός 
που «σπέρνει» λοιμούς, αρρώστιες, επιδημίες, πολέμους, κακά, αλλά που είναι ο ίδιος γιατρός και 

θεραπευτής όλων. Είναι ο τοξοβόλος θεός πολεμιστής που μάχεται ενάντια στο κακό, ο καθαρτήριος. 
Αυτός ορίζει τον κόσμο των θνητών και των αθανάτων (Ιλιάδα, Χ7-13) και τιμωρεί την ύβρη, την 
παραβίαση του εθιμικού δικαίου της φιλοξενίας, τη μη απονομή δικαιοσύνης. Είναι  ο θεός που 

προτρέπει: «γνῶθι σ’ αυτόν». Είναι ο ίδιος Λοίμιος και Ιατήρ. Τιμωρεί τους Αχαιούς με λοιμό στην 
Τροία, που απαρνήθηκαν την ικεσία του ιερέα του Χρύση· τους Θηβαίους, για το νεκρό βασιλιά 

Λάιο· τους Κενταύρους, που παραβίασαν το νόμο της φιλοξενίας· τη Νιόβη, που καυχήθηκε για την 
ανώτερη καταγωγή της και ότι είχε περισσότερα παιδιά από τη μητέρα του· τον Γίγαντα Τιτυό, που 
αποπειράθηκε να βιάσει τη μητέρα του Λητώ (www.greek-language.gr). Είναι ο Παιάνας και ο 

παιάνας∙ θεός και μουσική: το άσμα της μάχης και το άσμα της νίκης∙ η ωδή των ευοίωνων ενάρξεων 
και της ευχαριστίας για το καλό αποτέλεσμα και εν τέλει της ευγνωμοσύνης στο θείο μεγαλείο της 

λύτρωσης. Ας αναφερθούμε με έμφαση και στο πιο σημαντικό στοιχείο του Παιάνα, το «παιανικὸν 
ἐπίφθεγμα» που είναι αυτό που χαρακτηρίζει και ονοματίζει τον θεό και τον πανάρχαιο ύμνο του, 
τον ύμνο στον σωτήρα θεό: «ἰὲ παιᾶνα θεὸν ἀείσατε λαοί» (Παιάν Λιμηνίου).  

Η λαμπρότητα του Παιάνα και η αισιοδοξία του άσματος ενέπνευσε διαχρονικά την 
ανθρωπότητα. Ο παιάνας, η αδιαπραγμάτευτη παγκόσμια σταθερά διέγερσης του συναισθήματος, 
μετακενώνει  υψηλά ιδανικά και αξίες, απαραίτητα δομικά υλικά αντιμετώπισης της ευαλωτότητας. 

Ύψιστο παράδειγμα ευαλωτότητας στην παγκόσμια ιστορία υπήρξε η νόσος  της ευλογιάς Variola. 
Η αρρώστια που χρονολογείται από το 10.000 π.Χ. θέρισε εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς εξαιρέσεις 

(Hopkins 1980, 22-26∙ Behbehani 1983, 455–509∙ Barquet, Domingo 1997, 635–42). Η 
ανθρωποκτόνος όμως ευλογιά έγινε ευλογία, καθώς υπήρξε η αιτία δημιουργίας του πρώτου 
εμβολίου στην ιστορία, από τον Βρετανό γιατρό Edward Jenner το 1796 (Dunn 1996, 77-78∙ Stern, 

Markel 2005, 611–621). Έκτοτε και ως σήμερα ακολούθησε η ανακάλυψη πολλών εμβολίων και 
φαρμάκων, καθώς και νέες επιστημονικές ανακαλύψεις οδήγησαν και οδηγούν στη σωτηρία της 

ανθρωπότητας από πολλά δεινά.   
Στις σύγχρονες εκφάνσεις του παιάνα και στους τρόπους αντιμετώπισης της ευαλωτότητας, 

συνέβαλε και η κοσμοαντίληψη της μετανεωτερικότητας, ανατρέποντας σταθερές αξίες, όπως ο 

τόπος και ο χρόνος. Ο «παιάνας», ως μέσο ίασης σώματος και ψυχής, αξιοποιώντας τα νέα 
επικοινωνιακά εργαλεία, προσφέρει τις θεραπευτικές του ιδιότητες, δημιουργώντας τις κατάλληλες 

γέφυρες-συνθήκες για να ενωθούν οι άνθρωποι σε κάτι υψηλό -κοινά αποδεκτό. Ακόμη και μέσα 
από τις πλατφόρμες του διαδικτύου, η παγκόσμια κοινωνία αφηγείται την ανθρώπινη επιθυμία για 
τη συνάντηση και παράλληλα τον εξορκισμό του φόβου της απώλειας και του θανάτου. Για να 

ξορκίσει το κακό, ο άνθρωπος χρησιμοποίησε διαχρονικά την μουσική. Τη λειτουργία βιώσαμε με 
τα τραγούδια, τις μουσικές και τα ρυθμικά συνθήματα των ανθρώπων που έβγαιναν στα μπαλκόνια 

τους στη διάρκεια του μέτρου του εγκλεισμού για τη μη μετάδοση της σύγχρονης πανδημίας. Την 
ίδια λειτουργία επιτέλεσε ακόμη και η σύνθεση μουσικής με έμπνευση από τις δομές των πρωτεϊνών 
που περιβάλλουν τον νέο ιό (Buehler 2020).  

 Να αναφερθούμε και σε δυο σύγχρονους Ελληνικούς παιάνες, που με ισχυρό συμβολισμό 
συνέβαλλαν στη  διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας και ανύψωσης του ηθικού των μαχόμενων  

τμημάτων στις περισσότερες  πολεμικές μας επιχειρήσεις, τον Θούριο του Ρήγα και τον Εθνικό μας 
Ύμνο. Όσον αφορά το Θούριο, ο επαναστατικός αυτός ύμνος κινητοποίησε το θυμικό, που με λέξεις 
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λακωνικές, μελωδικές, πειστικές, με δύναμη διάσπασης του ψυχικού πυρήνα, δεν αποτέλεσε 
συμπτωματική εκδήλωση περιστάσεων, αλλά συνειδητή έκφραση πεποιθήσεων ριζωμένων από 
αιώνες στα κύτταρα της φυλής μας. Όσον αφορά τον Εθνικό Ύμνο, ο επτανήσιος συνθέτης Γεώργιος 

Λαμπελέτ διηγείται ότι ο Μάντζαρος καθόταν στο πιάνο μελοποιώντας τον και ο Σολωμός βάδιζε με 
μεγάλα βήματα σε όλη την έκταση του δωματίου, επιζητώντας διακαώς στο άκουσμα της μελωδίας 

του: «να ειμπορεί ο στρατιώτης να βηματίζει ρυθμικά στον χρόνο της Marche» (μαρς: από τα 
γαλλικά, προχωρώ – παρελαύνω, υποδηλώνοντας κίνηση προς τα εμπρός με ορμητική–επιθετική 
χροιά).  

Εν κατακλείδι, ο Παιάνας/παιάνας συναντά την ενδόμυχη ανθρώπινη ανάγκη του σώματος και 
της ψυχής για ίαση. Αν μη τι άλλο: το φωτεινό θεϊκό πνεύμα του Παιάνα, ως νοητική Ελληνική 

σύλληψη, «κατοικούσε» πάντα σε τούτον τον τόπο και ο Παιάνας, σε όλες του τις μορφές, ως σήμερα 
«απλώνει» θεϊκή μουσική στα βήματα της εξέλιξής μας. 
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ΟΨΕΙΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ 

ΥΠΟΜΕΙΟΝΩΝ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  
 

Μήτση-Αναγνώστου Μαρία 

Διδάκτωρ Αρχαίας Ιστορίας Ε.Κ.Π.Α. 

 

Περίληψη  

Στο πλαίσιο της ειδικότερης στόχευσης για διερεύνηση της ιστορικότητας του φαινομένου της 

κοινωνικής ευαλωτότητας, η παρούσα μελέτη εστιάζει στην Αρχαιότητα (οι χρονολογίες είναι π.Χ.) 
προβάλλοντας την περίπτωση μιας ειδικής κοινωνικής ομάδας στη Σπάρτη, των λεγόμενων 

«υπομειόνων», η εμφάνιση των οποίων συνδέεται κυρίως με το φαινόμενο της ολιγανθρωπίας. 
Βασιζόμενη μεθοδολογικά στην πρωτογενή έρευνα των πηγών, σε συνδυασμό με την κριτική 
βιβλιογραφική έρευνα, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο 

προσλαμβάνεται και αντιμετωπίζεται η κοινωνική ευαλωτότητα στη σπαρτιατική κοινωνία μέσα από 
το παράδειγμα των υπομειόνων. Εκκινώντας από την αποτύπωση των κύριων χαρακτηριστικών της 

πολυπληθούς αυτής κοινωνικής ομάδας, γνωστής στη βιβλιογραφία και ως κοινωνική κατηγορία των 
«υποδεεστέρων» (inférieurs libres), η μελέτη εστιάζει στην ανάδειξη του ρόλου του σπαρτιατικού 
οίκου ως του διαμεσολαβητικού παράγοντα, στην αξιοποίηση του οποίου οφείλεται η επιτυχία της 

Σπάρτης να αποφύγει τις επιπτώσεις της κοινωνικής ευαλωτότητας και να διασφαλίσει την κοινωνική 
της συνοχή και πολιτική ισορροπία.  

 
Λέξεις κλειδιά: Σπάρτη, ολιγανθρωπία, υπομείονες, Κινάδων, σπαρτιατικός οίκος 

1. Εισαγωγή 

Από τα τέλη του 7ου αιώνα, εποχή κατά την οποία συντελούνται σημαντικές 
κοινωνικοπολιτικές μεταβολές στη Σπάρτη, θα μεσολαβήσουν περίπου δύο αιώνες έως ότου η πόλη 

θα γνωρίσει μια νέα περίοδο κρίσης που θα αλλάξει ολοκληρωτικά τη φυσιογνωμία της. Κύριο 
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χαρακτηριστικό αυτής της κρίσης αποτελεί το φαινόμενο της ολιγανθρωπίας, δηλαδή της διαρκούς 
μείωσης του αριθμού των πολιτών, των λεγομένων «ομοίων», οι οποίοι συνθέτουν το πολιτικό σώμα 
της Σπάρτης. Θα πρέπει να επισημάνουμε, εδώ, ότι η πολιτική ιδιότητα στη Σπάρτη είναι άμεσα 

συνυφασμένη με τον πλούτο που απορρέει από την έγγειο ιδιοκτησία, δηλαδή τον κλήρο γης που 
αντιστοιχεί σε κάθε Σπαρτιάτη πολίτη. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η απόκτηση όσο κυρίως η διατήρηση 

των πολιτικών δικαιωμάτων εξαρτάται από την οικονομική ικανότητα του Σπαρτιάτη να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη διατήρηση της πολιτικής του ιδιότητας. Εκτός από την επιτυχή 
συμμετοχή και ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, η χρηματοδότηση της οποίας αποτελούσε ιδιωτική-

οικογενειακή υπόθεση, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονταν η συμμετοχή του 
πολίτη στα συσσίτια και στην οπλιτική φάλαγγα.  

Ωστόσο, η αυξανόμενη οικονομική εξάντληση την οποία υφίσταται ένα μεγάλο μέρος του 
πολιτικά ενεργού πληθυσμού κατά τις μακροχρόνιες πολεμικές επιχειρήσεις που συντελούνται 
κυρίως στην περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέμου έχει ως άμεσο επακόλουθο την περαιτέρω 

οικονομική αποδυνάμωση όσων ήδη αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να 
εκπληρώσουν τις πολιτικές τους υποχρεώσεις. Το πρόβλημα αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις όταν 

μετά την ήττα στα Λεύκτρα το 371 και την επακόλουθη ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους της 
Μεσσήνης το 369, η Σπάρτη χάνει τα εδάφη που κατείχε στην περιοχή της Μεσσηνίας. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι όσοι από τους Σπαρτιάτες διέθεταν μέρος της περιουσίας τους στη Μεσσηνία 

βλέπουν ξαφνικά την περιουσία τους να συρρικνώνεται, καθώς απομένουν μόνο με τις εκτάσεις γης 
που διαθέτουν στα εδάφη της Λακωνίας, ενώ σε δεινότερη θέση περιέρχονται όσοι εξαρτούσαν τους 

οικονομικούς πόρους διαβίωσής τους από κλήρους που διέθεταν αποκλειστικά στην περιοχή της 
Μεσσηνίας. Έτσι, από τον 4ο αιώνα παρατηρείται μια επικίνδυνη αύξηση του αριθμού των φτωχών 
Σπαρτιατών και ιδιαίτερα των ακτημόνων, κατάσταση η οποία  συνεπάγεται τη δημιουργία μιας 

διευρυνόμενης ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, τα μέλη της οποίας βρίσκονται σε θέση σαφώς 
κατώτερη από εκείνη της προνομιούχου τάξης των ομοίων, από την οποία και έχουν προέλθει. 
Συνακόλουθα, τα άτομα αυτά εκπίπτουν του πολιτικού σώματος των ομοίων και περιέρχονται στην 

ευρύτερη κοινωνική ομάδα των υπομειόνων. Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται το φαινόμενο της 
συγκέντρωσης της γης στα χέρια λίγων, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία μιας μικρής μειοψηφίας 

πλουσίων οικογενειών, στα χέρια των οποίων συγκεντρώνεται και η διοίκηση της πόλης.  
Ο προβληματισμός της έρευνας έγκειται στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η Σπάρτη 

επιτυγχάνει να αποφύγει τους κινδύνους που απορρέουν από τη δυσανάλογη διόγκωση του αριθμού 

μιας ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, όπως είναι οι υπομείονες, έναντι ενός διαρκώς συρρικνούμενου 
αριθμού προνομιούχων πολιτών, γεγονός το οποίο φαίνεται να καθιστά ευάλωτη την ίδια τη θέση 

της πόλης. Προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η πόλη προσλαμβάνει και 
διαχειρίζεται την κοινωνική ευαλωτότητα θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 
πολυπληθούς ομάδας των υπομειόνων, όσον αφορά στον προσδιορισμό της ακριβούς προέλευσης 

και των επιμέρους κατηγοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν, ώστε να διερευνήσουμε στη συνέχεια 
πώς διαμορφώνεται η σχέση των υπομειόνων με τους ομοίους και πώς αυτό επηρεάζει τη θέση τους 

στον οίκο και στην πόλη της Σπάρτης. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα 

Η μεθοδολογική επεξεργασία του θέματος βασίστηκε στην αναλυτική και συγκριτική 
προσέγγιση των πρωτογενών πηγών και στην παράλληλη εξέταση των απόψεων της νεότερης 

βιβλιογραφίας. Στα ειδικότερα προβλήματα της έρευνας περιλαμβάνεται: α) η μεγάλη χρονική 
απόκλιση των εξεταζόμενων πηγών από την υπό εξέταση περίοδο, καθώς οι περισσότερες 
πληροφορίες για τη Σπάρτη προέρχονται από μεταγενέστερους συγγραφείς και β) το γεγονός ότι 

εκτός από τους Σπαρτιάτες ποιητές της αρχαϊκής περιόδου, όλες οι υπόλοιπες γραπτές μαρτυρίες για 
τη Σπάρτη προέρχονται από μη Σπαρτιάτες συγγραφείς και ως επί το πλείστον από την αθηναϊκή 
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γραμματεία του 5ου και του 4ου, κυρίως, αιώνα. Στα παραπάνω προστίθεται το πρόβλημα της 
αντιθετικότητας που παρουσιάζουν μεταξύ τους, σε αρκετές περιπτώσεις, οι πηγές, γεγονός που 
αντανακλά την αντιπαράθεση μεταξύ των αρχαίων συγγραφέων στον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζουν και ερμηνεύουν τη Σπάρτη.  
Προβάλλοντας τον ρόλο του σπαρτιατικού οίκου, ως λειτουργικού-οργανικού στοιχείου της 

πόλης, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα που προκύπτει όσον αφορά στην 
επιτυχία της Σπάρτης να αντιμετωπίσει περιπτώσεις κοινωνικής ευαλωτότητας που θα μπορούσαν 
να απειλήσουν την κοινωνική της συνοχή με ό,τι θα συνεπάγοταν αυτό για την κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική ζωή της πόλης. Διευκρινίζουμε, εδώ, ότι με τον όρο «οίκος» εννοούμε 
συγχρόνως την πυρηνική οικογένεια και την περιουσία που της ανήκει, η οποία βασίζεται κατ’ 

εξοχήν στην έγγειο ιδιοκτησία. Η περιουσιακή βάση του οίκου συνίσταται, επομένως, στην ένωση, 
μέσω της σύναψης γάμου, των δύο κλήρων γης που αντιστοιχούν σε κάθε Σπαρτιάτη και 
Σπαρτιάτισσα. Παράλληλα, όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό του, ο οίκος έχει τη δυνατότητα 

να περιλαμβάνει, υπό προϋποθέσεις, στο εσωτερικό του άτομα διαφορετικής κοινωνικής 
προέλευσης,  χωρίς να αποκλείεται η σύναψη αιματοσυγγενικών δεσμών ανάμεσα στα άτομα αυτά 

και στα μέλη της πυρηνικής σπαρτιατικής οικογένειας, ανάλογα με τα εκάστοτε επιδιωκόμενα 
συμφέροντα των ομοίων (Hodkinson, 1997). 

2.2. Οι υπομείονες της Σπάρτης: προέλευση και επιμέρους κατηγορίες  

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να αναζητηθούν τόσο τα αίτια προέλευσης όσο και ο ρόλος, τον 
οποίο φαίνεται να διαδραματίζουν οι υπομείονες στην ιστορία της Σπάρτης διατυπώνονται εκ μέρους 

της νεότερης βιβλιογραφίας ποικίλες απόψεις (Oliva, 1971· David, 1980· Vattuone, 1982· Clauss, 
1983· Flower, 1991). Ειδικότερα, ως «εν δυνάμει πολίτες» χαρακτηρίζει τους υπομείονες ο Hooker 
(1981), θεωρώντας ως κύρια αιτία προέλευσής τους την έλλειψη των απαιτούμενων οικονομικών 

πόρων, η οποία, εκ των πραγμάτων, φαίνεται να οδηγεί τα άτομα αυτά σε μια θέση «αναμονής» για 
την επανάκτηση των πολιτικών δικαιωμάτων, με την προϋπόθεση της απόκτησης γης. Μεταξύ των 
διαφόρων  προσεγγίσεων ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του Figueira (1986), ο οποίος ερμηνεύει 

τους υπομείονες, ως το διαμορφωτικό αποτέλεσμα μιας «καθοδικής κοινωνικής κινητικότητας» ως 
συνέπεια της απώλειας των πολιτικών δικαιωμάτων. 

 Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, αν δεχτούμε ότι οι υπομείονες είναι πρώην όμοιοι, οι οποίοι 
για διάφορους λόγους έχασαν τα πολιτικά τους δικαιώματα, αυτό θα σήμαινε μια πλήρη ανατροπή 
της ισορροπίας που θα απειλούσε το κοινωνικοπολιτικό οικοδόμημα της πόλης. Κάτι τέτοιο όμως, 

πέρα από ορισμένες αποσπασματικές εκδηλώσεις κοινωνικής δυσαρέσκειας (Πλουτ. Ἀγησ. 32.6-12), 
με σημαντικότερη, ίσως, τη συνωμοσία του Κινάδωνα το 399, από την εξέλιξη της οποίας θα 

μπορούσε κανείς να αναμένει μια αξιόλογη μεταβολή, δεν συμβαίνει. Αντίθετα, τόσο το πολιτικό 
σύστημα της Σπάρτης, όσο και η κοινωνική συνοχή μεταξύ των ετερόκλητων κοινωνικών ομάδων, 
στις οποίες κυριαρχεί ο δυσανάλογος όγκος των υπομειόνων έναντι μιας διαρκώς συρρικνούμενης 

«ολιγαρχίας των ομοίων» (Jeanmaire, 1939) εξακολουθούν να διατηρούνται τουλάχιστον, μέχρι τα 
τέλη του 3ου αιώνα, οπότε το σώμα των ενεργών πολιτών δεν αριθμεί, πλέον, περισσότερες από εκατό 

οικογένειες, σύμφωνα με τη σχετική μαρτυρία του Πλουτάρχου (Ἆγις 5.6).  
 Από τον Ξενοφώντα (Ἑλλ. 3.3.4-6) πληροφορούμαστε ότι κατά τον πρώτο χρόνο της βασιλίας 

του Αγησιλάου Β΄, εκδηλώθηκε πραξικόπημα που στόχευε αφενός στον περιορισμό της δύναμης των 

εφόρων και αφετέρου στην ενίσχυση της θέσης των υπολοίπων κοινωνικών ομάδων: ειλώτων, 
νεοδαμώδων, υπομειόνων και περιοίκων. Εμπνευστής του κινήματος αυτού θεωρήθηκε ότι ήταν ένας 

νέος άνδρας, ο Κινάδων, ο οποίος δεν ανήκε πλέον στην προνομιούχο τάξη των ομοίων. Το σχετικό 
απόσπασμα του Ξενοφώντα παρουσιάζει ενδιαφέρον για δύο κυρίως λόγους: α) αποτυπώνει μια 
εκδήλωση γενικευμένης δυσαρέσκειας, η οποία φαίνεται να έχει απήχηση σε ένα μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου είναι η κοινωνική ετερογένεια και ανομοιομορφία και 
β) λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική προέλευση του Κινάδωνα, η εστία προέλευσης και υποκίνησης 

του εγχειρήματος εντοπίζεται σε μια κοινωνική ομάδα, τους υπομείονες, η οποία δεν βρίσκεται μεν 
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σε καθεστώς εξάρτησης, εντούτοις φαίνεται προφανώς «κατώτερη» σε σύγκριση με τη θέση εκείνων, 
εναντίον των οποίων στρέφεται το κίνημα, δηλαδή των ομοίων. Πρόκειται για τους λεγόμενους 
«inférieurs libres», στους οποίους αναφέρεται η Ruzé (1993) και τους οποίους ταυτίζει με τους 

υπομείονες του Ξενοφώντα.  
 Ας δούμε όμως, στο σημείο αυτό, ποια ήταν ακριβώς η προέλευση των υπομειόνων, 

προκειμένου να κατανοήσουμε τον ρόλο τους στο κίνημα του Κινάδωνα και κατ’ επέκταση τη θέση 
τους στην πόλη της Σπάρτης. Σχετικά με εκείνους οι οποίοι τίθενται εκτός του σώματος των ομοίων, 
ο Ξενοφώντας  (Λ.Π. 10. 7) μας πληροφορεί ότι η μύηση στην άσκηση της πολιτικής αρετής, η οποία 

συνίσταται στην πλήρη υπακοή στους νόμους και εφαρμογή των κανόνων της πόλης, επιτυγχάνεται 
μέσω της εκπαίδευσης. Ενδεχόμενη αποτυχία εκτέλεσης του ύψιστου καθήκοντος του Σπαρτιάτη, να 

εφαρμόσει «τα νόμιμα», συνεπάγεται την έκπτωση του από το πολιτικό σώμα των ομοίων. Σε αυτή 
την κατηγορία μπορούμε να διακρίνουμε, επομένως, όσους απορρίπτονται λόγω: α) άρνησης 
συμμετοχής ή αποτυχίας στην ολοκλήρωση της θεσμοθετημένης σπαρτιατικής αγωγής, β) όσους 

επέδειξαν δειλία στη μάχη, δηλαδή τους λεγόμενους τρέσαντες (Θουκ. 5.34.2), και γ) όσους είχαν 
αμελήσει το χρέος της τεκνοποιίας.  

 Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη (Πολ. 1271a 34-38), ο αποκλεισμός ενός 
Σπαρτιάτη από το σώμα των ομοίων βασίζεται, κατεξοχήν, στην οικονομική αδυναμία συμμετοχής 
στα συσσίτια. Στο σημείο αυτό, ο Αριστοτέλης φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τον Ξενοφώντα 

(Λ.Π. 5.3), ο οποίος επισημαίνει ότι η οικονομική αδυναμία συνεισφοράς στα συσσίτια, δεν αποτελεί 
κώλυμα για την ένταξη και παραμονή του ατόμου στο πολιτικό σώμα της Σπάρτης. Στην 

πραγματικότητα, όμως, ο Ξενοφώντας αναφέρεται στον υποστηρικτικό ρόλο των ευπορότερων 
ομοίων, οι οποίοι μπορούσαν να «συντηρήσουν» στο πολιτικό σώμα ορισμένους οικονομικά 
ασθενέστερους  Σπαρτιάτες, αναλαμβάνοντας τα έξοδα της συμμετοχής των τελευταίων στα 

συσσίτια. Έτσι, λοιπόν, κατά τον 7ο και 6ο αιώνα, σε μια εποχή, δηλαδή, στην οποία δεν έχουν 
βαθύνει ακόμα οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις επιμέρους κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού 
της Σπάρτης, ο μη υπολογισμός της «ασθένειας χρημάτων» για τη διατήρηση των πολιτικών 

δικαιωμάτων, θα πρέπει να συνδεθεί με τον υποστηρικτικό ρόλο του πλούσιου σπαρτιατικού οίκου. 
 Η μεταβολή και η διαβάθμιση που δημιουργείται στο εσωτερικό της τάξης των ίδιων των 

ομοίων, κυρίως από τον 4ο αιώνα και εξής επέρχεται, ως συνέπεια αφενός της αυξανόμενης εισροής 
πλούτου στην πόλη (Ξεν. Λ.Π 14.3, Πλουτ. Ἆγις 5.1) και αφετέρου της σταδιακής απώλειας των 
καλλιεργήσιμων εδαφών, φαινόμενο το οποίο κορυφώνεται με την απώλεια της Μεσσήνης το 369, 

οπότε ένα μεγάλο μέρος του πολιτικά ενεργού πληθυσμού περιέρχεται σε οριακή κατάσταση. Στην 
κρίσιμη αυτή ιστορική καμπή, όσοι διέθεταν το μεγαλύτερο μέρος της έγγειας ιδιοκτησίας τους στη 

Μεσσηνία, εύλογα θα προέβαλαν το αίτημα για αναδασμό της γης που ουδέποτε, όμως, 
πραγματοποιήθηκε. Αντιθέτως, έχουμε τη δημιουργία μιας πολυπληθούς ομάδας πενήτων τα 
συμφέροντα της οποίας βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση και σύγκρουση με τα συμφέροντα των 

μεγαλογαιοκτημόνων.  
 Επιχειρώντας να τονίσει την κυριαρχία των λίγων σε βάρος των πολλών, ως την αιτία η οποία 

οδηγεί σε «στάσεις» με απώτερο αποτέλεσμα τη μεταβολή του αριστοκρατικού πολιτεύματος σε 
ολιγαρχικό, ο Αριστοτέλης (Πολ. 1306b 22-36) αναφέρεται, επίσης, στο παράδειγμα του Κινάδωνα, 
τον οποίο και προβάλλει ως χαρακτηριστική περίπτωση άνδρα, ο οποίος «αν και καθόλου κατώτερος 

από κανέναν ως προς την αρετή», εντούτοις δεν μετέχει «των τιμών». Ως εκ τούτου, η 
«κατωτερότητα» του Κινάδωνα, η οποία συνίσταται στη μη συμμετοχή του στις «τιμές», αφορά στον 

τομέα της άσκησης εξουσίας, φαινόμενο το οποίο σε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα, το οποίο τείνει προς 
την αριστοκρατία, όπως είναι η Σπάρτη των αρχών του 4ου αιώνα, περιορίζεται όλο και σε λιγότερους. 
Αυτήν ακριβώς, την επιδίωξη της συμμετοχής στις «τιμές» φαίνεται να προβάλλει ο Κινάδωνας στην 

ομολογία του προς τους ομοίους, διακηρύσσοντας ότι δεν ήθελε πλέον να είναι «κατώτερος κανενός 
στη Σπάρτη» (Ξεν. Ἑλλ. 3.3.11). Περισσότερο, επομένως, από κάθε άλλη, υποδεέστερη των ομοίων, 

κοινωνική ομάδα, οι υπομείονες, τους οποίους εκπροσωπεί ο Κινάδων στο πραξικόπημα που 
επιχειρείται το 399, φαίνεται να έχουν το μεγαλύτερο συμφέρον από μια ενδεχόμενη ανατροπή της 
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υπάρχουσας κοινωνικής κατάστασης. Εντούτοις, ούτε οι υπομείονες υποστηρίζουν το κίνημα, ούτε 
οι όμοιοι φαίνονται να ανησυχούν από μια ενδεχόμενη μαζική εξέγερση του αυξανόμενου πλήθους 
των υποδεεστέρων, οι οποίοι έχουν απολέσει τα δικαιώματα και τα προνόμια του ομοίου.   

 Υπενθυμίζουμε, εδώ, ότι το «μετέχειν τής πολιτείας», είναι άμεσα συνυφασμένο με ένα 
πλήθος πολιτικών και οικονομικών υποχρεώσεων του ομοίου, το οποίο, ειδικότερα σε περιόδους 

συνεχών πολέμων και οικονομικής ανασφάλειας, εμφανίζεται ως ιδιαίτερα επαχθές σε ένα μεγάλο 
τμήμα του πληθυσμού των Σπαρτιατών. Αυτό, επαγωγικά, σημαίνει ότι μια πιθανή έξοδος από το 
πολιτικό σώμα δεν αποκλείεται να αποτελούσε για ορισμένους Σπαρτιάτες όχι απευκταία κατάληξη, 

αλλά συνειδητή επιλογή και στοχευμένη επιδίωξη. Όταν η απόδοση του κλήρου ήταν τέτοια που δεν 
επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκαίων όρων διαβίωσης, η δυνατότητα παραχώρησης της μικρής 

εγγείου ιδιοκτησίας σε έναν πλούσιο και πολιτικά ισχυρό οίκο με αντάλλαγμα την εξασφάλιση 
οικονομικής υποστήριξης θα εμφανίζονταν σε πολλούς Σπαρτιάτες ως ανακουφιστική διέξοδος. Η 
διατήρηση του δικαιώματος του εκλέγειν, ωστόσο, για τα μέλη του ευάλωτου αυτού τμήματος του 

πληθυσμού αποτελεί σημείο κλειδί στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η Σπάρτη κατορθώνει 
να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της αυξανόμενης, κατά την κλασική περίοδο, κοινωνικής 

ευαλωτότητας. Ο περιορισμός της πολιτικής συμμετοχής των υπομειόνων, εν προκειμένω, 
πραγματοποιείται στο βαθμό που να επιτρέπει τη δυνατότητα ένταξής τους στον σπαρτιατικό οίκο, 
στο πλαίσιο μιας σχέσης αμοιβαίας υποστήριξης και ανταλλαγής.  

 2.3. Η θέση των υπομειόνων στον οίκο και στην πόλη της Σπάρτης  

Η εξάρτηση ενός μεγάλου πλήθους ατόμων ποικίλης κοινωνικής προέλευσης, μεταξύ των 

οποίων και πρώην ομοίων, από τους λίγους πλούσιους μεγαλογαιοκτήμονες προβάλλεται ως η κύρια 
αιτία του κινήματος του Κινάδωνα, το οποίο, ωστόσο, καταδικάζεται σε αποτυχία, εν τη γενέσει του. 
Το πλέον ενδιαφέρον είναι ότι το φαινόμενο αυτής της «εξάρτησης» των πολλών από τους λίγους, 

εξακολουθεί να προοδεύει και μάλιστα με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό, ως προς τη σχέση αναλογίας 
μεταξύ υπομειόνων – ομοίων, όπως προκύπτει από την κατάσταση την οποία περιγράφει ο 
Πλούταρχος (Ἆγις, 5.5-7) για τη Σπάρτη του 3ου αιώνα. 

Καταλήγουμε έτσι, στο φαινόμενο της συγκέντρωσης της γης σε χέρια λίγων, οι οποίοι  
διατηρούν παράλληλα το προνόμιο της πρόσβασης στις τιμές της πόλης, κατάσταση η οποία 

αποτυπώνεται στο κίνημα του Κινάδωνα, καθώς ο αποκλεισμός των περισσοτέρων από τις τιμές 
προβάλλεται ως το βασικό κίνητρο της συνωμοσίας, γεγονός που οδηγεί σταδιακά στην εικόνα της 
προοδευτικής αύξησης του αριθμού των απόρων και ατίμων έναντι των δυνατών-ολίγων, στους 

οποίους συρρέει ο πλούτος (Landucci, 2004). Αναπόφευκτο αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, η 
οποία στην πραγματικότητα ταυτίζεται με το φαινόμενο της ολιγανθρωπίας, δηλαδή της δημιουργίας 

ενός πλουτοκρατικού πυρήνα στο κέντρο της πόλης έναντι ενός διευρυνόμενου όχλου υπομειόνων, 
είναι η σύγκρουση και η μεταβολή (Fuks, 1979). Η συνεχώς αυξανόμενη διάσταση ανάμεσα σε 
πλούσιους και φτωχούς τροφοδοτεί τον φθόνο και την έχθρα των δεύτερων σε βάρος των πρώτων, 

με αποτέλεσμα τη στάση, η οποία επέρχεται κατόπιν της ένθερμης υποστήριξης εκείνων που 
αναλαμβάνουν να ηγηθούν μιας εξέγερσης του πλήθους των μη εχόντων κατά των εχόντων (Πλατ. 

Νόμ. 735Ε – 736Α). Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να εντάσσεται η συνωμοσία του Κινάδωνα, η 
οποία ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά φαίνεται να αποτυπώνει την παραπάνω εικόνα. 

Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση της ισορροπίας, ως συνέπεια της αποτυχίας του κινήματος 

του Κινάδωνα, ανάμεσα στις αντίρροπες δυνάμεις της πόλης προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ισχυρής 
βάσης που λειτουργεί ως μηχανισμός εξουδετέρωσης των αντιθέσεων και ταυτόχρονης 

αναπαραγωγής νέων συνεκτικών δεσμών και σχέσεων αλληλεξάρτησης. Αναζητώντας τους 
παράγοντες που οδήγησαν στη συγκέντρωση της γης σε χέρια λίγων και στο φαινόμενο της 
ολιγανθρωπίας, ο Hodkinson (1993) εντοπίζει σε αυτήν τη μακροχρόνια «σύμβαση» μεταξύ 

πλουσίων και φτωχών, την κύρια αιτία της επιτυχίας του σπαρτιατικού συστήματος. Αυτό 
συνεπάγεται, αντίστοιχα, ότι ο ίδιος παράγοντας, στον οποίο αναφέρονται έμμεσα ορισμένοι 

μελετητές όπως ο David (1979) και ο Welwei (1998), και στον οποίο οφείλεται η ισόρροπη σχέση 
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μεταξύ των δύο μερών της πόλης, εν προκειμένω ομοίων και υπομειόνων, θα πρέπει να συμπληρωθεί 
εδώ προκειμένου να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους το κίνημα του Κινάδωνα στερείται 
του απαιτούμενου λαϊκού ερείσματος. 

 Η συνωμοσία του Κινάδωνα υποδεικνύει, από τη μία πλευρά, τις συνέπειες της κοινωνικής 
ευαλωτότητας, όπως αυτή εκδηλώνεται με τη μορφή της κοινωνικής δυσαρέσκειας που προκαλεί ο 

αυξανόμενος παραγκωνισμός και η σταδιακή μείωση της συμμετοχής των περισσοτέρων σε μια 
πόλη, στην οποία βαθαίνουν, όλο και περισσότερο, οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην τάξη 
των ίδιων των ομοίων (Αριστλ. Πολ. 1306b 33-34). Από την άλλη πλευρά, όμως, η απουσία λαϊκής 

υποστήριξης υποδεικνύει τον διαμεσολαβητικό ρόλο του σπαρτιατικού οίκου και των πολλαπλών 
δυνατοτήτων, ανοδικής ή καθοδικής κινητικότητας, που παρέχει στα μέλη του, γεγονός το οποίο 

εξηγεί την απουσία ομοφωνίας, όπως ορθά παρατηρεί η Ruzé (1993), και κοινού επαναστατικού 
πνεύματος μεταξύ των μετεχόντων στη «συνωμοσία» (Lazenby 1997). 

 Σε αυτήν ακριβώς την ικανότητα και ευελιξία του οίκου να μετασχηματίζει την 

ανταγωνιστικότητα και τη σύγκρουση των συμφερόντων, μεταξύ των μελών του, σε αλληλεγγύη και 
αλληλοϋποστήριξη αναφέρεται χαρακτηριστικά ο Hodkinson (1997), στην οποία και αποδίδει τη 

μακροχρόνια επιβίωση του σπαρτιατικού συστήματος. Αντίστοιχα, η δικαιολόγηση, στην οποία 
προβαίνει ο Dreher (2009), του «παραδόξου» της σταθερότητας του σπαρτιατικού συστήματος, στη 
βάση του ίδιου του «επικίνδυνου» χαρακτήρα του, που επαγωγικά τροφοδοτούσε ένα είδος αμοιβαίας 

εξάρτησης, υποδεικνύει, επίσης, τον ενεργό μετασχηματιστικό ρόλο του σπαρτιατικού οίκου. Η 
διαπίστωση στην οποία καταλήγει ο Dreher είναι ότι καμία από τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες, 

μεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση καταλαμβάνουν οι υπομείονες, δεν είχε πραγματικό συμφέρον 
από μια ενδεχόμενη κατάρρευση του συστήματος. Αυτό, άλλωστε, υποδηλώνει, όπως 
χαρακτηριστικά επισημαίνει ο μελετητής, την ύπαρξη κάποιας δυνατότητας κοινωνικής ανόδου ή 

κάποιου βαθμού πολιτικής συμμετοχής των επιμέρους αυτών κοινωνικών ομάδων, ενώ παράλληλα 
εξηγεί τον λόγο για τον οποίο η Σπάρτη δεν αντιμετώπισε σοβαρές εκδηλώσεις κοινωνικής 
δυσαρέσκειας ή κοινωνικές συγκρούσεις. Στον σπαρτιατικό οίκο,  τέλος, και στις σχέσεις 

αλληλεγγύης και αμοιβαίας εξάρτησης που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του, οφείλεται, όπως 
επισημαίνει ο Μπιργάλιας (2014), η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στη Σπάρτη, παρά τις 

τεράστιες ανισότητες, οι οποίες υπάρχουν και διογκώνονται μετά την ήττα στα Λεύκτρα και την 
απώλεια των μεσσηνιακών εδαφών. Καταλήγουμε, επομένως, στη διαπίστωση ότι η σχέση ανάμεσα 
στην «επικινδυνότητα» και στη «σταθερότητα» του σπαρτιατικού κόσμου, καθίσταται πλήρως 

κατανοητή, μέσω της συμπλήρωσης του σπαρτιατικού οίκου, ως του παράγοντα εκείνου, στο πλαίσιο 
του οποίου συντελείται, ουσιαστικά, ο μετασχηματισμός της «επικινδυνότητας» και της 

ευαλωτότητας που το ίδιο το σύστημα αναπαράγει, σε κοινωνική ισορροπία και πολιτική 
σταθερότητα. 

3. Συμπεράσματα 

Η περίπτωση των υπομειόνων της Σπάρτης, μελετήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας ως 
χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη διερεύνηση της ιστορικότητας του φαινομένου της κοινωνικής 

ευαλωτότητας στο ιστορικό συγκείμενο της αρχαίας σπαρτιατικής κοινωνίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει, όπως είδαμε, ο τρόπος με τον οποίο τόσο τα ίδια τα μέλη της πολυπληθούς και 
ετερογενούς αυτής κοινωνικής ομάδας αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται την ευάλωτη θέση στην 

οποία περιέρχονται, όσο κυρίως ο τρόπος με τον οποίο η ίδια η πόλη αντιμετωπίζει το φαινόμενο της 
διαρκούς αύξησης του αριθμού των υπομειόνων έναντι της μείωσης του αριθμού των πολιτικά 

ενεργών Σπαρτιατών. 
Εκτός από ορισμένα μεμονωμένα επεισόδια, τα οποία συνδέονται με την άνοδο στο θρόνο του 

Αγησιλάου Β΄, μεταξύ των οποίων σημαντικότερη θεωρήθηκε η φερόμενη ως «συνωμοσία του 

Κινάδωνα» το 399, δεν παρατηρήθηκε καμία οργανωμένη κίνηση αντίδρασης, εκ μέρους των 
υπομειόνων και λοιπών υποδεεστέρων, με έμπρακτη διάθεση κοινωνικής ανατροπής. Αντίστροφα, 

από την πλευρά της πόλης, δεν λήφθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση του 
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φαινομένου της ολιγανθρωπίας, πράγμα το οποίο υποδεικνύει την έλλειψη σοβαρής ανησυχίας εκ 
μέρους της άρχουσας τάξης, για ενδεχόμενη αντίδραση, προερχόμενη από τον πολυπληθέστερο όγκο 
των υπομειόνων.  

Καθοριστικό σημείο για την κατανόηση αυτής της παραδοξολογίας είναι το γεγονός ότι στη 
Σπάρτη η πολιτική ιδιότητα εξαρτάται από τον πλούτο. Συνέπεια αυτού είναι ότι η πόλη μπορεί να 

δημιουργήσει και κατ’ επέκταση να δεχτεί την ύπαρξη κοινωνικών κατηγοριών, οι οποίες δεν 
ανήκουν ούτε στην κατηγορία των πολιτών, αλλά ούτε και στις δύο άλλες κοινωνικές τάξεις, δηλαδή 
των περιοίκων και των ειλώτων. Αυτό σημαίνει ότι στη Σπάρτη, οι τρεις κύριες κοινωνικές τάξεις 

και οι άλλες κατηγορίες πληθυσμού συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Εδώ εντοπίζεται ο 
ρόλος του οίκου, στον οποίο μετέχουν ή είναι δυνατό να μετάσχουν, αναλογικά, τα επιμέρους μέλη 

του πληθυσμού, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό, το κατεξοχήν συνεκτικό στοιχείο των επιμέρους 
κοινωνικών ομάδων της πόλης. 

Η επιτυχία της Σπάρτης, εν προκειμένω, όσον αφορά στον τρόπο που διαχειρίζεται την 

κοινωνική ευαλωτότητα, έγκειται στην ευελιξία του σπαρτιατικού οίκου ως προς τη δυνατότητά του 
να συμπεριλάβει στο εσωτερικό του άτομα διαφορετικής προέλευσης, θέσης και συμφερόντων, 

δημιουργώντας σχέσεις αλληλεξάρτησης ανάμεσα στα άτομα αυτά και στα μέλη της σπαρτιατικής 
οικογένειας. Συνακόλουθα, η διεύρυνση του οίκου σε ανθρώπινο δυναμικό συνεπάγεται διεύρυνση 
του πλούτου μέσω της αύξησης της εγγείου ιδιοκτησίας, από την οποία ο επικεφαλής όμοιος εξαρτά 

τη θέση του στην πολιτική ζωή της πόλης. Ιδιαίτερα η αύξηση του αριθμού των μελών του οίκου, 
μέσω της ένταξης σε αυτόν των υπομειόνων, συνεπάγεται την ενίσχυση του γοήτρου και της 

πολιτικής επιρροής του οίκου. Η αποσόβηση, επομένως, των συνεπειών που θα μπορούσε να επιφέρει 
η ευαλωτότητα των υπομειόνων στην περίπτωση της Σπάρτης επιτυγχάνεται μέσω της εθελοντικής 
εκχώρησης των προνομίων που απορρέουν από την ιδιότητα του Σπαρτιάτη-ομοίου καθώς και του 

επαχθούς οικονομικού βάρους που συνεπάγεται η διατήρηση των πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων 
σε καιρούς οικονομικής δυσπαραγίας και διακινδύνευσης.  

Την ανθεκτικότητα, τέλος, του σπαρτιατικού οίκου, ο οποίος βρίσκεται σε λειτουργία στη 

Σπάρτη ήδη από την εποχή της πρώιμης αρχαϊκής πόλης, καταδεικνύει η αποτυχία του Κινάδωνα να 
επιφέρει, στις αρχές του 4ου αιώνα, κοινωνική ανατροπή. Αντιστρόφως ανάλογα, στις δυνατότητες 

συμπερίληψης και αναλογικής συνδιαχείρισης που επιτρέπει ο σπαρτιατικός οίκος, ο οποίος μπορεί 
να διευρύνει τους κόλπους του προκειμένου να συμπεριλάβει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως 
είναι οι υπομείονες, οφείλεται η επιτυχία της πόλης να διασφαλίσει την απαιτούμενη ισορροπία, 

μετασχηματίζοντας την κοινωνική ευαλωτότητα, που απορρέει ως συνέπεια του φαινομένου της 
δυσανάλογης αύξησης του αριθμού των υπομειόνων έναντι των ομοίων, σε κοινωνική συνοχή και 

πολιτική σταθερότητα. 
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΙ ΚΑΠΕΛΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 
(SIX THINKING HATS) ΚΑΙ Η ΗΓΕΣΙΑ 

 
Μπουρμπούλη Αγγελική  

Υπεύθυνη Σπουδών & Έρευνας, Δρ. Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΙΝ.ΕΠ. 
 

Περίληψη 

Παραδοσιακές τεχνικές και προσεγγίσεις σε θέματα ηγεσίας όπου ο ηγέτης έχει αστείρευτες 
γνώσεις και απαντήσεις, καθώς και έλεγχο των συναισθημάτων του, δεν αποδίδουν πλέον σε ένα 

VUCA περιβάλλον. Η έννοια της ευαλωτότητας, δεν αναφέρεται στην αδυναμία χαρακτήρα του 
ηγέτη/ιδας και της ομάδας του/της, αλλά κυρίως στις ιδιότητες της διαφάνειας, της ανοικτής σκέψης 
και των ανοικτών οριζόντων, της δεκτικότητας, της ευαισθησίας και της ενσυναίσθησης, ιδιότητες 

που αρμόζουν σε ένα ηγετικό στέλεχος διαμορφωτή. To ηγετικό αυτό στέλεχος, θέτει τα θεμέλια για 
ανοιχτή επικοινωνία, τροφοδοτεί τη δημιουργία ισχυρότερων σχέσεων στην ομάδα και συμβάλλει 

στην επίτευξη των στόχων της. Τα «Έξι Καπέλα Σκέψης» του Edward de Bono αποτελούν ένα 
εργαλείο λήψης απόφασης που σχετίζεται με την ηγετική ικανότητα και αφήνει χώρο στο 
συναίσθημα και στον αναστοχασμό δίνοντας την ευκαιρία για ανάπτυξη δημιουργικότητας μέσα από 

τη λήψη ανθεκτικών αποφάσεων. Η εισήγηση επιδιώκει να μελετήσει την έννοια της ευαλωτότητας 
μέσα από καθένα από τα έξι «Καπέλα Σκέψης» βοηθώντας τα ηγετικά στελέχη να λαμβάνουν και να 

υλοποιούν αποφάσεις που είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές. 
 
Λέξεις κλειδιά: Ευαλωτότητα, «Έξι Καπέλα Σκέψης», Διαμορφωτική Ηγεσία, Διοίκηση. 

 

1. Εισαγωγή 

Από τις αρχές του 2020 παρακολουθούμε την πανδημία Covid -19 να επηρεάζει τη ζωή, την 
κοινωνία και τον κόσμο εν γένει ξαφνικά και ραγδαία, σε ένα πλαίσιο πλήρους μεταβλητότητας, 
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αβεβαιότητας, πολυπλοκότητας και αμφισημίας (VUCA), (Bennett & Lemoine, 2014). Οι 
οργανισμοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί) και τα ηγετικά στελέχη τους προσπαθούν να βρουν 
ενδεδειγμένους τρόπους ώστε να ανταποκριθούν σε μια κρίση πρωτόγνωρη. Οτιδήποτε μέχρι χθες 

θεωρείτο σχεδόν αδύνατο για την ομαλή λειτουργία των οργανισμών, γίνεται πλέον αυτονόητο. 
Εργασία από απόσταση, επικοινωνία με διαδικτυακά μέσα, νέες επαγγελματικές πρακτικές και 

μέθοδοι έρχονται να αλλάξουν τον τρόπο της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής των 
πολιτών παγκοσμίως. 

Με βάση τα παραπάνω, διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο στο επαγγελματικό γίγνεσθαι όπου τα 

ηγετικά στελέχη προσπαθούν να διαχειριστούν αφενός τον οικονομικό αντίκτυπο, και αφετέρου την 
ανασφάλεια που υπάρχει τόσο για τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία των εργαζομένων τους. 

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι/ες αναμένουν από τους/τις επικεφαλείς να προστατεύσουν τους 
συνεργάτες/ιδες και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του οργανισμού. 

Η έννοια της αποτελεσματικής, αποδοτικής και ποιοτικής ηγεσίας αποκτά μία απολύτως 

καθοριστική διάσταση πέρα από παραδοσιακές τεχνικές και κλασσικές ηγετικές προσεγγίσεις. Στη 
νέα αυτή κουλτούρα ηγεσίας ,το ηγετικό στέλεχος δεν είναι αυτό που ξέρει ή έχει απαντήσεις για 

όλα και δεν κρατά τα δικά του/της συναισθήματα πάντα σε έλεγχο. Καλείται να κινηθεί με γνώμονα 
την καρδιά και είναι ευάλωτος/η, όχι αδύναμος/η έχοντας συγκεκριμένα γνωρίσματα όπως αυτά της 
διαφάνειας, των ανοικτών οριζόντων, της δεκτικότητας και της ευαισθησίας. Ο συγκεκριμένος τύπος 

ηγέτη/ιδας έχει ευρεία αντίληψη των καταστάσεων και ικανότητα ταχείας μάθησης, αναζητώντας 
λύσεις μέσα από συνέργειες. 

Η ευαλωτότητα επιτρέπει στο ηγετικό στέλεχος να μάθει, να σχετιστεί, να δεχθεί συμβουλές 
αλλά και να αναστοχαστεί πάνω στις δικές του αντιδράσεις και συναισθήματα, να παραδεχτεί 
αδυναμίες και λάθη. Θέτει τα θεμέλια για ανοιχτή και μη επικριτική επικοινωνία, τροφοδοτεί τη 

δημιουργία ισχυρότερων σχέσεων στην ομάδα, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και την αύξηση 
της παραγωγικότητας. Το ηγετικό στέλεχος αυτού του τύπου αφήνει το ‘εγώ’ έξω από την πόρτα του 
γραφείου, δε φοβάται να εκφράσει την αμφιβολία ή το δισταγμό του, μπορεί να ζητήσει βοήθεια, να 

πει «δεν ξέρω». 
Η εφαρμογή της μεθόδου των έξι καπέλων σκέψης του De Bono αποτελεί μία τεχνική 

παραγωγής δημιουργικών ιδεών, καθώς ενεργοποιεί στο ηγετικό στέλεχος την ανακαλυπτική μάθηση 
κι αναζήτηση οδηγώντας το στη λήψη αποφάσεων μέσα από την προσωπική του δράση κι εμπλοκή 
και μέσα την ομάδα που ηγείται. Πρόκειται, δηλαδή, για μια τεχνική που αναπτύσσει τη δημιουργική 

ικανότητα στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής ηγεσίας. Η μέθοδος των έξι καπέλων σκέψης 
αποτελεί μια μορφή οργάνωσης της σκέψης για την επίλυση θεμάτων και στηρίζεται στο διαχωρισμό 

της ανάλογα με το χρώμα του καπέλου, καθώς το κάθε χρώμα σχετίζεται με συγκεκριμένη λειτουργία 
(De Bono, 2006). 

Η ευαλωτότητα, ως χαρακτηριστικό στην ηγεσία και στο χώρο εργασίας, αν συνδυαστεί με 

εργαλεία λήψης απόφασης όπως τα «Έξι καπέλα της Σκέψης» μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την 
κουλτούρα και τη δημιουργικότητα ενός οργανισμού. Μπορεί να αυξήσει την παραγωγή και μπορεί 

να δημιουργήσει μία ομάδα γεμάτη θάρρος και δύναμη. Στην περίπτωση αυτή, η ευαλωτότητα και η 
ηγεσία βαδίζουν χέρι-χέρι. Και οι δύο απαιτούν το ρίσκο από τον ηγέτη/ιδα και την ομάδα του να 
βηματίσει προς τα εμπρός λαμβάνοντας αποφάσεις που οδηγούν στην επιτυχία. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ορίζοντας την έννοια της Ευαλωτότητας 

Ο βασικός ορισμός της λέξης «ευαλωτότητα» (ευ-αλίσκομαι) είναι η ιδιότητα του ευάλωτου, 
που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κίνδυνο ή επίθεση (Μπαμπινιώτης, 2012). Υπονοεί 
σωματική ή συναισθηματική καταπόνηση με τάση σε επίθεση ή βλάβη. Ο ορισμός έχει αρνητική 

χροιά και επικεντρώνεται κυρίως σε χαρακτηριστικά αδυναμίας όπως: «ανυπεράσπιστός/η, 
ανίσχυρος/η, παθητικός/η, αδύναμος/η». 
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Ως συνώνυμα της λέξης, ωστόσο, αναφέρονται η «διαφάνεια, η δεκτικότητα και η 
ευαισθησία». Άρα, υπάρχει και η άλλη πλευρά της ευαλωτότητας. Μέσα από το θάρρος γεννιέται η 
ευαλωτότητα. Χρειάζεται πολύ θάρρος για να είναι κάποιος ανοιχτός/η και να μοιράζεται τον 

αυθεντικό εαυτό του/της με ηρωισμό και αυτοθυσία. 
Η ευαλωτότητα είναι μια πολυδιάστατη έννοια με ποικίλους ορισμούς στη βιβλιογραφία 

ανάλογα με το πλαίσιο ή το πεδίο της μελέτης. Μία σύντομη ανασκόπηση δείχνει ότι συχνά 
περιγράφεται ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ μεμονωμένων πόρων και περιβαλλοντικών 
δυνάμεων (Papaux, 2016). Αυτό συμβαίνει όταν οι πόροι που βρίσκονται υπό τον έλεγχο κάποιου 

δεν επαρκούν για άμυνα ενάντια στις εξωτερικές δυνάμεις. Αντίθετα, οι θεωρητικοί στη 
μακροοικονομική περιγράφουν την ευαλωτότητα ως «τις συνθήκες που καθορίζονται από φυσικούς, 

κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες ή διαδικασίες, οι οποίες αυξάνουν την 
ευαισθησία μιας κοινότητας ως αντίκτυπο σε περιπτώσεις κινδύνων» (ISDR, 2002, σελ. 7). Τέλος, 
οι κοινωνικές επιστήμες περιγράφουν την ευαλωτότητα ως αποτέλεσμα που προέρχεται από δύο 

πηγές που δημιουργούν άγχος: εξωτερικές απειλές και έλλειψη μηχανισμών εσωτερικής 
αντιμετώπισης (Chambers, 2006). Κοινός παρονομαστής σε όλους αυτούς τους ορισμούς είναι η 

έννοια της έκθεσης σε δυνάμεις έξω από τον έλεγχο του ατόμου σε συνδυασμό με έλλειψη 
εσωτερικών αμυντικών μηχανισμών. 

Στην έρευνά της για την ανθρώπινη διασύνδεση, η Brené Brown (Brown, 2012, p. 44), 

αναφέρει ότι η ευαλωτότητα είναι το κέντρο και η καρδιά των ουσιαστικών ανθρώπινων εμπειριών 
και την ορίζει ως αβεβαιότητα, ρίσκο και συναισθηματική έκθεση. Εάν αντικατασταθεί η λέξη 

«ευαλωτότητα» στην αρχή αυτής της πρότασης με τη λέξη ηγεσία, τότε γίνεται αντιληπτός ο 
συσχετισμός. Ευαλωτότητα και ηγεσία συμβαδίζουν καθώς απαιτούν ρίσκο, ευθύνη και έκθεση 
χωρία να υπάρχουν εγγυήσεις επιτυχίας. Ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα είναι συναισθήματα που τα 

ηγετικά στελέχη αντιμετωπίζουν καθημερινά. Το να είναι ένα ηγετικό στέλεχος ευάλωτος/η και να 
ηγείται γνωρίζοντας την ευαλωτότητα του/της είναι γενναίο και θαρραλέο. Ίσως είναι δίκαιο να 
πούμε ότι το τρίπτυχο «θάρρος, ευαλωτότητα και ηγεσία» συμβαδίζουν όλα μαζί. Η ευαλωτότητα 

είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ ενός ηγετικού στελέχους 
και των υφισταμένων του (Nienaber, Hofeditz, & Romeike, 2015). 

2.1.1. Μύθοι και παρανοήσεις σχετικά με την ευαλωτότητα 

1. Η ευαλωτότητα είναι αδυναμία. Η Brown (2015) λέει: «Το να νιώθεις είναι ευάλωτο.» Όταν 
λοιπόν θεωρούμε την ευαλωτότητα αδυναμία, τότε θεωρούμε ότι κάποιος δεν αντιλαμβάνεται τα ίδια 

του τα συναισθήματά. «Το θέμα της ευαλωτότητας ακούγεται σαν την λέξη «αλήθεια» και 
συναισθάνεται σαν τη λέξη «θάρρος». 

2. Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να βιώσουν την ευαλωτότητα Σχεδόν όλοι αισθάνονται 
ευαλωτότητα. «Η ζωή είναι ευάλωτη», γράφει η Brown. Το να είμαστε ευάλωτοι δεν είναι μία 
επιλογή που κάνουμε. Η επιλογή είναι ο τρόπος που θα ανταποκριθούμε όταν τα η αβεβαιότητα, ο 

κίνδυνος και η συναισθηματική έκθεση μας προσεγγίζουν. Πολλά ηγετικά στελέχη ανταποκρίνονται 
στην ευαλωτότητα με αποφυγή ή καταστέλλοντας την. 

3. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της ευαλωτότητας είναι η έκθεση κάποιων μυστικών 
γνωρισμάτων. Μερικοί από εμάς διστάζουμε να είμαστε ευάλωτοι επειδή υποθέτουμε ότι πρέπει να 
αποκαλύψουμε κάποια «μυστικά» μας. Υποθέτουμε ότι το να είμαστε ευάλωτοι σημαίνει να 

εκτεθούμε σε «αγνώστους» στον επαγγελματικό χώρο. Αλλά η ευαλωτότητα αγκαλιάζει τα όρια και 
χτίζει εμπιστοσύνη. «Ευαλωτότητα σημαίνει να μοιραζόμαστε τα συναισθήματα και τις εμπειρίες 

μας με ανθρώπους που έχουν κερδίσει το δικαίωμα να τα ακούσουν.» (Brown,2015).  
4. Ένας άλλος μύθος: Η ευαλωτότητα είναι ατομική διαδικασία. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε δε 

«βαδίζουμε μόνοι/ες». Το ηγετικό στέλεχος εκφράζει την ευαλωτότητά του με θαρραλέο και θετικό 

τρόπο, όταν θέτει ερωτήσεις: «Μπορείτε να με βοηθήσετε με αυτό; Ποιές είναι οι σκέψεις σας για 
αυτό το ζήτημα; Είστε πρόθυμοι να εργαστείτε μαζί μου; Δεν είμαι σίγουρος/η τί πρέπει να κάνουμε 

εδώ»,  
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2.2. Ηγετικά χαρακτηριστικά και Ευαλωτότητα 

Υπάρχει περιορισμένη έρευνα σχετικά με την έννοια της ευαλωτότητας στην ηγεσία. 
Υπάρχουν τέσσερις θεωρίες η εναλλαγή αρχηγών με άλλα μέλη της ομάδας, η αυθεντική ηγεσία, η 

διαμορφωτική-μετασχηματιστική ηγεσία και η αυτοθυσιαστική ηγεσία που περιλαμβάνουν την 
ευαλωτότητα ως χαρακτηριστικό. Μετά την εξέταση της ευαλωτότητας στο πλαίσιο αυτών των 

τεσσάρων θεωριών ηγεσίας, γίνεται εμφανής η σημασία της. 
Τα ηγετικά στελέχη αντιμετωπίζουν συχνά καταστάσεις υψηλής πίεσης που απαιτούν 

ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες του οργανισμού και στις δικές τους πεποιθήσεις και αξίες (Gilbert, 

2009). Η ικανότητα ενός ηγέτη/ιδας να πλοηγείται σε αυτές τις γεμάτες πίεση καταστάσεις μπορούν 
να οδηγήσουν στην επιτυχία ή την πτώση τους (McKenna & Yost, 2004). Προκειμένου να 

αντιμερτωπίσουν τις περιόδους πίεσης καταφεύγουν σε μια συμπεριφορά βεβαιότητας και πλήρους 
ελέγχου. Η ευαλωτότητα αποτελεί αντίθεση και αντίφαση. Η επιλογή της ευαλωτότητας ως 
στρατηγική και στυλ ηγεσίας συνεπάγεται διαφάνεια, ανοικτότητα και συναισθηματική έκθεση στη 

σχέση με άλλους. Για παράδειγμα, εξέχουσες ηγετικές προσωπικότητες όπως ο Μάρτιν Λούθερ 
Κινγκ Τζούνιορ, ο Νέλσον Μαντέλα, ο Γκάντι και η Μητέρα Τερέζα προέβαλαν τα δικά τους 

ευάλωτα σημεία προκειμένου να ηγηθούν. Εξέθεσαν πρόθυμα τις αδυναμίες τους και παραδέχτηκαν 
ανοιχτά ότι δεν είχαν απαντήσεις για όλα. Είχαν, όμως, την προθυμία να ακούσουν τους ανθρώπους 
γύρω τους και έτσι δημιούργησαν ένα μετασχηματιστικό αντίκτυπο. Σε αντίθεση με την εξίσωση της 

ευαλωτότηας με την αδυναμία, η ευαλωτότητα προσφέρει τη δυνατότητα στο ηγετικό στέλεχος να 
εμπνέει άτομα και να συνδέεται με αυτά σε ένα βαθύτερο επίπεδο (Hanson, 2014). 

Η λέξη κλειδί, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει ένας σύγχρονος οργανισμός τόσο στον 
καταιγισμό των απρόσμενων εξελίξεων αλλά και στη διαχείριση κρίσεων είναι η ηγεσία. Μία 
αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά απαιτεί ένα συνδυασμό ρόλων ηγεσίας, ο οποίος θα 

καταφέρει να επιτύχει βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, 
προσπαθώντας να διαμορφώσει το μέλλον του οργανισμού. Η διαχείριση κρίσεων απαιτεί 
συστηματική λήψη αποφάσεων,που σε συνδυασμό με την ομαδοσυμεργατικότητα, οδηγεί στην 

εφαρμογή των αποφάσεων με θετικά αποτελέσματα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. 
Για να θεωρηθεί ένα ηγετικό στέλεχος αποτελεσματικό ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων 

του και τη διαχείριση της ομάδας του χρειάζεται να διακατέχεται από τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

• Μετάδοση ενιαίου και πλήρως αποδεκτού οράματος στην ομάδα, 

• Επικέντρωση στον πελάτη-πολίτη, 

• Στρατηγική σκέψη, 

• Άμεση λήψη αποφάσεων, αναλαμβάνοντας τη σχετική ευθύνη, 

• Δημιουργία ομάδων με εφαρμογή αποτελεσματικής διοίκησης, 

• Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και ενθάρρυνση συνεργατών/ιδών, 

• Προσωπική ισχύ και ωριμότητα, 

• Αποτελεσματική επικοινωνία, 

• Ηγεσία δια του παραδείγματος, 

• Ακεραιότητα, ταπεινότητα, αυτορρύθμιση, αυτογνωσία, 

• Ενσυναίσθηση, 

• Αυτοπειθαρχία, 

• Ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικές καταστάσεις, 

• Διαφάνεια και υπευθυνότητα, 

• Δημιουργικότητα, καινοτομία και τεχνικές γνώσεις (Ζαβλανός, 2002). 

Ο επιτυχημένος ηγέτης είναι εκείνος που μπορεί να εντοπίσει, να αφουγκραστεί, να 

προχωρήσει σε δράσεις ή να αποσυρθεί. Με αυτό τον τρόπο, καταφέρνει να συνεργάζεται σχεδόν με 
όλους γύρω του, χωρίς να βιάζει τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. «Ένας εκλεπτυσμένος ηγέτης 
γνωρίζει ότι τίποτα μακροχρόνιο και σπουδαίο δε μπορεί να χτιστεί χωρίς την άμεση συμμετοχή της 
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ομάδας με την οποία συνεργάζεται» (Μαυρουδής, 2004). Σκοπός του είναι να καταφέρει 
«συνηθισμένους ανθρώπους να κάνουν ασυνήθιστα πράγματα» (Drucker P., 1996:192, αναφορά στη 
Γούλα Α., 2014). 

 

 
 

Εικόνα 1 Πηγή: Γούλα 2014, σελ.25 

 

Ένα ηγετικό στέλεχος οφείλει να κάνει την επιλογή του κατάλληλου στυλ ηγεσίας για το ίδιο, 
ανάλογα με την ωριμότητα των συνεργατών/ιδών του, λειτουργώντας παράλληλα με στοιχεία 

ευαισθησίας, ταπεινότητας και ακεραιότητας. Μία συμπεριφορά ηγεσίας είναι ένα μείγμα των 
χαρακτηριστικών του ηγετικού στελέχους και των ρόλων τους οποίους λοαμβάνει. Αυτοί 

περιλαμβάνουν: στήριξη συνεργατών/ιδών και υφιστάμενων, έμπνευση ομαδικής κουλτούρας, 
προσπάθεια ατομικής ανάπτυξης, έμπνευση οράματος, πραγματοποίηση καινοτομιών και 
μεταρρυθμίσεων στη λήψη των αποφάσεων. Η εμπιστοσύνη και ο βαθμός αποδοχής του ηγετικού  

στελέχους από την ομάδα του, εξαρτάται όχι μόνο από τις ατομικές ικανότητες του ίδιου, αλλά και 
από την ακεραιότητα της συμπεριφοράς του. Μία ακέραιη συμπεριφορά περιλαμβάνει στοιχεία 

συνέπειας, αξιοπιστίας, αντικειμενικότητας, εντιμότητας και διαφάνειας. Η ταπεινότητα δεν 
αποτελεί χαρακτηριστικό που αναγνωρίζει το ίδιο το ηγετικό στέλεχος στον εαυτό του, αποκτά όμως 
μεγάλη σημασία όταν το αντιλαμβάνεται και το εκφράζει η ίδια η ομάδα. (Μπουραντάς, 2005). 

Βλέποντας την ευαλωτότητα υπό το παραπάνω πρίσμα, εξαλείφεται η φαινομενικά 
αμετάβλητη ιδέα ότι η ευαλωτότητα είναι αδυναμία. Η ευαλωτότητα παρουσιάζεται ως θαρραλέο 

και ισχυρό χαρακτηριστικό που αποτυπώνεται ως το χαρακτηριστικό μεγαλύτερης δημιουργικότητας 
και καινοτομίας. Η ευαλωτότητα μπορεί να δημιουργήσει χώρο για την έννοια της «παραγωγικής 
αποτυχίας» (B. Brown,2015). Είναι ένας τρόπος σκέψης και εργασίας που μετατρέπει την αποτυχία 

σε ευκαιρία. Η «παραγωγική αποτυχία» είναι μια πιθανότητα που με τον κατάλληλο χειρισμό προάγει 
το θάρρος και προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι μεγαλύτερο, καλύτερο και αποτελεσματικότερο παρά 

το ενδεχόμενο ρίσκο. Όταν οι εργαζόμενοι βλέπουν την ευαλωτότητα του ηγετικού στελέχους το 
οποίο αναγνωρίζει και τον κίνδυνο της αποτυχίας, ταυτίζονται με αυτό και το βλέπουν ως μια 
ευκαιρία για μάθηση αναγνωρίζοντας τον εαυτό τους στον ηγέτη/ιδα τους. 

3. Θα μπορούσε η ευαλωτότητα να αποτελέσει το κλειδί για καλύτερη ηγεσία;  

Καθώς η αυθεντικότητα και η εμπιστοσύνη συνεχίζουν να αναγνωρίζονται ως βασικοί πυλώνες 

αποτελεσματικής ηγεσίας στο σημερινό κόσμο (Avolio et al., 2004), οι οργανισμοί χρειάζονται 
ηγετικά στελέχη που είναι πρόθυμα να είναι και να παρουσιάζονται ευάλωτα σε αυτούς με τους 
οποίους εργάζονται μαζί. 

Η Brené Brown αναφέρει ότι «για να λειτουργήσει η διασύνδεση μεταξύ των ανθρώπων, πρέπει 
να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να γίνουμε ορατοί, πραγματικά και σε βάθος ορατοί» (Brown, 2010). 

Η Brown διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που είχαν υψηλή αυτοεκτίμηση «είχαν το θάρρος να είναι 
ατελείς. Είχαν την ευσπλαχνία να είναι ευγενικοί πρώτα στον εαυτό τους και μετά στους άλλους. 
Συνδέονταν με τους άλλους ως αποτέλεσμα της αυθεντικότητας τους. Αγκάλιασαν πλήρως την 

έννοια της ευαλωτότητας» (Brown, 2010). Στην ευαλωτότητα βρίσκεται η μεγαλύτερη 
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ανεκμετάλλευτη πηγή δύναμης, το βασικό συστατικό ενός ηγετικού στελέχους και επιπρόσθετα μιας 
κουλτούρας που δημιουργεί ανοικτότητα, αληθινή επικοινωνία, καινοτομία και το πιο σημαντικό, 
διασύνδεση και δικτύωση των μελών της ομάδας. 

3.1. Χαρακτηριστικά των ευάλωτων ηγετικών στελεχών 

Ένα ηγετικό στέλεχος με ευαλωτότητα είναι ένας/μία ηγέτης/ιδα καρδιάς: 

Είναι αυθεντικό. Ο τρόπος που ηγείται συνδέεται άμεσα με το σύστημα των αξιών του. Είναι 
αληθινό προς τον εαυτό του και τις αξίες του. Είναι αυθεντικό στην επικοινωνία του. Αναλαμβάνει 
την ευθύνη τόσο για τα συναισθήματά του όσο και για τις πράξεις του. 

Δέχεται την ευαλωτότητα ως δύναμη. Δεν φοβάται να δείξει την ευαλωτότητά του γιατί ξέρει 
ότι στην ευαλωτότητα βρίσκεται η πραγματική δύναμη. Δεν ενδίδει στο «Εγώ». Αναγνωρίζει τα 

αδύναμα σημεία του. Δεν φοβάται να αποδεχθεί το λάθος του. Δεν φοβάται να παραδεχθεί ότι δεν 
ξέρει. Ζητάει βοήθεια και βοηθάει, εμπνέει και εμπνέεται, διδάσκει και διδάσκεται, καθοδηγεί και 
αφήνεται να καθοδηγηθεί. 

Δεν κρίνει και δεν υποθέτει. Κατανοεί, καταλαβαίνει, κάνει τις σωστές ερωτήσεις και δεν 
σπεύδει να βγάλει συμπεράσματα. Η ενσυναίσθηση και η κατανόηση αποτελούν δομικά στοιχεία της 

ανθρωπιστικής ηγεσίας που δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης. 
«Μειώνει ταχύτητα» και ακούει. Απομονώνει τους «θορύβους» και ακούει την εσωτερική του 

φωνή, ακούει το ένστικτό του. Παράλληλα, ακούει προσεκτικά τους άλλους ανθρώπους για να 

μπορέσει να αντιληφθεί τί πραγματικά συμβαίνει τόσο μέσα όσο και έξω από τον οργανισμό. 
Υιοθετεί θετικές προσεγγίσεις. Δημιουργεί σχέσεις αλληλεγγύης και ενισχύει το αίσθηαμ του 

«ανήκειν». Προάγει την ειλικρινή συνεργασία και δημιουργεί χώρο για συναισθήματα και 
συμπεριφορές καλοσύνης, ενσυναίσθησης, συμπόνιας, ευγνωμοσύνης και σεβασμού. 

Παραδέχεται τα λάθη του. Όσο πιο πρόθυμος είναι να παραδεχτεί τα λάθη του (χωρίς 

δικαιολογίες και αποφυγή της ευθύνης) τόσο περισσότερο θα χτίζει εμπιστοσύνη και τα μέλη της 
ομάδας του θα θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του. Η ανάληψη ευθύνης, η συγνώμη και η 
αποκατάσταση των λαθών κρίνεται απαραίτητη για να υπάρχει πραγματική αξιοπιστία στον 

εργασιακό χώρο. 
Μοιράζεται τους φόβους και τις ανασφάλειές του. Είναι μια γενναία πράξη ευαλοτώτητας της 

ηγεσίας και δίνει την ευκαιρία και την ελευθερία και στα άλλα μέλη της ομάδας να εκφράσουν τους 
δικούς τους φόβους και ανασφάλειες κάνοντας την ομάδα περισσότερο συμπαγή σε περιόδους 
κρίσης. 

Μιλά από την καρδιά του, όχι από τον τίτλο του. Εάν το πετύχει αυτό, τότε τα μηνύματα 
γίνονται περισσότερο αντιληπτά ανεξάρτητα από τη δυσκολία τους. 

Έχοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τα ηγετικά στελέχη που λειτουργούν με ευαλωτότητα 
είναι αυθεντικά, εμπνέουν και δημιουργούν δεσμούς που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα του οργανισμού. Παράλληλα, μειώνουν το άγχος και τις εντάσεις στον εργασιακό 

χώρο και αυξάνουν τη ροή νέων ιδεών, προάγοντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. 

4. Η ευαλωτότητα και τα «Έξι καπέλα της Σκέψης». Ένα παράδειγμα 

Η μέθοδος των έξι καπέλων σκέψης του Edward de Bono αποτελεί μια μορφή οργάνωσης της 
σκέψης για την επίλυση θεμάτων και στηρίζεται στο διαχωρισμό της ανάλογα με το χρώμα του 
καπέλου, καθώς το κάθε χρώμα σχετίζεται με συγκεκριμένη λειτουργία. Τα καπέλα (λευκό, κόκκινο, 

κίτρινο, πράσινο, μαύρο, γαλάζιο) συμβολίζουν έξι διαφορετικές κατευθύνσεις της σκέψης. Ως εκ 
τούτου, το κάθε άτομο που επιλέγει να «φορέσει» ένα από τα καπέλα, στρέφει τη σκέψη του σε μια 

συγκεκριμένη κατεύθυνση (De Bono, 2006). 
O De Bono στην προσπάθειά του να απεγκλωβίσει τον ανθρώπινο νου από την «κάθετη 

σκέψη», επινόησε την «πλάγια σκέψη» για την επίλυση προβλημάτων που απαιτούν δημιουργική 

παραγωγή πρωτότυπων ιδεών. Ο άνθρωπος, κατά τον de Bono, για την εξεύρεση της προσφορότερης 
λύσης σε ένα του πρόβλημα στηρίζεται: 
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• στη λογική ανάλυση των δεδομένων του προβλήματος, 

• στη συσχέτιση, 

• στην αποτίμηση και, τέλος, 

• στην επιλογή της καταλληλότερης λύσης 

Η επιθυμητή λύση αναζητείται μέσω της «κάθετης σκέψης», η οποία παρά την αξία της, 
εγκλωβίζει με τη λειτουργία της την ανθρώπινη σκέψη και την οδηγεί πολλές φορές σε αδιέξοδο, 

δηλαδή δεν την αφήνει να σκεφτεί δημιουργικά. Για να παράγουμε νέες πρωτότυπες ιδέες, είναι 
απαραίτητος ο απεγκλωβισμός από τα στενά πλαίσια που μας βάζει η κυρίαρχη ιδέα, δηλαδή η 
«κάθετη σκέψη». 

Η ευαλωτότητα είναι η γενέτειρα της καινοτομίας και της δημιουργικότητας. Τα ηγετικά 
στελέχη αυτού του στυλ ηγεσίας δημιουργούν τους δικούς τους άγραφους κανόνες για το τί είναι 

αποδεκτό και τί όχι στο χώρο εργασίας, οπότε όταν τα στελέχη δεν φοβούνται να μοιραστούν τα 
λάθη τους αλλά και τα μαθήματα που έμαθαν από τα παθήματα τους, δημιουργούν μια κουλτούρα 
«καινοτόμου ατέλειας», όπου γίνεται αποδεκτό ότι η καινοτομία συχνά γεννιέται από ατελείς ιδέες. 

Ένα ηγετικό στέλεχος άνετο με το να μην γνωρίζει όλες τις απαντήσεις και πρόθυμο να ζητήσει 
βοήθεια από την ομάδα του, στην ουσία επωφελείται άμεσα από καινοτόμες ιδέες και λύσεις. 

Για το στέλεχος που χρησιμοποιεί την ευαλωτότητα ως στυλ ηγεσίας, τα 6 καπέλα της σκέψης 
είναι μια καλή τεχνική, όταν θέλει να προσδιορίσει τις επιπτώσεις κάποιας απόφασης, φωτίζοντάς 
την από πολλές οπτικές γωνίες. Τη χρησιμοποιεί όταν θέλει να ενθαρρύνει περαιτέρω σκέψη και 

προβληματισμό σε ένα θέμα ή όταν θέλει να εξετάσει πώς μπορεί εφαρμοστεί μια ιδέα. Με την 
τεχνική αυτή, χρησιμοποιεί όλες τις δυνατές προσεγγίσεις, γιατί το πρόβλημα ή η ιδέα που θέλει να 
εφαρμόσει είναι μια μείξη από φιλόδοξα σχέδια, ικανότητες εφαρμογής, ευαισθησία, 

δημιουργικότητα και καλή οργάνωση. Φορώντας και αλλάζοντας (νοερά ή στην πράξη) τα καπέλα 
καλείται ο/η ίδιος/α και η ομάδα του/της να εστιάσει και να ανακατευθύνει τις σκέψεις, τις 

συζητήσεις ή τις συναντήσεις τους. 

4.1. Ένα παράδειγμα 

Το πρόβλημα/θέμα: «Σκέφτομαι να εισάγω μία νέα διαδικασία στον οργανισμό μου» 

Βήμα 1: Παρουσιάζω το πρόβλημα/θέμα στα μέλη της ομάδας, ζητώντας τη γνώμη και τη 
βοήθεια τους. Ενημερώνω ότι η προσέγγισή τους με έξι διαφορετικούς τρόπους σκέψης, τους οποίους 

αντιπροσωπεύει αντίστοιχα κάθε καπέλο. 
 

ΚΑΠΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

Λευκό  

Σκεφτόμαστε και 
καταγράφουμε τα 
γεγονότα και τις 
πληροφορίες που 
ξέρουμε για το θέμα 

«Ας αφήσουμε στην άκρη τα 
επιχειρήματα και τις 
προτάσεις και ας δούμε τί 
πληροφορίες διαθέτουμε» 
«Να καταγράψουμε απλά 
πληροφορίες, γεγονότα, 
πηγές» 
Τι μπορεί να φανεί χρήσιμο; 

Κόκκινο  

Επικεντρωνόμαστε 
στα συναισθήματα 
στις εικασίες στο 
ένστικτο και στη 
διαίσθηση. 

Πώς νιώθουμε; 
Τί μας αρέσει; 
Τί μας προξενεί αισιοδοξία; 
Τι διαισθάνεται η ομάδα μου 
για το θέμα που μας 
απασχολεί; 
Τι λένε οι πολίτες για αυτό; 
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Μαύρο  

Επικεντρωνόμαστε 
στις δυσκολίες, τα 
πιθανά 
προβλήματα. 

Γιατί κάτι τέτοιο δε μπορεί να 
λειτουργήσει στον εργασιακό 
χώρο; 
Μπορεί να εφαρμοσθεί;  
Έχει μειονεκτήματα; 
Τι κρίση μπορεί να 
προκαλέσει;.  

Κίτρινο  

Επικεντρωνόμαστε 
στη θετική σκέψη 
στις αξίες και τα 
οφέλη. 

Σε τί μπορεί να συνεισφέρει;  
Πού θα βοηθήσει; 
Ποιά θα είναι τα οφέλη στον 
οργανισμό και στους 
εργαζόμενους; 

Πράσινο  

Εστιάζουμε στη 
δημιουργικότητα, 
στις εναλλακτικές 
λύσεις και στις νέες 
ιδέες. 

Ποιοί καινοτόμοι τρόποι 
υπάρχουν να το κάνουμε 
αυτό; 
Τί θα έχει την καλύτερη 
δυνατή εφαρμογή και 
απήχηση. 

Γαλάζιο

 

Ενορχηστρώνω τις 
σκέψεις. Οργανώνω 
όλα όσα έχουμε 
σκεφτεί και 
προσπαθώ να δώσω 
μια λύση στο 
πρόβλημά. 

Σε σχέση με ότι ακούσαμε 
και καταγράψαμε, τι θα 
μπορούσαμε να 
αποφασίσουμε ως ομάδα 
πρακτικά; 
Με ποιους τρόπους θα το 
πετύχουμε αυτό; 
Πως θα βάλουμε τις σκέψεις 
αυτές σε ισχύ; 

 

Βήμα 2: Η ομάδα αρχίζει να επικεντρώνει την συζήτηση πάνω σε μία συγκεκριμένη 

προσέγγιση. Τα μέλη της ομάδας επιλέγουν συνειδητά με ποιο καπέλο θα ξεκινήσει η διαδικασία. 
Για παράδειγμα, εάν διαλέξουν το Μπλε καπέλο, η σύσκεψη θα αρχίσει με όλους τους 

συμμετέχοντες/ουσες να υιοθετούν το μπλε καπέλο για να αποφασίσουν πώς θα διεξαχθεί η 
συζήτηση έχοντας ως βασικό στόχο να αναπτύξουν στόχους και επιδιώξεις. Η συζήτηση μπορεί μετά 
να υιοθετήσει τον τρόπο σκέψης του Κόκκινου καπέλου ώστε να συλλέξει απόψεις και αντιδράσεις 

για την πρόκληση. Σε αυτή τη φάση μπορούν επίσης να δημιουργηθούν περιορισμοί για την οριστική 
λύση, όπως ποιές πλευρές θα επηρεαστούν από το πρόβλημα και/ή τις λύσεις. Αργότερα, η συζήτηση 

θα μπορούσε να στηριχθεί στο Κίτρινο, έπειτα στο Πράσινο καπέλο ώστε να δημιουργηθούν ιδέες 
και λύσεις, και μετά να εναλλάσσεται μεταξύ Άσπρου για ανάπτυξη πληροφοριών και Μαύρου για 
σχολιασμό και κριτική της λύσης. 

Βήμα 3: Μετά την ανάπτυξη των λύσεων, η ομάδα εξετάζει τις συγκεκριμένες λύσεις και 
επιλέγει μία, παραπάνω η/και συνδυασμό αυτών. 

5. Συμπεράσματα 

Το να έχει το θάρρος και να δείξει την ευαλωτότητα του, το ηγετικό στέλεχος, σε αντίθεση με 
τους χειρότερους φόβους του, είναι τελικά κάτι που μπορεί να ανταμείβεται. Αυτό συμβαίνει επειδή 

υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αναντιστοιχία στον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί τη δική του 
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ευαλωτότητα σε σχέση με αυτή των άλλων, το αποκαλούμενο «όμορφο χαοτικό αποτέλεσμα». Η 
αυτο-αποκάλυψη μπορεί να χτίσει εμπιστοσύνη, η αναζήτηση βοήθειας μπορεί να ενισχύσει τη 
μάθηση, η αναγνώριση λαθών μπορεί να ενισχύσει τη συγχώρεση. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

συζητούμενες θετικές συνέπειες της ευαλωτότητας για την ποιότητα της σχέσης και την απόδοση της 
εργασίας, μπορεί να είναι ωφέλιμο για το ηγετικό στέλεχος να προσπαθήσει να ξεπεράσει τους 

φόβους του και να επιλέξει να δει την ομορφιά στο χάος των ευάλωτων καταστάσεων. 
Όταν ένα άτομο ζητά βοήθεια, τα επίπεδα οξυτοκίνης του ατόμου που λαμβάνει το αίτημα 

αυξάνονται. Με άλλα λόγια, όταν ένα άτομο επιδεικνύει ευαλωτότητα, τα άλλα άτομα έχουν την 

τάση να το βοηθούν. Ως εκ τούτου, αντί να είναι ένα σημάδι ηγετικής αδυναμίας, η έκφραση 
αβεβαιότητας ή το αίτημα βοήθειας δημιουργεί συντροφικότητα. Αν η ευαλωτότητα συνδυαστεί και 

με τη μέθοδο των «έξι καπέλων της Σκέψης», τότε θα δημιουργηθεί ένα ουσιαστικό αποτελεσματικό 
και αποδοτικό περιβάλλον ανάπτυξης. 
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Περίληψη  

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να  καταγράψει τις πολιτικές μη τυπικής εκπαίδευσης των 

αναγνωρισμένων ενηλίκων προσφύγων και των κατόχων επικουρικής προστασίας στις ευρωπαϊκές 
χώρες, κυρίως για την περίοδο 2015-2020. Εστιάζει στις πολιτικές γλωσσομάθειας ως μέσο 
κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες καθώς και στις πολιτικές 

επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης τους. Επιπροσθέτως, επιχειρείται η ανάδειξη της έλλειψης της  
χρήσης των νέων τεχνολογιών και των νέων μορφών μη τυπικής εκπαίδευσης στα προγράμματα που 

υλοποιήθηκαν σε ωφελούμενους πολίτες τρίτων χωρών, στο σύνολο των χωρών της Ένωσης και 
καταγράφεται μια βασική πρόταση προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση.  

 

Λέξεις κλειδιά: πρόσφυγες, μη τυπική εκπαίδευση, ευρωπαϊκή πολιτική για τους πρόσφυγες 

1. Εισαγωγή 

Η ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας αποτελεί ειδικό τομέα και αναπόσπαστο τμήμα 
της μεταναστευτικής πολιτικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής για κάθε χώρα 
υποδοχής. Η διαδικασία ένταξης είναι μια πολυσύνθετη «πορεία» η οποία σε πρώτο επίπεδο 

περιλαμβάνει τα βασικά αγαθά (υποδοχή, στέγαση, πρόσβαση στην υγεία, στην εκπαίδευση, στις 
κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και στην επαγγελματική κατάρτιση και στον επαγγελματικό 

αναπροσανατολισμό), ενώ σε δεύτερο επίπεδο αφορά στην σταδιακή εξοικείωση με την κουλτούρα, 
τις στάσεις και τις συμπεριφορές της χώρας υποδοχής, με απώτερο σκοπό την κοινωνική 
ενσωμάτωσή τους (Κασιμάτη, 2000).  

Η επιτυχής ένταξη των μεταναστών έχει καθοριστική σημασία για τη μελλοντική ευημερία, 
πρόοδο και συνοχή κάθε κοινωνίας (King, Lazaridis & Tsardanidis, 2000). Στη χώρα μας, μάλιστα, 

με το άρθρο 35 του νόμου 4636 / 2019 “Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις” 
ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη το Άρθρο 34 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/95 σχετικά 
με την πρόσβαση των μεταναστών σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης . Σύμφωνα με το άρθρο αυτό : 

“Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας παρακολουθούν υποχρεωτικά τα κατάλληλα προγράμματα 
κοινωνικής ένταξης που καταρτίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.” 

Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση των ενήλικων προσφύγων βρίσκεται στο 
κέντρο κάθε κεντρικού πολιτικού σχεδιασμού, διότι η επιτυχής ολοκλήρωση ενός σχεδίου 
επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των ενηλίκων προσφύγων δύναται υπό προϋποθέσεις να συντελέσει 

στην ομαλή ένταξή τους, τόσο στην χώρα υποδοχής όσο και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια. 
Επόμενο είναι, λοιπόν, ταυτόχρονα με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ομαλή ένταξη του 

πληθυσμού αυτού να σχεδιάζονται άξονες για την εκπαίδευσή του, κινούμενοι κυρίως στην λογική 
της μη τυπικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, της 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Βασική Εννοιολόγηση και Αριθμητικά Δεδομένα 

Πριν αναπτύξουμε το θέμα μας, κρίνεται απαραίτητη η παρουσίαση μιας σειράς βασικών 

εννοιών και στοιχείων τα οποία θα βοηθήσουν τον αναγνώστη στην κατανόηση των παραμέτρων της 
παρούσας έρευνας. Έτσι λοιπόν, βάσει του Ν.3879 (Φ.Ε.Κ. 163/21.09.2010, τ. Α’) περί  Ανάπτυξης 

της Δια Βίου Μάθησης και σύμφωνα με το Άρθρο 2 τα παρακάτω ορίζονται ως εξής: 
«Δια Βίου Μάθηση:  Όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του 

ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι 

οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική 
ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού 

συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την 
τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση. 

Τυπική εκπαίδευση: Η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις 
δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας. Στην τυπική 

εκπαίδευση εντάσσεται και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. 
Τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: Το σύστημα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Μη τυπική εκπαίδευση: Η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο 
εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών 

αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη 
συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. 

Άτυπη μάθηση: Οι μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμένου 

εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου 
ή επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει τις κάθε είδους 
δραστηριότητες αυτομόρφωσης, όπως η αυτομόρφωση με έντυπο υλικό ή μέσω διαδικτύου ή με χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ποικίλων εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες που αποκτά το άτομο από την επαγγελματική εμπειρία του. 

Αρχική επαγγελματική κατάρτιση: Η κατάρτιση η οποία προσφέρει βασικές επαγγελματικές 
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις με στόχο την ένταξη, επανένταξη, 
επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και 

την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. 
Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση: Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που 

συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες 
αποκτήθηκαν από τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 
ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση 

της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. 
Γενική εκπαίδευση ενηλίκων: Περιλαμβάνει όλες τις οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες 

που απευθύνονται σε ενηλίκους και στοχεύουν στον εμπλουτισμό γνώσεων, στην ανάπτυξη και 
βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και της 
ιδιότητας του ενεργού πολίτη, καθώς και στην άμβλυνση των μορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. 

Παρέχεται από φορείς της τυπικής εκπαίδευσης και από φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης. 
Δια βίου συμβουλευτική: Η επιστημονική βοήθεια, στήριξη και ενδυνάμωση που παρέχεται στα 

άτομα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, έτσι ώστε να προσδιορίζουν και να επιτυγχάνουν τους 
προσωπικούς και τους επαγγελματικούς στόχους τους. 

Επαγγελματικός προσανατολισμός: Η διαδικασία ενημέρωσης, διερεύνησης και προετοιμασίας 

που βοηθά το άτομο να επιλέξει την εκπαιδευτική του διαδρομή και το επάγγελμά του, σύμφωνα με τα 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του.» 
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Ως πρόσφυγες ορίζονται (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, 2016) τα άτομα εκείνα τα οποία:  
«…διαφεύγουν από ένοπλες συρράξεις ή διώξεις… και είναι πολύ επικίνδυνο για αυτούς να 
επιστρέψουν στην πατρίδα τους και χρειάζεται να αναζητήσουν καταφύγιο κάπου αλλού. Πρόκειται για 

ανθρώπους στους οποίους η άρνηση ασύλου έχει πιθανότατα θανάσιμες συνέπειες.» ενώ ως 
μετανάστες τα άτομα εκείνα τα οποία: «…επιλέγουν να μετακινηθούν, όχι εξαιτίας κάποιας άμεσης 

απειλής δίωξης ή θανάτου, αλλά κυρίως για να βελτιώσουν τη ζωή τους αναζητώντας καλύτερες 
εργασιακές συνθήκες ή, σε κάποιες περιπτώσεις, για να ενωθούν με μέλη της οικογένειάς τους που 
βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό, όπως επίσης για εκπαιδευτικούς ή άλλους λόγους. Σε αντίθεση με τους 

πρόσφυγες που δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους με ασφάλεια, οι μετανάστες δεν 
αντιμετωπίζουν αντίστοιχο εμπόδιο στην επιστροφή τους. Εάν επιλέξουν να επιστρέψουν, θα 

συνεχίσουν να απολαμβάνουν την προστασία της κυβέρνησής τους.» 
Ως περίοδο προσφυγικής κρίσης, για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, εξετάζουμε την 

χρονική περίοδο 2015-2020 στον ευρωπαϊκό χώρο και η οποία υπήρξε, αναμφισβήτητα, η 

μεγαλύτερη και πιεστικότερη προσφυγική έξοδος προς ευρωπαϊκό έδαφος από τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιπλέον, οι προσφυγικές ροές την ίδια περίοδο παρατηρείται να 

αναμειγνύονται με μεταναστευτικές καθιστώντας τη μελέτη της εξαιρετικά περίπλοκη. Στη χώρα μας 
οι ροές αυτές κυμάνθηκαν, σε μια εξαετή περίοδο με αποκορύφωμα τη διετία 2015-2016 όπως 
φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (πίνακας,1), σε περίπου 1.300.000 άτομα, εκ των οποίων το 65% 

ενήλικοι και το 35% παιδιά. 
 

Πίνακας 1. Προσφυγικές ροές και κατανομή βάσει φύλου  

(Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. 1ος 2020) 

 

 
Στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής έχουν 

κατατεθεί περίπου 300.000 αιτήσεις ασύλου. Από τα άτομα αυτά περίπου 62.000 διαμένουν αυτή τη 
στιγμή στη χώρα μας. (Έκθεση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 2021) Για τα άτομα αυτά 

η ευρωπαϊκή ένωση αλλά και η ελληνική πολιτεία υποχρεούνται να σχεδιάσουν, αναπτύξουν και 
εφαρμόσουν μια σειρά από πολιτικές και μέτρα προς την κατεύθυνση της ένταξής τους στον 

ευρύτερο κοινωνικό ιστό. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, βασικός πυλώνας της πορείας αυτής 
αποτελεί η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσφυγικού αυτού πληθυσμού.  
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2.2. Πολιτικές Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Προσφύγων 

Για την Ε.Ε. η εκπαίδευση των προσφύγων αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα. Στο «Σχέδιο δράσης 
για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών» αναφέρεται χαρακτηριστικά «…η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση είναι από τα πιο ισχυρά εργαλεία για ενσωμάτωση και πρόσβαση τα οποία θα πρέπει να 
διασφαλιστούν και να προωθηθούν το συντομότερο δυνατό. Η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων είναι το 

θεμέλιο για περαιτέρω μάθηση και η πύλη για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Η εκμάθηση 
της γλώσσας της χώρας προορισμού είναι κρίσιμη για τους υπηκόους τρίτων χωρών ώστε να επιτύχουν 
τη διαδικασία ένταξής τους…». (Σχέδιο Δράσης Ε.Ε., 2016)  Όμως, η διαδικασία και οι ειδικές 

παράμετροι της εκπαιδευτικής προσέγγισης επαφίονται σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Η Ένωση δίνει τις 
κατευθυντήριες γραμμές αλλά η κάθε χώρα αποφασίζει ποια προσέγγιση θα ακολουθήσει. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα να παρατηρείται μια κάθε άλλο από ενοποιημένη γραμμή δράσης, γεγονός το οποίο 
έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις αλλά και αδιέξοδα. 

Στην έκθεσή του τον Ιανουάριο του 2021, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Μετανάστευση 

(ΕΜΝ) καταγράφει τα ζητήματα αυτά σε αναφορές οι οποίες προήλθαν από δεκαέξι χώρες-μέλη 
(Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γαλλία, Ουγγαρία,  Ιρλανδία, Ιταλία, 

Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία). Επιπλέον, στην 
ίδια αναφορά καταγράφεται μια πανσπερμία δράσεων κατά την εφαρμογή γλωσσικών κυρίως 
προγραμμάτων για ενήλικες μετανάστες και μετανάστριες, αιτούντες άσυλο και δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας, δεδομένου ότι η γνώση της γλώσσας και των βασικών δομολειτουργικών 
στοιχείων της χώρας υποδοχής είναι βασικά εργαλεία ένταξης τα οποία καθιστούν ευκολότερη την 

ενσωμάτωση αλλά και την είσοδο στην αγορά εργασίας.  
Συγκεκριμένα: 
 Στην Αυστρία εκτός από όσα ορίζονται στην κοινή συμφωνία ένταξης για τους μετανάστες 

που διαμένουν μόνιμα στη χώρα, υπάρχει η πρόβλεψη για γλωσσικά μαθήματα και μαθήματα 
επαγγελματικού προσανατολισμού και για άτομα που δικαιούνται άσυλο και επικουρική προστασία. 

Στη Βουλγαρία προσφέρονται τόσο μαθήματα γλώσσας όσο και προγράμματα κοινωνικής 

και πολιτιστικής ενδυνάμωσης (κυρίως από Μ.Κ.Ο.) Επιπλέον καταγράφεται η προσπάθεια 
δημιουργίας ενός πλαισίου επαγγελματικής μετεκπαίδευσης για τους δικαιούχους ασύλου και 

διεθνούς προστασίας που θα παραμείνουν στη χώρα. 
Στην Κύπρο δεν υπάρχουν ενεργά προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, πλην ορισμένων 

που παρέχονται από Μ.Κ.Ο. Επιπροσθέτως, όσα προγράμματα στηρίζει η κεντρική κυβέρνηση 

παρέχονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα.  
Στην Τσεχία δεν προσφέρεται κάποιο ενισχυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, πέραν των όσων 

ορίζονται στις συμφωνίες. Και σε αυτή την περίπτωση εμπλέκονται κυρίως οι Μ.Κ.Ο. οι οποίες 
παρέχουν βασικό πληροφοριακό υλικό για την χώρα υποδοχής αλλά όχι κάποιο οργανωμένο 
εκπαιδευτικό ή μετεκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Στην Εσθονία υπάρχει οργανωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης σε εθελοντική βάση. Η διάρκεια 
των προγραμμάτων είναι τρίμηνη και η οργάνωση είναι κεντρική. Εστιάζουν στην βασική λειτουργία 

του κράτους και των θεσμών, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πολίτη, στο σύστημα 
διαχείρισης της οικογένειας μέσα στο Εσθονικό κράτος, στην εργασιακή κουλτούρα, στην 
επιχειρηματικότητα, στο φορολογικό και τραπεζικό σύστημα και στην εκπαίδευση.  

Η Γαλλία, με πλούσια εμπειρία στα ζητήματα αυτά, ακολουθεί ένα μοντέλο το οποίο στοχεύει 
στην κατανόηση του «άλλου» από τους πρόσφυγες. Εστιάζει στην «πολιτική αγωγή» και εφαρμόζει 

τετραήμερα προγράμματα εκπαίδευσης σε ζητήματα θεσμών, αξιών, λειτουργίας του κράτους, 
ισότητας, δικαιωμάτων, αναζήτησης εργασίας, στέγασης, υγείας και υγιεινής. Ακολούθως, 
προαιρετικά, προσφέρονται και μαθήματα γαλλικής γλώσσας για τους νόμιμα παραμένοντες 

πρόσφυγες.  
Στην Ουγγαρία δεν προσφέρεται κάποιο πρόγραμμα ενώ στην Ιρλανδία υπάρχει μέριμνα 

γλωσσικών μαθημάτων για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, τα οποία συντονίζονται σε τοπικό 
επίπεδο και ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε κοινότητας. 
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Στην Ιταλία όσοι μετανάστες και πρόσφυγες το επιθυμούν μπορούν εντός τριών μηνών από 
την άφιξή τους στη χώρα να παρακολουθήσουν ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα κοινωνικής και 
πολιτικής αγωγής. Και σε αυτή την περίπτωση απουσιάζει η εκμάθησή της γλώσσας. Το κόστος 

καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Παιδείας. 
Η Λετονία εφαρμόζει ένα σύστημα εκπαίδευσης προσφύγων το οποίο καλύπτει τις βασικές 

παραμέτρους κοινωνικής και πολιτικής ένταξης. Η διάρκεια του προαιρετικού αυτού προγράμματος 
κυμαίνεται μεταξύ 16-20 ακαδημαϊκών ωρών, προσφέρεται από κεντρικό φορέα εκπαίδευσης (ici) 
και περιλαμβάνει γνωριμία με την γλώσσα, τον πολιτισμό, την ιστορία, τους θεσμούς και τις δομές 

της χώρας. 
Το ίδιο μοτίβο (με την Λετονία) ακολουθεί και η Λιθουανία, με τη διαφορά πως σε αυτή τη 

χώρα εμπλέκονται σε μεγαλύτερο βαθμό οι Μ.Κ.Ο. και σε μικρότερο οι κρατικοί μηχανισμοί.  
Η Πολωνία δεν παρείχε συγκεκριμένα στοιχεία κάποιου δομημένου προγράμματος ένταξης, 

ενώ οι Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία παρέχουν προγράμματα κυρίως γλωσσομάθειας αλλά και 

επιμορφώσεις πολιτών τρίτων χωρών (κοινωνικής και πολιτικής αγωγής).  
Το Λουξεμβούργο, τέλος, προσφέρει κεντρικά προγράμματα κοινωνικής και πολιτιστικής 

ενδυνάμωσης αλλά και γλώσσας.  
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως, μέχρι αυτή τη στιγμή, στη χώρα μας δεν 

υφίσταται σε κεντρικό επίπεδο κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των 

ενηλίκων προσφύγων και μεταναστών. Οι εμπλεκόμενες με την όλη διαδικασία Μ.Κ.Ο. 
αποσπασματικά αποτελέσματα έχουν μόνο παρουσιάσει και δεν υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση 

μια κεντρική οργάνωση. Για τους λόγους αυτούς, η Ελλάδα δεν καταγράφεται στην παραπάνω  
έκθεση.  

Η έλλειψη ενοποιημένης πολιτικής και κοινών δράσεων καταγράφεται και στο «Σχέδιο 

δράσης για την ένταξη και ενσωμάτωση 2021-2027» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο δόθηκε 
στη δημοσιότητα τον Νοέμβριο του 2020. Σε αυτό γίνεται αναφορά στην ουσιαστική αδυναμία της 
ένωσης να εντάξει τους πρόσφυγες και μετανάστες στον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής λόγω της 

ασύνδετης δράσης των χωρών – μελών. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνει (η επιτροπή) μια σειρά 
στοχευμένων κοινών δράσεων για την ένταξη και την ενσωμάτωση αλλά , ταυτόχρονα, θέτει και τα 

δομολειτουργικά δεδομένα που θα πρέπει να ακολουθεί το κάθε κράτος-μέλος για έναν 
ολοκληρωμένο σχέδιο ουσιαστικής πορείας ένταξης για τους αιτούντες άσυλο και τους έχοντες 
ανάγκη διεθνούς συνδρομής.  

Για την εκπαίδευση των ενηλίκων προσφύγων, το σχέδιο εστιάζει πρωτίστως στην 
ενσωμάτωση μέσω της μετεκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα 

από ολοκληρωμένα μετεκπαιδευτικά προγράμματα, πλήρως χρηματοδοτούμενα και κεντρικά 
ελεγχόμενα από κάθε μέλος. Επιπροσθέτως καθορίζει και μια σειρά μέτρων ενίσχυσης της εργασίας 
και επιχειρηματικότητας, με χρηματοδοτικά μοντέλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των προσφύγων 

αλλά και κοινωνικοοικονομικής συνεργασίας, αφού αναφέρει ρητά πως η αγορά απαιτεί την ενεργό 
συνεργασία πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οικονομικών και 
κοινωνικών εταίρων και εργοδοτών. 

3. Συμπεράσματα 

Η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των ενηλίκων προσφύγων δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
είναι, αναμφίβολα, η βασικότερη παράμετρος για την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωσή τους στην 

Ευρωπαϊκή οικογένεια πολιτών. Αν και τα αντανακλαστικά της ένωσης δεν καταγράφονται ως τα 
ταχύτερα δυνατά προς την κατεύθυνση αυτή  (ιδιαίτερα την περίοδο 2015-2017) τα τελευταία δυο 
χρόνια παρουσιάζεται μια καλύτερα οργανωμένη προσπάθεια ανάπτυξης και εφαρμογής ενός 

ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης. Την περίοδο αυτή, και λόγω του covid-19, οι ροές προσφύγων και 
μεταναστών παρουσιάζουν σαφέστατη μείωση και δίνουν, έτσι, τη δυνατότητα στα αρμόδια όργανα 

και θεσμούς να λειτουργήσουν σε κάπως λιγότερο πιεστικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα 
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βασικά προβλήματα εξακολουθούν να είναι: α) η ικανότητα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και 
ανοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, η οποία εμφανίζεται ακόμη ανεπαρκής και β) η αδυναμία 
εφαρμογής σε επίπεδο χωρών-μελών ενός οργανωμένου σχεδίου ένταξης των ατόμων αυτών στις 

τοπικές κοινωνίες.  
Ως προς το πρώτο ζήτημα, απαιτείται εκπαίδευση των πολιτών της κυρίαρχης πολιτισμικά 

και εθνικά ομάδας. Η ένωση έχει εντοπίσει το ζήτημα και προωθεί πολιτικές οι οποίες εστιάζουν 
στην αντιμετώπιση των σχετικών παραμέτρων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, απαιτείται αφενός η 
θέληση των πολίτων και αφετέρου η σοβαρή προσέγγιση από την πολιτεία. Ως προς τον δεύτερο 

άξονα, αυτόν της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσφυγικού πληθυσμού, οι προϋποθέσεις 
είναι κατά βάση δυο: α) Η κεντρική εποπτεία και εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης και β) 

η αποδοχή του προγράμματος από τον προσφυγικό πληθυσμό. Και οι δύο αυτές προϋποθέσεις 
παρουσιάζουν δυσκολίες υλοποίησης. Αφενός, διότι τον ρόλο του κράτους μέχρι τώρα σε μεγάλο 
βαθμό στον τομέα αυτό υποκαθιστούσαν οι Μ.Κ.Ο. και άλλοι φορείς με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζονται φαινόμενα ελλιπούς οργάνωσης, πολυδιάσπασης δράσεων, έλλειψης ελέγχου και 
λογοδοσίας καθώς και αδυναμίας πιστοποίησης των δράσεων και αφετέρου διότι ο προσφυγικός 

πληθυσμός έχει την τάση να απορρίπτει τον κεντρικό έλεγχο σε κάθε δράση εκτός βέβαια και εάν 
είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα. Έτσι, πρωτίστως θα πρέπει να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης 
μεταξύ του προσφυγικού πληθυσμού και του κράτους και ακολούθως να παρουσιαστεί από την 

κεντρική διοίκηση μια σειρά δράσεων ικανών να προσφέρουν ουσιαστικά εργαλεία και μέσα στον 
πρόσφυγα και μετανάστη που θα παραμείνει στην χώρα υποδοχής και θα επιχειρήσει να καταστεί 

μέλος του κοινωνικοοικονομικού της ιστού.  

Βιβλιογραφία – Διαδικτυογραφία 

Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.(2017). 

Προσφυγική Κρίση. Ανακτήθηκε στις 25-4-2021 από: https://government.gov.gr/wp-
content/uploads/2017/04/gr_fact_sheet_refugee_feb2017.pdf 

European Commission (2020). Action plan on Integration and Inclusion 2021-2027. 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (2016). Σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. 
Ανακτήθηκε στις 25-4-2021 από:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0377 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (2020). Η Ευρώπη και το Προσφυγικό. Ανακτήθηκε στις 25-4-2021 από: 

https://www.europarl.europa.eu/infographic/welcoming-europe/index_el.html#filter=2015-

el 
European Migration Network. (2021). Measures regarding civil integration. Ανακτήθηκε στις 23-4-

2021 από: 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en 
Κασιµάτη, Κ. (2000) (επ.) Φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας σε οµάδες κοινωνικού αποκλεισµού, 

Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών (Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού) και 
ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Πάντειο Πανεπιστήµιο. 

King, R. Lazaridis, G. Tsardanidis, C. (2000) (eds) Eldorado or Fotress? Migration in Southern 
Europe, Basingstoke: Macmillan 

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα (2017). Στοιχεία Προσφυγικής Κρίσης. Ανακτήθηκε 

στις 25-4-2021 από: https://ec.europa.eu/greece/20172211_prosfygiki_krisi_el 
Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.  (2020). Στοιχεία Προσφυγικών Ροών. Ανακτήθηκε στις 23-4-2021 

από:https://www.unhcr.org/gr/%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%
CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC 

Νόμοι – Διατάγματα – Οδηγίες 

Νόμος 4632/2019. Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 
2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις. 

 Νόμος 3879/2010. Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

150 

Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (2011) Σχετικά με τις 
απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που 

δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας.  
 

 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ:  

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ «ΑΛΛΩΝ» 
 

Κούρτης Ιωάννης 

Υποψήφιος διδάκτορας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 
Μπάρος Βασίλειος 

Τακτικός Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Σάλτσμπουργκ 

 

Περίληψη  

Σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιάσει κάποια παραδείγματα χρήσης των τεχνολογιών 
εκτεταμένης πραγματικότητας για την ανάδειξη και τη μελέτη διάφορων κοινωνικών προβλη-
μάτων/ζητημάτων, ενώ παράλληλα θα εστιάσει σε μια συγκεκριμένη εναλλακτική ερευνητική 

προσέγγιση του πολυδιάστατου κοινωνικού φαινόμενου της φυγής και της μετανάστευσης, μέσα από 
την αξιοποίηση των ιδιαίτερων δυνατοτήτων ορισμένων τεχνολογιών. Ειδικότερα, παρου-σιάζεται ο 
τρόπος με τον οποίο αξιοποιήθηκαν στo πλαίσιo της έρευνας «Πολιτικός γραμματισμός και έρευνα 

αποδεκτών για το μεταναστευτικό και προσφυγικό» δύο μέσα που ανήκουν στο φάσμα της 
τεχνολογίας αυτής (επαυξημένη πραγματικότητα και 360ο βίντεο). Στόχος της έρευνας είναι να φανεί 

αν και σε ποιο βαθμό η εμβύθιση, η παρουσία, η ενσωμάτωση, η χωρική πληροφορική και η 
διαδραστική φύση των μέσων αυτών είναι σε θέση να ευαισθητοποιήσουν τους χρήστες σχετικά με 
τα πραγματικά αίτια του προσφυγικού αλλά και να φέρουν στην επιφάνεια τις ιδέες, πεποιθήσεις και 

απόψεις τους όσον αφορά το εν λόγω θέμα.  
  

Λέξεις κλειδιά: κοινωνική έρευνα, μιντιακός λόγος, μετανάστευση, νοητικά μοντέλα, 
εκτεταμένη πραγματικότητα 

1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία 20 χρόνια στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας (information technology) 
έχει πραγματοποιηθεί μία σαφής μετάβαση από τους σταθερούς υπολογιστές γραφείου, πρώτα στο 

διαδίκτυο (web) και μετά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους φορητούς υπολογιστές τα 
smartphone και τα tablet. Ενώ το κυρίαρχο στυλ διεπαφής χρήστη σήμερα δεν έχει από-μακρυνθεί 
ριζικά από αυτό των επιτραπέζιων υπολογιστών της δεκαετίας του 1990, ο τρόπος με τον οποίο η νέα 

γενιά χρηστών χρησιμοποιεί τον υπολογιστικό γραμματισμό (computer literacy) έχει αλλάξει  
σημαντικά (Schmalstieg & Höllerer, 2016). Καθώς οι χρήστες απομακρύνονται σταδιακά από τους 

σταθερούς υπολογιστές, όλο και περισσότερο αποκτά νόημα να συμπεριληφθεί ο φυσικός κόσμος στην 

υπολογιστική τους εμπειρία (computing experience). Επιπρόσθετα, η τεχνολογική εξέλιξη δίνει πλέον τη 

δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργήσει, να πλοηγηθεί, να εξερευνήσει και να εμβυθιστεί σε 
περιβάλλοντα εν μέρει ή και εξολοκλήρου εικονικά μέσω των τεχνολογιών της εκτεταμένης 

πραγματικότητας (Extended Reality – XR).  
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2. Θεωρητικό πλαίσιο 

Η εκτεταμένη πραγματικότητα είναι ένα υπερσύνολο που περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα  των 
εμβυθιστικών τεχνολογιών από το "πλήρως πραγματικό" έως το "πλήρως εικονικό", όπως περιγράφεται 

στο Συνεχές Εικονικότητας (Virtuality Continuum) (Milgram & Kishino, 1994). Mέρος της τεχνολογίας 

αυτής είναι και η εικονική πραγματικότητα η οποία αποτελεί την πραγμάτωση της αέναης επιθυμίας 
του ανθρώπου να ταξιδέψει και να εξερευνήσει νέους κόσμους (όπως φαίνεται από πολλούς μύθους 

και αφηγήσεις ανά τους αιώνες). Στην πορεία βέβαια ο άνθρωπος κατάλαβε πως η συγκεκριμένη 
τεχνολογία, του δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να μπει και να χειριστεί το σώμα κάποιου άλλου («να 
περπατήσει με τα παπούτσια του»). Βασικές έννοιες της εικονικής πραγματικότητας αποτελούν η 

εμβύθιση (immersion) και η ενσωμάτωση (emdodiment). H εμβύθιση είναι η «εισβολή» του χρήστη 
σε ένα νέο εξολοκλήρου ψηφιακό κόσμο, ενώ η ενσωμάτωση είναι η μεταφορά του σε ένα νέο 

ψηφιακό σώμα (avatar), το οποίο ο χρήστης αισθάνεται δικό του και με το οποίο έχει τη δυνατότητα 
να αλληλεπιδρά με τον ψηφιακό κόσμο στον οποίο εισήλθε (Bailenson, 2018). 

Σε αντίθεση με την εικονική πραγματικότητα, η τεχνολογία της επαυξημένης πραγμα-

τικότητας εκφράζει την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου να μεταφέρει συνέχεια και να εμφανίζει 
ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε ψηφιακή πληροφορία χρειάζεται στο φυσικό του περιβάλλον. Η  

ανάγκη αυτή συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της φορητής τεχνολογίας, του διαδικτύου αλλά και του 
σύγχρονου τρόπου ζωής με τις αυξημένες απαιτήσεις σε γνώση και πανταχού παρούσα πληροφορία. 
Έτσι ο άνθρωπος οδηγήθηκε σε μία προσπάθεια σύνδεσης του ψηφιακού κόσμου με το φυσικό 

περιβάλλον γύρω του, εμπλουτίζοντάς το με ψηφιακές επαυξήσεις (augmentations).  
Το XR είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τεχνολογικός κλάδος που εφαρμόζεται σε ένα ευρύ 

φάσμα τομέων όπως η ψυχαγωγία, το μάρκετινγκ, η ιατρική, η μηχανική, η εκπαίδευση και η εξ 
αποστάσεως εργασία (Chuah, 2018). Παράλληλα φαίνεται ξεκάθαρα πως η ζήτηση για την εικονική 
πραγματικότητα πρόκειται να εκτοξευθεί τα επόμενα χρόνια καθώς οι αποστολές οθόνων κεφαλής 

(VR Headsets) αναμένεται να αυξηθούν κατά 48% ετησίως τα επόμενα τέσσερα χρόνια, σύμφωνα 
και με τις εκτιμήσεις του International Data Corporation (Mainelli et al., 2020). 

Καθώς η ζήτηση τόσο για την εικονική όσο και για την επαυξημένη πραγματικότητα συνεχίζει 
να αυξάνεται, οι άνθρωποι έχουν άρχισει να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις τεχνολογίες 
αυτές για να μελετήσουν ποικίλα κοινωνικά ζητήματα που οφείλονται στο ρατσισμό ή να ακούσουν 

περισσότερες ιστορίες από ανθρώπους που τον βιώνουν σε διάφορες μορφές. Υπό αυτό το πλαίσιο, 
πολλά έργα που δημιουργούνται από ερευνητές και καλλιτέχνες, προερχόμενους συχνά από 

κατάπιεσμένες κοινωνικές-πολιτισμικές ομάδες,  αποτελούν εξαιρετικά ευρηματικές εμπειρίες που 
αναδεικνύουν αυτά τα κοινωνικά προβλήματα και έχουν ως στόχο να φέρουν τους θεατές 
αντιμέτωπους με αυτά. Βασικός στόχος τους είναι να προσπαθήσουν να αλλάξουν τον τρόπο που 

σκέφτονται και δρουν οι άνθρωποι γύρω από διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Επομένως, το πώς οι 
τεχνολογίες αυτές επηρεάζουν τα νοητικά μοντέλα των χρηστών τους όσον αφορά ευαίσθητα 

κοινωνικά θέματα άρχισε σταδιακά να γίνεται αντικείμενο έρευνας σε πανεπιστήμια της Βόρειας 
Αμερικής, της Ανατολικής Ασίας και της Δυτικής Ευρώπης (Bailenson, 2018). Άρχισαν έτσι να 
δημιουργούνται ορισμένα έργα ψηφιακής τέχνης και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες 

κοινωνικού χαρακτήρα που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων 
τεχνολογιών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παραδείγματα: Traveling While Black, Virtual Body 

Swapping, Indefinite και  Blood speaks - Maya - The birth of a superhero. 
Αρχικά το ντοκιμαντέρ εικονικής πραγματικότητας Traveling While Black, το οποίο αποτελεί 

παραγωγή του βραβευμένου με Όσκαρ, Roger Ross Williams και των βραβευμένων με Emmy, Felix 

& Paul Studios, μεταφέρει τον χρήστη στο Ben's Chili Bowl, ένα εστιατόριο στην Ουάσινγκτον που 
χρησιμοποιήθηκε από πολλούς Αφροαμερικανούς ως ασφαλής χώρος κατά τη διάρκεια των νόμων 

Jim Crow. Η ονομασία αυτή αφορά μία σειρά τοπικών νόμων και διατάξεων που θεσπίστηκαν στις 
νότιες ΗΠΑ το 1877 και διήρκησαν έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Οι νόμοι αυτοί προωθούσαν 
τον φυλετικό διαχωρισμό διαχωρίζοντας τους λευκούς από τους έγχρωμους θεωρώντας τους 

δεύτερους ως κατώτερους πολίτες. Μερικές από τις διακρίσεις των συγκεκριμένων νόμων 
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αφορούσαν την απαγόρευση των τελευταίων στα μέρη που σύχναζαν οι λευκοί, απαγόρευση 
χειραψίας και δημόσιας κοινωνικής συναναστροφής με αυτούς και χρήση διαφορετικών μέσων 
μεταφοράς. Οι νόμοι αυτοί καταργήθηκαν σταδιακά ξεκινώντας από το 1956 όπου καταργήθηκε ο 

νόμος για ξεχωριστά λεωφορεία από το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη νομοθεσία 
καταργήθηκε ολοκληρωτικά 8 χρόνια αργότερα, το 1964 από τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ (Blakemore, 

2020). Στο συγκεκριμένο έργο ο χρήστης παρακολουθεί, ως συνδαι-τυμόνας στο ίδιο τραπέζι, τις 
συζητήσεις των θαμώνων του εστιατορίου σχετικά με τις εμπειρίες τους όσον αφορά την 
περιορισμένη μετακίνηση και τις φυλετικές διακρίσεις που δέχονται λόγω του χρώματός τους, στις 

ΗΠΑ. Η εμπειρία έχει ως στόχο τον αναστοχασμό των θεατών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη φυλή και μιλούν για αυτή. «Αν δεν είσαι Αφροαμερικανός, έχεις τη 

δυνατότητα να μπεις σε έναν χώρο και να γίνεις μέρος μιας συζήτησης στην οποία κατά πάσα 
πιθανότητα δεν θα είχες πρόσβαση. Αν είσαι μαύρος, έχεις τη δυνατότητα να εμβαθύνεις σε αυτό το 
εσωτερικό τραύμα που όλοι κουβαλάμε μαζί μας στην Αμερική, ακόμη και σήμερα, ως έγχρωμοι. 

Νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά ισχυρό συναίσθημα, που δεν είναι σε θέση να το προσφέρουν 
δισδιάστατα αφηγηματικά σχήματα» δήλωσε ο δημιουργός του έργου Ross Williams στο 

ειδησεογραφικό πρακτορείο The Guardian (McClinton, 2019). 
Επιπρόσθετα σε μια σειρά ερευνών, ο καθηγητής ψυχολογίας Μάνος Τσακίρης μέτρησε τις 

φυλετικές προκαταλήψεις λευκών ενηλίκων πριν και μετά την εμπειρία τους σε περιβάλλοντα εικο-

νικής πραγματικότητας που δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση στα υποκείμενα της έρευνας ότι είναι 
έγχρωμοι. Χρησιμοποιώντας το συσχετιστικό τεστ Implicit Association Test ("IAT"), το οποίο 

ελέγχει την ασυνείδητη προκατάληψη με τη δύναμη των συσχετίσεων μεταξύ αρνητικών και θετικών 
εννοιών με διάφορες ομάδες ανθρώπων, ο Τσακίρης (2015) διαπίστωσε ότι οι αρνητικές 
προκαταλήψεις των λευκών συμμετεχόντων έναντι των μαύρων μειώθηκαν μετά την υποβολή τους 

στην προσομοίωση. Όπως γράφει χαρακτηριστικά: «Αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 
αναπαριστούν τον εαυτό τους εσωτερικά, πιθανώς τους επιτρέψαμε να βιώσουν τους άλλους  ως πιο 
όμοιους με αυτούς. Αυτό με τη σειρά του είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των αρνητικών σιωπηρών 

προκαταλήψεών τους. Με άλλα λόγια, η ενσωμάτωση διαφορετικών αισθητηριακών σημάτων μπορεί 
να επιτρέψει στον εγκέφαλο να επικαιροποιήσει το μοντέλο του για το σώμα και να προκαλέσει στους 

ανθρώπους να αλλάξουν τη στάση τους για τους άλλους» (Palermo, 2014). 
Ένα ακόμα συνταρακτικό έργο εικονικής πραγματικότητας που δείχνει μία πλευρά της ζωής 

πολλών προσφύγων και μεταναστών που ο περισσότερος κόσμος αγνοεί είναι το Indefinite. To 

ντοκιμαντέρ αυτό μεταφέρει τον θεατή στο σύστημα κράτησης μεταναστών του Ηνωμένου Βασι-
λείου. Στα κέντρα απομάκρυνσης μεταναστών συγκεντρώνονται άνθρωποι που η βρετανική 

κυβέρνηση προσπαθεί να απελάσει για αόριστο χρονικό διάστημα. Σε μια προσπάθεια να μεταφέρει 
το τεράστιο ψυχολογικό άγχος αυτής της κατάστασης, το Indefinite αξιοποιεί τις δυνατότητες του 
360-βίντεο για να βυθίσει τους θεατές στους διάφορους χώρους αυτού του συστήματος, από τοίχους 

φυλακής ύψους 20 ποδιών μέχρι το πίσω μέρος των φορτηγών της αστυνομίας. Με οδηγό τη φωνή 
των επιζώντων, αυτή η δεκαπεντάλεπτη εμπειρία συνδυάζει εικόνες του συστήματος κράτησης με 

ιστορίες των μεταναστών/ προσφύγων σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες που έχει αυτό στην ψυχική 
και σωματική υγεία των ατόμων (Emerson, 2016). 

Τέλος, στο ευρηματικό έργο εικονικής πραγματικότητας με τίτλο Blood Speaks: Maya – The 

Birth of a Superhero, ένα συνηθισμένο κορίτσι του 21ου αιώνα μεταμορφώνεται σε μία υπερήρωα, 
της οποίας οι δυνάμεις προέρχονται από τη διαδικασία της εμμήνου ρύσεως. Σύμφωνα με τη 

δημιουργό Poulomi Basu, το έργο είναι εμπνευσμένο από τις ιστορίες γυναικών στο Νεπάλ που 
αναγκάζονται να εξοριστούν επειδή το αίμα της εμμήνου ρύσεως θεωρείται ακάθαρτο. Η ιστορία της 
συγκεκριμένης ψηφιακής δημιουργίας είναι συγκινητική και έχει τη δύναμη να προβληματίσει τους 

θεατές της. Η τολμηρή αυτή προσπάθεια έδειξε θετικά αποτελέσματα από το ξεκίνημά της καθώς 
όπως αναφέρει και η ίδια η Poulomi: «Η πρώτη φάση του έργου είχε τεράστιο αντίκτυπο και βοήθησε 

στην ενεργοποίηση της αλλαγής της πολιτικής στο Νεπάλ. Πρόθεση αυτής της ιστορίας είναι η 
σφυρηλάτηση νέων ακροατηρίων, μέσω της γυναικείας αφήγησης που διαθέτει φωνές που 
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αναδιαμορφώνουν τις αντιλήψεις του κοινού για τους χαρακτήρες BAME» (black and minority ethnic) 
(Dean & Onanuga, 2021). 

3. Παρουσίαση της έρευνας «Πολιτικός γραμματισμός και έρευνα αποδεκτών για το 

μεταναστευτικό και προσφυγικό» 

3.1 Στόχος της έρευνας 

Στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει κατά πόσο η επαφή των ανθρώπων με τις τεχνολογίες 
εκτεταμένης πραγματικότητας μπορεί να αναδείξει μία νέα μορφή πολιτικού λόγου και να ωθήσει 
τους αποδέκτες στη δημιουργία νέων νοητικών συνδέσεων σχετικά με το πολυδιάστατο φαινόμενο 

του προσφυγικού. Σημαντικό είναι να εξεταστεί κατά πόσο τα μέσα αυτά μπορούν να κάνουν τους 
ανθρώπους να αναλογιστούν την προσωπική τους ευθύνη απέναντι σε ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό 

ζήτημα μέσα από μία διαδικαασία αναστοχασμού, η οποία υποβοηθείται από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των τεχνολογιών της εικονικής και της επαυξημένης πραγματικότητας. 

3.2 Ερευνητικό υπόβαθρο  

Αφορμή για τη δημιουργία των δύο ψηφιακών έργων στάθηκε, όπως προαναφέρθηκε, η 
φωτογραφία με τίτλο: ̎Rescue Operation", που τραβήχτηκε στις 7 Ιουνίου του 2014 από ένα 

ελικόπτερο του ιταλικού ναυτικού, από τον Ιταλό φωτορεπόρτερ Massimo Sestini (Εικόνα 1).1 Η 
φωτογραφία απεικονίζει μία βάρκα, γεμάτη πρόσφυγες από την Αφρική, που πλέει στη Μεσόγειο με 
προορισμό την Ευρώπη. Οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται να ρισκάρουν τη ζωή τους κάτω από αντίξοες 

συνθήκες για ένα καλύτερο μέλλον.  Στην εικόνα διακρίνονται πάρα πολλοί πρόσφυγες που 
συνωστίζονται σε μια βάρκα περίπου 25 χιλιόμετρα από τις λιβυκές ακτές, πριν διασωθούν από 

φρεγάτα του ιταλικού πολεμικού ναυτικού στο πλαίσιο της επιχείρησης Mare Nostrum (OMN). Η 
επιχείρηση έρευνας και διάσωσης τέθηκε σε εφαρμογή από την ιταλική κυβέρνηση, ως απάντηση 
στον πνιγμό εκατοντάδων μεταναστών στα ανοικτά του νησιού Λαμπεντούζα στα τέλη του 2013. Ο 

αριθμός των ανθρώπων που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να διασχίσουν τη Μεσόγειο αυξήθηκε 
απότομα το 2014, ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων ή των διώξεων στη Συρία, στο Κέρας της 
Αφρικής και σε άλλες χώρες της υποσαχάριας ζώνης (Corbò et al., 2016).  

Η φωτογραφία αυτή, στην πραγματικότητα, ήταν επανάληψη μιας λήψης που είχε τραβήξει 
υπό τις ίδιες συνθήκες ο Sestini τον προηγούμενο χρόνο. Η νέα φωτογραφία, που τραβήχτηκε μεταξύ 

Λιβύης και Ιταλίας, έδειξε ότι τίποτα δεν είχε αλλάξει, αλλά ήταν επίσης εντυπωσιακή λόγω της 
συμπεριφοράς των επιβατών. «Σκέφτηκα ότι αν μπορούσα να πετύχω αμέσως τη σωστή γωνία, 
ακριβώς πάνω από 500 ανθρώπους που έχουν περάσει πέντε ημέρες και νύχτες σε ένα πλοίο, πιθανόν 

όλοι θα κοιτούσαν ψηλά, θα ζητούσαν βοήθεια, θα χαιρετούσαν. Έτσι φέτος σκέφτηκα να προσπαθήσω 
την ίδια λήψη ξανά και πέτυχε» (BBC, 2015). Η συγκεκριμένη φωτογραφία κέρδισε βραβείο στην 

κατηγορία Γενικά Νέα (General News) του World Press Photo το 2015.  
Η συγκεκριμένη  λήψη έχει μία δυναμική και μπορεί να προβληματίσει τον θεατή. Παραμένει 

όμως μία στατική φωτογραφία, την οποία ο θεατής θα δει λιγότερο ή περισσότερο χωρίς να 

αλληλεπιδρά με αυτήν. Αυτή η σκέψη οδήγησε σε μία προσπάθεια προσέγγισης του 
μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος μέσω της ανακατασκευής του περιεχομένου της 

φωτογραφίας με τις τεχνολογίες της εικονικής πραγματικότητας - 360ο βίντεο και της επαυξημένης 
πραγματικότητας.  

 
1 O Massimo Sestini μας επέτρεψε την χρήση/αξιοποίηση της φωτογραφίας αυτής στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 

PoLiMer (Πολιτικός γραμματισμός και έρευνα αποδεκτών για το μεταναστευτικό και προσφυγικό). Βλ. Baros, W., Sailer, M. & 

Mulliez, G. (2020). Subjektive Positionierungen von Rezipient*innen zur medialen Berichterstattung über Asylpolitik. Στο: Conflict 

&  Communication Online Vol. 19, No. 1.; Baros, W., Theurer, Th. & Gugg, R. (2019). „Bisschen voll die Nussschale, könnten 
Flüchtlinge sein oder eine Bootsparty…“ Studentische Positionierungsmuster zur medialen Repräsentation von Flucht. Στο:  Politische 

Psychologie – Journal of Political Psychology, 7/2, 2019, pp. 200-218. 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

154 

 
 

         Εικόνα 1: "Rescue Operation" Massimo Sestini, 8 Iουνίου 2014    

3.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα προέκυψαν τα εξής ερωτήματα:  

• Μπορεί η φωτογραφία του Sestini να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας με τεχνολογίες 
εκτεταμένης πραγματικότητας, έτσι ώστε ο θεατής να συναισθανθεί την κατάσταση των 

προσφύγων με τρόπο που δεν θα ήταν εφικτός από τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης (εικόνα, 
κείμενο, βίντεο);  

• Ποια επίδραση μπορεί να έχει αυτή η επαφή στα νοητικά μοντέλα του θεατή-χρήστη; 

3.4 Οπτικοποίηση της φωτογραφίας “Rescue Operation” με μορφή 360ο βίντεο και με μορφή 

επαυξημένης πραγματικότητας 

360o βίντεο: 
 
Σε αυτή τη μορφή παρουσίασης της φωτογραφίας του Massimo Sestini, ο χρήστης τοποθετείται 

στη μέση μίας βάρκας που πλέει μέσα στο πέλαγος ανάμεσα σε πρόσφυγες- μετανάστες που διέφυγαν 
από τις χώρες τους (Εικόνα 2). Με τον τρόπο αυτό αλλάζει προοπτική, δεν βλέπει πλέον από πάνω 

μία δισδιάστατη φωτογραφία ανθρώπων σε μία βάρκα αλλά εισχωρεί στην κατάστασή τους, γίνεται 
ένας από αυτούς. Μπορεί να κοιτάξει γύρω του έχοντας βαθμό οπτικής ελευθερίας 360 μοιρών και 

να παρατηρήσει τους ανθρώπους μαζί με τους οποίους διαφεύγει και αυτός. Μπορεί να διακρίνει 
καθαρά τις εκφράσεις των προσώπων τους, τα ρούχα, τη στάση του σώματός τους, τη σχέση που 
έχουν ή φαίνεται να έχουν μεταξύ τους κάποιοι από αυτούς και να πάρει στοιχεία για τον τόπο από 

τον οποίο μπορεί να προέρχονται. Παράλληλα, βλέπει τη θάλασσα χωρίς να υπάρχει γύρω κάποια 
στεριά και τον ουρανό με τα σύννεφα που κινούνται. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο θεατής 

γίνεται ως ένα βαθμό σουρεαλιστική γιατί κάποια στοιχεία του βίντεο κινούνται (θάλασσα, ουρανός) 
ενώ οι ίδιοι οι πρόσφυγες είναι στατικοί σαν να είναι παγωμένοι στο χρόνο. Οι πρόσφυγες είναι 
γυναίκες, παιδιά και άνδρες διαφορετικών ηλικιών και εθνικοτήτων και αποτελούνται από ένα 

συνδυασμό πραγματικών φωτογραφιών προσφύγων- μεταναστών και τρισδιάστατων μοντέλων, τα 
οποία επιδέχθηκαν επεξεργασία μέσω ενός προγράμματος τρισδιάστατης μοντελοποίησης, έτσι ώστε 

να ταιριάζουν με τα υπόλοιπα μοντέλα ανθρώπων όσον αφορά το μέγεθος, τις εκφράσεις προσώπου 
και τις στάσεις του σώματός τους (Εικόνα 3). Παράλληλα, δημιουργήθηκε ένα ηχοτοπίο το οποίο 
αποτελείται από μία πληθώρα ήχων: ήχος της θάλασσας, αέρας, γλάροι, μουρμούρες ανθρώπων σε 

διάφορες γλώσσες, κλάματα μωρών, τρίξιμο της ξύλινης βάρκας. Το βίντεο έχει διάρκεια 5 λεπτά 
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και χωρίζεται σε 3 σκηνές. Η πρώτη σκηνή είναι η εισαγωγή με τον τίτλο του έργου «Αway from 
Home», η δεύτερη σκηνή δείχνει το θέμα του βίντεο. όπως περιγράφεται παραπάνω, και η τρίτη 
σκηνή παρουσιάζει μία έρημη παραλία στην οποία εμφανίζεται μία ταμπέλα με τους συντελεστές 

του έργου.  

 

 

Εικόνα 2: Στιγμιότυπο από το 360ο βίντεο “Αway from Home” 

 
Εικόνα 3: Το 360ο βίντεο όπως φαίνεται μέσα στο πρόγραμμα τρισδιάστατης μοντελοποίησης  

 

Επαυξημένη πραγματικότητα:  
 
Με τη συγκεκριμένη μορφή παρουσίασης ο χρήστης βλέπει μέσα από την οθόνη μίας φορητής 

υπολογιστικής συσκευής (smartphone, tablet) την τρισδιάστατη σύνθεση με τους πρόσφυγες-

μετανάστες να προβάλλεται πάνω στο γραφείο του ή οπουδήποτε αλλού (Εικόνα 4). Παράλληλα ο 
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χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεγεθύνει ή να μικρύνει το μοντέλο, να το περιστρέψει και να το 
μετακινήσει στο χώρο. Η αίσθηση που έχει ο χρήστης είναι ότι κρατάει ένα χαρακτήρα ή ένα 
ολόκληρο μικρόκοσμο στην παλάμη του. Η αίσθηση αυτή διαφέρει πάρα πολύ και από τη 

δισδιάστατη φωτογραφία και από το 360ο βίντεο. Ο σουρεαλισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση 
γίνεται ακόμα πιο έντονος και λόγω της ασυνήθιστης αλληλεπίδρασης του χρήστη με τα ψηφιακά 

τρισδιάστατα αντικείμενα στο χώρο αλλά και λόγω των συνθέσεων και αντιθέσεων που 
δημιουργούνται με τη σύζευξη του ψηφιακού με το πραγματικό (Cronin & Scoble, 2020). O τρόπος 
με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η επαυξημένη πραγματικότητα σε αυτή την περίπτωση ήταν μέσω 

της δημιουργίας ολόκληρης της σκηνής που περιλαμβάνει τη θάλασσα, τη βάρκα, τους πρόσφυγες, 
τον ουρανό κ.λπ. ως μία ενιαία σύνθεση με πολλαπλά ενσωματωμένα animation τα οποία 

επαναλαμβάνονται συνεχώς. Η σκηνή ενεργοποιείται μέσω της εφαρμογής UniteAR αφού ο χρήστης 
σαρώσει μέσω ενός smartphone ή tablet ένα συγκεκριμένο QR Code. Η σύνθεση που δημιουργήθηκε 
με αυτή την τεχνολογία δεν έχει δικό της ενσωματωμένο ήχο αλλά ως ηχοτοπίο λειτουργεί το 

εκάστοτε περιβάλλον του χρήστη-θεατή. Με αυτό τον τρόπο το θέμα της φυγής και της 
μετανάστευσης εξετάζεται με μία πιο ουδέτερη χροιά που ταιριάζει περισσότερο με την πιο 

αποστασιοποιημένη παρουσίαση του θέματος με αυτό το μέσο.  
 

 

 
       Εικόνα 4: Προβολή του έργου “Away from Home” ως σύνθεση επαυξημένης πραγματικότητας 

3.5 Δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από φοιτητές όλων των επιπέδων που φοιτούν 

στην Ελλάδα. Έως τη στιγμή παρουσίασης της έρευνας έχουν συγκεντρωθεί δεδομένα από 155 
φοιτητές (ο αριθμός του δείγματος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά καθώς η διαδικασία συλλογής 

δεδομένων βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη).  

3.6 Συλλογή δεδομένων - Ερωτήσεις  

Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας γίνεται χρήση ηλεκτρονικού ημιδομημένου 

ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Οι ανοιχτού 
τύπου ερωτήσεις αφορούν τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με το προσφυγικό, την 

τεχνολογία/μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση του συγκεκριμένου κοινωνικού 
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ζητήματος, αλλά και τη σχέση μεταξύ τους. Παράλληλα, μέσω σταθμισμένων, κλειστού τύπου 
ερωτήσεων, καταγράφονται οι απόψεις των συμμετεχόντων σε βασικά θέματα που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Τα υποκείμενα της έρευνας αφού δοκιμάσουν μία από τις δύο ή και τις δύο 

μορφές παρουσίασης του θέματος που εξετάζεται, καλούνται να απαντήσουν στις παρακάτω 
ανοιχτού τύπου ερωτήσεις: 

• Περιγράψτε το περιεχόμενο που είδατε. 

• Τί σας έκανε περισσότερο εντύπωση; 

• Αν θέλατε να προσεγγίσετε το προσφυγικό ζήτημα με μια τεχνολογία σαν κι αυτήν, θα 
μπορούσατε να φανταστείτε και να περιγράψετε ένα διαφορετικό σενάριο; (Με ποιο τρόπο 

θα χρησιμοποιούσατε την τεχνολογία; - Τι θα φτιάχνατε;) 

• Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του μέσου που 
δοκιμάσατε γενικά αλλά και σε σχέση με το εξεταζόμενο θέμα; 

Εκτός από τις παραπάνω ερωτήσεις ο συμμετέχων καλείται να απαντήσει και σε κάποιες 
κλειστού τύπου ερωτήσεις που αφορούν δημογραφικά στοιχεία του δείγματος.  

3.7 Mέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

Τα ερωτηματολόγια της έρευνας θα κωδικοποιηθούν και θα αναλυθούν με τη μέθοδο 

Aνάλυσης Λανθανουσών Κλάσεων (Latent Class Analysis) (Kempf, 2010). Η Ανάλυση Λανθα-
νουσών Κλάσεων είναι μία στατιστική μέθοδος που στηρίζεται σε πολυμεταβλητή ανάλυση 
δεδομένων και χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό υποκείμενων υποομάδων ατόμων, που μοι-

ράζονται σημαντικά χαρακτηριστικά ή συμπεριφορές, τα οποία απαρτίζουν τις διάφορες κλάσεις 
(Baros & Kempf, 2014). Η συγκεκριμένη μέθοδος ανάλυσης δεδομένων συμβάλλει στον εντοπισμό 
απαντητικών σχημάτων που αφορούν τις ιδέες των υποκειμένων της έρευνας και τον τρόπο με τον 

οποίο αυτές εκφράζονται. Ως ερευνητικό εργαλείο η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει την ανάλυση 
των δεδομένων τόσο με ποσοτικό όσο και με ποιοτικό τρόπο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 

ενδελεχούς μελέτης ενός σύνθετου κοινωνικού φαινομένου όπως το προσφυγικό, ενώ επιτρέπει και 
τη γενίκευση (Tarnai & Rost, 1991).   

4. Αναμενόμενα ευρήματα  

Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει αν οι τεχνολογίες εκτεταμένης 
πραγματικότητας είναι σε θέση να επηρεάσουν και με ποιον τρόπο τα νοητικά μοντέλα των χρηστών 

τους, σχετικά με το κοινωνικό φαινόμενο του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος. Αυτή είναι 
και η βασική διαφοροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης σε σχέση με τα ερευνητικά παραδείγματα 
και τα έργα ψηφιακής τέχνης που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Σκοπός της έρευνας είναι να 

αποκαλύψει μέσω του γραπτού λόγου των συμμετεχόντων τα νοητικά τους μοντέλα, τα οποία αξίζει 
να μελετηθούν σε βάθος, καθώς λειτουργούν ως προβολείς γνώσεων, πεποιθήσεων, απόψεων και 

συναισθημάτων των αποδεκτών του μιντιακού λόγου γύρω από ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο 
προβάλλεται και μελετάται μ’ έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο από τα κυρίαρχα κρατικά και ιδιωτικά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης (Van Djik, 2008).  

Μπορούν αυτές οι τεχνολογίες/μέσα ενημέρωσης να κάνουν τους χρήστες-θεατές να 
αποκτήσουν μια διεθνή προοπτική για τη μετανάστευση και να ξεφύγουν από παρωχημένες ιδέες; 

Είναι σε θέση να τους ωθήσουν να προβληματιστούν σχετικά με τη δική τους άμεση και έμμεση 
ευθύνη για τα φαινόμενα παγκόσμιας αδικίας και ανισότητας, που εξαναγκάζουν πάρα πολλούς 
ανθρώπους στην εγκατάλειψη του τόπου που γεννήθηκαν; Έχουν τη δυνατότητα τα μέσα αυτά να 

αποδώσουν την πολυπλοκότητα των μεταναστευτικών διαδικασιών και να συμβάλουν στην αποδό-
μηση των μεθοδολογικών εθνικισμών; Είναι σε θέση η «ανυπόφορη» και «σκεπτόμενη» εικόνα και 

ο τρόπος με τον οποίο αυτή παρουσιάζεται να οδηγήσει σε νέες μορφές πολιτικής άρθρωσης, 
ξυπνώντας ηθικά και πολιτικά συναισθήματα στους αποδέκτες της (Ρανσιέρ, 2008);  
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Η «διεθνής προοπτική» έρχεται ως αντίθεση σε μία οπισθοδρομική μεταναστευτική αντίληψη 
που υποθέτει σιωπηρά και αδιαμφισβήτητα ότι ο «κοινωνικός χώρος» μίας κοινωνίας πρέπει να 
ταυτίζεται με μία συγκεκριμένη χωρική επικράτεια. Αυτός ο μεθοδολογικός εθνικισμός δεν είναι σε 

θέση να αναλύσει επαρκώς και να καταστήσει κατανοητά τα διάφορα φαινόμενα κοινοτικοποίησης 
που προκαλούνται από τη μετανάστευση και υπερβαίνουν τα σύνορα των εθνών-κρατών (Frieters-

Reermann, 2013). Αυτό οδηγεί σε μια μονόπλευρη εστίαση τόσο στα κίνητρα της μετανάστευσης 
από τη μία πλευρά όσο και στις διαδικασίες ένταξης και αφομοίωσης στην κοινωνία υποδοχής από 
την άλλη. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον επομένως, να εξεταστεί αν και σε ποιο βαθμό οι τεχνολογίες 

εκτεταμένης πραγματικότητας δύνανται να συμβάλλουν στην υιοθέτηση μίας νέας, πιο διευρημένης 
και ανοιχτόμυαλης προοπτικής από τους αποδέκτες της, σχετικά με την περίπλοκη και πολυ-διάστατη 

διαδικασία της μετανάστευσης. 
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Περίληψη  

Η φροντίδα ενός παιδιού με νοητική αναπηρία μπορεί να είναι μια πολύ όμορφη, αλλά 

απαιτητική εμπειρία. Η βιβλιογραφική έρευνα τονίζει ότι η παρουσία ενός παιδιού με νοητική 
αναπηρία, ή/και άλλες συνοδές αναπηρίες στην οικογένεια έχει αρνητικές συνέπειες στους ίδιους 

τους γονείς ως άτομα, δημιουργώντας υψηλά επίπεδα άγχους και εξουθένωσης, εμφάνιση 
κατάθλιψης, περιγράφοντας επιπρόσθετα την αδυναμία ανταπόκρισης στο γονικό ρόλο, αλλά και 
δυσλειτουργία στη συζυγική σχέση (Dale, 2000. Seligman & Darling, 2007). 
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Μολονότι η μελέτη του οικογενειακού συστήματος με παιδί με νοητικές αναπηρίες έχει 
ενισχυθεί αρκετά διεθνώς, οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις μητέρες, ενώ αυτές που 
αφορούν τους πατέρες είναι περιορισμένες. Ειδικότερα, στην Ελλάδα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς ο 

πατέρας, ο οποίος μεγαλώνει ένα παιδί με νοητική αναπηρία, λόγω της γενικότερης αντίληψης ότι η 
συμβολή του πατέρα στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του παιδιού δεν είναι τόσο σημαντική, όσο αυτή 

της μητέρας.  
 
Λέξεις κλειδιά: νοητική αναπηρία, πατέρας, συναισθήματα 

1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, η οικογενειακή ποιότητα ζωής αποτελεί για τη διεθνή ερευνητική 

κοινότητα της αναπηρίας ένα σημαντικό πεδίο μελέτης. Η ανάγκη της διερεύνησής της αναδύθηκε 
και υπαγορεύτηκε από τη νέα θεωρητική προσέγγιση της αναπηρίας και την αποδοχή της 
σημαντικότητας της οικογένειας στη ζωή αυτών των ατόμων.  

Η θεωρία των οικογενειακών συστημάτων αντιλαμβάνεται κάθε οικογένεια ως ένα σύστημα 
του οποίου τα μέλη έχουν σχέσεις διαδραστικές και αλληλεξαρτώμενες. Σύμφωνα με τον Πάρσονς, 

η οικογένεια, ως κοινωνική ομάδα έχει μια δομή, είναι  ένα κοινωνικό υποσύστημα, το οποίο στο 
σύνολό του τείνει να εξειδικευθεί και να διαφοροποιηθεί και επιπλέον να διαφοροποιήσει τις 
λειτουργίες, τόσο των φύλων, όσο και των γενεών (Μισέλ, 1987). Σε αντίθεση με την οικογένεια που 

περιγράφει ο Πάρσονς, στη σύγχρονη οικογένεια η θέση που το κάθε άτομο καταλαμβάνει  
προσδιορίζεται από ένα σταθερό και ταυτόχρονα ρευστό, συνεχώς μεταβαλλόμενο χαρακτηριστικό, 

καθώς τους οικογενειακούς ρόλους τους χαρακτηρίζει η αντιφατικότητα και η ασάφεια (Μουσούρου, 
1998). 

Η ανατροφή ενός παιδιού με αναπηρία μπορεί να επηρεάσει γονείς, αδέλφια και μέλη της 

οικογένειας με διάφορους τρόπους και μπορεί να καθορίσει  τον τρόπο με τον οποίο ένας γονέας 
αντιμετωπίζει και εκτιμά την κατάσταση. Οι γονείς επιλέγουν μηχανισμούς αντιμετώπισης όταν 
μεγαλώνουν ένα παιδί με αναπηρία, όπως η επίλυση, η απομάκρυνση,  ο αυτοέλεγχος, η αναζήτηση 

κοινωνικής υποστήριξης, η απόδοση ευθυνών και όσον αφορά την ψυχική υγεία τους έρχονται 
αντιμέτωποι με την κατάθλιψη, την απελπισία, το άγχος και τον θυμό.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Γονεϊκή ικανότητα και αναπηρία 

Τα παιδιά με αναπηρίες έχουν αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκη για φροντίδα, ακόμη και για 

απλές καθημερινές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, παρουσιάζουν ένα δικό τους ρυθμό ανάπτυξης, 
καθώς διαφέρει η νοητική τους από την πραγματική τους ηλικία, που είναι πρωτόγνωρος για όλη την 

οικογένεια, με συνέπεια οι γονείς να βιώνουν άγχος, θλίψη, ματαίωση και θυμό (Τσιμπιδάκη, 2006. 
Τσιμπιδάκη, 2013). 

Οι Donald & Jureidini (2004) θεωρούν ότι, η γονεϊκή ικανότητα ορίζεται καλύτερα όχι σαν 

ένας κατάλογος συγκεκριμένων ζητημάτων, ή λειτουργικών διαστάσεων, αλλά περισσότερο σαν την 
ικανότητα του γονέα να κατανοήσει και να δώσει προτεραιότητα στις ανάγκες των παιδιών του. Αυτό 

επισημαίνει την ικανότητα των γονέων να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν με ευαισθησία στις 
προκλήσεις, που η παιδική προσωπικότητα ορίζει. Οι γονεϊκοί ρόλοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και 
ακόμα περισσότερο θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως ψυχοπαιδαγωγικοί, καθώς αποτελούν 

τους πνευματικούς τροφοδότες των μελών μια οικογένειας.  
Στην περίπτωση οικογενειών οι οποίες έχουν παιδιά με νοητική αναπηρία, επηρεάζεται 

ιδιαίτερα η δομή της, η σύστασή της και οι σχέσεις μεταξύ των μελών της. Η διαδικασία της 
διάγνωσης αναμφισβήτητα είναι μια εξαιρετικά επώδυνη και απαιτητική περίοδος. Παρόλο που μια 
έγκαιρη διάγνωση μειώνει το άγχος και επιπρόσθετα δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για 

καταλληλότερη στήριξη και εκπαιδευτική φροντίδα, οι γονείς συναντούν αυξημένες δυσκολίες. Η 
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όλη διαδικασία, αλλά και οι μετέπειτα μελλοντικές αυξημένες υποχρεώσεις σε θέματα που αφορούν 
την φροντίδα, την εκπαίδευση, την ανεξαρτησία, την αυτονομία, την ενσωμάτωση, λειτουργούν 
επιβαρυντικά για τη διατήρηση μιας θετικής και υγιούς στάσης, απαιτώντας από τους γονείς 

προσαρμογή σε ένα πλαίσιο σημαντικών αντιξοοτήτων. Απαιτείται  ψυχική ισορροπία ώστε να 
μπορέσει η οικογένεια να δομήσει ένα σταθερό υποστηρικτικό περιβάλλον για το παιδί, αλλά και για 

τους ίδιους (Αργυριάδης, 2017). 
Για μερικούς από τους γονείς, η γέννηση ενός παιδιού με αναπηρία θα αποτελέσει μια κρίση 

που απαιτεί εξαιρετική ψυχολογική προσαρμογή εκ μέρους τους, καθώς περιέχει στοιχεία έλλειψης, 

βλάβης, απώλειας και αδυναμίας. Για άλλους γονείς, θα θεωρηθεί ως ένα ατυχές γεγονός, το οποίο 
μπορεί να λειτουργήσει θετικά, ή και ανασταλτικά στην λειτουργικότητα και την εξέλιξη της 

οικογένειας. Σταδιακά οι γονείς μέσα από αυτές τις διεργασίες  διαμορφώνουν προσδοκίες  για τα 
παιδιά τους, καθώς και ένα συναισθηματικό κλίμα που καθορίζει το βαθμό εγγύτητας, εν 
συναίσθησης και μια δυναμική κάλυψης των συναισθηματικών αναγκών των μελών (Barry & 

Hiebert-Murphy, 2002). 
Δεν είναι ασυνήθιστο να υπάρχει  διάσταση απόψεων μεταξύ των γονέων σε θέματα 

ανατροφής, φροντίδας, εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, καθώς ο ένας μπορεί να υιοθετεί μία 
αισιόδοξη στάση και ο άλλος μία πιο απαισιόδοξη. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση των ρόλων των μητέρων και των πατέρων σχετικά με τη φροντίδα των 

παιδιών τους με αναπηρία (Cabrera et al., 2000. Lamb et al., 2017). 

2.2. Γονεϊκοί Ρόλοι και αναπηρία 

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει πλήθος ερευνών που εστιάζουν στον ρόλο της μητέρας και 
την συμβολή της στην ανατροφή και την ανάπτυξη του παιδιού. Έρευνες που εστιάζουν στην ψυχική 
υγεία των μητέρων, την ποιότητα ζωής τους σε σχέση με την αναπηρία του παιδιού τους, όπως επίσης 

και τις δυσκολίες που ανακύπτουν στο οικογενειακό περιβάλλον. Επιπλέον, δείχνουν πως η μητέρα 
αναλαμβάνει έναν πιο ενεργό ρόλο και καταβάλλει περισσότερες προσπάθειες για επίλυση 
δυσκολιών που προκύπτουν. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες  που 

αναφέρονται στις απόψεις και τις εμπειρίες των μητέρων (Christopher, et al., 2017), ή και στον 
συνδυασμό των μητέρων και πατέρων ως φροντιστών (Christopher et al., 2015. Coughlin & Sethares, 

2017. Doss & Rhoades, 2017), ή ακόμα και στην σύγκριση των εμπειριών των μητέρων και των 
πατέρων (Al-Yagon, 2015. McConnell & Savage, 2015).  

Από τη σκοπιά των μητέρων, οι εμπειρίες είναι συχνά θετικές (Horsley &  Oliver, 2015). 

Ωστόσο, υπάρχουν ερευνητικά ευρήματα σύμφωνα με τους (Fairthorne, et al., 2015), όπου 
αναφέρονται στο άγχος και την αγωνία των μητέρων, στην έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος, 

στις οικονομικές συνέπειες, αλλά και στη χαμηλή ανταπόκριση έναντι των αναγκών των παιδιών με 
νοητική αναπηρία.  

Οι έρευνες βασισμένες μόνο στον πατέρα παιδιών με αναπηρίες είναι περιορισμένες σχεδόν 

ανύπαρκτες, λόγω της γενικότερης αντίληψης ότι η συμβολή του πατέρα στην ανάπτυξη και την 
εξέλιξη του παιδιού δεν είναι τόσο σημαντική, όσο αυτή της μητέρας. Σύμφωνα με παλαιότερα 

ερευνητικά ευρήματα, οι πατέρες αξιολογούν με αρνητικό τρόπο το παιδί με αναπηρίες έχοντας 
χαμηλές προσδοκίες από αυτό, σε σχέση και με τα αδέρφια του (Magil-Evasns, et al., 2001).  

2.3. Ρόλος πατέρων στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπττυξη του παιδιού 

Οι πατέρες μέσα από τη καθημερινότητα τους, αλλά και μέσα από την σχέση τους με το παιδί 
βιώνουν μία συνεχή προσπάθεια προκλήσεων, ψυχολογικών πιέσεων και διαφορετικών 

συμπεριφορών. Σκιαγραφούν αρνητικά το παιδί με νοητική αναπηρία και έχουν λιγότερες 
προσδοκίες, εξαιτίας των περιορισμένων δεξιοτήτων τους συγκριτικά με τις μητέρες, που εμφανίζουν 
θετικότερη στάση. Συνήθως, η πατρότητα απέναντι στα παιδιά χαρακτηρίζεται ως 

υπερπροστατευτική, αλλά και γενικότερα η αντιμετώπιση απέναντι στην αναπηρία σχετίζεται με την 
προσωπικότητα, τις εμπειρίες, την ετοιμότητα στις δυσκολίες, τον τύπο και τον βαθμό αναπηρίας. 
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Η συμβολή του πατέρα στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού κατά τη 
διάρκεια της ζωής του ενισχύει τον πατρικό δεσμό και συμβάλλει στην αρμονική και υγιή ανάπτυξή 
του. Η έννοια της πατρότητας μπορεί να μελετηθεί από διαφορετικές οπτικές: α) τη σημασία της 

πατρότητας για τον ίδιο τον πατέρα, η οποία μπορεί σε κάθε περίπτωση να σχετίζεται με τις 
ψυχολογικές διαδικασίες επεξεργασίας του πατρικού αισθήματος β) τη σημασία της πατρότητας για 

το παιδί, δηλαδή τις ιδιάζουσες επενέργειες της πατρικής λειτουργίας στην ανάπτυξη του 
υποκειμένου γ) τη σημασία της πατρότητας στο κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο, πράγμα που 
παραπέμπει στις διάφορες μορφές πατρότητας με τις ψυχολογικές, αλλά και τις ιδεολογικές και 

πολιτικές τους εμπλοκές (Λιμνιάτη, 2011). 
 Σύμφωνα με τους Anna Ridding and James Williams (2019) η κοινωνία απέτυχε να 

διευκολύνει τους ρόλους των ανδρών μέσα στο οικογενειακό σύστημα, παρά τις αλλαγές στις 
κοινωνικές συνθήκες και τις πολιτιστικές αξίες, οι οποίες δείχνουν αύξηση στην ενεργό συμμετοχή 
των πατέρων στην φροντίδα των παιδιών τους (Lillie, 1993. Machin, 2015. Schoppe ‐ Sullivan, 

McBride, & Ringo Ho, 2004). Παραμένει περιορισμένη η έρευνα που εστιάζει αποκλειστικά στους 
πατέρες ως φροντιστές, με μελέτες που συχνά βασίζονται σε έμμεσες αναφορές από μητέρες (π.χ., 

Redshaw & Henderson, 2013). Ένας μικρός αριθμός ερευνών επικεντρώνονται κυρίως στους πατέρες 
παιδιών χωρίς νοητική αναπηρία (ID) και υπογραμμίζει τη σημασία της πατρικής εμπλοκής για την 
ανάπτυξη και την ικανοποίηση των παιδιών (Brown, et al., 2012. Palm & Fagan, 2008; Pleck & 

Masciadrelli, 2004).  
Η αναγνώριση  του ρόλου των πατέρων ως  φροντιστών, καθώς και o συναισθηματικός 

αντίκτυπος της αναπηρίας ενός παιδιού επισημάνθηκε σε πολλές μελέτες (Carpenter & Towers, 2008. 
Marsh et al., 2018. Takataya et al., 2016). Οι πατέρες περιμένοντας τον ερχομό ενός υγιούς παιδιού 
έρχονται αντιμέτωποι αλλά και απροετοίμαστοι  με  τη διάγνωση της  αναπηρίας του παιδιού τους 

(Marsh et al., 2018. Takataya et al., 2016). Μόλις επιβεβαιωθεί η διάγνωση του παιδιού, οι πατέρες 
δοκιμάζονται από ποικίλα συναισθήματα όπως σοκ και απογοήτευση, μέχρι θλίψη και απώλεια, 
άρνηση αλλά και ευθύνη (Carpenter & Towers, 2008. Marsh et  al., 2018. Takataya et al., 2016). 

Ανεξάρτητα από πώς και πότε έγινε η διάγνωση της αναπηρίας οι πατέρες εμφανίζουν αρχικά 
αρνητικές αντιδράσεις, οι οποίες όμως με την πάροδο του χρόνου εξελίσσονται θετικότερα  (Boström 

& Broberg, 2014. Marsh et al., 2018. Takataya et al., 2016).  
Επιπρόσθετα, αποτελέσματα άλλων μελετών εντόπισαν και άλλους παράγοντες, από τους 

οποίους επηρεάζεται η συναισθηματική ευεξία των πατέρων, όπως ο κίνδυνος θανάτου του παιδιού 

περιγεννητικά λόγω σοβαρών επιπλοκών στην υγεία που σχετίζεται συνήθως με τη διάγνωση του 
συνδρόμου Down (Takataya et al., 2016) και ο χρόνος διάγνωσης της αναπηρίας του παιδιού στην 

περίπτωση που υπάρχει  καθυστέρηση και έτσι κατακλύζεται από  αισθήματα ενοχής (Boström & 
Broberg, 2014. Marsh et al., 2018).  

Η ανατροφή ενός παιδιού με νοητική αναπηρία συνεπάγεται την αντιμετώπιση πολλών 

προκλήσεων και απαιτήσεων στην καθημερινή ζωή, η οποία έχει σαν αντίκτυπο το στρες στις ζωές 
των γονέων. Οι Ahmad και Dardas (2015) σημειώνουν ότι οι πατέρες παιδιών με νοητική αναπηρίες 

μπορεί να βιώσουν μια αίσθηση προσωπικής αποτυχίας και μια μείωση της αυτοεκτίμησής τους και 
να αναπτύξουν αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητά τους να παρέχουν φροντίδα στα παιδιά τους 
και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ως πατέρες.  

Σε γενικές γραμμές, το να είσαι πατέρας ενός παιδιού με αναπηρία σημαίνει να βιώσεις 
επιπλέον άγχος, πάνω από τον γονικό ρόλο, ο οποίος είναι ήδη ένας απαιτητικός ρόλος.  

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Hauser-Cram et al. (2001) σε 183 παιδιά με  
νοητική αναπηρία βρέθηκε πως οι πατέρες εμφάνισαν περισσότερο άγχος σε σχέση με τις μητέρες 
αναφορικά με την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού. Αυτό οφειλόταν κυρίως στα αυξανόμενα 

προβλήματα συμπεριφορών καθώς μεγάλωναν τα παιδιά. 
Στην έρευνα των (Dunn, et al., 2019) οι πατέρες παραθέτουν πολλές πληροφορίες με 

λεπτομέρειες για την γέννηση του παιδιού τους. Αναπολούν το «ταξίδι της φροντίδας», όπως το 
χαρακτηρίζουν και νιώθουν πως η ζωή τους άλλαξε μέσα από την φροντίδα και την ανατροφή ενός 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ridding%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30632665
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30632665
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παιδιού με αναπηρία. Οι εμπειρίες τους επηρέασαν την αίσθηση της ταυτότητάς τους και άλλαξαν 
τις προοπτικές τους για τη ζωή. Ένιωσαν ότι έβλεπαν τη ζωή τους και τον κόσμο γύρω τους με 
διαφορετικό τρόπο, σαν να τα έβλεπαν όλα μέσα από «διαφορετικό φακό». Έτσι δημιουργήθηκε από 

τους ερευνητές το θεωρητικό μοντέλο: «Η ζωή μέσα από διαφορετικούς φακούς». Επιπρόσθετα, 
κάποιοι πατέρες θεωρούν πως η εναλλαγή των ταυτοτήτων τους σαν προσωπικότητες ανάλογα με τις 

ανάγκες του παιδιού, τους κάνει να νιώθουν σαν να χρησιμοποιούν έναν συμβολισμό σαν αυτό των 
«καπέλων» ώστε να ανταποκριθούν στην καθημερινότητα. 

 

 
 

Εικόνα 1. Grounded theory model of “Life through a different lens” 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως στην προαναφερθείσα έρευνα πολλοί πατέρες αναφέρουν πως δεν 
ταυτίζονται με τον όρο «φροντιστής». Αντιθέτως, ένιωθαν πως υπήρχε ισχυρός δεσμός με τα παιδιά 
τους ανεξαρτήτως φύλου και πως ο όρος «φροντιστής» θεωρείται ανεπαρκής και δεν καλύπτει την 

σημαντικότητα της γονικής σχέσης και της συνεισφοράς. 
Σύμφωνα με τους (Boström & Broberg, 2014. Marsh et al., 2018. Takataya et al., 2016), το να 

είσαι πατέρας ενός παιδιού με νοητική αναπηρία είναι κάτι που σου προκαλεί αναστάτωση και σε 
στρεσάρει, καθώς πρόκειται για ένα αναπάντεχο γεγονός για το οποίο δεν έχεις προηγούμενη γνώση, 
ή μπορεί να έχεις μικρή εμπειρία την οποία πρέπει να αξιοποιήσεις. Ωστόσο, στην έρευνα των (Huang 

et al., 2012. Takataya et al., 2016) οι πατέρες επικεντρώθηκαν στην μακροπρόθεσμη επιβίωση του 
παιδιού τους και βασιζόμενοι στην επιθυμία να παρέχουν προστασία προσπαθούν να γίνουν «καλοί» 
γονείς.  

 Οι φόβοι και οι ανησυχίες επικεντρώνονται στο μέλλον, συνδέοντας τη θνησιμότητα των ίδιων 
και επίσης καίρια ερωτήματα για το που θα ζούσε το παιδί τους στο μέλλον και ποιος θα το φρόντιζε 

(Boström & Broberg, 2014. Takataya et al., 2016). 

3. Συμπεράσματα 

Αφενός τα παιδιά έχουν το δικαίωμα της γονεϊκής φροντίδας και αφετέρου οι πατέρες, πρέπει 

να έχουν τη δυνατότητα να είναι μέρος της ζωής των παιδιών τους. Οι σύγχρονοι ερευνητές, μετά 
από τον Lamb (2017), προτείνουν πως η συμμετοχή πατέρων μπορεί να μελετηθεί με βάση τα 

παρακάτω τρία κύρια σημεία:  

• την αλληλεπίδραση, η οποία συμπεριλαμβάνει την άμεση επαφή ενός πατέρα με το παιδί του, 
μέσω της προσοχής-δοσίματος και των κοινών δραστηριοτήτων,  

• τη διαθεσιμότητα (ή δυνατότητα πρόσβασης), μια σχετική έννοια, αναφορικά με την πιθανή 
διαθεσιμότητα του πατέρα,  
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• την ευθύνη, ή το ρόλο, που ο πατέρας αναλαμβάνει, όσον αφορά τη φροντίδα του παιδιού 
(σωματική, κοινωνική, συναισθηματική, νοητική) αλλά και την ευθύνη εύρεσης πόρων 
διαθέσιμων για τη συντήρησή του.  

Είναι λοιπόν σημαντικό οι πατέρες να μην διαχωρίζονται και να αποστασιοποιούνται από τη 
δυάδα σε σχέση με την μητέρα, αλλά να λειτουργούν μαζί έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη 

οι ενδεχομένως διαφορετικές, ανησυχίες και να αναγνωρίζονται οι ανάγκες υποστήριξης.  
Τα υπάρχοντα στοιχεία τονίζουν ότι οι πατέρες αναλαμβάνουν ρόλους και ευθύνες για το παιδί 

τους με νοητική αναπηρία που μπορεί να είναι τόσο ικανοποιητικοί, όσο και προκλητικοί, καθώς 

καλούνται να ανταποκριθούν σε ξεχωριστές ανάγκες υποστήριξης, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο 
την συμβολή τους. 

Στις μέρες μας η προσέγγιση της οικογένειας παιδιού με αναπηρία έχει απομακρυνθεί από τα 
παραδοσιακά μοντέλα προσέγγισης τα οποία εστιάζουν στις παθολογικές κυρίως αντιδράσεις της, 
καταδεικνύοντας τη θετική επίδραση και συμβολή που επιφέρει το ίδιο το παιδί με αναπηρία στα 

μέλη της οικογένειάς του (Hastings & Taunt, 2002b. Kearney & Griffin, 2001. Scorgie & Sobsey, 
2000. Wilgosh & McDonald, 1999). 

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση παρέχει μια ανάλυση πρόσφατων δεδομένων σχετικά 
με τα συναισθήματα, τις απόψεις και τον γονεϊκό ρόλο των πατέρων παιδιών με νοητική αναπηρία. 
Αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα περαιτέρω διερεύνησης του θέματος, ώστε να εμπλουτιστεί η γνώση 

γύρω από αυτό και να υπάρχει στοχευμένη έρευνα σχετική με την κατανόηση των αναγκών των 
πατέρων και των οικογενειών τους. Υπάρχει σημαντική έλλειψη μελετών παρέμβασης, οι οποίες θα 

περιλαμβάνουν προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης στην οικογένεια και το παιδί αναφορικά με την 
ποιότητα ζωής τους. 
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Κοινωνικός αποκλεισμός και ανθρώπινα δικαιώματα 

 

Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
 

Μπαστάνη Καλλιόπη 

Κοινωνιολόγος 
 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή του φαινομένου του κοινωνικού 

αποκλεισμού και η διερεύνησή του γύρω από τον άξονα της εργασίας, μέσα από τις προσωπικές 
εμπειρίες προσφύγων που ζουν σε δομή φιλοξενίας στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, με τη 
μέθοδο της επιτόπιας μελέτης. Η συγκεκριμένη μελέτη αναλύει την προσφυγική κρίση ως μια 

διαδικασία περιθωριοποίησης με άξονα την εργασία, η οποία συντελείται σε τρεις χώρους και πέντε 
χρόνους. Οι χώροι είναι η χώρα προέλευσης, η Τουρκία και η Ελλάδα. Οι χρόνοι είναι η ζωή των 
ανθρώπων πριν τον πόλεμο, η ζωή τους από τον πόλεμο ως την έναρξη του ταξιδιού, το ταξίδι και ο 

χρόνος διαμονής στην Τουρκία, η διαμονή στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και η 
διαμονή στη δομή φιλοξενίας στην ενδοχώρα. Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη της διαδικασίας με 

την οποία αποκλείονται οι πρόσφυγες σε μία κοινωνία και η προσπάθεια διάγνωσης αυτής της 
διαδικασίας μέσα από την εργασιακή εμπειρία.  

 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικός αποκλεισμός, ένταξη, εργασία, μετανάστευση, πρόσφυγες 
 

1. Εισαγωγή 

Η σύγχρονη εποχή είναι η εποχή της παγκοσμιοποίησης και ταυτόχρονα η εποχή των κρίσεων. 
Θα ήταν ενδιαφέρον αν μπορούσαμε να πάμε 50 χρόνια μετά, στο 2070, και να δούμε τι έκαναν οι 

άνθρωποι το 2020 ή το 2021. Αν είχαμε αυτή την δυνατότητα, να δούμε τι συμβαίνει τώρα, τι θα 
βλέπαμε; Οικονομική κρίση, πόλεμος και πανδημία. Η φρίκη του πολέμου όμως, στο δυτικό 

πολιτισμό σήμερα, είναι στο φόντο, στο περιθώριο. Τη βλέπουμε μόνο θολά. Την ακούμε σαν είδηση, 
τη μαθαίνουμε από τους ανθρώπους που μας τη διηγούνται, αλλά δεν παύει να είναι για εμάς κάτι 
μακρινό. Μόνο εκείνοι που έχουν ζήσει την απόλυτη φρίκη και έχουν δει την καρδιά του σκοταδιού 

μπορούν να μας πουν τι σημαίνει «μεταναστευτικό» ή «προσφυγικό». Όλοι εμείς οι υπόλοιποι 
είμαστε «καταδικασμένοι» να βλέπουμε το φαινόμενο μέσα από καθρέφτες, εξ’αντακλάσεως. 

Αυτός είναι ο λόγος που οδήγησε στην επιλογή της επιτόπιας έρευνας σε δομή φιλοξενίας 
προσφύγων και στη συνομιλία με τους ίδιους τους ανθρώπους που βιώνουν τον πόλεμο. Για να δοθεί 
ένα βήμα στους πρωταγωνιστές αυτής της συγκυρίας και να τεκμηριωθούν επιστημονικά οι δομές 

και οι διαδικασίες που πυροδοτούνται ταυτόχρονα με τον πόλεμο στη χώρα τους, και τους 
συντροφεύουν σιωπηλά σε όποιο άλλο τόπο και αν βρεθούν. 

Από ιστορική άποψη, οι μετακινήσεις των ανθρώπων από τόπο σε τόπο, έχουν διαφορετικό 
χαρακτήρα σε κάθε αιώνα (Γκόλντιν, Τζεφρυ, Μπαλαρατζάν, 2013). Τον 19ο αιώνα χαρακτηρίζει η 
ώθηση των ανθρώπων να μεταναστεύσουν, τον 20ο αιώνα χαρακτηρίζει ο έλεγχος της 

μετανάστευσης από τα κράτη και το 21ο αιώνα η απαγόρευση εισόδου των ανθρώπων στα κράτη. Η 
τακτική που ακολουθείται διαδοχικά ως προς τους μετακινούμενους πληθυσμούς, σε αυτούς τους 

τρεις αιώνες, είναι συμπερίληψη – διαλογή – εξαίρεση. Είμαστε λοιπόν στον αιώνα της εξαίρεσης. 
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Συνεπώς, ο αποκλεισμός των μεταναστών αποτελεί βασικό παράγοντα για την κατανόηση των 
συνθηκών διαβίωσης, των περιορισμών και των επιλογών που αναγκάζονται να κάνουν στις χώρες 
υποδοχής. Η πρόσβαση σε τροφή και νερό, η στέγαση, η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η υγεία και ο 

πολιτισμός, είναι μερικά μόνο από τα θέματα που συνδέονται με την καθημερινή ζωή όλων των 
ανθρώπων. Πίσω όμως, και πριν από τα παραπάνω, η πρώτη σύνδεση για την απόκτηση αυτών των 

αγαθών, γίνεται μέσω της εργασίας. Μέσω της απόκτησης εισοδήματος. Μέσα από την οικονομία.  
Το ζήτημα του αποκλεισμού των μεταναστών καλύπτει τόσες πολλές και διαφορετικές πτυχές, 

που η εξειδίκευσή του είναι απαραίτητη για την ακριβή προσέγγιση του φαινομένου. Η έννοια του 

αποκλεισμού βασίζεται σε ορισμένες σημαντικές κοινωνικές διαδικασίες που έχουν ήδη εντοπιστεί 
από τα τέλη του 20ου αιώνα και τις αρχές του 21ου. Αυτές δίνουν μεγάλη έμφαση στο ζήτημα της 

εργασίας και αφορούν τα ακόλουθα (Xypolytas, 2017):  
α) την εξαθλίωση του εργατικού δυναμικού,  
β) την κατανομή του σε συγκεκριμένες αγορές εργασίας και  

γ) τον έλεγχό του που δημιουργεί συγκεκριμένες αξίες και πεποιθήσεις. 
Η πρόσφατη ερευνητική εμπειρία στην Ελλάδα, με βάση το ερμηνευτικό σχήμα της ολιστικής 

προσέγγισης του αποκλεισμού των μεταναστών (Ξυπολυτάς, 2019), ανέδειξε τρία σημαντικά 
εννοιολογικά στάδια, η κατανόηση των οποίων είναι απαραίτητη για την εξέταση του αποκλεισμού 
των μεταναστών. Πρώτο στάδιο είναι η προετοιμασία του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού. 

Αυτή είναι η διαδικασία όπου συμπεριφορές, αξίες και κίνητρα δημιουργούνται στη χώρα 
προέλευσης. Αυτά σχετίζονται με την εμπειρία των οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων που 

προηγήθηκαν της μετανάστευσης και ενσωμάτωσαν μελλοντικούς μετανάστες στον κοινωνικό χώρο 
περιστασιακής και χαμηλού κύρους εργασίας. Δεύτερο στάδιο είναι η  τοποθέτηση του εργατικού 
δυναμικού των μεταναστών. Αυτό το στάδιο σχετίζεται με την οργάνωση και τη λειτουργία των 

αγορών εργασίας στη χώρα υποδοχής και την τοποθέτηση μεταναστών σε θέσεις εργασίας χαμηλού 
επιπέδου. Τρίτο στάδιο είναι η εσωτερίκευση και αναπαραγωγή της κοινωνικής τους θέσης με τα 
χαρακτηριστικά της χαμηλού κύρους εργασίας, όπου με τη βοήθεια της κοινωνιολογίας της εργασίας, 

δύναται να αναδειχθεί αυτό το στάδιο, το οποίο οδηγεί στην ολοκλήρωση της περιθωριοποίησής 
τους. Η εν λόγω προσέγγιση στηρίχθηκε σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε με ανθρώπους που 

διέμεναν στο στρατόπεδο της Μόριας το 2017 από τον Νίκο Ξυπολυτά, η οποία αναλύεται στο βιβλίο 
του με τίτλο: Πρόσφυγες στη Μόρια. Οι συνέπειες μιας αποτρεπτικής μεταναστευτικής πολιτικής, και 
είχε ως αντικείμενο τη μελέτη της περιθωριοποίησης των μεταναστών μέσω της εργασίας. 

Επικεντρώθηκε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, καθώς η τοποθέτηση και η εσωτερίκευση δεν 
είχαν πραγματοποιηθεί ακόμα, διότι μεγάλος αριθμός προσφύγων βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στα 

Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η ανάλυση του πρώτου αυτού σταδίου της προετοιμασίας 
επικεντρώθηκε σε τρεις διαφορετικούς χώρους όπου συντελέστηκε και συντελείται. Στη χώρα 
προέλευσης, στην Τουρκία και στα ΚΥΤ.  

Η παρούσα ανάλυση επιβεβαιώνει την θεωρία της ολιστικής προσέγγισης του αποκλεισμού των 
μεταναστών και φιλοδοξεί να συμβάλλει στην περαιτέρω έρευνα εμπλουτίζοντας την ερευνητική 

δραστηριότητα σε αυτό το φλέγον ζήτημα της εποχής μας, με την πλέον κατάλληλη μέθοδο, αυτή 
της επιτόπιας μελέτης. 

Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάμε, βρίσκονται εν μέσω μίας 

σκοτεινής και, καθώς φαίνεται, ατελούς δίνης, η οποία τους μεταφέρει από τον έναν τόπο στον άλλο, 
στροβιλίζοντάς τους γύρω από την ίδια κατάσταση, την αδυναμία βιοπορισμού. Διότι είναι γεγονός 

ότι, παλαιότερα κάποια στιγμή βιοπορίζονταν επαρκώς, στη χώρα από την οποία προέρχεται ο 
καθένας. Ήρθε όμως η στιγμή όπου αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν. Αυτή ήταν η στιγμή, όπως 
προκύπτει από την έρευνα, που αποφάσισαν να μετακινηθούν. Οι μετακινήσεις αυτές όμως, απλά 

μετατόπισαν τη δίνη από τη χώρα τους σε κάποια άλλη. Διότι λόγω της οικονομικής κρίσης, η 
αδυναμία βιοπορισμού, τους συναντά  τόσο στην Ελλάδα όσο στην Ευρώπη. Έχουν μείνει για αρκετό 

καιρό, κάποια χρόνια μερικοί από αυτούς, άεργοι και στη συνέχεια θα βρεθούν αναγνωρισμένοι 
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πολιτικοί πρόσφυγες και άνεργοι. Σε μια οικονομία που αδυνατεί να στηρίξει τους άνεργους που ήδη 
έχει, και εν μέσω μίας πανδημίας, η οποία απειλεί εκτός από την υγεία και την παγκόσμια οικονομία.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για την έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μέθοδος. Διεξάχθηκε επιτόπια μελέτη με ημι-

δομημένες συνεντεύξεις (Κυριαζή, 2000). Η διαδικασία των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε με τη 
μέθοδο της «χιονοστιβάδας» και συγκεκριμένα από δύο διαφορετικούς ανθρώπους προήλθαν οι 
υπόλοιποι. Η ανάλυση των παρατηρήσεων στηρίχθηκε στη θεωρία της δομοποίησης του Giddens 

(Craib, 2011), σύμφωνα με την οποία, υπάρχει αλληλένδετη σχέση μεταξύ της δομής και της δράσης, 
ενώ ο διαχωρισμός τους είναι δυνατόν να επιλέγεται μόνο για λόγους μεθοδολογίας.  Με βάση αυτή 

τη θεώρηση, μελετήθηκαν οι υπάρχουσες δομές, με σκοπό να διακριθούν οι δράσεις, ενώ ταυτόχρονα 
μελετήθηκαν οι δράσεις του σήμερα, από τις οποίες ξεκινούν να σχηματίζονται οι δομές του 
μέλλοντος. Η  εσωτερίκευση των χαρακτηριστικών της χαμηλού κύρους εργασίας από τους 

πρόσφυγες, γεννιέται σήμερα μέσα από τις δράσεις όλης της ανθρωπότητας.  
Το ερευνητικό σχέδιο χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα πηγών δεδομένων και μεθόδων 

(Λυδάκη, 2016), ενώ τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν τον τρόπο ζωής και εργασίας στη χώρα 
προέλευσης, το ταξίδι της μετανάστευσης και τη ζωή στην Ελλάδα. Οι έννοιες που μελετήθηκαν 
είναι ο δρόμος της μετανάστευσης, η εργασία, το περιθώριο, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η 

επικοινωνία, η ασφάλεια, το βιοτικό επίπεδο, ο τρόπος ζωής, τα δίκτυα, οι κοινωνικές δομές και οι 
δράσεις. Η ερευνητική υπόθεση ήταν ότι οι μετανάστες υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό, και 

σταδιακά περνώντας από τρεις χώρους, τη χώρα προέλευσης, την Τουρκία και τη χώρα υποδοχής 
σιγά-σιγά εσωτερικεύουν τα χαρακτηριστικά της χαμηλού κύρους εργασίας. 

 Το ευρύτερο θέμα που διέτρεχε τη μελέτη ήταν η διαδικασία της περιθωριοποίησης. Ο 

νοητικός γρίφος που επιχειρήθηκε να απαντηθεί είναι «με ποιο τρόπο συμβαίνει η διαδικασία της 
περιθωριοποίησης;» «Είναι ορατή μέσα από την εργασία;» «Πως γίνεται ορατή;» «Ποιες είναι οι 
συνέπειες της προσφυγικής κρίσης στους ίδιους;» Έγινε προσπάθεια εξήγησης της διαδικασίας με 

την οποία οι πρόσφυγες τίθενται στο περιθώριο της κοινωνίας στην οποία προσπαθούν να ενταχθούν. 
Δεν μελετήθηκαν χαρακτηριστικά ή συνήθειες, πχ η ηλικία ή το φύλο ή η χρήση χιτζάμπ, αλλά 

εμπειρίες ανθρώπων. Οπότε η ηλικία, το φύλο ή η ενδυμασία δεν αποτελούν δεδομένα που 
επηρέασαν την έρευνα. Στο επίκεντρο ήταν η ανάδειξη του αιτήματος αυτών των ανθρώπων. Στην 
ουσία λοιπόν συγκροτήθηκε δείγμα από ανθρώπινες εμπειρίες, ατομικές και οικογενειακές (Mason, 

2011). Αυτές ακριβώς ήταν οι δειγματοληπτικές μονάδες. 
Οι μέθοδοι και οι πηγές (Λυδάκη, 2001) που χρησιμοποιήθηκαν ανά ερευνητικό ερώτημα 

αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

Πίνακας 1: Μέθοδοι και πηγές 

 

Ερευνητικά ερωτήματα Πηγές δεδομένων και μέθοδοι 

Τρόπος ζωής και εργασίας 

στη χώρα προέλευσης 

• Πρόσφυγες - συνεντεύξεις 

• Μελέτη βιβλιογραφίας  

• Φωτογραφίες ή χάρτης από τον τόπο τους 

Το ταξίδι της μετανάστευσης 
/ προσφυγιάς 

• Πρόσφυγες - συνεντεύξεις 

Η ζωή στην Ελλάδα 
• Πρόσφυγες - συνεντεύξεις 

• Στατιστικά στοιχεία από Υπ. Αρμ. ΟΗΕ και έρευνες 
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Η ζωή στην Ηλιόχαρη και 
στο χωριό 

• Πρόσφυγες - συνεντεύξεις 

• Φωτογραφίες (ξενοδοχείο, χωριό, παραλία) 

• Σχεδιάγραμμα ξενοδοχείου 

Η κατάσταση στην αγορά 
εργασίας στην Ελλάδα / 

Κορινθία / Αγ. Θεοδώρους 

• Στατιστικά στοιχεία και έρευνες 

• Νόμοι και ειδικά προγράμματα του κράτους ή της ΕΕ 

 
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας δημιουργήθηκε ένα μοντέλο μελέτης της προσφυγικής 

εμπειρίας, το οποίο στηρίζεται στη χρονική κατανομή των γεγονότων που οδήγησαν τους 
ανθρώπους στην επιλογή της εγκατάλειψης του τόπου τους. Ξεκινώντας από τη γέννηση και μέχρι 

το πρώτο γεγονός-τομή στη ζωή ενός ανθρώπου, το οποίο μπορεί να είναι ένας πόλεμος, μία 
περιβαλλοντική καταστροφή ή ακόμα και ιμπεριαλιστικές πολιτικές ή μια πανδημία, 
πραγματοποιείται η πρώτη χρονική περίοδος (1η Χ.Π.). Από την έναρξη της κρίσης και ως την 

απόφαση για την αναχώρηση από τη χώρα καταγωγής πραγματοποιείται η δεύτερη χρονική περίοδος 
(2η Χ.Π.). Στη συνέχεια είναι η τρίτη χρονική περίοδος (3η Χ.Π.), η οποία αφορά στο ταξίδι που 

ξεκινά από την πατρίδα του μετανάστη/πρόσφυγα και καταλήγει στην είσοδό του σε ασφαλή χώρα. 
Η τέταρτη χρονική περίοδος (4η Χ.Π.) είναι το διάστημα που ακολουθεί από την είσοδό του ανθρώπου 
σε ασφαλές έδαφος και φτάνει ως την ταυτοποίησή του και την τοποθέτησή του σε δομή φιλοξενίας. 

Στην ουσία αφορά την παραμονή των προσφύγων σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ). 
Ενώ η πέμπτη χρονική περίοδος (5η Χ.Π.) αφορά στη περίοδο κατά την οποία οι άνθρωποι έχουν 

φύγει από την προσωρινή διαμονή τους στα ΚΥΤ και έχουν τοποθετηθεί σε δομές φιλοξενίας, στην 
ενδοχώρα, έως ότου πραγματοποιηθεί η συνέντευξη για το άσυλο και μπορέσουν να προχωρήσουν 
στο επόμενο στάδιο παραμονής τους στη χώρα. Η έκτη χρονική περίοδος (6η Χ.Π.), η οποία δεν έχει 

ξεκινήσει ακόμα για τους ανθρώπους της συγκεκριμένης έρευνας, αφορά την περίοδο εκείνη κατά 
την οποία έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες και έχουν αποκτήσει κατοικία και εργασία. 

Η πρώτη και η δεύτερη χρονική περίοδος λαμβάνουν χώρα στον τόπο καταγωγής, η τρίτη χρονική 
περίοδος λαμβάνει χώρα στην Τουρκία, ενώ η τέταρτη και η πέμπτη στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια 
αυτών των περιόδων και καθώς οι άνθρωποι μετακινούνται πραγματοποιείται το στάδιο 

προετοιμασίας του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού.  
Προκειμένου να εξαγούν συμπεράσματα, οργανώθηκαν αρχικά τα δεδομένα διατμηματικά και 

δημιουργήθηκαν κατηγορίες με βάση τη χρονική περίοδο και το μοντέλο μελέτης της προσφυγικής 
εμπειρίας. Μετατραπηκαν οι συνεντεύξεις σε ιστορίες ζωής και δημιουργήθηκαν διαγράμματα ζωής 
για τον κάθε έναν από τους ανθρώπους με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις. 

Μελετήθηκαν οι μεταβολές στις εμπειρίες ζωής τους ανά χρονική περίοδο, με άξονα την εργασία, με 
σκοπό την ολιστική προσέγγιση των ερευνητικών ερωτημάτων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 

δομή φιλοξενίας στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας από το Δεκέμβριο του 2019 έως τον Μάρτιο 
του 2020. Αφού διασφαλίστηκε η απαραίτητη άδεια εισόδου στο χώρο του ξενοδοχείου από τη 
διοίκηση αυτού, διεξάχθηκαν 11 ημι-δομημένες συνεντεύξεις με πρόσφυγες από τη Συρία και το 

Ιράκ.  
Η ανάλυση των δειγματοληπτικών μονάδων ακολούθησε τη χρονική σειρά της ζωής των 

προσφύγων και υπήρξε διεξοδική και ακριβής. Η οντολογική προσέγγιση επικεντρώθηκε στην 
παραδοχή ότι η κοινωνική πραγματικότητα συνίσταται από ανθρώπους, κοινωνικούς δρώντες, 
λογική, συναίσθημα, μνήμη, αισθήσεις, αντιλήψεις, ερμηνείες, κίνητρα, ιδέες, στάσεις, πεποιθήσεις 

και απόψεις, επομένως τα δεδομένα που μελετήθηκαν είναι οι ανθρώπινες εμπειρίες. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η παρούσα ανάλυση επιβεβαιώνει την θεωρία της ολιστικής προσέγγισης του αποκλεισμού 

των μεταναστών με άξονα την εργασία, μέσα από τις συνεντεύξεις προσφύγων και από την 
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παρατήρηση του χώρου και των συνηθειών τους, εντός της δομής φιλοξενίας που διαμένουν και όπου 
διεξήχθη η έρευνα. Η παραγωγή δεδομένων και η ανάλυσή τους αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα με τη 
θεωρία. Η μελέτη τους και η διαδικασία δόμησης εξηγήσεων, οδήγησαν στην εξαγωγή των κάτωθι 

συμπερασμάτων:  

▪ Ο κίνδυνος και η ανάγκη για προστασία της ζωής προηγείται της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας. Αυτή η μετατόπιση του κέντρου των βιοτικών προτεραιοτήτων από την 
εργασία στην ανάγκη για προστασία, αποτελεί την τομή και προκαλεί ριζικές μεταβολές στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία. Επίσης έγινε σαφές, ότι ο κίνδυνος και η απειλή της ζωής δεν 

αφορούν μόνο τις περιοχές που βομβαρδίζονται. Η ασφάλεια που επιζητούν αυτοί οι 
άνθρωποι, είναι μία δομή βαθιά ψυχολογική, δεν είναι μόνο κοινωνικοπολιτική.  

▪ Το στάδιο προετοιμασίας του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού έχει ήδη ξεκινήσει κατά 
τη δεύτερη χρονική περίοδο, στη χώρα καταγωγής. Ενώ σχηματοποιείται σταδιακά με την 
πάροδο του χρόνου και τη μετακίνηση των ανθρώπων προς την Τουρκία, και αργότερα την 

Ελλάδα. Το διάστημα παραμονής στην Τουρκία, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είχε 
χαρακτηριστεί ως «ασφαλής τρίτη χώρα», αποτελεί ένα ενδιάμεσο προπαρασκευαστικό 

στάδιο της διαδικασίας που αναλύεται.  
▪ Στην Τουρκία η επαγγελματική ταυτότητα για τους περισσότερους συμμετέχοντες της 

έρευνας απουσιάζει εντελώς ή, για όσους έμειναν λίγο χρόνο παραπάνω, διαφοροποιείται, 

καθώς είτε κάνουν άλλα επαγγέλματα είτε δεν έχουν τις απαραίτητες άδειες εργασίας.  
▪ Οι 7 οικογένειες από τις 11 έμειναν στην Τουρκία για λιγότερο από 2 μήνες, 2 οικογένειες 

έμειναν 5 και 6 μήνες αντίστοιχα, ενώ μόνο μία οικογένεια και ένας άντρας μόνος του έμειναν 
για πάνω από 10 μήνες. Ο άνθρωπος που έμεινε για 18 μήνες, όταν πια ταξίδεψε προς την 
Ελλάδα πήρε μαζί του την οικογένειά του από τη Συρία και δεν έμειναν ούτε μία μέρα στην 

Τουρκία.  
▪ Αναδύθηκαν δύο μεγάλες κατηγορίες ως προς το κόστος του ταξιδιού. Αυτοί που είχαν 

εξασφαλίσει το κόστος του ταξιδιού από τη χώρα τους και η εμπειρία τους στην Τουρκία 

αφορούσε μόνο τις προσπάθειες περάσματος των συνόρων και αυτοί που έμειναν στην 
Τουρκία με σκοπό να εργαστούν για να εξασφαλίσουν το κόστος του ταξιδιού τους.  

▪ Τα αιτήματα των ανθρώπων αυτών ήταν αρχικά να γίνουν «αόρατοι» για να περάσουν τα 
σύνορα και μετά να γίνουν «ορατοί» για να ζήσουν με ασφάλεια.  

▪ Δεν παρατηρήθηκε κανένα ίχνος συλλογικότητας. Δεν έχουν αναπτυχθεί εκτεταμένες 

κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των διαμενόντων στο ξενοδοχείο, ούτε κάποιας μορφής σύλλογος 
ή οργανωμένη ομάδα με εκπροσώπους, ώστε να διεκδικούν τα αιτήματά τους συλλογικά. 

Συναντώνται αλλά ως διαχωρισμένοι. Η ενότητα που παρατηρείται είναι στο επίπεδο της 
οικογένειας, της εκτεταμένης ή πολυμελούς οικογένειας. Και ενώ συνηθίζουμε, ακόμα και 
στην παρούσα έρευνα, να αναφερόμαστε σε κατηγορίες του τύπου μετανάστες ή πρόσφυγες, 

εκείνοι μιλούν σαν Σύριοι ή Κούρδοι ή Ιρακινοί κ.ο.κ. Ή σαν σουνίτες ή σιίτες. Ή σαν 
φανατικοί, αδιάφοροι ή ακόμα και εν δυνάμει χριστιανοί.  

▪ Τόσο οι ορατές και αόρατες διαδικασίες όσο και οι δομές, οι οποίες καθορίζουν τον κοινωνικό 
αποκλεισμό των προσφύγων, είναι κυρίως η ιδιαίτερα μακρά περίοδος αναμονής εξέτασης 
του αιτήματος ασύλου, η έλλειψη ουσιώδους επικοινωνίας και η μερική πρόσβαση σε βασικά 

αγαθά. Οι όποιες παροχές τους προσφέρονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στην πραγματικότητα συνδέονται 

με το γεγονός της αλλοδαπότητας περισσότερο, παρά με την πεμπτουσία του καθεστώτος του 
πρόσφυγα, που είναι η αποκοπή του από τη χώρα καταγωγής. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν 
είναι γράμματα σε ένα λευκό χαρτί και δυστυχώς η τάση συρρίκνωσης τους φαίνεται να 

θριαμβεύει. 

Συνοπτικά, η προσφυγική εμπειρία ανά χρονική περίοδο και ανά είδος αναλύεται στον 

παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Ο πόλεμος –  

2η Χ.Π 

• ανεργία ή αλλαγή επαγγέλματος 

• πολλαπλοί κίνδυνοι και απειλές 

• προηγείται η προστασία της εργασίας 

• ριζικές αλλαγές στον επαγγελματικό προσανατολισμό 

• αρχή σταδίου προετοιμασίας του μεταναστευτικού εργ. 
δυναμικού 

Το ταξίδι προς την 
Ευρώπη  
3η Χ.Π 

• διαμονή στην Τουρκία 

• σταδιακή εδραίωση των χαρακτηριστικών του μεταναστευτικού 
εργ. δυναμικού 

• απουσία επαγγελματικής ταυτότητας ή διαφοροποίηση 

• δύο αιτήματα: αορατότητα    -  ορατότητα 

• δύο κατηγορίες: εξασφάλιση του κόστους του ταξιδιού  

Το ταξίδι προς την 

ένταξη 
4η και 5η Χ.Π. 

• διαμονή σε ΚΥΤ και διαμονή σε δομή 

• μακρά περίοδος αναμονής 

• διεκδίκηση πρόσβασης στην εργασία 

Η προσφυγική 
εμπειρία ως 
παράγοντας 

κοινωνικοποίησης 

• κανένα ίχνος συλλογικότητας 

• ατομοκεντρική μορφή κοινωνικοποίησης 

• οικογενειοκεντρική μορφή κοινωνικοποίηση 

Η προσφυγική 
εμπειρία ως θεμέλιο 

κοινωνικού 
αποκλεισμού 

• ορατές διαδικασίες 

ο κίνδυνος της ζωής  

ο εγκλεισμός       
οι καθυστερήσεις  
η ελλιπής παρακολούθηση σχολείου 

• αόρατες διαδικασίες 

πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες   

έλλειψη επικοινωνίας  
ένταξη τύπου diy  
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Σχήμα 1:  Η προετοιμασία του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού για τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσα από την εργασία 

3. Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

3.1. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, στην πρώτη χρονική περίοδο της προσφυγικής εμπειρίας, από τη γέννηση ως 
την κρίση, διαμορφώνεται η επαγγελματική ταυτότητα και εδραιώνεται ο εργασιακός 

προσανατολισμός των ανθρώπων. Στη δεύτερη χρονική περίοδο συντελείται η αμφισβήτηση της 
επαγγελματικής ταυτότητας και η ρήξη της σταδιοδρομίας. Σε αυτό το στάδιο ξεκινά η προετοιμασία 

του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού. Από την τρίτη χρονική περίοδο και έπειτα, συνεχίζεται 
η αργή αλλά σταθερή επαφή με τα χαρακτηριστικά της χαμηλού κύρους εργασίας, ενώ με την αλλαγή 
του χώρου παραμονής, οι άνθρωποι απομακρύνονται όλο και περισσότερο από την αρχικά 

διαμορφωθείσα επαγγελματική τους ταυτότητα. Και ενώ η εργασία θα έπρεπε να σημαίνει ασφάλεια, 
μέσα από την προσφυγική εμπειρία μετουσιώνεται  σε συνέχιση των επιπτώσεων του πολέμου στο 

άτομο, διαμέσου της κυριαρχίας των κρατών.  
Όμως, όσο μακροχρόνια είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ίδιοι, αν υπολογίσουμε 

σαν αρχή του πολέμου το έτος 2011 και τη μακρά περίοδο αναμονής στη χώρα μας, άλλο τόσο 

μακροχρόνια είναι και η κρίση στην απασχόληση που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία και την 
Ευρώπη στην προκειμένη περίπτωση. Τα στοιχεία που μας προσφέρουν οι στατιστικές μελέτες, είναι 

ιδιαίτερα απαισιόδοξα για τον μέλλον της αγοράς εργασίας. Το 2015, την ίδια στιγμή που 
κορυφώνονταν οι ροές προσφύγων και μεταναστών, και βρισκόμασταν εν μέσω μιας κοχλάζουσας 
προσφυγικής κρίσης,  η ανεργία στην Ευρώπη για τους υπηκόους τρίτων χωρών άγγιζε το 18,9%, 

ενώ από το 2008 ως το 2015 το ποσοστό αυτό πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη αύξηση ως τότε. Στην 
Ελλάδα το 2015 η μερική απασχόληση για τους Έλληνες ήταν στο 8,4% ενώ οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών απασχολούνταν μερικώς σε ποσοστό 22,9%. Το 2010, ένας από τους κύριους στόχους της 

στρατηγικής για την απασχόληση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η αύξηση, έως το 2020, του 
ποσοστού απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20-64 σε ποσοστό τουλάχιστον 75%. Το 2018 όμως 

στην Ελλάδα, την εποχή που πέρασαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα οι συμμετέχοντες στην έρευνα, το 
ποσοστό αυτό είχε μόλις αγγίξει το 59,5%. Και ενώ σε όλες σχεδόν τις χώρες το ποσοστό 
απασχόλησης από το 2002 ως το 2018 πραγματοποίησε αύξηση, στην Ελλάδα έπεσε κατά τρεις 

ποσοστιαίες μονάδες. Το πιο δυσάρεστο είναι ότι από το 2007 ως το 2016 το ποσοστό απασχόλησης 
μειώθηκε κατά 5% για τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, αυξάνονταν τα 

ποσοστά των ατόμων που απασχολούνται προσωρινά ή σε επισφαλή εργασία. Το καλοκαίρι του 
2020, αμέσως μόλις άρχισαν να καταργούνται τα μέτρα περιορισμού του COVID-19, στα 
περισσότερα κράτη-μέλη αυξήθηκε η ανεργία. Από 7,3% που ήταν το Μάιο του 2020 για τις γυναίκες 

ανέβηκε στο 7,5% και από 6,6% για τους άντρες στο 6,7%. Το τοπίο της αγοράς εργασίας σήμερα 
δεν είναι μόνο επισφαλές, είναι σε κατάσταση συναγερμού εν όψει ενδεχόμενης νέας οικονομικής 

κρίσης και κυρίως λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας Covid -19. Όσον αφορά τους 
πρόσφυγες, η έλλειψη προσφοράς εργασίας, η έλλειψη σχεδίου σταδιοδρομίας και η έλλειψη 
διαπιστευτηρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εργασιακής εμπειρίας, καθιστά την «πύλη εισόδου» 

προς την απασχόληση απροσπέλαστη και τον κοινωνικό αποκλεισμό μονόδρομο. Η παραμονή στην 
ανεργία ή/και την αεργία, είναι η μήτρα που γεννά περιθώρια και δυστυχώς σήμερα, κυοφορείται ένα 

πολύ αβέβαιο μέλλον.  
Σε άρθρο της Εφημερίδας των Συντακτών (Γιαλκετσης, 2020) παρατίθεται απόσπασμα από το 

τελευταίο βιβλίο του Έντγκαρ Μορέν με τίτλο: Changeons de voie: Les lecons du coronavirus. Σε 

αυτό αναφέρεται ότι «η πρώτη ακαριαία αποκάλυψη αυτής της κρίσης είναι ότι, όλα αυτά που 
φαίνονταν διαχωρισμένα είναι στην πραγματικότητα αδιαχώριστα». Ενώ είχαμε την ψευδαίσθηση ότι 

κρατάμε αποστάσεις από πρόσωπα και πράγματα, και δε μας αγγίζουν, γιατί είναι μακριά, στη Συρία 
ή στη Σάμο ή στη Μυτιλήνη, αποδείχθηκε δυστυχώς με τον χειρότερο τρόπο, ότι είμαστε πολύ κοντά. 
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Σχεδόν συνδεδεμένοι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διαπίστωση, να στηριχθούμε πάνω 
της και να δράσουμε συλλογικά, με αλληλεγγύη, υπομονή και επιμονή.   

Είναι αδύνατον όμως να βρεθούν λύσεις που θα έχουν άμεσα θετικά αποτελέσματα. 

Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία που απαιτεί συνεργασία. Μόνο αν σχεδιάσουμε προσεκτικά το παρόν 
θα μπορούμε να έχουμε στο μέλλον αίσια αποτελέσματα. Και επειδή το μέλλον της ανθρωπότητας 

είναι τα παιδιά, αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα είναι σχολεία. Να συμμετέχουν όλα τα παιδιά στο 
σύστημα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε όποια ευρωπαϊκή χώρα και αν βρίσκονται. Παράλληλα, 
πρέπει να ενισχυθεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η οποία αφορά τόσο τους μαθητές μίας 

μειονότητας όσο και τους μαθητές που προέρχονται από τον κυρίαρχο πολιτισμό, με τρόπο που να 
απευθύνεται σε όλο το μαθητικό πληθυσμό και κατ’ επέκταση σε όλη την κοινωνία. Με αυτόν τον 

τρόπο αυτό που θα συμβεί στην πράξη, δεν είναι ότι θα έρθουν κοντά μας «οι άλλοι», αλλά ότι θα 
έρθουμε «όλοι κοντά». Γιατί δεν αφορά μόνο τους διαφορετικούς από εμάς, η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση. Με την ίδια ένταση μας αφορά όλους. Η εκπαίδευση και η γνώση θα εξαλείψουν τον 

ρατσισμό και τη ξενοφοβία και θα βοηθήσουν τη δεύτερη γενιά να αναβαθμιστεί 
κοινωνικοοικονομικά στη χώρα υποδοχής. Ακόμη, το πιο σημαντικό είναι ότι η συμμετοχή όλων των 

παιδιών των προσφύγων στη μαθητική κοινότητα θα ανοίξει μία επιπλέον «πύλη εισόδου» προς την 
κοινωνία για τους ίδιους τους πρόσφυγες, διαφορετική από εκείνη της οικονομίας, η οποία φαίνεται 
να οδηγεί σε τέλμα. Εκπαίδευση και γνώση όμως χρειαζόμαστε όλοι μας. Γι’ αυτό παράλληλα με τα 

παραπάνω είναι επίσης άμεση ανάγκη να εκπαιδευτούν, και όχι απλά να ενημερωθούν, όλοι οι 
υπάλληλοι των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού. 

Γιατί εμείς είμαστε το παρόν του κόσμου. 

3.2. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η παρούσα μελέτη εξέτασε το στάδιο της προετοιμασίας του μεταναστευτικού εργατικού 

δυναμικού σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση του αποκλεισμού των μεταναστών (Ξυπολυτάς, 
2019). Συνεπώς, οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα συνοψίζονται στις εξής:  

▪ διενέργεια επιτόπιων μελετών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης με αντικείμενο τη 

μελέτη της προσφυγικής εμπειρίας ως παράγοντας κοινωνκού αποκλεισμού με άξονα την 
εργασία 

▪ μελέτες σε ομάδες πληθυσμού προσφύγων που έχουν λάβει άσυλο, ώστε να διερευνηθεί το 
στάδιο της τοποθέτησης του εργατικού δυναμικού με βάση την ολιστική προσέγγιση του 
αποκλεισμού των μεταναστών 
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Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο η ανάπτυξη ψυχικής 
ανθεκτικότητας μπορεί να βοηθήσει ανηλίκους που βρίσκονται υπό την εποπτεία των συστημάτων 

παιδικής προστασίας σε Ελλάδα και Κύπρο, να αποβάλλουν τα αρνητικά βιώματά τους και να 
επανακτήσουν μια θετική στάση για τη ζωή. Συγκεκριμένα στην εισήγηση αυτή θα μελετηθεί η 

συμβολή της θετικής κοινωνικής εργασίας και της θεωρίας των δυνατών σημείων στο να χτιστεί 
ψυχική ανθεκτικότητα σε ανηλίκους που έχουν υποστεί βία, κακοποίηση και παραμέληση, με 
αποτέλεσμα να παρέμβει η κοινωνική πρόνοια και η δικαιοσύνη και να απομακρυνθούν από το 

ακατάλληλο οικογενειακό τους περιβάλλον. Επίσης, θα διερευνηθούν οι προστατευτικοί παράγοντες 
εκείνοι που ενισχύουν τους ανηλίκους με τραυματικά βιώματα να αναπτύξουν τα δυνατά τους 

σημεία, να αποκτήσουν ψυχική ανθεκτικότητα και κατ’ επέκταση να μετατρέψουν την ευαλωτότητά 
τους σε κοινωνική προσαρμοστικότητα, απόδοση θετικότερου νοήματος για τη ζωή και ελπίδα για 
τη μελλοντική τους πορεία. 

 
Λέξεις κλειδιά: Ψυχική Ανθεκτικότητα, Θετική Κοινωνική Εργασία, Ενδυνάμωση, Παιδική 

Προστασία, Ευαλωτότητα.  

1. Εισαγωγή 

Η παιδική προστασία στην Ελλάδα ασκείται κυρίως από τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας ανά 

αιρετή Περιφέρεια της Χώρας (Ν.4109/2013), τα οποία φέρουν ως Παραρτήματά τους 
(αποκεντρωμένες υπηρεσίες) Δομές για την Προστασία Παιδιών και Εφήβων. Πέρα από τις δημόσιες 

αυτές δομές, λειτουργούν και Ν.Π.Ι.Δ., Μ.Κ.Ο. και Εκκλησιαστικοί Οργανισμοί για την Παιδική 
Προστασία (παιδικά χωριά S.O.S., Χαμόγελο του Παιδιού, Κιβωτός, κ.α.), όπου και εκεί 
φιλοξενούνται ανήλικοι των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον έχει κριθεί από τις δικαστικές αρχές 

ακατάλληλο να φέρει τη γονική τους μέριμνα και επιμέλεια ή έχουν εγκαταλειφθεί εκούσια από τους 
βιολογικούς τους γονείς ή οι γονείς έχουν αποβιώσει και δεν υπάρχει συγγενικό περιβάλλον να 

αναλάβει την επιμέλεια των ανηλίκων αυτών. Το ίδιο σύστημα παιδικής προστασίας με μικρές 
διαφοροποιήσεις, αλλά με κυρίαρχη την ιδρυματική φιλοξενία ισχύει και στην Κύπρο.   

Η ζωή μέσα σε ένα ίδρυμα προϋποθέτει ομαδική συμβίωση με διαφορετική όμως σίγουρα 

σύνθεση της ομάδας από εκείνη μέσα σε μία οικογενειακή μονάδα. Είναι φανερό ότι η ομαδική αυτή 
συμβίωση, με όλες τις συνθήκες που επικρατούν σε ιδρυματικά πλαίσια, δημιουργούν πολλές φορές 

έντονα προβλήματα στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των ανηλίκων που διαβιούν εκεί. Το 
μέγεθος της ευαλωτότητας κάθε παιδιού είναι ανάλογο με το οικογενειακό περιβάλλον που 
αναπτύχθηκε και σχετίζεται άμεσα με το λόγο εισαγωγής του στη δομή παιδικής προστασίας. Έτσι 
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το κάθε παιδί πέρα από τα προσωπικά του βιώματα στη φυσική του οικογένεια, την κακοποίηση και 
παραμέληση που έχει υποστεί, εισάγεται στο ίδρυμα τραυματισμένο συναισθηματικά και με σοβαρά 
σε πολλές περιπτώσεις ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Η ψυχική του ανθεκτικότητα σε πολλές 

περιπτώσεις είναι περιορισμένη ή ανεπαρκής. (Athanasiou, 2016) 
Με τον όρο ψυχική ανθεκτικότητα ορίζουμε την ικανότητα του ατόμου να ξεπερνά 

καταστάσεις κρίσης που του δημιουργούν έντονο άγχος και ανασφάλεια και να συνεχίζει την εξέλιξή 
του. Η ψυχική ανθεκτικότητα εμπεριέχει τη δύναμη της θετικής σκέψης, καθώς και την ικανότητα 
του ατόμου να αναγνωρίζει τα δυνατά του σημεία και να τα χρησιμοποιεί για την επίλυση των 

ποικίλων αντιξοοτήτων που αντιμετωπίζει. Επιπλέον, σχετίζεται και με την αναζήτηση κατάλληλης 
βοήθειας. Για τα παιδιά η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένας ουσιαστικός μηχανισμός που μπορεί να 

τα βοηθήσει σημαντικά στην πρόληψη ψυχικών διαταραχών και στην ανάπτυξη γνωστικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων, ως παραγόντων προστατευτικών για την ψυχοσωματική τους υγεία. 
Ειδικότερα για τα παιδιά που έχουν υποστεί οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση ή/και παραμέληση, 

η ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε να βοηθηθούν να ξεπεράσουν 
τα άσχημα τραυματικά γεγονότα που έχουν υποστεί και να αναπτύξουν αισιόδοξη στάση απέναντι 

στη ζωή. (Κουντουράς, 2020) 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο μέσα από τη θεωρία 

της θετικής κοινωνικής εργασίας και τη θεωρία των δυνατών σημείων μπορεί να χτιστεί και να 

θωρακιστεί η ψυχική ανθεκτικότητα σε ανηλίκους που διαβιούν για διάφορους λόγους σε δομές 
παιδικής προστασίας. Επίσης, μέσα από την εργασία αυτή θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν όλοι 

εκείνοι οι προστατευτικοί παράγοντες που ενισχύουν τους ανηλίκους, οι οποίοι έχουν τραυματικές 
εμπειρίες και ζουν σε συνθήκες κοινωνικής ευαλωτότητας, προκειμένου να αναπτύξουν την  
αυτοεκτίμησή τους και να αποκτήσουν προσωπική και κοινωνική προσαρμοστικότητα, καθώς και 

μια αισιόδοξη και θετική στάση στην καθημερινότητά τους, παρά τις όποιες αντιξοότητες βίωσαν ή 
βιώνουν. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η θετική κοινωνική εργασία και η θεωρία των δυνατών σημείων 

Ένας από τους ρόλους που αναπτύσσουν οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι η αναζήτηση τρόπων 

προκειμένου να ενισχύσουν τους ανήλικους που διαβιούν σε συνθήκες κοινωνικής ευαλωτότητας. 
Τα τελευταία χρόνια η κοινωνική εργασία εφαρμόζει τη θετική προσέγγιση στην οποία δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στο θετικό δυναμικό του ατόμου και διερευνά τις πολλαπλές δυνατότητες που 

διαθέτει κάποιος απέναντι σε δύσκολες περιστάσεις (Κουντουράς, 2020). Μέσω της θετικής 
κοινωνικής εργασίας γίνεται προσπάθεια προκειμένου ο ανήλικος να καταφέρει να αντιληφθεί και 

να ανακτήσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του εστιάζοντας στη δημιουργικότητα, την αισιοδοξία, 
το χιούμορ κ.α. Η ενεργοποίηση των εν λόγω δυνάμεων καθώς και των εσωτερικών πόρων είναι 
σύμφωνα με τον Schrank (2014), ένας αποτελεσματικός τρόπος υποστήριξης ατόμων που διαβιούν 

σε συνθήκες κοινωνικής ευαλωτότητας. Χαρακτηριστικό των ατόμων σε ευαλωτότητα είναι η 
έλλειψη κινήτρων και ελπίδας (Marshall & Marshall, 2012). Η προσέγγιση της θετικής κοινωνικής 

εργασίας στοχεύει στη μετατόπιση του ατόμου από το πρόβλημα στη δυναμική του ίδιου του ατόμου 
απέναντι σε αυτό (Chapin & Cox, 2001). Προκειμένου λοιπόν, να επιτευχθεί αυτή η μετατόπιση, οι 
κοινωνικοί λειτουργοί επικεντρώνονται στο να εντοπίσουν μαζί με τους συμβουλευόμενούς τους τα 

δυνατά τους σημεία τα οποία στοχεύουν να ενεργοποιήσουν με στόχο ο ίδιος ο συμβουλευόμενος να 
είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την δύσκολη συνθήκη στην οποία βρίσκεται. Εξάλλου, η προσέγγιση 

των δυνατών σημείων είναι μία θεωρία πρακτικής της κοινωνικής εργασίας η οποία εστιάζει στην 
αυτοδιάθεση και στη δύναμη του ατόμου (McCashen, 2005). Σύμφωνα με τον Κουντουρά (2020), το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης είναι ότι καθοδηγείται από τον ίδιο τον 

συμβουλευόμενο και επικεντρώνεται στο σύνολο των δυνατοτήτων του. Η προσέγγιση των δυνατών 
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σημείων αποτελεί έναν σίγουρο τρόπο μέσω του οποίου αναδεικνύονται σημεία ανθεκτικότητας και 
δύναμης στους συμβουλευόμενους σε συνθήκες φόβου, αδυναμίας και απόγνωσης. 

Η προσέγγιση, από τον κοινωνικό λειτουργό, των δυνατών σημείων ενθαρρύνει την ελπίδα, 

ενώ παράλληλα δημιουργεί θεμέλια για ρεαλιστικές προσδοκίες και αναπτύσσει τα δομικά εκείνα 
στοιχεία μέσω των οποίων τα άτομα έχουν πλέον τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν τους τρόπους 

που μέχρι τότε αντιμετωπίζουν τις προσωπικές και περιβαλλοντικές δυσκολίες (Bozic, Lawthom & 
Murray, 2018). 

Η θεωρία των δυνατών σημείων αντλεί μεταξύ άλλων και από τη θεωρία της ενδυνάμωσης. Ο 

όρος της ενδυνάμωσης ως έννοια χρησιμοποιείται πλέον ευρύτατα στη διαμεθοδική κοινωνική 
εργασία και παραπέμπει στη δεξιότητα εκείνη, η οποία στοχεύει στην παροχή βοήθειας προς το 

άτομο έτσι ώστε να καταστεί ικανό να αναλάβει την ευθύνη και τον έλεγχο της ζωής του (Κατσιάνη, 
2020). Η ενδυνάμωση αφορά στην απόκτηση του ελέγχου της δύναμης και των πόρων που διαθέτουν. 
Η απόκτηση ελέγχου αυτών των πόρων θα βοηθήσει τους ανηλίκους που διαβιούν σε συνθήκες 

ευαλωτότητας να αποκτήσουν έλεγχο στη ζωή τους (Bookman & Morgen, 1988). Σύμφωνα με το 
λεξικό της κοινωνικής εργασίας ενδυνάμωση είναι: μια θεωρία η οποία επικεντρώνεται στο πώς οι 

άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν συλλογικό έλεγχο στη ζωή τους, έτσι ώστε να επιτύχουν τους 
στόχους τους και να ικανοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους ως ομάδα. Η ενδυνάμωση θεωρείται 
επίσης ως μία μέθοδος με την οποία οι κοινωνικοί λειτουργοί επιδιώκουν να ενισχύσουν την 

προσβασιμότητα στην εξουσία σε όσους τους υπολείπεται, όπως για παράδειγμα οι γυναίκες, οι 
ανήλικοι που διαβιούν σε ευάλωτα πλαίσια και οι μειονότητες (Thomas and Pierson, 1995).  

Μέσω της κοινωνικής ενδυνάμωσης, ο κοινωνικός λειτουργός παρέχει στα άτομα τους όρους 
και τις ευκαιρίες ώστε να συμμετέχουν τα ίδια σε σημαντικούς ρόλους με αποτέλεσμα τη 
διαμόρφωση της σχέσης  τους με το περιβάλλον. Στο επίπεδο της εμπειρίας αυτής τα άτομα γίνονται 

πιο ανθεκτικά δεδομένου ότι καλούνται να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια απέναντι στην καταπίεση που 
δημιουργούν οι περιστάσεις μέσα από τη δράση για αλλαγή (Κουντουράς, 2020).  

Σύμφωνα με τους Rapp & Goscha (2006), η έμφαση στα δυνατά σημεία εστιάζει στην 

ανθεκτικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προσωπική ευημερία, που αποτελούν βασικούς 
παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την ενδυνάμωση. Η ενδυνάμωση ως κεντρική έννοια αυτής της 

προσπάθειας βασίζεται στα δυνατά σημεία και στην ανακάλυψη των δυνατοτήτων των ίδιων των 
ατόμων. Μέσω της συγκεκριμένης πρακτικής δίνεται έμφαση στις θετικές ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά που διαθέτει ο συμβουλευόμενος προκειμένου ο ίδιος να προάγει την γνώση, τις 

ικανότητες και τις φιλοδοξίες του για τη ζωή. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θεωρείται 
απαραίτητο ο κοινωνικός λειτουργός να ενισχύσει τον συμβουλευόμενο προκειμένου να δοθεί από 

τον ίδιο άμεση προτεραιότητα στις δυνάμεις που διαθέτει στοχεύοντας στην οικοδόμηση ενός 
πλαισίου δύναμης απέναντι στις δυσκολίες. Οι Weick et. al (1989), υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι 
έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις δικές τους δυνάμεις για να ξεπεράσουν τις αντιξοότητες. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν το σωστό για τους ίδιους, γεγονός που ενισχύει το πεδίο 
της αυτονομίας τους (Κουντουράς, 2020). Σύμφωνα με τον Saleebey (2006), τα πάντα μπορούν κάτω 

από ορισμένες συνθήκες να θεωρηθούν δύναμη. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, στα πλαίσια της 
συνεργασίας του κοινωνικού λειτουργού με το άτομο είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθεί το άτομο 
ότι είναι απαραίτητο να εργαστεί να επιτύχει τους στόχους και τις φιλοδοξίες του. Η σχέση του 

κοινωνικού λειτουργού και του συμβουλευόμενου πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνεχή αξιολόγηση 
με ελαστικά όρια έτσι ώστε η δυναμική που αναπτύσσεται να αναπροσαρμόζεται στοχεύοντας τα 

άτομα να καταστούν ικανά να στηρίζονται σε δυνάμεις οι οποίες διευκολύνουν, δίνουν νόημα στην 
ιστορία τους και μπορούν να καθορίσουν και να επηρεάσουν με θετικό τρόπο τα αδιέξοδά τους. 
Κρίνεται απαραίτητο από την πλευρά του κοινωνικού λειτουργού να γίνει κατανοητό ότι τα δυνατά 

σημεία δεν παραπέμπουν απλά σε μία γλώσσα ενίσχυσης αλλά στη μετατόπιση προς μία «νοοτροπία 
απόκτησης δύναμης» (Lounsbury et. al, 2009). Σε αυτό το πεδίο πράξης το άτομο 

αυτοεξουσιοδοτείται να κάνει τις δικές του επιλογές και να προσπαθήσει για τους δικούς του 
στόχους. Ο κοινωνικός λειτουργός εμπλέκεται σε έναν ουσιώδη διάλογο με τους ανήλικους 
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διευκολύνοντας της αφήγηση των ιστοριών τους με στόχο να γίνουν κατανοητές από τους ίδιους οι 
καταστάσεις που αντιμετωπίζουν και να αναπτυχθούν δημιουργικές στρατηγικές. 

Τα οφέλη της προσέγγισης των δυνατών σημείων σύμφωνα με τον Hammond (2010), είναι η 

απόκτηση του ελέγχου και η δημιουργία μίας νέας νοοτροπίας για τη ζωή του ατόμου, η βελτίωση 
της συλλογικής λειτουργίας του ατόμου στην οικογένεια και στην κοινότητα. Τρίτο όφελος θεωρείται 

η ανάπτυξη ενός λόγου με χαρακτηριστικά ενίσχυσης και προστατευτικότητας, και ακολουθεί η 
ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης βασισμένου στην εμπειρία ώστε να προλαμβάνονται οι δυσκολίες. 

2.1. Παράγοντες ανάπτυξης ψυχικής ανθεκτικότητας σε ανηλίκους που διαβιούν σε δομές 

παιδικής προστασίας 

Η ιδρυματική περίθαλψη έχει κατακριθεί διεθνώς ως ανεπαρκής για τη φροντίδα ευάλωτων 

παιδιών λόγω δομικών και άλλων αδυναμιών που οδηγούν στην πλημμελή κάλυψη των αναγκών 
τους και σε καθυστέρηση στην ανάπτυξη σωματικών, γνωστικών και ψυχο-κοινωνικών δεξιοτήτων 
(Athanasiou, 2016; Berens et al., 2015). Παρά το γεγονός αυτό, εξακολουθεί να υφίσταται και να 

φιλοξενεί την πλειοψηφία των παιδιών που αδυνατούν να διαβιούν με τις βιολογικές τους οικογένειες 
σε Ελλάδα και Κύπρο. Είναι κατά συνέπεια σημαντικό, να ενισχυθούν θετικές πρακτικές που 

δύνανται να θωρακίσουν τα ευάλωτα παιδιά και να συμβάλλουν σε βελτιωμένες προοπτικές για τη 
μετέπειτα ζωή τους. Οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στην καθημερινή φροντίδα των παιδιών 
μπορούν να αποτελέσουν θετικά πρότυπα και να συντελέσουν στην ενδυνάμωση της ψυχικής τους 

ανθεκτικότητας μια και έρευνες καταδεικνύουν ότι οι δυσμενείς εμπειρίες της παιδικής ηλικίας 
μπορεί να αντιστραφούν με τη βοήθεια νέων θετικών εμπειριών (Crandall et al., 2019). 

Η έννοια τη ψυχικής ανθεκτικότητας μπορεί να γίνει αντιληπτή ως «υγιής ανάπτυξη υπό 
δυσμενείς συνθήκες» (Fonagy et al., 1994) και να ενισχυθεί, ασχέτως των συνθηκών φροντίδας, στα 
πλαίσια μιας οικολογικής προσέγγισης (Brofenbrenner, 1989) που δεν θα περιορίζεται στα 

χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες του κάθε παιδιού, αλλά θα περιλαμβάνει το άμεσο σχεσιακό 
πλαίσιο καθώς και την ευρύτερη κοινότητα (Ungar, 2013). Επομένως, οι επαγγελματίες που έρχονται 
σε τακτική επαφή με τους ανηλίκους που διαβιούν υπό κρατική ή ιδιωτική φροντίδα και ιδιαίτερα οι 

κοινωνικοί λειτουργοί, οι παιδαγωγοί και φροντιστές σε κλειστές δομές παιδικής προστασίας έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να αντιταχθούν στα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι νέοι, 

αρχίζοντας να «επιδιορθώνουν» ανασφαλείς και αποδιοργανωμένες προσκολλήσεις, δεδομένης της 
θέσης και της ευκαιρίας τους (Ward, 2007). Ο Howe δηλώνει επίσης ότι «η παροχή ποιοτικής 
φροντίδας είναι η πιο ισχυρή μορφή αυτο-βελτίωσης για τα παιδιά» (Howe, 2005). Αυτό υποδηλώνει 

ότι η ανάπτυξη μια κουλτούρας εντός της παιδικής μέριμνας που υποστηρίζει θετικές, 
συναισθηματικά ανταποκρινόμενες και χωρίς φόβο σχέσεις μεταξύ του προσωπικού και των 

ανηλίκων προσφέρει τη δυνατότητα να προαχθούν ανθεκτικές ιδιότητες. Είναι σημαντικό οι 
εργαζόμενοι να απομακρυνθούν από παραδοσιακές προσεγγίσεις που δίδουν έμφαση στο πρόβλημα 
και τις ελλείψεις, παθολογικοποιώντας έτσι τα παιδιά. Αν και είναι σαφές ότι οι επαγγελματίες δεν 

αναμένεται να αντικαταστήσουν τους βιολογικούς γονείς, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ανατρέφουν τα 
παιδιά στη φροντίδα τους και για ορισμένα από αυτά θα αποτελούν  την κύρια πηγή υποστήριξης και 

φροντίδας για πολλά χρόνια. Επομένως, διαφωτιστικά είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας του 
Ritter (2005) ότι ένα δημοκρατικό στυλ γονικής μέριμνας σχετίζεται με υψηλά επίπεδα 
ανθεκτικότητας, ενώ οι αυταρχικοί και ανεκτικοί τρόποι συσχετίστηκαν συχνότερα με εκείνους τους 

συμμετέχοντες με χαμηλή ανθεκτικότητα. Επιπρόσθετα, μελετώντας τα ερωτηματολόγια που έχουν 
δημιουργηθεί και σταθμιστεί για τη μέτρηση της ψυχικής ανθεκτικότητας στο οικογενειακό, σχολικό 

και ευρύτερο περιβάλλον, προκύπτουν οι τρεις ακόλουθες διαστάσεις. Πρώτη, η καλλιέργεια 
φροντιστικών σχέσεων με ενηλίκους, δεύτερη η ύπαρξη υψηλών προσδοκιών και τρίτη η ουσιαστική 
συμμετοχή του παιδιού, φαίνεται να συμβάλλουν σημαντικά στην ανθεκτικότητα. 

Το σπίτι της ανθεκτικότητας όπως παρουσιάζεται από τους Vanistendael και Lecomte (2000), 
έχει ως θεμέλιο τη βασική αποδοχή και στα υπόλοιπα δωμάτιά του φιγουράρουν, η ικανότητα να 

ανακαλύπτει κανείς νόημα και συνοχή, οι κοινωνικές δεξιότητες, η αυτοεκτίμηση και το χιούμορ. 
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Στόχος των παρεμβάσεων για να κτιστεί ένα γερό σπίτι ενδείκνυται να είναι το παιδί να μπορεί να 
πει «Έχω, είμαι και μπορώ». Πέντε στρατηγικές προσδιορίζονται για την καλλιέργεια της 
ανθεκτικότητας: μείωση της ευαλωτότητας και του κινδύνου, περιορισμός των στρεσογόνων 

παραγόντων που έχουν συσσωρευτικές ιδιότητες, αύξηση διαθέσιμων πόρων, κινητοποίηση 
προστατευτικών διαδικασιών, και τέλος προώθηση αλυσίδων ανθεκτικότητας (όπου βελτίωση σε 

έναν τομέα έχει θετικό αντίκτυπο σε άλλους) (Masten, 1994). Στην πράξη, η μείωση της 
ευαλωτότητας επιτυγχάνεται με αναστοχασμό και συνδημιουργία μιας ενιαίας αφήγησης για το 
παρελθόν μαζί με ένα όραμα για το μέλλον. Μια τέτοια πρακτική φαίνεται να αποτρέπει επικίνδυνες 

συμπεριφορές περισσότερο από οποιαδήποτε διάλεξη. Η εκμάθηση δεξιοτήτων διαχείρισης  
στρεσογόνων παραγόντων λειτουργεί θετικά και αποτρέπει την συσσωρευτική τους ιδιότητα. Όσον 

αφορά τους πόρους, οι ίδιοι οι επαγγελματίες όχι μόνο μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα αλλά είναι 
σημαντικό σε συνεργασία με τα παιδιά να εντοπίσουν και άλλα άτομα που μπορούν να 
αναγνωριστούν ως σύμμαχοι, μέλη ενός υποστηρικτικού δικτύου (π.χ. εκπαιδευτικοί, μέλη της 

ευρύτερης βιολογικής οικογένειας, κ.ά.). Ως βοηθητικές προστατευτικές διαδικασίες επισημαίνονται 
επίσης οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων αλλά και αναγνώρισης και διαχείρισης συναισθημάτων.  

Τέλος, η διασύνδεση των διαφορετικών στόχων αποτελεί σημαντική οπτική, μια και ενισχύοντας την 
αυτοπεποίθηση ενός παιδιού μέσα από θετικά επιτεύγματα που προκύπτουν από την ενασχόλησή του 
με θέματα ενδιαφέροντος, εξωσχολικές δραστηριότητες, κλπ., μπορούν να δυναμώσουν το αίσθημα 

προσωπικής αξίας του παιδιού. (Daniel et al., 2009) 
Απαραίτητη επιπλέον είναι και η παροχή δια βίου εκπαίδευσης και υποστηρικτικής εποπτείας 

στο προσωπικό των δομών με έμφαση στη σύναψη σχέσεων και στη δυναμική τους (Karpetis and 
Athanasiou, 2017) για να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει επαρκέστερα στους απαιτητικούς του 
ρόλους, ώστε να προσφέρει αντισταθμιστικές εμπειρίες. Εντός ενός σχεσιακού πλαισίου προκύπτουν 

συχνά οι τραυματικές εμπειρίες και μέσα από σχέση μπορεί να προκύψουν θετικές, διορθωτικές 
εμπειρίες. Η αποτελεσματικότητα στην έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων, όχι μόνο των 
παιδιών αλλά και των ίδιων των επαγγελματιών, συμβάλλει στη δημιουργία και διατήρηση θετικού 

εργασιακού κλίματος εφόσον και τα παιδιά επηρεάζονται με τη σειρά τους από το περιβάλλον και 
αντιδρούν ανάλογα. Η δυνατότητα απόδοσης θετικού νοήματος, αναπλαισίωση,  σε αντιδράσεις των 

παιδιών που μπορεί εκ πρώτης όψεως να χρωματίζονται αρνητικά ως δύσκολες είναι εξίσου 
σημαντική μια και κάποιες από αυτές της συμπεριφορές μπορεί να είναι τεχνικές επιβίωσης ή/και 
αυτοπροστασίας, άρα κατά μία έννοια ενδείξεις ψυχικής ανθεκτικότητας, τις οποίες έχουν αναπτύξει 

για να ανταπεξέλθουν σε προκλήσεις που αντιμετώπισαν μεγαλώνοντας με τη βιολογική τους 
οικογένεια. (Athanasiou, 2016)  

Συνολικά, τα ερευνητικά δεδομένα υπέρ της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας είναι ισχυρά και η 
πρόκληση προκύπτει στην ενσωμάτωση προσεγγίσεων και παρεμβάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο και 
ιδιαίτερα σε ανηλίκους που διαβιούν υπό συνθήκες κοινωνικής ευαλωτότητας. 

3. Συμπεράσματα 

Μέσα από την εργασία αυτή είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τη μεγάλη σημασία που έχει 

η ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας σε παιδιά και εφήβους που διαβιούν σε δομές παιδικής 
προστασίας. Πως δηλαδή η εννοιολογική κατασκευή της ψυχικής ανθεκτικότητας αναφέρεται στην 
ικανότητα των παιδιών να τα καταφέρνουν παρά την έκθεσή τους σε αντίξοες καταστάσεις και 

γεγονότα, αλλά και σε συνθήκες κοινωνικής ευαλωτότητας (Irwin et al., 2016). Είδαμε, επίσης, πόσο 
σημαντική είναι η θετική κοινωνική εργασία και η θεωρία των δυνατών σημείων στο χτίσιμο ψυχικής 

ανθεκτικότητας αλλά και της ενδυνάμωσης των ανηλίκων με επώδυνες εμπειρίες, οι οποίοι διαβιούν 
σε ιδρυματικά πλαίσια, όπου η απουσία οικογενειακού περιβάλλοντος είναι αισθητή και επίπονη.    

Επίσης, παραθέσαμε τους παράγοντες εκείνους που βοηθούν να χτιστεί η ψυχική 

ανθεκτικότητα σε ανηλίκους που ζουν υπό συνθήκες ευαλωτότητας. Η ψυχική ανθεκτικότητα 
αναπτύσσεται μέσα από μια πολύπλοκη διεργασία, η οποία εμφανίζεται και ενεργοποιεί 

προστατευτικούς μηχανισμούς που τροποποιούν την αντίδραση του ανηλίκου σε καταστάσεις 
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κρίσεων και κινδύνων κατά τη διάρκεια της ζωής του (Garmezy, 1991). Ένα παιδί μπορεί να είναι 
ανθεκτικό σε ορισμένες κρίσιμες καταστάσεις, ενώ σε άλλες όχι. Επίσης πολλά παιδιά δεν 
υποκύπτουν εύκολα στις δυσκολίες και παρουσιάζουν υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα, διότι 

ενδεχομένως διαθέτουν ανθεκτικότερη ιδιοσυγκρασία (Anthony, 1974). Σε γενικές γραμμές, όπως 
είδαμε, αυτό που καθιστά ένα παιδί «ανθεκτικό» είναι τόσο η δύναμη μεμονωμένων 

χαρακτηριστικών του, όσο και οι εξωτερικές προστατευτικές διαδικασίες υποστήριξης και ενίσχυσης 
που πρέπει να του παρέχονται. 

Τέλος, είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό για άλλη μια φορά ότι η ιδρυματική φροντίδα είναι 

μια προβληματική μορφή παροχής παιδικής προστασίας, η οποία δυσκολεύει την ανάπτυξη ψυχικής 
ανθεκτικότητας σε παιδιά και εφήβους με ψυχοκοινωνικές δυσλειτουργίες. Αντίθετα, οι 

παιδοκεντρικοί θεσμοί της αναδοχής και της τεκνοθεσίας είναι ό,τι το καλύτερο για το χτίσιμο 
ψυχικής ανθεκτικότητας σε ανηλίκους που προέρχονται από δύσκολα ή/και κακοποιητικά 
οικογενειακά περιβάλλοντα. Μέσω των ελέγχων και της σωστής εκπαίδευσης υποψηφίων αναδόχων 

και θετών γονέων μπορούν να δημιουργηθούν οικογενειακά πλαίσια πολύ προστατευτικά για τον 
ανήλικο που βρίσκεται σε ευαλωτότητα και απαιτείται να θωρακιστεί η εύθραυστη προσωπικότητά 

του. Οι θεσμοί της αναδοχής και της τεκνοθεσίας αποτελούν τους σημαντικότερους και 
αποδοτικότερους θεσμούς παιδικής προστασίας, που ως απώτερο στόχο έχουν την οικογενειακή 
αποκατάσταση των απροστάτευτων παιδιών και εφήβων, την επούλωση των τραυματικών εμπειριών 

τους και τη διαφύλαξη της ψυχοκοινωνικής τους υγείας. Τόσο η αναδοχή, όσο και η τεκνοθεσία 
αποτελούν ουσιώδη πλαίσια ανάπτυξης ψυχικής ανθεκτικότητας και ενδυνάμωσης σε ανήλικους που 

βρίσκονται υπό συνθήκες κοινωνικής και προσωπικής ευαλωτότητας (Βαμβακίδης & Φιλιππίδης, 
2018). 
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Περίληψη 

Η κατάθλιψη είναι μια από τις πιο κοινές ψυχικές νόσους στις μέρες  μας, από την οποία   

σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. πάσχουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Είναι πολυπαραγοντική 
νόσος, που οφείλεται σε ψυχοκοινωνικούς και βιολογικούς παράγοντες. Με τον όρο κατάθλιψη 

εννοούμε την κατάσταση του ανθρώπου, κατά την οποία το αίσθημα θλίψης, απογοήτευσης και 
ανημπόριας είναι πιο ισχυρό από μια απλή μελαγχολία, η οποία και δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να 
επηρεαστεί θετικά από τα ευχάριστα γεγονότα που συμβαίνουν στο κοινωνικό του περιβάλλον. 

H ομοιοπαθητική, από τις λέξεις όμοιον και πάθος, είναι ένα σύστημα ολιστικής -
εναλλακτικής ιατρικής, που διαμορφώθηκε από τον Samuel Hahnemann το 1796, με άξονα 

προσανατολισμού τη θεωρία «τα όμοια θεραπεύονται με τα όμοια» (similia similibus curantur). Η 
ομοιοπαθητική μπορεί να παράσχει βοήθεια σε οξείες και χρόνιες ασθένειες, καλύπτοντας ένα 
ευρύτατο φάσμα της ανθρώπινης παθολογίας. Στην ομοιοπαθητική θεραπευτική κάθε ασθένεια 

αντιμετωπίζεται σαν μια εντελώς ξεχωριστή περίπτωση. Δεν υπάρχουν ασθένειες, αλλά ασθενείς. 
 

Λέξεις κλειδιά: ομοιοπαθητική, κατάθλιψη, ευαλωτότητα, ολιστική-εναλλακτική ιατρική. 

1. Εισαγωγή 

Η κατάθλιψη έχει προσελκύσει αρκετούς επιστήμονες της ψυχολογικής και ψυχιατρικής 

κοινότητας (Αλεβίζος, 2008. Αυγουστάτος, 2008. Βασιλάκη - Τριλίβα - Μπεζεβέγκης, 2001. 
Γεμενετζής, 1991. Μαδιανός, 2004. Μάνος, 1997. Παπαγεωργίου, 1991. Παπαδάκη, 2014. Chand - 

Whitten, 2018. Παπαδημητρίου - Λιάππας - Λυκούρας , 2013. Awe, 2002. Beeknam - Copeland - 
Prince, 1999. Bettelheim, 1960. Blaug - Kenyon -  Lekhi, 2007. Bradt - Dileo, 2018. Chand -  Whitten, 
2018. Christensen - Sakolowski - Olesen, 2011. Clancy - Mc Vica, 2002. Cohen - Kessler, 1997. Cox 

- Enns - Clara, 2002. Cuijpers, 2012. Dugas, 2002. Elahi, 2012. Epstein, 1962. Erkutlu, 2006. Everly 
- Lating, 2002. Funkestein, 1957. Karasu, 2000. Katzam, 2009. Kennedy, 2010. Kessler, 2005. Korn, 

1998. Kottler, 2002. Krohne - Laux, 1982. Laposa, 2003. Lasarus, 1996. Lieb, 2005. Mc Grath, 1970. 
Mechanic, 1962. Minuchin - Nichols - Lee, 2007. Strelau, 1988. Thompson, 2000. Williams, 2002). 

Η κατάθλιψη εκλαμβάνεται ως μια κοινή, αλλά σε καμία περίπτωση ως μια επιπόλαια ψυχική 

νόσος. Πρόκειται για μια σοβαρή ψυχική νόσο με σοβαρές επιπτώσεις. Πέρα από την κλασική, 
ψυχιατρική και φαινομενολογική οπτική, έχει δημιουργηθεί πρόσφατα μια αναπτυξιακή, 

ψυχοδυναμική και ψυχοκοινωνική προσέγγιση της νόσου. Σύμφωνα με αυτήν την οπτική υπάρχουν 
δυο προδιαθεσικοί καταθλιπτικογόνοι τύποι ευαλωτότητας, που ενεργοποιούνται όταν εμφανιστούν 
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συγκεκριμένα γεγονότα. Οι τύποι αυτοί είναι ο ανακλητικός και ο ενδοβλητικός (Καλαματιανός, 
2016). Με τον ελληνικής προέλευσης όρο ανακλητικός, που σημαίνει «στηρίζομαι σε κάτι» και 
«εξαρτάμαι από κάτι», προσδιορίζεται ένας παιδικόμορφος τρόπος επιλογής αντικειμένου κατά τον 

οποίο κάποιος αναζητά κάποιον για την παροχή φροντίδας και ανακούφισης. Αυτός ο τύπος διαφέρει 
από τον ενδοβλητικό που προέρχεται από ένα σκληρό, τιμωρηρικό υπερεγώ, το οποίο οδηγεί σε 

έντονα συναισθήματα κατωτερότητας, αναξιότητας, ενοχής και τάσεις εξιλέωσης. (Καλαματιανός, 
2016) 

Έχοντας αναφέρει ότι πρόκειται για μια αρκετά συχνή, ίσως την πιο συχνή, ψυχική νόσο που 

παρατηρείται στις δομές ψυχικής υγείας, η κατάθλιψη, πέρα από τον ψυχικό πόνο, προκαλεί 
δυσλειτουργία τόσοστον πάσχοντα όσο και στον κοινωνικό του περίγυρο (Ευθυμίου - Μαυροειδή -

Παυλάτου - Καλαντζή - Αζίζι, 2006). Περιορίζει τον πάσχοντα σημαντικά από τις επαγγελματικές, 
κοινωνικές και οικιακές τους δραστηριότητες και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κακή ποιότητα 
ζωής, λόγω των επιπτώσεών της στη συναισθηματική, στην κοινωνική και στηβιολογική του 

λειτουργία. Η κατάθλιψη βρίσκεται στις πρώτες πέντε πιο δαπανηρές νόσους, εξαιτίας της μείωσης 
της παραγωγικότητας των νοσούντων αλλά και της μεγάλης χρήσης της ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης. 
Σύμφωνα με την αναπτυξιακή ψυχοδυναμική οπτική ευάλωτοτητα, η κατάθλιψη προέρχεται 

από την προσωπικότητα του ατόμου που διακατέχεται από την ανάγκη για αγάπη και αποδοχή είτε 

για την επίτευξη στόχων. Και οι δύο τύποι προσωπικότητας εκδηλώνουν τη νόσο όταν υπάρξουν 
ταυτόχρονα με γεγονότα  που εμποδίζουν την ικανοποίηση των προαναφερθέντων αναγκών 

(Dimatteo - Martin, 2002).  
Ερχόμενοι στη σύγχρονη πραγματικότητα, όπου κυριαρχεί η παγκόσμια υγειονομική κρίση 

εξαιτίας του Κορονοϊού Covid-19 και με δεδομενη την οικονομική κρίση που προϋπήρχε και 

πρόκειται να επιδεινωθεί μετά το πέρας της πανδημίας, αναμένεται και η αύξηση σε παγκόσμιο 
επίπεδο των νοσούντων από κατάθλιψη. 

2. Κυρίως μέρος 

Τα συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν συνεχόμενα κακή διάθεση, χαμηλή αυτοπεποίθηση, 
απελπισία, ευσυγκινησία, ενοχές και ευέξαπτη συμπεριφορά (Παπαδημητρίου -  Λιαππας - 

Λυκουράς, 2013). Γενικά, οι πάσχοντες από κατάθλιψη νιώθουν ότι στερούνται κινήτρων, 
ενδιαφερόντων, διακατέχονται από δυσλειτουργία στην λήψη αποφάσεων και δεν είναι σε θέση να  
απολαύσουν το σήμερα. Ένα συχνό φαινόμενο στους ασθενείς είναι η αποφυγή των κοινωνικών 

δραστηριοτήτων που συνήθως κάνουν, με αποτέλεσμα να υστερούν στο κομμάτι των κοινωνικών 
σχέσεων. Το γεγονός αυτό εξελίσσεται σε φαύλο κύκλο και προκαλεί ακόμα χειρότερη διάθεση και 

θλίψη. Στους ασθενείς με κατάθλιψη υπάρχει δυσκολία στη συγκέντρωση, με αποτέσμα  να 
παρουσιάζουν προβλήματα μνήμης (Λυκούρας - Σολδάτος - Ζέρβας, 2009). 

Ένα ευρύ φάσμα βιολογικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που οδηγούν στην 

κατάθλιψη συνδέεται με εξωτερικά αιτία. Αυτά αφορούν κυρίως γεγονότα της καθημερινότητας με 
αρνητική επίδραση σε έναν άνθρωπο και συχνά λειτουργούν συνδυαστικά με τα εσωτερικά αιτία 

(Hemmings, 2019). 
Πιο αναλυτικά, τα εξωτερικά αιτία (κοινωνική ευαλωτότητα) έχουν να κάνουν με τους εξής 

τομείς:  

• Χρήματα, η έλλειψη τους και το στρες που προκαλείται από οικονομικά προβλήματα και τα 
χρέη. 

• Στρες, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να χειριστεί τις απαιτήσεις που έχουν οι άλλοι από 
εκείνον. 

• Εργασία ή ανεργία, παράγοντες που επηρεάζουν το status και την αυτοεκτίμηση, την 
αισιόδοξη στάση ζωής και την κοινωνικότητα.  

• Πένθος, μετά την απώλεια συγγενούς, φίλου ή κατοικίδιου. 
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• Αλκοόλ και ναρκωτικά, λόγω των βιολογικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων του 
εθισμού. 

• Εκφοβισμός μεταξύ παιδιών και ενηλίκων, σωματικός ή λεκτικός, διά ζώσης ή στο διαδίκτυο.  

• Μοναξιά, ως αποτέλεσμα προβλημάτων υγείας ή ειδικών αναγκών, συχνά στους 
ηλικιωμένους. 

• Εγκυμοσύνη και τοκετός, η αγχωτική προοπτική της μητρότητας για τις νέες μητέρες. 

• Προβλήματα σχέσης που οδηγούν μακροπρόθεσμα στην κατάθλιψη (Hemmings, 2019). 

Τα εσωτερικά αιτία (ψυχολογική ευαλωτότητα) έχουν να κάνουν με τους εξής τομείς: 

• Χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως νευρωτισμός και απαισιοδοξία. 

• Παιδικά βιώματα, ειδικά αν το άτομο ένιωθε απροστάτευτο και αβοήθητο κατά την παιδική 
ηλικία. 

• Οικογενειακό ιστορικό, αν κάποιο μέλος τις οικογένειας έπασχε ή πάσχει από κατάθλιψη  

• Μακροχρόνια προβλήματα υγείας, όπως καρδιακά, πνευμονολογικά ή νεφρολογικά, 
διαβήτης και άσθμα.  

Στη θεραπεία της κατάθλιψης μπορούμε να κάνουμε το διαχωρισμό μεταξύ των γνωσιακών και 

συμπεριφορικών θεραπειών, ψυχοδυναμικών θεραπειών και ψυχοθεραπείας και βιοθεραπείες  
(αγωγή με αντικαταθλιπτικά φάρμακα). 

• Η γνωσιακή θεραπεία, η οποία αναπτύχθηκε στη δεκαετία του ‘60 από τον AaronTemkin 
Beck, έχει ως στόχο την αλλαγή των αρνητικών σκέψεων και πεποιθήσεων που οδηγούν σε 

προβληματικές συμπεριφορές (Medkov, 2003). 

• Συμπεριφορική θεραπεία. Αν η συμπεριφορά μαθαίνεται, μπορεί και να αλλάξει. Με βάση 
αυτήν την ιδέα, η προσέγγιση που βασίζεται στην δράση στοχεύει στην αντικατάσταση 
ανεπιθύμητων συμπεριφορών με θετικές. 

• Ψυχοδυναμικές θεραπείες. Αν και ο όρος καλύπτει όλες τις αναλυτικές θεραπείες η 
ψυχοδυναμική θεραπεία ακολουθεί το δόγμα του Sigmund Freud το ασυνείδητο να γίνει 
συνειδητό (Hemmings, 2019). 

• Οι βιοθεραπείες στηρίζονται στην ιδέα ότι οι βιολογικοί παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά 
τις ψυχικές νόσους. Στοχεύουν στην αλλαγή τόσο της δομής όσο και της λειτουργίας του 

εγκεφάλου, ώστε να εκμηδενιστούν τα συμπτώματα της ψυχικής νόσου. Αυτό επιτυγχάνεται 
με τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τα συμπτώματα 
της κατάθλιψης όπως την ανηδονία (αδυναμία στο να βιώσει κανείς την ευχαρίστηση) και 

την απόγνωση. Κύριοι τύποι των φαρμάκων αυτών είναι τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, 
οιεπιλεκτικοί αναστολείς επαναπροσλήψεις σεροτονίνης, αναστολείς μονοαμινοξειδάσης 

(ΜΑΟ). Η βασική τους λειτουργία είναι η αύξηση των νευροδιαβιβαστων της ντοπαμίνης,  
της νοραδρεναλινής και της σεροτονίνης, ώστε να απορροφηθούν από τον εγκέφαλο. Η 
επίδραση τους έχει να κάνει με τη βελτίωση της διάθεσης, την αύξηση της κινητοποίησης και 

της αισιοδοξίας, καθώς και με το βελτιωμένο μοτίβο ύπνου. Οι παρενέργειες που έχουν 
αναφερθεί από τη χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων είναι ο εθισμός, η αύξηση του 

σωματικού βάρους, η μειωμένη λίμπιντο, η ξηροστομία, η ναυτία, οι πονοκέφαλοι, καθώς και 
η υπνηλία (Baumann - Bertschy, 1993).  

Τα τελευταία χρόνια στον τομέα της θεραπείας της νόσου έχει δώσει δυναμικό παρόν η 

ομοιοπαθητική, με εξαιρετικά αποτελέσματα έναντι της κατάθλιψης. Η ομοιπαθητική είναι μια 
εναλλακτική θεραπεία που διέπεται από τελείως διαφορετικούς κανόνες σε σχέση με την κλασική 

ιατρική και έχει ως θεραπευτικό μέσο τα ομοιοπαθητικά φάρμακα. Με την ομοιοπαθητική θεραπεία 
έχουμε μία τελείως διαφορετική προσέγγιση στο θεραπευτικό πρωτόκολλο σε αντιδιαστολή με 
εκείνο της κλασικής ιατρικής. Η επιλογή του ομοιοπαθητικού φαρμάκου διαφέρει από την κλασική 

ιατρική (σύμπτωμα - φάρμακο). Γίνεται βάσει της ιδιοσυγκρασίας του ασθενούς στην ομοιοπαθητική 
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θεραπευτική. Αυτό επιτυγχάνεται με την λήψη του ομοιοπαθητικού ιστορικού, που είναι ένα 
ενδελεχές ερωτηματολόγιο. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι 
δυναμοποιημένα κατά Hahnemann (αραίωση και κρούση ισούται δυναμοποίηση) μητρικά βάμματα 

που είναι φυτικής, ζωικής και ορυκτής προέλευσης. Κατά τη δυναμοποιηση παραμένει μόνο το 
ενεργειακό αποτύπωμα της δραστικής ουσίας και αυτό εχει ως αποτέλεσμα να έχουμε μια απόλυτα 

ασφαλή θεραπεία με απουσία τοξικότητας και χωρίς παρενέργειες (Άθως, 2016). 
Σύμφωνα με δημοσιεύση στο περιοδικό Evidence-Based συμπληρωματικής και εναλλακτικής 

ιατρικής, ερευνητές από τη Βραζιλία  χώρισαν τα άτομα με μέτρια έως σοβαρή κατάθλιψη σε δύο 

ομάδες. Οι μισοί έλαβαν το αντικαταθλιπτικό φάρμακο φλουοξετίνη (εκλεκτικός αναστολεάς 
επαναπρόσληψης σεροτονίνης), ενώ οι άλλοι μισοί έλαβαν ένα από τα 20 διαφορετικά 

ομοιοπαθητικά φάρμακα που είχαν  συνταγογραφηθεί από ομοιοπαθητικό γιατρό. Μετά από 
τέσσερις εβδομάδες και πάλι μετά από οκτώ εβδομάδες, οι δύο ομάδες παρουσίασαν ίση  βελτίωση 
όταν αξιολογήθηκαν. Σε μια άλλη μελέτη που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Duke, οι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι σχεδόν το 60% των ασθενών με μείζονα κατάθλιψηανταποκρίθηκε θετικά στην 
ομοιοπαθητική θεραπεία. Τέλος, σε μια αγγλική μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν το 

64% των ασθενών με κατάθλιψη ανέφεραν βελτίωση με την ομοιοπαθητική θεραπεία.  

3. Συμπεράσματα 

Η κατάθλιψη παγκοσμίως κατέχει την 4η θέση από πλευράς απώλειας ετών ζωής, αναπηρίας 

και κοινωνικής δυσλειτουργίας. Το 2020-2021 προβλέπεται ότι θα καταλάβει τη 2η θέση παγκοσμίως, 
ενώ στις δυτικές κοινωνίες την 1η θέση ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Η ολοένα αυξανόμενη 

νοσηρότητα οδηγεί στην ανάγκη για πιο αποτελεσματικές, συνδυαστικές και πιο οικονομικές 
θεραπείες. Η ομοιοπαθητική θεραπεία φαντάζει ιδανική, λόγω του χαμηλού κόστους της 
αποτελεσματικότητας ενάντια στη νόσο, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι έχει μηδενική 

τοξικότητα. 
Σημαντικό ρόλο παίζει ότι μπορεί να συνδυαστεί με κάθε είδος θεραπείας αναλόγως της 

βαρύτητας της κατάθλιψης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση ασθενών με έντονο 

αυτοκτονικό ιδεασμό ή αγχώδη κατάθλιψη, στους οποίους θα χρειαστεί και παράλληλη 
φαρμακευτική αγωγή. Ταυτόχρονα, μπορεί να εφαρμοστεί και ψυχοθεραπεία. Ο συνδυασμός τους 

έχει αποδειχθεί ότι συμβάλει στη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη απάντηση στη θεραπεία, 
ενώ της ίδια στιγμή μειώνει και τις υποτροπές. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γίνονται άμεσα αντιληπτά τα πολλαπλά και ευεργετικά 

πλεονεκτήματα της ομοιοπαθητικής. Αυτά συνοψίζονται στα εξής 

• Ασφάλεια. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα λόγω της προέλευσης αλλά και του τρόπου 
παρασκευής τους είναι τελείως μη τοξικά για τον ανθρώπινο οργανισμό. Κατά συνέπεια, η 
χρήση των ομοιοπαθητικών φαρμάκων είναι απαλλαγμένη από κάθε είδος κίνδυνο αλλεργίας 

και τοξικότητας. Είναι κατανοητό ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα χορηγούνται με ασφάλεια 
σε υπερήλικες, βρέφη και εγκύους. 

• Χαμηλό κόστος. Το κόστος την καθιστά ιδανική θεραπεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης 
όπως η περίοδος που διανύουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η μηνιαία δαπάνη για τα 
ομοιοπαθητικά φάρμακα δεν ξεπερνά τα 25 με 30 €, ενώ η αποκατάσταση της υγείας σε 

οποιοδήποτε βαθμό περιορίζει συνολικά τις δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
του ασθενούς. 

• Αρμονική συνύπαρξη της ομοιοπαθητικής θεραπείας με οποιαδήποτε άλλη μορφή θεραπείας. 
Η μοναδική θεραπεία η οποία δεν δύναται να συνδυαστεί με ένα ομοιοπαθητικό  φάρμακο 

είναι ένα άλλο ομοιοπαθητικό φάρμακο. Συνδυάζεται απόλυτα και συνεργιστικά με την 
αλλοπαθητική - κλασική ιατρική, καθώς και με όλες τις εναλλακτικές - ολιστικές θεραπείες. 

• Θεαματική αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς οι 
οποίοι εμπιστεύτηκαν την ομοιοπαθητική θεραπεία είχαν θετική έκβαση κατά 70%. 
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Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσοστό, αν αναλογιστούμε οτι πρόκειται για ασθενείς με 
χρόνιες παθήσεις. 

• Άμεσο αποτέλεσμα. Πρόκειται για μια βραχεία θεραπεία τόσο στη συχνότητα των 
επισκέψεων σε ομοιοπαθητικό όσο και στη διάρκεια της θεραπείας αφού τα αποτελέσματα 
για να φανούν δε θα χρειαστούν παρά λίγους μόνο μήνες. 

• Αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα της ομοιοπαθητικής σε παθήσεις όπου η  αλλοπαθητική 
- κλασσική ιατρική δεν διαθέτει επαρκή τρόπο αντιμετώπισης. Η ολιστική αντιμετώπιση κάθε 

ασθενούς επιτρέπει τη θεραπεία ασθενειών όπου μέχρι τώρα η αλλοπαθητική - κλασσική 
ιατρική δεν διαθέτει ένα αποτελεσματικό φάρμακο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν 
οι υποτροπιάζουσες λοιμώξεις και οι ιογενής λοιμώξεις όπου δεν υπάρχει θεραπεία, η 

ρευματοειδής αρθρίτιδα, η αλλεργική ρινίτιδα κ.α. 

• Μονιμότητα των αποτελεσμάτων της ομοιοπαθητικής θεραπείας. Ενδεικτική είναι η 
περίπτωση ασθενεών με κεφαλαλγίες οι οποίοι λαμβάνουν φάρμακα επί συμπτωμάτων όταν 
ακολουθούν την αλλοπαθητική - κλασική ιατρική. Αντίθετα, ασθενείς που έχουν επιλέξει την 

ομοιοπαθητική παραμένουν ελεύθεροι συμπτωμάτων και διατηρούν αυτό το αποτέλεσμα 
ακόμα και μετά το πέρας της θεραπείας. 
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Κοινωνική ευαλωτότητα στην εποχή της πανδημίας 
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Περίληψη  

Η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών αποτελεί ένα πρόβλημα που έχει εξελιχθεί σε κοινωνικό 

φαινόμενο, από τη στιγμή που αφορά ένα μεγάλο αριθμό ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας. Η εμφάνιση 
της πανδημίας Covid-19 στις αρχές του 2020  δημιούργησε δυσκολίες σε πολλούς τομείς της ζωής 

τους με αποτέλεσμα να είναι επιρρεπείς τόσο σε ζητήματα βιοπορισμού και υγείας, εξαιτίας της ήδη 
επιβαρυμένης κατάστασης από την χρήση, όσο και σε πιθανά ολισθήματα ή υποτροπές για όσους 
επιχειρούν να απεξαρτηθούν, από τη στιγμή που πολλές διαδικασίες της καθημερινότητας  και 

αναζητήσεις τους παρέμειναν σε στασιμότητα. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης 
είναι η ανάδειξη των κινδύνων και των συνεπειών της πανδημίας σε άτομα που σχετίζονται άμεσα 

με τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών (ενεργοί χρήστες ουσιών, άτομα στο στάδιο της απεξάρτησης και 
της επανένταξης) μέσα από διεθνείς έρευνες και δημοσιεύσεις για τις τάσεις που επικρατούν σε αυτήν 
την ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων “Medline” και “Pubmed” όπως και στην μηχανή αναζήτηση  “Google Scholar”.  
 

Λέξεις κλειδιά: χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, πανδημία Covid-19 

1. Εισαγωγή 

Η έλευση της πανδημίας Covid-19, όπως αυτή ορίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

τον Μάρτιο του 2020 (World Health Organisation, 2020), δεν ήταν δυνατό να αφήσει ανεπηρέαστη 
καμία ομάδα ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας και υποκείμενων νοσημάτων, κάτι που έγινε φανερό 

στη διάρκεια του δευτέρου κύματος με τη νόσο να προσεγγίζει άτομα μικρότερης ηλικίας και όχι 
αποκλειστικά ανθρώπους μεγαλύτερης. Η ενημέρωση και ταυτόχρονα παράκληση για την 
απαρέγκλιτη τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας αλλά και των μέτρων που ενέκλειαν την 

απαγόρευση της κυκλοφορίας και των συγκεντρώσεων, την αναστολή λειτουργίας των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του λιανεμπορίου και της εστίασης αλλά και τον περιορισμό των 

μετακινήσεων αποτέλεσε έναν κοινό μηχανισμό αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς 
διεθνώς (Hale et al., 2020). Παρά την αρχική θεώρηση περί κοινωνικής ουδετερότητας πως η 
πανδημία δεν κάνει διακρίσεις, εντούτοις, αποδείχτηκε πως άτομα ενταγμένα σε ευάλωτες ομάδες 

πιθανόν να είναι περισσότερο εκτεθειμένα από κάποια άλλα στη νόσο. Σε ανασκόπηση δεδομένων 
αρκετών χωρών, διαπιστώθηκε πως υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα νοσηρότητας σε ομάδες με 

χαμηλές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η οποία ενδεχομένως να συνδέεται άμεσα με 
προϋπάρχουσες ιδιαιτερότητες στην υγεία με αποτέλεσμα την πιθανή κατάληξη του ασθενούς λόγω 
των ιδιαιτεροτήτων αυτών και της νόσου (EurohealthNet, 2020). Ως εκ τούτου, ομάδες ανθρώπων 

όπως οι άστεγοι, οι πρόσφυγες, κάποιες μειονοτικές ομάδες, ομάδες με χαμηλότερη οικονομική 
κατάσταση (Stachteas & Stachteas, 2020) αλλά και όσοι συνδέονται με τη χρήση ψυχοτρόπων 

ουσιών (ενεργοί χρήστες και χρήστες σε διαδικασία απεξάρτησης) βρίσκονται σε μεγαλύτερο βαθμό 
εκτεθειμένοι, όχι αποκλειστικά σε ζητήματα υγείας, αλλά η έκθεση αυτή ανταποκρίνεται σημαντικά 
και σε κοινωνικοοικονομικό και ψυχολογικό επίπεδο. 
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2. Δείκτες Ευαλωτότητας στη Χρήση Ουσιών 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για τα Ναρκωτικά (2020), έχει εκτιμηθεί πως περίπου 
269 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 15 έως 64 ετών είχαν χρησιμοποιήσει ναρκωτικά για προσωπική 

τους χρήση το 2018, ενώ 35,6 εκατομμύρια από τα παραπάνω αντιμετωπίζουν σοβαρές διαταχαρές 
με αυτή. Η αυξητική τάση στη χρήση ουσιών αλλά και οι διαταραχές, έτσι όπως εμφανίζονται μέσα 

από τις παγκόσμιες εκθέσεις, αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις σε επίπεδο 
προσφοράς και ζήτησης. Κατά την περίοδο της πανδημίας, οι δύο παραπάνω  πυλώνες  στις πολιτικές 
καταπολέμησης της χρήσης ουσιών φαίνεται να επηρεάστηκαν. Σε επίπεδο προσφοράς φάνηκε να 

παρουσιάστηκε μια αποδιοργάνωση αλλά και ελλείψεις στη διαθεσιμότητα παράνομων ουσιών λόγω 
των μέτρων που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό των μετακινήσεων και το κλείσιμο των συνόρων 

(Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, 2020). Ως προς τη ζήτηση, 
εγείρονται ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τη χρήση ουσιών και θα παρουσιαστούν στη 
συνέχεια. 

Αν αναζητήσει κανείς τα χαρακτηριστικά των ατόμων που παρουσιάζουν προβληματική χρήση 
ουσιών, θα διαπιστώσει πως πρόκειται για άτομα που χρησιμοποιούν παραπάνω από μια ουσία, 

πέραν της βασικής (πολλαπλή χρήση). Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 2018 οι Δείκτες Αιτήσεων 
Θεραπείας που συμπληρώνονται κατά την είσοδο στα Θεραπευτικά Προγράμματα ανέδειξαν τα 
οπιοειδή ως βασική ουσία και συμπληρωματική αυτής τα ψυχοδραστικά φάρμακα (βενζοδιαζεπίνες) 

και την κάνναβη (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, 2020). Η 
χρήση τους συνήθως είναι καθημερινή και επαναλαμβανόμενη, ο τρόπος είναι η έγχυση μέσω 

σύριγγας (ενέσιμη χρήση) ή μέσω της μύτης και ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης χρήσης είναι τα 15 
έτη. Αξίζει να γίνει μια αναφορά στα κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία των χρηστών, καθώς 
αποτελούν πολύ σημαντικούς δείκτες για την αναζήτηση των αιτιών χρήσης αλλά και του αντίκτυπου 

της πανδημίας. Ένα ποσοστό από όσους προσεγγίζουν τα θεραπευτικά προγράμματα δεν έχει 
σταθερή στέγη (ένας στους 7) αλλά ούτε και απασχόληση (ένας στους 2). Ως προς το μορφωτικό 
τους επίπεδο, σχεδόν ένας στους 2 δεν έχει ολοκληρώσει την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η 

αποτύπωση των παραπάνω χαρακτηριστικών θα αποτελέσει τη «γέφυρα» που εξηγεί για ποιο λόγο 
η ομάδα αυτή ανήκει στις ευάλωτες και χρήζει ιδιαίτερης μέριμνας καθώς θα δεχτεί σε μεγάλο βαθμό 

τις συνέπειες της νόσου. Η πολυχρήση αλλά και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, όπως και η απουσία 
σταθερής στέγης, εργασίας και τυπικών προσόντων αντικατοπτρίζουν εκείνα τα σημεία που μπορεί 
να αποτελέσουν αρωγοί στην νοσηρότητα, τη διασπορά αλλά και την θνησιμότητα αντίστοιχα.  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας εξέδωσε τον Ιούνιο 
του 2020 μια έκθεση μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των τάσεων των τελευταίων 

ετών, μέσα από συζητήσεις με επαγγελματίες του χώρου και έρευνες με αποδέκτες θεραπευτικούς 
οργανισμούς, ενώσεις και το προσωπικό αυτών. Σκοπός είναι η αναγνώριση των κινδύνων στα 
πρότυπα της ψυχαγωγικής χρήσης ουσιών, στις συμπεριφορές που μπορεί να προκαλέσουν υψηλό 

κίνδυνο αλλά και στις βλάβες που μπορεί να προκληθούν από τις παράνομες ουσίες. Έκτοτε, ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιεύονται οδηγοί και έρευνες που σχετίζονται με την πανδημία, τις 

αλλαγές και τους κινδύνους που επιφέρει σε συνδυασμό με τη χρήση ουσιών, με αποδέκτες τόσο 
τους άμεσα ενδιαφερόμενους, όσο και τις πολιτικές που θα πρέπει να σχεδιαστούν για τη διασφάλιση 
της υγείας των χρηστών. Η Ελλάδα βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τo Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) μέσω του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης και Παρακολούθησης (ΕΚΤΕΠΝ), το οποίο είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής (National 

Focal Point) για την Ελλάδα. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και με βάση την διεθνή 
βιβλιογραφία, τις έρευνες στο παγκόσμιο χώρο αλλά και τις πληροφορίες μέσα από τα θεραπευτικά 
προγράμματα και το προσωπικό αυτών, μπορεί να σχηματιστεί μια εικόνα για τις αλλαγές που έχουν 

επέλθει στη ζωές των χρηστών ουσιών μέσω της πανδημίας αλλά και όσων βρίσκονται σε διαδικασία 
απεξάρτησης. 
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 3. Εξάρτηση και Πανδημία : Κίνδυνοι και Επιπτώσεις για Εξαρτημένους Χρήστες Ουσιών  

 3.1 Διαθεσιμότητα και Χρήση Ουσιών 

Το πρώτο διάστημα της πανδημίας, τα θεσπισμένα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του 

Covid-19 φαίνεται να συνέβαλλαν αρκετά στη μείωση κατανάλωσης συγκεκριμένων ναρκωτικών 
ουσιών (EMCDDA, 2020c). Αυτό που παρατηρήθηκε όμως το τελευταίο διάστημα είναι η υιοθέτηση 

ή η αλλαγή συμπεριφορών και στάσεων ως προς τις ναρκωτικές ουσίες. Τα άτομα με προβληματική 
χρήση ουσιών καλούνται να καταστούν λειτουργικά και να αποφύγουν τα συμπτώματα στέρησης με 
την αναζήτηση και χορήγηση της βασικής ουσίας χρήσης σε μια συγκεκριμένη δοσολογία. Εάν 

αναλογιστεί κανείς τα μέτρα προστασίας που θεσπίστηκαν για τον περιορισμό της διασποράς του 
ιού-μέσα στα οποία είναι ο περιορισμός των μετακινήσεων αλλά και το κλείσιμο των συνόρων-θα 

αντιληφθεί εύκολα πως για έναν εξαρτημένο, η απόκτηση της ουσίας που τρέφει τον εθισμό του 
δυσχεραίνεται σε μεγάλο βαθμό. Η έλλειψη της προτιμητέας ουσίας, είτε γιατί δεν είναι πια εύκολα 
προσβάσιμη από τον χρήστη με την απαγόρευση της κυκλοφορίας είτε γιατί δεν είναι διαθέσιμη από 

τους εμπόρους, είναι πολύ πιθανόν να τον οδηγήσει στην υποκατάσταση της ουσίας ή στη δημιουργία 
εναλλακτικών ουσιών με προσβάσιμα υλικά που αποδεικνύονται πολύ πιο επικίνδυνα για την υγεία 

των χρηστών από τη στιγμή που μπορούν να προκαλέσουν δηλητηριάσεις μέσω των τοξικών ουσιών 
που περιέχουν (EMCDDA, 2020b, 2020c). Από την άλλη μεριά, παρατηρήθηκε μια αύξηση αγορών 
ναρκωτικών ουσιών μέσω του διαδικτύου, κάτι που υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια αλλά αυτό 

το διάστημα, λόγω των συνθηκών, διευκολύνει πολύ την πρόσβαση σε αυτές. 
Σε ζητήματα που σχετίζονται με τον τρόπο χρήσης ουσιών, η ενδοφλέβια χρήση, ως βασικός  

τρόπος χρήσης, φαίνεται να αυξήθηκε (EMCDDA, 2020b). Το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με τη 
διασπορά του Covid-19, καθώς μια τακτική των χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών είναι η χρήση κοινών 
συριγγών. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε άμεσα να προκληθεί η μετάδοση του ιού σε περίπτωση που 

κάποιος που την έχει χρησιμοποιήσει νοσεί, πέρα από τα υπόλοιπα μεταδιδόμενα νοσήματα που 
φέρουν αρκετοί χρήστες, όπως Ηπατίτιδα B και C. 

 3.2 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υγείας και Θεραπείας 

Το πρώτο κύμα της πανδημίας προκάλεσε μια συνολική δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υγείας αλλά και σε υπηρεσίες των θεραπευτικών προγραμμάτων. Η υπερφόρτωση των συστημάτων 

υγείας προκάλεσε την αναστολή κάποιων υπηρεσιών, και αν όχι αναστολή, την προτεραιότητα όσων 
είναι πιθανό να νοσούν ή είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα. Από την άλλη μεριά, τα θεραπευτικά 
προγράμματα, στο πλαίσιο της προστασίας των μελών αλλά και των εργαζομένων από την νόσο, 

ανέστειλαν κάποιες λειτουργίες τους που λάμβαναν χώρα δια ζώσης με τη συμμετοχή πολλών 
ατόμων. Επιπλέον, περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι εισαγωγές σε θεραπευτικά προγράμματα αλλά 

και στο στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας, πριν την εισαγωγή Ειδικότερα, στην Ευρώπη, από 
τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2020, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 80%, σύμφωνα με τα 
στοιχεία από τις υπηρεσίες θεραπείας, ενδεχομένως εξαιτίας των περιορισμών που επιβλήθηκαν με 

σκοπό τη μείωση της διασποράς (EMCDDA, 2021). Βέβαια, μετά το πρώτο διάστημα της πανδημίας 
και με παράλληλη τήρηση των μέτρων, κάποιες ψυχοκοινωνικές διαδικασίες συνεχίστηκαν από 

απόσταση μέσω σύγχρονων τηλεδιασκέψεων, άλλες μέσω τηλεφώνου με σκοπό την εξασφάλιση των 
μελών στη θεραπεία (EMCDDA, 2020c, 2021) και κάποιες δια ζώσης με μειωμένο αριθμό 
συμμετεχόντων. Ως προς τα προγράμματα υποκατάστασης οπιοειδων με μεθαδόνη και 

βουπρενορφίνη, και εκεί περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι εισαγωγές νέων μελών αλλά υπήρξε μια 
ευελιξία ως προς την χορήγηση, καθώς επιχειρήθηκε και η διαδικασία «take home». Με βάση αυτή, 

το προσωπικό του προγράμματος χορηγούσε στα μέλη την ουσία υποκατάστασης σε τέτοια 
ποσότητα, έτσι ώστε να την λαμβάνουν οι ίδιοι στο χώρο τους για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα 
από τα προβλεπόμενα και να περιοριστούν οι μετακινήσεις. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε και σε μέλη 

που δεν την είχαν αλλά επεκτάθηκε και σε μέλη όπου ήδη την αξιοποιούσαν. Ωστόσο, η δυνατότητα 
αυτή δεν εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την παραμονή τους, καθώς σε κάποιες χώρες σημειώθηκαν 
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αποχωρήσεις, πιθανόν λόγω της απαγόρευσης των μετακινήσεων (EMCDDA, 2020c). Παράλληλα, 
από δεδομένα που έχουν δοθεί από θεραπευτικά προγράμματα, σε κάποιες χώρες (Τσεχία, Ιταλία, 
Γαλλία, Λουξεμβούργο) αυξήθηκαν τα αιτήματα για την είσοδο νέων μελών στην υποκατάσταση 

(EMCDDA, 2020a). 

 3.3 Ψυχολογική Επιβάρυνση 

Μέχρι τον Μάιο του 2020, όσες έρευνες διεξήχθησαν αφορούσαν τον αντίκτυπο του ιού στο 
γενικό πληθυσμό και πολύ λιγότερο στις ευάλωτες ομάδες (Amerio et al., 2020). Όμως, είναι 
καθολικά αποδεκτό πως οι ευάλωτες ομάδες, όπως παιδιά και έφηβοι, ηλικιωμένοι, μειονοτικές 

ομάδες, ομάδες με ήδη υπάρχοντα προβλήματα, ομάδες από χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά 
στρώματα είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον ιό και τις συνέπειες που θα δημιουργήσει η ύπαρξη 

του (Perrin et al., 2009). Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη 
δημόσια υγεία που προκύπτει από τον COVID-19 δεν επηρεάζει θετικά την ψυχική υγεία του 
πληθυσμού, αλλά αντίθετα αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης ψυχολογικών κρίσεων (Xiang et al., 

2020) και είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει και σε άλλου είδους προβλήματα, όπως κατάθλιψη, έντονο 
άγχος, αϋπνία, φόβο και ανασφάλεια (Torales et al., 2020). Ειδικότερα, για άτομα με προβληματική 

χρήση που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο, τα πορίσματα μιας έρευνας στην Ευρώπη ανέδειξαν την 
αύξηση των ψυχιατρικών τους προβλημάτων και την περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας το διάστημα της πανδημίας (Rigoni et al., 2021).  

Με την περιθωριοποίηση, την κοινωνική απομόνωση και τον φόβο για τη διατήρηση της ζωής 
τα εξαρτημένα άτομα ήταν ήδη εξοικειωμένα. Οι ίδιοι οι εξαρτημένοι χρήστες και δη όσοι είναι 

άστεγοι ισχυρίστηκαν μέσα από συνεντεύξεις τους πως έχουν συνηθίσει αυτήν την κοινωνική 
αποστασιοποίηση λόγω των συνθηκών της ζωής τους. Μέσα από έρευνα του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 
(2020) σε 206 χρήστες ουσιών, άστεγους και μη, προκύπτει πως το 50,2 % θεωρεί απίθανη τη 

μόλυνση από τον ιό. Από την άλλη μεριά όμως, η επιβολή των μέτρων και η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας και των κοινωνικών συνευρέσεων ενδεχομένως να επιβάρυνε αρκετά την ψυχολογία 
τους, να ενίσχυσε την ένταση και την ανασφάλεια και να τους οδήγησε σε μια συνθήκη αύξησης της 

χρήσης- όπως αποδείχθηκε από την ανάλυση των λυμάτων του λεκανοπεδίου Αττικής- σε συνδυασμό 
με τα άλλα ζητήματα σχετικά με την συντήρηση του εθισμού τους. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 

για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA, 2021) ήδη έχει κρούσει τον κώδωνα του 
κινδύνου για τη χρήση βενζοδιαζεπινών, η οποία αποδείχθηκε αυξημένη κατά το δεύτερο μισό του 
2020 και υπάρχουν ενδείξεις πως ίσως είναι αποτέλεσμα της ψυχολογικής επιβάρυνσης των πολιτών 

από την πανδημία. Στην έρευνα του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ (2020), η δυσκολία εύρεσης της 
προτιμητέας ουσίας αλλά και της σίτισης δηλώθηκαν ως ανάγκες που ήταν δύσκολο να 

ικανοποιηθούν την περίοδο της πανδημίας. 

 3.4 ‘Άστεγοι Χρήστες Ουσιών 

Τα ζητήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω όπως η εύρεση ουσιών, η πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγείας και θεραπείας αλλά και η ψυχολογική επιβάρυνση σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα 
των άστεγων χρηστών ουσιών. Ειδικότερα, ως προς την εξεύρεση ουσιών, η απαγόρευσης της 

κυκλοφορίας προκάλεσε τη διπλάσια δυσκολία για την εξεύρεση χρημάτων από κάποιον άλλον 
εξαρτημένο χρήστη που πιθανόν να μπορεί πιο εύκολα να εντοπίσει χρηματικούς πόρους. Το ίδιο 
ισχύει και για την σίτιση, αν αναλογιστεί κανείς και την αναστολή λειτουργίας της εστίασης, ειδικά 

το πρώτο διάστημα της πανδημίας. Επιπλέον, εξαιτίας της ευαλωτότητας σε προβλήματα υγείας και 
μολύνσεις, βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο από όσους χρήστες έχουν μια σταθερή στέγη και είναι 

ασφαλείς. Τα χρόνια προβλήματα υγείας σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από τη χρήση ουσιών, την 
μη συνεπή τήρηση των μέτρων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, 2020) και την έλλειψη υγιεινής (Cheater, 2020) 
είναι πιθανόν να προκαλέσουν σοβαρή νόσηση από τον Covid-19 και αυξημένη θνητότητα (Patel 

and Hardy, 2020 ∙ Strein and Ometa, 2020). Τέλος, η ψυχολογική επιβάρυνση μπορεί να αποδειχθεί 
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μεγαλύτερη σε σύγκριση με τους άλλους χρήστες από την στιγμή που απουσιάζει ένα περιβάλλον 
και η συνύπαρξη με άλλα πρόσωπα σε ένα βαθμό έχει περιοριστεί. 

4. Εξάρτηση και Πανδημία : Κίνδυνοι και Επιπτώσεις για Άτομα σε Απεξάρτηση 

 4.1 Αναστολή/Τροποποίηση Υπηρεσιών Θεραπείας  

Το στάδιο της θεραπείας είναι ένα αρκετά απαιτητικό στάδιο, κατά το οποίο το άτομο 

χρειάζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο αλλά και ένα κίνητρο για την συνέχεια. Τα θεραπευτικά 
προγράμματα δεν έμειναν ανεπηρέαστα από την πανδημία του Covid-19, με αποτέλεσμα να 
ανασταλούν το πρώτο διάστημα κάποιες υπηρεσίες τους και να συνεχιστούν κάποιες άλλες με άλλους 

τρόπους. Από τον Μάρτιο του 2020, όλα τα θεραπευτικά προγράμματα στην Ελλάδα εξέδωσαν 
ενημερωτικές οδηγίες για τις τροποποιήσεις στις υπηρεσίες τους, οι οποίες επηρέασαν άμεσα τόσο 

τους θεραπευόμενους, όσο και όσους ενδεχομένως να ήθελαν να ενταχθούν στην θεραπεία. 
Για αρχή, ας σημειωθεί το γεγονός πως για όσους βρίσκονταν στο στάδιο της συμβουλευτικής 

πριν την εισαγωγή τους σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα, οι δια ζώσης συναντήσεις σταμάτησαν 

να πραγματοποιούνται και αντικαταστάθηκαν είτε από τις τηλεφωνικές, είτε από τις διαδικτυακές 
μέσω της χρήσης κάποιας πλατφόρμας. Αυτή η αλλαγή είναι πιθανόν να επηρέασε κάποιους, οι 

οποίοι δεν ήταν εξοικειωμένοι με την διαδικτυακή επικοινωνία και δεν μπορούσαν να 
ανταποκριθούν, αν αναλογιστεί κανείς πως κατά το διάστημα Ιούνιος-Δεκέμβριος 2020 υπήρξε μια 
αύξηση στην εξ αποστάσεως συμβουλευτική και εντοπίστηκαν δυσκολίες από κάποια μέλη στη 

χρήση του ηλεκτρονικών συσκευών (EMCDDA, 2021). Αντίστοιχα, το ίδιο συνέβη και στις ομάδες 
θεραπείας των προγραμμάτων, όπου και αυτές σταμάτησαν τη λειτουργία τους για ένα διάστημα 

λόγω των πολλών ατόμων που συμμετείχαν σε αυτές και συνεχίστηκαν λίγο αργότερα με λιγότερα 
μέλη. Οι αλλαγές αυτές εμφανίζουν μια συσχέτιση για κάποιους θεραπευόμενους στη διατήρηση της 
προσπάθειας τους. Παράλληλα με την αναστολή αυτή, υπήρξε και αναστολή για κάθε εκπαιδευτική 

δραστηριότητα, είτε αυτή αφορά την τυπική και μη εκπαίδευση είτε την εκπαίδευση αθλητικού και 
καλλιτεχνικού χαρακτήρα. Μετά από ένα διάστημα, κάποιες δραστηριότητες συνεχίστηκαν εξ 
αποστάσεως. 

Όσον αφορά τα θεραπευτικά προγράμματα εσωτερικής διαμονής (Θεραπευτικές Κοινότητες), 
απαγορεύτηκαν οι επισκέψεις συγγενών, φίλων και ατόμων εκτός κοινοτήτων στο πλαίσιο της 

αποφυγής της μετάδοσης του Covid-19, όπως και η οποιαδήποτε δικτύωση με την ευρύτερη τοπική 
κοινότητα λόγω του συνωστισμού. Οι επικοινωνίες συνεχίστηκαν αποκλειστικά εξ αποστάσεως 
μέσω του διαδικτύου. Επιπλέον, περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι έξοδοι των θεραπευόμενων με 

σκοπό να μην νοσήσει κάποιος από αυτούς και υπάρξει διασπορά στην κοινότητα. Οι έξοδοι ήταν 
ιδιαίτερα περιορισμένοι με όλα τα μέτρα προστασίας.  

 4.2 Ψυχολογική Επιβάρυνση 

Όσοι βρίσκονται ήδη σε ένα στάδιο απεξάρτησης, έχουν αρχίσει να βιώνουν σε έντονο βαθμό 
τους περιορισμούς της πανδημίας να επηρεάζουν άμεσα την ψυχολογία τους στην προσπάθεια που 

κάνουν. Συναισθήματα ματαίωσης, απογοήτευσης, αποθάρρυνσης και απουσίας κινήτρου είναι πολύ 
πιθανό να τους κατακλύζουν, από τη στιγμή που νιώθουν πως ενώ ανοίγεται ένας μεγάλος δρόμος 

μπροστά τους, δεν μπορούν να τον αξιοποιήσουν όπως θα ήθελαν λόγω των περιορισμών. Ιδιαίτερα 
για όσος βρίσκονται σε ένα πρώιμο στάδιο απεξάρτησης, οι ενδείξεις και τα δεδομένα μέσα από τα 
θεραπευτικά προγράμματα αναδεικνύουν πως η εικόνα που είχαν για τα τεκταινόμενα στο στάδιο 

της θεραπείας είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν που υπάρχει τώρα, κάτι που είναι πολύ πιθανόν 
να οδηγήσει ακόμα και σε υποτροπή. Επιπλέον, η ψυχολογική επιβάρυνση μπορεί να σχετίζεται και 

με την αναστολή ή την απώλεια της εργασίας, καθώς υπάρχει αρκετός ελεύθερος χρόνος που πρέπει 
με έναν τρόπο να διαχειριστεί αλλά και ενδεχομένως κάποιες οικονομικές δυσκολίες που επηρεάζουν 
την ψυχολογία άμεσα και συνδέονται με την προσπάθεια παραμονής στην απεξάρτηση. 
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5. Επανένταξη και Πανδημία 

Η επανένταξη, ως μια διαδικασία εκ νέου ένταξης στις κοινωνικές αλλά και επαγγελματικές 
διεργασίες της κοινότητας, φαίνεται να δυσχεραίνεται σε μια περίοδο όπου πολλές διαδικασίες έχουν 

ανασταλεί. Η συναναστροφή με νέους ανθρώπους είναι πολύ δύσκολη, η δικτύωση δεν είναι εφικτή 
οπότε και οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας μειώνονται. Επιπλέον, η ανεργία για την οποία μεγάλο 

ποσοστό του πληθυσμού επιφυλάσσεται για την αύξηση της (Χτούρης & Ζήση, 2020) αλλά και η 
συνεχής αναστολή των δραστηριοτήτων δεν διευκολύνει την σταθερή απασχόληση. Ως εκ τούτου, 
πάλι μια διαδικασία δεν θα τελεσφορήσει και δεν είναι απίθανο να επιφέρει συναισθήματα 

ματαίωσης στα απεξαρτημένα άτομα, από τη στιγμή που είναι καθοριστικής σημασίας για την 
μετέπειτα πορεία τους. Ο κυρίαρχος φόβος για αυτήν την κατάσταση σχετίζεται με μια πιθανή 

υποτροπή, καθώς το υποστηρικτικό πλαίσιο δεν είναι πάντα διαθέσιμο, ειδικά με τις υπάρχουσες 
συνθήκες. 

6. Συμπεράσματα- Επίλογος 

Οι αλλαγές που επέφερε η πανδημία στη χρήση ουσιών και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με 
αυτή προσπάθησαν να αποτυπωθούν παραπάνω, με όσα δεδομένα υπάρχουν μέχρι στιγμής από τις 

θεραπευτικές υπηρεσίες και το προσωπικό αυτών. Είναι αρκετές και αλληλεπιδρούν με όλους τους 
τομείς της καθημερινότητας ενός ατόμου. Συμπερασματικά, ως προς τη διαθεσιμότητα των ουσιών 
και τον τρόπο χρήσης, η διαθεσιμότητα  περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με τα 

προηγούμενα διαστήματα (EMCDDA, 2020b, 2020c) και ενισχύθηκαν συγκεκριμένοι τρόποι χρήσης 
ουσιών (EMCDDA, 2020). Οι υπηρεσίες υγείας και θεραπείας ανέστειλαν τις υπηρεσίες τους -ειδικά 

το πρώτο διάστημα της πανδημίας- για τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και στη συνέχεια εξηύραν 
νέους τρόπους συνέχισης παροχής των υπηρεσιών (EMCDDA, 2021). Επιπλέον, η ψυχική 
κατάσταση των ανθρώπων που εμπλέκονται ή εμπλέκονταν με τη χρήση επιδεινώθηκε σε ένα βαθμό, 

με βάση τις ενδείξεις που υπάρχουν έως σήμερα (Rigoni et al., 2021). 
Στις δυσκολίες που συναντά ένας χρήστης ή πρώην χρήστης ουσιών αυτό το διάστημα και όχι 

μόνο, η πρόκληση βρίσκεται στη χάραξη πολιτικών για την διατήρηση ή την βελτίωση των συνθηκών 

ζωής του. Η θέσπιση τηλεφωνικών γραμμών ψυχολογικής υποστήριξης σε 24ωρη βάση και η 
κοινοποίηση αυτής έτσι ώστε να είναι όλη ενήμεροι για την ύπαρξη της, η δημιουργία ξενώνων 

φιλοξενίας όχι μόνο σε μεγάλες πόλεις αλλά και σε μικρότερες για άστεγους τοξικοεξαρτημένους, 
ειδικά αυτό το διάστημα που κρίνεται καίριο για την επιβίωση τους με σκοπό την στέγαση, τη σίτιση  
και την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας και συμβουλευτικής, η ενίσχυση των υπηρεσιών μείωσης 

της βλάβης στο δρόμο (street work) με ανταλλαγή εξοπλισμού, υποστήριξη και δυνατότητα 
παραπομπής σε θεραπεία αλλά και η δημιουργία υπηρεσιών υγείας με αποδέκτες αποκλειστικά 

άτομα σε χρήση με σκοπό την αποφυγή καθυστερήσεων για την ένταξη στις υπηρεσίες είναι 
ενδεικτικά κάποια βήματα για την ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας της συγκεκριμένης ομάδας 
ανθρώπων.  

Επιπλέον, ανέκυψαν νέες δυνατότητες σε υπάρχουσες υπηρεσίες στη θεραπεία, όπως η χρήση 
του διαδικτύου για τις συναντήσεις και άλλες παρόμοιες δυνατότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν μελλοντικά και να ενταχθούν σε μια σταθερή βάση στις υπηρεσίες πολλών 
ειδικοτήτων. Αυτό που οφείλει να τεθεί ως ζήτημα σήμερα, σε ένα χρονικό διάστημα περίπου προς 
το τέλος του δεύτερου κύματος της πανδημίας, είναι το πώς, μέσα από όλη αυτή την τροποποίηση 

που δέχτηκαν τόσο οι υπηρεσίες όσο και οι προσδοκίες των ατόμων, μπορούν να αναδυθούν 
δυνατότητες προς όφελος τους αλλά και μια ευρεία επέκταση των υπηρεσιών για να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες περισσότερων ατόμων. 
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ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  

ΛΟΓΩ ΤΟΥ SARS-COV-19 
 

Νικηφόρου Παρασκευή, 

Κλινικός Σχολικός Ψυχολόγος-Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ηρακλείου 

Αντωνίου Θεόδωρος,  

Εκπαιδευτικός - Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου 
 

Περίληψη 

Ο COVID-19 έχει επηρεάσει τις ζωές των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών να 

αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις όπως το κλείσιμο των σχολείων. Σκοπός της παρούσας 
έρευνας ήταν η καταγραφή εμπειριών μαθητών κατά την παραμονή τους στο σπίτι στο πρώτο 
κλείσιμο και μετά την επιστροφή τους στο σχολείο. Έτσι δημιουργήθηκε ένα σύντομο 

ερωτηματολόγιο 13 ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου. Στο πλαίσιο θεσμικών ομαδικών 
συμβουλευτικών συναντήσεων με τη Ψυχολόγο των σχολείων, χορηγήθηκαν και συμπληρώθηκαν 

τα ερωτηματολόγια. Οι συμμετέχοντες ήταν 110 μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης, τυχαία πέντε 
Δημοτικών Σχολείων της πόλης του Ηρακλείου. Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε 
κωδικοποίηση και ανάλυση του περιεχομένου τους.  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

198 

Από την επεξεργασία των δεδομένων με ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις βρέθηκε ότι, τα 
περισσότερα παιδιά είχαν ενημερωθεί από τους γονείς για τον κορονοϊό. Ένιωθαν χαρούμενα που 
επέστρεψαν στο σχολείο και αυτό που τους έλειψε περισσότερο ήταν οι φίλοι τους με τους οποίους 

είχαν συχνή ηλεκτρονική επικοινωνία. Κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σπίτι, τα περισσότερα 
παιδιά ένιωσαν αμφιθυμικά συναισθήματα τόσο για τα ίδια όσο και για τα προσφερόμενα 

διαδικτυακά μαθήματα. Εκτός από τα διαδικτυακά μαθήματα, αρκετό χρόνο περνούσαν στις οθόνες 
ηλεκτρονικών μέσων ενώ πολλά παιδιά έπαιζαν από 1-3 ώρες καθημερινά με τους γονείς τους. Οι 
εντάσεις και οι καβγάδες φαίνεται να παραμένουν στην ίδια συχνότητα σε σχέση με το διάστημα 

πριν το κλείσιμο των σχολείων. Όταν τα παιδιά τα απασχολούσε κάτι, συνήθως μιλούσαν στους 
γονείς, στα αδέρφια, στους φίλους ή και σε κανέναν. Επιπλέον, αρκετό χρόνο αφιέρωναν σε ατομικά 

και ομαδικά παιγνίδια και λιγότερο σε σωματική άσκηση. Φαίνεται ότι το κλείσιμο του σχολείου 
επέφερε ανατροπή της καθημερινότητας των μαθητών, του οποίου οι μακροχρόνιες επιπτώσεις, στο 
ψυχισμό των παιδιών, δεν μπορούν να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση. 

 
Λέξεις-Κλειδιά: κορoνοϊός, κλείσιμο σχολείου, μαθητές, εμπειρίες 

 

Εισαγωγή 

Τον Μάρτιο του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2020α) δήλωσε ότι το COVID-19 

έφτασε σε κατάσταση πανδημίας, θέτοντας τον πλανήτη σε κατάσταση μέγιστης προειδοποίησης. Οι 
κυβερνήσεις διέταξαν στους πολίτες να παραμείνουν στο σπίτι ως ένα έκτακτο μέτρο και να κλείσουν 

τα σχολεία με σκοπό να εμποδίσουν την περαιτέρω διασπορά του ιού. Το κλείσιμο των σχολείων 
επηρέασε την καθημερινότητα 150 εκατομμύριων  παιδιών και εφήβων σε 165 χώρες. Ενώ παιδιά 
και έφηβοι φαίνεται να είναι λιγότερο ευάλωτοι στο COVID-19, η «κοινωνική» απόσταση και το 

κλείσιμο των σχολείων που επιλέγονται σε όλο τον κόσμο για την πρόληψη και τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του COVID-19, αποτελεί επικείμενη απειλή για την υγεία και την ψυχική ευημερία των 
παιδιών, αφού για τη φυσιολογική ψυχολογική ανάπτυξη και ευεξία των παιδιών, η συντροφικότητα 

και η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελούν απαραίτητα συστατικά, τα οποία τον τελευταίο χρόνο 
απουσιάζουν λόγω των υποχρεωτικών μέτρων προστασίας. Η αναστολή σχολείου και η έναρξη της 

εξ΄ αποστάσεως μάθησης, η παύση  εξωσχολικών δραστηριοτήτων, η διακοπή του αθλητισμού και 
του ελεύθερου χρόνου, το κλείσιμο παιδικών χαρών, πάρκων, εμπορικών κέντρων και η απώλεια 
καθημερινών επαφών με φίλους μετέτρεψαν εντελώς τη ζωή των παιδιών και των γονιών χωρίς να 

είναι απαραίτητα προετοιμασμένοι για αυτές τις αλλαγές. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς έπρεπε να 
διαχειριστούν τα παιδιά τους στο σπίτι 24 ώρες την ημέρα (για όσους γονείς ήταν σε άδεια ειδικού 

σκοπού ή δουλεύαν με τηλεργασία) και, ταυτόχρονα, να συντονίζουν τις σχολικές υποχρεώσεις των 
παιδιών τους λόγω τηλεκπαίδευσης. Αυτή η κατάσταση είχε σχετικές επιπτώσεις στην καθημερινή 
ζωή των οικογενειών, ειδικά των παιδιών που στερήθηκαν την κοινωνικοποίηση και τους χώρους 

παιχνιδιού τους. Οι γονείς ξαφνικά έγιναν το μόνο σημείο αναφοράς για τα παιδιά τους, καθώς οι 
άλλες αναφορές δεν ήταν πλέον διαθέσιμες.  

Μία πανδημία έχει μοναδική σημασία για την ψυχική υγεία λόγω των μακροπρόθεσμων 
επιπτώσεων της που μπορούν να ανιχνευθούν μήνες ή χρόνια αργότερα. Μια πρόσφατη ανασκόπηση 
τόνισε πώς οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μπορούν να παρουσιάσουν πολλά διαφορετικά 

συμπτώματα ψυχολογικής διαταραχής που σχετίζονται με την πανδημία (Shahyad and Mohammadi, 
2020) μεταξύ άλλων και τα παιδιά. Η απάντηση ενός παιδιού σε μια κατάσταση κρίσης εξαρτάται 

από την προηγούμενη έκθεσή του σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τη σωματική και ψυχική του 
υγεία, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας αλλά και στην περίπτωση της 
πανδημίας, τον τρόπο που το οικογενειακό περιβάλλον διαχειρίζεται την παραμονή στο σπίτι. 

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, η πανδημία μπορεί να επιφέρει σημαντικές ψυχικές επιπτώσεις στα 
παιδιά όπως άγχος αποχωρισμού (από γονείς που βρίσκονται σε καραντίνα), δυσκολίες 

προσαρμογής, ανησυχία, άγχος, λύπη, μειωμένο ενδιαφέρον για δραστηριότητες που τους 
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προκαλούσαν ενδιαφέρον, ευερεθιστότητα, συχνά ξεσπάσματα θυμού, διαταραχές στον ύπνο και την 
όρεξη, ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης, χαμηλή σχολική επίδοση, 
έκθεση σε υπερβολική χρήση οθόνης, φόβος μετάδοσης του ιού σε αγαπημένα πρόσωπα, φόβος για 

θάνατο, συμπτώματα μετατραυματικού στρες, κ.ά. (Lee, 2020). Άλλες έρευνες έδειξαν ότι, κατά τη 
διάρκεια του πρώτου κλειδώματος, τα παιδιά παρουσίασαν αρκετά προβλήματα, όπως 

συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς (Jiao et al., 2020; Spinelli et al., 2020; 
Xie et al., 2020). Όλα αυτά τα δεδομένα τονίζουν τη σημασία της μη υποτίμησης των ψυχολογικών 
κινδύνων που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους από την πανδημία. 

Σε μια έκθεση στις 13 Μαΐου 2020, τα Ηνωμένα Έθνη υπογράμμισαν επίσης πώς, κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19, τα συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών και των εφήβων 

επιδεινώθηκαν από το οικογενειακό άγχος, την κοινωνική απομόνωση, τη διακοπή της σχολικής και 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας και την αβεβαιότητα για το μέλλον που συνέβη σε κρίσιμες στιγμές 
της συναισθηματικής τους ανάπτυξης.  Η κατανόηση του τρόπου ενίσχυσης των γονέων και των 

οικογενειών σε αυτήν την κατάσταση, με στόχο την προστασία των παιδιών, αποτελεί σημαντικό 
στόχο που πρέπει να έχουν οι ερευνητές σε αυτήν την περίοδο, καθώς είναι πιθανό ότι άλλες 

μελλοντικές πανδημίες θα επηρεάσουν την ανθρωπότητα (Cluver et al., 2020). Μια μελέτη που 
διεξήχθη σε γονείς και παιδιά που παρέμειναν σε καραντίνα το 2009, κατά τη διάρκεια της γρίπης 
H1N1, έδειξε ότι τα υψηλά επίπεδα άγχους από την απομόνωση αύξησαν τη ψυχολογική δυσφορία 

των γονέων που με τη σειρά της επηρέασε την ευημερία των παιδιών τους (Sprang and Silman, 2013). 
Εάν οι γονείς και τα αδέλφια είναι συγκλονισμένοι από την κρίση COVID-19, το συναισθηματικό 

άγχος τους μπορεί να τροφοδοτήσει την κατάθλιψη, το άγχος ή κάποια άλλη ψυχιατρική διαταραχή 
στα παιδιά. Επιπλέον, τα παιδιά που έχουν γονείς με υψηλά επίπεδα στρες εμφάνισαν περισσότερα 
εξωτερικευμένα προβλήματα και ανέπτυξαν λιγότερη ρύθμιση συναισθημάτων (Deater-Deckard & 

Panneton, 2017). Σε γενικές γραμμές, το κλείδωμα έβαλε τα παιδιά σε μία απροσδόκητη νέα 
κατάσταση με την οποία αμφισβητήθηκε η ευημερία τους. Ωστόσο, πολύ λίγα είναι γνωστά για το 
πώς βίωσαν τα παιδιά αυτή τη νέα κατάσταση εν μέσω κλειδώματος και για τις άμεσες επιπτώσεις 

της, με πολύ λίγη έρευνα που υπάρχει για τα παιδιά.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει τις εμπειρίες των παιδιών κατά το 1ο κλείδωμα 
(lockdown) στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, σε ένα τυχαίο δείγμα ευκολίας 110 μαθητών 

Δημοτικών σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Τη συλλογή των δεδομένων 
διευκόλυνε το γεγονός, ότι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020, η ερευνήτρια είχε 

τοποθετηθεί σε πέντε δημοτικά σχολεία στο Κέντρο του Ηρακλείου για τη ψυχολογική υποστήριξη 
και συμβουλευτική των παιδιών και των οικογενειών τους. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκαν οι 
μαθητές είναι ότι τα παιδιά αποτελούν μια ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα, και τα μέτρα περιορισμού 

σε συνδυασμό με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και το άγχος στο οικογενειακό περιβάλλον 
είναι πιθανό να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους και κατ’ επέκταση την ψυχική τους υγεία. Με την 

παρούσα μελέτη επιδιώκεται να διαπιστώσουμε αν έχει αλλάξει η συμπεριφορά και οι συνήθειες των 
παιδιών κατά την περίοδο της πανδημίας. Ειδικότερα, στόχοι ήταν να περιγράψουμε τα 
συναισθήματα, τις ώρες παρακολούθησης οθονών, τις δραστηριότητες, την επικοινωνία των 

μαθητών κατά την παραμονή τους στο σπίτι την περίοδο COVID-19. Να αναδείξουμε πιθανές 
διαφορές ή/και ομοιότητες ανάμεσα στα δυο φύλα και την περιοχή φοίτησης του σχολείου. Για τη 

διερεύνηση των στόχων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από 13 μεταβλητές 
– ερωτήσεις κλειστού στην πλειονότητα, αλλά και ανοικτού τύπου. Συνολικά συμμετείχαν 110 
μαθητές (48.2% Ε’ Δημοτικού, 51.8% ΣΤ’ Δημοτικού), με ισοκατανομή για το φύλο, 55 αγόρια 

(50%), 55 κορίτσια (50%). Η κατανομή των χαρακτηριστικών του δείγματος των συμμετεχόντων 
μαθητών είχε ως εξής: Είκοσι δύο μαθητές (20%) προέρχονταν από το 10ο, 25 ή 22,7%απο το 19ο, 
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18 ή 16,4% από το 20ο, 31 ή 28,2% το 47ο και 14 ή 12,7% από τα Δημοτικά σχολεία Ηρακλείου. 
Αναφορικά με την τάξη φοίτησής τους 53 μαθητές ή 48,2% φοιτούσαν στην Ε΄ τάξη και 57 ή 51,8% 
στην ΣΤ΄ τάξη.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Σύμφωνα με την περιγραφική προσέγγιση, στο ερώτημα πως αισθάνονται που επέστρεψαν στο 

σχολείο, 55 η 50% των μαθητών δήλωσαν χαρούμενοι, 24 ή 21,8% λυπημένοι, 11 ή 10% θυμωμένοι, 
8 ή 7,3% αγχωμένοι και 12 ή 10,95 άλλο. Αναφορικά με τα συναισθήματα που ένοιωσαν κατά τη 
διάρκεια παραμονής τους στο σπίτι, δήλωσαν ούτε ευχάριστα ούτε δυσάρεστα 57 μαθητές ή 51,8%,  

5 ή 31,8% ευχάριστα, 18 ή 16,4% δυσάρεστα. Τα διαδικτυακά μαθήματα δήλωσαν ούτε ευχάριστα 
ούτε δυσάρεστα 57 μαθητές ή 51,8%, 35 ή 31,8% ευχάριστα, 18 ή 16,4% δυσάρεστα. Στην μεγάλη 

πλειοψηφία οι μαθητές δήλωσαν ότι τους έλειψαν οι φίλοι τους και στην συνέχεια ο/η δάσκαλος/α 
τους, ενώ συζήτησαν 72 μαθητές ή 65,5% με τους γονείς τους για την πανδημία, 38 ή 34,5% δεν 
συζήτησαν. Κατά την παραμονή στο σπίτι, διατήρησαν επικοινωνία με τους/τις φίλους/ες τους, πολύ 

28 μαθητές ή 25,5%, πάρα πολύ 20 ή 18,2%, 21 ή 19,1% μέτρια, 24 ή 21,8% λίγο και 17 μαθητές ή 
15,5% καθόλου δεν επικοινώνησαν καθόλου. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές 

αποκλίσεις των ωρών που έβλεπαν οθόνες (τάμπλετ, τηλεόραση, κινητό την ημέρα/εβδομάδα) πριν 
και μετά το κλείσιμο των σχολείων. 

Από τον πίνακα 1 φαίνεται ότι αυξήθηκαν οι ώρες που οι μαθητές του δείγματος δεν έβλεπαν 

οθόνες από 3 ή 2,7% πριν την πανδημία σε 10 ώρες ή 9,1%. Το ίδιο συνέβη και για τους μαθητές που 
έβλεπαν από 1-3 ώρες από 40 ή 36,4% σε 52 ή 47,3%.Αντίθετα μειώθηκαν οι ώρες για τις 4-6 ώρες 

παρακολούθησης οθονών από 42 ή 38,2 σε 35 ή 31,8%. Το ίδιο συνέβη και για τους μαθητές που 
έβλεπαν από 7 ώρες και άνω από 25 ή 22,7% σε 13 ή 11,8%.  

Κατά την παραμονή τους στο σπίτι δήλωσαν 44 μαθητές ή 40% ότι έπαιζαν με τους γονείς 

τους, 39 ή 35,5% δεν έπαιζαν καθόλου και 27 ή 24,5% ότι έπαιζαν πάνω από 4 ώρες. Αναφορικά με 
τις εντάσεις και καβγάδες στο σπίτι δήλωσαν 50 μαθητές ή 45,5% ότι αυτό δεν συνέβη σε μεγαλύτερο 
βαθμό πριν το κλείσιμο των σχολείων, 33 ή 30% ότι αυτό συνέβη, ενώ 27 μαθητές ή 24,5% βίωσαν 

ότι οι εντάσεις και οι καβγάδες δεν ήταν ούτε περισσότεροι ούτε λιγότεροι. 
 

Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις (n=110) 

 

 
                   

     Πριν  
f  

      
   %  

                             Μετά 
                        f   

 
%  

Ο ώρες   3       2.7                          10   9.1   

1-3ώρες   40       36.4                          52   47.3   

4-6 ώρες   42       38.2                          35   31.8   

7 και άνω   25       22.7                          13   11.8   

 

Κατά την παραμονή στο σπίτι, τα παιγνίδια που έπαιζαν συνήθως ήταν τα διαδικτυακά και τα 
επιτραπέζια, λίγοι μαθητές δήλωσαν άθληση και ελάχιστοι μαθητές δήλωσαν ότι ασχολήθηκαν με 
τη μελέτη βιβλίων. Κατά την παραμονή στο σπίτι, όταν τους απασχολούσε κάτι μιλούσαν συνήθως 

με γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας. Αρκετοί μαθητές δήλωσαν ότι δεν μιλούσαν σε κανένα. 
Σύμφωνα με την επαγωγική προσέγγιση, κατά την παραμονή στο σπίτι, φαίνεται ότι τα αγόρια 

(Μ.Ο.=3,36, Τ.Α.=1,37) σε σχέση με τα κορίτσια (Μ.Ο.=2,82, Τ.Α.=1,27) διατήρησαν συχνότερη 
επικοινωνία με τους/τις φίλους/ες τους, (t=2,151,df=108, p=,034). Κατά την παραμονή στο σπίτι, 
φαίνεται οι μαθητές της ΣΤ΄τάξης να έβλεπαν περισσότερο οθόνες (tablet, τηλεόραση, κινητό την 

ημέρα/εβδομάδα), (Μ.Ο.=2,00, Τ.Α.=,77) έναντι (Μ.Ο.=1,62, Τ.Α.=,86) της Ε΄τάξης. (t=-
2,414,df=108, p=,017). 
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Φαίνεται, μετά τον έλεγχο ανεξαρτησίας, ότι το φύλο και η τάξη φοίτησης των μαθητών είναι 
ανεξάρτητες από το αν μίλησαν ή όχι οι μαθητές με τους γονείς τους για τον Covid-19. Φαίνεται, 
μετά τον έλεγχο ανεξαρτησίας, ότι το φύλο και η τάξη φοίτησης των μαθητών είναι ανεξάρτητες από 

τα συναισθήματα επιστροφής των μαθητών στα σχολεία. Φαίνεται, μετά τον έλεγχο ανεξαρτησίας, 
ότι το φύλο και η τάξη φοίτησης των μαθητών είναι ανεξάρτητες από τα συναισθήματα παραμονής 

στο σπίτι. Φαίνεται, μετά τον έλεγχο ανεξαρτησίας, ότι το φύλο και η τάξη φοίτησης των μαθητών 
είναι ανεξάρτητες από τις εντάσεις και τους καβγάδες σε σχέση με πριν το κλείσιμο των σχολείων. 
Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται δείγματα ζωγραφιών των μαθητών κατά την διάρκεια 

παραμονής τους στο σπίτι. Η Εικόνα 1. δείχνει τη λύπη που βίωνε μία μαθήτρια όταν δεν μπορούσε 
να βγει έξω από το σπίτι. Η Εικόνα 2. δείχνει τη λύπη που βίωνε μία μαθήτρια όταν χρειάστηκε για 

αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να αποχαιρετήσει τη φίλη της.  
 

 
 

Εικόνα 1. Ζωγραφιά παιδιού μετά την επιστροφή του από το 1ο κλείδωμα 

 

 
Εικόνα 2. Ζωγραφιά παιδιού μετά την επιστροφή του από το 1ο κλείδωμα  

 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι περισσότεροι μαθητές ένιωθαν χαρούμενοι που 
θα επέστρεφαν στο σχολείο και λιγότερο λυπημένοι ή θυμωμένοι. Οι περισσότεροι, δήλωσαν ότι τα 
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διαδικτυακά μαθήματα δεν ήταν ούτε ευχάριστα ούτε δυσάρεστα.  Στην μεγάλη πλειοψηφία οι 
μαθητές δήλωσαν ότι τους έλειψαν οι φίλοι τους και στην συνέχεια ο/η δάσκαλος/α τους. Οι 
περισσότεροι μαθητές ενημερώθηκαν από τους γονείς τους για την πανδημία και τί είναι ο κορονοϊός. 

Από την άλλη, φαίνεται ότι το φύλο και η τάξη φοίτησης των μαθητών είναι ανεξάρτητες από το αν 
μίλησαν ή όχι οι μαθητές με τους γονείς τους για τον κορονοϊό. Όμως δήλωσαν ότι, κατά την 

παραμονή στο σπίτι, όταν τους απασχολούσε κάτι μιλούσαν συνήθως με γονείς και άλλα μέλη της 
οικογένειας. Επιπλέον, κατά την παραμονή στο σπίτι, αρκετοί μαθητές διατήρησαν επικοινωνία με 
τους φίλους/ες τους, ενώ ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό επικοινώνησαν από λίγο έως καθόλου με 

τους φίλους τους. Τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια διατήρησαν συχνότερη επικοινωνία με τους/τις 
φίλους/ες τους. Σχετικά με την παρακολούθηση του είδους των οθονών τα αποτελέσματα ήταν 

αντιφατικά, όμως οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης φαίνεται να έβλεπαν περισσότερο οθόνες (τάμπλετ, 
τηλεόραση, κινητό την ημέρα/εβδομάδα), έναντι μαθητών της Ε΄ τάξης). οι μαθητές συνέχιζαν να 
παίζουν με τους γονείς τους στον ίδιο βαθμό. Οι συγκρούσεις στο σπίτι δεν αυξήθηκαν την περίοδο 

της πανδημίας. Φαίνεται, ότι το φύλο και η τάξη φοίτησης των μαθητών είναι ανεξάρτητες από τις 
εντάσεις και τους καβγάδες σε σχέση με πριν το κλείσιμο των σχολείων. Κατά την παραμονή στο 

σπίτι, τα παιγνίδια που έπαιζαν συνήθως ήταν τα διαδικτυακά και τα επιτραπέζια, λίγοι μαθητές 
δήλωσαν άθληση και ελάχιστοι μαθητές δήλωσαν ότι ασχολήθηκαν με τη μελέτη βιβλίων.  

Οι πανδημίες, όπως και άλλες καταστροφές, αποτελούν μέρος της ανθρώπινης ιστορίας για 

αιώνες. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία που σχετίζεται με την πανδημία COVID -19 
και τα επακόλουθα περιοριστικά μέτρα καραντίνας έχουν αναστατώσει τον τρόπο ζωής και την 

καθημερινότητα μας. Συγκεκριμένα, οι οικογένειες με παιδιά έπρεπε να αντιμετωπίσουν μια άνευ 
προηγουμένου και εντελώς νέα κατάσταση, την αβεβαιότητα και την απομόνωση. Οι γονείς είναι 
σημαντικό να διατηρήσουν μία καθημερινή ρουτίνα και να υπενθυμίσουν στο παιδιά ότι η τρέχουσα 

κατάσταση είναι προσωρινή και ότι θα είναι σε θέση να ξαναρχίσουν τα ευχάριστα μέρη της ζωής 
τους (Wagner, 2020). Οι γονείς θα πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση παιδιών σε διαρκή μετάδοση 
ειδήσεων των ΜΜΕ, και να επιδιώξουν περισσότερο να συζητήσουν μαζί τους για τον κορονοϊό. 

Κατά την παραμονή στο σπίτι, θα ήταν ωφέλιμο οι γονείς να αξιοποιήσουν αυτόν τον ελεύθερο χρόνο 
που τους δίνεται με διάφορες δραστηριότητες (π.χ. επιτραπέζια παιχνίδια, παζλ, ζωγραφική, 

κηπουρική, πλαστελίνη, κατασκευές, χειροτεχνίες, κλπ.). Επιπρόσθετα, να συμβάλλουν στην 
εκμάθηση νέων δεξιοτήτων αναθέτοντας στα παιδιά υποχρεώσεις στο σπίτι (π.χ. πότισμα, σιδέρωμα, 
πλύσιμο πιάτων, κ.ά.), να ενισχύσουν τη σωματική δραστηριότητα (περπάτημα, ποδήλατο, κ.ά.), να 

έρθουν σε επαφή με τη φύση και συγγενικά πρόσωπα που τους έχουν λείψει, να δουν μαζί με τους 
γονείς φωτογραφικό άλμπουμ ή μία ταινία και να τηρήσουν χρονικά όρια όσον αφορά την παραμονή 

των παιδιών μπροστά στις οθόνες. Φαίνεται, επίσης, ότι η υιοθεσία κατοικίδιου ζώου στην οικογένεια 
μπορεί να συμβάλλει θετικά στη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Τέλος, οι γονείς 
χρειάζονται την κατάλληλη υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς και γενικότερα το σχολείο. 

Επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ειδικότερα το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του σχολείου 
μπορεί να αποτελέσει μία σημαντική πηγή συναισθηματικής υποστήριξης για τους μαθητές και  

συχνά είναι οι πρώτοι, μαζί με τους εκπαιδευτικούς,  που παρατηρούν προειδοποιητικά σημάδια 
ψυχικών προβλημάτων στα παιδιά. Ένα συνεργατικό δίκτυο ψυχιάτρων, ψυχοθεραπευτών, 
ερευνητών και εθελοντών της κοινότητας μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον ψυχολογικό αντίκτυπο 

των εμπειριών καραντίνας.  
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Περίληψη 

Το μεγαλύτερο μέρος των ασυνόδευτων ανήλικων που καταφτάνουν στην Ελλάδα βρίσκονται 
στην περίοδο της εφηβείας. Με αυτή τη συνθήκη γίνεται κατανοητό ότι η μετάβαση στην ενηλικίωση 
τους βρίσκει τις περισσότερες φορές απροετοίμαστους και χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη. 

Καλούνται, λοιπόν, να αντιμετωπίσουν αντιξοότητες και προκλήσεις σε προσωπικό, κοινωνικό και 
πολιτισμικό επίπεδο ενώ από τον Μάρτιο του 2020 στις δυσκολίες τους έχει προστεθεί μια νέα 

παράμετρος, αυτή της πανδημίας του Covid-19. Στην παρούσα έρευνα, υπό την οπτική της 
διαπολιτισμικής κοινωνικής εργασίας και μέσα από την αφηγηματική προσέγγιση, διερευνώνται οι 
ζωές τεσσάρων νέων ανδρών οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα και εισήλθαν μετά το 2015 ως 

ασυνόδευτοι ανήλικοι. 
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Λέξεις κλειδιά: Ασυνόδευτος ανήλικος, Ενηλικίωση, Κοινωνική ένταξη, Κοινωνική εργασία, 

Πανδημία Covid-19 

1. Εισαγωγή 

Στη συντριπτική πλειοψηφία οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι αγόρια τα οποία βρίσκονται στην 

εφηβεία. Οι λόγοι για τους οποίους εγκαταλείπουν τη χώρα τους ποικίλουν και σχετίζονται με το 
ασταθές περιβάλλον εξαιτίας πολέμων και συρράξεων, το θάνατο ή την εγκατάλειψη των γονιών, 
την εκμετάλλευση από τρίτους, την αναζήτηση καλύτερης ζωής, τις απειλές για τη ζωή του, το φόβο 

καθώς και για πολιτικούς ή ρατσιστικούς λόγους. Από τα παιδιά αυτά κάποια επανενώνονται με 
κάποιο μέλος της οικογένειάς τους ή κάποιο συγγενικό μέλος, το οποίο μπορεί να βρίσκεται στην 

Ελλάδα ή σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, ενώ κάποια άλλα παραμένουν στην Ελλάδα και μετά 
την ενηλικίωσή τους. Έχουν, λοιπόν, να αντιμετωπίσουν αντιξοότητες που σχετίζονται με την ένταξη 
τους αλλά και με την απουσία των γονιών τους, η οποία τους κάνει περισσότερο ευάλωτους σε 

καταστάσεις εκμετάλλευσης (Derluyn, Broekaert, 2008).  
Η Ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία μέσα από ειδικές διατάξεις αναφέρονται στην ανάγκη 

να παρέχονται στους ασυνόδευτους ανηλίκους όλες οι απαιτούμενες παροχές για την κάλυψη των 
αναγκών τους (Μαζιώτη, 2018). Υπάρχει όμως ένα ζήτημα το οποίο αφορά την περίοδο εκείνη όπου 
οι ανήλικοι ενηλικιώνονται. Με την ενηλικίωσή τους αντιμετωπίζουν μια μεγάλη αλλαγή από τη μια 

μέρα στην άλλη, καθώς χάνουν τα δικαιώματα και την προστασία που τους παρεχόταν όσο ήταν 
ανήλικοι. Η μετάβαση αυτή οδηγεί στην απώλεια των κοινωνικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών 

δικαιωμάτων, του δικαιώματος διαμονής σε ξενώνες, ή άλλου είδους στέγασης, που αφορούν τους 
ασυνόδευτους ανηλίκους, του επίσημου εκπροσώπου, της ψυχοκοινωνικοσυναισθηματικής 
υποστήριξης, ενώ παράλληλα μπορεί να υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση όσον αφορά τα δικαιώματά 

τους ως ενήλικες καθώς και σε ότι αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη (UNHCR, UNICEF, 2014).  

2. Η περίπτωση των Ασυνόδευτων ανηλίκων  

Οι μετακινήσεις των ανθρώπων στο πέρασμα των χρόνων δεν σταμάτησαν ποτέ, με την 

Ελλάδα να βιώνει από το 2015 μια προσφυγική κρίση. Κατά την περίοδο εκείνη ένας μεγάλος 
αριθμός προσφύγων/αιτούντων άσυλο, εισήλθαν στη χώρα, από τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα. 

Μέρος αυτών των πληθυσμών αποτελούν και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οποίοι είναι μικρότεροι 
των 18 ετών, βρίσκονται μακριά από τον τόπο καταγωγής τους και κατά την είσοδό τους στην 
Ελλάδα, δε συνοδεύεται από το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλειά του, αλλά 

ούτε και από ενήλικο συγγενή που να ασκεί τη φροντίδα του για το χρονικό διάστημα εκείνο έως 
ότου ανατεθεί σε κάποιον ενήλικα (SCEP, 2010; Ν.4540/2018).  

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Ε.Κ.Κ.Α.), στο τέλος του 2018, ο εκτιμώμενος αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων ήταν 3.741, το 2019 
ήταν 5.301 και στο τέλος του 2020 ήταν 4.027. Στην πλειοψηφία τους ήταν αγόρια και με το 

μεγαλύτερο μέρος αυτών να προέρχονται από χώρες όπως η Συρία, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. 
Ο πραγματικός αριθμός των ασυνόδευτων ανήλικων που εισέρχονται στην Ελλάδα, αλλά και στην 

Ευρώπη, δεν είναι εύκολο να δοθεί με ακρίβεια, καθώς ένα μέρος αυτών δεν περνάει από τη 
διαδικασία ταυτοποίησης και είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους. Αποτέλεσμα αυτών είναι κάποιοι 
να διαμένουν σε συγκεκριμένες δομές ενώ κάποιοι άλλοι να βρίσκονται ακόμα και σε αστεγία 

(Μαζιώτη, 2018). Από τον Απρίλιο του 2021 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Εθνικός μηχανισμός με σκοπό 
να πραγματοποιείται έγκαιρος εντοπισμός και μεταφορά σε ασφαλή συνθήκες παιδιών που 

βρίσκονται σε αστεγία ή διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες (UNHCR Greece, 2021). 
Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αποτελούν ευάλωτη ομάδα, καθώς από τη μια ως παιδιά χρειάζονται 

ιδιαίτερη φροντίδα και από την άλλη, ως πρόσφυγες έχουν βιώσει διάφορες δύσκολες καταστάσεις 

«κουβαλώντας» τραύματα, φόβο και επώδυνες εμπειρίες (Μαζιώτη, 2018). Μεγάλο ποσοστό των 
ασυνόδευτων ανήλικων που αιτούνται άσυλο στην Ελλάδα (Eurostat, 2021), βρίσκονται σε ηλικία 
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άνω των 16, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η προετοιμασία τους για τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή θα 
πρέπει να αποτελεί κύριο στόχο για τους εκάστοτε φορείς. Η προετοιμασία αυτή είναι σημαντικό να 
πραγματοποιείται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του ασυνόδευτου ανήλικου σε 

κάποιο σταθερό πλαίσιο φροντίδας (Wade, 2011). Όσο πιο κοντά είναι κάποιος στην ηλικία των 18 
ετών τόσο πιο γρήγορα θα φτάσει στην ενηλικίωση, και απότομα, θα διακόψει τη σχέση με την 

παρεχόμενη φροντίδα που είχε ως ανήλικος. Η αστάθεια των κοινωνικών υπηρεσιών που θα τους 
υποστηρίξουν σε αυτό το στάδιο αποτελεί για τους ίδιους ένα νέο κίνδυνο και μια νέα αβεβαιότητα 
για τη ζωή τους. Σε αυτό σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν τα κοινωνικά δίκτυα, όπως 

είναι επαγγελματίες, φίλοι και συμπατριώτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη 
πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην επικοινωνία με τις υπηρεσίες (Gimeno-Monterde et al., 

2021).  

2.1 Από ανήλικοι στην ενηλικίωση 

Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι προστίθεται ακόμα μία, αυτή 

της ενηλικίωσης, δηλαδή της συμπλήρωσης του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας τους (άρθρο 127 
Αστικού Κώδικα – Π.Δ. 456/1984), καθώς αποτελεί ένα νέο στάδιο στη ζωή τους. Η μετάβαση από 

την ανήλικη στην ενήλικη ζωή είναι μια κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζουν την απώλεια των 
παροχών που μπορεί να είχαν έως τότε αλλά και την αλλαγή στη νομική τους κατάσταση (Gimeno-
Monterde et al., 2021).  

Οι Menjvar & Perreira (2019), διαχωρίζοντας τις εμπειρίες και τα βιώματα των ασυνόδευτων 
ανηλίκων, αναφέρονται σε αυτά που βιώνουν πριν αναγκαστούν να μεταναστεύσουν, και στη ουσία 

αποτελούν και τους λόγους που τελικά εγκαταλείπουν τον τόπο διαμονής τους. Υπάρχουν οι 
εμπειρίες που βιώνουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, το οποίο είναι δύσκολο και επικίνδυνο 
και μπορεί να κρατήσει από μήνες έως και χρόνια. Φτάνοντας στη χώρα υποδοχής, έχουν να 

αντιμετωπίσουν νέες αντιξοότητες αναφορικά με την κράτησή τους, τις διαδικασίες μετανάστευσης 
και ασύλου, τις προϋποθέσεις προστασίας σύμφωνα με τους Διεθνείς κανονισμούς. Σε αυτά 
προστίθενται και οι εμπειρίες κατά την περίοδο της ενηλικίωσης όπου καλούνται να ανταπεξέλθουν 

σε μια νέα και άγνωστη περίοδο της ζωής τους, ενώ από τον Μάρτιο του 2020 στις δυσκολίες τους 
έχει προστεθεί και η πανδημία του Covid-19. 

Σε έρευνα για τον Ευρωπαϊκό Νότο,  μεταξύ Ελλάδας, Ισπανίας και Ιταλίας, διαπιστώνεται 
ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται δε βοηθούν στην ένταξη των παιδιών, και οδηγούν στον 
αποκλεισμό τους και κατ’ επέκταση στην εκμετάλλευση τους (Σαράντου, Θεοδωροπούλου, 2019). 

Σημαντικός παράγοντας για την κοινωνική ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων είναι η εκπαίδευση 
και η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας διαμονής (Wade, 2011). Παράλληλα σημαντική είναι η 

υποστήριξή τους από τους κατάλληλους επαγγελματίες για τη μετάβασή τους αυτή.  

3. Ο ρόλος της διαπολιτισμικής κοινωνικής εργασίας  

Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής κοινωνικής εργασίας, οι κοινωνικοί λειτουργοί 

αναπτύσσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, γνώσεις, αξίες και αρχές του επαγγέλματος αλλά και της 
πολιτισμικής αυτοαντίληψης έτσι ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν τις τραυματικές εμπειρίες και 

βιώματα των προσφύγων και να τους βοηθήσουν (Δημοπούλου-Λαγωνίκα, 2011). Μέσα από τον 
απαλλαγμένο από στερεότυπα και προκαταλήψεις, πολυδιάστατο ρόλο των κοινωνικών λειτουργών, 
πρωτεύει η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ασυνόδευτων 

ανηλίκων. Με τα εφόδια και τα εργαλεία που κατέχουν μπορούν να τους βοηθήσουν να εκφράσουν 
τα συναισθήματά τους και να μιλήσουν για τα βιώματά τους, ενώ παράλληλα στο καθηκοντολόγιο 

τους αναφέρεται η σύνταξη κοινωνικών εκθέσεων για το «κοινωνικό προφίλ» του κάθε παιδιού 
(France terre d’asile, 2012). Οι κοινωνικοί λειτουργοί εκτός από την υποστήριξη του ατόμου, είναι 
σημαντικό μέσα από την εμπειρία τους να δρουν και σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο για την αλλαγή 

όπου χρειάζεται προς το βέλτιστο καλό των ωφελούμενων (Τελώνη, 2012).  
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Επιπροσθέτως, μέσα από την πρακτική της ενδυνάμωσης μπορούν να βοηθήσουν το άτομο 
να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του, να αναγνωρίσει τα δυνατά του σημεία και να ανταπεξέλθει στις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη διασύνδεση του 

ατόμου με την κοινωνία, στην ενημέρωσή του καθώς και στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του. Σε 
αυτό προστίθεται και η δεξιότητα της συνηγορίας, καθώς οι κοινωνικοί λειτουργοί λειτουργούν ως 

εκπρόσωποι των ευάλωτων ομάδων στο πλαίσιο της διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους 
(Κανδυλάκη, 2009; Δημοπούλου-Λαγωνίκα, 2011).  

4. Μεθοδολογία της έρευνας  

Η ποιοτική μεθοδολογία θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη για την παρούσα έρευνα. 
Χρησιμοποιήθηκε η βιογραφική αφηγηματική προσέγγιση, καθώς διερευνώνται βιώματα που 

αφορούν τη φυγή των ανήλικων ασυνόδευτων από την πατρίδα τους, το ταξίδι τους προς τη χώρα 
υποδοχής, την αναζήτηση ασφάλειας και την μετάβαση τους στην ενήλικη ζωή. Πραγματοποιήθηκε 
με τη χρήση της βιογραφικής αφηγηματικής συνέντευξης, η οποία σύμφωνα με τον Τσιώλη (2014), 

είναι ένα είδος ανοικτής συνέντευξης όπου ο συνεντευξιαζόμενος καλείται απροσχεδιάστα να 
αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του είτε στο σύνολο είτε μια περίοδο αυτής, ανακαλώντας στη μνήμη 

του προσωπικές εμπειρίες, βιώματα και γεγονότα στα οποία είχε προσωπική ανάμειξη. Μετά την 
ολοκλήρωση κάθε συνέντευξης συντάχθηκε έκθεση σχετικά με τις συνθήκες και την εξέλιξη της 
διαδικασίας. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η μεταγραφή και η ανάλυση των βιογραφικών 

αφηγηματικών κειμένων, σύμφωνα με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου (Krippendorff, 2004). 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχει γενίκευση των αποτελεσμάτων και στους περιορισμούς της 

έρευνας είναι η έλλειψη ενός κοινού γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας.  
Σκοπός της έρευνας είναι να παρουσιάσει και να αναδείξει τις αφηγήσεις ζωής τεσσάρων 

ενηλίκων οι οποίοι ζούνε στην Ελλάδα της εποχής του Covid -19, και είχαν εισέλθει ως ασυνόδευτοι 

ανήλικες, μέσα από τη ματιά της διαπολιτισμικής κοινωνικής εργασίας. Περιγράφονται οι 
αντιξοότητες και οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν ως ασυνόδευτοι ανήλικοι, κατά το μεταβατικό 
στάδιο προς την ενηλικίωση τους αλλά και αυτές που αντιμετωπίζουν ως νέοι ενήλικες στην Ελλάδα 

εν μέσω πανδημίας Covid-19, στο πλαίσιο της ένταξης τους. Σκιαγραφούνται τα δυνατά και αδύνατα 
σημεία τους και η ανθεκτικότητα που ανέπτυξαν προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις διαφορετικές 

συνθήκες ζωής τους. 

4.1 Συμμετέχοντες στην έρευνα  

Στην έρευνα συμμετείχαν τέσσερις ενήλικες πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο, οι οποίοι σήμερα 

διαμένουν στην Ελλάδα και εισήλθαν στη χώρα ως ασυνόδευτοι ανήλικοι μετά το 2015. Η συμμετοχή 
τους ήταν εθελοντική, ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και τους δόθηκαν οι απαιτούμενες 

πληροφορίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021 διά 
ζώσης και με την υποστήριξη διερμηνέα. Χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία σκοπιμότητας, κατά 
την οποία ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να κρίνει ποιοι καλύπτουν τα απαιτούμενα κριτήρια για 

να συμμετέχουν στην έρευνα. Επιπρόσθετα, διασφαλίστηκαν ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας. 
Τηρήθηκε η αρχή της εμπιστευτικότητας και η δέσμευση, εκ μέρους των ερευνητών, αναφορικά με 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των συμμετεχόντων (Robson, 2007; Cohen et al., 
2008; Τσιώλης, 2014). Διασφαλίστηκε η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η αποφυγή οποιασδήποτε 
μορφής καθοδήγησης (Mason, 2011), καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της συνάντησης, η απρόσκοπτη 

ιδιωτική επικοινωνία και δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις. 

5. Αποτελέσματα έρευνας  

Λόγοι φυγής 
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Οι λόγοι για τους οποίους οι ασυνόδευτοι ανήλικοι φεύγουν από τη χώρα τους ποικίλλουν 
και μπορεί να αφορούν το φόβο για τη ζωή τους λόγω πολεμικών συρράξεων στη χώρα τους, 
θρησκευτικών πεποιθήσεων, εκμετάλλευσής, καθώς και για πολιτικούς ή ρατσιστικούς λόγους. Σε 

κάποιες περιπτώσεις οι ίδιοι οι γονείς διώχνουν τον ανήλικο από τη χώρα για να έχει ένα καλύτερο 
μέλλον, ή ακόμα και για να μπορέσουν να ζητήσουν μελλοντικά οικογενειακή επανένωση 

(Σαράντου, Θεοδωροπούλου, 2019; Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, 2015). 
 
«…έφυγα γιατί είχα προβλήματα με συγγενείς που απειλούσαν εμένα…την οικογένειά μου…και οι  

γονείς μου φοβήθηκαν […] όταν έφυγα ήμουν 15 χρονών.» 
Συν.1, Πακιστάν, 21 

 
«Μετά ξεκίνησε ο πόλεμος και έφυγα από Συρία και πήγα Τουρκία […] έμεινα δύο χρόνια και το 2017 
ήρθα στην Ελλάδα» 

Συν. 4, Συρία, 20 
 

Το ταξίδι 

 
Το ταξίδι προς τη χώρα προορισμού είναι πολύ δύσκολο, με τα παιδιά να εκτίθενται σε 

τραυματικές εμπειρίες και διάφορους κινδύνους που μπορεί να είναι μοιραίοι και για την ίδια τους 
τη ζωή (Menjvar, Perreira, 2019). 

 
«Ξεκίνησα μόνος μου, μου έδωσε χρήματα η μάνα μου και από το Πακιστάν, ήρθα από 
θάλασσα…έφτασα Πάτρα…ήθελα να πάω Ιταλία…πέντε μέρες είμασταν στη θάλασσα…αλλά κάτι 

χάλασε στη βάρκα και δεν προχωρούσε και πήραμε τηλέφωνο να μας πιάσουν…να μας βοηθήσουν…» 
Συν.2, Πακιστάν, 19 

 

«Από το Αφγανιστάν το ταξίδι ήταν πολύ δύσκολο...απο τύχη ζω...[…]... πήγα Ιράν, Τουρκία και μετά 
Ελλάδα… περίπου τρεις μήνες…ήθελα να πάρω άδεια παραμονής και μετά να πάω στη Γαλλία…» 

Συν. 3, Αφγανιστάν, 20 
Άσυλο και διαβίωση 

 

Οι αντιξοότητες συνεχίζονται και κατά τη διαμονή τους στην Ελλάδα. Εάν αιτηθούν άσυλο 
ή οικογενειακή επανένωση, έχουν αρχικά να αντιμετωπίσουν τις διαδικασίες που ακολουθούνται οι 

οποίες και μπορεί να είναι χρονοβόρες, κάτι το οποίο μπορεί να επιβαρύνει την ήδη βεβαρημένη 
συναισθηματική κατάσταση των παιδιών. Επιπλέον, το αίτημά τους μπορεί να μην ολοκληρωθεί όσο 
είναι ανήλικοι και να παραμείνουν αιτούντες άσυλο κατά τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή 

(Menjvar, Perreira, 2019). Αυτό σημαίνει ότι το αίτημά τους θα εξεταστεί όπως κάποιου ενήλικα. 
Επιπλέον, όσο βρίσκονται στο στάδιο της ανηλικότητας και διαμένουν σε κάποιο χώρο φιλοξενίας 

πολλές φορές είναι δύσκολο να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους επαγγελματίες καθώς 
αυτοί μπορεί συχνά να αλλάζουν, μπορεί να μην υπάρχουν πολιτισμικοί διαμεσολαβητές και άρα να 
υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία, μπορεί να μην υπάρχει η κατάλληλη εκπαίδευση ή ακόμα και ο 

απαιτούμενος χρόνος για να καλλιεργηθούν οι ευκαιρίες και να δοθούν στους ανήλικους τα εφόδια 
εκείνα που θα βοηθήσουν στην κοινωνική τους ένταξη (Σαράντου, Θεοδωροπούλου, 2019). Στο θέμα 

της υποστήριξης τους σημαντικό ρόλο μπορούν να αναλάβουν οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι αν 
και τις περισσότερες φορές δεν έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και η ετοιμότητα τους δεν ήταν αυτή 
που η κατάσταση της προσφυγικής κρίσης, ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια, απαιτούσε (Teloni et al., 

2020), προσπάθησαν να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα 
τους έτσι ώστε ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 
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«…και μας πήγανε Θεσσαλονίκη και μείναμε εκεί σε ένα μέρος και μας βοήθησαν με τα χαρτιά, με το 
άσυλο…[…]…εγώ ήμουν τότε κάτω από 18 και με πήγανε με άλλα παιδιά..[…]…και μας βοήθησαν εκεί…είχε 
κοινωνικούς λειτουργούς…δικηγόρο…[…]…και μετά με πήγανε στο καμπ …εκεί ήταν πάλι καλά και μας 
βοήθησαν […] εκεί κάθισα περίπου οκτώ μήνες…[…]…αλλά έφυγα από το καμπ…»  

Συν.1, Πακιστάν, 21 
 

«…μείναμε έξω για λίγες μέρες και μετά μας βρήκε μια οργάνωση, μείναμε για λίγες μέρες σε ένα καμπ…μετά 
μας πήγανε σε ένα άλλο μέρος που ήταν για μικρούς και έμεινα εκεί…εκεί ήταν καλά, μας πρόσεχαν…[…]…είχε 
δικηγόρο, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και όταν θέλαμε κάτι μας βοηθούσαν…όταν έγινα 18 χρονών ήρθα 
στο καμπ.» 

Συν. 4, Συρία, 20 

 
Η εκπαίδευση 

 

Ένα σημαντικό ζήτημα των ασυνόδευτων ανήλικων κατά τη διαμονή τους στην Ελλάδα είναι 

αυτό της εκπαίδευσης, το οποίο αποτελεί σημαντική διάσταση για την κοινωνική τους ένταξη και 
ενσωμάτωση (Munz, 2017). Έρευνα (Συνήγορος του Πολίτη, UNICEF, 2017), σε ασυνόδευτους 
ανηλίκους που διέμεναν σε ξενώνες φιλοξενίας, έδειξε ότι από τους 604 φιλοξενούμενους ανηλίκους 

το 44% είχε εγγραφεί στην τυπική εκπαίδευση. Από το σύνολο των παιδιών το 18% δεν είχε εγγραφεί 
ποτέ κατά το παρελθόν σε κάποιο σχολείο. Η εκπαίδευση ως αναφαίρετο και θεμελιώδης δικαίωμα 

θεωρείται σημαντική για την ανάπτυξη του παιδιού. Η εκμάθηση της γλώσσας, η ανάπτυξη 
κοινωνικών σχέσεων, η αλληλεπίδραση των διαφορετικών πολιτισμών, κ.α. επιδρούν θετικά ειδικά 
για τους ανηλίκους που επιθυμούν να παραμείνουν στην Ελλάδα.  

 
«…και μετά πήγαμε και για λίγο σχολείο…για ένα χρόνο περίπου. Ήθελα να μάθω ελληνικά... να μπορώ να 
διαβάσω....να γράψω…να γίνω καλύτερος...είναι δύσκολο αυτό…όμως έχω φίλους.» 

Συν. 4, Συρία, 20 
 
«…στο Πακιστάν και είχα πάει σχολείο 10 χρόνια…[…] Στο σχολείο στην Ελλάδα πήγα 4 -5 μήνες όταν ήμουν 
Θεσσαλονίκη και προσπάθησα να μάθω εκεί…ήμουν χαρούμενος…έκανα και φίλους....μετά δεν πήγα άλλο γιατί 
έπρεπε να δουλεψω.»   

Συν.1, Πακιστάν, 21 
 

Εύρεση εργασίας 

 

Οι νέοι ενήλικες πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο έχουν να αντιμετωπίσουν το θέμα της εύρεσης 
εργασίας. Η εργασία ως σημαντική συνιστώσα στη ζωή κάθε ανθρώπου δύναται να του εξασφαλίσει 

μια ποιοτικότερη ζωή, ενώ η απουσία της μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση. Οι 
πρόσφυγες μπορεί να συμμετέχουν κατά μικρότερο βαθμό στην αγορά εργασίας σε σχέση με άλλους 
μετανάστες, με την εκπαίδευση να μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα απασχόλησης (Borcsh et al., 

2019). Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκμετάλευσης των προσφύγων στο χώρο της 
εργασίας. Πολλές φορές εργάζονται σε ακατάλληλα εργασιακά περιβάλλοντα ή δεν λαμβάνουν τα 

χρήματα που έχουν συμφωνήσει.  
 
« Είναι δύσκολα…[…]…είχα βρει μια δουλειά…[…]…πήγα δύο βδομάδες στο χωράφι αλλά δε με 
πλήρωσαν...δουλειά βρήκα ξανά…δουλεύω ακόμα.»  

Συν.2, Πακιστάν, 19 
 
 
«…δεν δουλεύω...δεν μπόρεσα να βρω μια δουλεία...εδω στο καμπ, είμαι μόνος, δεν έχω φίλους. Παίρνω κάποια 
χρήματα τον μήνα…[…]. Περιμένω ακόμα την απόφαση από το άσυλο, έχω μια απορριπτική και μου είπανε και 
από εκεί να περιμένω…[…]…δεν έχω κάποιον εκεί αλλά θέλω να πάω στη Γαλλία μήπως βρω δουλειά» 

Συν. 3, Αφγανιστάν, 20 
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«Έχω δικό μου μαγαζί […]…και είμαι τώρα ασφαλισμένος, έχω ΤΕΒΕ εδώ και όλα είναι καλά, και παντρεύτηκα 
εδώ και είμαι πολύ ευχαριστημένος.»  

Συν.1, Πακιστάν, 21 
 

Πανδημία Covid-19 

 

Επιπλέον κατά το τελευταίο διάστημα έχουν να αντιμετωπίσουν μια νέα δυσκολία, 
αναφορικά με την πανδημίας του Covid-19. Για τους νέους ενήλικες πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο την 
περίοδο αυτή τη βιώνουν με μεγαλύτερη ένταση καθώς βρίσκονται σε μια ξένη χώρα, τις 

περισσότερες φορές δίχως να γνωρίζουν τη γλώσσα, κάτι το οποίο τους οδηγεί σε ελλιπή 
πληροφόρηση. Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί και η συνεχιζόμενη έλλειψη διαπολιτισμικών 

διαμεσολαβητών στις δημόσιες υπηρεσίες με εξαίρεση την Υπηρεσία Ασύλου (Δίκτυο για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, 2018). Σε αυτά προστίθεται το ότι κατά την περίοδο αυτή πολλές υπηρεσίες 
λειτουργούν με τηλεργασία, η εξυπηρέτηση των πολιτών πραγματοποιείται με ραντεβού και η 

πληροφόρηση γίνεται μέσω των ιστοσελίδων τους. Αυτό αποτέλεσε μια επιπρόσθετη δυσκολία για 
τους νέους ενήλικες πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο. Τα κοινωνικά δίκτυα που έχουν αποκτήσει, φίλοι, 

συμπατριώτες τους, εργαζόμενοι σε οργανισμούς κ.ά., μπορεί να είναι ιδιαίτερα βοηθητικά.  
 
«Τον τελευταίο χρόνο με τον κορονοιό έχουν αλλάξει πολλά, η δουλειά έχει πέσει…πρέπει να πληρωθούν το 
ενοίκιο, τα ένσημα, οι μισθοί…[…]…Ελληνικά δεν ξέρω να διαβάζω, μόνο λίγα, αν χρειαστεί να μπω στο 
ιντερνετ για να δω κάτι σε κάποια δημόσια υπηρεσία προσπαθώ να το κάνω μόνος λίγο λίγο. Με βοηθάει κάποιες 
φορές ένας γείτονας…αλλιώς παίρνω τηλέφωνο μόνος και κλείνω ραντεβού.» 

Συν.1, Πακιστάν, 21 
 

«Τώρα με τον κορονοιό είναι δύσκολα να πας κάπου, δύσκολα και να πας να κάνεις τη δουλειά σου. Φοβάμαι 
μήπως καθυστερήσουν τα χαρτιά μου και αργήσω πολύ να φύγω». 

Συν. 4, Συρία, 20 
 

«Με τον covid δεν βγαίνω πολύ από το κάμπ…και φοβάμαι και έχει έλεγχο...μόνο τα παιδιά στα γραφεία με 
βοηθάνε…πιο πολύ μια κοινωνική λειτουργός…[…]…δεν έχω κανέναν άλλον …»  

Συν. 3, Αφγανιστάν, 20 

 
Οι κοινωνικοί λειτουργοί, ως επαγγελματίες πρωτης γραμμής, εργάζονται σε διάφορες 

υπηρεσίες και οργανισμούς υποστηρίζοντας άτομα, ομάδες και κοινότητες. Στο χώρο του 

προσφυγικού, και υιοθετώντας προσεγγισεις της διαπολιτισμικής κοινωνικής εργασίας, προσπαθούν 
να κατανοήσουν τις τραυματικές εμπειρίες και να βοηθήσουν τους ωφελούμενους να τις αμβλύνουν, 

ενώ παράλληλα γίνονται η φώνη τους στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Μέσα απο τις 
απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, αρχές και αξίες του επαγγέλματος δημιουργούν σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τους ασυνόδευτους ανήλικους και τους ενήλικες πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο. 

Παράλληλα προσπαθούν να αποβάλουν στερεότυπα και προκαταλήψεις που ενδεχομένως 
«κουβαλούν» ώστε να μπορέσουν να τους υποστηρίξουν σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο (Κανδυλάκη, 

2009; Δημοπούλου-Λαγωνίκα, 2011). Μέσα απο τον κομβικό ρόλο τους ενισχύουν την 
ανθεκτικότητα των ασυνόδευτων ανηλίκων και των προσφύγων/αιτούντων άσυλο και γίνονται 
σύνδεσμος επικοινωνίας και υπερασπιστής των δικαιωμάτων τους. 

6. Συμπεράσματα  

Χωρίς αμφιβολία, η μετάβαση στην ενήλικη ζωή των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα 

της εποχής του covid-19, συνοδεύεται απο αντιξοότητες και προκλήσεις. Οι αφηγήσεις ζωής των 
τεσσάρων ενηλίκων που είχαν εισέλθει στην χώρα ως ασυνόδευτοι ανήλικες αποτυπώνουν τις πολύ 
μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν. Ξεκινώντας απο τους 
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λόγους φυγής, ώντας σε ανήλικη ηλικία και συνεχίζοντας στο μεγάλο και επικίνδυνο ταξίδι που 
έπρεπε να κάνουν προς ένα ασφαλές μέρος. Δυσκολίες που σχετίζονται με το άσυλο, θέματα 
εκπαίδευσης και ζητήματα εργασίας, δεδομένου ότι είναι άξονες που τους απασχολούν πολύ. 

Επιπλέον από τον Μάρτιο του 2020 αντιμετωπίζουν μια νέα δυσκολία στην ζωή τους, εξαιτίας της 
πανδημίας του Covid-19. Προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις διαφορετικές συνθήκες ζωής τους, 

αναπτύχθηκε η ανθεκτικότητα τους με την υποστήριξη που έλαβαν απο επαγγελματίες, συγγενείς και 
φίλους. Μέσω των προσεγγίσεων της διαπολιτισμικής κοινωνικής εργασίας, οι κοινωνικοί λειτουργοί 
κάνουν προσπάθεια να κατανοήσουν τις τραυματικές εμπειρίες των ατόμων αυτών έτσι ωστε να 

μπορέσουν να τις καταπραύνουν. Δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης με σκοπό την ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Στις προτάσεις των ερευνητών για 

μελλοντικές έρευνες είναι η περαιτέρω τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική διερεύνηση του ζητήματος, 
καθώς είναι ελάχιστες οι υπάρχουσες έρευνες στο πεδίο αυτό.  
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Περίληψη  

Η πρόσφατη υγειονομική κρίση του νέου κορωνοϊού και η αδυναμία περιορισμού της κατέδειξε 
με τον πλέον γλαφυρό τρόπο την ανάγκη το κοινωνικό κράτος να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει 
γενικευμένες απειλές, οι οποίες είναι σχεδόν αδύνατο να περιοριστούν πλήρως αλλά μπορούν να 

απαλυνθούν σε έναν σημαντικό βαθμό οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις τους. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι αφενός να προβεί σε μια προσπάθεια αποτίμησης των μελλοντικών 

κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει η χώρα από γενικευμένες κρίσεις και αφετέρου να προτείνει 
ένα πλαίσιο μέτρων που να διασφαλίζει την ομαλή συνέχεια του κράτους σε τέτοιες καταστάσεις με 
τις λιγότερες επιπτώσεις για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Επιχειρείται η εξέταση της διαχείρισης απειλών όπως αυτή της COVID-19 στο κοινωνικο-
οικονομικό συγκείμενο με σκοπό να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος του κράτους απέναντι σε τέτοιες 
απειλές. 

 
Λέξεις κλειδιά: γενικευμένες κρίσεις, κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες, κοινωνική 

ευαλωτότητα, κοινωνικό κράτος. 
 

1. Εισαγωγή 

Η πρόσφατη υγειονομική κρίση του νέου κορωνοϊού και η έκτασή της κατέδειξε με τον πλέον 
έντονο τρόπο την ανάγκη της χώρας να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει γενικευμένες απειλές, οι οποίες 

είναι σχεδόν αδύνατο να περιοριστούν πλήρως. Τέτοιες απειλές η χώρα έχει βιώσει σε διαφορετικά 
επίπεδα. Μέσα στο πλαίσιο των διευρυνόμενων και συχνά υβριδικών απειλών για το κοινωνικό και 
οικονομικό μοντέλο της χώρας μπορούν να ενταχθούν εκείνες που εκουσίως ή ακουσίως είναι ικανές 

να αποσταθεροποιήσουν την συνήθη λειτουργία των δικαιωμάτων προς τους πολίτες και να πλήξουν 
ακόμα περισσότερο τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ως εκ τούτου, μια πανδημία, ένα μεγάλο 

μεταναστευτικό κύμα, μια οικονομική κρίση ή ακόμα και μια πολεμική επιχείρηση βραχείας 
διάρκειας μπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοιες με το κράτος να αποτελεί τον βασικό πυλώνα που 
πρέπει να διαθέτει εναλλακτικές και να διασφαλίσει την προστασία των πολιτών του και ειδικότερα 

των πιο ευάλωτων που αντιμετωπίζουν κατά κανόνα μεγαλύτερους κινδύνους.   
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Το κράτος και η αντιμετώπιση των σύγχρονων γενικευμένων απειλών 

Στη βιβλιογραφία, «αποτελεσματικά κράτη» συχνά αποκαλούνται εκείνα τα οποία μπορούν να 

διαχειρίζονται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ποικίλες καταστάσεις που θεωρούνται απειλές 
τόσο για το ίδιο το κράτος ως οντότητα και επικράτεια αλλά και ως προς τους πολίτες του και 

συνακόλουθα να διασφαλίζουν την ασφάλεια, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
συμπεριληπτική οικονομική ανάπτυξη (Green, 2012: 11). Σε μια εποχή που η τεχνολογική εξέλιξη 
προσφέρει πλείστες δυνατότητες και η πληροφορία ταξιδεύει με αστραπιαίους ρυθμούς, τα κράτη 

οφείλουν να αναπτύσσουν αποτελεσματικά συστήματα προστασίας για να καταστείλουν υβριδικές 
απειλές που ξεπερνούν το φάσμα της σκληρής ισχύος (hard power), διαχέουν εκείνο της ήπιας ισχύος 

(soft power) και δημιουργούν ένα βελτιωμένο μοντέλο έξυπνης ισχύος (smart power). Ό,τι υπήρξε 
λοιπόν ο αφανισμός των Ινδιάνων από επιδημίες των κατακτητών, θα μπορούσε να είναι και η νόσος 
COVID – 19 για τον ανεπτυγμένο κόσμο αν η επιστήμη δε προχωρούσε με αστραπιαίους ρυθμούς 

στη δημιουργία φαρμάκων και κυρίως εμβολίων που την προλαμβάνουν και την καταπολεμούν 
(Harder, et al. 2021). Αντίστοιχα επιτεύγματα αποτελούν και τα εργαλεία φύλαξης συνόρων που 

ισχυροποιούν μια χώρα στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και εξασφαλίζουν την 
εδαφική της κυριαρχία (Forti, 2021). Ταυτόχρονα, το κοινωνικό κράτος, οι πολιτικές του οποίου 
αναπτύχθηκαν ραγδαίως μεταπολεμικά, αποτελεί τον βασικό βραχίονα της κρατικής μηχανής 

απέναντι σε κοινωνικο-οικονομικές απειλές που αναδύονται συνεχώς με διαφορετικό τρόπο και από 
διαφορετικές αιτίες, λόγω των πολυδιάστατων και συνεχιζόμενων μετασχηματισμών στην 

παραγωγή, την εργασία και βεβαίως στην τεχνολογία (Τζαγκαράκης, 2017).  

2.2. Η σχέση των σύγχρονων γενικευμένων απειλών με την κοινωνική ευαλωτότητα 

H έννοια της κοινωνικής ευαλωτότητας έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στη διεθνή βιβλιογραφία 

τόσο για την ανάλυση της ευαλωτότητας απέναντι σε περιβαλλοντικούς κινδύνους συγκεκριμένων 
κοινοτήτων που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές, όσο και για την εμπέδωση των ευρύτερων 
κοινωνικών κινδύνων, όπως η φτώχεια και η ανεργία, των αναπροσαρμογών τους και της θέσης του 

ατόμου και της κοινωνίας απέναντι σε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, παρότι δεν υφίσταται κοινά 
αποδεκτός ορισμός, η κοινωνική ευαλωτότητα αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου το άτομο 

βρίσκεται πολύ κοντά στο να περιέλθει σε κατάσταση ευπάθειας, ήτοι να βιώσει τον κίνδυνο, όχι 
απλώς να βρίσκεται στα πρόθυρα αυτού. Τα άτομα που είναι ευάλωτα κινδυνεύουν λοιπόν πολύ 
περισσότερο να βιώσουν τον κίνδυνο και να απειληθούν από αυτόν μέχρι του σταδίου της ολικής 

καταστροφής ή του θανάτου, σε περίπτωση μιας γενικευμένης κρίσης οποιασδήποτε μορφής.   
Το κοινωνικό κράτος αποτελεί τον βασικό πυλώνα προστασίας από τους κινδύνους για την 

κοινωνική ευαλωτότητα. Είναι προφανές ότι οι κοινωνικοί κίνδυνοι όπως η ευέλικτη ή επισφαλής 
απασχόληση, η νέα φτώχεια, είτε λόγω της ανεργίας είτε λόγω της ανεπάρκειας του μισθού (in-work 
poverty), καθώς και η ανασφάλεια-αστάθεια της εργασίας, μπορεί να διαμορφώσουν αυξανόμενες 

τάσεις ως προς την κοινωνική ευαλωτότητα. Ο περιορισμός της παρέμβασης του κοινωνικού κράτους 
αποτελεί έναν βασικό παράγοντα επίτασης των συγκεκριμένων κινδύνων, οι οποίοι έχουν 

προεκτάσεις στην ποιότητα της ζωής των πολιτών και στην κατάστασης της υγείας-ευζωίας τους. 
Είναι γεγονός, ότι η κατάσταση ευαλωτότητας δεν προκύπτει από ατομική επιλογή αλλά 
διαμορφώνεται μέσα στο γενικότερο κοινωνικο-οικονομικό συγκείμενο (Ranci, 2010), με συνέπεια 

η ευθύνη για την αντιμετώπισή της να λαμβάνει συλλογικό περιεχόμενο και να υλοποιείται δυνητικά 
μέσω των πολιτικών κοινωνικής προστασίας.  

Όπως καθίσταται κατανοητό, οι απειλές μπορεί να είναι ενδημικές μέσα στο κοινωνικο-
οικονομικό πλαίσιο ή να εντείνονται και να διαφοροποιούνται λόγω κάποιων δραστικών αλλαγών ή 
κρίσεων που προκύπτουν απρόβλεπτα ή η προβλεψιμότητα για την πρόκλησή τους είναι σχετική. Η 

πανδημία της COVID-19 αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Πώς όμως συνδέεται με την κοινωνική 
ευαλωτότητα; Όπως αναδεικνύεται από τη σχετική βιβλιογραφία και ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, 
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όταν προκύπτουν καταστροφές ή απειλές οι κοινωνικά ευάλωτοι είναι αυτοί που διατρέχουν τους 
μεγαλύτερους κινδύνους (Karaye et al., 2020; Palaiologou et al., 2019; Rufat et al., 2015). Στο 
πλαίσιο αυτό, πρόσφατες έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύουν ότι τα επίπεδα της 

νοσηρότητας και της θνητότητας από την COVID-19 ήταν υψηλότερα για τις πιο ευάλωτες 
κοινωνικο-οικονομικές ομάδες, όπως οι μετανάστες, οι φτωχοί, οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι με 

χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (Breslow, 2020; Burström, Tao, 2020; De Sousa et al., 2020; Su et al., 
2020; Yancy, 2020; Wadhera et al., 2020). Το ανισομερές βάρος της πανδημίας στις κοινωνικά 
ευάλωτες ομάδες εξηγείται σε ένα σημαντικό βαθμό από τις υφιστάμενες ανισότητες σε κοινωνικούς 

δείκτες, όπως το εισόδημα, η εκπαίδευση, η απασχόληση και η φροντίδα υγείας, που διαμορφώνουν 
ένα χαμηλό επίπεδο υγείας (Galea, 2017; Gilbert et al., 2016; Griffith et al., 2019; Karaye, Horney, 

2020; Quinn, Kumar, 2014).    
 Καθίσταται σαφές ότι γενικευμένες απειλές όπως η πανδημία της COVID-19 δημιουργούν 

μεγαλύτερους κινδύνους για τους κοινωνικά πιο ευάλωτους πολίτες. Τη δεδομένη χρονική στιγμή 

σημείο αναφοράς αποτελεί η υγειονομική κρίση, όμως δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι τόσο η 
μεταναστευτική-προσφυγική κρίση (Mishra et al., 2020) όσο και η οικονομική κρίση (Kotroyannos 

et al., 2018; Papadakis et al., 2017) που προηγήθηκαν αποτελούν παραδείγματα που αναδεικνύουν 
την κοινωνική ευαλωτότητα ως το πρώτο και βασικό πεδίο επαύξησης των κινδύνων. Την ίδια 
στιγμή, η κοινωνική ευαλωτότητα είναι ευθέως συνυφασμένη ακόμα και με τις περιβαλλοντικές 

κρίσεις και απειλές, καθώς οι μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές πλήττουν κατά κύριο λόγο 
τις περισσότερο υποβαθμισμένες, φτωχές και με έλλειψη υποδομών περιοχές. Συνάγεται λοιπόν, ότι 

η κοινωνική ευαλωτότητα απολήγει άμεσα σε ευπάθεια με την πρόκληση μιας κρίσης-απειλής, με το 
κράτος να αποτελεί τον βασικό πάροχο κοινωνικής προστασίας. Ο κίνδυνος που εμφιλοχωρεί από 
την απουσία του σχετίζεται με την αύξηση των ανισοτήτων και την επίταση των κοινωνικών 

προβλημάτων, ήτοι με την διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής.  

2.3. Η υγειονομική κρίση στην Ελλάδα: Οι απειλές για την κοινωνική συνοχή και ο ρόλος του 

κράτους 

Το βασικό ζήτημα που θέτει η πανδημία του κορωνοϊού είναι η απειλή του θανάτου. Από τα 
αρχαία χρόνια ο θάνατος οδηγούσε στην οριοθέτηση της επιλογής, καθώς ωθεί το κράτος σε μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά απέναντι σε αυτό τον κίνδυνο. Στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, ο Κρέoντας 
αντιπροσώπευε την κρατική κυριαρχία που θέλει να οριοθετήσει με συγκεκριμένο τρόπο τον θάνατο. 
Σήμερα το κράτος και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού αντιμετωπίζει τον κίνδυνο του θανάτου, 

καθώς το ζήτημα του κορωνοϊού θέτει την αυτονόητη παρουσία του κράτους απέναντι σε μια απειλή 
για τη ζωή. Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιο κράτος είναι το κατάλληλο ώστε αφενός να 

αντιμετωπίσει τον συγκεκριμένο κίνδυνο και αφετέρου να επαναφέρει τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες, τα οποία θα προασπίσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο; Η επαναφορά ενός νέου 
κοινωνικού κράτους το οποίο πρέπει να αναλάβει την προστασία της ζωής, καθώς η διατήρησή της 

συνιστά την αναγκαία προϋπόθεση για την ευημερία, την προστασία των ευάλωτων και 
συνακόλουθα, για την οικονομική ανάταξη, φαίνεται ως η μόνη αξιόπιστη λύση.  

Το κράτος αυτό είναι προϊόν της νεότερης φιλοσοφικής παράδοσης και ανέλαβε σταδιακά τόσο 
στη θεωρία όσο και στην πράξη τον αναγκαίο ρόλο-συνθήκη για να διατηρήσει τη ζωή και να 
προχωρήσει στη συγκρότηση μιας κοινωνίας που ολοένα θα τείνει προς την ευημερία και θα 

προστατεύει τους ευάλωτους. Η πρόκληση πλέον γι’ αυτό το κράτος είναι να εξεύρει τον τρόπο μέσω 
του οποίου θα διατηρηθούν τα δικαιώματα και θα απαλυνθούν οι κοινωνικές ανισότητες (Ewald, 

2020). Συνεπώς, το συγκεκριμένο κράτος θα πρέπει να ξαναφτιάξει, να ξαναδομήσει την κοινωνία. 
Μπροστά στην απειλή του θανάτου δεν στοχεύει απλώς στην προστασία της ζωής αλλά και στη 
δημιουργία των προϋποθέσεων επαναδόμησης της κοινωνίας με βάση την έννοια της υγείας για 

όλους, αντιμετωπίζοντας όλες τις νέες απειλές που λαμβάνουν ολοένα και περισσότερο υβριδικό 
χαρακτήρα.   
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη αναγκαιότητα δεν συνεπάγεται την επαναφορά 
του κρατισμού, ενός εκτεταμένου κράτους δηλαδή το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλαπλές 
στρεβλώσεις, αλλά ενός κράτους διαφορετικού, ευέλικτου και φορέα των δικαιωμάτων. Συνεπώς, το 

νέο κράτος θα πρέπει να ανανεώσει τα εργαλεία συναίνεσης, το θεσμικό του πλαίσιο αλλά και την 
παραγωγική μηχανή ώστε να μεγιστοποιήσει όλα τα πλεονεκτήματα που διαθέτει και να εγγυηθεί 

στους πολίτες του βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, με δικαιοσύνη, σταθερότητα και μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων.  

Όλες αυτές οι προκλήσεις περιλαμβάνουν το ζήτημα της ασφάλειας, η οποία αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση για το κράτος. Η πρόκληση της ασφάλειας όπως τίθεται διαχρονικά αλλά και 
επιτακτικά από την παρούσα υγειονομική κρίση, δεν συνεπάγεται ακύρωση των ελευθεριών αλλά 

συνύπαρξη της ελευθερίας και της ασφάλειας, όπου η μια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
άλλη. Η ασφάλεια είναι μια έννοια που σχετίζεται με την υγεία, τη μετανάστευση, τις 
περιβαλλοντικές καταστροφές και την προστασία των ασθενέστερων στη βάση της μηχανιστικής 

αλληλεγγύης που εμπεδώνει την κοινωνική συνοχή (Rosanvallon, 2003). 
Ταυτόχρονα, είναι γεγονός ότι η διαχείριση της πανδημίας και η ταχύτατη δημιουργία 

καινοτόμων συστημάτων καταγραφής και χρήσης των στατιστικών στην Ελλάδα κατέδειξε με 
γλαφυρότητα την ύπαρξη ικανών επιστημόνων που απαρτίζουν τις κρατικές υπηρεσίες αλλά 
χάνονται στον κυκεώνα της γραφειοκρατίας και της μη κατανομής αρμοδιοτήτων βάσει προσόντων. 

Ακόμη, η δημιουργία της πλατφόρμας εμβολιασμών αποτέλεσε μια ιδιαιτέρως καινοτόμα εφαρμογή 
υψηλής τεχνολογίας, πρωτοποριακή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία δημιουργήθηκε σε ελάχιστο 

χρόνο με μικρό κόστος και είναι πλήρως λειτουργική (Ginsborg, Gori, 2021). Αποτέλεσμα αυτής 
είναι η συνέπεια και η ταχύτητα εμβολιασμών στην Ελλάδα που φέρνουν ίσως για πρώτη φορά με 
τόσο ξεκάθαρο τρόπο το κράτος κοντά στον πολίτη. Η πλατφόρμα βοήθησε στην καλύτερη 

διαχείριση της πανδημίας, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς την συρρίκνωση του δημοσίου 
συστήματος υγείας στα χρόνια της κρίσης, την πάγια αποεπένδυση σε εξοπλισμό και προσωπικό και 
τη συνεχή μεταφορά της ευθύνης στο άτομο (Serapioni, 2017).  

Ακόμη, δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός ότι η COVID-19 κατέδειξε την παγκόσμια 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών ή των επιμέρους περιοχών (Holtz et al. 2020). Ο σύγχρονος 

τρόπος ζωής που περιλαμβάνει πληθώρα μετακινήσεων και επαφών, κάνει τον κόσμο εξαιρετικά 
ευάλωτο σε οποιαδήποτε μεταδοτική ασθένεια ξεσπάσει ακόμη και σε μια απομακρυσμένη περιοχή. 
Για τους λόγους αυτούς χρειάζονται σταθεροί μηχανισμοί πρόληψης και παρακολούθησης, ήτοι ένα 

διεθνές καθεστώς ελέγχου παγκόσμιων απειλών. Επιπλέον, η οικονομία και η κοινωνία επλήγη σε 
τέτοια βαθμό από την απαγόρευση κυκλοφορίας και την παύση της οικονομικής δραστηριότητας που 

χρειάζονται σταθερά διαθέσιμοι εναλλακτικοί τρόποι εργασίας χωρίς μειωμένες αποδοχές (πχ 
τηλεργασία) αλλά και μηχανισμοί αποζημίωσης των χαμένων και των πιο ευάλωτων από ένα 
οικονομικό σύστημα αυστηρά προσανατολισμένο στο κέρδος χωρίς περιθώρια απωλειών. 

3. Συμπεράσματα 

Η πανδημία είναι ξεκάθαρο πως έχει μειώσει τις οικονομικές αντοχές της χώρας όμως 

ταυτόχρονα η σχετικά αποτελεσματική αντιμετώπισή της (Tzagkarakis, Pappas, Kritas, 2020) έχει 
προσδώσει κύρος και αυτό έχει αντίκτυπο τόσο στα επιτόκια δανεισμού όσο και στις αξιολογήσεις 
των οίκων αξιολόγησης οι οποίες συνεχώς αναβαθμίζονται. Παρά ταύτα, το καλοκαίρι του 2020 ήταν 

εξαιρετικά δύσκολο για τον τουριστικό κλάδο, τις επιχειρήσεις που αυτός συμπαρασύρει αλλά και 
τους εργαζόμενους σε αυτόν. Το καλοκαίρι του 2021 προβλέπεται καλύτερο αλλά εμφανώς 

χειρότερο από εκείνα προ πανδημίας. Ελλοχεύει λοιπόν μια τεράστια πρόκληση διαχείρισης για την 
περίοδο που ξεκινάει από το χειμώνα του 2022 και την οποία καλείται η κυβέρνηση να διαχειριστεί 
έχοντας υπόψη τα μειωμένα έσοδα των νοικοκυριών και τον κίνδυνο φτώχειας γι’ αυτά στο άμεσο 

μέλλον. Έτσι, είναι πιθανόν πολύ μεγαλύτερα στρώματα να είναι πλέον κοινωνικά ευάλωτα και να 
διαταραχτούν οι ισορροπίες που είχαν σταθεροποιηθεί μετά την επιτυχή έξοδο της χώρας στις 
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διεθνείς αγορές, καθώς η εργασιακή επισφάλεια και η κοινωνική ευαλωτότητα φαίνεται να 
εντείνονται συνεχώς (Papadakis et al. 2020).  

Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται η αναγκαιότητα του κράτους ως του βασικού 

μηχανισμού προστασίας από εγγενείς και έκτακτες απειλές. Αναδεικνύεται λοιπόν η αναγκαιότητα 
μείωσης της ευαλωτότητας που αναφέραμε ότι εντάθηκε λόγω της οικονομικής κρίσης (Economou 

et al. 2014) και αναμένεται να ενταθεί λόγω της υγειονομικής κρίσης (Kousi, Mitsi, Simos, 2021, 
Rudan, 2021), μέσω του συστήματος κοινωνικής προστασίας, καθώς αποτελεί τον μοναδικό μοχλό 
για την βέλτιστη αντιμετώπιση απρόβλεπτων προκλήσεων που την απειλούν πρώτη. Ταυτόχρονα, 

είναι σημαντική η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας με προσωπικό, τεχνολογικά μέσα και 
σχεδιασμό ενώ είναι αδιαμφισβήτητη η αναγκαιότητα μόνιμης ενίσχυσης του συστήματος υγείας με 

νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, καθώς υφίστανται σημαντικές υστερήσεις (Τζαγκαράκης, 
2017). Αν κάτι αφήνει ως παρακαταθήκη η παρούσα υγειονομική κρίση είναι η αναγκαιότητα του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και η σημασία που έχει για την παροχή της απαιτούμενης προστασίας 

από το κράτος.  
Επιπροσθέτως, προβάλλεται η αναγκαιότητα του κράτους να στηρίξει τους ασθενέστερους, να 

παράσχει κίνητρα και συνεπώς να απαλύνει τις πληγές από τις οικονομικές πιέσεις που δημιούργησε 
η πανδημία, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους. Κάθε τέτοια κρίση αναδεικνύει την σημασία του 
κράτους που πρέπει να είναι αρωγός και ενισχυτικός μηχανισμός για την υπέρβαση τεράστιων 

προβλημάτων και προκλήσεων για την ζωή και την ευημερία των πολιτών. Αυτό το κράτους 
ονομάζεται «κοινωνικό». Το επιχείρημα αυτό μπορεί να είχε ξεχαστεί κατά τη διάρκεια της κρίσης 

του 2009 όμως η υγειονομική κρίση και οι προεκτάσεις της έρχονται να μας το θυμίσουν με τον πιο 
σκληρό, όμως εντελώς ξεκάθαρο τρόπο, ώστε να κατανοήσουμε τα όρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
και τα περιθώρια της δημόσιας παρέμβασης ως προς τα κοινωνικά ζητήματα, τις κρίσεις και τις 

κοινωνικο-οικονομικές προεκτάσεις τους. 
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Περίληψη 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία αρκετών φορέων που δραστηριοποιούνται στο θέμα της 

ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας τα περιστατικά κακοποίησης μεταξύ συζύγων ή συντρόφων 
κατά την περίοδο της Πανδημίας από τον ιό Covid-19 πολλαπλασιάστηκαν. Άλλωστε, σύμφωνα και 

με τη διεθνή βιβλιογραφία, η ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία εντείνεται ιδιαίτερα σε περιόδους 
όπου επικρατούν συνθήκες έντονης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, οι οποίες δημιουργούν 
κοινωνική ευαλωτότητα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναλύσει τη ραγδαία αύξηση και 

τις μορφές του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας κατά την περίοδο της πανδημίας, μέσα από 
διεθνείς και εγχώριες μελέτες, καθώς και τις αντικειμενικές δυσκολίες των θυμάτων να καταγγείλουν 

το δράστη εν μέσω πανδημίας και ειδικών συνθηκών κοινωνικής απομόνωσης και κατ’οίκον 
περιορισμού. Επίσης, στην εργασία αυτή θα διατυπωθούν μέθοδοι και μοντέλα για την κλινική 
αντιμετώπιση των θυμάτων και των δραστών, μέσω σύγχρονων θεραπευτικών προγραμμάτων, 

καθώς και προτάσεις για την στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας την περίοδο της 
πανδημίας. 

 
Λέξεις κλειδιά: Ενδοοικογενειακή Βία, Θύτες, Θύματα, Πανδημία, Αντιμετώπιση.  

1. Εισαγωγή 

Η πανδημία αποτελεί μια περίοδο κρίσης, κατά τη διάρκεια της οποίας οτιδήποτε γνωρίζαμε 
καλά και είχαμε συνηθίσει, αλλάζει. Αναδύονται συναισθήματα φόβου, αγωνίας, θλίψης και άγχους. 

Τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα που ανακοινώνονται καθημερινά, τα άτομα και οι οικογένειες 
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που ασθενούν, οι νοσηλευόμενοι στις ΜΕΘ και τα νοσοκομεία, τα σημαντικά ποσοστά θανάτων που 
σημειώνονται, ενισχύουν την αίσθηση της ανθρώπινης θνητότητας και ευαλωτότητας. 

Επίσης, η απώλεια της ελεύθερης κυκλοφορίας, της επικοινωνίας με αγαπημένα πρόσωπα, η 

υποχρέωση σε εγκλεισμό, οι απώλειες θέσεων εργασίας, οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ο 
κίνδυνος για απώλεια της υγείας, κ.α. αποτελούν τραύματα για τα άτομα που τα βιώνουν, τα οποία 

μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις κρίσης, δηλαδή σε ασταθή και δυσχερή συνθήκη που 
μεταβάλλει την καθημερινότητα, πυροδοτεί το άγχος και γεννά την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια 
για το μέλλον σε μικρούς και μεγάλους (Βεργέτη, 2009). 

Πώς ορίζεται όμως μια κρίση και ποιες οι συνέπειες που αυτή προκαλεί; Με τον όρο κρίση 
εννοούμε την αναταραχή στη ζωή του ατόμου, που διαταράσσει τις προσωπικές του συνήθειες, 

προκαλώντας νέες εξελίξεις και αντιδράσεις στη ζωή του (Payne, 2000). 
Η κρίση είναι μια μεταβατική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας το άτομο, η οικογένεια, 

ένα σύστημα βιώνει διάφορες θλιβερές ή αγχογόνες καταστάσεις, με αποτέλεσμα η 

βιοψυχοκοινωνική του ισορροπία να απειλείται ή να διαταράσσεται προσωρινά. Η κρίση μπορεί να 
οφείλεται σε ένα εξωτερικό γεγονός, αλλά αφορά κυρίως την ερμηνεία που αποδίδει το άτομο σε 

αυτό το γεγονός και την εσωτερική μετατροπή του σε καταστροφικό ή απειλητικό (Βεργέτη, 2009). 
Μια κρίση μπορεί να προκληθεί με αφορμή την εμφάνιση ενός απροσδόκητου και 

απειλητικού γεγονότος, όπως είναι η εμφάνιση της Πανδημίας τον τελευταίο χρόνο στη χώρα μας. 

Κατά το χρόνο αυτό, εξαιτίας της Πανδημίας από τον κορωνοϊό Covid -19, επιβλήθηκαν δύο μεγάλα 
διαστήματα καραντίνας όλου του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων του, το ένα την άνοιξη του 

2020 και το άλλο το φθινόπωρο και το χειμώνα του ίδιου έτους, αλλά και των πρώτων πέντε μηνών 
του 2021. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα ζευγάρια ή/και οικογένειες να χρειαστεί να μείνουν 
για πολλές ώρες εσώκλειστοι στις οικείες τους. Έτσι σύντροφοι με προηγούμενη επιθετική 

συμπεριφορά αλλά και πολλοί άλλοι με δυσκολίες στην επικοινωνία και την πολύωρη επαφή, 
εκδήλωσαν έντονη επιθετική συμπεριφορά, κυρίως προς τις γυναίκες και τις συντρόφους τους, αλλά 
και στα παιδιά τους. 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης θα μας απασχολήσει η ένταση του φαινομένου της 
ενδοοικογενειακής βίας κατά την περίοδο της Πανδημίας, ως μία σοβαρή κρίση που βιώνει η 

οικογένεια ή δύο σύντροφοι τη δύσκολη αυτή περίοδο του εγκλεισμού, όπου πολλές καταστάσεις 
και γεγονότα έχουν μεταβληθεί και έχουν διαταράξει σημαντικά την βιοψυχοκοινωνική ισορροπία 
του ατόμου. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας κατά την περίοδο της πανδημίας  

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα περίπλοκο και διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο, αφού 
υπήρχε πάντα και συνεχίζει να απασχολεί έντονα και στις μέρες μας. Ένας ολοκληρωμένος ορισμός 
αυτού του φαινομένου εμπεριέχεται στο άρθρο 3, εδάφιο β’ της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 

(2011), όπου ο όρος «ενδοοικογενειακή βία» συνίσταται σε «κάθε πράξη φυσικής, σεξουαλικής, 
ψυχολογικής ή οικονομικής βίας, η οποία συμβαίνει εντός της οικογένειας ή οικογενειακής μονάδας, 

ή μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, ανεξάρτητα ή όχι του κατά πόσο ο δράστης μοιράζεται 
ή έχει μοιρασθεί την ίδια κατοικία με το θύμα». 

Το φαινόμενο αυτό, κοινωνικά, εκδηλώνεται πρωτίστως σε βάρος των γυναικών και των 

παιδιών, παραβιάζοντας ευθέως την αναγνωρισμένη από το Σύνταγμα αρχή της ισότητας των δύο 
φύλων (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος), με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται καθοριστικά και, σε 

κάθε περίπτωση, αρνητικά η ελεύθερη ανάπτυξη της γυναικείας προσωπικότητας. Επίσης 
παρατηρείται ιδιαίτερη ένταση του φαινομένου σε γυναίκες και παιδιά ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένες, οικογένειες με σοβαρά κοινωνικο-

οικονομικά προβλήματα, γυναίκες και  παιδιά προσφύγων και μεταναστών κ.α. Ενδοοικογενειακή 
βία έχουμε και εις βάρος των ανδρών, αλλά αυτή η πτυχή κινείται μέχρι σήμερα σε μικρά ποσοστά 
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και αφορά κυρίως περιπτώσεις λεκτικής, συναισθηματικής και ψυχολογικής βίας, παρά σωματικής 
που συναντάμε εις βάρος γυναικών και παιδιών. Στους άνδρες ίσως είναι και πιο δύσκολο να 
καταγγείλουν περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, λόγω κοινωνικών και άλλων στερεοτύπων. 

(Woodlock, 2017) 
Η εμφάνιση της βίας εξελίσσεται σε τρία στάδια: 1) τη δημιουργία της έντασης, 2) το εκλυτικό 

γεγονός, το οποίο δημιουργεί την ένταση και 3) το στάδιο της αγάπης ή της ηρεμίας. Το θύμα κατά 
την πρώτη φάση μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση με διάφορους τρόπους. Κατά τη δεύτερη 
φάση τα επεισόδια γίνονται πιο σοβαρά λόγω του ότι το θύμα έχει εξαντλήσει κάθε τρόπο και τεχνική 

και χάνει τον έλεγχο. Τέλος κατά τη τρίτη φάση ο θύτης σταματάει τα βίαια επεισόδια και αρχίζει να 
τα εναλλάσσει με πρόσκαιρες στιγμές αγάπης και ηρεμίας. Αυτό είναι μια στρατηγική που 

χρησιμοποιεί ο θύτης για να αποκλείσει το γεγονός ότι το θύμα μπορεί να τον εγκαταλείψει. Δηλαδή 
σε γενικές γραμμές προσπαθεί να επανακτήσει την εμπιστοσύνη του θύματος. Αυτό έχει και ως 
αποτέλεσμα, σε μεγάλο βαθμό, το θύμα να επαναπαύεται και να πιστεύει ότι ο θύτης δε θα 

προχωρήσει σε καινούργια επεισόδια βίας και να δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος βίας 
(Τσουδερού, 2009). 

Η ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία απασχολεί διαχρονικά την επιστημονική κοινότητα 
διεθνώς, ωστόσο τον τελευταίο χρόνο παρατηρείται μία ραγδαία αύξηση του φαινομένου λόγω της 
Πανδημίας από τον ιό Covid-19, που ανάγκασε πολλές οικογένειες και συντρόφους να κλειστούν 

στις οικίες τους για μήνες. Ο εγκλεισμός αυτός, σε συνάρτηση με πολλά κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα που διογκώθηκαν λόγω του lockdown, έδωσε αφορμή σε άτομα με προηγούμενο 

ιστορικό σε επιθετικές συμπεριφορές βασισμένες σε πατριαρχικές αντιλήψεις για την ισότητα των 
φύλων, να ξεσπούν και πάλι κακοποιητικά στους συζύγους ή συντρόφους τους. Αυτό μαρτυρούν 
πολλές μελέτες και έρευνες των τελευταίων μηνών, όπως θα δούμε στην επόμενη υποενότητα του 

άρθρου μας.  
Για την επίλυση των οξέων συναισθηματικών και περιστασιακών κρίσεων και διαταραχών, 

τείνει να χρησιμοποιείται το μοντέλο παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης του Roberts. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, για την αντιμετώπιση καταστάσεων ενδοοικογενειακής βίας απαιτείται 
: η άμεση εκτίμηση της κρίσης και του βαθμού επικινδυνότητας στο οποίο βρίσκεται το θύμα 

ενδοοικογενειακής βίας, η διαμόρφωση μιας θετικής επικοινωνίας και επαγγελματικής σχέσης με το 
θύμα, ο προσδιορισμός των βασικών προβλημάτων, η ενθάρρυνση της έκφρασης των 
συναισθημάτων του θύματος, η διερεύνηση και εκτίμηση των εναλλακτικών λύσεων ώστε να βγει το 

θύμα από την κακοποιητική σχέση, η επαναφορά της γνωστικής λειτουργικότητας του θύματος με 
την εφαρμογή ενός άμεσου σχεδίου δράσης και η κατάλληλη συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική  

υποστήριξη του θύματος από ειδικό ψυχικής υγείας (ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό). 
(Δημοπούλου - Λαγωνίκα, 2011). 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη θεωρία της ενδυνάμωσης στη διαμεθοδική κοινωνική εργασία οι 

κοινωνικοί λειτουργοί στις παρεμβάσεις τους με θύματα ενδοοικογενειακής βίας στοχεύουν στην 
παροχή βοήθειας, ώστε να καταστούν ικανά να αναλάβουν την ευθύνη και τον έλεγχο της ζωής τους. 

Η ενδυνάμωση αφορά στην απόκτηση του ελέγχου, της δύναμης και των πόρων που διαθέτουν για 
να ξεφύγουν από την κακοποιητική σχέση. Η απόκτηση ελέγχου αυτών των πόρων θα βοηθήσει τα 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας να ανακτήσουν τον έλεγχο στη ζωή τους (Bookman & Morgen, 

1988). 
Όσον αφορά τον θύτη ενδοοικογενειακής βίας το μοντέλο παρέμβασης που συχνά υιοθετείται 

για την τροποποίηση της βίαιης συμπεριφοράς του βασίζεται στην γνωσιακή-συμπεριφορική 
προσέγγιση. Σύμφωνα με τη γνωσιακή-συμπεριφορική θεωρία όλοι οι άνθρωποι είναι λογικά όντα, 
που όμως αρκετές φορές σκέφτονται και πράττουν παράλογα. Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται και 

συμπεριφέρονται λογικά εμφανίζουν βιοψυχοκοινωνική ισορροπία. Αντίθετα, η άλογη σκέψη 
προκαλεί συναισθηματικές και ψυχικές διαταραχές ή προβλήματα ελέγχου των παρορμήσεων. Όταν 

οι σκέψεις του ατόμου είναι λογικές, τα συναισθήματα είναι ευχάριστα και αισιόδοξα και η 
συμπεριφορά του ατόμου είναι υγιής. Αντίθετα, όταν το άτομο κάνει σκέψεις παράλογες και 
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καταστροφικές, τότε τα συναισθήματα που νιώθει είναι δυσάρεστα και η συμπεριφορά που 
εκδηλώνει αρνητική και ψυχοπαθολογική. Στόχος των κοινωνικών λειτουργών κατά τις παρεμβάσεις 
τους με δράστες ενδοοικογενειακής βίας, οι οποίες βασίζονται στο γνωσιακό-συμπεριφορικό 

μοντέλο, είναι να ενισχύσουν τις λογικές τους σκέψεις, να τους βοηθήσουν να απαλλαγούν από 
αρνητικές σκέψεις που τους δημιουργούν  βίαιες συμπεριφορές, καθώς και να βοηθήσουν τους 

δράστες στην εκμάθηση μεθόδων και τεχνικών διαχείρισης του θυμού τους. Σημαντικά επίσης 
στοιχεία κατά την εφαρμογή της γνωσιακής-συμπεριφορικής προσέγγισης σε δράστες 
ενδοοικογενειακής βίας είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους και η καλλιέργεια γνωστικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες θα τους βοηθήσουν σημαντικά στη διαχείριση της επιθετικής τους 
συμπεριφοράς και στην υιοθέτηση υγιών συμπεριφορών στο μέλλον (Ronen & Freeman, 2007). 

Παράλληλα, πολύ σημαντική θεωρείται η αναζήτηση μαζί με τους δράστες των αντιλήψεών τους 
σχετικά με τα θέματα εξουσίας και δύναμης ανάμεσα στα φύλα, με τους ρόλους και την ισότητα των 
φύλων, την ισοτιμία και τις αρχές της αλληλεγγύης, της κατανόησης και του αμοιβαίου σεβασμού 

μεταξύ των ανθρώπων. 

2.2. Διεθνείς και εγχώριες μελέτες για την ενδοοικογενειακή βία την περίοδο της πανδημίας  

Κρατικές υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμοί, κινήματα και δημοσιογραφικοί φορείς παρατηρούν 
παγκοσμίως ένα εντεινόμενο φαινόμενο να αναπτύσσεται παράλληλα με την πανδημία από τον ιό 
Covid-19, αυτό της ενδοοικογενειακής βίας. Την έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας κατά την 

περίοδο της πανδημίας μαρτυρούν στοιχεία από διεθνείς και εγχώριες μελέτες, οι κυριότερες των 
οποίων παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) περίπου 60% αυξήθηκαν οι κλήσεις 
για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας τον Απρίλιο του 2020 σε σχέση με το 2019, σε κράτη όπως 
το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ρωσία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Πηγή: 

https://unric.org/). Στην Κίνα, τα περιστατικά κακοποίησης μέσα στην οικογένεια ή μεταξύ 
συντρόφων τριπλασιάστηκαν το Φεβρουάριο του 2020 σε σύγκριση με το 2019 (Allen-Ebrahimian, 
2020). Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) αντίστοιχα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την 

αύξηση των καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας στην πλειοψηφία των πολιτειών της (Taub, 
2020). Στη Νέα Υόρκη, την πολιτεία που επλήγη περισσότερο από τον Covid -19, η εθνική γραμμή 

για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας στις Η.Π.Α. (National Domestic Violence Hotline) ανέφερε 
ότι δέχτηκε κλήσεις από 2.345 γυναίκες-θύματα βίας, από τις 16 Μαρτίου έως τις 5 Απριλίου του 
2020 και ότι οι επισκέψεις στη διαδικτυακή της σελίδα διπλασιάστηκαν (Lee, 2020). Στη Γαλλία, ο 

υπουργός Εσωτερικών Κρίστοφερ Καστανέρ, ανέφερε ότι οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή 
βία σε όλη τη Γαλλία έχουν σημειώσει αύξηση άνω του 30% από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή το 

lockdown στις 17 Μαρτίου του 2020 σε όλη τη χώρα (Taub, 2020). Επιπρόσθετα όλων των ανωτέρω, 
η Google ανακοίνωσε ότι από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2020, οι άνθρωποι παγκοσμίως 
αναζητούσαν στη μηχανή αναζήτησης της Google συγκεκριμένες και ανησυχητικές φράσεις που 

σχετίζονταν με επιθέσεις σε γυναίκες.   
Στο Ηνωμένο Βασίλειο ακόμη παρατηρήθηκε ένταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής 

βίας, καθώς σημειώθηκε αύξηση κατά 25% στις κλήσεις στην Εθνική Γραμμή ενδοοικογενειακής 
βίας, από την εφαρμογή των μέτρων παραμονής στο σπίτι (Bradbury-Jones & Isham, 2020). Για 
δραματική αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στην Κύπρο κάνει λόγο και ο 

Σύνδεσμος για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), καθώς οι 
κλήσεις για βοήθεια λόγω ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν κατά 30% με τις κλήσεις να φτάνουν 

τις 750 από τις 9 Μαρτίου έως τις 17 Μαρτίου του 2020 (Πηγή:http://www.familyviolence.gov.cy/). 
Η αυξητική αυτή τάση που παρουσιάζεται αποτελεί μια άμεση συνέπεια των συνθηκών του 
εγκλεισμού και της αναγκαστικής παραμονής στον ίδιο χώρο του θύματος και του δράστη 

κακοποίησης. 
Σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησε η Γενική Γραμματεία 

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων [Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.] στην 1η Ετήσια Έκθεση για την 
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Βία κατά των Γυναικών αποτυπώνεται η αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Την περίοδο του 
πρώτου lockdown και πιο συγκεκριμένα την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2020, στα Συμβουλευτικά 
Κέντρα του Δικτύου δομών για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 

απευθύνθηκαν 549 γυναίκες στο σύνολο (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., 2020). Το Μάρτιο του 2020, υποστηρίχθηκαν 
από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. ανά την Ελλάδα 246 γυναίκες-θύματα 

βία, αριθμός ο οποίος αυξήθηκε κατά 23,2% τον μήνα Απρίλιο με σύνολο ωφελούμενων 303. Για τις 
γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας που αναζήτησαν εξειδικευμένη βοήθεια από τα 
Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου ανά την Ελλάδα και για τους δύο μήνες αναφοράς, περίπου το 

28% έλαβε κυρίως ψυχολογική στήριξη και το 26% νομική στήριξη (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., 2020). Βασική 
πηγή ενημέρωσης των γυναικών ήταν η Γραμμή SOS 15900 και συγκεκριμένα τον μήνα Απρίλιο του 

2020 παρατηρήθηκε μια αύξηση σε ποσοστό 227,4% για τις κλήσεις που αφορούσαν «περιστατικά 
βίας» και αντίστοιχα 142% σε κλήσεις που αφορούσαν «την ενημέρωση» (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., 2020). Όσον 
αφορά τους Ξενώνες Φιλοξενίας, κατά την περίοδο αναφοράς έγιναν πανελλαδικά 19 νέες εισαγωγές 

στους Ξενώνες Φιλοξενίας του Δικτύου Δομών, ενώ μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 φιλοξενήθηκαν 
35 γυναίκες πρόσφυγες, εκ των οποίων οι 25 ήταν μητέρες. Φιλοξενήθηκαν ακόμη, 43 παιδιά 

πρόσφυγες εκ του συνολικού αριθμού των 79 παιδιών που φιλοξενούνταν το διάστημα αυτό στους 
Ξενώνες Φιλοξενίας (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., 2020). 

Η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (2020) σε πιο πρόσφατα στοιχεία που κοινοποίησε, το διάστημα από 1 

Ιανουαρίου έως 18 Νοεμβρίου του 2020 δέχτηκε 5.561 κλήσεις που αφορούσαν περιστατικά βίας, 
γεγονός που μαρτυρά τη σημαντική αύξηση της βίας από το πρώτο κύμα πανδημίας έως σήμερα.  

Επίσης, σύμφωνα με τα ετήσια στατιστικά στοιχεία που διατηρεί η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» από 
την περιοχή της Ημαθίας και τους όμορους νομούς, κατά τη διάρκεια του 2020 σε σύγκριση με το 
2019, παρατηρήθηκε αύξηση των βίων συμπεριφορών στα παιδιά κατά 10% και αύξηση των 

παραβατικών συμπεριφορών κατά 30% στου εφήβους, διάστημα κατά το οποίο η ελληνική κοινωνία 
βρισκόταν σε καραντίνα λόγω της πανδημίας (Πηγή: https://mazigiatopaidi.gr/). Σύμφωνα με τα 
παραπάνω δεδομένα, γίνεται φανερό ότι η πανδημία ανάγκασε κάποια θύματα να αποκαλύψουν τις 

εμπειρίες κακοποίησής τους, προφανώς λόγω των δυσβάσταχτων καταστάσεων που βίωναν 
(Kaukinen, 2020). 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας μπορεί να παρατηρηθεί και μείωση των κλήσεων 
προς τις γραμμές βοήθειας και των αναφορών σε υπηρεσίες υποστήριξης, γεγονός που  δεν 
υποδηλώνει τη μείωση του αριθμού των περιστατικών βίας, αλλά την αύξηση των δυσκολιών που 

βιώνουν τα θύματα βίας εν μέσω πανδημίας να καταγγείλουν τη βία που υφίστανται (W.H.O, 2020). 
Επίσης, μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας έδειξε σημαντική 

μείωση των περιστατικών σεξουαλικής επίθεσης και καμία αλλαγή στο ρυθμό παραβίασης των 
προστατευτικών εντολών για την αποτροπή ενδοοικογενειακής βίας, τον Απρίλιο του 2020, περίπου 
δηλαδή ένα μήνα μετά την επιβολή μέτρων κοινωνικής απομόνωσης (Payne, Morgan, & Piquero, 

2020). Η μη αποκάλυψη της βίας κατά τη διάρκεια του περιορισμού και της διαμονής στο σπίτι, 
παρακωλύεται από τον καταναγκαστικό έλεγχο που ασκείται στο θύμα από τον δράστη, τη μη 

πρόσβαση σε ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία (W.H.O, 2020), τη μειωμένη διαθεσιμότητα 
υπηρεσιών και το φόβο της μετάδοσης (da Costa & Moreira, 2020). 

Επίσης, η πανδημία Covid-19 μπορεί να επηρεάσει τις προσπάθειες συλλογής των δεδομένων, 

ιδίως τη διεξαγωγή ποιοτικών ερευνών που συνήθως απαιτούν προσωπική επαφή με το θύμα 
(W.H.O., 2020). Η χρήση της τεχνολογίας όπως των κινητών τηλεφώνων ή διαδικτυακών 

πλατφορμών μπορεί να διευκολύνουν τη συλλογή δεδομένων και την τεκμηρίωση των αποδεικτικών 
στοιχείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 (W.H.O., 2020). Οι Wood et al. (2020) 
πραγματοποίησαν διαδικτυακή έρευνα, η οποία είχε διάρκεια από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 

2020 σε θύματα βίας. Τα ευρήματα της μελέτης αυτής αναδεικνύουν θέματα ότι η υγεία, η φροντίδα 
των παιδιών, η ασφάλεια, η οικονομική αστάθεια, η απώλεια εργασίας και η πρόσβαση σε υπηρεσίες, 

αποτελούν μείζονες ανησυχίες για τα θύματα βίας εν μέσω πανδημίας. Ακόμη, χαρακτηριστικό είναι 
ότι σε αυτή την έρευνα η πλειονότητα των συμμετεχόντων ανέφερε ότι θα αισθάνονταν πιο ασφαλείς, 
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εάν είχαν χρησιμοποιήσει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω διαδικτύου από έναν 
οργανισμό πρόληψης της βίας, από την έναρξη της πανδημίας (Wood et al., 2020). 

Tο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων πραγματοποίησε μελέτη αναφορικά με 

τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την υποστήριξη των θυμάτων βίας από τα 27 κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μέσω πανδημίας, καθ’ όλη την περίοδο, από τον Μάρτιο έως το Σεπτεμβρίου 

του 2020 (EIGE, 2021). Η μελέτη αυτή διαπίστωσε ότι η καθιέρωση μέτρων σε όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ δημιούργησε κάποιες κοινές προκλήσεις στους παρόχους των υπηρεσιών, όπως η διασφάλιση  
της συνέχειας παροχής υπηρεσιών, η εύρεση νέων τρόπων παροχής υποστήριξης και προσέγγισης 

των θυμάτων, η αντιμετώπιση της πίεσης του προσωπικού των υπηρεσιών, ο προσδιορισμός του 
επιπέδου κινδύνου των θυμάτων και η ανεπάρκεια χρηματοδότησης (EIGE, 2021). Έτσι λοιπόν όλα 

τα κράτη μέλη της Ε.Ε. για να ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα εφάρμοσαν αλλαγές 
ή θέσπισαν νέα μέτρα για την υποστήριξη και προστασία των γυναικών-θυμάτων βίας και των 
παιδιών τους. Για παράδειγμα, μέτρα όπως οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης με στόχο την παροχή 

πληροφοριών στα θύματα βίας, η εφαρμογή νέων τρόπων επικοινωνίας, όπως η συμβουλευτική και 
η υποστήριξη μέσω διαδικτύου και η φιλοξενία σε ασφαλή καταφύγια υιοθετήθηκαν από την 

πλειονότητα των κρατών-μελών. Ακόμη, τα κράτη μέλη εφάρμοσαν περιορισμένα μέτρα τα οποία 
προσέφεραν εξατομικευμένη υποστήριξη σε θύματα βίας που ανήκαν σε ευάλωτες ομάδες όπως 
πρόσφυγες, ηλικιωμένους, μετανάστες και ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Η μελέτη αυτή στο πλαίσιο της Ε.Ε. 

παρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι προσδιορίζει παραδείγματα υποσχόμενων πρακτικών και προτείνει 
συστάσεις για εθνικές πολιτικές και μέτρα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων βίας, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την πανδημία Covid -19, 
καθώς και σε άλλες πιθανές καταστάσεις κρίσης (EIGE, 2021). 

Ολοκληρώνοντας, “αυτή η αυξανόμενη παγκόσμια τάση των αναφορών περιπτώσεων 

ενδοοικογενειακής βίας που παρατηρείται είναι πιθανό να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της 
πανδημίας, ωστόσο μπορεί να αντιπροσωπεύει και μόνο την κορυφή του παγόβουνου, καθώς πολλά 
θύματα εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένα με το δράστη και δεν έχουν τη δυνατότητα να 

αναφέρουν την κακοποίηση που βιώνουν” (Campbell, 2020). Τα δεδομένα από μελέτες είναι ζωτικής 
σημασίας για το σχεδιασμό μιας τεκμηριωμένης πολιτικής, καθώς και προγραμμάτων που να 

ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των θυμάτων βίας εν μέσω πανδημίας (EIGE, 2021). 

3. Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με την παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση θεωριών και ερευνών, γίνεται 

φανερή η έκταση αλλά και η σοβαρότητα του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, όπως αυτή 
αναπτύχθηκε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, κατά την περίοδο της πανδημίας λόγω του Covid -19. Η 

έκταση του φαινομένου αποτυπώθηκε με νόημα και στα λόγια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ  κου 
Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτηρίζοντάς την ως μία «σκιώδη πανδημία», δηλαδή μία πανδημία εντός 
μίας άλλης, αυτής του Covid-19.   

Η περίοδος της πανδημίας του κορονοϊού, οδήγησε τις περισσότερες πολιτείες να λάβουν 
σοβαρά μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος, βοηθώντας τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να 

προφυλαχτούν από την κακοποίηση των συντρόφων τους. Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό 
αναπτύχθηκαν άμεσα προγράμματα βοήθειας των θυμάτων βίας με βασικούς στόχους τη διατήρηση 
της πρόσβασης στις υπηρεσίες, την ασφάλεια, τη στήριξη και την προστασία των θυμάτων βίας. Τα 

προγράμματα αυτά αφορούσαν σε νομική, συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική βοήθεια, 
καθώς και στη δημιουργία τηλεφωνικών γραμμών υποστήριξης με ολοήμερη λειτουργία 

24ώρες/7μέρες την εβδομάδα, σε ενημερωτικές καμπάνιες για την ενδυνάμωση των θυμάτων την 
περίοδο της καραντίνας και την αποτροπή των δραστών από την άσκηση βίαιων συμπεριφορών στο 
σπίτι, όπως το «Όλες ασφαλείς», «Καμία γυναίκα μόνη», «Καμία ανοχή», «Το σπίτι δεν είναι 

ασφαλές για όλες» κ.ά. Επίσης δημιουργήθηκαν κέντρα όπου δεχόταν ηλεκτρονικά μηνύματα sms 
για γυναίκες που βρισκόταν στο σπίτι και δεν μπορούσαν να μιλήσουν στο τηλέφωνο ώστε να 

ζητήσουν βοήθεια, καθώς και πλατφόρμες με live chat, όπου μια γυναίκα που δεχόταν βία θα 
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μπορούσε να στείλει μήνυμα 24ώρες το 24ωρο και κάποιος ειδικός θα το λάμβανε άμεσα και θα της 
έδινε οδηγίες για το πως θα πρέπει να κινηθεί. Παράλληλα, όλα τα ατομικά ραντεβού για γυναίκες 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας που δεχόταν συμβουλευτική υποστήριξη και ψυχοθεραπεία, 

μετατράπηκαν σε διαδικτυακά μέσω Skype, Viber, Zoom, κ.α. Επιπλέον, ιδρύθηκαν ειδικά τμήματα 
αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας στα αστυνομικά τμήματα της χώρας μας με πλήρη 

κάλυψη όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, ενώ δραστηριοποιήθηκαν επιστημονικοί σύλλογοι 
συνδράμοντας στον τομέα της αντιμετώπισης και υποβοήθησης των θυμάτων, όπως ο 
πανευρωπαϊκός σύλλογος φαρμακοποιών που εφάρμοσε την χρήση του διεθνούς κωδικού «Μάσκα 

19» ως συνθηματικό κατά την συνομιλία των θυμάτων με τον φαρμακοποιό. Τέλος, δημιουργήθηκαν 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις και πλατφόρμες εντοπισμού αναζήτησης βοήθειας στο διαδίκτυο, όπως τα 

sos15900@isotita.gr, ή τα «βοήθησέ με, δε θα φύγει» κ.ά.  
Είναι σίγουρα αξιοσημείωτη η πολύπλευρη αντιμετώπιση και κινητοποίηση των πολιτειών 

σχετικά με την παροχή βοήθειας στα θύματα λόγω της αύξησης της ενδοοικογενειακής βίας κατά 

την περίοδο της Πανδημίας από τον ιό Covid-19. Σε αντίθεση όμως με τον ιό που μπορεί να 
περιοριστεί ή να σταματήσει με τη χρήση σύγχρονων εμβολίων και προστατευτικών μέσων, 

δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο και με την ενδοοικογενειακή βία. Ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος για να 
την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά είναι με βαθιές και συνεχείς προσπάθειες, μαζικά από όλες τις 
κατευθύνσεις με έναν κοινό σκοπό. Κυβερνήσεις, κοινότητες, ομάδες και άτομα πρέπει να 

αλλάξουμε τις συμπεριφορές και αντιλήψεις μας, οι οποίες είναι βαθιά ριζωμένες σε πατριαρχικές 
στάσεις και ιδέες και οι οποίες παράγουν και αναπαράγουν την ανισότητα των φύλων και οδηγούν 

στην εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε ευκαιρίες και 
υπηρεσίες για γυναίκες και παιδιά, καθώς και να προωθήσουμε αμοιβαία σεβαστές και ισότιμες 
σχέσεις μεταξύ των φύλων. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Οικονομική κρίση και ευαλωτότητα 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ 
 

Θεολογίδου Παναγιώτα 

M.SC. / Μ.Α. Kοινωνική Λειτουργός 
 

Περίληψη  

Στην παρούσα ποιοτική κοινωνική έρευνα γίνεται μια ιστορική αναφορά στην  οικονομική 

κρίση που πλήττει την Ελλάδα. Αναφέρεται στις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες αυτής και 
έχει στόχο να διερευνήσει τις διαφορετικές όψεις του ευαίσθητου ζητήματος των συνεπειών της 
οικονομικής κρίσης στους ψυχικά πάσχοντες. Συγκεκριμένα εστιάζει στη διερεύνηση και 

παρουσίαση των βιωμάτων μιας 46 χρονης γυναίκας με διαγνωσμένη κατάθλιψη την περίοδο της 
οικονομικής κρίσης. Η παραγωγή των ποιοτικών δεδομένων έγινε με  ημιδομημένη συνέντευξη, και 

προσεγγίστηκε μέσω της θεματικής ανάλυσης, στην κωδικοποίηση ακολουθήθηκε η παραγωγική 
διαδικασία. Υιοθετείται η ουσιολογική/ρεαλιστική οπτική προκειμένου να αποκτήσουμε πρόσβαση 
στο πως κατανοεί, βιώνει και διαχειρίζεται το ερευνητικό υποκείμενο την οικονομική κρίση.Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι ο όρος οικονομική κρίση ταυτίζεται με τις έννοιες ανέχεια, ανεργία, 
κατάθλιψη. Οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτήν σχετίζεται με την διαφθορά των πολιτικών 

προσώπων. Οι συνέπειες που υφίσταται είναι οικονομικές, κοινωνικές, ψυχολογικές. Επιβιώνει 
στηριζόμενη στα επιδόματα του κράτους. Η πρότασή της για διέξοδο από την κρίση είναι η 
δημιουργία θέσεων εργασίας και η επιστροφή στη δραχμή.  

 
Λέξεις-κλειδιά: οικονομική κρίση, κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, ψυχική υγεία.  

1. Εισαγωγή 

Μετά το 2009, η Ελλάδα εισήλθε σε μία μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης που επηρέασε 
δυσμενώς διάφορες πλευρές της καθημερινής ζωής. Η απόφαση για την ένταξη σ’ ένα μνημονιακό 

πρόγραμμα λιτότητας έφερε επώδυνες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και ψυχολογικές 
επιπτώσεις στους πολίτες της.  

Η οικονομική κρίση έφερε την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος με άρθρα 
και έρευνες προκειμένου να προσδιορίσουν την κατάσταση και τις επιπτώσεις της κρίσης. Η 
οικονομική κρίση φαίνεται να επιφέρει επιπτώσεις μεταξύ άλλων στην υγεία και ειδικά στην ψυχική 

υγεία κυρίως μέσω της ανεργίας και της μείωσης του εισοδήματος. Η ψυχική υγεία ως οικονομικός 
παράγοντας κατατάσσεται ανάμεσα στις πρώτες αιτίες που προκαλούν ανικανότητα και απώλεια της 

παραγωγής, για αυτό και αποτελεί πεδίο ιδιαίτερης σημασίας για τη δημόσια υγεία (WHO, 2011).  
Ωστόσο, η συσχέτιση μεταξύ οικονομικής κρίσης και ψυχικής υγείας είναι ένα δύσκολο 

εγχείρημα καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη σημαντικοί ατομικοί και κοινωνικοί παράγοντες που 

παρεμβάλλονται σε αυτή τη σχέση, όπως το υποκειμενικό οικονομικό στρες και η επίδραση του στην 
ευεξία, τα λανθάνοντα οφέλη της εργασίας, η αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητας,  ο 

στιγματισμός, η περιθωριοποίηση, η διάβρωση των κοινωνικών σχέσεων, η τρέχουσα κοινωνική 
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νόρμα και η ύπαρξη δικτύων κοινωνικής προστασίας, που φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο 
(Ευθυμίου & άλ., 2013). 

Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στην ελληνική οικονομική κρίση και στις συνέπειες αυτής. 

Εστιάζει ιδιαίτερα στη διερεύνηση και παρουσίαση των βιωμάτων μιας 46χρονης γυναίκας με 
κατάθλιψη στο πέρασμα της κρίσης.  

2. Οικονομική κρίση και Ψυχικά Πάσχοντες 

2.1. Ιστορική ανασκόπηση οικονομικής κρίσης 

Η σύγχρονη χρηματοπιστωτική κρίση συστημικού χαρακτήρα ξεκίνησε από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες το 2008 μετά την κατάρρευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers όταν ξεκίνησαν 
να «σκάνε οι επενδυτικές φούσκες» που εξασφάλιζαν υποτίθεται μεγάλες αποδόσεις. Οι τράπεζες σε 

διάφορες χώρες αναζήτησαν κρατική βοήθεια για την αύξηση των κεφαλαίων τους επισημαίνοντας 
ότι σε περίπτωση κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος οι κοινωνικές επιπτώσεις θα ήταν 
ανυπολόγιστες.  

Η κρίση είχε διεθνείς επιπτώσεις και κατέληξε σε μια γενικευμένη κρίση δημοσίου χρέους των 
χωρών, που προσπάθησαν να την αντιμετωπίσουν με την μείωση των δημοσίων δαπανών 

(Πατσουράτης & Τάτσος, 2015). Το 2009 η παγκόσμια κρίση, βρήκε την Ελλάδα ήδη με υψηλά 
ελλείμματα τόσο στο δημοσιονομικό τομέα όσο και στον τομέα των εξωτερικών πληρωμών 
(Βαληνάκης & άλ., 2014). Έτσι, οι οίκοι αξιολόγησης υποβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της 

Ελλάδας με αποτέλεσμα οι διεθνείς επενδυτές, δηλαδή οι ξένες τράπεζες, να αρνούνται να 
αγοράσουν τα ελληνικά ομόλογα, ενισχύοντας τις διάχυτες ανησυχίες για την ανικανότητα της 

Ελλάδας να χρηματοδοτήσει το χρέος της (Πελαγίδης, 2015). Έτσι η μεγάλη και απότομη άνοδος 
των spreads (Βαληνάκης & άλ., 2014) οδήγησε την κυβέρνηση σε δημοσιονομικό αδιέξοδο. Μη 
έχοντας τη δυνατότητα η Ελλάδα ως μέλος της ΟΝΕ να ασκήσει εθνική νομισματική πολιτική και 

προκειμένου να μην κηρύξει στάση πληρωμών, η τότε κυβέρνηση, υπέγραψε μνημόνια δανειακής 
σύμβασης με την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ΔΝΤ (Πατσουράτης & Τάτσος, 2015 ). Τα μνημόνια 
συνοδεύτηκαν από αυστηρά προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων όπως ορίζεται από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Μεγέθυνσης της ΕΕ (Alpha Bank, 2012) με στόχο: α) την δραστική μείωση των δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων και την έγκαιρη επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων προκειμένου να αποκατασταθεί 
η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας (ό.π.) και β) να αποφευχθεί η μετάδοση των 
συνεπειών των κυκλικών διακυμάνσεων στα άλλα μέλη-κράτη της κοινής αγοράς της Ε.Ε (Μούσης, 

2015).  
Ωστόσο, η κρατική αδυναμία στη διαχείριση και η εφαρμογή προγραμμάτων δημοσιονομικής 

προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η νέα αύξηση των συντελεστών φορολογίας, η 
προσθήκη νέων και έμμεσων φόρων, η μείωση των μισθών και των συντάξεων με αποτέλεσμα την 
μείωση της ζήτησης και την αύξηση της ανεργίας δεν οδήγησε τελικά στην αύξηση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας αφού δεν σημειώθηκε ουσιαστική αύξηση εξαγωγών και υποκατάσταση 
εισαγωγών αντίστοιχα, (Alpha Bank, 2012· Βαληνάκης & άλ., 2014), δημιούργησαν έναν φαύλο 

κύκλο στην προσπάθεια μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος (Alpha Bank, 2012). Αυτό είχε 
ως συνέπεια να γίνονται αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις των προγραμμάτων προσαρμογής από την 
Τρόικα και τους δανειστές και να τεθούν σε εφαρμογή ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές όπως η 

οικονομική θεωρία της σχολής του Σικάγο, με ακόμα αυστηρότερα μέτρα λιτότητας όπως 
συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας, περικοπές των δημόσιων αγαθών όπως στην υγεία και την 

εκπαίδευση, ακόμα περισσότερες περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις (Πουλόπουλος, 2014).  
 Εκτός όμως από τα ενδογενή-εσωτερικά αίτια της κρίσης αυτά δηλαδή που σχετίζονται με 

χρόνια προβλήματα της Ελλάδας, τις διαρθρωτικές αδυναμίες και τα σφάλματα της οικονομικής 

πολιτικής, υπάρχουν και τα εξωγενή-εξωτερικά αίτια της κρίσης (Βαληνάκης & άλ., 2014) που 
εστιάζουν στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης που επιλέχθηκε από την ΕΕ όλα αυτά τα 
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χρόνια (Μαρής, 2014), στον τρόπο που δημιουργήθηκε η Ευρωζώνη (Βαληνάκης & άλ., 2014) και 
στην ίδια την διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Μαρής, 2014). 

Για να αντιμετωπίσει η κρίση χρέους αλλά και να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες κρίσεις, 

η ΕΕ επέλεξε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το υφιστάμενο μοντέλο οικοδόμησης της ΟΝΕ, 
συντονίζοντας μακροοικονομικά τις εθνικές οικονομικές πολιτικές των κρατών-μελών. Αυτό 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ άλλων, με την τροποποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
με την ίδρυση νέων μηχανισμών στήριξης όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, με την 
υιοθέτηση ενός «δημοσιονομικού συμφώνου», με την ενίσχυση της κεντρικής εποπτείας των εθνικών 

προϋπολογισμών, με την καθιέρωση της αρχής του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, των 
μεσοπρόθεσμων στόχων, του ελέγχου του εθνικού προϋπολογισμού από ανεξάρτητες εθνικές αρχές 

κ.ά. (Γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, 2014·  De Graue, 2007). 
Ωστόσο οι επιλογές εφαρμογής αντικυκλικών νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών 

αρχικά και συσταλτικών δημοσιονομικών πολιτικών στη συνέχεια, τελικά δεν κατάφεραν να  

αμβλύνουν τα δημοσιονομικά προβλήματα των χωρών (Crespi  et. al., 2014).  Αντίθετα η κρίση 
επιδεινώνεται με σοβαρές συνέπειες στα πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα: αύξηση 

της ανεργίας σε πρωτοφανή επίπεδα, υποβάθμιση της προστασίας του εργατικού δυναμικού, σοβαρές 
περικοπές στην κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική προστασία, πτώση του βιοτικού επιπέδου 
που φτάνει μέχρι τη φτώχεια και τον αποκλεισμό, αύξηση του αριθμού των αστέγων,  παραβίαση 

των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περικοπές στις δαπάνες για την υγεία (ό.π.).  

2.2. Οικονομική κρίση και Ψυχική Υγεία 

 Σύμφωνα με το ολιστικό πρότυπο προσέγγισης της ψυχικής υγείας, αυτή επηρεάζεται από 
ατομικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία, από βιολογικούς παράγοντες, αλλά και από 
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Ειδικότερα σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών σε 

παγκόσμιο επίπεδο εντοπίζεται συσχέτιση κοινωνικοοικονομικών δεικτών όπως το εισόδημα και η 
απασχόληση, με την εμφάνιση, όξυνση ή διατήρηση των ψυχικών διαταραχών (Ευθυμίου & άλ.,  
2013). Έρευνες που μελέτησαν την επίδραση που ασκεί η ανεργία στην ψυχική υγεία απέδειξαν ότι 

ο μέσος όρος των ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα ήταν διπλάσιος γι΄ αυτούς που δεν εργάζονταν 
(34%), αναλογικά με τα εργαζόμενα άτομα (16%). Η ανεργία και η απώλεια εργασίας φαίνεται να 

συσχετίζονται με την κατάθλιψη, το άγχος, τη χρήση ουσιών και την αντικοινωνική συμπεριφορά, 
ενώ η μείωση του εισοδήματος προκαλεί την ελάττωση της κοινωνικής αυτοπεποίθησης, τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης με τον κοινωνικό περίγυρο, την αίσθηση της προσωπικής ανεπάρκειας και 

αδυναμίας και τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας (Murphy et al., 1999 στο Τζελεπάκη & Ναλμπάντης, 
2013).  

Ειδικότερα διεθνείς μελέτες καταγράφουν αύξηση κοινών αγχωδών, συναισθηματικών, 
ψυχοσωματικών διαταραχών και διαταραχών ύπνου (Martin-Carrasco et al., 2016). Σε ελληνικές 
μελέτες καταγράφεται αύξηση της μείζονος κατάθλιψη  από 3.3% το 2008 σε 6.8% το 2009, σε 8.2% 

το 2011 και σε 12.3% το 2013 που συσχετίζεται με τους οικονομικούς παράγοντες (Economou et. 
al., 2013).  

Σε αντίστοιχης θεματολογίας έρευνα στην Ελλάδα όπου εξετάσθηκε η σχέση ανάμεσα σε 

οικονομικές παραμέτρους και δείκτες χρήσης υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τα αποτελέσματα 

ανέδειξαν την απουσία στατιστικά σημαντικής σχέσης ανάμεσα στα ποσοστά ανεργίας ή το εισόδημα 

και τις νοσηλείες σε ψυχιατρική κλινική, αλλά την παρουσία στατιστικά σημαντικής συσχέτισης 

ανάμεσα στους προαναφερθέντες οικονομικούς δείκτες και τις επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία 

και στο Τμήμα Επειγόντων του Αιγινήτειου Νοσοκομείου. (Οικονόμου & άλ., 2012). Επίσης 

σημειώθηκε αύξηση των κλήσεων στην Εθνική γραμμή βοήθειας για την αυτοκτονία κατά 70% (ό.π. 

9) που επιβεβαιώνει τα πορίσματα εθνικής επιδημιολογικής έρευνας για υψηλή συσχέτιση μεταξύ 

ανεργίας και επιθυμίας θανάτου (Αναγνωστόπουλος & Σουμάκη, 2012). Τα αποτελέσματα δεν είναι 
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σαφή για την Ελλάδα. Ενώ φαίνεται ότι υπάρχει αύξηση πρόθεσης και απόπειρας, δεν καταγράφεται 

αύξηση των αυτοκτονιών (Χριστοδούλου & Χριστοδούλου, 2013).   

Ο αριθμός των μελετών στο θέμα στην Ελλάδα είναι περιορισμένος και το ζήτημα των 

επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία απασχολεί ιδιαίτερα την επιστημονική 

κοινότητα καθώς η ψυχική υγεία επηρεάζει άμεσα την λειτουργικότητα του ατόμου, που με την σειρά 

της συμβάλλει στην παραγωγικότητα της κοινωνίας και την οικονομική ευημερία. 

3. Μέθοδος της έρευνας 

Η παρούσα ποιοτική κοινωνική έρευνα έχει στόχο να διερευνήσει τις διαφορετικές όψεις του 
ευαίσθητου ζητήματος των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στους ψυχικά πάσχοντες και να 

γνωρίσει τις προσωπικές απόψεις και εμπειρίες του ερευνητικού υποκειμένου που είναι μια γυναίκα 
46 ετών με κατάθλιψη, δείγμα διαθεσιμότητας. Οι ερευνητικοί άξονες κινούνται γύρω από τα 
γεγονότα και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Εστιάζουν στις προσωπικές 

αντιλήψεις του υποκειμένου για την κρίση και τους παράγοντες που τη διαμόρφωσαν, τις εμπειρίες 
των συνεπειών που βιώνει σε προσωπικό και ευρύτερα κοινωνικό επίπεδο, τους τρόπους που τη 

διαχειρίζεται και τέλος σε τυχόν προτάσεις του για την έξοδο από την κρίση. 
 

Ερευνητικοί άξονες: 

• Ορισμός της κρίσης 

• Παράγοντες που οδήγησαν στην οικονομική κρίση. 

• Οι αλλαγές που προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση 

• Έντονα συναισθήματα που προκλήθηκαν 

• Αλλαγές στη συμπεριφορά 

• Τρόποι διαχείρισης 

• Προτάσεις διεξόδου από την κρίση 

 Η παραγωγή των δεδομένων έγινε με την ερευνητική τεχνική της ημιδομημένης συνέντευξης, 
με την οποία ο ερευνητής έχει ένα συγκεκριμένο εύρος θεμάτων ή ζητημάτων να καλύψει 
(Καλλινικάκη, 2010).  

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων προσεγγίζεται μέσω της Θεματικής ανάλυσης η οποία 
επιχειρεί με «συστηματικό τρόπο να ανιχνεύσει, να οργανώσει και κατανοήσει πρότυπα νοήματος, 

«θέματα», εντός ενός συνόλου δεδομένων και με αυτόν τον τρόπο να παράσχει γνωστική πρόσβαση 
σε συλλογικές σημασιοδοτήσεις και εμπειρίες», (Τσιώλης, 2015). Στην ανάλυση και ειδικότερα στην  
κωδικοποίηση ακολουθείται «η παραγωγική διαδικασία που καθοδηγείται από τη θεωρία (theory-

driven data coding) και ακολουθείται η «από επάνω προς τα κάτω» (top-down) κατεύθυνση. Κάτι 
τέτοιο σημαίνει πρακτικά ότι η διαδικασία κωδικοποίησης και εν συνεχεία ερμηνείας των δεδομένων 

λαμβάνει χώρα στη βάση μιας σειράς προεπιλεγμένων εννοιολογικών σχημάτων, κατηγοριών ή 
θεμάτων, που λειτουργούν ως ταξινομητικές φόρμες για την οργάνωση των προς ανάλυση 
δεδομένων», (ό.π:10). Υιοθετείται επίσης η ουσιολογική/ρεαλιστική οπτική προκειμένου να 

αποκτήσουμε πρόσβαση στο πως κατανοεί, βιώνει και διαχειρίζεται το ερευνητικό υποκείμενο την 
οικονομική κρίση, (ό.π: 9).  

4. Συζήτηση 

Για το ερευνητικό υποκείμενο το περιεχόμενο της έννοιας οικονομική κρίση ταυτίζεται με 
μερικές από τις συνέπειες της κρίσης όπως Ανέχεια, Ανεργία, Κατάθλιψη.  

Πράγματι το πεδίο εργασία έχει υποστεί στην εποχή μας μεγάλη μεταβολή εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης καθώς συνεπάγεται μεγάλη αύξηση της ανεργίας εξαιτίας της μείωσης των 

επενδύσεων. Η Ελλάδα κρατάει τα τελευταία χρόνια την υψηλότερη θέση ανεργίας στην Ευρωπαϊκή 
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Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το ποσοστό ανεργίας μέχρι τον Απρίλιο του 2014 
κυμαινόταν στο 27, 3% με το μεγαλύτερο ποσοστό να ανήκει στις ηλικιακές ομάδες των νέων κάτω 
από 25 ετών και άνω των 45 (Πουλόπουλος, 2014). Άμεση συνέπεια της ανεργίας αποτελεί η 

φτωχοποίηση και η ανέχεια των πολιτών. Παράγοντες που συνέβαλαν στην υποβάθμιση του βιοτικού 
επιπέδου αποτελούν τα οικονομικά μέτρα λιτότητας όπως η μείωση των μισθών και των συντάξεων 

στους ηλικιωμένους, η υψηλή φορολογία, η μεγάλη αύξηση τιμών των βασικών ειδών, οι ευέλικτες 
μορφές εργασίας και μισθών (Τζελεπάκη & Ναλμπάντης, 2013).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο οι παράγοντες ανεργία και μέσο 

εισόδημα φαίνεται να συσχετίζονται περισσότερο με διαταραχές ψυχικής υγείας. Σε έρευνα πεδίου 
από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων φάνηκε δραματική αύξηση της ψυχικής συμπτωματολογίας σε 

άτομα με μικρότερο οικογενειακό εισόδημα ή σε άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές 
δυσκολίες. Ήταν σχεδόν 3 φορές πιο πιθανό να εμφανίσουν σοβαρή ψυχοπαθολογία σε σχέση με τα 
άτομα που δεν αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, άτομα χωρίς οικονομικά 

προβλήματα εμφάνισαν συχνότητα σοβαρής ψυχιατρικής συμπτωματολογίας σε ποσοστό περίπου 
3% και κατάθλιψη σε ποσοστό 1% ενώ τα ποσοστά στα άτομα με πολλές οικονομικές δυσκολίες 

ήταν 22% και 12% αντίστοιχα (Ευθυμίου και άλ. 2013). Συμπέρασμα των περισσότερων ερευνών 
είναι ότι η ανέχεια ευνοεί τις ψυχικές διαταραχές, ενώ κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης οι 
φτωχοί πλήττονται πρώτοι και αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου (Aro et al. 1995 στο Τζελεπάκη 

& Ναλμπάντης, 2013). Πολύ μεγάλος είναι και ο συσχετισμός οικονομικής ανέχειας και κατάθλιψης 
(Butterworth et al. 2009 · Scutella et al. 2008 στο ό.π.). 

Αναζητώντας τα αίτια που οδήγησαν στην οικονομική κρίση το ερευνητικό υποκείμενο 
αναφέρθηκε στην εκτεταμένη και διαχρονική διαφθορά των πολιτικών προσώπων.  Σύμφωνα με 
πολιτικούς και οικονομικούς αναλυτές μία από τις αιτίες της οικονομικής κρίσης είναι πράγματι η 

αναποτελεσματική και αντιπαραγωγική δημόσια διοίκηση. Χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία, 
χαμηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, υψηλό κόστος, έλλειψη κατάλληλων συστημάτων 
αξιολόγησης, ελέγχου και διαφθορά. Πριν από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης υπήρχε 

διάχυτη και μάλλον σιωπηρή ανοχή προς τη διαφθορά (ό.π.). Η συσχέτιση της διαφθοράς με τα αίτια 
της οικονομικής κρίσης προκύπτει από τα στοιχεία πανελλαδικής έρευνας όπου το 97,8% των 

Ελλήνων υποδεικνύει ως καθοριστικούς παράγοντες της κρίσης την ανεπάρκεια και τη διαφθορά των 
ελληνικών κυβερνήσεων (Ευθυμίου και άλ. 2013). 

Το ερευνητικό υποκείμενο επισημαίνει τις ψυχολογικές και οικονομικές συνέπειες που βιώνει. 

Στο άρθρο των Kentikelenis et al. υποστηρίζεται ότι η κατάσταση της υγείας των ευάλωτων ομάδων 
έχει χειροτερέψει ιδιαίτερα, καθώς οι οικονομικοί πόροι δεν επαρκούν για την καθημερινή αξιοπρεπή 

επιβίωσή τους (Ευθυμίου και άλ. 2013). Η αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή είναι μεγάλη, 
καθώς ο πληθωρισμός έχει προκαλέσει ανοδική πορεία των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, του 
υγραερίου και του πετρελαίου θέρμανσης αλλά και των τροφίμων και της στέγασης. Τα παραπάνω 

αγαθά θεωρούνται βασικά και απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό της δαπάνης των νοικοκυριών 
(Τζελεπάκη & Ναλμπάντης 2013). Στην Ελλάδα ο υψηλός πληθωρισμός και η συνεχής μείωση 

μισθών και συντάξεων οδηγεί στην ελάττωση της αγοραστικής ικανότητας των νοικοκυριών το 
δανεισμό και την αγορά επί πιστώσει με αποτέλεσμα τη συσσώρευση χρεών (ό.π.). Το οικονομικό 
χρέος με τη σειρά του προδιαθέτει και αυτό την κατάθλιψη και την κακή ψυχική υγεία (Jenkins et al. 

2008 στο ό.π.). Υψηλό ποσοστό των τελευταίων, μάλιστα, βρέθηκε να εμφανίζει 
υπερένταση/τεντωμένα νεύρα και καταχρήσεις αλκοόλ ή ουσιών (Ευθυμίου και άλ., 2013), ως 

αυτοθεραπευτική μέθοδος για την αντιμετώπιση δυσάρεστων συναισθημάτων άγχους, ματαιότητας, 
αποδιοργάνωσης αλλά και σαν τρόπος αποφυγής της σκληρής καθημερινότητας ( Πουλόπουλος, 
2014).  

Υπάρχουν επίσης μελέτες που διερευνούν τη συσχέτιση της οικονομικής κρίσης με την 
αυτοκτονία. Η σχέση της ανεργίας με την αυτοκτονία αποτελεί παλαιά γνώση. Επειδή οι οικονομικές 

κρίσεις οδηγούν σε ανεργία, θα μπορούσε κανείς να προβλέψει αύξηση των αυτοκτονιών σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης (Χριστοδούλου & Χριστοδούλου, 2013). Επίσης η καταθλιπτική 
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διαταραχή είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την αυτοκτονία. Αλλά η αυτοκτονία είναι 
ένα πολύπλοκο φαινόμενο, που επηρεάζεται από διάφορους περιβαλλοντικούς και γενετικούς 
παράγοντες. Τα αποτελέσματα των ερευνών είναι αντιφατικά. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι η ανεργία 

είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου τόσο για την αυτοκτονία όσο και για την κατάθλιψη, 
ενώ άλλα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη σχέση αύξησης του ποσοστού ανεργίας και του ποσοστού 

αυτοκτονιών (Duleba et. al.,2012). 
Σύμφωνα με την μαρτυρία του ερευνητικού υποκειμένου τα τελευταία χρόνια, λόγω της 

οικονομικής κρίσης, αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που αναζητούν καταφύγιο βοήθειας αλλά 

ταυτόχρονα νόημα και ελπίδα στην Εκκλησία. Επίσης ο αριθμός επίσης εκείνων που απευθύνονται 
στα κέντρα σίτισης που παρέχονται από την εκκλησία έχει πολλαπλασιαστεί κυρίως λόγω της 

αύξησης του αριθμού των Ελλήνων που προσφεύγουν σε αυτήν την λύση (35%-40% και ηλικίας 50 
έως 70 ετών), (Ευθυμίου και άλ., 2013).  

Το ερευνητικό υποκείμενο περιγράφει την άσχημη ψυχολογική της κατάσταση και τα έντονα 

συναισθήματα που βιώνει εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών και πως αυτά επηρεάζουν το κλίμα 
της σχέσης με τον σύντροφό της ο οποίος λόγω ανεργίας όχι μόνο δεν μπορεί να συνεισφέρει 

οικονομικά αλλά αδυνατεί και να ολοκληρώσει την σχέση τους μ’ έναν αρραβώνα ή μ’ έναν γάμο. 
Αυτό της προκαλεί πολλά νεύρα και ξεσπάει πάνω του. Επίσης δηλώνει δυσαρεστημένη από τη 
συμπεριφορά της αδελφής της καθώς οι οικονομικές δυσκολίες την καθιστούν γκρινιάρα αφού η 

διαχείριση των οικονομικών φαίνεται να είναι η μοναδική της έννοια. Όλη αυτή η κατάσταση 
δημιουργεί δυσάρεστα συναισθήματα στο ερευνητικό υποκείμενο με αποτέλεσμα να μην την 

επισκέπτεται πια συχνά, διαταράσσοντας έτσι την διαπροσωπική τους σχέση.  
Πράγματι η οικογενειακή κατάσταση δηλαδή η ύπαρξη ενός συζύγου ή ενός συντρόφου 

συντελεί στη στήριξη της ψυχικής υγείας του ατόμου κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης, 

τόσο σε συναισθηματικό όσο και οικονομικό επίπεδο  (Vaananen et al., 2005 στο Τζελεπάκη & 
Ναλμπάντης, 2013). Ωστόσο οι οικονομικές δυσκολίες που προκύπτουν από την ανεργία και τη 
μείωση εισοδήματος επηρεάζουν τις σχέσεις των μελών με αποτέλεσμα τα άτομα να αισθάνονται 

απογοήτευση, πικρία, ανικανότητα συντήρησης του εαυτού και της οικογένειας, αμφιθυμικά 
συναισθήματα σε σχέση με την οικογένειά τους, να εμφανίζουν συνεχή ευερεθιστότητα, 

συγκρούσεις, σεξουαλικές δυσλειτουργίες και τάσεις φυγής (Dooley, 1996 στο ό.π.). 
 Το ερευνητικό υποκείμενο εντοπίζει αλλαγές στις συμπεριφορές του κοινωνικού συνόλου 

αναφερόμενη στις απεργίες και διαδηλώσεις των πολιτών, που όπως γνωρίζουμε κατά καιρούς 

εξέφραζαν την διαμαρτυρία τους για τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες 
περιήλθε η χώρα.  

Η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της στην κοινωνία είναι θέμα πολιτικών διαστάσεων και 
εκ τούτου  μπορεί να εκφραστεί με θυμό σε συνειδητό επίπεδο ή και πολιτικά, μέσω πολιτικών 
κινητοποιήσεων και διαμαρτυριών. Ο θεσμός της απεργίας αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη 

κοινωνικά δικαιώματα. Η συλλογική αποχή από την εργασία, ως έκφραση συλλογικής διεκδίκησης 
του πιο αδύνατου της εργασιακής σχέσης αλλά και ταυτόχρονα του κύριου συντελεστή του 

παραγόμενου πλούτου, συνιστά βασικό παράγοντα στην ιστορική εξέλιξη του περιεχομένου της 
μισθωτής εργασίας και της πορείας του κοινωνικού κράτους (Κατσορίδας & Λαμπουσάκη, 2012).  Η 
έξαρση των κινητοποιήσεων από το 2011 και μετά ως αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων μνημονιακών 

προγραμμάτων είχαν ως στόχο να επιδράσουν στην αλλαγή του πολιτικού και κοινωνικού σκηνικού 
έτσι όπως διαμορφωνόταν σε συνθήκες οικονομικής κρίσης (ό.π.).  

 Το ερευνητικό υποκείμενο αναφέρει ότι για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της κατά την 
οικονομική κρίση έχει πλαισιωθεί από προστατευτικούς παράγοντες όπως είναι τα επιδόματα 
κοινωνικής αλληλεγγύης και της αναπηρίες αλλά και από τις υπηρεσίες πρόνοιας.  

Το επίδομα αλληλεγγύης αποτελεί μια ολιστική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Διαρθρώνεται σε τρείς πυλώνες που είναι η οικονομική ενίσχυση, η 

πρόσβαση σε μια σειρά από συμπληρωματικά προγράμματα και κοινωνικές υπηρεσίες όπως χαμηλά 
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κοινωνικά τιμολόγια παροχών ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, δωρεάν τρόφιμα, και τέλος πρόσβαση στην αγορά εργασίας με προγράμματα του ΟΑΕΔ. 

Για το ερευνητικό υποκείμενο η λύση του προβλήματος της οικονομικής κρίσης είναι η 

δημιουργία θέσεων εργασίας που έχει πολλαπλά οφέλη πέρα από την οικονομική ενίσχυση και όχι η 
επιδοματική πολιτική καθώς και η επιστροφή στη δραχμή.  

Βέβαια οι επιδοματικές πολιτικές, για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων, αποτελεί υποχρέωση κάθε χώρας ιδιαίτερα την περίοδο αυτή. Όμως τα 
απαραίτητα αυτά μέτρα για τη στήριξη των αδυνάτων, δεν αποτελούν σχέδιο εξόδου από την κρίση, 

ούτε επαρκούν στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής (Θεοδωρόπουλος, 2018).  
Πέρα από την οικονομική ωφέλεια όμως η Jahoda (1982) μέσα από τη θεωρία της λανθάνουσας 

αποστέρησης υποστηρίζει ότι η εργασία παρέχει πρόσβαση σε ορισμένα οφέλη, τα οποία είναι 
εξαιρετικά σημαντικά για την ευεξία του άτομου. Όπως αυτά που αφορούν στη διεύρυνση των 
κοινωνικών σχέσεων και δικτύωσης του ατόμου, στην πρόσβαση σε συλλογικά επιτεύγματα, στην 

απόδοση κοινωνικού status καθώς και στη δυνατότητα δραστηριοποίησης του ατόμου και 
οργάνωσης του χρόνου του (Ευθυμίου και άλ., 2013).  

Κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν ήταν λίγες οι φωνές που υποστήριζαν την επιστροφή στο 
εθνικό μας νόμισμα τη δραχμή. Σύμφωνα με τον Ιγγλέση (2018) ο οποίος  αμφισβητεί τη γερμανική 
Ευρώπη, το ευρω-μάρκο και τον ευρωμονόδρομο ισχυρίζεται ότι με την εισαγωγή του εθνικού 

νομίσματος, της Νέας Δραχμής, θα αυξηθεί η ρευστότητα της οικονομίας, θα χρηματοδοτούνται οι 
παραγωγικές επενδύσεις και το κράτος θα παύσει να δανείζεται, δε θα δημιουργείται πια νέο χρέος 

και δε θα πληρώνουμε άλλους τόκους. Η Νέα Δραχμή δε θα υποτιμηθεί, κανείς δε θα χάσει την 
περιουσία του και τα λεφτά του, δε θα υπάρξει πληθωρισμός, η ανεργία θα μειώνεται με τις νέες 
επενδύσεις και οι μισθοί θα αυξάνονται προοδευτικά. 

5. Συμπεράσματα 

Η συμμετέχουσα στην έρευνα είχε την ευκαιρία να αφηγηθεί τις εμπειρίες της στο πέρασμα 
του χρόνου στη συνθήκη της οικονομικής κρίσης. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι για το ερευνητικό υποκείμενο ο όρος οικονομική 
κρίση ταυτίζεται με τις έννοιες ανέχεια, ανεργία, κατάθλιψη. Θεωρεί ότι οι παράγοντες που οδήγησαν 

σε αυτήν σχετίζονται με την διαφθορά των πολιτικών προσώπων. Οι συνέπειες που βιώνει είναι 
οικονομικές και ψυχολογικές, με την αύξηση του άγχους να την οδηγεί σε καταχρήσεις (κάπνισμα 
και αλκοόλ) και σε απόπειρες αυτοκτονίας. Συνέπειες υπάρχουν και στις διαπροσωπικές της σχέσεις 

(απομόνωση) αλλά εντοπίζει αλλαγές και στις συμπεριφορές του κοινωνικού συνόλου αναφερόμενη 
στις απεργίες και διαδηλώσεις των πολιτών. Διαχειρίζεται την οικονομική ανέχεια με τα κρατικά 

επιδόματα που λαμβάνει (αναπηρίας και κοινωνικής αλληλεγγύης). Η πρόταση διεξόδου από την 
κρίση είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η επιστροφή στη δραχμή.  

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται ελληνικές και διεθνείς έρευνες που αφορούν στις 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε όλους τους τομείς της ζωής μιας κοινωνίας. Μια μερίδα 
ερευνητών όπως είδαμε παραπάνω ασχολήθηκε με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον τομέα 

της ψυχικής υγείας διερευνώντας διαφορετικές μεταβλητές. Οι υπάρχουσες μελέτες για τις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία δεν είναι αρκετές και υπάρχει έλλειψη έρευνας 
τόσο του πληθυσμού που αφορά στη συσχέτιση της οικονομικής δυσχέρειας και συγκεκριμένων 

ψυχικών διαταραχών όσο και στο πως η ίδια η προσωπικότητα του ατόμου μπορεί να βιώνει την 
οικονομική κρίση. Παρόλα αυτά  οι έρευνες αυτές παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για ένα 

κοινωνικό φαινόμενο το οποίο απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνίες (Ευθυμίου και άλ., 2013). 
 Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης της κρίσης σε μια ψυχικά 

πάσχουσα διαγνωσθείσα με κατάθλιψη προ κρίσης και στην παρουσίαση των βιωμάτων της. Οι 

απαντήσεις του ερευνητικού κειμένου στις θεματικές που ερευνήθηκαν επιβεβαιώνουν πολλά από τα 
πορίσματα των μελετών σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση.   
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Ωστόσο η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο 
που απαιτεί σχολαστική διερεύνηση των μηχανισμών που την απαρτίζουν. Προτάσεις για περαιτέρω 
έρευνα θα μπορούσε να είναι η διερεύνηση  του ρόλου της προϋπάρχουσας νόσου ή της ακριβούς 

επίπτωσης της κρίσης στην ψυχική υγεία. 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ60- Υποψήφια διδάκτορας  
 

Νικολακάκη Μαρία 

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 

Περίληψη  

Η παρούσα εισήγηση μελετά τις στάσεις και τις συμπεριφορές των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας όσον αφορά στις αγοραστικές τους επιθυμίες καθώς και στις στάσεις των γονέων τους όσον 
αφορά στην διαχείριση των απαιτήσεων των παιδιών τους. Επιπλέον ερευνητικά ζητήματα 
αποτελούν: η επιρροή των διαφημίσεων, οι καταναλωτικές επιθυμίες των νηπίων, οι στρατηγικές που 

ακολουθούν για να πείσουν τους γονείς τους, το πώς ανταπεξέρχεται οικονομικά η κάθε οικογένεια 
σε σχέση με τις απαιτήσεις των παιδιών της στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, καθώς και οι 

συνέπειες των πιέσεων του marketing στις ενδοοικογενειακές σχέσεις και την ψυχολογία γονέων και 
παιδιών. Συμπερασματικά, η εργασία καταλήγει ότι η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την 
κουλτούρα της κατανάλωσης, έχει πολλαπλασιάσει τους παράγοντες που εμποδίζουν τα παιδιά από 

την βίωση μιας καλής παιδικής ηλικίας, ενώ υπονομεύεται η ευημερία των γονέων μεμονωμένα αλλά 
και της οικογένειας συνολικά. Η έρευνα διενεργήθηκε πανελλαδικά, με γραπτό ερωτηματολόγιο και  

με διαστρωμάτωση ανά περιοχή σε δείγμα 140 γονιών παιδιών προσχολικής ηλικίας. 
 
Λέξεις κλειδιά: διαφήμιση, καταναλωτισμός, οικογένεια, οικονομική κρίση, παιδική ηλικία. 

1. Εισαγωγή 

Προσεγγίζοντας το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο το παιδί στην Ελλάδα ζει, 

αναπτύσσεται και διαμορφώνεται ως μελλοντικός πολίτης, εντοπίζουμε το πολιτικοοικονομικό 
σύστημα του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, το οποίο μέσω ποικίλων μηχανισμών διακυβέρνησης  
επενεργεί πάνω στα άτομα στοχεύοντας σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το επιχείρημα είναι ότι ο 

καταναλωτισμός αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς επίτευξης των επιθυμητών οικονομικών 
στόχων, όπως η κερδοφορία και η συσσώρευση κεφαλαίου, για την εκπλήρωση των οποίων 

επιστρατεύεται το marketing και η διαφήμιση, χειραγωγώντας ψυχολογικά παιδιά αλλά και γονείς, 
οι οποίοι προηγουμένως υποβάλλονται σε Λόγους (discourses) περί κατάλληλης γονεϊκότητας, όπως 
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αναλύεται παρακάτω. Εν τέλει, οι τεχνολογίες του εαυτού που υιοθετούν οι γονείς, διαμέσου της 
προτεινόμενης από την διαφήμιση κατανάλωση παιδικών ειδών, εκπορεύονται από τον φόβο τους να 
μην θεωρηθούν ανεπαρκείς γονείς και αποκλειστούν κοινωνικά είτε οι ίδιοι, είτε τα παιδιά τους.  

Στην ανάλυση θα μας βοηθήσει ο θεωρητικός συνδυασμός των θέσεων του Marx και του 
Foucault. Ο Marsden (1999:26) θεωρεί πως οι Foucault και Marx ερευνούν επί της ουσίας ένα κοινό 

πρόβλημα, όπου ο Marx εξηγεί το “γιατί” της εξουσίας και τον νόμο κίνησης της κοινωνίας με την 
θεωρία της μισθωτής σχέσης, ενώ ο Foucault εξηγεί το “πώς” της εξουσίας και τη μικροφυσική της 
κοινωνίας. Η διαλεκτική αλληλοσύνδεση ανάγκης, παραγωγής και κατανάλωσης αποτελεί κεντρική 

ιδέα στο έργο του Μαρξ, ενώ τα ζητήματα αυτά σε συνδυασμό με την ώθηση της κατανάλωσης μέσω 
της διαφήμισης αποτελούν την αφετηρία της εν λόγω εργασίας. Από την άλλη, oι θέσεις του Foucault 

δίνουν πολύτιμα εργαλεία για να αναλύσουμε τις σύγχρονες μορφές πειθάρχησης και βιοεξουσίας 
πάνω στα παιδιά και τους γονείς τους εντός του νεοφιλελευθέρου καπιταλισμού. Σύμφωνα με τον 
Foucault (1976: 38), «το σώμα είναι χρήσιμο μόνο εάν είναι ταυτόχρονα ένα υποταγμένο και 

παραγωγικό σώμα» (subjected body). Επιπλέον, ο Foucault αποκάλυψε τους τρόπους με τους οποίους 
η γνώση και η γλώσσα χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και τον έλεγχο της μάζας, ορίζοντας την 

αλήθεια ως ένα κοινωνικό κατασκεύασμα στο οποίο η γνώση και η γλώσσα χρησιμοποιούνται για 
να δικαιολογήσουν τον έλεγχο των πολιτών. 

2. Κυρίως μέρος 

Η γονεϊκότητα στον νεοφιλελευθερισμό  

Αναλυτικότερα, ο νεοφιλελευθερισμός είναι εκείνο το πολιτικοοικονομικό σύστημα το οποίο 

αναπαράγει την έννοια της ατομικής υπευθυνότητας, διευκολύνοντας την μεταφορά ευθυνών από το 
κράτος στα άτομα, και υποστηρίζει τις έννοιες της ατομικής ελευθερίας και ευθύνης, της 
επιχειρηματικότητας, και της λειτουργίας μιας ελεύθερης αγοράς ως μέσο προαγωγής της ευημερίας 

μιας κοινωνίας (Soss et al. 2009). Το πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα του νεοφιλελευθερισμού είναι 
η συστηματική χρήση της κρατικής εξουσίας, η οποία ασκείται σε διάφορες αντιδημοκρατικές 
πολιτικές και πρακτικές προκειμένου να επιβάλει τις (οικονομικές) πρακτικές της αγοράς, 

χρησιμοποιώντας μια εσωτερική διαδικασία που επαναλαμβάνεται σε διεθνές επίπεδο μεσω της 
παγκοσμιοποίησης (Νικολακάκη, 2011). Από τη νεοφιλελεύθερη προοπτική, οι πολίτες αναμένεται 

να διέπουν τις συμπεριφορές τους ώστε να είναι ανταγωνιστικοί και ευέλικτοι και να γίνουν 
οικονομικά αυτοδύναμοι στην αγορά (Cradock 2007). Η νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση ή 
κυβερνητικότητα, βασίζεται στην αντιφατική σχέση μεταξύ ελευθερίας και ελέγχου, που όχι μόνο 

λειτουργεί μέσω της ελευθερίας, αλλά επίσης, η προσωπική ελευθερία είναι μια μορφή αυτοέλεγχου 
(Rose, 1989; Foucault, 1976). Με αυτήν τη διαδικασία, τα άτομα καλούνται να συμμορφωθούν μέσω 

πρακτικών «βελτίωσης» στο όνομα της ατομικής ευτυχίας ή της κοινωνικής υγείας.  
Με παρόμοιο τρόπο διαμορφώνεται και η σύγχρονη γονεϊκότητα, η οποία καθορίζεται μέσα 

από τις σύγχρονες αντιλήψεις για την παιδική ηλικία, που έχει γίνει μια περίοδος ζωής στην οποία ο 

μοναδικός στόχος είναι να εκπαιδευτούν τα παιδιά ώστε να γίνουν λειτουργικοί ενήλικες (Qvortrup, 
2008). Η οικοδόμηση της γονεϊκής ευθύνης επεκτείνει το τρέχον πολιτικό πρότυπο της 

υπευθυνότητας, τεχνηέντως αποφεύγοντας τις δομικές δυνάμεις που δυσκολεύουν τους γονείς να 
ανταπεξέλθουν. Αυτές οι πολιτικές θέτουν τα θεμέλια για παρόμοιες πολιτικές που θεωρούν ότι όλοι 
οι γονείς, και όλες οι οικογένειες, έχουν την ίδια αφετηρία, αγνοώντας τα κοινωνικοοικονομικά 

πλαίσια στα οποία οι γονείς λειτουργούν από τον πολιτικό λόγο (Holloway & Pimlott -Wilson 2014, 
Raco 2009). Σύμφωνα με τον Jensen (2018), στον νεοφιλελευθερισμό, η απόδοση ευθύνης στους 

γονείς και ειδικότερα στην μητέρα, γίνεται «ένα αποθετήριο για τα κοινωνικά δεινά». Στις 
ανεπτυγμένες χώρες, γίνονται ολοένα αυξανόμενες προσπάθειες από τις νεοφιλελεύθερες 
κυβερνήσεις να τυποποιήσουν τις πρακτικές γονικής μέριμνας και να ενθαρρύνουν τους γονείς να 

συμπεριφέρονται ανάλογα, εμπλέκοντας τους εκπαιδευτικούς και τους κοινωνικούς λειτουργούς 
στην εφαρμογή των κανόνων (Siagian et al., 2019).  
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Προσεγγίζοντας την παιδική ηλικία, o Rose (1989) υποστήριξε ότι τα παιδιά είναι το κύριο 
αντικείμενο ελέγχου της κοινωνίας, αντικατοπτρίζοντας το γενικευμένο ενδιαφέρον των σύγχρονων 
κρατών να ρυθμίζουν και να ελέγχουν ολόκληρο τον πληθυσμό. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται 

κατανοητή σήμερα η παιδική ηλικία είναι το αποτέλεσμα μιας σύνθετης σειράς 
αλληλεπικαλυπτόμενων λόγων και πρακτικών, οι οποίες σχετίζονται στενά με τη διακυβέρνηση των 

παιδιών (Pehtelidis & Stamou, 2017), που υλοποιείται με την εκπαίδευση και την κατανάλωση. 
Συγκεκριμένα, τα προγράμματα σπουδών στοχεύουν στη συμπεριφορά και στις πρακτικές των 

παιδιών, παρεμβαίνοντας και ρυθμίζοντας το σώμα τους μέσω επεξεργασμένων και διακριτικών 

μορφών ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο, η βιοπολιτική παράγει υποκείμενα που ανταποκρίνονται στις 
επιταγές του συστήματος. Το πρόσφατο ενδιαφέρον για την προσχολική εκπαίδευση, έφερε την 

θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα για παιδιά 4 εως 6 ετών με τo 
άρθρο 33 του Νόμου 4521/2018.  

 Εν τέλει, θεωρείται ότι η ευημερία του παιδιού δεν είναι καθαρά επιστημονικό ή τεχνικό 

ζήτημα, αλλά ως επί το πλείστον πολιτικό (Parton, 2006). Υπό αυτήν την έννοια, τόσο τα 
προγράμματα σπουδών όσο και η επιβολή του καταναλωτικού μηχανισμού μέσω διαφήμισης από 

την παιδική κιόλας ηλικία αποτελούν τεχνολογίες βιοεξουσίας που ασκούνται στα παιδικά σώματα 
με στόχο την παραγωγή και αναπαραγωγή του παραγωγικού υποκειμένου και την διατήρηση της 
καθεστηκυίας τάξης. 

 
Κατανάλωση- Διαφήμιση 

Στη σύγχρονη εποχή, η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από τη μαζική βιομηχανική εργασία, έχει 
όμως ανάγκη να απασχολεί τα μέλη της ως καταναλωτές και να τα προετοιμάζει από την γέννησή 
τους για τον ρόλο αυτό. Όπως σημειώνει ο Langer (2002:67-81), τον 21ο αιώνα τα παιδιά 

επαναπροσδιορίζονται ως «ιερά», αυτή τη φορά λόγω της αγοραστικής τους δύναμης. Τα παιδιά ζουν 
τώρα σε ένα τέτοιο πολιτιστικό τοπίο στο οποίο αναγνωρίζουν τον εαυτό τους μέσα από την 
δυνατότητα τους να καταναλώνουν δημοφιλή διαφημιζόμενα προϊόντα. Επιπλέον, οι ερευνητές της 

κατανάλωσης βλέπουν τα παιδιά να καταλαμβάνουν ένα σημαντικό μέρος της καπιταλιστικής 
επέκτασης (Langer,2002: 67–81). Το παιχνίδι έχει πλήρως κεφαλαιοποιηθεί και τα παιδιά είναι 

κοινωνικοποιημένα ως καταναλωτές, όπως αποδεικνύεται από την διασταύρωση της ψυχαγωγίας με 
το εμπόριο. Ακολούθως, οι Middleton et al. (1997) απεικονίζουν τις μεγάλες πιέσεις στους χαμηλού 
εισοδήματος γονείς που αγωνίζονται να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους δεν θα περιθωριοποιηθούν. 

Είναι σαφές ότι η τοξική παιδική ηλικία σχετίζεται με την κατανάλωση, στην οποία η τηλεόραση και 
το Διαδίκτυο μυούν τα παιδιά σε γνωστικά πρότυπα και καταναλωτικά μοντέλα που ωφείλουν να 

κατέχουν προκειμένου διατηρήσουν τη θέση τους στις ομάδες συνομηλίκων (Palmer, 2006). 
Το παιδικό περιεχόμενο στα Μ.Μ.Ε., εκτός από το ενημερωτικό μήνυμα με το οποίο συνοδεύει 

την προβολή καταναλωτικών αγαθών, μεταβιβάζει επίσης ένα σύνολο κοινωνικών αξιών, 

επιθυμητών προτύπων ρόλων και συμπεριφορών της κυρίαρχης ιδεολογίας, παρέχοντας διχοτομίες 
έμφυλες αλλά και ταξικές (Williams et. al. 2009). Παράλληλα, η παρουσία της τηλεόρασης και 

άλλων ηλεκτρονικών μέσων, όπως tablet, υπολογιστές και smartphones, θεωρείται φυσική στην 
καθημερινότητα και η τεχνολογία υποδέχεται πια το παιδί στο σπίτι από τη γέννησή του. Κατα 
συνέπεια, τα ηλεκτρονικά μέσα θεωρήθηκαν ένας σημαντικός παράγοντας κοινωνικοποίησης του 

παιδιού, η οποία λειτουργεί παράλληλα με την οικογένεια και το σχολείο. Στη δημόσια σφαίρα, παρά 
τον λιγότερο ή περισσότερο εμπορικό τους χαρακτήρα, τα Μ.Μ.Ε. έχουν το προνόμιο να ασκούν 

δημόσιο «λόγο» γεμάτο νοήματα, με την κυριαρχία του οπτικοακουστικού ερεθίσματος και ιδιαίτερα 
της κινούμενης εικόνας.  

 

Οικονομική κρίση στην Ελλάδα και  οι επιπτώσεις της 

 Η ελληνική κρίση που ξεκίνησε το 2008 ως δημοσιονομική κρίση, σύντομα μετατράπηκε σε 

κρίση δημοσίου χρέους και κατέληξε σε πλήρη ύφεση. Η κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα δεν 
είναι μόνο οικονομική αλλά και κοινωνική και πολυμορφική. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι πρώτη 
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σε ανεργία μεταξύ των 28 μελών της ΕΕ (Eurostat, 2019), με αποτέλεσμα να υπάρχουν νοικοκυριά 
χωρίς καθόλου εργασία, και χιλιάδες άνεργοι νέοι να αναζητούν εργασία στο εξωτερικό (brain drain). 
Δυστυχώς, «η σημαντική αύξηση της ευέλικτης εργασίας, ιδίως μετά το 2009, απέτυχε να αυξήσει 

την απασχόληση και να μειώσει την ανεργία στην ελληνική αγορά εργασίας» (Karamanis & Hyz, 
2014: 533), αντίθετα οδήγησε σε τεράστια εργασιακή επισφάλεια. Με βάση τα στοιχεία της πλέον 

πρόσφατης Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EΛΣΤΑΤ, 2019), o 
πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχεται στο 30,0% 
(3.161.900 άτομα) του πληθυσμού της χώρας.  

Λόγω της σωματικής τους αδυναμίας και ευπάθειας, τα παιδιά στην Ελλάδα είναι τα πρώτα 
θύματα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, τα οποία επηρεάζονται πρώτα από τη μείωση των 

υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης, και δεύτερον από την κλιμάκωση της κοινωνικής 
κρίσης. Ως συνέπεια, τα παιδιά αντιμετωπίζουν πλέον αισθητά υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και 
αποστέρησης σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό (Παπαθεοδώρου & Δαφέρμος, 2010). Σήμερα 

στην Ελλάδα, το ποσοστό των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας είναι 33,3%, κατέχοντας 
την τρίτη θέση μετά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία (Ευρωπαικό Ελεγκτικό συνέδριο, 2020). 

Παρ όλο που η φτώχεια των παιδιών και των ενηλίκων αποτελούν όψεις του ίδιου νομίσματος, 
καθώς η φτώχεια των παιδιών αντανακλά την φτώχεια των οικογενειών που αυτά ανήκουν, ο 
διαχωρισμός μεταξύ φτώχειας ενηλίκων και παιδιών στον δημόσιο διάλογο οδηγεί σε μια υπόρρητη 

διάκριση μεταξύ των «ακούσια» φτωχών  και των «εκούσια» φτωχών. Η διάκριση αυτή επαναφέρει 
την ιδέα για άτομα που δεν τους αξίζει να είναι φτωχά (undeserving) και άτομα που τους αξίζει 

(deserving) καθώς η φτώχεια θεωρείται αποτέλεσμα δικών τους επιλογών (Papanastasiou et al, 2016) 
σύμφωνα με την νεοφιλελεύθερη θεώρηση.  

Η παρατεταμένη ύφεση και τα μέτρα λιτότητας, σε συνδυασμό με την μείωση των δαπανών 

για κοινωνική προστασία, έχουν πλήξει επίσης τις οικογένειες με παιδιά (Petmesidou, 2013; 
Papatheodorou, 2014). Επιπλέον, τα παιδιά σε οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν 
περισσότερα ψυχολογικά ζητήματα (π.χ. άγχος και κατάθλιψη) και προβλήματα συμπεριφοράς (π.χ. 

επιθετικότητα και αντικοινωνικότητα) ενώ είναι λιγότερο δεμένα με τους γονείς τους (Neppl et al., 
2016). 

Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι συναισθηματικές και σχεσιακές συνέπειες της οικονομικής 
πίεσης καθιστούν τη γονική μέριμνα δυσκολότερη (Conger et al., 2010). Για τους γονείς, η διαφήμιση 
και οι συνακόλουθες απαιτήσεις αγοράς των παιδιών τους δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες, καθώς 

οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι αποτελούν εμπόδιο στην κουλτούρα των «συνεχών αγορών και 
επιθυμιών». Οι εμπορικές πιέσεις για δαπάνες οδηγούν σε περισσότερη διαφήμιση, περισσότερες 

νέες αναζητήσεις, περισσότερη πίεση στους γονείς και συνεπώς, πίεση για μεγαλύτερο οικογενειακό 
εισόδημα αλλά και πιο υλιστικές στάσεις παιδιών και γονιών (Piachaud, 2007:9). Τέλος, οι Buijzen 
& Valkenburg (2003a) έδειξαν ευθεία συσχέτιση τηλεοπτικής διαφήμισης και υλισμού στα παιδιά, 

δυστυχίας και ενδοοικογενειακων συγκρούσεων. 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η ποσοτική έρευνα διενεργήθηκε πανελλαδικά, με διαστρωμάτωση ανά περιοχή, ενώ στόχος 
της ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις και οι συμπεριφορές των πεντάχρονων παιδιών όσον αφορά τις 
αγοραστικές τους απαιτήσεις αλλά και οι στάσεις των γονέων τους όσον αφορά την διαχείριση των 

απαιτήσεων των παιδιών τους αλλά και το πώς επηρεάζεται η οικογένεια από τις καταναλωτικές 
πιέσεις. Το δείγμα αποτελείται από 140 γονείς μαθητών νηπιαγωγείου, δηλαδή παιδιάν 4-6 ετών, που 

φοιτούν σε από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Ελλάδας. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις δίνονται 
κατά περίπτωση είτε σε κλίμακα likert 5-βαθμων, ή με πολλαπλή επιλογή ,ή με ανοιχτή απάντηση. 
Το εν λόγω ερωτηματολόγιο αποτελείται από τις ενότητες: 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά (10 ερωτήσεις) 
Άξονας Α.«Παιδί και καταναλωτισμός» (28 ερωτήματα) 

Άξονας Β.«Διαχείριση αγοραστικών απαιτήσεων των παιδιών» ( 11 ερωτήματα) 
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Άξονας Γ.« Ενδοοικογενειακές σχέσεις» (10 ερωτήματα) 
Άξονας Δ.« Οικονομική κρίση και οικογένεια»  (10 ερωτήματα) 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια επιλογή των βασικότερων αποτελεσμάτων, όπως προέκυψαν 
μετά την επεξεργασία στο λογισμικό SPSS. Αφού έγινε διαστρωμάτωση των δεδομένων ανά Είδος 

περιοχής, (Αστικής / Ημιαστικής και Αγροτικής) με στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ(2017), στα 
δημογραφικά της διαστρωμάτωσης, είναι αξιοσημείωτο ότι υπήρχε εντελώς αντίστροφη σχέση 
σπουδών ανά περιοχή, περισσότερη μετεκπαίδευση είχαν οι ερωτηθέντες  στις Αστικές περιοχές (με 

μεταπτυχιακά – διδακτορικά), ενώ δίχως μετεκπαίδευση  ήταν στις Αγροτικές περιοχές. Όσον αφορά 
στο επάγγελμα, περισσότεροι Δημόσιοι υπάλληλοι και Ιδιωτικοί υπάλληλοι υπήρχαν σε Αστικές 

περιοχές από ότι σε Αγροτικές περιοχές  υπήρχαν πολλοί εργάτες και αγρότες. αντίστοιχα.  
Στην ανοιχτού τύπου ερώτηση «Ποια είναι η αντίδρασή σας όταν δεν μπορείτε να καλύψετε 

κάποια αγοραστική απαίτηση του παιδιού», η αντίδραση των γονέων ήταν η Εξήγηση-αιτιολόγηση 

στο παιδί τους για το Αστικό δείγμα κατά 33.3%  και για το Αγροτικό δείγμα 22.2% , η 
Στεναχώρια/τύψεις κατά 23.8% στο Αστικό δείγμα  και 22.2% στο Αγροτικό δείγμα και το άγχος 

κατά 20.8% στο Αστικό δείγμα  και 21.2% στο Αγροτικό δείγμα.  
 

 

 
Διάγραμμα 1 . H αντίδραση των γονέων όταν δεν μπορούν να καλύψουν κάποια αγοραστική απαίτηση του παιδιού τους.  

 

 

Στην επίσης ανοιχτού τύπου ερώτηση «Ποια είναι η αντίδραση του παιδιού σας όταν του 
αρνείστε την αγορά του προϊόντος που επιθυμεί;», η πρώτη αντίδραση των παιδιών όταν δεν 
μπορούσαν να καλύψουν κάποια αγοραστική απαίτηση οι γονείς τους είναι η γκρίνια/δυσφορία για 

το Αστικό δείγμα κατά 46.7% και για το Αγροτικό δείγμα 41.1%, ο θυμός κατά 24.3% στο Αστικό 
δείγμα και 22.2% στο Αγροτικό δείγμα και η στεναχώρια κατά 26.7% στο Αστικό δείγμα και  21.1% 

στο Αγροτικό δείγμα.  
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Διάγραμμα 2. Ποια είναι η αντίδραση του παιδιού σας όταν του αρνείστε την αγορά του προϊόντος που επιθυμεί;  

 
Φάνηκε ότι οι μέσοι όροι για τον άξονα Δ. «Οικονομική Κρίση και Οικογένεια» σχεδόν 

συμπίπτουν μεταξύ Αστικού και Αγροτικού δείγματος. Έτσι, στην ερώτηση Δ.1. «Η οικονομική 
κρίση έχει βλάψει την ποιότητα ζωής μας», υπολογίστηκε Μ.Ο. 3,98/5, στην ερώτηση Γ.1.«Πιστεύω 
ότι οι παιδικές διαφημίσεις ασκούν πίεση ψυχολογική σε παιδιά και γονείς», υπολογίστηκε  Μ.Ο. 

3,84/5 ενώ στην ερώτηση Δ.6 «Δυσκολεύομαι να αλλάξω τις συνήθειες των παιδιών και προτιμώ να 
στερηθώ εγώ, παρά τα παιδιά μου», υπολογίστηκε Μ.Ο. 3,88/5. Τα αποτελέσματα αυτά 

υποδεικνύουν  ότι οι γονείς συμφωνούν πολύ με αυτές τις απόψεις. 
Στην ερώτηση Β.15 «Έχω άσχημα συναισθήματα, όπως ενοχές ή θλίψη, όταν δεν μπορώ να 

ανταπεξέλθω στις αγοραστικές απαιτήσεις των παιδιών μου», οι γονείς συμφωνούν μέτρια έως πολύ 

με Μ.Ο. 3,76/5 στην κλίμακα  likert 5-βαθμων στο σύνολο του στρωματοποιημένου δείγματος, όπως 
επίσης και στην ερώτηση Β.17 «Στην οικογένειά μας, περιορίζουμε τις αγορές των γονιών, 

προκειμένου να ικανοποιήσουμε περισσότερες απαιτήσεις των παιδιών», με  Μ.Ο. 3,66/5 στην 
κλίμακα  likert 5-βαθμων. 

  

 
 

Διάγραμμα 3. Μέσοι όροι των Β15, Β17, Γ1 και Δ1 
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Στην ερώτηση Β.10.4 «Είμαι ικανοποιημένος/η από την αγορά διαφημιζόμενων προϊόντων», 
οι γονείς συμφωνούν μέτρια με Μ.Ο. 3,02/5 στην κλίμακα  likert 5-βαθμων στο στρωματοποιημένο 
δείγμα, όπως και στην ερώτηση  Β.10.2 «Υποκύπτω συχνά στις απαιτήσεις του παιδιού και του 

αγοράζω τα προϊόντα που ζητά», που υπολογίστηκε  Μ.Ο. 2,92/5. 
Στην ερώτηση Γ.2 «Οι σύζυγοι διαφωνούμε σχετικά με την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

παιδιών και αυτό επηρεάζει την σχέση μας», βρέθηκε Μ.Ο. 2,62/5 στην κλίμακα  likert 5-βαθμων 
στο σύνολο του στρωματοποιημένου δείγματος, που δείχνει ότι οι γονείς συμφωνούν λίγο προς 
μέτρια με αυτήν την άποψη. 

Στην ερώτηση Γ.2 «Η άρνηση αγοράς κάποιου προϊόντος συνήθως οδηγεί σε διαπληκτισμό με 
το παιδί μου», βρέθηκε Μ.Ο. 2,83/5 στην κλίμακα  likert 5-βαθμων στο σύνολο του 

στρωματοποιημένου δείγματος, που δείχνει ότι οι γονείς συμφωνούν μέτρια με αυτήν την άποψη, 
όπως και στην ερώτηση Β.10.3 «Είμαι ικανοποιημένος/η  από τον τρόπο που αντιδρώ σε σχέση με 
τις απαιτήσεις του παιδιού μου για αγορά διαφημιζόμενων προϊόντων»,  με Μ.Ο. 2,80/5 στην 

κλίμακα likert 5-βαθμων. 

 
Διάγραμμα 4. Μέσοι όροι των Β10.3, Β10.4, Β10.2 και Γ2 

 
Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι οι περισσότερες ώρες παρακολούθησης τηλεόρασης συμβάλλουν 

σε περισσότερες αγοραστικές απαιτήσεις, λιγότερη συζήτηση κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων, 
αρνητικές αντιδράσεις σε ενδοοικογενειακές σχέσεις, και περισσότερες επιπτώσεις λόγω 

οικονομικής κρίσης στην οικογένεια. Στις οικογένειες όπου οι γονείς συζητούν περισσότερο με τα 
παιδιά τους κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει περισσότερη ζήτηση για 
προστασία και άμυνα στις πιέσεις της διαφήμισης και λιγότερες επιπτώσεις λόγω οικονομικής κρίσης 

στην οικογένεια, στο σύνολο του στρωματοποιημένου δείγματος. 
Όσον αφορά τα έμφυλα στερεότυπα στην διαφήμιση, η έρευνα δείχνει ότι τόσο το αστικό όσο 

και το αγροτικό δείγμα συμφώνησε ότι εμφανίζεται διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλα στις 

διαφημίσεις. Πιο συγκεκριμένα, το παιδί αντιλαμβάνεται το φύλο στο οποίο απευθύνεται η εκάστοτε 
διαφήμιση, ενώ το παιδί ζητάει ελάχιστα ως καθόλου προϊόντα που απευθύνονται για το άλλο φύλο.  

Στην ερώτηση «Με ποιόν τρόπο προσπαθεί το παιδί σας να πετύχει να του αγοράσετε κάποιο 
από τα διαφημιζόμενα προϊόντα;» υπερισχύει η απάντηση ‘εκφράζοντας επιθυμία’ με 58.82%, 
ακολουθεί η απάντηση ‘παρακαλώντας’ με 45.10% και ‘με διαπραγματεύσεις’ το 37.25%. Τέλος, 

ισοβαθμούν η ‘επίμονη απαίτηση’ και ο ‘συναισθηματικός χειρισμός’ με 19.61% στο σύνολο του 
στρωματοποιημένου δείγματος. 
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Διάγραμμα 5. Με ποιόν τρόπο προσπαθεί το παιδί σας να πετύχει να του αγοράσετε κάποιο από τα διαφημιζόμενα προϊόντα; 

 
Στην ερώτηση πολλαπλής επιλογής «ποιες από τις παρακάτω πρακτικές μπορούν να 

ενδυναμώσουν την άμυνα των παιδιών σας στις διαφημίσεις», υπερισχύει η απάντηση ‘δημιουργικός 
ελεύθερος χρόνος’ με 82,20%, ακολουθεί η ‘συζήτηση’ με 72,55%, το ‘χρονικό όριο 
παρακολούθησης’ με 56,86%, η προσεκτική επιλογή προγραμμάτων με 50,98%, η ‘εκπαιδευτική 

παρέμβαση στα σχολεία’ με 21,55% και η ‘παρέμβαση της πολιτείας’ με 21,57% (πίνακας Α). Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γονείς αναγνωρίζουν την ανάγκη ενδυνάμωσης απέναντι στις 

διαφημίσεις και ήδη έχουν αρχίσει να προβληματίζονται, να αναζητούν και να εφαρμόζουν λύσεις.  
 

 
 

Διάγραμμα 6. Ποιες από τις παρακάτω πρακτικές μπορούν να ενδυναμώσουν την άμυνα των παιδιών σας στις διαφημίσεις; 
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Πίνακας Α. Επί % απαντήσεων στην ερώτηση «άμυνα των παιδιών απέναντι στις διαφημίσεις»  

 

 
Αστική / 

Ημιαστική 
Αγροτική Σύνολο 

Άμυνα N N% N N% N N% 

Χρονικό Όριο 26 61.90 3 33.33 29 56.86 

Επιλογή Προγράμματος 23 54.76 3 33.33 26 50.98 

Συζήτηση 31 73.81 6 66.67 37 72.55 

Ελεύθερος Χρόνος 34 80.95 8 88.89 42 82.35 

Παρέμβαση Στα Σχολεία 12 28.57 2 22.22 14 27.45 

Παρέμβαση Πολιτείας 8 19.05 3 33.33 11 21.57 

Άλλο 1 2.38 0 0 1 1.96 

 

5. Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα είναι σαφές ότι ο καταναλωτισμός επηρεάζει την 

οικογενειακή ζωή, ενώ τα παιδιά αισθάνονται δυσαρέσκεια που οι γονείς τους αδυνατούν να 
ανταπεξέλθουν. Οι γονείς είναι επίσης ευάλωτοι στις κοινωνικές επιπτώσεις της διαφήμισης, καθώς 
αισθάνονται ένοχοι που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά αυτά που ζητά το παιδί και υπαίτιοι 

που το παιδί τους στεναχωρείται.  
Υπό τις συνθήκες της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης, το πνεύμα του υπερ-καταναλωτισμού 

και του ακραίου ανταγωνισμού που τροφοδοτεί τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς δημιουργεί μια 
ένταση μεταξύ του καταναλωτικού δυναμικού και των κοινωνικά κατασκευασμένων επιθυμιών των 
καταναλωτών, που οδηγεί σε δύο μορφές παιδικής ηλικίας αφενός, η παιδική ηλικία των «εχόντων» 

και, αφετέρου, η παιδική ηλικία «μη εχόντων» (Daskalakis, 2015).  
Ανάγκη που εκπορεύεται από πάνω αποτελέσματα είναι η έρευνα να συνεχιστεί και αναπτύχθει 

προς την κατεύθυνση της άμυνας και της προστασίας της οικογένειας και τις παιδικής ηλικίας από 
τις διαφημιστικές πιέσεις. Καθώς σκιαγραφήθηκε η παραπάνω ανάγκη, συνεχίζουμε την έρευνα  με 
σκοπό την ανάδειξη της συμβολής της εκπαίδευση στα Μ.Μ.Ε.  για γονείς και παιδιά, αλλά και της 

ενεργητικής διαμεσολάβησης των γονέων, που σε συνεργασία με τα παιδιά τους θα αναπτύξουν την 
κριτική τους συνείδηση, αναχαιτίζοντας τις πρακτικές της διαφημιστικής χειραγώγησης με σκοπό τη 

κέρδοφορία. 

Βιβλιογραφία (Βιβλιογραφικές αναφορές) 

Ελληνόγλωσση 

 

ΕΛΣΤΑΤ. (2019). Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, 
https://www.statistics.gr/documents/20181/14632616/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE
%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82+%CE%A6%CF%84%CF%8E%CF%87%CE

%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82+%28+2019+%29.pdf/30f0529c-ba53-e260-f1dc-
cd35d6b6530a, ανακτήθηκε  στις 20/4/21. 

Ευρωπαικό Ελεγκτικό Συνέδριο, (2020). Καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_20/SR_child_poverty_EL.pdf, 
ανακτήθηκε στις 20/4/21 

Νικολακάκη, Μ.(Επιμ.).(2011).Η Κριτική Παιδαγωγική στο Νέο Μεσαίωνα.Αθήνα:Σιδέρης 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

243 

Νόμος 4521/2018,  Φύλλο Εφημερίδας της Ελληνικής κυβέρνησης  38/Α/02.03.2018): Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. 
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/n.4521-18.pdf, ανακτήθηκε  στις 20/4/21.  

Παπαθεοδώρου, Χ., & Δαφέρμος, Γ. (2010). Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια: 
Μια εμπειρική διερεύνηση για την επίδραση της οικονομικής μεγέθυνσης και της κοινωνικής 

προστασίας σε Ελλάδα και ΕΕ., 
https://www.researchgate.net/publication/277140080_Makrooikonomiko_periballon_anisote
ta_kai_phtocheia_Mia_empeirike_diereunese_gia_ten_epidrase_tes_oikonomikes_megethy

nses_kai_tes_koinonikes_prostasias_se_Ellada_kai_EE, ανακτήθηκε  στις 20/4/21. 
Παπαθεοδώρου, Χ., & Παπαναστασίου, Σ. (2017). Έκθεση UNICEF: Η Κατάσταση των Παιδιών 

στην Ελλάδα 2017. Τα παιδιά της κρίσης., 
https://www.researchgate.net/publication/317056784_Ekthese_UNICEF_E_Katastase_ton_
Paidion_sten_Ellada_2017_Ta_paidia_tes_krises, ανακτήθηκε στις 20/4/21 

Φουκώ ,Μ. (1976) Επιτήρηση και τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής, Αθήνα 

Ξενόγλωσση 

Buijzen, M., & Valkenburg, P. M. (2003a). The effects of television advertising on materialism, 
parent Child conflict, and unhappiness: A review of research. Journal of Applied 
Developmental Psychology, 24(4), 437–456. 

Conger, R. D., Conger, K. J., & Martin, M. J. (2010). Socioeconomic status, family processes, and 
individual development. Journal of Marriage and Family, 72,  685-704 

Cradock, G. ( 2007). The Responsibility Dance: Creating Neoliberal Children. Childhood 14: 153–
72. 

Daskalakis, D. (2015). Crisis, Childhood and Children’s Rights: Α Modern Sociological Approach. 

International Journal of Social Pedagogy – Special Issue ‘Social Pedagogy in Times of Crisis 
in Greece’ 4(1), 165-176, DOI: 10.14324/111.444.ijsp.2015.v4.1.012 

Eurostat, (2019). Unemployment statistics and beyond, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Unemployment_statistics_and_beyond, ανακτήθηκε  στις20/4/21 
Fording, R., & Schram, S., & Soss, J. (2009). Governing the Poor: The Rise of the Neoliberal 

Paternalist State. 
https://www.researchgate.net/publication/228211551_Governing_the_Poor_The_Rise_of_th

e_Neoliberal_Paternalist_State, ανακτήθηκε στις 20/4/21. 
Holloway, S., L., &  Pimlott-Wilson., H (2014). Enriching Children, Institutionalizing Childhood? 

Geographies of Play, Extracurricular Activities, and Parenting in England. Annals of the 

Association of American Geographers. 104 - Online first. 10.1080/00045608.2013.846167 
Jensen, T. (2018). Parenting the Crisis: The Cultural Politics of Parent-Blame. Bristol: Policy Press.  

Karamanis, K, & Hyz, Α. (2014). FlexibleWorking and Unemploymen inGreece An Analysis and 
Review of the Evidence. International Journal of Academic Researc in Business and Social 
Sciences 4: 533–42. 

Langer, B.(2002). Commodified Enchantment: Children and Consumer Capitalism, Thesis Eleven, 
69, pp. 67– 81 

Marsden, R.,(1999). The Nature of Capital- Marx after Foucault. Routledge. 
Middleton, S., Ashworth, K., and Braithwaite, I. (1997). Small Fortunes: Spending on Children, 

Childhood Poverty and Parental Sacrifice, Joseph Rowntree Foundation, York. 

Neppl, K., Senia, M., & Donnellan, B. (2016). Effects of economic hardship:  Testing the family stress 
model over time. Journal of Family Psychology, 30,  12-21. 

Palmer, S. (2006). Toxic Childhood: how the modern world is damaging our children and what we 
can do about it. London: Orion 

Papanastasiou, S. & Papatheodorou, C.& Petmesidou, M. (2016).Child poverty and intergenerational 

poverty transmission in the E. In Petmesidou, M., Papatheodorou, C., Delamonica E.& Aldrie 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/n.4521-18.pdf


Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

244 

H.-L. (Eds): Child Poverty, Youth (un) Employment and Social Inclusion, Stuttgart: 
CROP/ibidem,pp.67-89 

Parton, N. (2006). Safeguarding childhood: Early intervention and surveillance in a late modern 

society. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan 
Pechtelidis, Y., & Stamou, A.G. (2017). The “competent child” in times of crisis: a synthesis of 

Foucauldian with critical discourse analysis in Greek pre-school curricula. Palgrave 
Communications. 3:17065 

Petmesidou, M. (2013), Crisis and austerity: A painful watershed for the Greek welfare state, 

Political Insight, Political Studies Association, https://www.psa.ac.uk/insight-
plus/blog/crisis-and-austerity-painful-watershed-greek-welfare-state, ανακτήθηκε στις 

20/4/21 
Piachaud, D (2007) Freedom to be a child: commercial pressures on children. CASEpapers (127). 

Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics and Political Science, 

London, UK 
Qvortrup, J. (2008). Childhood in the welfare state. In: James A, James AL (eds) European 

childhoods: Cultures, politics and childhoods in Europe. Palgrave Macmillan, Houndmills, 
pp 216–233 

Raco, M. ( 2009). From Expectations to Aspirations: State Modernisation, Urban Policy, and the 

Existential Politics ofWelfare in the UK. Political Geography 28: 436–44. 
Rose, N. (1989). Governing the Soul. London: Routledge 
Siagian, C.; Arifiani, S.; Amanda, P.; Kusumaningrum, S. (2019) Supporting Children, Blaming 

Parents: Frontline Providers’ Perception of Childhood’s Adversity and Parenthood in 

Indonesia. Soc. Sci., 8, 64. 
Williams, D., & Martins, N., & Consalvo, M.,& Ivory, J. (2009). The virtual census: Representations 

of gender, race and age in video games. New Media & Society - NEW MEDIA SOC. 11. 
815-834. 10.1177/1461444809105354. 

 

 

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ-ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

Τζαγκαράκης Στυλιανός Ιωάννης 

Διδάσκων και Ερευνητής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού 

Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) 
 

Παππάς Ηλίας 

Υποψήφιος Διδάκτορας και Ερευνητής Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
Κρήτας Δημήτριος 

Υποψήφιος Διδάκτορας και Field Manager του Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης, 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ελληνικού 
Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) 

 

Περίληψη  

Αναμφισβήτητα, οι οικονομικές προκλήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην 

Ελλάδα βρίσκονταν συνεχώς στο προσκήνιο. Ωστόσο, ένας τομέας που αξίζει περισσότερη προσοχή 
και ανάλυση είναι η κοινωνική ευπάθεια ή κοινωνική ευαλωτότητα. Η εφαρμογή μέτρων λιτότητας 
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κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης οδήγησε σε σημαντικές υποχωρήσεις στον τομέα της 
κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα, με συνέπεια την αποδυνάμωση της οικονομικής ικανότητας και  
την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης για ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού. Ως εκ τούτου, ο 

σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εστιάσει σε πτυχές των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην 
κοινωνική ευπάθεια-ευαλωτότητα στην Ελλάδα από το 2008 έως το 2020. Μπορεί κάποιοι να 

θεωρούν ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε το 2018 με την τυπική έξοδο από τα 
μνημόνια, όμως η διατήρηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων στη μεταμνημονιακή εποχή, σε 
συνδυασμό με την κρίση του νέου κορωνοϊού που ακολούθησε, εντείνουν τις πιέσεις προς τις 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.  
Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική ευπάθεια, Κοινωνική ευαλωτότητα, μέτρα 

λιτότητας, Ελλάδα 

1. Εισαγωγή 

Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης του 2008 έως σήμερα προκλήθηκαν σημαντικές 

κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνέπειες σε Ευρωπαϊκά κράτη κυρίως της περιφέρειας της 
Ευρωζώνης, καθώς η κρίση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο κοινωνικό κράτος (Tzagkarakis et 

al., 2020). Οι επιπτώσεις ήταν πιο σημαντικές κυρίως σε κράτη της νοτίου Ευρώπης, τα οποία είχαν 
ήδη χρονίζοντα και συσσωρευμένα προβλήματα, όπως ασθενέστερους θεσμούς και πιο αδύναμες 
οικονομικές επιδόσεις, κάτι που προκάλεσε αύξηση της ανεργίας και της κοινωνικής ευαλωτότητας, 

με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για σημαντικό μέρος του πληθυσμού των χωρών αυτών, παρά τις 
πρωτοβουλίες και τους στόχους της ΕΕ με σκοπό τη μείωση του αριθμού των πολιτών που ανήκουν 

σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, 2002). Από το 2010 έως το 2018 η Ελλάδα επλήγη σημαντικά από την οικονομική κρίση, 
ενώ για τη διάσωσή της χρειάστηκαν τρία προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Για να γίνει 

αντιληπτό το πόσο εκτεταμένη ήταν η οικονομική κρίση στην Ελλάδα αξίζει να σημειωθεί ότι 
υπήρχαν σοβαρές ανεπάρκειες στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας πριν το ξέσπασα της 
οικονομικής κρίσης (Matsaganis, 2012; Ferrera, 1996), οι οποίες εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της 

κρίσης με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που θεσπίστηκαν. Έτσι, η ανεργία έφτασε σε επίπεδα 
ρεκόρ με τα μέτρα απορρύθμισης της αγοράς εργασίας που επιβλήθηκαν, ενώ οι μισθοί και οι 

συντάξεις μειώθηκαν δραστικά (Adam, Papatheodorou, 2016). Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης 
είναι η ανάλυση κρίσιμων πτυχών της κοινωνικής ευαλωτότητας, εξετάζοντας –παράλληλα- τις 
μακροπρόθεσμες κοινωνικές επιπτώσεις που δημιούργησε η οικονομική κρίση. 

Με δεδομένο ότι στη διεθνή βιβλιογραφία έχει πραγματοποιηθεί αρκετή έρευνα πάνω στο 
ζήτημα στο παρελθόν, επιδιώκεται μια κριτική προσέγγιση και εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων 

για την ελληνική περίπτωση, καθώς είναι μια χώρα που το σύστημα κοινωνικής προστασίας της 
προσιδιάζει σε αυτά του μοντέλου της νοτίου Ευρώπης, αποτελεί μια χώρα που δοκιμάστηκε έντονα 
από την οικονομική κρίση, ενώ η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης επηρέασε έντονα την 

κοινωνική συνοχή. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος 

Η μεθοδολογία αυτής της μελέτης βασίζεται αρχικά στην ανάλυση των εννοιών της κοινωνικής 
ευπάθειας και ευαλωτότητας και στηρίζεται στην επεξεργασία δευτερογενών δεδομένων σε πεδία, 

τα οποία, σε σημαντικό βαθμό, καθορίζουν το επίπεδο της κοινωνικής ευαλωτότητας και των 
συνακόλουθων προεκτάσεων σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι 

αυξήθηκε ο κίνδυνος του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανισότητας και των ποσοστών φτώχειας, 
ιδιαίτερα για τους νέους, γεγονός που αυξάνει την κοινωνική ευπάθεια και ευαλωτότητα ενώ εντείνει 
παράλληλα την αναγκαιότητα παρέμβασης από το κοινωνικό κράτος. 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

246 

2.2. Οι διαστάσεις της κοινωνικής ευαλωτότητας 

Η κοινωνική ευπάθεια (social vulnerability) αποτέλεσε ένα ευρύ ζήτημα επιστημονικού 
διαλόγου ήδη από τη δεκαετία του 1990, ενώ από τις αρχές του 2000 και καθ’ όλη τη δεκαετία αυτή 

ξεκίνησε να χρησιμοποιείται σε μια πιο συντονισμένη προσπάθεια προσδιορισμού του όρου που 
τελικά οδήγησε σε άνθηση της χρήσης της σε διάφορους κλάδους (Spini et al., 2013). Έτσι, ο όρος 

της κοινωνικής ευπάθειας ξεκίνησε να χρησιμοποιείται για να εξηγήσει συγκεκριμένους κινδύνους 
σε διάφορα επιστημονικά πεδία όπως αυτού του περιβάλλοντος, της οικονομίας, της κοινωνίας κ.λπ. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές φορές υφίσταται ασάφεια ως προς τη διάκριση μεταξύ ευπάθειας 

και ευαλωτότητας. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις διαφορές θα πρέπει να 
αναφέρουμε ότι η κοινωνική ευπάθεια σχετίζεται με την κατάσταση που άτομα ή ομάδες βιώνουν 

ένα κοινωνικό πρόβλημα ενώ η κοινωνική ευαλωτότητα με την κατάσταση του κινδύνου της βίωσης 
του κοινωνικού προβλήματος.  

Στο πλαίσιο της θεωρητικής συζήτησης αναπτύχθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις με το 

πέρασμα των ετών. Σύμφωνα με τον Vasta (2004:10) «ένα άτομο, ένα νοικοκυριό ή μια κοινότητα 
μπορεί να θεωρηθεί ευάλωτο όταν υπάρχει πιθανότητα να βιώσουν ένα επίπεδο ευημερίας που είναι 

κάτω από ένα κοινωνικά αποδεκτό όριο», ενώ ο Chambers (2006: 33) από την άλλη προσπάθησε να 
δώσει περισσότερη βαρύτητα στα εγγενή στοιχεία της ευπάθειας, αναφέροντας ότι «η ευπάθεια […] 
αναφέρεται σε απρόβλεπτο στρες και στη δυσκολία αντιμετώπισής του. Η ευπάθεια έχει έτσι δύο 

πλευρές: Μια εξωτερική πλευρά των κινδύνων, των σοκ και του άγχους στα οποία υπόκειται ένα 
άτομο, ή ένα νοικοκυριό, και μια εσωτερική πλευρά που είναι η εγγενής αδυναμία, που σημαίνει 

έλλειψη μέσων για την αντιμετώπιση των απωλειών. Η απώλεια μπορεί να έχει πολλές μορφές 
[μπορεί] να λάβει τη μορφή της σωματικής ασθένειας, της οικονομικής φτώχειας, της κοινωνικής 
εξάρτησης, της ταπείνωσης ή της ψυχολογικής βλάβης». Οι Morrone et al. (2016: 6) προσπάθησαν 

να θέσουν την έννοια της ευαλωτότητας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφέροντας ότι «με την ευρύτερη 
έννοια, η ευαλωτότητα […] αναφέρεται στην κατάσταση ατόμων, νοικοκυριών ή κοινοτήτων που 
εκτίθενται σε πιθανή βλάβη από έναν ή περισσότερους κινδύνους. Αναφέρεται επίσης στην αδυναμία 

αυτών των ανθρώπων ή ομάδων να προβλέψουν, να αντέξουν και να ανακάμψουν από τη ζημία που 
προκλήθηκε από δυσμενή σοκ». 

Επιπροσθέτως, με την ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης και την αύξηση της μετανάστευσης 
τέθηκαν και άλλα ζητήματα κοινωνικής ευαλωτότητας, ενώ οι εθνοτικές μειονότητες συνδέθηκαν με 
υψηλά ποσοστά κοινωνικής ευπάθειας εν συγκρίσει με τον γηγενή πληθυσμό. Σε αυτό το πλαίσιο οι 

Ervasti et al., (2012: 26) ανέπτυξαν το σκεπτικό τους αναφορικά με τη σχέση νέων κοινωνικών 
κινδύνων και την επιτυχή είσοδο στην αγορά εργασίας, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι κίνδυνοι μπορεί 

να γίνουν πιο έντονοι για τις εθνοτικές και κοινωνικές μειονότητες από ότι για τον γενικό πληθυσμό. 
Κάτι, που μπορεί να συμβαίνει λόγω της μειωμένης ικανότητας του κράτους και της οικογένειας να 
παράσχει αρκετές ευκαιρίες τόσο για την αξιοποίηση της φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, όσο 

και για την πρόσβαση σε επαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση. Ο Leoni (2016: 835) προσέφερε 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των «κοινωνικά ευάλωτων 

ομάδων». Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα υπογράμμισε την σημασία που έχει το κοινωνικό και 
οικονομικό υπόβαθρο, το φύλο, η εθνικότητα, η κοινωνική τάξη, η φτώχεια, η ανεργία και οι ανάγκες 
υγείας.  

Ως προς τη σχέση κοινωνικής ευαλωτότηας και εργασίας, ο Atkinson (2000) υποστήριξε ότι ο 
όρος περιέχει τους μακροχρόνια άνεργους, καθώς και εκείνους που ταξινομούνται ως ανενεργοί και 

όχι απλώς άνεργοι. Η απασχόληση νοείται, υπό αυτούς τους όρους, ως καθοριστικός παράγοντας της 
αύξησης των κοινωνικών κινδύνων για το άτομο. Ωστόσο, αρκετές μελέτες (Pillinger, 2001; Ditch, 
Roberts, 2002; Kotroyannos et al. 2015) τόνισαν την ανάγκη διερεύνησης και εντοπισμού των 

προσωπικών και κοινωνικών παραγόντων που οδηγούν στον αποκλεισμό από την απασχόληση, όπως 
το χρέος, οι οικογενειακές δυσκολίες, η εκπαίδευση και η έλλειψη δεξιοτήτων. 

Οι προαναφερθείσες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες αποτελούν το «πεδίο» στο οποίο οι 
κοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να αναπτυχθούν και να αυξήσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
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ανισότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, το κοινωνικό κράτος μέσω των κοινωνικών του υπηρεσιών, καθιστά 
την κοινωνική αλληλεγγύη ένα ισχυρό εργαλείο για τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης 
(Spicker, 2014), ενώ είναι δεσμευμένο προς την κατεύθυνση της ρύθμισης των κοινωνικών δυνάμεων 

ή των δυνάμεων της αγοράς προκειμένου να επιτύχει μεγαλύτερη ισότητα (Orloff, 1996; Ruggie 
1984). Ωστόσο, η «κοινωνική ευαλωτότητα» διαφέρει από την έννοια της φτώχειας, καθώς 

περιλαμβάνει πτυχές που δεν σχετίζονται αποκλειστικά με αυτό καθαυτό το επίπεδο εισοδήματος. 
Αυτές οι πτυχές αφορούν τη στέγαση, την απασχόληση, τη φροντίδα των παιδιών, τις σχέσεις 
εξάρτησης, τα οικογενειακά μοντέλα και τις δυσκολίες κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην 

απασχόληση. Μάλιστα, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η ευαλωτότητα στην αγορά εργασίας έχει 
εξαπλωθεί και σε πιο μορφωμένα τμήματα του πληθυσμού (Häusermann et al., 2015: 235). Τέλος, η 

κοινωνική ευαλωτότητα δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες ή κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και σε άτομα που είναι μονίμως εκτεθειμένα σε αστάθεια 
και είναι ανεπαρκώς ενσωματωμένα στην κοινωνία ή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της επισφάλειας 

(Ranci, 2010). 

2.3. Πτυχές της κοινωνικής ευαλωτότητας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης 

Σύμφωνα με αρκετές μελέτες, το ελληνικό κοινωνικό κράτος αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα του Νοτιοευρωπαϊκού μοντέλου και παρουσιάζει δομικά προβλήματα που εμποδίζουν 

την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά του ενώ εμφανίζει υψηλά ποσοστά κοινωνικής 
ευπάθειας και κοινωνικής ευαλωτότητας (Ferrera, 2010). Η οικονομική κρίση με τους περιορισμούς 

που έθεσε, επαύξησε τα κοινωνικά προβλήματα που ενυπήρχαν διογκωμένα σε σχέση με τον 
Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι γεγονός ότι οι χρηματοδοτικοί περιορισμοί δημιούργησαν έντονες 
πιέσεις στο ελληνικό κοινωνικό κράτος (Celi et al, 2017; Dotti, Sani, Magistro, 2016; Petmezidou, 

Guillén, 2014; Ryner, 2015). Αποτέλεσμα αυτών ήταν η διόγκωση της γενικής και νεανικής ανεργίας, 
της επισφάλειας, του κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (Τζαγκαράκης, 2017). 
Οι πιέσεις έλαβαν κυκλικό χαρακτήρα, καθώς η μείωση της απασχόλησης μείωσε περαιτέρω τα 

έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος πιέζοντάς το ακόμα περισσότερο. Οι επιπτώσεις όλων αυτών 
ήταν ακόμη εντονότερες στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες ή 

οι νέοι 16 έως 25 ετών εκτός εκπαίδευσης κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs) (Kotroyannos et 
al, 2015). 

Ταυτόχρονα, η μείωση της καταναλωτικής ικανότητας των πολιτών επέφερε ποικίλες 

επιπτώσεις στις διαφορετικές κοινωνικο-οικονομικές ομάδες, με τις εντονότερες να εμφανίζονται για 
τις πιο ευάλωτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μεσαία στρώματα υπέστησαν σημαντικές μειώσεις 

στα εισοδήματα και στο επίπεδο διαβίωσής τους. Αυτό ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης της 
φορολόγησης όσο και της μείωσης των εισοδημάτων, με τελική συνέπεια τη μείωση της 
κατανάλωσης και την αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις (Bell,  

Blanchflower, 2015; Boot, Wilson, Wolf, 2015). Οι πιο ευάλωτες ομάδες περιήλθαν σε κατάσταση 
φτώχειας ή κινδύνου φτώχειας, ενώ η αδυναμία να ξεφύγουν από αυτή διευρύνθηκε (Laparra et al., 

2012; Matsaganis, 2018). Η Ελλάδα εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά υλικής αποστέρησης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης (Eurostat, 2019a) ενώ η ανικανότητα του 
κοινωνικού κράτους να προάγει πολιτικές κοινωνικής προστασίας που θα ενίσχυαν την κοινωνική 

συνοχή, είναι εμφανής. 
Το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά 24,33% μεταξύ 2008 και 2017 με αποτέλεσμα η 

κοινωνική ευαλωτότητα να αυξηθεί. Οι νέοι φαίνεται ότι ήταν ανάμεσα στους πιο ευάλωτους κατά 
τη διάρκεια της κρίσης, καθώς η φτώχεια αυξήθηκε λόγω και της έλλειψης απασχόλησης (Eurostat, 
2019b). Ταυτόχρονα, η μείωση των κρατικών εσόδων συνοδεύθηκε από αύξηση της απαίτησης για 

κοινωνικές παροχές λόγω της επαύξησης των κοινωνικών προβλημάτων, όπως η ανεργία (Venieris, 
2013). Η δε μείωση των κρατικών δαπανών λόγω και των μνημονιακών δεσμεύσεων επέτεινε τις 

δυσκολίες πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, όπως αυτό της υγείας, με συνέπεια την αύξηση της 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

248 

μη ικανοποίησης των αναγκών υγείας (Kalafati, 2012; Karamanoli, 2012; Karatzanis et al., 2012; 
Kentikelenis et al., 2011; Tsiligianni, 2013; Tsiligianni et al., 2014; Vandoros et al., 2013; Zavras et 
al. al., 2016). Οι επιπτώσεις αυτές ήταν ακόμη εντονότερες για τις πιο ευάλωτες ομάδες οι οποίες δε 

διέθεταν την οικονομική δυνατότητα ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες υγείας (Karanikolos et al. 
2013). Όπως γίνεται σαφές από το παρακάτω διάγραμμα, οι πολίτες με χαμηλότερα εισοδήματα (οι 

πιο ευάλωτοι) αντιμετώπισαν αυξανόμενες δυσκολίες για την κάλυψη των αναγκών υγείας. Αυτό 
αναδεικνύει τόσο την αύξηση της κοινωνικής ανισότητας όσο και την επίταση των προβλημάτων 
ευαλωτότητας και ευπάθειας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης (Τζαγκαράκης, 

2017).  
 

 
 

Διάγραμμα 1: Μη ικανοποίηση αναγκών υγείας ανά εισοδηματικό πεμπτημόριο στην Ελλάδα (1=χαμηλότερο, 5=υψηλότερο) 

(Στοιχεία από: Τζαγκαράκης, 2017) 

 

Η αύξηση της κοινωνικής ευαλωτότητας καθίσταται ευδιάκριτη και από άλλους δείκτες. Μετά 
από σχεδόν μια δεκαετία κρίσης στην Ελλάδα φαίνεται ότι υφίσταται ένα σοβαρό πρόβλημα ισότιμης 

πρόσβασης στην εκπαίδευση και μείωσης του κινδύνου παιδικής φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού. Το 2008, όπως διαφαίνεται στο διάγραμμα 2, η Ελλάδα εμφανίζει υψηλά ποσοστά 

πρόσβασης στην εκπαίδευση και κινδύνου παιδικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 
Αντιθέτως, το 2017 η κατάσταση, λόγω της κρίσης, φαίνεται να έχει αντιστραφεί, καθώς τα 
προβλήματα ισότιμης πρόσβασης έχουν διογκωθεί. Καθώς η εκπαίδευση αποτελεί την κύρια 

διαδικασία κοινωνικοποίησης, ατομικής ανάπτυξης και συνακόλουθα κοινωνικής ευημερίας, τα 
συγκεκριμένα στοιχεία αναδεικνύουν την αδυναμία του κοινωνικού κράτους να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες των πολιτών του, καθώς και τη διόγκωση της κοινωνικής ανισότητας και της κοινωνικής 
ευαλωτότητας.   
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Διάγραμμα 2: Ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και κίνδυνος παιδικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (Στοιχεία 

επεξεργασμένα από τους συγγραφείς που προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων των Bertelsmann Stiftung και Eurostat 

3. Συμπεράσματα 

Η μελέτη αναδεικνύει ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα δυσχέρανε την κατάσταση για τις 
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Από τα ενδεικτικά στοιχεία που αναλύθηκαν παραπάνω καθίσταται 
κατανοητό ότι το ελληνικό κοινωνικό κράτος αντιμετωπίζει διευρυνόμενες δυσχέρειες 

αντιμετώπισης των αυξανόμενων κοινωνικών προβλημάτων, με άμεση συνέπεια την περιστολή των 
κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως αυτά στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην 

κοινωνική προστασία.  
Είναι επίσης εμφανές ότι οι δομικές αδυναμίες του ελληνικού κοινωνικού κράτους  

διογκώθηκαν με την περιστολή των δαπανών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Δεδομένου 

ότι η συγκεκριμένη οικονομική κρίση διατηρήθηκε για περίπου μια δεκαετία και η ανάκαμψη που 
διαφαινόταν ότι ακολουθεί, ανακόπηκε βιαίως από την υγειονομική κρίση της COVID-19, είναι 

περισσότερο απαραίτητο από ποτέ το κοινωνικό κράτος να μεταρρυθμιστεί με γνώμονα τον 
συνδυασμό συμπερίληψης και αποτελεσματικότητας. Η οικονομική κρίση ως εξωτερικός 
παράγοντας διόγκωσε σημαντικά τα κοινωνικά προβλήματα, όπως η εισοδηματική ανισότητα, η 

φτώχεια που συνδέεται με την αδυναμία πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή με την επισφαλή 
απασχόληση, καθώς και η αδυναμία ικανοποίησης ζωτικών αναγκών, όπως αυτές της υγείας. 

Ταυτόχρονα, η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και ο κίνδυνος παιδικής φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού φαίνεται να συσχετίζονται και να επαυξάνονται ανατρέποντας την θετική εικόνα που 
υπήρχε έως το 2008.  

Είναι γεγονός ότι η πολυδιάστατη κρίση επηρέασε αρνητικά την κοινωνική συνοχή στην 
Ελλάδα και επαύξησε τα κοινωνικά προβλήματα, ιδιαιτέρως για τους πιο ευάλωτους πολίτες. Όλη 
αυτή η κατάσταση οδηγεί ξανά την επιστημονική συζήτηση στο ζήτημα του σχεδιασμού και της 

υιοθέτησης στοχευμένων πολιτικών που θα προέρχονται από διάγνωση αναγκών και προβλημάτων 
(εμπειρική θεμελίωση) και οι οποίες θα ενισχύσουν το κοινωνικό κράτος ώστε αφενός να καταστεί 

περισσότερο αποτελεσματικό και αφετέρου, αυτή η αποτελεσματικότητα να μεταφραστεί σε 
συμπερίληψη και όχι σε διατήρηση των ανισοτήτων πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά. Το 
ανησυχητικό στοιχείο, ιδιαίτερα λόγω και του ξεσπάσματος της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, είναι 

ότι παρά το γεγονός ότι τυπικά η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έληξε, τα κοινωνικά προβλήματα 
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που δημιουργήθηκαν εν μέσω της κρίσης, παραμένουν. Το κοινωνικό κράτος φαίνεται να μην είχε 
την ικανότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτά τα κοινωνικά προβλήματα, τα οποία 
αναμένεται να αυξηθούν λόγω της υγειονομικής κρίσης και των οικονομικών δυσχερειών που 

προκαλεί, εφόσον δεν υπάρξει οργανωμένη αντιμετώπιση.  
Η συγκεκριμένη ανάλυση πρόσφερε μια βασική εικόνα για την κατάσταση των πραγμάτων ως 

προς την κοινωνική ευαλωτότητα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης αλλά 
προφανώς δεν μπορεί να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία περί του ζητήματος λόγω έλλειψης χώρου και 
καθώς οι διαστάσεις του είναι πολυποίκιλες. Είναι βέβαιο όμως ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα ως 

προς το ζήτημα της κοινωνικής ευαλωτότητας στην Ελλάδα, τις πολλαπλές διαστάσεις αυτής και την 
κατάσταση των πραγμάτων κατά τη μετάβαση από την οικονομική στην υγειονομική κρίση.  
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή προσεγγίζεται η έννοια της εργασιακής επισφάλειας σε θεωρητικό επίπεδο 

αλλά και στη βάση της εμπειρικής μας έρευνας η οποία εστιάζει σε υποκείμενα που βιώνουν την 
εργασιακή επισφάλεια από τη θέση του επαγγελματία εκπονητή φοιτητικών εργασιών. Πιο 

συγκεκριμένα, αναλύεται με ποιον τρόπο αυτοί αντιμετωπίζουν άλλες επισφαλείς κοινωνικές ομάδες 
(μετανάστες/πρόσφυγες & άνεργους νέους), θέλοντας να διερευνήσουμε αν η εμπειρία της 
επισφάλειας δημιουργεί ένα γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη αλληλεγγύης ή, αντιθέτως, αν οι 

επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης ωθούν τα άτομα σε “κοινωνικό κανιβαλισμό” και πολιτική 
παθητικότητα. 

 
Λέξεις κλειδιά: επισφάλεια, φοιτητικές εργασίες, Latent Class Analysis 

1. Θεωρητική πλαισίωση 

1.1.  Εισαγωγή 

Ο όρος «επισφάλεια» (precarity) συνδέεται με την απουσία εργασίας ή τη μη μόνιμη και 

ασφαλή εργασία, αλλά και με την απουσία ελέγχου ή τον περιορισμένο έλεγχο πάνω σε αυτήν. 
Μπορεί να συνδεθεί, ωστόσο, και με την ασυμφωνία ανάμεσα στο κοινωνικό στάτους και την 
εκπαίδευση/τα προσόντα που διαθέτουν τα άτομα (Standing, 2011). 

Στην εποχή της νεωτερικότητας, αυτό που ζητείται από τα άτομα και κυρίως από τους νέους, 
είναι να βρίσκονται σε μία διαρκή κινητικότητα αναφορικά με την επαγγελματική τους εξέλιξη. Η 
κινητικότητα αυτή, ωστόσο, δεν είναι γραμμική, δεν έχει συνέχεια ούτε είναι ανοδική, καθώς 

βασίζεται σε μια διαρκή μεταπήδηση από αντικείμενο σε αντικείμενο ή από πρότζεκτ σε πρότζεκτ 
προϋποθέτοντας συχνά μικρότερα ή μεγαλύτερα διαστήματα ανεργίας ανάμεσα στις διάφορες φάσεις 

απασχόλησης.  
Το δημοφιλές σύνθημα της ευελιξίας, δεν είναι παρά μια ελαστικοποίηση των όρων εργασίας 

που ενέχει την εκμετάλλευση και την επισφάλεια. Ο διαρκής κίνδυνος να βρεθεί κανείς εκτός 

εργασίας ή να υποβαθμιστεί εργασιακά και κοινωνικά, η συνεχής αίσθηση ότι η εργασία δεν 
λειτουργεί με τρόπο που να βοηθά το άτομο να αυτοπραγματώνεται ενισχύοντας την ταυτότητά του 

(εξαιτίας της ετεροαπασχόλησης ή της υποαπασχόλησης), η αδυναμία προγραμματισμού της ζωής, 
το διαρκές αίσθημα αναλωσιμότητας, περιττότητας και αχρηστίας που συντρίβει την ψυχολογία και 
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επηρεάζει την καθημερινότητα των νέων, όλα αυτά σκιαγραφούν σε αδρές γραμμές την ευαλωτότητα 
και την επισφαλή ζωή ως απότοκο της εργασιακής επισφάλειας. 

1.2.  Εννοιολογικό περίγραμμα της επισφάλειας 

Στο βιβλίο του «Η κοινωνία της αφαίρεσης» (1993), ο Φ. Βιόλα περιγράφει τους 
καπιταλιστικούς όρους της εργασίας εστιάζοντας στην «απροσδιοριστία» τους. Όταν μιλάει για 

απροσδιοριστία στην αγορά εργασίας, εννοεί ότι «η εργασιακή δραστηριότητα τείνει να καθορίζεται 
ως κενή μορφή, κατάλληλη να γεμίσει με οποιοδήποτε περιεχόμενο» (Βιόλα, 1993: 126). Αυτό 
προκύπτει όταν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι, στην ανάγκη τους για μια θέση εργασίας, απαρνούνται 

τις ξεχωριστές τους ικανότητες, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, ώστε 
να φανούν ολοκληρωτικά διαθέσιμοι για οποιαδήποτε απαίτηση εκφράσει η εργοδοσία.  

Η χρήση της εργατικής δύναμης με ελαστικό τρόπο έχει ως απότοκο τη διαρκή μετακίνηση και 
τη διακοπή της σχέσης του υποκειμένου με το ειδικό περιεχόμενο της εργασίας, δημιουργώντας μια 
ατομικότητα που στερείται εργασιακής ταυτότητας. Η πρακτική αυτή υπακούει στην ανάγκη του 

καπιταλιστικού συστήματος «να καθορίζει τη σχέση εργασίας με όρους μέγιστης αστάθειας» (Βιόλα, 
1993: 135), ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το εργατικό δυναμικό ανάλογα με την εξέλιξη 

του τεχνικού συστήματος και την πορεία της αγοράς. 
Περιγράφοντας τους όρους εργασίας στο καπιταλιστικό σύστημα, ο Βιόλα, στην ουσία 

περιγράφει την επισφαλή εργασία, ξεχωρίζοντας βέβαια την «ακανόνιστη εργασία» (την εργασία που 

στερείται συμβασιακών εγγυήσεων) ως εκείνη με τη μέγιστη αβεβαιότητα.  

1.3.  Παράμετροι της επισφάλειας 

Σε μια πρώιμη προσπάθεια προσέγγισης της επισφαλούς εργασίας, o Rodgers2  (1989: 3) 
επισημαίνει τις εξής παραμέτρους στις οποίες στηρίχθηκε η μεταγενέστερη έρευνα: 1) ο βαθμός 
εξασφάλισης της συνέχισης της εργασίας, 2) ο βαθμός ελέγχου πάνω στην εργασία, 3) ο βαθμός στον 

οποίο οι εργαζόμενοι είναι προστατευμένοι είτε μέσα από τον νόμο είτε μέσα από τη συλλογική 
οργάνωση είτε μέσα από τις συνήθεις πρακτικές, 4) το μέγεθος του εισοδήματος. 

Ο ILO συμπεριέλαβε στις διαστάσεις που διαχωρίζουν την ασφαλή από την επισφαλή εργασία 

την ασφάλεια της επαγγελματικής ενασχόλησης (occupational security), την οποία ορίζει ως 
δυνατότητα για ενασχόληση με το επιλεγμένο επάγγελμα ή το αντικείμενο που δίνει κεντρικό νόημα, 

ταυτότητα και προσανατολισμό στην επαγγελματική ζωή κάποιου, εξέλιξη που αντανακλά τη 
στροφή από τα δικαιώματα στις ευκαιρίες (Duell, 2004: 503) και ταυτόχρονα εστιάζει στην ποιότητα 
της εργασίας.  

Σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 20024, ενδεικτικά, συναντάμε τις εξής διαστάσεις 
ποιότητας της εργασίας: 

• Εγγενής ποιότητα εργασίας: Η εργασία οφείλει να είναι εγγενώς ικανοποιητική, συμβατή με 
τις δεξιότητες και τις ικανότητες του ατόμου, και να παρέχει αντίστοιχα επίπεδα εισοδήματος.  

• Δεξιότητες, δια βίου μάθηση και εξέλιξη καριέρας 

• Ισότητα φύλων 

• Υγεία και ασφάλεια που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας 

• Ευελιξία και ασφάλεια: Ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας. Παροχή προστασίας, 
ώστε να εξασφαλίζεται η εκμετάλλευση όλων των ικανοτήτων και να ευρίσκονται 
εναλλακτικές επιλογές καριέρας. 

• Πρόσβαση και ένταξη στην αγορά εργασίας, ειδικά για όσους εισέρχονται για πρώτη φορά 
στην αγορά εργασίας ή εισέρχονται σε αυτή μετά από περίοδο ανεργίας ή αδράνειας. 

 
2 Ερευνητές του ILO (International Labour Organisation)/ΔΟΕ (Διεθνής Οργανισμός Εργασίας): Πρόκειται για το ερευνητικό 

και συμβουλευτικό όργανο του διεθνούς συνδικαλιστικού κινήματος. 
3 https://economix.org/de/a55ets/publications/ECONOMIXanalysis-precarious-employment-Europe.pdf  
4   https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/intl/26/  

https://economix.org/de/a55ets/publications/ECONOMIXanalysis-precarious-employment-Europe.pdf
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/intl/26/
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• Οργάνωση της εργασίας και ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ζωής έξω από τη δουλειά 

• Κοινωνικός διάλογος και συμμετοχή των εργαζομένων σε όσα αφορούν την εργασία τους 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και απουσία διακρίσεων με βάση την ηλικία, την αναπηρία, 
την εθνικότητα, τη θρησκεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό 

• Συνολική απόδοση: Υψηλή αποδοτικότητα και υψηλή ποιότητα ζωής σε όλες τις περιοχές της 
Κοινότητας 

Αρκετά αργότερα, σε Έκθεση5  του 2016 για τις μη κανονικές/άτυπες μορφές απασχόλησης, ο 
ILO εστιάζει σε εφτά περιοχές πιθανής εργασιακής ανασφάλειας, ώστε να προσεγγίσει την 
«αξιοπρεπή εργασία» (decent work): 

• Απασχόληση: Ανασφάλεια που εστιάζεται στην αγωνία για την παραμονή στην εργασία ή 
στον φόβο για την απώλεια του εισοδήματος. 

• Απολαβές: Ανασφάλεια που πηγάζει από το μη επαρκές εισόδημα στο παρόν ή και το μέλλον. 

• Ώρες εργασίας: Πάρα πολύ λίγες ή πάρα πολλές ώρες εργασίας ή ακόμα και απρόβλεπτες 
ώρες εργασίας που επηρεάζουν τις οικονομικές απολαβές, την υγεία, διαταράσσουν την 
ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ζωής έξω από τη δουλειά και εμποδίζουν τη συμμετοχή σε 

συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

• Ασφάλεια και υγεία στον εργασιακό χώρο 

• Κοινωνική προστασία: Πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές 

• Ευκαιρίες εκπαίδευσης 

• Εκπροσώπηση και άσκηση δικαιωμάτων: Συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
άσκηση βασικών εργατικών δικαιωμάτων: ελευθερία από διακρίσεις στην εργασία, εξάλειψη 

από την καταναγκαστική εργασία, κατάργηση της παιδικής εργασίας 

Όλες οι παραπάνω παράμετροι που παρουσιάστηκαν ενδεικτικά είναι χρήσιμα για την 
προσέγγιση της εργασιακής επισφάλειας, ωστόσο η προσέγγιση της επισφαλούς συνθήκης των 

ατόμων πρέπει να γίνεται από μια καθολικότερη σκοπιά, απορρίπτοντας τη διχοτόμηση εργασίας και 
ζωής, συμπεριλαμβάνοντας όλες εκείνες τις πλευρές του βίου που επηρεάζονται από την επισφαλή 

εργασία, καθώς η επισφάλεια διαχέεται σε ολόκληρο τον ανθρώπινο βίο τροχοπεδώντας την 
οργάνωση της ζωής σε επίπεδο αυτενέργειας, δυνατότητας προγραμματισμού και αυτονομίας 
(precarity of life arrangement: Motakef, 2019). Η επισφάλεια δεν είναι μόνο συνέπεια του 

εργασιακού στάτους, όπως προκύπτει από το συμβόλαιο του εργαζομένου, αλλά αποτελεί και μια 
συνθήκη που προσλαμβάνεται και βιώνεται υποκειμενικά (Monticelli & Bassoli, 2019) και έτσι 

πρέπει να προσεγγίζεται. 

1.4.  Επισφάλεια και εξατομίκευση 

Σύμφωνα με την Butler (2017: 47-48), επισφάλεια καλείται η συνθήκη εκείνη στην οποία 

ορισμένοι πληθυσμοί υποφέρουν από την κατάρρευση των κοινωνικών και οικονομικών δικτύων, 
καθώς αφήνονται χωρίς προστασία να εκτίθενται περισσότερο στον τραυματισμό, τη βία και τον 

θάνατο. Άλλως ειπείν, η διαφορική κατανομή της επικινδυνότητας του βίου, που σημαίνει τη 
μεγιστοποίηση της τρωτότητας ορισμένων πληθυσμών, επιτρέπει τον χαρακτηρισμό ορισμένων 
πληθυσμιακών ομάδων ως επισφαλών.  

Πρόκειται για ανθρώπους εκτεθειμένους σε μια ολέθρια ανασφάλεια, που βλέπουν το μέλλον 
τους να διαλύεται, καθώς η επιχειρηματική ηθική εδραιώνεται από τα νεοφιλελεύθερα συστήματα 

υπονομεύοντας τους θεσμούς και τις κοινωνικές δομές και εξωθώντας ακόμα και τα πιο αδύναμα 
άτομα να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη για τη ζωή τους χωρίς κανένα στήριγμα. Η  επισφάλεια 
προκύπτει από επιχειρηματικές προσεγγίσεις της ζωής που επιβάλλουν την υπευθυνοποίηση του 

ατόμου για τη μεγιστοποίηση της αξίας του στην αγορά (Butler, 2017: 26). Πρόκειται, με άλλα λόγια, 

 
5   https://www.ilo.org/caribbean/information-resources/WCMS_534326/lang--en/index.htm  

https://www.ilo.org/caribbean/information-resources/WCMS_534326/lang--en/index.htm
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για την «επιχειρηματική κατασκευή του εαυτού» (Butler, 2017: 28), για την «απαίτηση να γίνει 
κανείς επιχειρηματίας του εαυτού του, κάτω από συνθήκες που καθιστούν αδύνατο το αμφίβολο αυτό 
επάγγελμα» (Butler, 2017: 27).  

Ως επισφαλειοποίηση η Butler ορίζει εν συντομία τον εγκλιματισμό ενός πληθυσμού στην 
ανασφάλεια (Μπάτλερ & Αθανασίου, 2016: 72). Είναι μια συνθήκη καταναγκαστική και στερητική 

(Μπάτλερ & Αθανασίου, 2016: 16) η οποία «προϋποθέτει την ιδέα ότι κάποιος άνθρωπος θα στερηθεί 
κάτι που του ανήκει δικαιωματικά» (Μπάτλερ & Αθανασίου, 2016: 20), υποπίπτοντας στην 
κατάσταση της «μη ύπαρξης» και του «κοινωνικού θανάτου» εξαιτίας μιας παγκόσμιας πολιτικής 

που ξεχωρίζει τις ενσώματες υποκειμενικότητες σε αναλώσιμες και μη (Μπάτλερ & Αθανασίου, 
2016: 38-39). 

Σύμφωνα με τον Μπάουμαν (2009), η συνθήκη της επισφάλειας εκθέτει τα άτομα σε μια 
μοναχική πορεία στην οποία η επιβίωση και η ευημερία γίνεται ατομική υπόθεση, χωρίς να παρέχεται 
κανένα είδος ασφάλειας από την κοινότητα. Tο άτομο, αδύναμο να καταστρώσει μακροχρόνιες 

στρατηγικές εξαιτίας της ρευστότητας των καταστάσεων, αντιμετωπίζει διαρκώς διλήμματα 
μπροστά σε αμφιλεγόμενες ευκαιρίες υψηλού εργασιακού και προσωπικού ρίσκου.  

Το κράτος χάνει τον προνοιακό του ρόλο, η αγορά επιβάλλει τους όρους της με γνώμονα το 
συμφέρον των λίγων και η κοινότητα, με τους χαλαρούς δεσμούς της, δεν είναι σε θέση να κρατήσει 
μια αλληλέγγυα στάση. Κάπως έτσι, η κοινωνική αλληλεγγύη αντικαθίσταται από την ατομική 

υπευθυνότητα (Μπάουμαν, 2009) και οι καταστάσεις εκείνες που στο παρελθόν προκαλούσαν την 
ανάληψη πολιτικής δράσης, τώρα “επιλύονται” σε ατομικό επίπεδο (Furlong & Cartmel, 2007: 5-6).  

Το αίτημα για ευελιξία δεν είναι παρά μια εξωραϊσμένη απαίτηση για ανοχή των 
ελαστικοποιημένων όρων εργασίας και για εύρεση ατομικών λύσεων σε κοινωνικά προβλήματα, τη 
στιγμή μάλιστα που η εκπαίδευση, παρ’ όλες τις υποσχέσεις, αδυνατεί πλέον να εξασφαλίσει 

κοινωνική κινητικότητα προς τα πάνω (Beck, 1992: 94). 
Σε μια εποχή που στόχος των επιχειρήσεων είναι η μείωση του κόστους εργασίας και η 

εξοικονόμηση κεφαλαίων και όχι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και οι περαιτέρω επενδύσεις, 

οι συστάσεις που γίνονται προς τους νέους συνοψίζονται στο να είναι ευέλικτοι και όχι επιλεκτικοί 
αναφορικά με την εργασία. Στην ουσία τους ζητούν «να την αποδέχονται χωρίς πολλές αντιρρήσεις 

και να την αντιλαμβάνονται ως ευκαιρία της στιγμής για όσο αυτή διαρκέσει, κι όχι ως το εισαγωγικό 
κεφάλαιο ενός “έργου ζωής”, ως ζήτημα αυτοσεβασμού και αυτοπροσδιορισμού ή ως εχέγγυο 
μακροπρόθεσμης ασφάλειας» (Bauman, 2005: 25).  

Η νέες γενιές ουσιαστικά αναμετρώνται με το αίσθημα να θεωρείται κανείς περιττός. Βίωμά 
τους είναι η κοινωνική ανεστιότητα, καθώς οι νέοι άνεργοι ή επισφαλείς εργαζόμενοι αποτελούν ένα 

οικονομικό βάρος και ταυτόχρονα ατελείς καταναλωτές σε ένα κοινωνικοοικονομικό μοντέλο που 
στηρίζεται στην κατανάλωση (Bauman, 2005: 28-30). Στο έργο του «Ο ελαστικοποιημένος 
άνθρωπος», ο Sennett (2010: 218) κάνει λόγο για «κοινωνικά παράσιτα» και για «ιδεολογία του 

κοινωνικού παρασιτισμού» που προκύπτει από τη διαδεδομένη αντίληψη ότι όλοι αυτοί οι άνεργοι 
και επισφαλείς εργαζόμενοι ζουν εις βάρος των εργαζόμενων, παραγωγικών, χρήσιμων πληθυσμών. 

Στην ουσία δεν πρόκειται για κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που ο Μαρξ ονόμασε στο «Κεφάλαιό» 
του ως «υπερπληθυσμό». Εκείνον, δηλαδή, τον πληθυσμό εργατών ο οποίος δεν μπορεί να 
απορροφηθεί από την αγορά εργασίας, ωστόσο συμφέρει να συντηρείται ως εφεδρικός βιομηχανικός 

στρατός μεταιχμιακά σε αυτήν, ώστε να είναι διαθέσιμος για τους κεφαλαιούχους, κάθε φορά που 
αυτοί επιθυμούν να εντείνουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεών τους (Μαρξ 2002: 651-663). 

1.5.  Το «πρεκαριάτο» ως πιθανό επαναστατικό υποκείμενο 

Η αντικειμενική ανασφάλεια δημιουργεί μια γενικευμένη υποκειμενική ανασφάλεια που 
επηρεάζει όχι μόνο όσους πλήττονται άμεσα αλλά και όσους κινδυνεύουν να πληγούν. Αυτό το 

συλλογικό αίσθημα καταλήγει σε αποθάρρυνση και «από-κινητοποίηση» (Bourdieu, 2017: 151). 
Επιπλέον, ο ανταγωνισμός εντός της εργασίας που πυροδοτεί αυτή η συνθήκη, καταστρέφει κάθε 

έννοια αλληλεγγύης (Bourdieu, 2017: 153). Οι άνεργοι και οι επισφαλώς εργαζόμενοι, λοιπόν, δεν 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

257 

είναι εύκολα κινητοποιήσιμοι και αυτό γιατί «έχει πληγεί καίρια η ικανότητά τους να κάνουν 
προβολές στο μέλλον». «Για να διαμορφωθεί μια έλλογη φιλοδοξία μεταμόρφωσης του παρόντος, 
[…] πρέπει να υφίσταται ένας ελάχιστος βαθμός ελέγχου επί του παρόντος», λέει ο Bourdieu (2017: 

152) και κάνει λόγο για «υποταγμένες διαθέσεις» (2017: 155).  
Η εξέλιξη αυτή για τον Bourdieu (2017) δεν είναι παρά μια προμελετημένη πολιτική των 

μεγάλων διεθνών οργανισμών που την ονομάζει «πολιτική απολιτικοποίησης» με στόχο την 
αφαίρεση οποιουδήποτε ελέγχου των κυβερνήσεων πάνω στις οικονομικές δυνάμεις. Ο μόνος δρόμος 
αντίδρασης σε αυτό, για τον Bourdieu, είναι να «αποκαταστήσουμε την πολιτική» συσπειρώνοντας 

όλα τα υπάρχοντα κοινωνικά κινήματα, που είναι σήμερα αποκομμένα το ένα από το άλλο, σε εθνικό, 
πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (Bourdieu, 2017: 241-243), καθώς μεταξύ τους μοιράζονται 

πολλά κοινά γνωρίσματα και στόχους μεταξύ των οποίων την αναγνώριση της ανάγκης για 
αυτοδιαχειριστική οργάνωση μακριά από σχήματα και δυναμικές που χαρακτήριζαν τα παραδοσιακά 
μοντέλα κινητοποίησης.  

Κανείς δεν ενεργεί όταν δεν είναι εξασφαλισμένες οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις που 
επιτρέπουν τη δράση του. Ωστόσο, μερικές φορές, υπάρχει ανάγκη για δράση, ώστε να 

εξασφαλιστούν ακριβώς αυτές οι συνθήκες. Πρέπει «να δράσουμε πολιτικά», λέει η Butler, 
«προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις της ύπαρξής μας» (Μπάτλερ, 2011: 79). Όταν, 
δηλαδή, συναθροίζονται οι επισφαλείς, αυτό είναι μια δράση για τη διεκδίκηση των ίδιων των 

συνθηκών δράσης  και είναι για την Judith Butler (2017: 28 & 75) ο ενδεδειγμένος τρόπος δράσης 
για τους επισφαλείς. Με τη συνάθροισή τους, με αυτή τη σωματική ενέργεια, οι διάφοροι επισφαλείς 

αφενός «φανερώνουν μια αντίληψη της κατάστασής τους ως κοινής» και αφετέρου εκφράζουν ένα 
«σωματικό αίτημα»· απορρίπτουν συλλογικά την επισφάλεια που προκύπτει από κοινωνικές και 
οικονομικές αιτίες και δηλώνουν την παρουσία τους («άσκηση του δικαιώματος του εμφανίζεσθαι») 

«λέγοντας» πως είναι ακόμα εδώ, «λέγοντας»: «δεν είμαστε αναλώσιμα», στο πλαίσιο μιας πολιτικής 
επιτελεστικότητας που φέρνει στο προσκήνιο την απαίτηση για βιώσιμη ζωή (Butler, 2017: 30 & 37-
38). 6 

Η επισφάλεια δεν είναι ταυτότητα, είναι μια κοινωνική και οικονομική συνθήκη που διαπερνά 
πλήθος ταυτοτήτων δημιουργώντας συμμαχίες ανάμεσα σε ομάδες που πιθανόν δεν αναγνωρίζουν 

καν ότι θα έπρεπε να στέκονται η μία πλάι στην άλλη («πληθυντική επιτελεστικότητα»), καθώς 
αναφέρεται σε πληθυσμούς που καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος: από πληθυσμούς που λιμοκτονούν 
μέχρι τους εργαζόμενους στο σεξ, ανθρώπους που υφίστανται βία (μεταξύ άλλων και την 

αστυνομική) στους δρόμους (Μπάτλερ, 2011: 60). «Είναι η κατηγορία που ενώνει γυναίκες, κουίρ, 
διεμφυλικά άτομα, φτωχούς, άτομα με ειδικές ικανότητες και ανιθαγενείς, θρησκευτικές και 

φυλετικές μειονότητες» (Butler, 2017: 75) και αφορά πλέον το «μετα-ταυτοτικό υποκείμενο» που 
συμμετέχει σε μια «πληθυντική δράση» χωρίς να εντάσσεται πλήρως σε αυτή, συνδέοντας τη ζωή 
του με τη ζωή και τη δράση των άλλων (Μπάτλερ & Αθανασίου, 2016: 221). Αυτό που μοιράζονται 

οι επισφαλείς πληθυσμοί δεν είναι μια κοινή ταυτότητα αλλά κοινές εμπειρίες, μια κοινότητα που 
μπορεί να οδηγεί αυτό το μωσαϊκό στην ανάληψη πολιτικής δράσης (Lorey, 2010). Είμαστε όλοι 

επισφαλείς, αλλά είμαστε διαφορετικοί μέσα στην κοινή μας επισφάλεια (Puar, 2012: 172). 
Ωστόσο, μέχρι στιγμής βλέπουμε μια μερίδα αυτού του πρεκαριάτου, αν υιοθετήσουμε την 

ορολογία του Guy Standing (2011) για την ύπαρξη μιας αναδυόμενης κοινωνικής τάξης (class in the 

making), να αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά και εχθρικά συγγενικές κοινωνικές ομάδες, ομάδες που 
βρίσκονται στη βάση της κοινωνικής πυραμίδας, όπως οι μετανάστες, και να εκφράζεται μέσα από 

ξενοφοβικές και μισαλλόδοξες ρητορικές συντασσόμενη με ακροδεξιούς σχηματισμούς, και μ ία 

 
6 «Η κοινωνική χειραφέτηση του πρεκαριάτ προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού 

ριζοσπαστικού κινήματος επισφαλών πολιτών που θα φέρει σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές 

ανατροπές και θα κινείται πέρα από τις λογικές των εργατικών συνδικάτων και της συντεχνιακής 
πολιτικής.» (Ζαϊμάκης, 2015: 36). 
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άλλη να επιδιώκει ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις διακατεχόμενη από μια κουλτούρα αλληλεγγύης 
και κοινωνικών συμμαχιών (Ζαϊμάκης, 2015: 34-35).  

Ο Beck (1992: 99-101) διερωτόταν αν τελικά στο μέλλον θα προωθηθούν νέες κοινωνικές 

συσσωματώσεις που θα διεκδικήσουν την κοινωνική αλλαγή ή αν τα άτομα θα οδηγηθούν στην 
αποπολιτικοποίηση και την πολιτική απάθεια εξαιτίας της εξατομίκευσης. 

2. Εμπειρικό μέρος 

2.1.  Σκοπός έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση ενός έως τώρα ανεξερεύνητου, 

περιθωριακού και “σκιώδους” πληθυσμού εργαζομένων που εργάζεται και ζει σε επισφαλείς 
συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός είναι να μελετηθούν ο τρόπος που η εργασιακή επισφάλεια 

βιώνεται από τα ίδια τα υποκείμενα αλλά και οι συνέπειες που έχει η επισφάλεια στον τρόπο που τα 
υποκείμενα αντιμετωπίζουν την κοινωνική πραγματικότητα. 

2.2. Μεθοδολογία της έρευνας 

2.2.1. Το δείγμα 

Για τις ανάγκες της έρευνας ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό αυτό-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο 

εστάλη σε εκπονητές φοιτητικών εργασιών των οποίων οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
αλιεύθηκαν από αγγελίες στο διαδίκτυο. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν επιτυχώς 97 εκπονητές, οι 
οποίοι αποτέλεσαν και το δείγμα της έρευνας. Ορισμένοι λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, 

ενώ ορισμένοι συνεργάζονται σαν freelancers με οργανωμένες εταιρείες εκπόνησης φοιτητικών 
εργασιών που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. 

2.2.2. Ερευνητικά εργαλεία 

Το ημιδομημένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που διαμοιράστηκε στους εκπονητές 
φοιτητικών εργασιών καταρτίστηκε κυρίως στη βάση ερωτήσεων ανοιχτού τύπου. Έτσι, το ποιοτικό 

υλικό που συγκεντρώθηκε μπορούσε να υποβληθεί σε Ανάλυση Περιεχομένου. Η μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων ήταν η Ανάλυση Λανθανουσών Κλάσεων (LCA) 
(Baros & Kempf, 2014; Tarnai & Bos, 1989).  

Η Ανάλυση Λανθανουσών Κλάσεων είναι μια πολυμεταβλητή ανάλυση δεδομένων και τη 
χρησιμοποιούμε, όταν σκοπεύουμε να εντοπίσουμε υποκείμενες υποομάδες ατόμων που μοιράζονται 

σημαντικά χαρακτηριστικά ή συμπεριφορές. Καθώς μετατρέπει τα δεδομένα σε τέτοια μορφή, ώστε 
να μπορούν να αναλυθούν ποιοτικά αλλά και ποσοτικά, η Ανάλυση Λανθανουσών Κλάσεων 
συνδυάζει τις αρετές τόσο της ποιοτικής όσο και της ποσοτικής ανάλυσης αποφεύγοντας την 

επιφανειακή μελέτη της ποσοτικής έρευνας από τη μία και λύνοντας το πρόβλημα της εγκυρότητας 
των ποιοτικών μεθόδων από την άλλη, επιτρέποντας μάλιστα τη γενίκευση. 

2.2.3. Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αφορούσαν τον σχολιασμό της δημόσιας δήλωσης 
πολιτικού προσώπου ότι οι μετανάστες και πρόσφυγες «αλλοιώνουν τη χώρα», της δημόσιας 

δήλωσης καλλιτέχνη ότι οι νέοι είναι τεμπέληδες, καθώς δουλειές υπάρχουν, την απόφαση για 
εξίσωση ΑΕΙ-Κολεγίων και την τύχη της παραπαιδείας. 

Από τα κείμενα των απαντήσεων αντλήθηκαν 13 μεταβλητές, με σκοπό τη διερεύνηση της 
στάσης των υποκειμένων απέναντι στις επισφαλειοποιητικές συνθήκες και η Ανάλυση κατέδειξε τον 
σχηματισμό 6 κλάσεων: Στην Κλάση 1, που είναι και η πολυπληθέστερη (37,1%), συγκαταλέγονται 

όσοι δείχνουν «Επιλεκτική ευαισθησία απέναντι στην κοινωνική αδικία». Στην Κλάση 2 (18,48%) 
συγκαταλέγονται όσοι «Αντιλαμβάνονται μόνο την επισφάλεια που τους αφορά». Στην Κλάση 3 
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(17,29%) συγκαταλέγονται όσοι «Δείχνουν ενσυναίσθηση για άλλες επισφαλείς ομάδες». Στην 
Κλάση 4 (17%) συγκαταλέγονται όσοι «Δείχνουν μια μετριοπαθή κοινωνική ευαισθησία». Στην 
Κλάση 5 (7,9%) συγκαταλέγονται όσοι «Δείχνουν κοινωνική ευαισθησία αλλά όχι για τους νέους». 

Τέλος, στην Κλάση 6 (2%) συγκαταλέγονται όσοι «Είναι ευαίσθητοι απέναντι σε συνθήκες 
κοινωνικής αδικίας». 

Στην Ανάλυση Δευτέρου Επιπέδου, τα ανωτέρω χαρακτηριστικά συνεξετάστηκαν μαζί με  6 
νέες μεταβλητές που αντλήθηκαν από τα κείμενα των απαντήσεων και αφορούσαν στους λόγους 
ενασχόλησης με τη δραστηριότητα, την επίδραση στην καθημερινότητα, τη συστηματικότητα της 

ενασχόλησης και την ηλικία των υποκειμένων.  
Η Ανάλυση, μαζί με τον υπολογισμό των σχετικών συχνοτήτων, κατέδειξε τον σχηματισμό 

3ων κλάσεων: «τους ανταγωνιστικούς» (43,4%), «τους εκλογικεύοντες την επισφάλεια» (39,4%) και 
«τους εθισμένους στην επισφάλεια» (17,1%).  

«Οι ανταγωνιστικοί»: Προτάσσουν τους οικονομικούς λόγους για την επιλογή της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας (βιοπορίζονται από αυτή χωρίς άλλη παράλληλη επαγγελματική 
ενασχόληση) και δεν τους αρέσει ιδιαιτέρως η δουλειά αυτή. Θεωρούν τους νέους τεμπέληδες και 

δεν θεματοποιούν τις επισφαλειοποιητικές συνθήκες και συνθήκες κοινωνικής αδικίας.  
«Οι εκλογικεύοντες την επισφάλεια»: Είναι οι νεότεροι σε ηλικία, που εξαρτώνται οικονομικά 

από άλλους (π.χ. γονείς) και κάνουν αυτή τη δουλειά περιστασιακά. Επέλεξαν τη δουλειά αυτή 

καθαρά για οικονομικούς λόγους, δικαιολογούν, ωστόσο, την επιλογή τους τονίζοντας πόσο τους 
ευχαριστεί η διαρκής απόκτηση γνώσεων. Δείχνουν αδιαφορία που το πνευματικό τους έργο 

πιστώνεται σε κάποιον άλλο και δικαιολογούν τον φοιτητή που αναθέτει την εργασία, αν και 
ταυτόχρονα θεωρούν άδικο ότι περνάει χωρίς κόπο το μάθημα. Θίγουν το θέμα της κοινωνικής 
αδικίας και παρόλα αυτά θεωρούν ότι οι μετανάστες και πρόσφυγες είναι απειλή για τη χώρα. 

«Οι εθισμένοι στην επισφάλεια»: Είναι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπονητές και κάνουν αυτή 
τη δουλειά συστηματικά. Δηλώνουν με κάθε τρόπο πόσο αγαπούν αυτή τη δραστηριότητα και δεν 
αδιαφορούν που ο πνευματικός τους μόχθος πιστώνεται σε άλλον, παρόλα αυτά δικαιολογούν τον 

φοιτητή που αναθέτει την εργασία. Θεωρούν, και αυτοί, τους νέους τεμπέληδες, χωρίς να θίγουν τις 
συνθήκες κοινωνικής αδικίας. 

3. Συμπεράσματα 

Οι θεωρητικοί της επισφάλειας άλλοτε προβληματίζονται, όπως ο Beck (1992), για τις 
κοινωνικές συμμαχίες του μέλλοντος και άλλοτε επισημαίνουν, όπως ο Bourdieu (2017)  και η Butler 

(2011 & 2017), την ανάγκη της κοινωνικής σύμπραξης των επισφαλών πληθυσμιακών ομάδων με 
στόχο την ορατότητά τους και τη διεκδίκηση καλύτερων όρων εργασίας και μιας καλύτερης ζωής. 

Από την έρευνά μας προκύπτει ότι η επισφαλής εργασία λειτουργεί διαβρωτικά ως προς την 
αλληλεγγύη. Ως εκ τούτου η ζητούμενη συμμαχία μεταξύ των επισφαλών μοιάζει περισσότερο 
ευχολόγιο παρά με εφικτή πραγματικότητα. Τα επισφαλή υποκείμενα, ως φαίνεται, επιχειρούν να 

χαράξουν την προσωπική τους διαδρομή μέσα στο δυσμενές πλαίσιο της επισφάλειας, 
ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα του συστήματος να ανακαλύψουν ατομικές λύσεις απέναντι σε 

κοινωνικά προβλήματα που χρήζουν πολιτικής αντιμετώπισης. Καταλήγουν να εφευρίσκουν μια 
ανομική λύση που τελικά, χωρίς να το συνειδητοποιούν, επιτείνει την επισφάλειά τους και πλήττει 
την ταυτότητά τους μέσα από την αποξένωση. Εγκλωβισμένα στο habitus της επισφάλειας άλλοτε 

την εκλογικεύουν και άλλοτε φτάνουν στο σημείο να την εσωτερικεύουν και να ταυτίζονται με αυτή.  
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ΟΙ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Νάσιος Γεώργιος 

Διδάκτορας Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών  
 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια αποτελεί κεντρική πολιτική κατεύθυνση στη χώρα μας η ενίσχυση της 
απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στον δημόσιο τομέα με ευέλικτες μορφές, ήτοι μορφές 

που διαφέρουν από τη σχέση απασχόλησης από την οποία διέπονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η 
ενίσχυση αυτή συμπίπτει με την οικονομική κρίση, όπου αυξάνεται η ανεργία και υποβαθμίζεται το 
περιεχόμενο της απασχόλησης. Στην εισήγηση περιγράφονται οι αιτίες της αύξησης της 

απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με ευέλικτες μορφές στον δημόσιο τομέα, 
αναδεικνύεται η ποσοτική και ποιοτική διάστασή της και διερευνώνται οι επιπτώσεις από την 

εφαρμογή της. Σκοπός της παρούσης είναι να αναδείξει τις πολύπλευρες όψεις της εν λόγω 
απασχόλησης και να προσεγγίσει κριτικά την επικρατούσα άποψη κατά την οποία οι μορφές αυτές 
είναι επωφελείς, ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες. Επίσης, τονίζεται η ανάγκη της ενδελεχούς 

εκτίμησης των επιπτώσεων, ούτως ώστε οι συνέπειες να είναι κατά το δυνατό επωφελείς για την 
οικονομία, την κοινωνία και τους εργαζόμενους. 

 
Λέξεις κλειδιά: ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, ευέλικτες μορφές απασχόλησης, δημόσιος 

τομέας 

1. Εισαγωγή 

Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης και η ενίσχυση εν γένει της ευελιξίας στις εργασιακές 

σχέσεις αποτελούν εδραιωμένη πρακτική στον δημόσιο τομέα και αναπόσπαστο μέρος του θεσμικού 
πλαισίου των εργασιακών σχέσεων, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της νομοθεσίας, των 
δημοσίων εγγράφων και των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τους 

απασχολούμενους που αμείβονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τον δημόσιο τομέα. Περαιτέρω, από 
την περιοδολόγηση του θεσμικού πλαισίου ανακύπτει ότι η εξάπλωση των ευέλικτων μορφών 

απασχόλησης αποτελεί παγιωμένη πολιτική επιλογή, όπως αυτή σφυρηλατήθηκε πριν και μετά τη 
συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
(Κουζής, 2001). Η δε οικονομική κρίση υπήρξε αδιαμφισβήτητα ένας καταλύτης επιτάχυνσης της 

εφαρμογής της, τόσο από άποψη αριθμού των απασχολούμενων, όσο και των τύπων με τις οποίες οι 
ευέλικτες μορφές εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με 

την ευρεία πεποίθηση ότι η οικονομική κρίση και οι περίοδοι ύφεσης της οικονομίας έχουν αρνητικές 
συνέπειες στην απασχόληση από την άποψη της υποβάθμισης του περιεχομένου της απασχόλησης, 
καθώς και της αύξησης της ανεργίας ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας/Ο.Κ.Ε., 2013). 
Ωστόσο, αρκετοί υποστηρίζουν ότι η απασχόληση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στον 

δημόσιο τομέα έχει κατά κύριο λόγω οφέλη για τις ανωτέρω ομάδες. Η άποψη αυτή μάλιστα 
αποτυπώνεται σε δημόσια έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και 
εποπτευόμενων φορέων του, όπως ο Ο.Α.Ε.Δ.. Η πολιτική αυτή μάλιστα προσπαθεί να συνδυάσει τα 

οφέλη που ανακύπτουν για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα 
με τα οφέλη αντιμετώπισης της ανεργίας (Ο.Α.Ε.Δ., 2017). Όμως, τα ζητήματα που αφορούν την 

πολιτική απασχόλησης και τις εργασιακές σχέσεις δεν είναι μονοδιάστατα, καθώς η πολιτική 
απασχόλησης είναι ένα πεδίο σύζευξης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και για αυτό η μελέτη 
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των εργασιακών σχέσεων βασίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση προκειμένου να κατανοηθούν 
οι πολυσύνθετοι παράγοντες όταν εξετάζονται ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία (Barbash, 
Barbash, 1989). Κατά λογική ακολουθία, η προβληματική στην παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται 

στην ανάδειξη των πολύπλευρων όψεων της πολιτικής της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμού με ευέλικτες μορφές στον δημόσιο τομέα μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

και ελεύθερα προσβάσιμα δεδομένων, υπό ένα πρίσμα κριτικής προσέγγισης σχετικά με τη 
μονοδιάστατη άποψη που φαίνεται να έχει ισχυρά ερείσματα στον δημόσιο διάλογο.   

2. Η ενίσχυση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με ευέλικτες μορφές στον 

δημόσιο τομέα 

2.1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού είναι οι ομάδες πληθυσμού όπου η ένταξή τους στην 
κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής 
συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2§8 του Ν. 4430/2016 στις 

ομάδες αυτές ανήκουν άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής, άτομα με προβλήματα εξάρτησης 
από ουσίες, απεξαρτημένα άτομα, ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, φυλακισμένοι/ες και 

αποφυλακισμένοι/ες. Στο ίδιο άρθρο δίνεται και ο ορισμός των ειδικών ομάδων πληθυσμού οι οποίες 
είναι σε μειονεκτική θέση σχετικά με την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας λόγω 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών αιτίων, όπως θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θύματα 

παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, άστεγοι, άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, 
οικονομικοί μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, 

άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και μακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε ετών και άνω των 
πενήντα ετών. Οι ευάλωτες ομάδες και οι ειδικές ομάδες πληθυσμού ονομάζονται συνολικά ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού, σύμφωνα με το αρ. 1§4 του Ν. 4019/2011. Ωστόσο, υπό μια ευρύτερη θεώρηση 

οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αποτελούν έναν όρο “ομπρέλα” που το περιεχόμενό του ουσιαστικά 
ταυτίζεται με τις ευπαθείς ομάδες και τις ομάδες υψηλού κινδύνου και αφορά ομάδες πληθυσμού με 
περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και αδυνατούν ή 

δυσκολεύονται να έχουν ποιότητα ζωής σε πολλά επίπεδα και διάφορους τομείς, στους οποίους 
περιλαμβάνεται η εργασία και η κοινωνική ασφάλιση (Μπαλούρδος κ.ά., 2014; Συνήγορος του 

Πολίτη, χ.χ.). 
Περαιτέρω, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης ορίζονται ως οι μορφές απασχόλησης που μια 

τουλάχιστον παράμετρός τους παρεκκλίνει από τα ισχύοντα στο μοντέλο της τυπικής εξαρτημένης 

εργασίας, δηλαδή τη σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου που 
παρέχεται σε έναν εργοδότη, στην υποδομή του και για πλήρες ωράριο έναντι μισθού και εργασιακών 

δικαιωμάτων (Αβραμίκου, 2001; Μιχαρικόπουλος, Μουρίκη, 2006). Οι ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης εφαρμόζονται και στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με επιμέρους διατάξεις του εθνικού 
και κοινοτικού δικαίου. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός του δημόσιου τομέα δεν είναι εύκολος 

εξαιτίας της δυσκολίας προσδιορισμού των μερών που τον απαρτίζουν, των αναδιαρθρώσεων που 
λαμβάνουν χώρα στις δομές του, των ιδιωτικοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων και των συνεχών 

αλλαγών σχετικά με τις αρμοδιότητες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την ενάσκηση 
δημόσιας εξουσίας, με αποτέλεσμα τα όρια των τομέων να είναι δυσδιάκριτα (Ζησιμόπουλος, 
Οικονομάκης, 2013). Ωστόσο, ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας καθορίζονται κάθε φορά 

με Νόμο σύμφωνα με το αρ. 103 του Συντάγματος και συγκεκριμένοι Νόμοι προσδιορίζουν την 
έννοια του δημόσιου τομέα (Ν. 1232/1982, 1892/1990), ενώ ορισμοί και περιεχόμενά του 

αναφέρονται σε επιμέρους διατάξεις, στο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων Δημόσιας Διοίκησης, στη 
νομολογία και στη βιβλιογραφία. Κοινό σημείο των ανωτέρω, όσον αφορά τον ορισμό και την 
οριοθέτηση, είναι ότι ο δημόσιος τομέας περιλαμβάνει τις δημόσιες υπηρεσίες που υπάγονται στο 

νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νάσιος, 2020). Σημειώνεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι αναφέρονται ως τα 
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όργανα του κράτους με το οποίο έχουν ειδική νομική σχέση (δημοσίου δικαίου) και αποτελούν 
έμμεσα, έμμισθα όργανά του, που τελούν σε προαιρετική, υπηρεσιακή και πειθαρχική σχέση με αυτό 
(Ακριβοπούλου, Ανθόπουλος, 2015). 

2.2. Οι ευέλικτοι τύποι απασχόλησης των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στον δημόσιο τομέα 

και οι τομείς εφαρμογής τους  

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης στον δημόσιο τομέα διαφέρουν 
από τη σχέση μόνιμης απασχόλησης κατά τουλάχιστον μια παράμετρο, όπερ σημαίνει ότι υφίστανται 
διαφορετικοί τύποι. Οι τύποι αυτοί αναφέρονται στη νομοθεσία, στη νομολογία και σε δημόσια 

έγγραφα, ωστόσο μια περιεκτική και πλήρης κατηγοριοποίηση υφίσταται στο Μητρώο 
Μισθοδοτούμενων Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3845/2010. Ωστόσο, δεν 

εφαρμόζονται όλοι οι ευέλικτοι τύποι απασχόλησης σε όλους τους απασχολούμενους στον δημόσιο 
τομέα, καθώς η εφαρμογή κάθε τύπου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως απαιτούμενες 
ειδικότητες, θεσμικό πλαίσιο και διάρκεια εφαρμογής. Από τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης,  

προκύπτει ότι οι βασικότεροι ευέλικτοι τύποι με τους οποίους απασχολούνται οι ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού στον δημόσιο τομέα είναι η μερική απασχόληση, οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι αναθέσεις μέσω δημοσίων συμβάσεων, η 
απασχόληση μέσω επιχορήγησης Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης, η κοινωφελής εργασία και 
η απασχόληση με τη μορφή μαθητείας/πρακτικής άσκησης/stages (βλ. κυρίως Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (χ.χ.)). Επίσης, συχνή είναι η αναφορά σε ειδικότερους τύπους 
απασχόλησης που αποτελούν υποκατηγoρίες των ανωτέρω τύπων, όπως επικουρικό προσωπικό, 

εποχικό προσωπικό και ωρομίσθιοι υπάλληλοι (βλ. π.χ. αρ. 1 Ν. 4590/2019). Επιπρόσθετα, ευάλωτες 
ομάδες απασχολούνται σε συγκεκριμένους ως επί το πλείστον τομείς όπως υπηρεσίες κοινωνικού 
χαρακτήρα, πολιτική προστασία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, περιβαλλοντικές ανάγκες, πρόνοια, 

κοινωνική ένταξη, δομές αντιμετώπισης της φτώχειας, έκτακτες ανάγκες υποδοχής πολιτών τρίτων 
χωρών, υποδοχή αστέγων, υπηρεσίες σίτισης και καθαριότητας, απασχόληση σε φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης και έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας (βλ. ενδεικτικά αρ. 3 Ν. 3250/2004). 

2.3. Οι αιτιακοί παράγοντες ενίσχυσης της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με 

ευέλικτες μορφές στον δημόσιο τομέα 

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται σημαντική αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμού με ευέλικτες μορφές στον δημόσιο τομέα. Η χρονική περίοδος της αύξησης αυτής 
συμπίπτει με την περίοδο της οικονομικής κρίσης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η οικονομική κρίση 

και οι συνιστώσες του ευρύτερου περιβάλλοντός της να θεωρούνται οι βασικότερες αιτίες για την 
προαναφερθείσα αύξηση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). Πράγματι, την περίοδο της οικονομικής 

κρίσης στο επίκεντρο των μνημονίων που εφαρμόστηκαν στη χώρα μας βρέθηκαν οι μεταρρυθμίσεις 
στις εργασιακές σχέσεις του δημόσιου τομέα, που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τις πολιτικές 
μακροοικονομικής προσαρμογής που είχαν στόχο τη δημοσιονομική σταθερότητα και την 

αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών. Βασική συνιστώσα αυτών των μεταρρυθμίσεων ήταν 
η ενίσχυση της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις και γενικότερα η εισαγωγή ευέλικτων πρακτικών, 

υποβαθμίζοντας το εργασιακό καθεστώς του δημοσίου υπαλλήλου μέσα από την επέκταση μορφών 
απασχόλησης που διαφέρουν από τη σχέση δημοσίου δικαίου, με πρότυπο τα ισχύοντα στον ιδιωτικό 
τομέα. Ωστόσο, το νομοθετικό πλαίσιο που ευνόησε την εξάπλωση των ευέλικτων μορφών 

απασχόλησης στον δημόσιο τομέα είχε ήδη θεσπιστεί τις προηγούμενες δεκαετίες, ένεκα της 
συμμετοχής της χώρας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οι οποίοι προέκριναν την ενίσχυση της ευελιξίας 

στις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Το νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε 
είναι το αποτέλεσμα τόσο της υποχρέωσης προσαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
δεσμευτικό χαρακτήρα (όπως κοινοτικές ρυθμίσεις, κανονισμοί, αποφάσεις και οδηγίες), όσο και της  

επιρροής από τις γενικότερες ευρωπαϊκές πολιτικές και την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, η οποία οδηγεί 
στον «εξευρωπαϊσμό» των εθνικών πολιτικών. Ο όρος «εξευρωπαϊσμός» υποδηλώνει τη 
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διαμόρφωση του ευρύτερου πλαισίου της άσκησης των πολιτικών των κρατών μελών σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Φερώνας, 2007). Επίσης, 
δε θα πρέπει να παραβλέπεται η κατανομή σημαντικών πόρων από τα κοινοτικά προγράμματα προς 

την κατεύθυνση ενίσχυσης της απασχόλησης με ευέλικτες μορφές στον δημόσιο τομέα ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού. Συνεπώς, η αυτονόητη προσπάθεια των κρατών μελών να έχουν μεγαλύτερη 

απορροφητικότητα από τους ανωτέρω πόρους συνεπάγεται την ενίσχυση της απασχόλησης 
ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με ευέλικτες μορφές στον δημόσιο τομέα (Βλ. ενδεικτικά Ε.Σ.Π.Α. 
2014-2020). 

  Αξίζει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι τα κοινοτικά προγράμματα για την απασχόληση ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού στον δημόσιο τομέα συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες της κυβερνητικής 

πολιτικής, ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Η προτεραιότητα αυτή μπορεί να 
προσεγγιστεί σύμφωνα με δύο απόψεις. Σύμφωνα με τη μία άποψη, η εφαρμογή ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης στον δημόσιο τομέα αποτελεί μέρος της πολιτικής απασχόλησης με στόχο τη μείωση 

της μακροχρόνιας ανεργίας και τη διευκόλυνση πρόσβασης σε εργασία και εισόδημα και 
αναβάθμισης των προσόντων των απασχολουμένων. Οι στόχοι αυτοί αφορούν ουσιαστικά ευάλωτες 

ομάδες πληθυσμού, καθώς πλήττονται από μακροχρόνια ανεργία, έχουν δυσκολία πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας και έχουν ανάγκη ενίσχυσης των προσόντων τους (Ο.Α.Ε.Δ., 2017. Βλ. επίσης αρ. 
45 Ν. 4320/2015 και αρ. 20 Ν. 4412/2016). Σύμφωνα με την άλλη άποψη, εκτός από τη μείωση της 

ανεργίας, η απασχόληση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στον δημόσιο τομέα αποτελεί και 
αναγκαιότητα εξαιτίας της έλλειψης μόνιμων υπαλλήλων για διάφορους λόγους, είτε ακόμα και λόγω 

δημοσιονομικών περιορισμών, μέσω της εξοικονόμησης κόστους που επιτυγχάνεται από την 
απασχόληση ατόμων με ευέλικτες μορφές αντί μονίμων υπαλλήλων. Με τον τρόπο αυτόν, η παροχή 
δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες είναι απρόσκοπτη, καθίσταται εφικτή η κάλυψη των 

αναγκών των τοπικών κοινωνιών, στηρίζεται η κοινωνική συνοχή, διασφαλίζεται το δημόσιο 
συμφέρον, βελτιώνεται η καθημερινή ζωή των πολιτών, ενώ σε ένα βαθμό αποφεύγεται η 
μετανάστευση νέων στο εξωτερικό (Ο.Α.Ε.Δ., 2017; Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

& Πρόνοιας/Ο.Κ.Ε., 2013).  

3. Οι πολύπλευρες επιπτώσεις της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με ευέλικτες 

μορφές στον δημόσιο τομέα 

Η απασχόληση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με ευέλικτες μορφές στον δημόσιο τομέα δεν 
έχει επιπτώσεις μόνο στους απασχολούμενους. Αντίθετα, η εμπειρία από την εφαρμογή τους έχει 

αναδείξει ότι οι συνέπειες εκτείνονται και στις παρυφές της οικονομίας, της κοινωνίας, της 
νομοθεσίας, της αγοράς εργασίας, στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και την παροχή 

υπηρεσιών στους πολίτες, στα συνδικάτα και στις εργασιακές σχέσεις στον δημόσιο τομέα. Ο κύριος 
λόγος έγκειται στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο δημόσιος τομέας, ως ο μεγαλύτερος 
εργοδότης της χώρας, με τις σημαντικές αρμοδιότητές του για την κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη (Theodoropoulos, 2012). Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις όσον 
αφορά το πρόσημο και το μέγεθος των επιπτώσεων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αδιάσειστα 

επιχειρήματα υπέρ ή κατά της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με ευέλικτες μορφές 
στον δημόσιο τομέα. Παράλληλα έχουν διατυπωθεί προτάσεις πολιτικής προς την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών και των καταστρατηγήσεων που έχουν παρατηρηθεί σχετικά. Αποτελεί 

αδιαμφισβήτητο γεγονός όμως ότι το εργασιακό τοπίο στον δημόσιο τομέα έχει μεταμορφωθεί, 
καθώς η απασχόληση πολλών ατόμων με ευέλικτες μορφές έχουν ενισχύσει και εδραιώσει σε ένα 

βαθμό το χαρακτηριστικό της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις (Κουζής, 2008). 
Όσον αφορά τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από την αξιοποίηση των ευέλικτων μορφών 

απασχόλησης στον δημόσιο τομέα επικρατούν δύο απόψεις. Σύμφωνα με μια άποψη, η εφαρμογή 

τους συνεπάγεται δημοσιονομικό όφελος και εξοικονόμηση κόστους εξαιτίας των λιγότερων 
δαπανών που απαιτούνται σε σχέση με τη μόνιμη απασχόληση στον δημόσιο τομέα, όπως προκύπτει 

από πρωτογενή στοιχεία φορέων του δημόσιου τομέα (Κ.Ε.Δ.Ε., 2013). Αντίθετα, σύμφωνα με την 
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άλλη άποψη, ο υπολογισμός των δημοσιονομικών επιπτώσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς 
πρέπει να συνεκτιμηθούν και άλλοι παράγοντες ώστε να τεκμηριωθεί η ωφέλεια και χρησιμότητά 
τους υπό ένα γενικότερο πρίσμα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας και οικονομίας, όπως 

πολλαπλασιαστές για δημόσιες επενδύσεις, ενίσχυση εσωτερικής ζήτησης, ενίσχυση ασφαλιστικών 
ταμείων και ύψος καταθέσεων. Συνεπώς, δεν είναι δεδομένη η εξοικονόμηση δημοσιονομικού 

οφέλους μακροπρόθεσμα αν ληφθεί υπόψη η μακροπρόθεσμη ικανότητα παροχής δημόσιων 
υπηρεσιών, η ποιότητα των υπηρεσιών και το κίνητρο και η δέσμευση των υπαλλήλων (Demmke, 
Moilanen, 2012; Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, 2014). Σε κάθε 

περίπτωση, η μικρή εμπειρική έρευνα που έχει διεξαχθεί σε αυτό το πεδίο δεν έχει οδηγήσει σε 
αδιάσειστα συμπεράσματα σχετικά με το πρόσημο των δημοσιονομικών επιπτώσεων των ευέλικτων 

μορφών απασχόλησης στον δημόσιο τομέα και κατά επέκταση και αυτών που αφορούν ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού (Νάσιος, 2020). 

Εξίσου αντιφατικά αποτελέσματα προκύπτουν για τις επιπτώσεις στην κοινωνία και την αγορά 

εργασίας. Οι θιασώτες των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στον δημόσιο τομέα υποστηρίζουν ότι 
οι μορφές αυτές αποτελούν καθοριστικό και αποφασιστικό παράγοντα στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και στην ανάσχεση της αύξησης της ανεργίας, ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 
Παράλληλα παρέχεται πρόσβαση σε επαγγελματική εκπαίδευση και δυνατότητα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας και ασφάλισης, δηλαδή υφίστανται οφέλη με ευρύτερο κοινωνικό θετικό 

πρόσημο (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας/Ο.Κ.Ε., 2013). Αντίθετα, 
υποστηρίζεται ότι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης συντελούν στην απορρύθμιση της αγοράς 

εργασίας, στην υποβάθμιση των εργασιακών σχέσεων στον δημόσιο τομέα και κατά επέκταση στη 
λειτουργία του, ενώ επίσης οδηγούν μακροπρόθεσμα σε αύξηση της ανεργίας, υποβάθμιση των 
δημόσιων κοινωνικών λειτουργιών και των δημόσιων αγαθών, αύξηση των παθογενειών και 

προβλημάτων στη λειτουργία του δημόσιου τομέα και εν τέλει στην κατανομή μέρους των δημοσίων 
δαπανών και λειτουργιών στον ιδιωτικό τομέα, που λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά και 
κερδοσκοπικά κριτήρια, με αντίκτυπο στην κοινωνία και την αγορά εργασίας γενικότερα (Κοινωνικό 

Πολύκεντρο Α.Δ.Ε.Δ.Υ., 2013; Κουζής, 2015). 
Αδιαμφισβήτητα, περισσότερο ορατές είναι οι επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις στον 

δημόσιο τομέα. Ο λόγος έγκειται στο ότι εισάγονται διαφορετικές ταχύτητες εργασιακών σχέσεων 
και το εργασιακό πρότυπο σταδιακά μετατοπίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ιδιωτικό τομέα, 
ενώ οι εργασιακές σχέσεις στον δημόσιο τομέα σταδιακά υποβαθμίζονται. Οι ευέλικτες μορφές 

απασχόλησης δεν έχουν το νομικό καθεστώς του δημοσίου δικαίου και της μονιμότητας που 
απολαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, με αποτέλεσμα στο περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων 

να παρατηρείται κλίμα ανασφάλειας, ανταγωνισμοί μεταξύ εργαζομένων με σχέση δημόσιου και 
ιδιωτικού δικαίου, ανάπτυξη διαλόγου για επανεξέταση του εργασιακού καθεστώτος των δημοσίων 
υπαλλήλων και δη της μονιμότητας προς την κατεύθυνση της σύγκλισης με τα ισχύοντα στον 

ιδιωτικό τομέα, άρση των προστατευτικών διατάξεων για τους δημοσίους υπαλλήλους, περιορισμός 
της πρόσβασης σε δικαιώματα και κοινωνική προστασία και σταδιακή υποκατάσταση μονίμων 

υπαλλήλων από υπαλλήλους με ευέλικτο καθεστώς απασχόλησης. Ειδικότερα για τις 
απασχολούμενες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού με ευέλικτες μορφές, συχνά καταγράφονται 
φαινόμενα παραβιάσεων της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, καταστρατηγήσεων των όρων 

εργασίας και καταχρηστικών συμπεριφορών (ειδικότερα στις περιπτώσεις δημοσίων 
συμβάσεων/αναθέσεων). Παράλληλα δε, οι όροι εργασίας εμπεριέχουν χαμηλές αποδοχές και 

παροχές κοινωνικής ασφάλισης, ανυπαρξία εκπαίδευσης στην εργασία και ελαστικοποίηση των 
συνθηκών ασφαλείας. Περαιτέρω, η ύπαρξη ανισοτήτων στις συνθήκες απασχόλησης μόνιμων και 
ευέλικτα απασχολούμενων υπαλλήλων δημιουργεί εν τοις πράγμασι φαινόμενα άνισης 

αντιμετώπισης σε θέματα όπως συμπεριφορά από διοικούντες, ομαδοποίηση και περιθωριοποίηση 
υπαλλήλων σε υποδεέστερες θέσεις εργασίας, πρόσβαση σε κατάρτιση και εκπαίδευση και 

γενικότερα εργασιακά δικαιώματα όπως συνδικαλιστική κάλυψη, κοινωνικός διάλογος και 
διαπραγματεύσεις. Όλες οι ανωτέρω παράμετροι έχουν οδηγήσει σε ένα κλίμα που επηρεάζει τόσο 
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τους μόνιμους όσο και τους ευέλικτα απασχολούμενους στον δημόσιο τομέα. Ειδικότερα στους 
ευέλικτα απασχολούμενους παρατηρείται αυξημένο άγχος, ανασφάλεια και μειωμένη εργασιακή 
ικανοποίηση και δέσμευση, ενώ στους δημοσίους υπαλλήλους καταγράφεται η επιθυμία ικανών 

υπαλλήλων να εργαστούν με ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος μπορεί 
να ανταγωνιστεί τον δημόσιο τομέα λόγω καλύτερων παροχών και προοπτικών σταδιοδρομίας που 

μπορεί να προσφέρει. Με τον τρόπο αυτόν όμως απόλλυνται οι δεξιότητες των ικανών υπαλλήλων 
και η θεσμική μνήμη του δημόσιου τομέα (Κοινωνικό Πολύκεντρο Α.Δ.Ε.Δ.Υ., 2013; Κοινωνικό 
Πολύκεντρο Α.Δ.Ε.Δ.Υ., 2017; Κουζής, 2008). Βέβαια, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η 

απασχόληση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με ευέλικτες μορφές στον δημόσιο τομέα έχει θετικές 
επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις. Ειδικότερα για τις ανωτέρω ομάδες τονίζεται η δυνατότητα 

πρόσβασης σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, λήψης συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στον δημόσιο 
τομέα, που υπό ορισμένες προϋποθέσεις μοριοδοτείται σε προκηρύξεις πρόσληψης μόνιμου 

προσωπικού. Επίσης, υποστηρίζεται ότι η απασχόληση στον δημόσιο τομέα με ευέλικτες μορφές 
χαρακτηρίζεται από αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ασφάλειας και από εργασιακό περιβάλλον 

ομαλότητας, αξιοπρεπείς αποδοχές, αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση και αυξημένη 
παραγωγικότητα του ευέλικτα απασχολούμενου υπαλλήλου. Επίσης, αυξημένη παραγωγικότητα 
προκύπτει και για το μόνιμο προσωπικό, το οποίο επικεντρώνεται στον πυρήνα των εργασιών του, 

καθώς οι ευέλικτα απασχολούμενοι είτε συνεπικουρούν τους μόνιμους υπαλλήλους σε φορείς συχνά 
υποστελεχωμένους, είτε διασφαλίζουν ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι εργάζονται σε αξιοπρεπείς συνθήκες 

(Keil et al., 2000; Ο.Α.Ε.Δ., 2017). 
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι παράγοντες υποστηρίζεται ότι συμβάλλουν στην καλύτερη 

λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Αυτό δύναται να 

καταστεί εφικτό από την άμεση λύση που προσφέρουν οι ευέλικτα απασχολούμενοι σε 
υποστελεχωμένους δημόσιους φορείς και κατά συνέπεια δύναται άμεσα να παρασχεθούν καλύτερες 
υπηρεσίες και μάλιστα ορατές στις τοπικές κοινωνίες. Επιπρόσθετα, η απασχόληση ευάλωτων 

ομάδων πληθυσμού στον δημόσιο τομέα μέσω δημοσίων συμβάσεων συνεπάγεται την αξιοποίηση 
των διαχειριστικών ικανοτήτων και τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα και της έμφασης που δίνεται 

στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ένεκα της «πελατοκεντρικής» φιλοσοφίας του, με άμεσο 
όφελος στην οικονομία και κοινωνία (Eurofound, 2015; Ο.Α.Ε.Δ., 2017; Ο.Κ.Ε., 2005). Από την 
άλλη πλευρά ωστόσο, θεωρείται ότι οι απασχολούμενες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού με ευέλικτες 

μορφές στον δημόσιο τομέα έχουν χαμηλή παραγωγικότητα και περιορισμένη ικανότητα παροχής 
δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς απαιτείται ισχυρή θεσμική μνήμη, εργασιακή 

εμπειρία, επαρκής γνώση του δαιδαλώδους θεσμικού περιβάλλοντος του δημόσιου τομέα και 
επαρκής διοίκηση του εμπλεκόμενου προσωπικού, κάτι που δε διασφαλίζεται από μη μόνιμους 
υπαλλήλους. Ως παρεπόμενες συνέπειες δε, αναφέρονται η υποβάθμιση των δημόσιων κοινωνικών 

αγαθών, η χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών και η γενικότερη αποδιάρθρωση 
του κοινωνικού κράτους (Demmke, Moilanen, 2012; Κοινωνικό Πολύκεντρο Α.Δ.Ε.Δ.Υ., 2013; 

Κοινωνικό Πολύκεντρο Α.Δ.Ε.Δ.Υ., 2017).  

4. Συμπεράσματα 

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός η αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού 

με ευέλικτες μορφές στον δημόσιο τομέα τα τελευταία χρόνια, η οποία ευνοείται από τις συνθήκες 
του ευρύτερου περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας. Παρά την άποψη που 

επικρατεί ότι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης είναι επωφελείς ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, οι όψεις της εν λόγω απασχόλησης είναι πολύπλευρες και αφορούν διάφορες 
συνιστώσες του ευρύτερου περιβάλλοντος, όπως οικονομία, κοινωνία, αγορά εργασίας, λειτουργία 

δημοσίων υπηρεσιών, παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και εργασιακές σχέσεις στον δημόσιο τομέα. 
Επίσης, οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τις επιπτώσεις της απασχόλησης ευάλωτων 

ομάδων πληθυσμού με ευέλικτες μορφές είναι περιορισμένες. Για τον λόγο αυτόν, η ανάγνωση των 
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συνεπειών απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση, ενώ οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί έως σήμερα 
είναι εκ διαμέτρου αντίθετες μεταξύ τους. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω μελέτη των 
επιπτώσεων προκειμένου να προκύψουν περισσότερο στέρεα συμπεράσματα και στη συνέχεια να 

καταστεί εφικτή η παραγωγή προτάσεων και πολιτικών απασχόλησης που θα απαλείψουν κατά το 
δυνατό τις αρνητικές επιπτώσεις προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και των εργαζομένων. 

Ωστόσο, δεδομένες είναι οι διαφορές μεταξύ των μόνιμων και μη μόνιμων υπαλλήλων στον δημόσιο 
τομέα όσον αφορά τη μεταχείριση, τις δυνατότητες εξέλιξης, τους ρόλους, τις αρμοδιότητες, τα 
δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς (Νάσιος, 2020). Επίσης, μπορεί να υποστηριχθεί 

ότι αποτελεί κεντρική πολιτική κατεύθυνση η αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμού με ευέλικτες μορφές στον δημόσιο τομέα και γενικότερα η αύξηση των ταχυτήτων 

εργασιακών σχέσεων και της ευελιξίας στην απασχόληση, παρά την έλλειψη επαρκών μελετών για 
τις επιπτώσεις και τα προβλήματα εφαρμογής. Η πρακτική αυτή οδηγεί ορισμένους να υποστηρίζουν 
ότι η εισαγωγή των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στον δημόσιο τομέα αποτελεί όχημα σύγκλισης 

των εργασιακών σχέσεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και υποχώρησης της απασχόλησης με 
σχέση δημοσίου δικαίου στον δημόσιο τομέα, με την πρακτική αυτή να προκύπτει ουσιαστικά από 

τις πιέσεις του διεθνούς περιβάλλοντος και διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών, κυριότερα δε της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κουζής, 2008).    
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

“MUSICPRENEURS” ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 
 

Δροσουλάκης Κωνσταντίνος 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικών ΠΕ79.01 ΠΔΕ Κρήτης 
 

Περίληψη 

Το νέο οικονομικό-κοινωνικό «περιβάλλον» ζητά εμφατικά από τους νέους εισερχόμενους 

στην αγορά εργασίας να δημιουργήσουν την δική τους θέση εργασίας. Για να καταστεί όμως ένας 
τέτοιος στόχος επιτεύξιμος, απαιτείται παιδεία στο «επιχειρείν».  

Τίθεται το ερώτημα  αν το εκπαιδευτικό μας σύστημα δύναται να προσφέρει τις κατάλληλες 

δεξιότητες στους μαθητές ώστε να προετοιμαστούν για τα δεδομένα της «νέας» εποχής. Ως βασικός 
σκοπός (1988) των Μουσικών Σχολείων (γυμνασίων και λυκείων), περιγράφεται «η προετοιμασία 

και την κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της 
μουσικής…». Εν τούτοις, μέχρι σήμερα η κυρίαρχη κουλτούρα από τη σχολική βάση έως και τις 
δομές του υπουργείου, αντιλαμβάνεται ως κύριους πυλώνες επαγγελματικής κατεύθυνσης της 

μουσικής, μόνο το 0,5% των προτεινόμενων επαγγελματικών προοπτικών παγκοσμίως.  
Η παρούσα εισήγηση προτείνει για τα μουσικά σχολεία το πειραματικό μοντέλο 

«musipreneurs» αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
«enterprise+ Innovative Potential Meets Experience» και το υπάρχον θεσμικό-νομικό πλαίσιο. 

 

Λέξεις κλειδιά: μουσικά σχολεία, entrepreneur, επαγγελματική κατεύθυνση, enterprise+ 
 

1. Εισαγωγή 

Στο σημερινό «νέο» κοινωνικοοικονομικό τοπίο η νέα γενιά καλείται να αντιμετωπίσει 
ποικιλοτρόπως καταστάσεις με έντονο οικονομικό χαρακτήρα και είναι σχεδόν αδύνατον να 

ανταπεξέλθει χωρίς ένα στοιχειώδες επίπεδο εγγραμματισμού στην οικονομική παιδεία. 
Σε πολιτικό-πολιτειακό επίπεδο, εγχώριο και διεθνές, όλοι μιλούν για τις πολιτικές ανάπτυξης 

τις οποίες η χώρα μας καλείται να εφαρμόσει, ενώ την ίδια στιγμή, το μεταπολεμικό μότο «κάνω τα 
απαραίτητα βήματα...» (π.χ. σπουδάζω) ώστε να βρω μια θέση εργασίας, αντικαθίσταται ραγδαία με 
το να δημιουργήσω θέση εργασίας για τον εαυτό μου και ίσως και για κάποιους  άλλους!  

Μέρος της οικονομικής παιδείας-εκπαίδευσης, αποτελεί η εκπαίδευση στην επιχειρηματική και 
επιχειρησιακή δράση ή διαφορετικά, παιδεία και εκπαίδευση στην καινοτομία και στο 

«ρηξικέλευθον»! Εσκεμμένη επιλογή της λέξης, καθώς ανήκει στην παλέτα απόδοσης στην 
ελληνική, της έννοιας entrepreneurial (ανακτήθηκε στις 26.09.2019: μεταφρ. επιχειρηματικός αλλά 
και ρηξικέλευθος και πρωτοποριακός) 

Επιπλέον, ικανότητες στο καινοτόμο επιχειρείν αποτελούν πλέον μέρος του «βασικού 
εξοπλισμού» κάποιου που εισέρχεται στην αγορά εργασίας, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, και πλέον, 

είτε ως υπάλληλος! 
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Επομένως, η αναγκαιότητα της οικονομικής εκπαίδευσης η οποία θα πρέπει να εισαχθεί με την 
όποια της μορφή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, είναι κρίσιμη και θα πρέπει να αποτελέσει εθνικό 
στόχο. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1 για την Ευρώπη του 2020… 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό οργανισμό CEDEFOP (ανακτήθηκε 22.07.2021) ο οποίος έχει ως 
αποστολή του την ανάπτυξη και υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» (2019), που αποσκοπεί στην επίτευξη μιας 

οικονομικής ανάπτυξης έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς που να βασίζεται στη γνώση και 
την καινοτομία, έθεσε ως στόχο την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης σε 75%.  

Η ανάπτυξη της κατάλληλης πολιτικής (ή πολιτικών), εξαρτάται από την αντίληψη του τρόπου 
με τον οποίο μεταβάλλονται οι οικονομίες, οι κοινωνίες και οι άνθρωποι. 

Η επιτυχία της πολιτικής αυτής (ή πολιτικών), εξαρτάται από τις εργασιακές δεξιότητες του 

απασχολούμενου δυναμικού της Ευρώπης. Στην παραπάνω έκθεση, του Ευρωπαϊκού οργανισμού 
CEDEFOP, αναφέρεται ρητά ότι η προσοχή των κρατών μελών θα πρέπει να εστιάζεται κυρίως στην 

ανάπτυξη επιχειρηματικών (ρηξικέλευθων) δεξιοτήτων, οι οποίες δεν συμβάλλουν μόνο στη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, αλλά και στην απασχολησιμότητα των νέων και, υπογραμμίζεται ότι 
όλοι οι νέοι θα πρέπει να αποκτούν τουλάχιστον μία πρακτική επιχειρηματική εμπειρία πριν 

ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.  
Σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα μας έχει δεσμευτεί αποδεχόμενη διεθνείς συνθήκες και μνημόνια! 

Από την άλλη, το δίκτυο «Ευρυδίκη» (Εuridice), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την 
οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη,  στην έκθεσή του 
(ανακτήθηκε στις 15.09.2017) περιλαμβάνει πληροφορίες από 33 χώρες και ορίζει την 

«ρηξικέλευθη» (επιχειρηματική) εκπαίδευση ως την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και του τρόπου 
σκέψης των εκπαιδευομένων ώστε να είναι σε θέση να μετατρέπουν δημιουργικές ιδέες σε 
επιχειρηματική δράση.  

Σύμφωνα με το δίκτυο «Ευρυδίκη» η ανάπτυξη και προαγωγή της «ρηξικέλευθης» 
(επιχειρηματικής) εκπαίδευσης αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια έναν από τους μείζονες στόχους της 

πολιτικής των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών-μελών, εξαιτίας:  
της υψηλής ανεργίας των νέων 
της οικονομικής κρίσης 

των ραγδαίων εξελίξεων που σχετίζονται με τη σύνθετη οικονομία και την κοινωνία της 
γνώσης, 

ενώ στους βασικούς σκοπούς συμπεριλαμβάνονται: 
η διαμόρφωση του τρόπου σκέψης των νέων,  
η ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της γνώσης και των νοοτροπιών που είναι μείζονος σημασίας για 

την ανάπτυξη της αντίληψης για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη.  
 

H παραπάνω έκθεση εστιάζει σε θεμελιώδη ερωτήματα όπως: 
 
Γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση στο «ρηξικέλευθον» ;  

Είναι ενσωματωμένη στα αναλυτικά προγράμματα των ευρωπαϊκών χωρών;  
Τι είδους στρατηγικές έχουν δημιουργηθεί;  

Ποια είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών; 
Σύμφωνα με τον Retzmann (2010), η οικονομική εκπαίδευση παρέχει τα εφόδια για την 

οργάνωση της ιδιωτικής ζωής, για τη συμμετοχή στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Συμβάλλει 

έτσι, στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και εφήβων. Μία ισχυρή οικονομική βασική εκπαίδευση 
είναι ωφέλιμη και για λιγότερο μορφωμένα κοινωνικά στρώματα, καθώς δημιουργεί επαγγελματικές 
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ευκαιρίες, καταδεικνύει τους οικονομικούς κινδύνους και συμβάλλει έτσι στο σχεδιασμό μιας 
επιτυχημένης οικονομικής ζωής. Συνεπώς, η σπουδαιότητα της οικονομικής εκπαίδευσης ως μέρος 
της γενικής εκπαίδευσης προκύπτει από την ίδια τη σπουδαιότητα του οικονομικού συστήματος, του 

συστήματος απασχόλησης και του κοινωνικού συστήματος, αφού αφορούν τον καθένα και την 
κοινωνία συνολικά.   

Ως πρότυπο της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης θεωρείται ο ώριμος άνθρωπος που είναι σε θέση 
να ενεργεί αυτόνομα και κοινωνικά υπεύθυνα στο επιχειρηματικό πλαίσιο. Η Επιχειρηματική 
Εκπαίδευση περιλαμβάνει, όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες οι οποίες: α. προωθούν την 

επιχειρηματική δημιουργικότητα, την καινοτόμα σκέψη, την πίστη στην αυτό-αποτελεσματικότητα, 
τα κίνητρα απόδοσης, την ορθολογική προσέγγιση ρίσκου και την επίγνωση της ίδιας ευθύνης και β. 

μεταδίδουν οικονομικές και διεπιστημονικές ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την προπαρασκευή, την υλοποίηση και την επίγνωση (reflection) μιας επιχειρηματικής 
πρωτοβουλίας (Kirchner & Loerwald 2014). 

Όπως υποστηρίζει ο Euler (2012) η επιχειρηματική σκέψη και δράση μπορεί να διδαχτεί και 
να αποτελέσει αντικείμενο μάθησης. Η επιχειρηματική εκπαίδευση δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο οι μαθητές μαθαίνουν τι πραγματικά σημαίνει επιχειρηματική σκέψη και δράση μέσω ειδικών 
μεθόδων διδασκαλίας – μάθησης, που τους παρέχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνατότητές 
τους και να αποκτήσουν σχετική εμπειρία. Πέραν τούτου, οι μαθητές /φοιτητές θα πρέπει να 

«χτίζουν» σχετικές γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες ώστε να φτάσουν σε επίπεδο που να παίρνουν 
τις δικές τους (ανεξάρτητες) αποφάσεις. Κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για το σκοπό αυτό, 

αποτελούν για παράδειγμα μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις λειτουργίας 
επιχείρησης ή και ίδρυσης επιχείρησης στο πλαίσιο της πρακτικής και της δημιουργίας μαθητικών 
επιχειρήσεων. 

2.2. Ξεκινώντας από τα Μουσικά Σχολεία… 

Ο νόμος μας δείχνει το δρόμο! 
Έχοντας κατά νου τα παραπάνω και διαβάζοντας προσεκτικά τον ιδρυτικό νόμο των Μουσικών 

σχολείων (Ν.1824 άρθρο1) διαπιστώνει κανείς ότι η θεσμοθετημένη «πρόταση» η οποία 30 χρόνια 
πριν υπαγόρευε υπόρρητα την κατεύθυνση, προσφέρεται σήμερα σαν ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

υποδεικνύοντας ρητά την «οδό» που θα ανοίξει ορίζοντες, θα πυροδοτήσει έμπνευση, θα ορίσει 
στόχους, θα υποδείξει προοπτικές σταδιοδρομίας! 

«Άρθρο 1. Σκοπός των μουσικών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασίων και 

λυκείων) είναι η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την 
επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν 

άλλο τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης». 
 
Τι σημαίνει όμως «Επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής»; 

Στο παραπάνω ερώτημα σε πανελλήνια έρευνα που διενεργήθηκε από τον τότε σχολικό 
σύμβουλο μουσικών της ΠΔΕ Κρήτης σε εκπαιδευτικούς μουσικής το 2014, το 91% των 

ερωτηθέντων απάντησε «να παίζεις» και τα συν αυτώ (τέχνη) ή/και «να διδάσκεις» και τα συν αυτώ 
(επιστήμη).  

Δηλαδή η κυρίαρχη άποψη που διέπει και διαπερνάει το σχολικό περιβάλλον, αναγνωρίζει 2 

(δύο) πυλώνες επαγγελματικής κατεύθυνσης στη Μουσική από τους πλέον των διακοσίων (π.χ. 
ανακτήθηκε στις 04.08.2021) που έχουν διεθνώς καταγραφεί! Σε ποσοστιαία μέτρηση δηλαδή, 

διαπιστώνει κανείς πως η κυρίαρχη άποψη εντός ελληνικής επικράτειας, αντιλαμβάνεται και 
αναγνωρίζει πάνω-κάτω μόνο το 0,5% (!!) αυτού που παγκόσμια αναγνωρίζεται ως επαγγελματική 
κατεύθυνση της μουσικής, (βλ. πίνακα 4) με αποτέλεσμα να προκαλείται στους περισσότερους 

μαθητές, άθελα ή/και ηθελημένα, συσκότιση του ορίζοντα και των προοπτικών εκείνων που θα 
προκαλέσουν αναδιοργάνωση των σκέψεων, των αντιλήψεων και των προτιμήσεων τους και που 

τελικά θα τους εμπνεύσουν πάνω στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  
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Ο ιδρυτικός νόμος των Μουσικών Σχολείων ΔΕΝ αναφέρεται (σοφά) στην «επαγγελματική 
κατεύθυνση στη Μουσική ΤΕΧΝΗ ή Μουσική ΕΠΙΣΤΗΜΗ…»  

Με άλλα λόγια ο ιδρυτικός νόμος των Μουσικών Σχολείων, κατά παράδοξο για την εποχή και 

προφητικό κατά μια έννοια τρόπο αφού συντάσσεται 33 χρόνια πριν, εμπεριέχει το σημερινό 
ζητούμενο, περιγράφοντας το «τι;» και προτείνει θεσμοθετημένα ένα πεδίο εκπαιδευτικής δράσης 

συμβατής με τα σημερινά δεδομένα, τη στιγμή που όλο το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα αναζητά 
τρόπους σε ένα απόλυτα ομιχλώδες τοπίο. 

Το πρόγραμμα «musipreneurs» που προτείνουμε προσδοκά να φωτίσει το «πώς»! 

2.3. Τι είναι το «enterprise+»; 

Το «enterprise+» είναι ένα διεθνές ερευνητικό - εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ανακτήθηκε στις 

04.08.2021), που υλοποιήθηκε από έξι χώρες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος erasmus+ 
(μεταξύ αυτών και η χώρα μας), η μεθοδολογία και τα σχετικά εργαλεία του οποίου, αναπτύχθηκαν 
αντίστοιχα από το Πανεπιστήμιο Duisburg-Essen (Έδρα Διδακτικής της Οικονομίας και 

Οικονομολογίας) και το Πανεπιστήμιο Ruhr-Bochum (Ινστιτούτο Επιστήμης Εργασίας) και 
περιλαμβάνει δύο φάσεις: α. Εργαστήριο Ανάλυσης Επιχειρηματικών Ικανοτήτων και β. Εργαστήριο 

Ίδρυσης Επιχείρησης με την καθοδήγηση από Μέντορες. Και οι δύο επιστημονικοί φορείς 
συμμετείχαν ως εταίροι στο έργο enterprise+, ενώ το Ινστιτούτο Επιστήμης Εργασίας του 
Πανεπιστημίου του Bochum είχε την ευθύνη του συντονισμού της υλοποίησης του καθώς και της 

επιστημονικής καθοδήγησης. 
Να σημειωθεί ότι, η συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση έχει τη μοναδικότητα να 

εδράζεται σε επιστημονική έρευνα, να προσφέρει μια συστηματική εργαλειοθήκη πρακτικής 
εφαρμογής βασισμένη σε οργανωμένο θεωρητικό υπόβαθρο εκπαίδευσης και διδακτικής και να έχει 
δοκιμαστεί επιτυχώς στην πράξη. 

Αρχικά η μεθοδολογία δοκιμάστηκε σε campus που δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό με 
συμμετοχή μαθητών από όλη τη Γερμανία οι οποίοι επιλέχθηκαν μέσα από τις διαδικασίες talent-
scouting, (2016, ανακτήθηκε στις 04.08.2021) όπως προβλέπονται από τη μεθοδολογία enterprise+ 

και, στη συνέχεια καθοδηγήθηκαν από διαπιστευμένους «μέντορες», όπως επίσης προβλέπεται από 
τη μεθοδολογία enterprise+. 

Στη συνέχεια, όπως προαναφέρθηκε, υλοποιήθηκε από τοις υπόλοιπες πέντε χώρες στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού προγράμματος erasmus+ (μεταξύ αυτών και η χώρα μας). Οι συμμετέχοντες 
μαθητές-σπουδαστές έφεραν τον τίτλο «losleger». Σημαιώνουμε εδώ ότι ο όρος losleger αποτελεί 

νεολογισμό που επινοήθηκε από τους διοργανωτές στο Πανεπιστήμιο του Essen-Duisburg και 
σημαίνει «έτοιμοι, φύγαμε..!» όπως ακούγεται από τον αφέτη κατά την εκκίνηση αθλητικών αγώνων. 

2.4  Οι συμμετέχοντες αξιολογούν 

Εξετάζοντας τις αξιολογήσεις και απόψεις των άμεσα εμπλεκόμενων μαθητών-σπουδαστών 
(losleger), ανιχνευτών ταλέντων και μεντόρων (λεπτομερής παρουσίαση αναπτύσσεται στο 

«Αποτελέσματα έργων IO5») διαπιστώνεται ότι κατά την υλοποίηση του εργαστηρίου εκκίνησης, 
υπήρξε ακόμη και στατιστική υπεραπόδοση 100,8%, συγκρίνοντας τη σχέση μεταξύ 

προσδοκώμενων και αποτελεσμάτων. Συνολικά, η αξιολόγηση που διενέργησαν όλοι όσοι 
συμμετείχαν ενεργά (όλοι οι ρόλοι) κατέδειξε το πολύ υψηλό δυναμικό της μεθοδολογίας  
enterprise+. 

 
Συγκεντρωτικός πίνακας  δυνατών και αδύναμων σημείων 

Περιγράφονται επιγραμματικά οι διατυπώσεις των συμμετεχόντων όπως καταγράφηκαν στα 
δελτία αξιολόγησης: 

• Η μεθοδολογική προσέγγιση ήταν ενδιαφέρουσα, χρήσιμη, στοχοθετημένη, εμπνευσμένη 

• Οι προσδοκίες έχουν ξεπεραστεί 
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• Δυνατότητα προσδιορισμού αδυναμιών 

• Μετα-γνωστική προσέγγιση του ίδιου του έργου 

• Ενίσχυση του προσανατολισμού της αυτοαπασχόλησης και τον εντοπισμό των κινδύνων και 
των ευκαιριών 

• Η προσέγγιση κάλυψε όλες τις πτυχές 

• Η προσέγγιση δεν αγνοεί καμία περιοχή 

• Βιωματικά προσανατολισμένη μεθοδολογία 

• Ιδιαίτερη αξιολόγηση των προθέσεων σταδιοδρομίας  

• Δοκιμή αρμοδιοτήτων στην αντιμετώπιση ομάδων νέων 

 

Δυνατά και αδύναμα σημεία Ομάδας  

• Η προσέγγιση ήταν ενδιαφέρουσα, χρήσιμη, στοχοθετημένη, εμπνευσμένη 

• Βιωματικά προσανατολισμένη μεθοδολογία 

• Ενίσχυση της νοοτροπίας της ομάδας 

 
Δυνατά και αδύναμα σημεία ως προς την Οργάνωση  

• Μεγάλη αποδοχή της μεθοδολογίας enterprise+ 

• Εκπαίδευση για εκκολαπτόμενες επιχειρήσεις 

• Μοναδικότητα της μεθοδολογίας 

• Το εύρος και η ποιότητα των μεθοδολογικών εργαλείων 

• Μεθοδολογία έτοιμη για χρήση 

• Παιδαγωγικός, διδακτικός προσανατολισμός της μεθοδολογίας enterprise+ 

• Προθυμία να προτείνουν την μεθοδολογία enterprise+ σε άλλους και να συμμετάσχουν ξανά. 
(βλ. πίνaκα 2) 

 
Δυνατά και αδύναμα σημεία ως προς το παρεχόμενο Περιβάλλον 

• Το τρέχον συνολικό περιβάλλον είναι ανοικτό για την ενσωμάτωση της μεθοδολογίας 
enterprise+ 

• Μεθοδολογία ιδιαίτερα κατάλληλη για να συνδυάσει ακαδημαϊκές γνώσεις με πρακτική 
εμπειρία στη διεπαφή μεταξύ κατάρτισης και αγοράς εργασίας 

• Προθυμία να προτείνουμε την προσέγγιση σε άλλους και να και να συμμετάσχουμε ξανά. (βλ. 
πίνaκα 2) 

 

Αντιστάσεις 

Αντιστάσεις ατόμων 

• Νοοτροπία επιχειρηματικότητας 

• Υποψίες - φόβος για κουλτούρα αποτυχίας - υποκινητικότητα 

• Αντιληπτή πολυπλοκότητα της μεθοδολογίας 

• Έλλειψη οικονομικών γνώσεων 

 

Αντιστάσεις Ομάδας 

• Ανεπαρκής χρόνος εφαρμογής (βλ. πίνaκα 1) 

• Ανεπαρκής διάρκεια προπόνησης 

• Προσωπική δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων 
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• Συντονισμός ανάμεσα τους καθοδηγούμενους και τους μέντορες  

• Δεξιότητες μέντορων όσον αφορά τη διαχείριση και την καθοδήγηση της ομάδα 

Αντιστάσεις ως προς την Οργάνωση 

• Μεγάλες δαπάνες πόρων 

• Προσωπική δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων 

• Άκαμπτη προσέγγιση στη διαδικασία της μεθοδολογίας λόγω περιορισμένου χρόνου 
εκπαίδευσης (βλ. πίνaκα 1) 

 
Αντιστάσεις ως προς το παρεχόμενο Περιβάλλον 

• Νοοτροπία επιχειρηματικότητας 

• Οι παγκόσμιοι γεωπολιτικοί παράγοντες και οι αντίστοιχες τάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη 

• Απόκλιση μεταξύ εκπαίδευσης και αναγκών της αγοράς 

• Άκαμπτη δημόσια διοίκηση, άκαμπτα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, έλλειψη 
σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας - παραγωγής 

 

Κατά την ανάλυση/αξιολόγηση μεμονωμένων θεμάτων-παραμέτρων, διαπιστώθηκαν επιπλέον 
θετικά σημεία όπως: 

• Το εύρος και η ποιότητα των μεθοδολογικών εργαλείων. Οι διοργανωτές, οι ανιχνευτές 
ταλέντων και οι μέντορες μπορούν να ανατρέχουν σε μια έτοιμη προς χρήση μεθοδολογία.  

• Ο παιδαγωγικός, διδακτικός προσανατολισμός. Οι διοργανωτές που προέρχονται από το χώρο 
της εκπαίδευσης, μπορούν να ενσωματώσουν την προσέγγιση στη διαδικασία διδασκαλίας-

μάθησης όσον αφορά την οικονομική - επιχειρηματική εκπαίδευση. 

• Η βιωματική προσέγγιση. Από τη μία πλευρά, οι μαθητές-σπουδαστές αποκτούν νέες 
γνώσεις, επεκτείνουν τους ορίζοντες λήψης αποφάσεων-δράσης, εφαρμόζουν ακαδημαϊκές 

γνώσεις με πρακτικό τρόπο, έχουν την ευκαιρία να αυτο-αξιολογήσουν τις προθέσεις 
σταδιοδρομίας τους - από την άλλη πλευρά, οι ανιχνευτές ταλέντων και μέντορες, 

επεκτείνουν τις γνώσεις τους, τον ορίζοντα εμπειριών τους και τις δεξιότητές τους στην 
αντιμετώπιση διαχείριση ομάδων νέων. 

• Η μοναδικότητα της μεθοδολογίας. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε βιώσει 
προηγουμένως μια τόσο ολοκληρωμένη προσέγγιση. 

• Η προθυμία από τους συμμετέχοντες να προτείνουν την προσέγγιση σε άλλους και να 
συμμετέχουν ενεργά σε περαιτέρω υλοποιήσεις. (βλ. πίνaκα 2) 

 

Παρά την πολύ καλή τους απόδοση, ορισμένες παράμετροι  χρειάζονται βελτίωση: 

• Η εφαρμογή της προσέγγισης απαιτεί πολλούς πόρους. 

• Όλοι ένιωθαν ότι το χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή ήταν περιορισμένο. (πίνaκ. 1) 

• Απαιτείται συνεκτική διαχείριση έργου και προσωπική δέσμευση από όλους τους 
εμπλεκόμενους. 

• Επέκταση του δικτύου ανιχνευτών ταλέντων-μεντόρων προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη 
προσαρμογή μεταξύ ομάδων καθοδηγούμενων. 

• Περαιτέρω εκπαίδευση των ανιχνευτών ταλέντων και μεντόρων για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά την εφαρμογή της μεθοδολογίας. 

• Περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμβούλων όσον αφορά τη διαχείριση των ομάδων 
και την καθοδήγηση των ομάδων μέσω της διαδιακασίας  Training/Coaching. 
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Πίνακας 1: Ο χαμηλότερος δείκτης αφορά στον περιορισμένο χρόνο εφαρμογής 

 

 
 

Πίνακας 2: Αποτυπώνεται η προθυμία από τους συμμετέχοντες να προτείνουν την προσέγγιση σε άλλους  

και να συμμετέχουν ενεργά σε περαιτέρω υλοποιήσεις  
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Πίνακας 3: Η πλειονότητα των συμμετεχόντων μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της  
να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο μέλλον 

 

 
 

Πίνακας 4: Η πλειονότητα των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών μουσικής αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει  

μόνο το 0,5% αυτού που παγκόσμια αναγνωρίζεται ως «επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής»  
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2.5 Από το Από το enterprise+… στο «musipreneurs» 

Τι είναι το «musipreneurs»; 

Πρόκειται για την «Ελληνική» πρόταση εφαρμογής που σχεδιάστηκε από του τ. Σχολικό 

Σύμβουλο Μουσικών και σημερινό Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Μουσικής της ΠΔΕ 
Κρήτης Κωνσταντίνο Δροσουλάκη, η οποία, αφού υιοθετήθηκε από την Ελληνική Ομάδα έργου 

enterprise+, στη συνέχεια αγκαλιάστηκε μετά την παρουσίασή της από τους δύο Γερμανικούς 
επιστημονικούς φορείς (Πανεπιστήμιο Duisburg-Essen και Ruhr-Bochum) στο συνέδριο λήξης και 
ανατροφοδότησης του έργου enterprise+ στο Ηράκλειο (Project Closing in Greece 2017, ανακτήθηκε 

04.08.2021) και, εν τέλει έγινε ομόφωνα αποδεκτή με το χαρακτηρισμό excellent από το consortium 
των χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, στο πανεπιστήμιο της Ruhr-Bochum (Experts 

conference of the project Enterprise+ with the topic «Entrepreneurship Education in Europe»). 
Αφορά στην πιλοτική εφαρμογή του πρώτου μέρους του προγράμματος enterpise+ (Ανάλυση 

Επιχειρηματικών Ικανοτήτων) σε τελειόφοιτους και απόφοιτους Μουσικών Σχολείων οι οποίοι θα 

επιλεγούν με τις διαδικασίες talent-scouting από εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα επιμορφωθούν 
κατάλληλα και στη συνέχεια, θα εργαστούν υπό την καθοδήγηση  πιστοποιημένων από το 

πρόγραμμα μεντόρων σε βιωματικά εργαστήρια, έχοντας σαν επιχειρησιακό ορίζοντα και τους πλέον 
των διακοσίων πυλώνων επαγγελματικής κατεύθυνσης της Μουσικής. Προσδοκία δε, είναι η ένταξη 
του προγράμματος musipreneurs στον βασικό κορμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Η επιστημονική ομάδα των εταίρων του έργου enterprise+ στην Ελλάδα, επέδειξε ζήλο στο να 
υποστηρίξει τεχνικά την υλοποίηση του προγράμματος, στην διαχείριση έργου (project-

management), στην διεξαγωγή Εκπαίδευσης των Ανιχνευτών Ταλέντων, στην καθοδήγηση των 
συμμετεχόντων μαθητών, στον επιτόπιο συντονισμό της εφαρμογής, στην ενημέρωση όλων των 
εμπλεκόμενων μερών, σε ενέργειες δημοσιότητας, ενώ, οι επιστημονικοί συνεργάτες των δύο 

γερμανικών ακαδημαϊκών φορέων, εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για ενεργό συμμετοχή. 
 

2.6 Κύριοι ωφελούμενοι από την εφαρμογή του προγράμματος: 

Οι τελειόφοιτοι μαθητές Μουσικών Λυκείων, οι οποίοι θα εργαστούν σε ομάδες υπό την 
παρακολούθηση/παρατήρηση ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού με στόχο την βασική εμπέδωση της  

οικονομικής παιδείας-εκπαίδευσης (και, ως μέρος αυτής, της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα), 
η οποία όπως προαναφέραμε αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της ολοένα και 
αυξανόμενης περιπλοκότητας των σύγχρονων κοινωνιών. 

Σε δεύτερο επίπεδο η πειραματική εφαρμογή θα υποδείξει τις πιθανές προσαρμογές του 
προγράμματος (musipreneurs) και των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (Α.Π.Σ.) ώστε οι 

μαθητές που φοιτούν σε μουσικά σχολεία να έχουν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μουσική 
κατεύθυνση τέχνης-επιστήμης και σε εκείνη που εντάσσεται στο ευρύτερο φάσμα κατευθύνσεων που 
εμπεριέχουν τη μουσική.  

Σε τρίτο επίπεδο,  η αποκτώμενη τεχνογνωσία θα καθοδηγήσει εκπαιδευτικούς και μαθητές 
άλλων τύπων σχολείου στην κατανόηση και εφαρμογή των άγνωστων μέχρι τώρα αλλά κρίσιμων για 

το παρόν και το μέλλον γνωστικών πεδίων όπως αυτό της επιχειρηματικής -καινοτόμας εκπαίδευσης 
Στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας γίνεται αναφορά στις δεξιότητες στο καινοτόμο 

επιχειρείν ως μέρος του «βασικού εξοπλισμού» κάποιου που εισέρχεται στην αγορά εργασίας, και 

ως δημόσιος υπάλληλος! 
Η επιχειρηματικότητα στο δημόσιο τομέα σχετίζεται με τις καινοτόμες ιδέες και τη βέλτιστη 

σχεδίαση και εφαρμογή τους στο περιβάλλον του δημόσιου τομέα (Roberts 1992) και είναι μια σειρά 
διαδικασιών σύμφωνα κατά τη διάρκεια των οποίων δημιουργούνται νέες αξίες, οι οποίες 
συνδυάζουν τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς πόρους με τελικό σκοπό την αξιοποίηση των 

κοινωνικών ευκαιριών και την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και χρηστών των 
δημοσίων υπηρεσιών και αγαθών (Morris και Jones, 1999).  
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Οι Llewellyn και Jones (2003) προβάλλουν την επιχειρηματικότητα στο δημόσιο τομέα από 
την οπτική ότι μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία προς τους πολίτες  και χρήστες. 

Υπογραμμίζουμε δε ότι το επιχειρείν δεν αφορά μόνο επιχειρήσεις με αποκλειστικά οικονομικό 

και κερδοσκοπικό προσανατολισμό. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε για παράδειγμα ότι οργανισμοί όπως 
WWF, UNESCO, UNICEF κ.α. εντάσσονται στην ιδιαίτερα δυναμική μορφή κατηγορία της 

«Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» που στοχεύει να εξυπηρετήσει και να καλύψει κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές ανάγκες. 

3. Συμπεράσματα: 

Η νέα γενιά εισέρχεται σε ένα νέο, άγνωστο και απρόβλεπτο κοινωνικοοικονομικό τοπίο. 
Καλείται να αντιμετωπίσει ποικιλοτρόπως καταστάσεις με έντονο οικονομικό χαρακτήρα και είναι 

σχεδόν αδύνατον να ανταπεξέλθει χωρίς ένα στοιχειώδες επίπεδο εγγραμματισμού στην οικονομική 
παιδεία. 

Η χώρα μας καλείται να ακολουθήσει τη νέα πραγματικότητα, ενώ παράλληλα έχει δεσμευτεί 

με σκληρούς όρους στο να συμμορφωθεί σε πολιτικές που επιβάλλουν και άλλοτε προτείνουν 
υπερεθνικά κέντρα εξουσίας.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει και ανακοινώνει τις ραγδαίες εξελίξεις που έρχονται και που 
σχετίζονται με τη σύνθετη οικονομία, την κοινωνία της γνώσης και της οικονομικής κρίσης και, σε 
επίπεδο εκπαίδευσης προτείνει (ενίοτε επιβάλλει) αναδιαμόρφωση του τρόπου σκέψης των νέων και 

ανάπτυξη δεξιοτήτων αντίληψης για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. 
Όμως, οι στρατηγικές που έχουν εκπονηθεί στη χώρα μας είναι ελάχιστες και η κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών ανύπαρκτη, πόσο μάλλον των μαθητών. 
Ενώ λοιπόν η αναζήτηση θεσμοθετημένων λύσεων θα βρεθεί σύντομα στην πρώτη γραμμή των 

πολιτειακών επιλογών, σε εθνικό αλλά και υπερεθνικό επίπεδο, προτείνεται μια καινοτόμος ιδέα, η 

οποία θεμελιώνεται αφενός σε ακαδημαϊκή-επιστημονική έρευνα, προσφέροντας μια συστηματική 
εργαλειοθήκη πρακτικής εφαρμογής βασισμένη σε οργανωμένο θεωρητικό υπόβαθρο εκπαίδευσης 
και διδακτικής και, αφετέρου σε θεσμοθετημένο νομοθέτημα. Επιπλέον, τα βασικά στοιχεία και η 

μεθοδολογία έχουν δοκιμαστεί  με εξαιρετικώς ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Παράλληλα η 
εφαρμογή αυτής της ρηξικέλευθης εκπαιδευτικής καινοτομίας θα προκαλέσει επανεκκίνηση 

(«startup») των μουσικών σχολείων, τοποθετώντας τα στην πρωτοπορία της εκπαίδευσης καθώς η 
βασική σπουδή και γνώση στην επιχειρηματικότητα, θα ανοίξει ορίζοντες, θα πυροδοτήσει την 
έμπνευση, θα ορίσει στόχους, θα υποδείξει προοπτικές σταδιοδρομίας και θα δημιουργήσει νέες 

θέσεις εργασίας! Με άλλα λόγια, στο παγκόσμιο σκοτεινό, υπάρχει και προσφέρεται ένα ισχυρό 
πάτημα και τεχνογνωσία. Θα  ήταν ανοησία να το αγνοήσουμε!  
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01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1  

[Ανακτήθηκε στις 15.09.2017] (Έκθεση δικτύου «Ευρυδίκη») 
https://www.enterpriseplusproject.eu/project-outcomes/ 

[Ανακτήθηκε στις 10.12.2019], (enterprise+:Αποτελέσματα έργων IO5) 
https://www.cedefop.europa.eu/el/about-cedefop 
 [Ανακτήθηκε στις 22.07.2021], (Οργανισμός CEDEFOP) 

https://www.enterpriseplusproject.eu/milestone-meetings 
            [Ανακτήθηκε στις 04.08.2021], (Project Closing in Greece, 2017) 

http://enterpriseplus.eniochos.com/Actions/TalentScouting/talentscouting.html 
            [Ανακτήθηκε στις 04.08.2021], (TalentScouting, 2016) 
https://downbeat.com/news/detail/great-jobs-for-musicians 

            [Ανακτήθηκε στις 04.08.2021], (professional direction in music-I) 
https://www.enterpriseplusproject.eu/ 
            [Ανακτήθηκε στις 04.08.2021], (Μεθοδολογία enterprise+, διαπιστευμένοι μέντορες 

καθοδηγούν) 
https://www.billboard.com/articles/news/magazine-feature/8463012/jobs-in-music-how-to-get-

them/ 
            [Ανακτήθηκε στις 04.08.2021], (professional direction in music-II) 
 

 

ΕΞΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ –  

ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  
 

Ζαπονάκη Ιωάννα 

Προπτυχιακή Φοιτήτρια 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 

Περίληψη  

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα του Εξευρωπαϊσμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υπογραμμίζοντας τους πολλαπλούς ρόλους της λειτουργίας της και παράλληλα τις επιπτώσεις της 
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης - είτε θετικές είτε αρνητικές - τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Αυτή η επιλογή θεματικής υπαγορεύτηκε από την ανάγκη μίας βαθύτερης έρευνας στο πεδίο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των παραμέτρων της, προκειμένου να καταδειχθεί εκ νέου/να 

επαναπροσδιοριστεί ο καθοριστικός ρόλος της σε επίπεδο ευρωπαϊκών χωρών και όχι μόνο. Όσον 
αφορά τη δομή του εν λόγω πονήματος, μετά τη συνοπτική παρουσίαση της έννοιας της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης και της ιστορικής διαδρομής της, καθώς και του όρου του Εξευρωπαϊσμού παρουσιάζονται 
αναλυτικά με τη μορφή στοχευμένης βιβλιογραφικής επισκόπησης τρεις βιβλιογραφικές αναφορές, 
οι οποίες παραουσιάζουν συμπεράσματα προγενέστερων μελετών, καθώς και  απόψεις και 

προβληματισμούς ακαδημαϊκών.  
 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πολιτική  

1. Εισαγωγή 

Αρχικά, στο Κύριο Μέρος, στην υποενότητα Θεωρητικό Υπόβαθρο, γίνεται μια συνοπτική 

παρουσίαση της έννοιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ιστορικής διαδρομής της, καθώς και η 
παράθεση του όρου του Εξευρωπαϊσμού. Στη δεύτερη υποενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά με τη 

μορφή βιβλιογραφικής επισκόπησης τρεις βιβλιογραφικές αναφορές ακαδημαϊκων, που 
περιλαμβάνουν κάποιες μελέτες, απόψεις και προβληματισμούς. Η πρώτη πηγή (Ανδρέου, 2013) 
πραγματεύεται το κατά πόσο έχει πραγματοποιηθεί ενσωμάτευση του Εξευρωπαϊσμού στην 

ελληνική κουλτούρα καθώς και από ποιους παράγοντες αυτή καθορίζεται.. Η δεύτερη βιβλιογραφική 
αναφορά (Καζάκος, 1999) αναλύει τις επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής ενοποίησης σε εθνικό επίπεδο και 

την ικανότητα των εθνικών κυβερνήσεων να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τις προτεραιότητες του 
τόπου, και η τρίτη (Ανδρέου, 2002)  περιγράφει την επίδραση των υποεθνικών δρώντων στις 
λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζοντας, η τρίτη υποενότητα με τη μορφή ερευνητικής 

επισκόπησης περιλαμβάνει τρεις έρευνες σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα. Οι πληροφορίες της 
πρώτης έρευνας (Γεωργακόπουλος, 2018) επικεντρώνονται σε προτάσεις για βελτίωση, με στόχο μία 

καλύτερη Ευρώπη, στη θέση που κατέχει η Ελλάδα σε αυτή αλλά και τι θα έπρεπε να διεκδικήσει 
περαιτέρω. Αξίζει να προστεθεί, πως παρουσιάζονται άλλες δύο έρευνες (Νικολαϊδης, 2016 και 
Πολιτικό Βαρόμετρο 162, 2017) και  που αποδεικνύουν τη στάση των Ελλήνων πολιτών απέναντι 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στους λόγους που υιοθετούν αυτή τη στάση. Γενικότερα, η 
επιλογή της συγκεριμένης θεματικής υπαγορεύτηκε από την ανάγκη μίας βαθύτερης έρευνας στο 
πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των παραμέτρων της, για να καταδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος 

της σε επίπεδο ευρωπαϊκών χωρών και όχι μόνο.  

2. Κυρίως Μέρος 

2.1. Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Αρχικά, κρίνεται αναγκαίο να προσεγγιστούν οι έννοιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Εξευρωπαϊσμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) είναι ένας συνασπισμός ανεξάρτητων ευρωπαϊκών 

κρατών που ακολουθούν ενιαία και κοινή πολιτική σε ποικίλους τομείς όπως στον οικονομικό, τον 
πολιτικό, τον κοινωνικό ή τον πολιτισμικό.  

Ο Εξευρωπαϊσμός, ή αλλιώς Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ή ενοποίηση, είναι μία σύγχρονη 
διαδικασία που είναι απόρροια των λειτουργιών της Ε.Ε. Στοχεύει στην εναρμόνιση των θεσμών ενός 
κράτους με τα πρότυπα και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στη μετάδοση του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού.  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) που 

συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 1952. Στη συνέχεια, εξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
(Ε.Ο.Κ), που δημιουργήθηκε το 1958. Με βάση τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992), μετεξελίχθηκε 
σε Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) από το 1993. Αυτή η συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών οικοδομήθηκε 

πάνω στη δυσμενή οικονομική, κοινωνική και πολιτική τους κατάσταση, μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο με πρωταρχική επιδίωξη τους την ένωση σε μια κοινότητα με κοινούς στόχους, προκειμένου 

να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μιας νέας καταστροφής στο μέλλον.  
Έκτοτε, οι ρόλοι, οι στόχοι και οι πολιτικές της Ε.Ε, συνεχίζουν να μεταβάλλονται  και να 

διαμορφώνονται διαρκώς ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, χρονικές 

αλλά και ιστορικές συνθήκες. Κάποιοι από τους βασικούς σκοπούς της Ε.Ε σήμερα είναι η 
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διασφάλιση της διεθνούς ειρήνης και ευημερίας, η πνευματική και πολιτισμική ανάπτυξη, η υλική 
ευημερία, η οικονομική σύγκλιση μεταξύ των κρατών, η επίτευξη μιας πολιτικής που θα αποτελέσει 
αντίπαλο δέος απέναντι στον στυγνό ορθολογισμό και την εμπορευματοποίηση των πάντων, η 

αντιμετώπιση της οικολογικής υποβάθμισης.   

2.2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση  

Η πρώτη ακαδημαϊκή συζήτηση του Γεώργιου Ανδρέου (2013) με τίτλο «Θεσμοί, Δημόσιες 
Πολιτικές και Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα» εστιάζει στο κατά πόσο ενσωματώνονται οι θετικές 
παράμετροι του Εξευρωπαϊσμού στην Ελλάδα και από ποιους παράγοντες επηρεάζεται. Περιγράφει 

συγκεκριμένους χώρους πολιτικής που τυχαίνουν της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Βασικός άξονας πάνω στον οποίο δομεί τις απόψεις του είναι η πολιτική.  Η πολιτική, αναφέρει, σαν 

έννοια περιλαμβάνει και πολιτικές και θεσμικές εκφράσεις που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Οι 
πολιτικές και οι θεσμοί μίας χώρας έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 
δρώντων και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ συγχρόνως παρατηρείται ότι οι παγιωμένοι 

θεσμοί επιφέρουν αρκετές συνέπειες, όταν δεν υπάρχει δραστική παρέμβαση για την αναχαίτισή 
τους. 

 Ο Ανδρέου (2013) αναλύει συγκεκριμένες θεματικές πολιτικής. Μία από αυτές είναι η 
ελληνική αγορά εργασίας. Ένας από τους βασικούς στόχους της Ε.Ε είναι η αναβάθμιση των 
οικονομιών των κρατών-μελών, και κατ’ επέκταση της ελληνικής οικονομίας. Υποστηρίζεται όμως, 

ότι αυτή η διαδικασία δεν πέτυχε στον απόλυτο βαθμό, αφού η ίδια οικονομική δύναμη της Ελλάδας 
δεν είναι τόσο ισχυρή σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η επόμενη θεματική πολιτικής 

αφορά την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα. Γενικά ο Ανδρέου (2013) κρίνει, ότι η πολιτική στην 
ανώτατη εκπαίδευση έχει εξελιχθεί ταχύτερα σε αντίθεση με την πολιτική της έρευνας και της 
ανάπτυξης των τεχνολογιών, αφού δεν της έχει δοθεί το ανάλογο βάρος πολλές φορές εξαιτίας της 

νοοτροπίας της ελληνικής κοινωνίας. Γίνεται έτσι κατανοητό, ότι στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι εγχώριες συνθήκες μίας χώρας.  

Συνεχίζοντας, ο Ανδρέου (2013) πραγματεύεται τις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου. Η 

Ελλάδα, ακολούθησε το παράδειγμα της Ε.Ε κυρίως στο επίπεδο της εισόδου των αλλοδαπών αλλά 
και της δυσκολίας που αυτή συνεπάγεται σχετικά με την εγκατάστασή τους. Όμως, η χώρα, δεν 

πέτυχε την πλήρη διερεύνηση των δικαιωμάτων τους, γεγονός που έχει υπαγορευθεί από πολλούς 
εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες. Αναρωτιέται, παρ’ όλα αυτά, ο συγγραφέας κατά πόσο αυτή η 
πολιτική συνιστά τελικά Εξευρωπαϊσμό. Ακολουθεί η πολιτική της περιφερειακής, τοπικής 

διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Η ανάγκη για αποκέντρωση από το παρωχημένο συγκεντρωτικό 
σύστημα οδήγησε σε μία σειρά μεταρρυθμίσεων που την κατάφεραν όμως σε μερικό και όχι σε 

απόλυτο βαθμό κυρίως εξαιτίας της αρνητικά ριζωμένης ελληνικής νοοτροπίας που επικρατεί για το 
συγκεντρωτικό σύστημα. Εντούτοις, σημειώνει, πως ο παράγοντας που οδήγησε έστω στη μερική 
αποκέντρωση ήταν εσωτερικής φύσεως σε συνδυασμό και με την εξωτερική πίεση για 

Εξευρωπαϊσμό των πολιτικών δομών της χώρας.  Τέλος, περιγράφει πως, ναι μεν ο συντονισμός των 
Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας, που υιοθετήθηκαν με πρωτοβουλία της Ε.Ε, 

έχουν σαν στόχο έναν ενιαίο χώρο πολιτικής, αποδείχθηκε δε μέσα από έρευνες αποδείχτηκε ότι 
ενισχύουν τον συγκεντρωτισμό και τη πολιτικοποίηση χάρη στον προσωποκεντρικό τους χαρακτήρα 
και τη εξαιτίας της διάθεσης των ευρωπαϊκών δυνάμεων να επιβάλλουν σε πολλούς τομείς έναν 

αναγκαστικό Εξευρωπαϊσμό. Συνάγεται άρα το συμπέρασμα, ότι οι θετικές πλευρές του 
Εξευρωπαϊσμού δεν ενσωματώνονται πάντα πλήρως από την ελληνική κοινωνία.   

Η δεύτερη βιβλιογραφική αναφορά του Πάνου Καζάκου (Καζάκος Π., Ο Εξευρωπαϊσμός της 
Δημόσιας Πολιτικής, η εθνική περιβαλλοντική πολιτική ανάμεσα σε εσωτερικούς παράγοντες και 
υπερεθνικές δεσμεύσεις στην Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τόμος 13(1999)) εξετάζει 

μέσα από το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος τις επιπτώσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 
σε εθνικό επίπεδο, αλλά και την ικανότητα των πολιτικών συστημάτων να ακολουθούν τη δική τους 

προσωπική πολιτική με βάση τις ανάγκες του τόπου.  
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Αρχικά, διευκρινίζει, το γεγονός ότι η περιβαλλοντολογική πολιτική των τελευταίων χρόνων 
της Ε.Ε, συνίσταται στην αποφυγή περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων, στην εξοικονόμηση της 
υπάρχουσας ενέργειας, στην προσπάθεια χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς, στην ενθάρρυνση 

τεχνολογικών ανανεώσεων, στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Όμως, αυτές οι πολιτικές γρήγορα έφτασαν στον κορεσμό τους. Από το 1992 γίνονται προσπάθειες 

ανανέωσης των προγραμμάτων περιβαλλοντολογικής δράσης, που άλλοτε έχουν αποφέρει θετικά και 
άλλοτε αρνητικά αποτελέσματα.  

Όσον αφορά την Ελλάδα, πριν την ένταξή της στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής κοινοτικής 

δράσης δεν είχε τις απαραίτητες χωροταξικές δομές ή το χρηματικό κεφάλαιο για μεταρρυθμίσεις, 
ενώ παράλληλα οι ανεπάρκειες στη δημόσια πολιτική διοίκηση, αλλά και την ελληνική κουλτούρα 

που τοποθετεί το περιβάλλον σε μειονεκτική θέση, δυσχέραναν το έργο της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Αυτά τα χαρακτηριστικά ένταξαν την Ελλάδα από πολύ νωρίς στις λεγόμενες 
βραδυπορούντες χώρες. Αργότερα, όταν η χώρα υιοθέτησε το κοινοτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

δράσης της Ε.Ε, ακολούθησε μία συγκεκριμένη πολιτική και ρυθμιστικό πρόγραμμα. Παραδείγματος 
χάρη, τα πενταετή προγράμματα ΚΠΣ, υποχρέωσαν τις εκάστοτε κυβερνήσεις να αλλάξουν την 

πολιτική τους και να ασπαστούν πιο εκσυγχρονισμένες μεθόδους, όπως δράσεις που θα βοηθούν τη 
συμμόρφωση προς τις κοινοτικές οδηγίες για το περιβάλλον, ή δράσεις για πολεοδομικό σχεδιασμό 
κτλ.  

Παρ’  όλα αυτά, αυτές οι δράσεις δεν κατάφεραν στον απόλυτο βαθμό να ενταχθούν στην 
ελληνική κοινωνία, επειδή δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως στις ανάγκες, τις δυνατότητες της χώρας, 

αλλά και στις εκάστοτε συνθήκες, για να υλοποιηθούν αυτές οι πρακτικές. Παραδείγματος χάρη, 
πολλές φορές, η κοινοτική νομοθεσία έχει εφαρμοσθεί με τρόπο, που αναστρέφει τα οικονομικά και 
περιβαλλοντικά συμφέροντα, όπως στην περίπτωση του έργου για το μετρό της Θεσσαλονίκης που 

παραγκωνίστηκε, και τα κεφάλαια απορροφήθηκαν από άλλα πιο επικερδή έργα με βραχυπρόθεσμα 
οφέλη αλλά με μακροχρόνιες επιβαρύνσεις για το περιβάλλον.  

Καταλήγει, στη διαπίστωση, ότι ναι μεν η περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε εστιάζει στις 

ανάγκες του κάθε κράτους–μέλους, αλλά εξαρτάται και από το ίδιο το κράτος μέχρι σε ποιο βαθμό 
θα εντάξει αυτές τις πρακτικές στην κοινωνία. Αναμφισβήτητα, η κοινοτική νομοθεσία έχει επιφέρει 

τον Εξευρωπαϊσμό της περιβαλλοντικής πολιτικής αλλά έχει αποφέρει και αρνητικά αποτελέσματα.  
Η τρίτη θεωρητική έρευνα του Γεώργιου Ανδρέου (Ανδρέου Γ., Ο ρόλος των υποεθνικών 

δρώντων στην Ε.Ε: Θεωρητικές αντιπαραθέσεις και εμπειρικές εκτιμήσεις, στην Ελληνική 

Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τόμος 20(2002))  , πραγματεύεται τις επιπτώσεις υποεθνικών 
μορφών κινητοποίησης δηλαδή των ευρωπαϊκών περιφερειακών και τοπικών αρχών, στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Οι υποεθνικές μορφές εξηγούνται από την αντιπαράθεση δύο σύγχρονων 
θεωρητικών συζητήσεων, από τη διακυβερνητική θεωρία του Moravcik και τη θεωρία της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Η διακυβερνητική θεωρία υποστηρίζει πως τα κράτη-μέλη 

παραμένουν οι αποκλειστικοί διαμεσολαβητές μεταξύ του εθνικού και του διεθνούς περιβάλλοντος, 
γεγονός που εξασθενίζει τα περιθώρια αυτόνομης δράσης των υπερεθνικών δρώντων. Η πολυεπίπεδη 

θεωρία αποφαίνεται ότι οι εκπρόσωποι των εθνικών κυβερνήσεων παραχωρούν εξουσίες σε 
υπερεθνικούς, εθνικούς ή υποεθνικούς θεσμούς και διαπιστώνει ότι οι υπερεθνικοί θεσμοί της Ε.Ε 
μπορούν να υπερβαίνουν τα όρια των εθνικών κυβερνήσεων.  

Η συμμετοχή των υποεθνικών δρώντων στην Ε.Ε διακρίνεται σε τρεις θέσεις. Η πρώτη θέση, 
αφορά τα περιφερειακά γραφεία που επιτελούν λειτουργίες όπως η αναζήτηση κοινοτικών κονδυλίων 

ή συλλογή πληροφοριών για τις εξελίξεις στην Ε.Ε. Η εκπροσώπηση των περιφερειών εξαρτάται από 
το επίπεδο ισχύος σε εθνικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι, καλύτερα στελεχωμένα γραφεία έχουν 
συνήθως ομοσπονδιακά κράτη όπως η Γερμανία, γεγονός που συμβάλλει στην ισχυροποίηση 

ορισμένων μόνο ευρωπαϊκών περιφερειών ενώ άλλες χώρες συνοχής διαθέτουν συμβολική 
παρουσία. Γενικά, δεν θίγεται σε καμία περίπτωση ο μεσολαβητικός ρόλος των εθνικών 

κυβερνήσεων στην Ε.Ε. Η δεύτερη θέση, αποτελείται από τη δημιουργία της Επιτροπής, των 
περιφερειών και των τοπικών αρχών, με αρμοδιότητες συμβουλευτικής φύσεως, που ισοδυναμεί με 
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αναγνώριση των υποεθνικών δρώντων στην Ε.Ε. Ωστόσο υπάρχουν και κάποια κωλύματα, όπως η 
εσωτερική διαίρεση εξαιτίας των τοπικών και περιφερειακών συμφερόντων αλλά και το ότι η 
Επιτροπή δεν έχει καμία αποφασιστική ιδιότητα. Η τρίτη θέση, εστιάζει στην υλοποίηση της 

εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο της διαρθρωτικής πολιτικής της Ε.Ε που αφορά την ισότιμη 
συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή, τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σε διάφορα 

θέματα. Παρ’ όλα αυτά, αυτή, η σχέση, επηρεάζεται από διάφορα λειτουργικά ερείσματα των 
υποεθνικών δρώντων καθώς και από άλλους παράγοντες. Επομένως, γίνεται αντιληπτό, ότι οι 
υποεθνικοί δρώντες μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τόσο την εθνική όσο και την 

διεθνή εξουσία. 

2.3. Ερευνητική Επισκόπηση  

Έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες όσον αφορά το πλαίσιο και την έννοια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μια ενδιαφέρουσα έρευνα, που οδήγησε στην έκδοση του βιβλίου «Η Επόμενη Ευρώπη» 
αποτελεί τη συλλογή είκοσι κειμένων από ανθρώπους που γνωρίζουν τα θέματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Συνθέτουν αφενός μια σφαιρική χαρτογράφηση της τρέχουσας ευρωπαϊκής 
πραγματικότητας και των προοπτικών που ανοίγονται για το μέλλον, και αφετέρου παραθέτουν μια 

κριτική ανάλυση της θέσης της Ελλάδας στην Ε.Ε.  
Διαπιστώνεται ότι η Ευρώπη έχει βγει από μια «πολυκρίση», γεγονός που έχει πυροδοτήσει 

έναν ζωντανό διάλογο για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 

ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου. Όλοι οι συγγραφείς προτείνουν λίγο-
πολύ συγκεκριμένες λύσεις. Επικεντρώνονται σε προτάσεις όπως η αναμόρφωση της Ευρωζώνης 

που παραθέτει ο επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί, στο πρόγραμμα της Επιτροπής για τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών, στην εξέλιξη του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, και σε κινήσεις για μια 
στενότερη συνεργασία των κρατών-μελών στον τομέα της ασφάλειας όπως παραθέτει ο έτερος εν 

ενεργεία επίτροπος Δημήτριος Αβραμόπουλος. Επίσης, δίνεται έμφαση στην κοινωνική πολιτική, 
την τόνωση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της φτώχειας, την προώθηση των υπενδύσεων, 
της ενιαίας αγοράς και των διεθνών εμπορικών συμφωνιών που θα είναι φιλικές για τις επιχειρήσεις, 

και στην εμφάνιση μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας που να ανταποκρίνεται στα σημερινά 
δεδομένα. Μια πολύπλευρη ανάλυση γίνεται και από μια ομάδα ακαδημαϊκών συγγραφέων που έχει 

ασχοληθεί με το θέμα της Ευρώπης εστιάζοντας στην ιστορική, οικονομική, και πολιτική αποτίμηση 
της ιστορίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, περιγράφουν μια «ολυμπιακή» Ευρώπη, που θα κατέχει τη 
δυνατότητα να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ευελιξία γεωπολιτικές εντάσεις,  καταγράφουν κάποιες 

πρώτες κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την αντιμετώπιση της πρόσφατης πολυκρίσης, ενώ 
παράλληλα παραθέτουν μια χρήσιμη ελληνοκεντρική προοπτική στο θέμα της Ε.Ε. Επιπλέον, 

υποστηρίζεται, από πολλούς, ότι όσο πιο «ομοσπονδιακή» γίνεται η Ευρώπη τόσο πιο πολύ 
ωφελείται η Ελλάδα.  

Πάντως, όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν πως η χώρα πρέπει να κάνει πιο σημαντικά βήματα 

για να μπορέσει να διεκδικήσει πάλι τη θέση που της αρμόζει στο ευρωπαϊκό στερέωμα. "Η Ελλάδα 
οφείλει να δημιουργήσει ένα φιλικό θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, να 

αυξήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις και εξαγωγές και να ενισχύσει την καινοτομία, προσελκύοντας 
ταυτόχρονα και σημαντικά ξένα κεφάλαια."  

Άλλη μια εξίσου ενδιαφέρουσα έρευνα, του 2015, επικεντρώνεται στο τι πιστεύουν οι Έλληνες 

ότι έχουν κερδίσει από τη συμμετοχή τους στην Ε.Ε αλλά και που είχαν εισρεύσει τα ευρωπαϊκά 
χρήματα μετά από τη τελευταία διανομή των πόρων του ευρωπαϊκού πακέτου ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Αποδείχθηκε ότι μόνο τρεις τομείς εκείνοι της προστασίας του περιβάλλοντος, του πολιτισμού 
(παιδεία, τέχνες κτλ.) και της διεθνούς θέσης και επιρροής της Ελλάδας στα Βαλκάνια και τον κόσμο, 
το ποσοστό βρισκόταν γύρω στο 50% που υποστήριζε ότι η Ελλάδα έχει βγει κερδισμένη από τη 

συμμετοχή της στην Ε.Ε. Με βάση το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έχουν απορροφηθεί  
χρήματα ύψους από 1,3 έως 1,5δις. Όμως, στον τομέα για την προώθηση μιας κοινωνίας περισσότερο 

δίκαιης οι Έλληνες θεωρούν σε ποσοστό 37,3%,  ότι η χώρα είναι ζημιωμένη παρότι έχουν χορηγηθεί 
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χρήματα ύψους 2,3δις για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού. Το ίδιο συμβαίνει και σε 
θέματα οργάνωσης του κράτους και ειδικά της δημόσιας διοίκησης με ποσοστό 42,6% των πολιτών 
να πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι ζημιωμένη, αν και έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 408 

εκατομμυρίων ευρώ στο τομέα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.  
Επομένως συνάγεται, ότι η χώρα δεν έχει επαρκώς αντιληφθεί τις χρηματικές εισφορές σε 

κάποιους τομείς που ίσως πολλές φορές να οφείλεται στην ανεπαρκή πληροφόρηση των πολιτών.  
Εν κατακλείδι, με την παραπάνω διαπίστωση συμφωνεί και η εξής έρευνα: με βάση μια 

πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα  χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.002 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και άνω 

που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, τη χρονική περίοδο 2016-17, αποκαλύπτει πως είναι διχασμένη 
η ελληνική γνώμη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θετικές στάσεις υπερτερούν ελαφρώς από 

τις αρνητικές. Το 66% των Ελλήνων πολιτών τάσσονται υπέρ της επανεθνικοποίησης κάποιου 
μέρους των εθνικών πολιτικών που ασκούνται από την Ε.Ε. Επίσης, ένα 11% δηλώνει ικανοποιημένο 
από τον υπάρχον καταμερισμό αρμοδιοτήτων ενώ ένας στους δέκα πολίτες πιστεύει ότι η εθνική 

κυριαρχία χρειάζεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Τέλος, το 1% πιστεύει ότι η Ε.Ε πρέπει να διαλυθεί 
ενώ αυτοί που δεν έχουν κάποια γνώμη αγγίζει το 12%.     

3. Συμπεράσματα  

Η Ευρώπη ωριμάζει, εξελίσσεται και αλλάζει συνεχώς. Έχουν επιτευχθεί οι περισσότερες 
επιδιώξεις από τότε που η Ε.Ε πρωτοσυστάθηκε. Η Ε.Ε, για τα κράτη-μέλη της και τον κόσμο, 

αποτελεί έκφραση οραμάτων και προσδοκιών που αφορούν στη συνολική βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και στην επίλυση κοινών προβλημάτων. Όμως, παραμονεύουν και κίνδυνοι, οι οποίοι ωστόσο 

αν αντιμετωπιστούν με σύνεση και υπευθυνότητα μπορούν να οδηγήσουν την Ευρώπη σε μονοπάτια 
που στοχεύουν στη δημιουργία ουσιαστικών προϋποθέσεων για ένα καλύτερο μέλλον.  

Το Ευρωπαϊκό όραμα δεν αποτελεί στυγνό μονόδρομο, αλλά κόμβο της κοινής δράσης και 

δημιουργίας με την προϋπόθεση ότι θα υιοθετηθεί μια συνετή πολιτική σε όλους τους τομείς. Η 
διαδικασία του Εξευρωπαϊσμού δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η ενσωμάτωσή του από τις ευρωπαϊκές 
χώρες εξαρτάται πολλές φορές από πολιτικούς, οικονομικούς, και κοινωνικούς παράγοντες. 

 Όσον αφορά την Ελλάδα, η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης εμποδίζεται και από πιο 
βαθιά αίτια όπως η ελληνική κουλτούρα, ο πολιτικός και πολιτισμικός χαρακτήρας της ελληνικής 

κοινωνίας.  Όλα αυτά εμποδίζουν την απορρόφηση του Εξευρωπαϊσμού από την ελληνική κοινωνία. 
Η Ελλάδα έχει αποκομίσει πολλά οφέλη από ην ένταξή της στην Ε.Ε, τα οποία χρειάζεται να 
συνειδητοποιηθούν ώστε να λειτουργήσουμε εντός των πλαισίων της Ε.Ε με όραμα και ορθό 

σχεδιασμό.  Απαιτείται, κυρίως ενεργή πολιτική, αναδιοργάνωση της ελληνικής οικονομίας, επιμονή 
στην βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, καλύτερη οργάνωση του κρατικού μηχανισμού. 

Επιπλέον, η  περίσκεψη, το πνεύμα συνεργασίας, ομοψυχίας και συναίνεσης του κοινωνικού κόσμου 
καθώς και τον επαναπροσδιορισμό τον στόχων της εκπαίδευσης θα ενισχύσουν την περαιτέρω 
βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο ευρωπαϊκό στερέωμα.  
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1. Εισαγωγή 

Η αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Δημόσιου τομέα ως κεντρική 
επιδίωξη της χώρας στην παρούσα μακρόχρονη συνθήκη οικονομικής στενότητας δε θα μπορούσε 
να αφήσει ανέγγιχτη τη Δημόσια εκπαίδευση και να διατηρήσει την κατάσταση στην οποία, αφενός 

μεν ψηφίζονται νόμοι για την Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση (Ν.2525/1997; Ν.2986/2002; 
Π.Δ.152/2013), αφετέρου δε ποτέ δεν εφαρμόζονται. 

Ο διπολισμός του σχήματος ενίσχυση κεντρικής εξουσίας ή ενίσχυση των εξουσιών της 
σχολικής κοινότητας, απεικονίζει σε ένα βαθμό την ένταση της διαμάχης. Άλλοι παράγοντες επίσης, 
όπως η ιστορική φόρτιση του θέματος, οι αντιθέσεις εξαιτίας της χαμηλής μισθολογικής κατάστασης 

των εκπαιδευτικών, οι διαφωνίες σε παρεμφερείς εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, πρόσθεσαν επιπλέον 
στοιχεία έντασης στην αξιολογική διαμάχη. 

Η αναζήτηση, η συζήτηση και η εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών στην απόφαση 
υιοθέτησης του περιεχομένου, της έκτασης, του είδους και της μορφής Αξιολόγησης - ιδιαίτερα μετά 
την σαραντάχρονη απουσία της – αναμένεται να ταλανίσει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 

Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση, διοίκηση ολικής ποιότητας, αυτοαξιολόγηση. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Η Αξιολόγηση ως βασική λειτουργία της Διοίκησης 

Ο επιμερισμός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των επιθεωρητών σε Διευθυντές 
Εκπαίδευσης και Σχολικούς Συμβούλους μετά το 1982 αλλά και ο ρόλος του Διευθυντή Σχολικής 

Μονάδας εμπλέκονται στη διαδικασία της Αξιολόγησης και αναμένεται να επιφορτιστούν από την  
επερχόμενη πρόκληση με νέους ρόλους και καθήκοντα (Καραβασίλης, 2004), ανάλογων της 

επιλογής του είδους και  της μορφής Αξιολόγησης που θα υιοθετηθεί.   

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15139%20Ανάκτηση%2015/5/2020
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Η Αξιολόγηση ως διαδικασία ωστόσο δεν εφαρμόζεται στο κενό, αλλά αποτελεί βασικό 
πυλώνα της Διοίκησης σε μια διαδοχική αλλά και συμπληρωματική - αλληλεπιδραστική εμπλοκή 
και άλλων βασικών λειτουργιών της.  

Παρόλη τη διαφωνία των επιστημόνων στην ύπαρξη ενός κοινά αποδεκτού ορισμού του όρου 
‘Διοίκηση’, υιοθετούμε στην παρούσα εργασία αυτόν ως: «Διαδικασία του συντονισμού των 

ανθρώπων (μαθητών, εκπαιδευτικών, βοηθητικού προσωπικού), δραστηριοτήτων και υπαρχόντων 
μέσων για την παροχή εκπαίδευσης με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο» ( Κουτούζης, 1999). 

Σε αντιδιαστολή με την πολυφωνία του ορισμού ‘Διοίκηση’, φαίνεται πως υπάρχει κοινή 

αντίληψη στο ζήτημα των βασικών λειτουργιών της Διοίκησης. Οι επιστήμονες φαίνεται να 
συμφωνούν και να επικεντρώνονται στις παρακάτω βασικές λειτουργίες της (Κουτούζης, 1999; 

Σαΐτης, 2005α; Σαΐτης, 2005β; Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 2007; Τύπας & Κατσαρός, 2003; Fottler, 
1981; Kanungo & Misra, 1992; Rosti & Shipper, 1998): 

 
 Σχήμα 1: Βασικές λειτουργίες της Διοίκησης  

Πηγή: Κουτούζης, 1999 

 

• Σχεδιασμός-Προγραμματισμός. Ως λειτουργία προηγείται των υπολοίπων καθώς 
προσανατολίζει τον οργανισμό θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις και στόχους του. 

• Οργάνωση. Αποτελεί τη διαδικασία του καθορισμού εκείνων των δραστηριοτήτων που 
θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση του προγραμματισμού που προηγήθηκε, 

καθώς και την ανάθεση αυτών σε συγκεκριμένη δομή ομάδων ή ατόμων. 

• Διεύθυνση. Αναφέρεται στην καθοδήγηση της εργασιακής συμπεριφοράς και στην εποπτεία 
των υφισταμένων εκ μέρους των διευθυντικών στελεχών του οργανισμού, στα πλαίσια της 
υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού και της ανάπτυξης αποτελεσματικής επικοινωνίας 
του. 

• Έλεγχος-Αξιολόγηση. Ως τελευταία λειτουργία αποτιμά το όλο έργο ή μέρος του ως προς την 
αποδοτικότητά του και μέσω της επανατροφοδότησης τροποποιείται είτε η συνολική 

διαδικασία είτε συγκεκριμένη φάση της. Η λειτουργία του ελέγχου εμπεριέχει τη μαθησιακή 
πτυχή της, δια της οποίας, ο οργανισμός μαθαίνει από τα λάθη, τις αστοχίες ή τις επιτυχίες 

του και στρατεύεται σε ένα διαρκή αγώνα αυτοβελτίωσης (Μιχαλόπουλος, 2010). 

Εκ των ανωτέρω είναι προφανής η σημασία της Αξιολόγησης και του Ελέγχου στο αέναο ταξίδι 
βελτίωσης του εκπαιδευτικού οργανισμού ή συστήματος. 

Αν ο Frederick W. Taylor θεωρείται ο ‘πατέρας’ της επιστημονικής Διοίκησης ή του 
επιστημονικού μάνατζμεντ με την εφαρμογή επιστημονικών κριτηρίων και μεθόδων στην επιλογή 

και εκπαίδευση των εργαζομένων στα 1911 (Κουτούζης, 1999), τότε η εξέλιξη της επιστημονικής 
σκέψης για τη Διοίκηση (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012) μετρά έναν αιώνα ζωής. Στο διάστημα αυτό 
αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες ή προσεγγίσεις της Διοίκησης για να καταλήξουμε στις σύγχρονες 

απόψεις που εκφράζονται στη συνισταμένη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας – Total Quality 
Management (ΔΟΠ-TQM) (Crosby, 1995; Deming, 1982; Juran, 1992; Juran & Gryna, 1993; 

Taguchi et al., 2004). 
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2.2 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Για την παρούσα εργασία δεν αποτελεί στόχο η ενδελεχής και λεπτομερειακή παρουσίαση της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητη η παράθεση των βασικών αρχών της 

φιλοσοφίας που τη διέπει στην κατεύθυνση της κατανόησής της, καθόσον το συγκεκριμένο 
διοικητικό πρότυπο προσεγγίζει την εκπαίδευση τόσο στη συζήτηση που αναπτύσσεται για την 

ποιότητα στην εκπαίδευση, όσο και στη φιλοσοφία των γενικών αρχών της αναφορικά με την 
Αξιολόγηση.  

Άλλοτε η λέξη ‘ποιότητα’ χρησιμοποιείται με την απόλυτη έννοιά της, που οριοθετείται από 

τη σπανιότητα και την ακρίβεια των παραγόμενων  - εξαιτίας της - προϊόντων ή υπηρεσιών και 
άλλοτε με τη σχετική της έννοια, που άμεσα τη συνδέει είτε με την ικανοποίηση του πολίτη είτε με 

την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά της. Υπό το πρίσμα αυτό υιοθετείται ο παρακάτω 
ορισμός:  

« Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας  είναι μια ολοκληρωμένη  και δομημένη προσέγγιση για την 

οργανωτική Διοίκηση, που επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα  των  προϊόντων και υπηρεσιών 
μέσω της συνεχούς βελτίωσης ως απάντηση στη συνεχή ανατροφοδότηση» ( Gartner, 2002). 

Η συνεχής ανατροφοδότηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΟΠ 
παραπέμπουν ευθέως στην Αξιολόγηση, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται ως μια φιλοσοφία και ως 
ένας ιδιαίτερος τρόπος εργασιακού βίου με τις εξής γενικές αρχές:   

• Απόλυτη προσήλωση και δέσμευση της Διοίκησης στην εφαρμογή συστήματος ποιότητας 
στον οργανισμό ή την υπηρεσία. Θεωρείται ως το πρώτο και βασικό βήμα για το εγχείρημα 

της εφαρμογής της.  

•  Εστίαση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών-πολιτών και των εργαζομένων. Αν η 
ποιότητα μπορεί να ορισθεί ως ο βαθμός στον οποίο ένα προϊόν ή μία υπηρεσία 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη-πολίτη (Όκλαντ, 2001), τότε αντανακλαστικά 
μπορούμε να αντιληφθούμε πως για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας η εστίαση στις 

προσδοκίες των ‘εξωτερικών’ και ‘εσωτερικών’ πελατών (Λιαρμακόπουλος, 2003) αποτελεί 
τον πυρήνα της φιλοσοφίας της.   

• Συνεχής βελτίωση του προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας. Το κόστος, η έγκαιρη 
παράδοση και η ποιότητα ως  διαδοχικές προτεραιότητες του συμβατικού Μάνατζμεντ 

ανακατανέμονται ως ιεραρχημένες προτεραιότητες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με την 
ποιότητα, την ελαχιστοποίηση χρόνου παράδοσης και το κόστος (Δερβιτσιώτης, 1997), 
επιδιώκοντας συστηματικές βελτιώσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τόσο στα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά, όσο και στον τρόπο εξυπηρέτησης.   

• Διαρκής εκπαίδευση - επιμόρφωση και συμμετοχή του προσωπικού, προκειμένου να 
καταστούν ικανοί να συμμετέχουν στις διαδικασίες Διοίκησης και βελτίωσης των προϊόντων 
ή των υπηρεσιών. Η Διοίκηση οφείλει  να οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης για τους 
νεοεισερχόμενους υπαλλήλους, αλλά και για τα ανώτερα στελέχη του οργανισμού, 

καθιστώντας τους ικανούς να βελτιώνουν διαδικασίες και να επιλύουν προβλήματα μέσω της 
διαδικασίας λήψης ορθών αποφάσεων (Ρούση, 2007).  

• Διοίκηση βασισμένη σε στοιχεία και στατιστικές αναλύσεις. Ο προσδιορισμός του 
προβλήματος, η σωστή ανάλυση αιτιών που το δημιουργούν και η λήψη αποφάσεων για την 

επίλυση του, προϋποθέτουν τη συλλογή και συστηματική ανάλυση στοιχείων του 
οργανισμού. Ακόμα και τα αρνητικά ευρήματα μιας ανάλυσης εκλαμβάνονται ως ευκαιρίες 
επίλυσης προβλημάτων. Η διαδικασία του στατιστικού ελέγχου αποτελεί βασικό εργαλείο 

διασφάλισης της ποιότητας (Ακριβός & Ψαρόπουλος, 2008). 

Υπό το πρίσμα αυτό οι όροι αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα εισέρχονται στο βασικό 

λεξιλόγιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) που αναπτύσσονται στην Ελλάδα και οι 
αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας για Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Δημόσιο τομέα 
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υπογραμμίζονται στα Ε.Π. ‘Πολιτεία: η Επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης’, ‘Πολιτεία 2005-
2007’, ‘Πολιτεία 2008-2010’, ‘Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013’. 

Η απόφαση μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης από το γραφειοκρατικό – κανονιστικό 

βεμπεριανό μοντέλο Διοίκησης σε αυτό του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ με τη Διοίκηση Ολικής 
Ποιότητας, αλλά και τα εργαλεία μέτρησής της με το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης και τα Συστήματα 

ποιότητας ISO θεωρείται δεδομένη. 
Αφενός η διεθνής τάση για ΔΟΠ, συνδυαστικά με την επικέντρωση της Αξιολόγησης στον 

Οργανισμό ή την Υπηρεσία, και αφετέρου η αλλαγή προσανατολισμού της Αξιολόγησης από τα 

πρόσωπα στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους δεν άφησε ανεπηρέαστη την Εκπαιδευτική 
Αξιολόγηση, για την οποία η Σχολική Μονάδα αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντός της 

(Εγκύκλιος 110068/ΙΚ/19-9-12).   

2.3 Εσωτερική Αξιολόγηση ή Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας  

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση γενικώς, ο όρος 

Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας ή Εκπαιδευτικού Οργανισμού αναφέρεται στην αποτίμηση της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του σχολείου, την απόδοση αξίας συνολικά στο παραγόμενο 

από αυτό εκπαιδευτικό έργο με στόχο τη διερεύνηση τρόπων βελτίωσής του (Κατσαρού & Δεδούλη, 
2008).  

Πρόκειται για μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, η οποία διενεργείται αλλά και ολοκληρώνεται 

από τη σχολική μονάδα βασιζόμενη σε πραγματικά στοιχεία και αιτιολογημένες κρίσεις για κάθε 
θέμα που εξετάζει αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου από τη σχολική 

μονάδα εκπαιδευτικού έργου και προσιδιάζει στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης.  
Η σύγχρονη αυτή μορφή Αξιολόγησης δεν αποτελεί μια τυχαία επιλογή αλλά ακολουθεί την 

τάση της αποκέντρωσης που υιοθετούν τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα στις περισσότερες 

χώρες της Ε.Ε. τοποθετώντας στο προσκήνιο τη Σχολική Μονάδα που καλείται να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου και πολύπλοκου περιβάλλοντος με την παροχή ποιότητας 
υψηλών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

Στο πιο πρόσφατο προτεινόμενο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (Υ.Α. 
6603/ΓΔ4/20-1-21) που ακολούθησε την ίδια προ οκταετίας επιχειρούμενη στοχοθεσία (Υ.Α. 

30972/Γ1/15-3-2013), η υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των 
τριών βασικών λειτουργιών της σχολικής μονάδας επικεντρώνεται: 

• στην παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία της, 

• στη διοικητική λειτουργία, και  

• στη λειτουργία της ως επαγγελματικής κοινότητας μάθησης, που προωθεί την επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Η εσωτερική αξιολόγηση είναι μια συνεχής κυκλική διαδικασία τριών (3) υποχρεωτικών 
σταδίων (Σχήμα 2): 

Α.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. 

Β.ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ. 
Γ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. 

Η ανωτέρω προσέγγιση της Αξιολόγησης εντάσσεται στα πλαίσια του Νέου Δημόσιου 
Μάνατζμεντ (ΝΔΜ), που σύμφωνα με τους Schedler  &  Proeller  (2000) εκφράζει ένα γενικό όρο 
για την παγκόσμια, ομοιόμορφη και καθολική κίνηση του μετασχηματισμού της Διοίκησης. Το κύριο 

χαρακτηριστικό του είναι η αλλαγή του προσανατολισμού από τις εισροές στις εκροές και 
αναπτύχθηκε με σκοπό να λύσει το μεγάλο πρόβλημα της αναποτελεσματικότητας και του κόστους 

της Δημόσιας Διοίκησης (Bonina & Cordella, 2008). 
Η εκπαιδευτική Αξιολόγηση αποτελεί μια πτυχή της φιλοσοφίας και πρακτικής του 

γενικότερου πλαισίου με το οποίο η Διοίκηση προσεγγίζει την Αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό αλλά και 

διεθνές επίπεδο. 
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Σχήμα 2: Εσωτερική Αξιολόγηση  

Πηγή: Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-21/ΦΕΚ 140/ τ. Β΄ 

 

Έτσι, στο μεν ευρωπαϊκό εργαλείο μέτρησης της ποιότητας CAF (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 
– ΚΠΑ) (European Institute of Public Administration, 2012; CAF, 2002) η Αξιολόγηση 

προσεγγίζεται επίσης στον άξονα εισροών – εκροών μέσω των διαδικασιών: 
 

  
 

Σχήμα 3: Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 2007  

 

Στο δε διεθνές εργαλείο μέτρησης της ποιότητας ISO 9001:2000 (EN ISO 9001:2000 ‘Quality 

Management Systems – Requirements’) η ακολουθούμενη διαδικασία ολοκλήρωσής του 
αποτυπώνεται στη διαδρομή Στοχοθεσία, Εφαρμογή-Δράση, Έλεγχος, Επανεκκίνηση:  
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Σχήμα 4: Κύκλος υλοποίησης ISO 9001:2000 

 

Συνεξεταζόμενο με τα προαναφερθέντα το συγκεκριμένο σύστημα εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης αποτυπώνει τη λειτουργία του Σχολείου σε τρία (3) Υποχρεωτικά Στάδια, με το πρώτο 
και το τελευταίο να αποτελούν τις εισροές και εκροές αντίστοιχα, ενώ το ενδιάμεσο να αναφέρονται 
στις διαδικασίες που συντελούνται εντός της Σχολικής Μονάδας. Ταυτόχρονα η διαδικασία 

ολοκλήρωσής του ακολουθεί τη διαδρομή τεσσάρων (4) διμηνιαίων Συνεδριάσεων του Συλλόγου 
Διδασκόντων.  
  

 

Σχήμα 5: Οργανωσιακή Ανάπτυξη Σχολικής Μονάδας ανά σχολικό έτος. 

Πηγή: Karavasilis et al., 2010  
 

Το έργο της σχολικής μονάδας αποτιμάται ως προς τις τρεις βασικές της λειτουργίες, οι οποίες 

εξειδικεύονται περαιτέρω σε επιμέρους θεματικούς άξονες. Κάθε θεματικός άξονας περιγράφεται 
μέσω της παράθεσης μιας σειράς δεικτών, οι οποίοι διαμορφώνουν ένα ενδεικτικό πλαίσιο αναφοράς 

του περιεχομένου κάθε άξονα και δεν αποτιμώνται ξεχωριστά. 
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Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας γίνεται σε επίπεδο θεματικού άξονα, σε τετράβαθμη 
κλίμακα: 

1 = μη επαρκής λειτουργία, με αρκετά σημεία προς βελτίωση, 

2 = επαρκής λειτουργία με κάποια σημεία προς βελτίωση, 
3 = καλή λειτουργία, με ελάχιστα σημεία προς βελτίωση, 

4 = εξαιρετική λειτουργία. 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων αξιολογεί το έργο του σχολείου ως προς κάθε λειτουργία και 

θεματικό άξονα (Άρθρο 3, της Υ.Α. 6603/ΓΔ4/201-21), λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

σχολικής μονάδας, τις διαθέσιμες υποδομές, και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της. 
Η συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση δεν είναι αποτελεί τη μοναδική μορφή 

εσωτερικής Αξιολόγησης, καθόσον υπάρχει και η ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση σύμφωνα με την 
οποία οι ανώτεροι στη διοικητική/εκπαιδευτική ιεραρχία του σχολείου κρίνουν τους κατώτερους. 
Αποσκοπεί στον έλεγχο της υπακοής στο νόμο και υφίσταται συμπληρωματικά της Επιθεώρησης ως 

εξωτερικής αξιολόγησης.  

2.4 Ο θεσμός του Επιθεωρητή στην Ελλάδα  

Ιδιαίτερα στη μεταπολεμική περίοδο και ως την κατάργηση του θεσμού καμιά τροποποίηση ή 
αλλαγή δεν έγινε στη διάρθρωση της εποπτείας και στο έργο των Επιθεωρητών. Ο τρόπος επιλογής 
και οι αλλαγές στο εποπτικό προσωπικό ήταν οι μόνες και μάλιστα συχνές, ανάλογα με τους εκάστοτε 

κυβερνητικούς σχηματισμούς.  
Ενδεικτικά αριθμητικά στοιχεία που αποτυπώνουν την κατάσταση των επιθεωρήσεων 

παρουσιάζουν τα εξής:  
Ημέρες Περιοδείας του Επιθεωρητή προς Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών  Περιφερειών Ν. 

Σερρών 
Πίνακας 1: Αριθμητικά στοιχεία Επιθεωρήσεων (Πηγή: Καραβασίλης,  2006)  

 

Σχολ.Έτος 48-49 49-50 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57 

Α.Η.Ε. 37 24 28 60 5 27 6 3 20 

Α.Ε.Σχ.Μ. 46 30 44 26 10 29 44 47 28 

Α.Ε.Ε. 118 81 92 70 29 90 103 120 96 

Δις Ε.Ε. 7 5 - - - 7 - - - 

Α.Μ.Ε. 31 65 85 - - - 12 0 33 

 

Σχολ.Έτος 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 65-66 68-69 69-70 

Α.Η.Ε. 40 10 13 77 85 106 65 70 

Α.Ε.Σχ.Μ. 51 22 38 53 56 64 53 66 

Α.Ε.Ε. 138 62 93 157 157 171 166 15 

Δις Ε.Ε. 12 - - - 32 28 0 0 

Α.Μ.Ε. 2 92 63 12 6 13 38 49 

 
Α.Η.Ε.: Αριθμός Ημερών Επιθεωρήσεως. 

Α.Ε.Σχ.Μ.: Αριθμός Επιθεωρηθέντων Σχολικών Μονάδων.(Δημ.+Νπγεία) 
Α.Ε.Ε.: Αριθμός Επιθεωρηθέντων Εκπ/κών.(Δασκάλων+Νηπιαγωγών) 

Δις Ε.Ε.: Δις Επιθεωρηθέντες Εκπ/κοί. 
Α.Μ.Ε.: Αριθμός Μη Επιθεωρηθέντων. 
Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει στοιχεία μιας εικοσαετίας που αναφέρονται στο χρόνο που 

ο Επιθεωρητής αφιερώνει στο επικαλούμενο ως κύριο έργο του, αυτό της Επιθεώρησης των 
Σχολείων και Εκπαιδευτικών. 
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Παρατηρούμε πως για τα περισσότερα σχολικά έτη οι ημέρες περιοδείας είναι ανεπαρκείς, 
τόσο για τον αριθμό των επιθεωρούμενων σχολικών μονάδων όσο και των εκπαιδευτικών. Υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου το ποσοστό των μη επιθεωρηθέντων  εκπαιδευτικών είναι μεγάλο (Σχολ. έτη 1950-

51, 1959-60, 1969-70) ή ακόμα χειρότερα σε ελάχιστες μέρες περιοδείας επιθεωρούνται άπαντες ή 
σχεδόν όλοι (Σχολ. έτη 1952-53, 1954-55, 1955-56). 

Ως κύριες αιτίες αυτής της κατάστασης προβάλλονται από τους Επιθεωρητές οικονομικοί λόγοι 
που αφορούν ανυπαρξία κονδυλίων για τα έξοδα κίνησής τους και ο φόρτος εργασίας του γραφείου 
(Καραβασίλης, 2006). 

2.5 Σχέσεις Εσωτερικής & Εξωτερικής Αξιολόγησης 

Ο συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας μπορεί να πάρει 

- σύμφωνα με τον Alvik (1997) - τρεις μορφές: 
α. Παράλληλη μορφή. Το σχολείο και η εξωτερική ομάδα αξιολόγησης διενεργούν ξεχωριστά 

τις αξιολογήσεις τους. Έπειτα μπορούν να αντιπαραβάλουν τα αποτελέσματα της καθεμιάς και να 

εξάγουν συμπεράσματα. 
β. Διαδοχική μορφή. Η σχολική μονάδα διενεργεί εσωτερική αξιολόγηση και στη συνέχεια η 

ομάδα της εξωτερικής αξιολόγησης χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης ως 
βάση για τη δική της αξιολόγηση. Μπορεί βεβαίως να γίνει και το αντίστροφο: να δουλέψει πρώτα 
η ομάδα εξωτερικής αξιολόγησης και να καταθέσει στο σχολείο τα πορίσματα της αξιολόγησής της, 

ώστε αυτά να τα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια για τη δική του αξιολόγηση. 
γ. Συνεργατική μορφή. Οι δύο ομάδες (εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης) συζητούν τη 

διαδικασία της αξιολόγησης και διαπραγματεύονται τα κριτήρια ποιότητας που θα χρησιμοποιηθούν, 
λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά κίνητρα που τους ωθούν στην αξιολόγηση, όπως και τις 
διαφορετικές οπτικές γωνίες από τις οποίες μπορούν εξετάσουν τη σχολική μονάδα. 

Αν και η κατηγοριοποίηση του Alvik δε συνεπάγεται οπωσδήποτε μια εξέλιξη από τη μια 
μορφή στην άλλη, τα στοιχεία της σχολικής ανάπτυξης δείχνουν ότι, καθώς ένα σχολικό σύστημα 
ωριμάζει, ακολουθεί μια προοδευτική πορεία από την επιθεώρηση, μέσω μιας παράλληλης 

αξιολόγησης, προς ένα διαδοχικό και συνεργατικό μοντέλο. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα 
αποτελεί η Σκωτία, η οποία τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια πέρασε από τον επιθεωρητισμό στο 

παράλληλο μοντέλο αξιολόγησης κι από εκεί στο διαδοχικό, με προοπτική υιοθέτησης ενός γνήσιου 
συνεργατικού μοντέλου (MacBeath, 2001: 73). 

Σύμφωνα με τον Nevo (2001), η γόνιμη σύζευξη εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης 

μπορεί να έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, αφού μέσα από την αλληλεπίδρασή τους οι δύο 
αξιολογήσεις μπορούν να εμπλουτιστούν αμοιβαία και ταυτόχρονα να αυξηθεί η εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων τους.  

Κεφάλαιο 3 Διαχείριση της Αλλαγής – Οργανωσιακή Ανάπτυξη –Ηγεσία 

Το ζήτημα της Αξιολόγησης δεν αφορά την εκπαίδευση και μόνο αλλά όλο το φάσμα του 

Δημόσιου τομέα, που αντιστέκεται σθεναρά σε κάθε προσπάθεια αξιολόγησής του. 
Οι διαδικασίες και διεργασίες που εκτελούνται με τα εργαλεία ποιότητας ΚΠΑ και ISO δε 

φαίνεται να αποτελούν ανυπέρβλητα εμπόδια για τους εργαζομένους των Δημοσίων οργανισμών. 
Εκείνο που πραγματικά μοιάζει ακατόρθωτο είναι η αλλαγή της χρόνιας δημοσιοϋπαλληλικής 
εργασιακής νοοτροπίας (Karavasilis et al., 2010), που συνδέεται τόσο με την καθεαυτή διαδικασία 

της αλλαγής ως πρόβλημα της διοικητικής θεωρίας και πράξης, όσο και με την αλλαγή της αντίληψης 
του πολιτικού συστήματος για το ρόλο της Δημόσιας Διοίκησης.  

 Ο κομβικά ανασταλτικός παράγοντας εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στους 
Δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες εκπορεύεται από την άρνηση των μεσαίων διοικητικών 
στελεχών (Διευθυντών – Διοικητών) να υιοθετήσουν το συγκεκριμένο μοντέλο Διοίκησης. Η στάση 

τους εδράζεται είτε στην παντελή ή μερική άγνοια του συγκεκριμένου μοντέλου είτε στην αδυναμία 
υποκίνησης του διοικούμενου προσωπικού τους. Η αρνητική αυτή στάση των διευθυντικών 
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στελεχών στην εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας παραλύει κάθε περαιτέρω προσπάθεια, 
αφού αποτελεί την πρώτη γενική αρχή αποτελεσματικής εφαρμογής  των προαναφερθέντων 
εργαλείων ποιότητας (Καραβασίλης, 2012). 

 «Οι οργανισμοί είναι δυναμικά συντηρητικοί – τουτέστιν, μάχονται με νύχια και με δόντια να 
μείνουν ίδιοι. Μόνον όταν είναι αδύνατον να απωθήσει, να αγνοήσει, να αναχαιτίσει ή να 

μεταμορφώσει την αλλαγή, μόνο τότε τη δέχεται ο οργανισμός. Αλλά το κύριο γνώρισμα του 
οργανισμού είναι η ήσσων αλλαγή: αλλαγή κατ’ όνομα ή συμβολική αλλαγή»  (Ντόναλντ, 1971). 

Η ανωτέρω άποψη καταδεικνύει το μέγεθος της δυσκολίας αλλά και τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν κατά τη διαδικασία εφαρμογής ενός ενδεχόμενου σχεδίου οργανωσιακής ανάπτυξης. 
Η εύστοχη παρατήρηση των Everard & Morris (1999), που θεωρούν πως το μεγάλο πρόβλημα 

της αλλαγής επικεντρώνεται στο ότι η διαχείρισή της είναι πολύ δυσκολότερη από όσο μπορεί να 
φανταστεί κάποιος με περιορισμένη πείρα στη Διοίκηση οργανισμών επιβεβαιώνεται τις 
περισσότερες φορές.  

Το ζήτημα της αλλαγής δεν άφησε απαθή τη Συναισθηματική Νοημοσύνη (Goleman, 1998), η 
οποία και υποστηρίζει πως κάθε φορά που οι άνθρωποι προσπαθούν να αλλάξουν το συνηθισμένο 

τρόπο σκέψης και ενεργειών τους, καλούνται να αντιστρέψουν δεκαετίες μάθησης την οποία 
αντιπροσωπεύουν πολυχρησιμοποιημένα νευρικά κυκλώματα εδραιωμένα μετά από τόσα χρόνια 
επαναλαμβανόμενης συνήθειας. Αυτός είναι ο λόγος στον οποίον αποδίδεται ότι η επίτευξη μιας 

αλλαγής που θα έχει διάρκεια, απαιτεί την έντονη δέσμευσή μας σε ένα μελλοντικό προσωπικό 
όραμα – ιδίως σε περιόδους πίεσης και αυξημένων υποχρεώσεων. 

Επιπρόσθετα, η Συναισθηματική Νοημοσύνη υποστηρίζει πως οι μεγάλοι ηγέτες μας 
κινητοποιούν. Ξυπνούν μέσα μας το πάθος και ενεργοποιούν τον καλύτερό μας εαυτό. Όταν 
προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί ασκούν τέτοια επίδραση επάνω μας, αναφερόμαστε σε 

στρατηγική, όραμα ή μεγάλα ιδανικά. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ πιο απλή: οι μεγάλοι 
ηγέτες μιλούν στο συναίσθημά μας. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, ως πρωταρχικό καθήκον του ηγέτη, τότε 
τίποτε από όσα κάνει δεν πρόκειται να αποδώσουν όπως επιθυμεί και όπως πρέπει (Goleman et al., 

2002, σ. 23).  
Εκ των ανωτέρω συνάγεται πως ο ρόλος του ηγέτη του οργανισμού είναι καταλυτικός, τόσο 

για τη δημιουργία οράματος και της διάχυσής του στους υφισταμένους, όσο και για την υποκίνησή 
τους. Το ειλικρινές και γνήσιο ενδιαφέρον του προς τους ανθρώπους που διοικεί, η στρατηγική 
Διοίκησή του, η ενεργοποίηση-παρακίνηση των συνεργατών, η διοικητική του εμπειρία, η 

ενσυναίσθηση, η οργανωτική επίγνωση που διαθέτει και το σύστημα προσωπικών αξιών του, 
αποτελούν προϋποθέσεις επιτυχίας του επιθυμούμενου οργανωτικού μετασχηματισμού (Ζαβλανός, 

2002; Τερζίδης, 2004; Duck, 2002; Everard & Morris, 1999).  
Ένας ενδεχόμενος αναπροσανατολισμός της Δημόσιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει ελάχιστες 

πιθανότητες ολοκλήρωσης αν οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων της, οι Συντονιστές 

Εκπαιδευτικού Έργου και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, δε διαθέτουν τις προαναφερόμενες δεξιότητες 
- αρετές και προσόντα.  

4. Συμπεράσματα 

Οι σύγχρονες τάσεις της Αξιολόγησης στην εκπαίδευση που συγκλίνουν στην ενίσχυση των 
εξουσιών της σχολικής κοινότητας και στη διαμόρφωση εκ μέρους της «εσωτερικής» εκπαιδευτικής 

πολιτικής (Μαυρογιώργος, 1999) στα πλαίσια μιας αποκεντρωτικής διαδικασίας στον υπάρχοντα 
συγκεντρωτικό χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος υπάγονται στην προσπάθεια 

εκσυγχρονισμού-μετασχηματισμού όλης της Δημόσιας Διοίκησης στην κατεύθυνση της 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και Δημόσιας λογοδοσίας υπό συνθήκες ακραίας 
οικονομικής στενότητας.  

Η Συλλογική Εσωτερική Αξιολόγηση ή Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας αποτελεί 
μοναδική έκφραση των ανωτέρω. Αφενός οι αμφιβολίες για την ωριμότητα των εκπαιδευτικών στην 

εκπαιδευτική έρευνα γενικά και στην Αξιολόγηση ειδικότερα, και αφετέρου οι ισχυρισμοί πως η 
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συγκεκριμένη μορφή Αξιολόγησης επιφορτίζει τους εκπαιδευτικούς με επιπλέον έργο, το οποίο 
πρέπει να επωμιστούν ανώτερα στελέχη εκπαίδευσης, διατηρούν τη συζήτηση και τον 
προβληματισμό για το είδος και τη μορφή εκπαιδευτικής Αξιολόγησης η οποία θα υιοθετηθεί μετά 

από σαράντα χρόνια απουσίας της.  
Η αλλαγή άτυπων και τυπικών κανόνων ή «παραπρογράμματος» και επίσημου προγράμματος 

θεωρείται επιβεβλημένη υπό την προϋπόθεση πως η μεν Σχολική Μονάδα θα αναπτύξει και θα 
εκμεταλλευτεί το σύνολο των δυνάμεών της στοχεύοντας στην ποιοτική αναβάθμιση των 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών της, η δε πολιτική ηγεσία θα αξιολογηθεί μέσα από το πλαίσιο πόρων και 

μέσων που προσφέρει στη Δημόσια εκπαίδευση αποφεύγοντας να υποκύψει στον πειρασμό 
παρελθόντων ετών όπου σύμφωνα με τα μάτια του Επιθεωρητή ο εκπαιδευτικός αποτελούσε τη 

μοναδική κακοδαιμονία του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Στελέχη εκπαίδευσης (Διευθυντές Εκπαίδευσης & Σχολείων, Συντονιστές) καλούνται να 

διαχειριστούν την αλλαγή αφού την κατανοήσουν λεπτομερειακά και σε όλη της την έκταση, ώστε 

πρωτίστως να εμπνεύσουν - υποκινήσουν τους υφισταμένους τους και δευτερευόντως να 
επιμορφώσουν αλλά και ενισχύσουν την προσπάθειά τους. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

συμβάλλει στο εγχείρημα υπενθυμίζοντας στα Στελέχη Εκπαίδευσης πως «ο ανθρώπινος πόρος δεν 
είναι ολόκληρος ο άνθρωπος, αλλά μόνο η προσπάθεια του ατόμου, η οποία συνδιευθύνεται από τη 
‘Διοίκηση’ και το ίδιο το άτομο». 

Ο προαναφερόμενος κίνδυνος της αλλαγής κατ’ όνομα ή της συμβολικής αλλαγής δεν πρέπει 
να έχει θέση στην εκπαίδευση, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες. 
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Ζερβάκη Αικατερίνη 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η γυναικεία μεταναστευτική επιχειρηματικότητα 
στον αστικό ιστό της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται το ζήτημα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας των μεταναστριών, μέσα από το παράδειγμα της ίδρυσης και λειτουργίας μικρών 
μαγαζιών στην Κυψέλη, που οι ιδιοκτήτριες τους είναι Αφρικανές. Η μελέτη αυτή φιλοδοξεί να 

αναδείξει την έμφυλη διάσταση του φαινομένου της μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας. 
Ειδικότερα, επιδιώκεται η μελέτη της οικονομικής δραστηριότητας των μεταναστριών σε ένα 
ανδροκρατούμενο περιβάλλον καθώς και τα κίνητρα που τις οδηγούν να ενταχθούν στον 

επιχειρηματικό τομέα ή στην αυτοαπασχόληση. 
Μέσω της ποιοτικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται, γίνεται αντιληπτή η πολυπλοκότητα 

της αλληλεπίδρασης θεμάτων όπως η μετανάστευση, η επιχειρηματικότητα και το φύλο. Σημείο 
εκκίνησης για μια τέτοια οπτική αποτελούν τα παρακάτω μεθοδολογικά εργαλεία. Πρώτον, η 
διεξαγωγή τεσσάρων ημι-δομημένων συνεντεύξεων με μετανάστριες από την Αφρική, οι οποίες 

εργάζονται στην περιοχή της Κυψέλης και δεύτερον, η έρευνα πεδίου με επιτόπιες καταγραφές και 
παρατηρήσεις της οικονομικής δραστηριότητας. 

                 
Λέξεις κλειδιά: μετανάστευση, επιχειρηματικότητα, εθνοτική οικονομία, έμφυλος 

καταμερισμός εργασίας, γυναικεία εμπειρία, Κυψέλη 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία μελετά την γυναικεία μεταναστευτική επιχειρηματικότητα στον αστικό 

ιστό της Αθήνας, στην γειτονιά της Κυψέλης. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθεί η επιχειρηματική 
δραστηριότητα των μεταναστριών, δηλαδή η ίδρυση και η λειτουργία των μικρών μαγαζιών που οι 
ιδιοκτήτριες τους είναι κυρίως από τις αφρικανικές χώρες. Η μελέτη φιλοδοξεί να αναδείξει την 

έμφυλη διάσταση του φαινομένου της μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας. Το φύλο 
αναδεικνύεται ως κοινωνική σχέση ικανό να διαμορφώσει σχέσεις εξουσίας. Για τις μετανάστριες 

παρατηρούνται διαφορετικές όψεις των έμφυλων σχέσεων, οι οποίες ξεπερνούν τα σύνορα και τις 
γεωγραφικές κλίμακες. Η διαπραγμάτευση για το «εδώ», το «εκεί» και «στην διαδρομή»- έχει να 
κάνει με τις αποφάσεις για το ποιοι και ποιες θα μεταναστεύσουν, πως θα φροντίζουν από απόσταση 

τις οικογένειες τους κοκ. (Βαΐου, 2013:81) Η απόφαση να ανοίξουν έναν δικό τους χώρο- μαγαζί και 
να βιοπορίζονται από αυτό, αποσταθεροποιεί τα στερεότυπα του «κουβαλητή» και της «νοικοκυράς» 

όπως επίσης και του «άντρα επιχειρηματία» και αναδιαμορφώνει τις δυναμικές των σχέσεων με τους 
άντρες. Το φύλο, λοιπόν, αποτελεί ιδιαίτερο παράγοντα για την παρατήρηση των κοινωνικών 
φαινομένων όπως η επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με τον Χατζηπροκοπίου (2016:38) και την 

Πετρονώτη ( Petronoti, 2010:138) η επιχειρηματικότητα των μεταναστών/-στριων ενώ ήταν παρούσα 
στην Ευρώπη παρέμεινε περιθωριακό φαινόμενο και δεν έγινε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης ή 

πεδίο επιστημονικής έρευνας πριν το 1980. Έτσι, η γυναικεία μεταναστευτική επιχειρηματικότητα 
κατ’ επέκταση, δεν συνιστά κυρίαρχο πεδίο επιστημονικής ενασχόλησης αλλά προσεγγίζεται κατά 
βάση ως επιμέρους όψη της υφιστάμενης επιχειρηματικότητας των μεταναστών. 
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Ειδικότερα επιδιώκεται η μελέτη της οικονομικής δραστηριότητας των μεταναστριών, πρώτον 
ως μέσο για την οικονομική τους ανεξαρτησία και δεύτερον ως ένας τρόπος κοινωνικής 
ενσωμάτωσης. Επιπλέον θα μελετηθούν τα κίνητρα των μεταναστριών να ενταχθούν στον 

επιχειρηματικό τομέα έναντι της μισθωτής εργασίας. 
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί η εθνοτική επιχειρηματικότητα από την 

σκοπιά του φύλου. Οι πολλαπλές μορφές της μετανάστριας εργάτριας που αποφασίζει να μπει στην 
επιχειρηματικότητα εγείρουν σημαντικά ερωτήματα τόσο για τους τρόπους που προσεγγίζουμε το 
μεταναστευτικό φαινόμενο και κατανοούμε τα αίτια και τις συνέπειες της μετανάστευσης, όσο και 

για τις προσπάθειες συγκρότησης έμφυλων προσεγγίσεων. (Βα̈́ιου, 2007 :17). 
 Καθώς οι μετανάστριες δεν αποτελούν ενιαία κατηγορία, χρειάζεται επανεκτίμηση της θέσης 

και των πρακτικών τόσο αυτών που «ακολουθούν» τον σύζυγό τους ή φεύγουν μόνες τους, όσο και 
αυτών που μένουν πίσω στην χώρα τους και συχνά αναλαμβάνουν «αντρικούς» ρόλους. Σε όλες τις 
περιπτώσεις οι γυναίκες δεν είναι παθητικά θύματα των παγκόσμιων συγκυριών αλλά ενεργά 

υποκείμενα σ’ένα σχέδιο μετανάστευσης, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στις στρατηγικές της 
οικογένειας ή στις οικονομικές διαδικασίες, αλλά συνήθως εμπλέκει σύνθετες διαπραγματεύσεις 

ταυτοτήτων και σχέσεων φύλου στον τόπο προέλευσης, στη διαδρομή, στον τόπο προορισμού και 
μέσα στα κοινωνικά δίκτυα των μεταναστριών/στων (Charles and Hitjens 1998, Yuval-Davis 1997 
όπως αναφέρεται στο Βα̈́ιου, 2007:17). 

 Η βασική προβληματική που προκύπτει είναι πώς η επιχειρηματική δραστηριότητα επιδρά 
στον τρόπο ζωής των μεταναστριών, τι σημαίνει για τις Αφρικανές να είναι ιδιοκτήτριες 

καταστήματος και ποιές είναι οι εμπειρίες τους και το βίωμα τους. 
Τα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώθηκαν ως εξής :  

• Γιατί κάποιες μετανάστριες επέλεξαν να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση/ Κάτω από ποιες 
συνθήκες πήραν αυτήν την απόφαση; 

• Πώς βίωσαν την διαδικασία έναρξης της δικής τους επιχειρηματικής δραστηριότητας; 

• Ποιό είναι το προφίλ τους; 

• Ποιές οι δυσκολίες- εμπόδια που αντιμετώπισαν; Ήταν το φύλο τους μέσα σε αυτές; 

• Βοήθησε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα στις διαδικασίες ένταξης στην ζωή της πόλης;  

• Ποιά είναι η αλληλεπίδραση με τον κόσμο της γειτονιάς; 

• Πώς συνδυάζουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή; 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση και η επιτόπια 

έρευνα με την βοήθεια των ημι-δομημένων συνεντεύξεων. 
 Η προετοιμασία της επιτόπιας έρευνας απαιτούσε μια προετοιμασία από εμένα την ίδια, 

δηλαδή την κατανόηση της βιβλιογραφίας γύρω από την μεταναστευτική επιχειρηματικότητα και πιο 
συγκεκριμένα τις γυναίκες επιχειρηματίες. Ξεκίνησα την έρευνα πεδίου από τα μέσα Αυγούστου του 
2020 ( όταν τα περιοριστικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού είχαν σταματήσει και τα 

μαγαζιά λειτουργούσαν) και σταμάτησα στις αρχές Νοεμβρίου 2020. 
 Οι τέσσερις συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στους χώρους των μαγαζιών και μια 

πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της συνομιλήτριας. Οι συζητήσεις μας διήρκησαν μεταξύ μισής και δύο 
ωρών, με διακοπές λόγω της συνθήκης του μαγαζιού, όπου θα έπρεπε να εξυπηρετήσουν πελάτες ή 
θα είχαν κάποια άλλη δουλειά που εκκρεμούσε. Αυτό ο χρόνος όμως στάθηκε παραγωγικός για εμένα 

διότι παρατηρούσα τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες/ τις πελάτισσες, τις κινήσεις τους και έτσι 
ένιωθα ότι γίνομαι, έστω και για λίγο, μέρος της καθημερινότητας τους στην εργασία. 

 Ζητήθηκε η προφορική τους συγκατάθεση για την συμμετοχή τους στην έρευνα και αυτό 
έγινε λόγω της αυξημένης πιθανότητας μη κατανόησης της γραπτής ελληνικής γλώσσας. Πριν την 
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έναρξη των συνεντεύξεων γνωστοποιήθηκε ο σκοπός της έρευνας και η διαδικασία της συνέντευξης. 
Οι συνεντεύξεις έγιναν όλες στην αγγλική γλώσσα. Τέλος, έχει διασφαλιστεί η ανωνυμία των 
συνομιλητριών. 

 Οι δυσκολίες που αντιμετώπισα κατά την διαδικασία της επιτόπιας έρευνας και της 
προσέγγισης των γυναικών επικεντρώνονται σε δύο ζητήματα, πρώτον στην δυσκολία επικοινωνίας 

και δεύτερον στην έλλειψη εμπιστοσύνης. Το γεγονός όμως ότι απέκτησα την βοήθεια ενός μέλους 
της κοινότητας τους, μέσα από την Σενεγαλέζικη κοινότητα της Αθήνας, συντέλεσε θετικά και οι 
συνομιλήτριες ήταν πρόθυμες να μιλήσουν. 

 Η ανάλυση του εμπειρικού υλικού ακολούθησε ορισμένα στάδια. Ακολουθήθηκε η θεματική 
ανάλυση περιεχομένου, η οποία είναι μια θεματική επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων που 

συλλέχθηκαν μέσα από την διαδικασία των συνεντεύξεων. Αυτός ο τρόπος ανάλυσης είναι 
ενδεδειγμένος για να αποκτήσει ο ερευνητής/ η ερευνήτρια γνωστική πρόσβαση σε συλλογικούς 
τρόπους νοηματοδότησης και εμπειρίες. Η θεματική ανάλυση αποσκοπεί να εντοπίσει τα σημεία 

εκείνα που σχετίζονται με το θέμα που μελετά και που είναι κατάλληλα για την απάντηση των 
ερευνητικών ερωτημάτων (Τσιώλης,2018:98). Έτσι, αφότου συγκεντρώθηκε το εμπειρικό υλικό, 

έγινε μια πρώτη ανάλυση των λόγων που αρθρώθηκαν από τις συνομιλήτριες και εντοπίστηκαν τα 
κοινά σημεία στις αφηγήσεις τους. Σε δεύτερο επίπεδο ταξινομήθηκε το εμπειρικό υλικό σε 
θεματικές ενότητες. 

 Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι ιστορίες που μοιράστηκαν μαζί μου οι συνομιλήτριες δεν είναι 
αντιπροσωπευτικές όλων των μεταναστριών επιχειρηματιών ούτε αποσκοπώ στην παρουσίαση μιας 

περιεκτικής και ολοκληρωμένης αλήθειας ενός μοναδικού μοντέλου επιχειρείν. Όπως ισχυρίζονται  
και οι Carbaugh & Plummer (1997) είναι εξαιρετικά σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στις 
αφηγήσεις των ίδιων των υποκειμένων και ως εκ τούτου η παρούσα έρευνα προσπάθησε να εστιάσει 

στο τί ειπώθηκε την συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στο συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο που 
έγιναν οι συνεντεύξεις. 

2.2. Η οπτική του φύλου στην μετανάστευση 

Η μετανάστευση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
σύγχρονες κοινωνίες, τόσο ως προς την διαχείριση της από τα κράτη υποδοχής όσο και ως προς την 

εξασφάλιση κοινωνικής ένταξης των πληθυσμιακών ομάδων. Συχνά, όμως αποτελεί πηγή πολλών 
προβλημάτων στην ζωή των μεταναστών και μεταναστριών. Ειδικότερα οι μετανάστριες αποτελούν 
πληθυσμιακή ομάδα, η οποία εκτίθεται σε αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, με 

χαρακτηριστικά στέρησης όσον αφορά τις διαστάσεις που θεωρούνται κρίσιμες για την συμμετοχή 
τους στην κοινωνία αποδοχής (Λιάπη & Κοντού, 2014: 9). 

 Η θέση των γυναικών μεταναστριών στις μετακινήσεις διαφοροποιείται συγκριτικά με αυτή 
του παρελθόντος. Την τελευταία εικοσαετία οι γυναίκες μεταναστεύουν μόνες προς την χώρα 
υποδοχής ως ενεργά οικονομικά υποκείμενα ή και ως αρχηγοί των νοικοκυριών. Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με το παλαιότερο κυρίαρχο μοντέλο του άντρα μετανάστη ο οποίος εξασφάλιζε τα προς το 
ζην και οι γυναίκες ακολουθούσαν ως εξαρτημένα μέλη των οικογενειών. (Κονδύλη και άλλοι, 

2010:1). Αυτό το φαινόμενο το βρίσκουμε στην βιβλιογραφία ως «θηλυκοποίηση της 
μετανάστευσης». Η θηλυκοποίηση της μετανάστευσης έχει αναγνωριστεί ως μια από τις μεγάλες 
γενικές σύγχρονες τάσεις των μεταναστευτικών ροών και αναφέρεται κυρίως στην αριθμητικά 

σημαντική παρουσία αυτόνομης μετανάστευσης γυναικών (Castles & Miller, 1993 όπως αναφέρεται 
στο Βαΐου, 2007:11). 

 Η φεμινιστική θεωρία την δεκαετία του 1990 ανοίγεται σε νέα πεδία και αμφισβητεί 
παλαιότερες επεξεργασίες για το φύλο. Το φύλο έπαψε να αποτελεί διπολική μεταβλητή ( άντρας/ 
γυναίκα), συνώνυμο δηλαδή του βιολογικού φύλου, και αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο κοινωνικών 

σχέσεων που οργανώνουν τις μορφές και τις διαδρομές της μετανάστευσης. Το φύλο είναι πολύ πιο 
σύνθετο τόσο ως διαδικασία όσο και ως δομή που επηρεάζει τις μεταναστευτικές κινήσεις. Έτσι, η 

έρευνα για την μετανάστευση στρέφεται προς την συγκρότηση έμφυλων προσεγγίσεων. Η 
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μετανάστευση αναλύεται ως έμφυλη διαδικασία που διαπερνά όλες τις πλευρές της καθημερινής 
ζωής σε μια πλειάδα γεωγραφικών κλιμάκων. Το φύλο όχι μόνο συγκροτείται και βρίσκεται υπό 
συνεχή διαπραγμάτευση στη διαδικασία της μετανάστευσης, αλλά, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

στη διαμόρφωση μεταναστευτικών σχεδίων, ατομικών ή/και συλλογικών-οικογενειακών διαδρομών 
και επιλογών εγκατάστασης ή όχι ( Βαΐου, 2009:22,23). 

2.3 Η μεταναστευτική επιχειρηματικότητα 

Η οικονομική δραστηριότητα των μεταναστών στις χώρες υποδοχής τους έχει απασχολήσει 
πλήθος κοινωνιολόγων, κοινωνικών ανθρωπολόγων και οικονομολόγων. Το ενδιαφέρον εστιάζεται 

στην οικονομική ανεξαρτητοποίηση των μεταναστευτικών ομάδων μέσω της ίδρυσης επιχειρήσεων 
ή της μεταπήδησης από την εξαρτημένη εργασία στην αυτοαπασχόληση. Έχουν γίνει πολλές 

προσπάθειες να κατανοηθεί το φαινόμενο και οι συμπεριφορές των μεταναστών/τριών. Οι πιο 
πρόσφατες έρευνες των Kloosterman and Rath (2001 & 2010)  καταλήγουν ότι η τάση των 
μεταναστών/τριών εξηγείται από διαφορετικούς παράγοντες και διαφορετικές προσωπικές διαδρομές 

παρά από ένα και μόνο ανεξάρτητο παράγοντα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ζήτημα προσφοράς και 
ζήτησης της αγοράς 

αλλά ένας συνδυασμός παραγόντων που τους ωθούν ή τους αποτρέπουν από την έναρξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας (Balourdos, 2014 : 1) 

 Οι Wilson και Portes στην σημαντική έρευνά τους για τους Κουβανούς μετανάστες στο 

Μαϊάμι καταλήγουν ότι εξέχοντα ρόλο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας παίζουν 
οι ιδιαίτερες πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες  που υπάρχουν εντός των μεταναστευτικών 

ομάδων. Η «οικονομία των εθνοτικών θυλάκων» ( ethnic enclave economy) ορίζεται ως ένα 
ξεχωριστό είδος οικονομικού περιβάλλοντος που βασίζεται στα χαρακτηριστικά  των  εθνοτικών 
ομάδων  και τους δίνουν την δυνατότητα να ενταχθούν στην οικονομία της χώρας υποδοχής (Wilson 

& Portes, 1980 : 295)   
 Η μελέτη της μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες που 

ξεπερνούν τη στενά οικονομική σημασία της. Όπως υπογραμμίζει η Morakvasic (1991:408) 

περισσότερο από είκοσι χρόνια πριν, οι μετανάστες/τριες επιχειρηματίες παίζουν σημαίνοντα ρόλο 
ως ενδιάμεσοι, εφόσον δημιουργούν θέσεις εργασίας, διακινούν σημαντικές πληροφορίες και 

διαδραματίζουν σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό ρόλο μέσα στις κοινότητες των μεταναστών 
συμβάλλοντας στην ένταξή τους στην κοινωνία συνολικά (Χατζηπροκοπίου, Φρααγκόπουλος,2012 
:32). 

 Για την κατανόηση του φαινομένου της μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας και των 
δυναμικών στις εθνοτικές ομάδες θα αναφερθεί ο όρος του εθνοτισμού όπως τον εννοεί ο - Βanks 

(2005:204). Ο εθνοτισμός χρησιμοποιείται στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες για να 
περιγράψει μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης διαφορετικών ομάδων με διαφορετικά πολιτισμικά  
χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση της επιχειρηματικότητας, ο εθνοτισμός έχει να κάνει με τις σχέσεις 

των μεταναστευτικών ομάδων στο εσωτερικό τους αλλά και με την αλληλεπίδρασή τους με την χώρα 
υποδοχής. Ο ανθρωπολόγος Barth (1969) στο βιβλίο του «Εθνοτικές  ομάδες και σύνορα» (Ethnic 

groups and boundaries) αναφέρει ότι ο σχηματισμός των εθνοτικών ομάδων βασίζεται στη 
διχοτόμηση του κοινωνικού χώρου στο «Εμείς» και στο «οι Αυτοί» ( Banks,2005 :15-16). Αυτή η 
διχοτόμηση είναι που οδηγεί στις σχέσεις και στις συναλλαγές μεταξύ τους. Έτσι η εθνοτική 

ταυτότητα δεν είναι απόρροια των πρωτογενών κοινωνικών χαρακτηριστικών μιας ομάδας 
πληθυσμού αλλά βασίζεται στην ύπαρξη κοινωνικών σχέσεων. Αυτή η διαπίστωση είναι σημαντική 

γιατί το ενδιαφέρον της/του ερευνήτριας/τή μεταφέρεται από το πολιτισμικό περιεχόμενο των 
ομάδων (τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους), στις διαδικασίες που ορίζουν τις ομάδες αυτές και τις 
ταυτότητές τους. Έτσι οι εθνοτικές ομάδες δεν έχουν μια στεγανή και μόνιμη μορφή αλλά έναν 

χαρακτήρα που μεταβάλλεται ανάλογα με τα πλαίσια, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός 
(Αγγελόπουλος,1997: 19). 
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2.4 Το κέντρο της Αθήνας ως χώρος συνύπαρξης 

Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ οι αστικές περιοχές φαίνεται να αποτελούν τον κύριο τόπο 
εγκατάστασης πολλών μεταναστών/στριών (78,8 %) ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατοικεί στις 

αγροτικές περιοχές (Κ.Ε.Θ.Ι. ,2007). Η μεγαλύτερη συγκέντρωση όμως παρουσιάζεται στη 
πρωτεύουσα με ποσοστό 17% του συνολικού πληθυσμού και έπειτα ακολουθούν οι άλλες πόλεις 

(Baldwin- Edwards, 2004). Ο μεγάλος αριθμός μεταναστών/στριών εγκαταστάθηκε στο κέντρο της 
πόλης. Χώροι σε αχρηστία, εγκαταλελειμμένοι ή κενοί, ξενοίκιαστα διαμερίσματα επανεντάχθηκαν 
στην αγορά κατοικίας και στην ζωή της πόλης (Βαΐου &Λαφαζάνη, 2013 :71). Αν περιπλανηθεί 

κανείς/καμία στις γειτονιές του κέντρου παρατηρεί την συγκέντρωση μεταναστών/στριών που 
ξεχωρίζουν από την ενδυμασία, την γλώσσα και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Η ζωντάνια και η 

έντονη κίνηση, οι δυνατές ομιλίες και τα πολύχρωμα ρούχα είναι χαρακτηριστικά που θα 
παρατηρήσει κάποιος εξωτερικός παρατηρητής κατευθείαν. Δρόμοι όπως η Αχαρνών, η Λιοσίων και 
η Σοφοκλέους είναι ζωντανοί δρόμοι που κατακλύζονται από Πακιστανούς, Σύριους, ανθρώπους από 

το Μπαγκλαντές και από την Κίνα. Τα μαγαζιά, που βρίσκονται σε δημόσια θέα, πέρα από την 
εξυπηρέτηση ζωτικών αναγκών είναι και πηγές κοινωνικοποίησης και δημιουργούν ένα δίκτυο. Μια 

υποτυπώδης κατανομή των επιχειρήσεων και του πληθυσμού είναι οι Κινέζοι/ες στο Μεταξουργείο, 
Αφρικανοί/ες στην Κυψέλη και Φιλιππινέζοι/ες στους Αμπελόκηπους. (Χατζηπροκοπίου & 
Φραγκόπουλος, 2005:44). 

 Η μεταναστευτική επιχειρηματικότητα είναι κατεξοχήν αστικό φαινόμενο. Το κέντρο της 
Αθήνας όπως περιγράφηκε παραπάνω, με τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι είναι μια «βιτρίνα» ετερότητας στο αστικό τοπίο. Αν και ο αντίκτυπος της μεταναστευτικής 
επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο μπορεί να είναι περιορισμένος, έχει σημασία να εμπεδωθούν 
οι τρόποι που οι συγκεκριμένες γειτονιές δρουν στην καθημερινότητα των ανθρώπων που τις 

κατοικούν και τους διαμορφώνουν (Βαΐου &Λαφαζάνη,2013:35). Η συνύπαρξη των εθνοτικών 
ομάδων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά προσδίδουν πολυπολιτισμικό ύφος στην αγορά της 
Αθήνας. Ο εθνοτισμός είναι η έννοια που περιγράφει αυτή την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των 

μεταναστών/στριών και των μελών της ελληνικής κοινωνίας. Δυστυχώς εικόνες ρατσισμού και 
ξενοφοβίας δεν λείπουν αλλά μπορούν να αναλυθούν εξίσου με την βοήθεια του εθνοτισμού μιας και 

είναι και αυτά τα περιστατικά μέρος του. 

2.5  Οι Αφρικανές  

Η περιοχή που συγκεντρώνονται οι περισσότεροι Αφρικανοί/-ες μετανάστες/στιες είναι η 

Κυψέλη και τα Πατήσια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 2011 για τον Δήμο Αθηναίων, 
πολυπληθέστερη κοινότητα ήταν αυτή των Νιγηριανών. 

 Οι Αφρικανές είναι ιδιαίτερα ενεργές στα κοινωνικά δρώμενα. Η ένωση Αφρικανών 
γυναικών που δραστηριοποιείται στην Αθήνα διοργανώνει πληθώρα εκδηλώσεων (πριν την 
πανδημία του κορονοϊού) και είναι μια σημαντική πηγή κοινωνικοποίησης και ενδυνάμωσης των 

γυναικών αυτών. Έχουν και υποστηρίζουν πολλαπλές ταυτότητες. Είναι γυναίκες- μητέρες, 
πολιτισμικοί πυρήνες, μαύρες, προσφύγισσες και επιχειρηματίες. Είναι δυναμικές και προσπαθούν 

να γίνουν ανεξάρτητες οικονομικά, ιδρύοντας τις δικές τους επιχειρήσεις για να ενταχθούν στην 
αγορά εργασίας. Η εργασία έξω από το σπίτι τις αποδεσμεύει από τις παραδόσεις της πατριαρχικής 
αφρικανικής οικογένειας και κοινότητας. 

Η κυρίαρχη επιχειρηματική δραστηριότητα που παρατηρείται μεταξύ των Αφρικανών 
γυναικών είναι τα κομμωτήρια, ενώ άλλες δημοφιλείς μορφές επιχειρήσεων είναι τα εστιατόρια και 

τα παντοπωλεία. Τα μαγαζιά αυτά εκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης, γύρω από την 
Πατησίων και αποτελούν, εκτός από οικονομική δραστηριότητα, στέκια και φορείς πολιτισμού. 

Στην συνέχεια σχολιάζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα από τις αφηγήσεις 4 

αφρικανών γυναικών, εστιάζοντας κυρίως στο πώς βιώνουν την ιδιοκτησία των μαγαζιών τους και 
την εμπειρία τους μέσα από την δουλειά τους. 
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3. Αποτελέσματα της έρευνας  

Στην συνέχεια σχολιάζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα από τις αφηγήσεις 4 
αφρικανών γυναικών, εστιάζοντας κυρίως στο πώς βιώνουν την ιδιοκτησία των μαγαζιών τους και 

την εμπειρία τους μέσα από την δουλειά τους. 
3.1 Το άνοιγμα των μαγαζιών και οι δυσκολίες 

 Η πρώτη μου συνάντηση ήταν στο κομμωτήριο της Φατιμέ κοντά στην πλατεία Αμερικής. 
Ένας χώρος αρκετά μικρός και γεμάτος με προϊόντα κομμωτικής, καθώς λειτουργεί και σαν μαγαζί 
λιανικής, Η ιδιοκτήτρια, μια γυναίκα γύρω στα 40 από την Σιέρα Λεόνε, ήταν πρόθυμη να μου 

μιλήσει αφού μου είπε να περιμένω να τελειώσει ένα κούρεμα. Η κουβέντα μας επικεντρώθηκε στις 
δυσκολίες που αντιμετώπισε 22 χρόνια πριν, που άνοιξε την επιχείρησή της αλλά και στην χαρά που 

λαμβάνει καθημερινά από την δουλειά της. 
 «Όταν πρωτο ήρθαμε εδώ ήμουν μόνη μου σε ολόκληρο τον δρόμο, δεν υπήρχαν αυτά που 

βλέπεις τώρα. Δυσκολεύτηκα με τα χαρτιά που μου ζητούσαν, ήταν πάρα πολλά και δεν καταλαβαίνω 

την γλώσσα. Άργησαν να μου δώσουν την άδεια γιατί ήθελαν να επιθεωρήσουν το μαγαζί πρώτα. 
Μετά όλα ήταν εύκολα. Μου αρέσει η δουλειά μου και θέλω να την μάθει και η κόρη μου. Σπουδάζει 

σε ΙΕΚ τώρα και σε λίγα χρόνια θα πάρει το μαγαζί.» 
 Την ίδια εμπειρία μοιράστηκαν μαζί μου και τρεις γυναίκες που μίλησα. Τους δυσκόλεψε η 

γραφειοκρατία και η ελληνική γλώσσα. Το νομικό πλαίσιο ήταν κάτι άγνωστο γι’ αυτές και που δεν 

καταλάβαιναν τον σκοπό όλων αυτών των διαδικασιών που τους υπέβαλαν να κάνουν. 
 Η Αλίσα από την Ακτή ελεφαντοστού, ιδιοκτήτρια εστιατορίου Αφρικανικής κουζίνας στην 

Λέλας Καραγιάννη μου είπε: 
 « Δύσκολη απόφαση να ανοίξω το εστιατόριο αλλά το να μαγειρεύω είναι το μόνο που ξέρω 

να κάνω. Μάζεψα τα χαρτιά που μου είπαν, δανείστηκα χρήματα από φίλους και από τον άντρα μου 

που με βοήθησε και με βοηθάει ακόμα. Όλα την αρχή ήταν ακατόρθωτα, μετά μαθαίνεις.» 
3.2 Τα μαγαζιά ως φορείς κοινωνικών συνευρέσεων 
 Η δημιουργία μιας μικρής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών αποτελεί μέσο για την οικονομική 

ανέλιξη της μετανάστριας επιχειρηματία αλλά βοηθάει και στην κοινωνική ενσωμάτωσή της στην 
χώρα υποδοχής. 

 Οι γυναίκες που συνομιλήσαμε ήρθαν στην Ελλάδα με σκοπό ένα καλύτερο μέλλον και να 
ξεφύγουν από το καταπιεστικό περιβάλλον των χωρών τους. Τα μαγαζιά τους αποτελούν «στέκια» 
και σημείο συνάντησης. Η Φατιμέ είναι πολλά χρόνια στην γειτονιά και έχει δημιουργήσει σχέσεις, 

όποιος περνάει απ’ έξω χαιρετάει πάντα. Έξω από το μαγαζί της ήταν μαζεμένος κόσμος που 
ανταλλάσσει τα νέα του. Μου ανέφερε : 

 « Μου αρέσει να βλέπω κόσμο. Δεν μπορώ την μοναξιά. Μαζευόμαστε κάθε μεσημέρι και 
τρώμε μαζί με τις φίλες μου, εδώ απέξω. Τόσο καιρό που ήμασταν κλειστά δεν μπορούσα στο σπίτι, 
ήταν δύσκολα.» 

Είναι εμφανές ότι το κλείσιμο των μαγαζιών λόγω του κορονοϊού επηρέασε την ψυχολογία 
τους και τις κοινωνικές τους σχέσεις. 

 Η Όντρε από την Σενεγάλη, δουλεύει στο εργαστήριο ραπτικής στην Δροσοπούλου. Ένα 
μικρό μαγαζί γεμάτο ρούχα σε σακούλες για επιδιόρθωση. Ήταν πολύ ντροπαλή να μου μιλήσει και 
ήθελε να περιμένω να έρθει μια φίλη της που μιλάει Ελληνικά. Όταν ήρθε η φίλη της το κλίμα άλλαξε 

και έβαλαν μουσική για να χορέψουν. Η Όντρε μου είπε « Στο μαγαζί αισθάνομαι ελεύθερη, έρχονται 
οι φίλες μου και μιλάμε, με βοηθάνε και λίγο όταν έχω δουλειά. Είναι ωραία.» 

3.3 Η γειτονιά 
 Στις ερωτήσεις μου για την γειτονιά της Κυψέλης, οι ίδιες φάνηκε να μην έχουν πολλά να 

πουν καθώς βιώνουν μια ειρηνική συνύπαρξη. 

Η Κιάρα από την Νιγηρία, ιδιοκτήτρια μαγαζιού με είδη καλλωπισμού στην Αγίας Ζώνης, μου 
αναφέρει: 
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 «Επέλεξα την Κυψέλη γιατί ήταν φτηνό το ενοίκιο. Έχει και άλλα μαγαζιά μεταναστών και 
δεν είμαι μόνη μου αν κάτι συμβεί. Μου αρέσει που περνάμε χρόνο μαζί όταν δεν έχουμε δουλειά. 
Είναι χαρούμενα να δουλεύεις εδώ. Δεν θέλω να σταματήσω.» 

Και οι τέσσερις συνομιλήτριες έδωσαν βαρύτητα στο πόσο χαρούμενες είναι με την τωρινή 
δουλειά τους. Τους αρέσει και τους προσφέρει ικανοποίηση παρά τις όποιες δυσκολίες. 

Η Φατιμέ, όταν την ρώτησα τι δουλειά έκανε πριν ανοίξει το κομμωτήριο, δίστασε να μου 
απαντήσει και σαν να θύμωσε. Δούλευε ως καθαρίστρια σε σπίτια στην Κηφισιά. 

« Προφανώς είναι καλύτερα εδώ στο κομμωτήριο! Ήταν δύσκολα στην Κηφισιά, δεν μου 

μιλούσαν όμορφα και δεν με πλήρωναν. Δεν άντεχα το σπίτι. Ευτυχώς με βοήθησε ο Θεός και έφυγα. 
Εδώ στην Κυψέλη όλα είναι καλύτερα.» 

3.4 Η επαγγελματική και οικογενειακή ζωή 
Οι συνομιλήτριες μου, όλες γυναίκες μέσης ηλικίας και μητέρες προσπαθούν να συνδυάσουν 

τον ρόλο τους ως επιχειρηματία και μητέρας. Επωμίζονται έναν βαρύ φόρτο εργασίας γιατί 

παράλληλα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις έχουν και τα οικιακά καθήκοντα. Οι σύζυγοι όμως 
βοηθούν όπως μπορούν. Η Αλίσα μου λέει: 

 « Ο άντρας μου κρατάει τα παιδιά, κάνει δουλειές του σπιτιού. Δεν είναι σαν τους Έλληνες ( 
γελάει). » 

4. Συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα εξέτασε την μεταναστευτική επιχειρηματικότητα και την προσπάθεια των 
μεταναστριών να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Οι γυναίκες από την Αφρική έχουν 

ανάγκη να ανήκουν σε μια κοινότητα και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εργασίας τους. Ο ρόλος του 
κράτους αποκτά σημαντική βαρύτητα που επηρεάζει τις ζωές τους, είτε λόγω των γραφειοκρατικών 
υποχρεώσεων, είτε κλείνοντας τα μαγαζιά λόγω πανδημίας. Οι μετανάστριες μέσω της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας γίνονται ορατά μέλη του αστικού χώρου. Η μελέτη των 
μεταναστριών που αποφασίζουν να μπουν στην επιχειρηματικότητα φωτίζει λιγότερο ορατές πτυχές 
του μεταναστευτικού φαινομένου και εγείρει ερωτήματα γύρω από την κατανόηση των έμφυλων 

προσεγγίσεων. Τα παραπάνω ερωτήματα διαμορφώνουν ένα σύνθετο πεδίο όπου αναδεικνύονται 
σημαντικές όψεις των σύγχρονων μεταναστευτικών φαινομένων στη διερεύνηση των οποίων είναι 

αναγκαία μια οπτική του φύλου. 
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ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ “BRAIN DRAIN” ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ – ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΕΛΤΑ 
 

Μαρκάκη Γ. Ειρήνη  

Εκπαιδευτικός ΠΕ78, M.A.Ed., Ph.D. 

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση των δεδομένων που συλλέχθηκαν 
από την κοινωνικο-επιστημονική έρευνα που διεξήχθη από εμένα προσωπικά, ως Ερευνήτρια, η 
οποία τιτλοφορείται ως: «Διαστάσεις του φαινομένου “Διαρροής Εγκεφάλων” (Brain Drain) στην 

Κρήτη από το έτος 2008 μέχρι σήμερα», στο πλαίσιο της εκπόνησης της Διδακτορικής μου Διατριβής, 
με φορέα το Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανάδειξη αλλά και η εκτενής καταγραφή των 
λόγων/αιτιών φυγής από την Κρήτη των αποφοίτων ελληνικών Α.Ε.Ι. στο εξωτερικό. Μέσω της 
εξειδικευμένης στατιστικής ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στα δεδομένα της έρευνας με βάση το 

φύλο, το επάγγελμα, τη χώρα μετανάστευσης, το έτος μετανάστευσης, την πρόθεση και τις 
προϋποθέσεις επιστροφής, κατέστη δυνατή η Πρόβλεψη (Prediction) της επιστροφής των απόδημων 

αποφοίτων ελληνικών Πανεπιστημίων στην Κρήτη, σε ποσοστά ακρίβειας δια της χρήσης της 
Ordinal Logistic Regression Analysis και της μεθόδου Δέλτα (Delta-method). Από τα αποτελέσματα 
της προκείμενης έρευνας προέκυψαν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα πορίσματα. 

Λέξεις κλειδιά: Brain Drain, Μετανάστευση, Πρόβλεψη, επαναπατρισμός (repatriation). 

1. Εισαγωγή 

 

Το φαινόμενο “Brain Drain” «αναφέρεται στη μετανάστευση των μορφωμένων ή 
ταλαντούχων ατόμων, δηλαδή σε επαγγελματίες με υψηλά προσόντα, σε γιατρούς, σε αρχιτέκτονες, 

σε πολιτικούς μηχανικούς, σε ερευνητές, σε ακαδημαϊκούς κ.ά. καθώς και σε φοιτητές. Το φαινόμενο 
συνδέεται συχνότερα με οικονομική απώλεια για τις χώρες αυτές που χάνουν το εξειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό τους. Στα οικονομικά, το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως “φυγή ανθρωπίνου 

κεφαλαίου” που αναφέρεται στην κίνηση του κεφαλαίου που δεν επενδύεται στην χώρα όπου 
δημιουργήθηκε. Η “διαρροή εγκεφάλων” συνήθως συνδέεται με τις κοινωνικές απώλειες, καθώς 

αναφέρεται στην έξοδο των εξειδικευμένων επαγγελματιών και Επιστημόνων» (Giousmpasoglou, et. 
al., 2017:xv). Το συγκεκριμένο φαινόμενο συνιστά ένα από τα πιο «επίπονα» προβλήματα που 
αντιμετωπίζει το νησί της Κρήτης την τελευταία δεκαετία. Από ευρωπαϊκή σκοπιά, η φυγή 

“πνευματικού κεφαλαίου” «από τις χώρες του νότου της Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και 
Πορτογαλία) για τις κεντροευρωπαϊκές και βορειοευρωπαϊκές χώρες έχει ανακοπεί σε σύγκριση με 

τα πρώτα χρόνια της κρίσης, αλλά δεν έχει διακοπεί εντελώς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις όπως 
στην Ισπανία και στην Πορτογαλία παρατηρείται και αντιστροφή της τάσης αυτής» 
(2019:http://www.kathimerini.gr/1050385/article/oikonomia/die8nhs–oikonomia/mastiga–gia–

italia–kai–ellada–to–brain–drain). 
Η μεγαλύτερη «έκρηξη φυγής» στην Ελλάδα σημειώθηκε κατά την περίοδο της οικονομικής 

κρίσης (2009). Σύμφωνα με τον Κατσανό (2018) και την τοποθέτησή του για το ξέσπασμα της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, «ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ήταν το επίκεντρό της, αφού 
αυτή η χρηματοοικονομική κρίση άρχισε από το κέντρο του παγκόσμιου εμπορίου, τις Η.Π.Α. 

Ταυτόχρονα, η παγκοσμιοποίηση του χρηματοοικονομικού συστήματος έκανε δυνατή τη διάχυση 
της κρίσης άμεσα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η χρηματοπιστωτική κρίση που επιδεινώθηκε ραγδαία 

το φθινόπωρο του 2008, μετεξελίχθηκε σε παγκόσμια οικονομική κρίση, στο περιβάλλον των στενά 
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διασυνδεδεμένων οικονομιών, προκαλώντας τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση από τη δεκαετία του 
‘30 και σοβαρή δημοσιονομική επιδείνωση στις περισσότερες χώρες. Ο πανικός, που προκλήθηκε 
από την πτώχευση της Lehman Brothers, οδήγησε αμέσως το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα σε 

τεράστια κρίση ρευστότητας, με φυγή καταθέσεων προς ασφαλέστερες εναλλακτικές επενδύσεις 
(Κυβερνητικά Ομόλογα) και μετρητά και πάγωμα των διατραπεζικών αγορών και των αγορών 

χρήματος και κεφαλαίου» (Κατσάνος, 2018:30). Η Ελλάδα ήταν εκείνη που επλήγη περισσότερο σαν 
χώρα από την οικονομική κρίση, «καθώς από τα έτη 2008–2009 γνώρισε το δεύτερο μεγαλύτερο 
μαζικό κύμα μετανάστευσης των Ελλήνων προς το εξωτερικό για ανεύρεση εργασίας και αναζήτηση 

επαγγελματικής προοπτικής. Αντίστοιχο κύμα μαζικής μετανάστευσης είχε γνωρίσει ξανά κατά τη 
δεκαετία του 1950–1960, έπειτα από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου» (Μαρκάκη, 2020:50). 

Η χρηματοοικονομική κρίση του 2008 «είναι μοναδική για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως για τον 
αντίκτυπό της σε κάθε σχεδόν σημείο του πλανήτη, καθώς και για τη συστημική της βαρύτητα και 
την επιρροή της στην εμπιστοσύνη των οικονομικών δρώντων στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές 

και χρηματοπιστωτικές αγορές» (Blankenburg & Palma, 2009:531). Η ευρωπαϊκή οικονομία 
«εξέρχεται από τη βαθύτερη ύφεση από τη δεκαετία του 1930, με το πραγματικό ΑΕΠ (Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν) να έχει συρρικνωθεί κατά 4% το 2009, τη μεγαλύτερη συρρίκνωση στην ιστορία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Noord & Székely, 2011:xiv). Το έτος 2008 το ποσοστό της ανεργίας στην 
Ελλάδα αλλά και στην Ευρωζώνη σημειώνουν σχεδόν κοινά ποσοστά 7,6% και 7,5% αντίστοιχα, 

όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω Διάγραμμα (βλ. Διάγραμμα 1). 
 

 
 

Διάγραμμα 1: Ποσοστά ανεργίας 2004-2008 στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη. 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών: «Φάκελος Ελληνική Οικονομία 2004-2008»  

(Τράπεζα της Ελλάδος, 2010). 

 

2. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν διττή, ποσοτική αλλά και ποιοτική έρευνα. Το 
χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας ήταν 2 χρόνια (22/02/2017 – 24/05/2019), με φορέα το 

Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο εξεταζόμενος 
πληθυσμός ήταν όλοι όσοι υπόκεινται στους 3 ακόλουθους περιορισμούς (quotas): 

 

1. Να είναι Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. 
2. Να έχουν Κρητική καταγωγή 

3. Να έχουν μεταναστεύσει και διαμένουν στο εξωτερικό 
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Στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν όλες οι χώρες, πιο συγκεκριμένα, χώρες εντός & εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.) & ο Καναδάς. Για την διεγαγωγή 

της έρευνας επιλέχθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά μεθοδολογικά εργαλεία. Η συλλογή των δεδομένων 
της ποσοτικής Έρευνας έγινε μέσω της αποστολής ημι-δομημένου ερωτηματολογίου στα e-mail 

απόδημων Κρητών στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τις οποίες διατηρούν τα προξενεία και οι 
Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό, ενώ η συλλογή των ποιοτικών δεδομένων έγινε μέσω 
διεξαγωγής Συνεντεύξεων με τη χρήση Skype, τηρώντας τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας που 

διέπουν την επιστημονική έρευνα. Το είδος της δειγματοληψίας ήταν η επιλεκτική, αφού οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα θα έπρεπε να πληρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που είχαν τεθεί 

εξαρχής με βάση τον σχεδιασμό της έρευνας. Σκοπός της έρευνας της παρούσας Διδακτορικής 
Διατριβής, ήταν αφενός η λεπτομερής καταγραφή των λόγων/αιτιών φυγής των απόδημων Κρητών 
στο εξωτερικό και αφετέρου η συγκρότηση/σκιαγράφηση του προφίλ των Κρητών Επιστημόνων, 

αποφοίτων των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που ζουν στο εξωτερικό, 
με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

• Το φύλο 

• Την ηλικιακή κατηγορία 

• Το μορφωτικό επίπεδο 

• Το επάγγελμα 

• Τους λόγους μετανάστευσης στο εξωτερικό 

• Τις προϋποθέσεις επιστροφής που θέτουν οι/ίδιοι/ες 

• Τη χρονολογία μετανάστευσης 

• Τη χώρα προορισμού/υποδοχής 

• Την πρόθεση επιστροφής στην Κρήτη 

• Τον εκτιμώμενο χρόνο επιστροφής σε έτη 

• Την άποψη για το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης 

• Την άποψη για το ελληνικό Πανεπιστήμιο 

• Την άποψη για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Μαρκάκη, 2020:210).  
 

Από τη συλλογή των ανωτέρω δεδομένων, κατέστη δυνατή η Πρόβλεψη (Prediction) 

επιστροφής πίσω στην Κρήτη σε έτη δια της χρήσης της 26ης έκδοσης του Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS, version: 26.0), μέσω της οικοδόμησης ενός μοντέλου Πρόβλεψης της 

επιστροφής σε έτη με το όνομα: “REPATRIATION”, και της χρήσης της Ordinal Logistic Regression 
Analysis. Προκειμένου να αποδοθεί η μέγιστη ακρίβεια στα ποσοστά της Πρόβλεψης της 
επιστροφής, χρησιμοποιήθηκε η μεθόδος Δέλτα (Delta-method) η οποία βασίστηκε στα 

προαναφερόμενα δεδομένα. 
Για τη διερεύνηση των 45 ερευνητικών ερωτημάτων που είχαν τεθεί εξαρχής κατά το 

σχεδιασμό της έρευνας, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη στατιστική ανάλυση στα δεδομένα. Πιο 
συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Chi-Square Test (χ2) και το Non-Parametric Test του 
SPSS (όποτε δεν πληρούνταν οι απαιτούμενες παραδοχές - Assumptions) για την ανεύρεση των 

πιθανών συσχετίσεων, καθώς και η Ordinal Logistic Regression Analysis. Επιπροσθέτως, μέσω της 
χρήσης του λογισμικού προγράμματος STATA/SE 16.4 «πραγματοποιήθηκε εφαρμογή της μεθόδου 

Δέλτα (Delta-method), η οποία μας έδωσε την Πρόβλεψη της επιστροφής των Κρητών Επιστημόνων 
σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (95% Conf. Interval)» (Μαρκάκη, 2020:504). Τα αποτελέσματα της 
στατιστικής ανάλυσης παρουσιάζονται αναλυτικά εν συνεχεία. 
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3. Αποτελέσματα της έρευνας 

 
Σύμφωνα με τα περιγραφικά στοιχεία του Πίνακα που ακολουθεί, το μέγεθος του δείγματος 

των ατόμων που συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνα ανήλθε σε σύνολο τα 543 (N=543) άτομα (βλ. 
Πίνακα 1). Ως προς το φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα, φαίνεται ότι υπήρξε ισοκατανομή, πιο 

συγκεκριμένα, το 50,6% ήταν Άνδρες (275 άτομα) και το 49,4% ήταν Γυναίκες (268 άτομα). 
 

 

 

 

Πίνακας 1: Φύλο του δείγματος. 

 
Πίνακας 1. ΦΥΛO 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ANΔΡAΣ 275 50,64 50,64 50,64 

ΓYNAIKA 268 49,36 49,36 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Στον παρακάτω Πίνακα, αναγράφονται οι ηλικιακές κατηγορίες των ερωτώμενων του 
δείγματος ανά άτομα αλλά και ποσοστά. Η πλειοψηφία φαίνεται να ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 
από 18–34 ετών, εύρημα το οποίο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι από το ξέσπασμα της οικονομικής 

κρίσης του 2008, έχουν πληγεί περισσότερο οι νεότερες ηλικίες σε ποσοστό της τάξεως του 59,3%. 
Το συγκεκριμένο εύρημα, ομονοεί και με έρευνες έτερων ερευνητών, οι οποίοι αναφέρουν στα 

αποτελέσματα των ερευνών τους τις ίδιες ηλικιακές κατηγορίες. Με μικρότερο, αλλά εξίσου 
σημαντικό ποσοστό, ακολουθεί η ηλικιακή κατηγορία από 35–44 ετών σε ποσοστό 32,4% και 
τελευταία, η ηλικιακή κατηγορία από 45 ετών και άνω σε ποσοστό 8,3% (βλ. Πίνακα 2). 

 

Πίνακας 2: Κατανομή των ηλικιακών κατηγοριών του δείγματος ανά άτομα και ποσοστά.  

 

Πίνακας 2. HΛIKIAKH KATHΓOΡIA 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18-34 322 59,3 59,3 59,3 

35-44 176 32,4 32,4 91,7 

45+ 45 8,3 8,3 100,0 

Total 543 100,0 100,0  
 

 Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων του δείγματος, η πλειοψηφία έχει 

ολοκληρώσει σπουδές Ανώτατης/Ανώτερης εκπαίδευσης σε ποσοστό της τάξεως του 71,82%. 
Καταγράφηκε επιπλέον ότι το 18,6% έχει ολοκληρώσει Μεταπτυχιακές σπουδές, το 9,21% έχει 

ολοκληρώσει Διδακτορικές σπουδές και το 0,37% έχει ολοκληρώσει Μετα–διδακτορικές σπουδές. 
Με βάση το επάγγελμα που δήλωσαν, το 24,5% ασκεί το επάγγελμα του Ιδιωτικού Υπαλλήλου, το 
20% ασκεί το επάγγελμα του Ιατρού, το 11,4% ασκεί το επάγγελμα του Μηχανικού, ένα ποσοστό 

της τάξεως του 7,6% είναι Φοιτητές, το 6,4% ασκεί το επάγγελμα του Καθηγητή, το 6,1% ασκεί το 
επάγγελμα του Πληροφορικού/Προγραμματιστή, το 5% είναι Υποψήφιοι Διδάκτορες, το 4,8% είναι 

Εκπαιδευτικοί, το 2,6% ασκεί το επάγγελμα του Διευθυντή, το 1,8% ασκεί το επάγγελμα του 
Ερευνητή, το 1,3% ασκεί το επάγγελμα του Επιχειρηματία, το 1,1% ασκεί το επάγγελμα του Αναλυτή 
Δεδομένων, το 0,9% ασκεί το επάγγελμα του Δικηγόρου, το 0,9% ασκεί το επάγγελμα του 
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Ψυχολόγου, το 0,7% ασκεί το επάγγελμα του Οικονομολόγου, το 0,6% ασκεί το επάγγελμα του 
Βιολόγου, το 0,6% ασκεί το επάγγελμα του Μετα–Διδακτορικού Ερευνητή, το 0,6% ασκεί το 
επάγγελμα του Νοσηλευτή, το 0,6% ασκεί το επάγγελμα του Κοινωνιολόγου, ένα ποσοστό της 

τάξεως του 0,4% είναι Άνεργοι, το 0,4% ασκεί το επάγγελμα του Δημοσίου Υπαλλήλου, το 0,2% 
ασκεί το επάγγελμα του Αισθητικού, το 0,2% ασκεί το επάγγελμα του Δημοσιογράφου, το 0,2% 

ασκεί το επάγγελμα του Επιθεωρητή Περιβάλλοντος, το 0,2% ασκεί το επάγγελμα του Ηθοποιού, το 
0,2% ασκεί το επάγγελμα του Ιχθυολόγου, το 0,2% ασκεί το επάγγελμα του Κληρικού, το 0,2% ασκεί 
το επάγγελμα του Πολιτικού Αναλυτή, το 0,2% ασκεί το επάγγελμα του Τεχνολόγου Τροφίμων, το 

0,2% ασκεί το επάγγελμα του Τεχνικού και τέλος, το 0,2% ασκεί το επάγγελμα του Φυσιοθεραπευτή. 
Ο κυριότερος λόγος μετανάστευσης, ο οποίος αναδείχθηκε μέσω της διεξαγωγής της ποσοτικής 

αλλά και της ποιοτικής έρευνας, ήταν ο Επαγγελματικός. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία του δείγματος 
της έρευνας σε ποσοστό 76,61% δήλωσε ότι ο λόγος φυγής στο εξωτερικό ήταν ο Επαγγελματικός 
λόγος. Ακολουθούν οι έτεροι λόγοι φυγής, οι οποίοι ήταν οικονομικοί λόγοι (ανεργία, χαμηλοί 

μισθοί, υψηλή φορολογία), πολιτικοί λόγοι (αναξιοκρατία, πολιτική αστάθεια), κοινωνικοί λόγοι 
(π.χ. «Γιατί έχουν φύγει όλοι οι φίλοι μου, και έμεινα μόνος πίσω στην Ελλάδα», «Η ελληνική 

κοινωνία είναι βαθιά αντιδημοκρατική, ρατσιστική και υποκριτική, γι' αυτούς τους λόγους 
αναζήτησα διέξοδο στο εξωτερικό»), προσωπικοί λόγοι, ρατσιστικοί λόγοι (λόγω διάκρισης περί 
Σεξουαλικού προσανατολισμού, λόγω Λαθρομεταναστών). Όσον αφορά την καταγραφή των 

ρατσιστικών λόγων, ως λόγο για φυγή στο εξωτερικό, αποτέλεσε ένα εύρημα το οποίο προξένησε 
ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς καταγράφηκε επισήμως και επωνύμως ως λόγος φυγής, δίνοντας το 

έναυσμα για περεταίρω διερεύνηση. 
Οι προϋποθέσεις που θέτουν οι ίδιοι οι ερωτώμενοι προκειμένου να επιστρέψουν στην Κρήτη, 

ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

1. Προσωπικές απόψεις (Εάν δημιουργούσαν στην Κρήτη ένα ιδιωτικό Ερευνητικό κέντρο σαν 
το Ι.Τ.Ε., που να συμπεριλαμβάνει θέσεις από διάφορες εξειδικευμένες ειδικότητες, ούτως 

ώστε να προσλάβει όλους τους απόδημους Κρητικούς που έχουν φύγει στο εξωτερικό 
προκειμένου να μεταφέρουμε στην Κρήτη την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας. Έτσι θα 

γινόταν και η Ελλάδα κατ' επέκταση πιο ανταγωνιστική στο εξωτερικό. Εάν δημιουργούσαν 
δηλαδή ένα Ι.Τ.Ε. για τους Έλληνες απόδημους του εξωτερικού, Κρητικούς ή μη). 

2. Επαγγελματική προοπτική (Άν έβρισκα παρόμοιες συνθήκες εργασίας και ανάλογες 

απολαβές, α. Καλύτεροι μισθοί β. Λιγότερη και πιο αξιοκρατική φορολογία. γ. Άν και εφόσον 
η νομοθεσία και η φορολογία επιτρέπουν να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση). 

3. Αξιοκρατία (Άν βελτιωθεί η Ελλάδα ως προς την αξιοκρατία. Δικαιοσύνη και προτεραιότητα 
στην έρευνα και την δημιουργικότητα). 

4. Κοινωνική εξυγίανση (Εάν βελτιωθεί στα εξής: Ρατσισμός. Κοινωνική 

Διαταραχή/Εγκληματικότητα. Κράτος Πρόνοιας/Δικαιοσύνη. Ανώτατη 
Ακαδημαϊκή/Εκπαιδευτική Ανάπτυξη. Οικονομική Ανάπτυξη/Έλεγχος στην Φοροδιαφυγή. 

Αξιολόγηση). 
5. Οικονομική εξυγίανση (Ανάπτυξη της οικονομίας, του εμπορίου και του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, μείωση της ανεργίας και αύξηση των μισθών, μείωση της 

υπέρογκης φορολογίας και της παράλογης επιβολής τους, προστασία και ελευθερία στους 
νέους Επιστήμονες, ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των νέων, αύξηση των 

επενδύσεων, επιστροφή των μεγάλων εταιρειών στη χώρα μας και προσφορά νέων ευκαιριών 
εργασίας στους Έλληνες Επιστήμονες). 

6. Πολιτικοί λόγοι (Άν αντί για προδότες μας κυβερνούσαν ηγέτες, Εάν υπήρχε κυβέρνηση 

πατριωτών, Να ψηφιστεί φιλελεύθερη κυβέρνηση). 
7. Οικογενειακοί λόγοι: Για την οικογένειά μου (Σύνολο: 12 άτομα). 

8. Kανέναν λόγο: Για κανέναν λόγο (Σύνολο: 39 άτομα). 
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Το έτος μετανάστευσης που δήλωσαν οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους ως έτος φυγής 
τους από την Κρήτη, ήταν η χρονολογία 2009, η οποία συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συχνότητα 
εμφάνισης στο δείγμα της έρευνας σε ποσοστό της τάξεως του 15,7%. Ο λόγος φυγής κατά τη 

συγκεκριμένη χρονολογία, οφείλεται στο γεγονός ότι το 2009 η οικονομική κρίση επήλθε στην 
Ελλάδα. Οι χώρες που επέλεξαν οι Κρήτες Επιστήμονες προκειμένου να μεταναστεύσουν, με βάση 

τους πίνακες των απόλυτων συχνοτήτων, ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο σε ποσοστό 29%, ενώ 
ακολουθούν με μικρότερο ποσοστό η Γερμανία (11%) και η Σουηδία (7%) Με βάση το μοντέλο 
Πρόβλεψης της επιστροφής στην Κρήτη με την ονομασία: “REPATRIATION” και την εφαρμογή 

της μεθόδου Δέλτα (Delta-method), τα ποσοστά ακριβείας ήταν τα εξής: 
 

• «Το 16,62% των Κρητών Επιστημόνων του εξωτερικού θεωρεί σίγουρη την επιστροφή του 
στην πατρίδα. 

• Το 35,33% θεωρεί μάλλον πιθανή την επιστροφή του στην πατρίδα. 

• Το 29,56% θεωρεί μάλλον απίθανη την επιστροφή του στην πατρίδα» (Μαρκάκη, 2020:504). 

• «Το 18,47% θεωρεί εντελώς απίθανη την επιστροφή του στην πατρίδα (Μαρκάκη, 2020:505). 

 

Από τα παραπάνω ποσοστά, προκύπτει ότι σε αθροιστικό ποσοστό επί τοις 100, το 51,95% 
επιθυμεί την επιστροφή του πίσω στην πατρίδα (REPATRIATION), ενώ το 48,03% δεν την 
επιθυμεί» (Μαρκάκη, 2020:505). Διαπιστώνουμε ότι υπερτερεί οριακά η πρόθεση επιστροφής των 

Κρητών Επιστημόνων του εξωτερικού στην Κρήτη. 
 

4. Συμπεράσματα – Συζήτηση  

 

Τα αποτελέσματα της προκείμενης έρευνας κατέδειξαν ότι το φαινόμενο Brain Drain (το οποίο 

«μαστίζει» την τελευταία δεκαετία το νησί της Κρήτης), δύναται να ανακοπεί μέσω συγκεκριμένων 
προτεινόμενων ενεργειών και πρωτοβουλιών. Ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων, η πρόταση για την πιθανή 
επίλυση του φαινομένου Brain Drain για την περίπτωση της Κρήτης, η οποία αναφέρει την 

κατασκευή ενός νέου Ερευνητικού Ιδρύματος στην Κρήτη (όπως το ήδη υπάρχον Ίδρυμα 
Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης – Ι.Τ.Ε.) το οποίο σύμφωνα με τον συμμετέχοντα στην έρευνα 

θα στελεχωθεί από τους Κρήτες Επιστήμονες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, οι οποίοι με 
τη σειρά τους θα μεταφέρουν στην Κρήτη την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει 
στο εξωτερικό, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως τόσο στην αναβάθμιση των θέσεων εργασίας στο νησί, 

όσο και στον επαναπατρισμό. Συμπερασματικά, η εν λόγω Διδακτορική Διατριβή συνέβαλε στα 
ακόλουθα: 

• Στη συγκρότηση του προφίλ του αποφοίτου Α.Ε.Ι. με καταγωγή από την Κρήτη που έχει 
μεταναστεύσει στο εξωτερικό. 

• Στην ανάδειξη του κυριότερου λόγου της μετανάστευσης των Κρητών Επιστημόνων. 

• Στην ανεύρεση του έτους κατά το οποίο σημειώθηκε η μεγαλύτερη εκροή των Κρητών 
Επιστημόνων προς το εξωτερικό. 

• Στην παροχή πληροφόρησης για το ποια είναι η δημοφιλέστερη χώρα την οποία προτιμούν 
οι Κρήτες Επιστήμονες να μεταναστεύσουν και για ποιους λόγους. 

• Στις προϋποθέσεις επιστροφής (επαναπατρισμού) που θέτουν οι ίδιοι/ες οι ερωτώμενοι/ες. 

• Στην αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων των ελληνικών Πανεπιστημίων. 

• Στην υπόδειξη των προτάσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
Πανεπιστημίων. 

• Στην αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του, όντας οι ίδιοι/ες 
απόφοιτοι/ες ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). 
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• Στην πρόταση για τη δημιουργία ενός τύπου: “Silicon Valley” στο νησί της Κρήτης. 

• Στη σύναψη διμερούς συμφωνίας (Educational Memorandum) ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης και το Πανεπιστήμιο του Essex (University of Essex) που εδρεύει στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Η ιδέα για τη δημιουργία της συγκεκριμένης συμφωνίας αναδύθηκε μέσω της 
παρούσας Διατριβής, όταν μέσα από τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας προέκυψε ότι 

οι Κρήτες απόφοιτοι των ελληνικών Α.Ε.Ι. επιλέγουν το Ηνωμένο Βασίλειο για τις μετέπειτα 
σπουδές, σε μία προσπάθεια να παραμείνουν οι  απόφοιτοι στην Κρήτη επιλέγοντας εξ 

αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω της συνεργασίας των 
δύο Πανεπιστημίων. Η εν λόγω έρευνα αποτελεί το έναυσμα για επόμενους Ερευνητές, οι 
οποίοι έχουν ενδιαφέρον στο να μελετήσουν τους λόγους/αιτίες του φαινομένου “Brain 

Drain” όταν αυτό εμφανίζεται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. 
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Περίληψη 

Στο πλαίσιο της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο: «Διαστάσεις του φαινομένου 
“Διαρροής Εγκεφάλων” (Brain Drain) στην Κρήτη από το έτος 2008 μέχρι σήμερα», διενεργήθηκε 

κοινωνικο-επιστημονική έρευνα για το φαινόμενο “Brain Drain” στην Κρήτη. Η προκείμενη έρευνα 
ανέδειξε τους κυριότερους λόγους για τη μαζική φυγή των Ιατρών στο εξωτερικό (με καταγωγή από 
το νησί της Κρήτης), κατά την περίοδο που ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία το έτος 

2009 έπληξε και την Ελλάδα. Μέσω της εν λόγω έρευνας, κατέστη δυνατή η λεπτομερής καταγραφή 
των λόγων για τους οποίους οι απόφοιτοι του τμήματος Ιατρικής των ελληνικών Πανεπιστημίων με 
καταγωγή από την Κρήτη αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Εν συνεχεία, θα 
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παρουσιαστούν αναλυτικά, με βάση το φύλο των ερωτώμενων Ιατρών, οι λόγοι μετανάστευσης, το 
έτος μετανάστευσης, η χώρα μετανάστευσης, η πρόθεση αλλά και οι προϋποθέσεις για την επιστροφή 
τους πίσω στην Κρήτη. 

Λέξεις κλειδιά: Λόγοι μετανάστευσης, οικονομική κρίση, πρόθεση και προϋποθέσεις 
επιστροφής. 

1. Εισαγωγή 

Το φαινόμενο “Brain Drain” στην Ελλάδα, έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, 
με αποκορύφωμα τo έτος 2012, όπου η εξερχόμενη μετανάστευση σημείωσε την υψηλότερη άνοδο, 

αφού «124.194 άτομα αποδήμησαν κατά την διάρκεια εκείνου του έτους στο εξωτερικό εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης και της αναξιοκρατίας» (Τζώρτζη, 2016). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 

50% των ερωτηθέντων, εγκατέλειψαν την χώρα τους για δύο κυρίως λόγους: ο ένας ήταν για να 
βελτιώσουν την ακαδημαϊκή/επαγγελματική τους κατάρτιση και ο άλλος όπως δήλωσαν λόγω του 
ότι δεν έβλεπαν κανένα μέλλον στη χώρα τους. Μεγαλύτερο πλήγμα από αυτήν τη “διαρροή” 

εγκεφάλων φαίνεται από τα στοιχεία ότι δέχθηκε ο κλάδος της Ιατρικής. Σύμφωνα με άρθρο της 
εφημερίδας “Η Καθημερινή” για το έτος 2019: «Είναι ενδεικτικό ότι έχουν αναζητήσει την τύχη τους 

στο εξωτερικό τα τελευταία εννέα χρόνια 12.226 γιατροί, ενώ συνολικά ο αριθμός των Ελλήνων 
γιατρών που έφυγαν για το εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις 18.000. Ο 
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, από τις αρχές του 2019 έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2019, έχει εκδώσει 

1.097 πιστοποιητικά σε γιατρούς που προγραμμάτισαν να φύγουν στο εξωτερικό, εκ των οποίων τα 
348 αφορούσαν ανειδίκευτους γιατρούς και τα 749 σε ειδικευμένους. Ο αριθμός των γιατρών που 

ζήτησαν εφέτος έγγραφα για να φύγουν στο εξωτερικό είναι λίγο μικρότερος σε σχέση με τον 
περυσινό, αλλά επ’ ουδενί δεν φτάνει τα προ κρίσης επίπεδα, όταν τα πιστοποιητικά για εξωτερικό 
που εξέδιδε ο ΙΣΑ δεν ξεπερνούσαν σε ετήσια βάση τα 600. Πέρυσι εκδόθηκαν από τον ΙΣΑ 1.191 

πιστοποιητικά, το 2017, 1.297 και το 2016 1.168 πιστοποιητικά. Η πλειονότητα των γιατρών επιλέγει 
ευρωπαϊκές χώρες» (Μπουλούτζα, 2019). Τα συγκεκριμένα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
που προαναφέρονται, συμπίπτουν με τα πορίσματα της έρευνας της Διδακτορικής μου Διατριβής, 

αναφορικά με την «έκρηξη» φυγής προς το εξωτερικό η οποία σημειώθηκε για το επάγγελμα των 
Ιατρών που έχουν καταγωγή από την Κρήτη, με αποκορύφωμα την περίοδο που ξέσπασε η 

οικονομική κρίση στην Ελλάδα (2009), όπως επίσης και το γεγονός ότι αναφέρεται στα στοιχεία ότι 
οι Ιατροί επιλέγουν ευρωπαϊκές χώρες για να μεταναστεύσουν (βλ. Πίνακα 4). 

Ο κυριότερος λόγος μετανάστευσης ο οποίος αναδεικνύεται μέσω της Διατριβής, είναι ο 

επαγγελματικός. Για τους Ιατρούς συγκεκριμένα, είναι η τεράστια αναμονή για προσλήψεις μονίμων 
Ιατρών στα νοσοκομεία της Ελλάδας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στη Συνέντευξή του ο 

Κωνσταντίνος Καϊάφας, Οφθαλμίατρος στο επάγγελμα, η οποία συμπεριλαμβάνεται εντός της 
Διδακτορικής μου Διατριβής: «Οι λόγοι φυγής ήταν επαγγελματικοί. Συγκεκριμένα, τελείωσα τη 
Σχολή μου στην Πάτρα το 2010, οπότε τότε έπρεπε να δηλώσω και την ειδικότητα. Το νοσοκομείο 

που δήλωσα που είχε τη χαμηλότερη αναμονή για την ειδικότητα ήταν στα 6 χρόνια. Δηλαδή θα 
ξεκινούσα την ειδικότητα το 2016, οπότε από το 2010 μέχρι το 2016 θα έμενα πρακτικά άνεργος το 

οποίο δεν το ήθελα και για τον λόγο αυτό πήγα στη Γερμανία, όπου ξεκίνησα κατευθείαν ειδικότητα» 
(Μαρκάκη, 2021:169). Η Πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς και 
αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, Ματίνα Παγώνη, σε 

τοποθέτησή της αναφέρθηκε στις χαμηλές χρηματικές απολαβές των Ιατρών στην Ελλάδα, 
τονίζοντας ότι: «Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι γιατροί επιλέγουν να μεταναστεύσουν έχουν 

να κάνουν με τη δυσκολία εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, αλλά και τις πολύ χαμηλές αποδοχές. 
Στην Ελλάδα, ο βασικός μισθός ενός επιμελητή Β΄ στο ΕΣΥ είναι περίπου 1.200 ευρώ και ενός 
διευθυντή με τουλάχιστον 15 χρόνια προϋπηρεσία, περίπου 1.900 ευρώ. Την ίδια ώρα ένας μισθός 

νέου γιατρού σε χώρα της Δυτικής Ευρώπης είναι τουλάχιστον 4.000 ευρώ. Όσο υψηλό και να είναι 
το κόστος ζωής και πάλι ο μισθός είναι καλύτερος σε σχέση με την Ελλάδα» (Μπουλούτζα, 2019). 
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2. Μεθοδολογία της έρευνας 

Η μέθοδος δειγματοληψίας που υιοθετήθηκε ήταν η επιλεκτική δειγματοληψία, λόγω των 
περιορισμών (quotas) οι οποίοι είχαν τεθεί εξαρχής προκειμένου να διερευνηθεί ο προαναφερόμενος 

ερευνητικός σκοπός. Η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με βάση τα δεδομένα που 
συλλέχθηκαν από την έρευνα, οδήγησε χρήσιμα και φερέγγυα πορίσματα, καθώς τηρήθηκαν 

απαρέγκλιτα οι κανόνες της ηθική και δεοντολογίας που διέπουν την επιστημονική έρευνα. Ως 
ερευνητικό εργαλείο, χρησιμοποιήθηκε ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοιχτού και 
κλειστού τύπου, τόσο για την διεξαγωγή της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής έρευνας. Το 

ερωτηματολόγιο προωθήθηκε σε διευθύνσεις e-mail με βάση το αρχείο που έχουν στη διάθεσή τους 
οι Πρεσβείες και τα προξενεία της Ελλάδας που εδρεύουν στο εξωτερικό και επίσης, αναρτήθηκε 

στο διαδίκτυο στο κοινωνικό δίκτυο Facebook σε κλειστές Ομάδες οι οποίες έφεραν το πρόθεμα: 
«Pancretan Association/Associations...» και «Greek/Greeks in...» σε όλες τις χώρες, Ευρωπαϊκές και 
μη. Το τελικό μέγεθος του δείγματος της έρευνας ανήλθε στα 543 άτομα, συνεπώς το δείγμα της 

έρευνας ήταν επαρκές για οποιαδήποτε στατιστική ανάλυση επακολούθησε. 

2.1. Λόγοι μετανάστευσης 

Ενδεικτικά, παραθέτω αυτούσιους ορισμένους από τους κυριότερους λόγους μετανάστευσης 
των Κρητών Ιατρών στο εξωτερικό: 

 

• Εκπλήρωση ειδικότητας Παθολογίας. 

• Ειδικότητα ΩΡΛ. 

• Για Ειδικότητα Ιατρικής. 

• Για να ξεκινήσω την ειδικότητα μου σαν Ιατρός και να μπορέσω να βοηθήσω την οικογένεια 
μου οικονομικά. 

• Για απόκτηση χειρουργικής εμπειρίας. 

• Για καθαρά επαγγελματικούς λόγους, πιο συγκεκριμένα για να ακολουθήσω το όνειρο μου, 
να κάνω Διατριβή στον τομέα της Ιατρικής Φυσικής/Βιοϊατρικής Μηχανικής. 

• Για μεταπτυχιακές σπουδές σε πρώτο χρόνο, αλλά με την σκέψη να αναζητήσω και εργασία 
μετά το τέλος των σπουδών μου. 

• Για σπουδές στο Τμήμα Ιατρικής–Φαρμακευτικής στη Ρουμανία. 

• Για να κάνω καριέρα και να μην έχω το άγχος αν θα ξεμείνω από δουλειά. 

• Για εξέλιξη και εξειδίκευση. 

• Ιατρική εξειδίκευση. 

• Είχα την ανάγκη να δοκιμάσω τα όρια μου και να δω αν πραγματικά αξίζω σαν 
Επαγγελματίας και έξω από την χώρα μου. 

• Για καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. 

• Γιατί ήθελα να ζήσω κάτι διαφορετικό.  

• Γιατί ήθελα να ζήσω στο εξωτερικό (Μαρκάκη, 2020:241). 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στον παρακάτω Πίνακα, αποτυπώνεται η απόλυτη συχνότητα εμφάνισης επαγγελμάτων του 
δείγματος ξεχωριστά ανά άτομα και ποσοστά (Μαρκάκη, 2020:213). Πιο συγκεκριμένα, η 

πλειοψηφία των Κρητών αποφοίτων ελληνικών Πανεπιστημίων, δηλαδή το 24,5% (109 άτομα), 
φαίνεται να ασκεί το επάγγελμα του Ιδιωτικού Υπαλλήλου, το 20% ασκεί το επάγγελμα του Ιατρού, 
το 11,4% ασκεί το επάγγελμα του Μηχανικού, ένα ποσοστό της τάξεως του 7,6% είναι Φοιτητές, το 

6,4% ασκεί το επάγγελμα του Καθηγητή, το 6,1% ασκεί το επάγγελμα του 
Πληροφορικού/Προγραμματιστή, το 5% είναι Υποψήφιοι Διδάκτορες, το 4,8% είναι Εκπαιδευτικοί, 

το 2,6% ασκεί το επάγγελμα του Διευθυντή, το 1,8% ασκεί το επάγγελμα του Ερευνητή, το 1,3% 
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ασκεί το επάγγελμα του Επιχειρηματία, το 1,1% ασκεί το επάγγελμα του Αναλυτή Δεδομένων, το 
0,9% ασκεί το επάγγελμα του Δικηγόρου, το 0,9% ασκεί το επάγγελμα του Ψυχολόγου, το 0,7% 
ασκεί το επάγγελμα του Οικονομολόγου, το 0,6% ασκεί το επάγγελμα του Βιολόγου, το 0,6% ασκεί 

το επάγγελμα του Μετα–Διδακτορικού Ερευνητή, το 0,6% ασκεί το επάγγελμα του Νοσηλευτή, το 
0,6% ασκεί το επάγγελμα του Κοινωνιολόγου, ένα ποσοστό της τάξεως του 0,4% είναι Άνεργοι, το 

0,4% ασκεί το επάγγελμα του Δημοσίου Υπαλλήλου, το 0,2% ασκεί το επάγγελμα του Αισθητικού, 
το 0,2% ασκεί το επάγγελμα του Δημοσιογράφου, το 0,2% ασκεί το επάγγελμα του Επιθεωρητή 
Περιβάλλοντος, το 0,2% ασκεί το επάγγελμα του Ηθοποιού, το 0,2% ασκεί το επάγγελμα του 

Ιχθυολόγου, το 0,2% ασκεί το επάγγελμα του Κληρικού, το 0,2% ασκεί το επάγγελμα του Πολιτικού 
Αναλυτή, το 0,2% ασκεί το επάγγελμα του Τεχνολόγου Τροφίμων, το 0,2% ασκεί το επάγγελμα του 

Τεχνικού και τέλος, το 0,2% ασκεί το επάγγελμα του Φυσιοθεραπευτή (βλ. Πίνακα 1). 
 

 

Πίνακας 1: Κατανομή των επαγγελμάτων του δείγματος ανά άτομα και ποσοστά.  

 
Πίνακας 1. EΠΑΓΓEΛMATA 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 133 24,5 24,5 24,5 

ΙΑΤΡΟΣ 109 20,1 20,1 44,6 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 62 11,4 11,4 56,0 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 41 7,6 7,6 63,5 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 35 6,4 6,4 70,0 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ/ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 
33 6,1 6,1 76,1 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ 27 5,0 5,0 81,0 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 26 4,8 4,8 85,8 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 14 2,6 2,6 88,4 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 10 1,8 1,8 90,2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 7 1,3 1,3 91,5 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 6 1,1 1,1 92,6 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 5 ,9 ,9 93,6 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 5 ,9 ,9 94,5 

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 3 ,6 ,6 95,0 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 
3 ,6 ,6 95,6 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 3 ,6 ,6 96,1 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 ,4 ,4 96,5 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2 ,4 ,4 96,9 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 3 ,6 ,6 97,4 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ 1 ,2 ,2 97,6 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 ,2 ,2 97,8 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
1 ,2 ,2 98,0 

ΗΘΟΠΟΙΟΣ 1 ,2 ,2 98,2 
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ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ 1 ,2 ,2 98,3 

ΚΛΗΡΙΚΟΣ 1 ,2 ,2 98,5 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 4 ,7 ,7 99,3 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 1 ,2 ,2 99,4 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ,2 ,2 99,6 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 1 ,2 ,2 99,8 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1 ,2 ,2 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 
Όσον αφορά την κατανομή των επαγγελμάτων του δείγματος ανά φύλο, από τα περιγραφικά 

στοιχεία των Πινάκων που ακολουθούν προκύπτει ότι το 21,8% (60 άτομα), είναι Άνδρες Ιατροί (βλ. 
Πίνακα 2) στο επάγγελμα, ενώ το 18,3% (49 άτομα) είναι Γυναίκες Ιατροί (βλ. Πίνακα 3). Από τα 

δεδομένα της έρευνας (Μαρκάκη, 2020:215-217) διαπιστώνεται ότι ως προς το φύλο οι Άνδρες 
υπερτερούν ελαφρά έναντι των Γυναικών, όσον αφορά την άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος. 

 
 

Πίνακας 2: Κατανομή των επαγγελμάτων του δείγματος ανά φύλο (Άνδρες). 

 

Πίνακας 2. EΠΑΓΓEΜMAΤΑ (ANΔΡEΣ) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 65 23,6 23,6 23,6 

ΙΑΤΡΟΣ 60 21,8 21,8 45,5 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 41 14,9 14,9 60,4 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 20 7,3 7,3 67,6 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 20 7,3 7,3 74,9 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ/ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 
19 6,9 6,9 81,8 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ 4 1,5 1,5 83,3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 12 4,4 4,4 87,6 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 6 2,2 2,2 89,8 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 5 1,8 1,8 91,6 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 6 2,2 2,2 93,8 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3 1,1 1,1 94,9 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 1 ,4 ,4 95,3 

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1 ,4 ,4 95,6 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 
3 1,1 1,1 96,7 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 ,4 ,4 97,1 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 2 ,7 ,7 97,8 

ΚΛΗΡΙΚΟΣ 1 ,4 ,4 98,2 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 2 ,7 ,7 98,9 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 1 ,4 ,4 99,3 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ,4 ,4 99,6 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1 ,4 ,4 100,0 

Total 275 100,0 100,0  
 

Πίνακας 3: Επαγγέλματα του δείγματος ανά φύλο – (Γυναίκες). 

 

Πίνακας 3. EΠΑΓΓEΛMAΤΑ (ΓYNAIKEΣ) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 68 25,4 25,4 25,4 

ΙΑΤΡΟΣ 49 18,3 18,3 43,7 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 21 7,8 7,8 51,5 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 21 7,8 7,8 59,3 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 15 5,6 5,6 64,9 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ/ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 
14 5,2 5,2 70,1 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ 23 8,6 8,6 78,7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 14 5,2 5,2 84,0 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 8 3,0 3,0 86,9 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 5 1,9 1,9 88,8 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 ,4 ,4 89,2 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3 1,1 1,1 90,3 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 4 1,5 1,5 91,8 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 5 1,9 1,9 93,7 

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 2 ,7 ,7 94,4 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 3 1,1 1,1 95,5 

ΑΝΕΡΓΟΣ 2 ,7 ,7 96,3 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 ,4 ,4 96,6 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 1 ,4 ,4 97,0 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ 1 ,4 ,4 97,4 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 ,4 ,4 97,8 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
1 ,4 ,4 98,1 

ΗΘΟΠΟΙΟΣ 1 ,4 ,4 98,5 

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ 1 ,4 ,4 98,9 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 2 ,7 ,7 99,6 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 1 ,4 ,4 100,0 

Total 268 100,0 100,0  

 

Η χώρα μετανάστευσης η οποία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό για το επάγγελμα των 
Ιατρών είναι η Σουηδία σε ποσοστό 26,6% (βλ. Πίνακα 4). Ακολουθούν με μικρότερο ποσοστό κατά 
σειρά η Γερμανία (14,7%), η Ελβετία (13,8%) και η Νορβηγία (12,8%). Ο λόγος επιλογής της 
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συγκεκριμένης χώρας, σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, οφείλεται στο γεγονός ότι η εν λόγω 
χώρα «θα τους προσφέρει εξειδίκευση» (Μαρκάκη, 2020:241). 

 
 
 

 

Πίνακας 4: Χώρα μετανάστευσης των Κρητών Ιατρών. 

 

Πίνακας 4. ΧΩΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αραβικές χώρες 1 ,9 ,9 ,9 

Βέλγιο 2 1,8 1,8 2,8 

Βουλγαρία 1 ,9 ,9 3,7 

Γερμανία 16 14,7 14,7 18,3 

Δανία 1 ,9 ,9 19,3 

Ελβετία 15 13,8 13,8 33,0 

Ηνωμένο Βασίλειο 10 9,2 9,2 42,2 

Κύπρος 4 3,7 3,7 45,9 

Νορβηγία 14 12,8 12,8 58,7 

Ολλανδία 1 ,9 ,9 59,6 

Πολωνία 9 8,3 8,3 67,9 

Ρουμανία 1 ,9 ,9 68,8 

Σκωτία 2 1,8 1,8 70,6 

Σουηδία 29 26,6 26,6 97,2 

Τσεχία 2 1,8 1,8 99,1 

Φινλανδία 1 ,9 ,9 100,0 

Total 109 100,0 100,0  

 
Στο Πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι δείκτες κεντρικής τάσης του δείγματος (βλ. 

Πίνακα 5). Η επικρατούσα τιμή (Mode) φαίνεται να είναι η χρονολογία 2009 η οποία και 
συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στο δείγμα, καθώς το 2009 είναι το έτος κατά το 
οποίο η οικονομική κρίση έπληξε και την Ελλάδα. Το έτος μετανάστευσης κυμαίνεται από το έτος 

2008 (Minimum) όπου είναι και η απαρχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, έως το έτος 
ολοκλήρωσης της έρευνας, το έτος 2019 (Maximum). 

 
 

Πίνακας 5: Πίνακας δεικτών κεντρικής τάσης της χρονολογίας μετανάστευσης. 
 

Πίνακας 5. Statistics 

XΡONOΛOΓIA METANAΣTEYΣHΣ 

N Valid 543 

Missing 0 

Mode 2009 

Minimum 2008 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

317 

Maximum 2019 

 
Το έτος μετανάστευσης που δήλωσαν οι περισσότεροι ερωτώμενοι είναι το έτος 2009, το οποίο 

ανέρχεται σε ποσοστό 15,7%. Ακολουθεί με λίγο μικρότερο ποσοστό, άλλη μια «έκρηξη» φυγής 
κατά το έτος 2016, η οποία σημειώνει ένα ποσοστό της τάξεως του 12,7%. Επίσης, παρατηρείται ότι 
επί 3 συνεχή έτη 2015-2017 καταγράφεται διψήφιο ποσοστό φυγής (βλ. Πίνακα 6). 

 
Πίνακας 6: Οι χρονολογίες μετανάστευσης του δείγματος. 

 

Πίνακας 6. XΡONOΛOΓIA METANAΣTEYΣHΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2008 34 6,3 6,3 6,3 

2009 85 15,7 15,7 21,9 

2010 22 4,1 4,1 26,0 

2011 33 6,1 6,1 32,0 

2012 51 9,4 9,4 41,4 

2013 59 10,9 10,9 52,3 

2014 27 5,0 5,0 57,3 

2015 58 10,7 10,7 68,0 

2016 69 12,7 12,7 80,7 

2017 60 11,0 11,0 91,7 

2018 38 7,0 7,0 98,7 

2019 7 1,3 1,3 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

2.3. Πρόθεση και προϋποθέσεις επιστροφής 

Όσον αφορά την πρόθεση επιστροφής στην Κρήτη (βλ. Πίνακα 7), οι ερωτώμενοι Ιατροί με 
καταγωγή από την Κρήτη, σε ποσοστό 46,8% δηλώνουν την αρνητική τους πρόθεση στο να 

επιστρέψουν (51 άτομα). Το 18,3% των ερωτώμενων προτίθεται να επιστρέψει άμεσα σε 1-5 έτη (20 
άτομα), το 13,8%  σε 10-15 έτη (15 άτομα), το 11% σε 5-10 έτη και το 10,1% σε 16 έτη και άνω (11 
άτομα). 

 
Πίνακας 6: Η πρόθεση επιστροφής των Ιατρών στην Κρήτη. 

 

Πίνακας 7. ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΣE 1-5 ETH 20 18,3 18,3 18,3 

ΣE 5-10 ETH 12 11,0 11,0 29,4 

ΣE 10-15 ETH 15 13,8 13,8 43,1 

ΣE 16 ETH KAI ANΩ 11 10,1 10,1 53,2 

OXI 51 46,8 46,8 100,0 

Total 109 100,0 100,0  
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Οι Ιατροί εξέφρασαν μέσω της έρευνας επιπλέον τις προσωπικές τους θέσεις/απόψεις και 

έθεσαν τις δικές τους προϋποθέσεις για τον επαναπατρισμό τους στην Κρήτη: 

 

• Εάν δημιουργούσαν στην Κρήτη ένα ιδιωτικό Ερευνητικό κέντρο σαν το Ι.Τ.Ε., που να 
συμπεριλαμβάνει θέσεις από διάφορες εξειδικευμένες ειδικότητες, ούτως ώστε να προσλάβει 
όλους τους απόδημους Κρητικούς που έχουν φύγει στο εξωτερικό προκειμένου να 
μεταφέρουμε στην Κρήτη την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας. Έτσι θα γινόταν και η 

Ελλάδα κατ' επέκταση πιο ανταγωνιστική στο εξωτερικό. Εάν δημιουργούσαν δηλαδή ένα 
Ι.Τ.Ε. για τους Έλληνες απόδημους του εξωτερικού, Κρητικούς ή μη. 

• Μετά τη συνταξιοδότηση (15 άτομα). 

• Για την ποιότητα ζωής (2 άτομα). 

• Μετά την ολοκλήρωση της εξειδίκευσης. 

• Εάν θα χρειαστεί βοήθεια η οικογένειά μου, αλλιώς μόλις πάρω σύνταξη. 

• Όταν θεωρήσω ότι το ελληνικό σύστημα θα μας σέβεται και θα εκτιμά πραγματικά και 
ουσιαστικά τον κόπο μας και την συνεισφορά μας. 

• Θα γύριζα μόνο εάν ήμουν πλήρως αποκατεστημένη οικονομικά και ανεξάρτητη από το 
ελληνικό σύστημα. 

• Αν υπήρχαν καλύτερες συνθήκες ζωής. 

• Μόνο εάν μπορούσαμε να ζήσουμε και να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας εκεί έχοντας ψηλά το 
κεφάλι. 

• Μόνο εάν επέλθουν ριζικές αλλαγές. 

• Άν άλλαζε εξ’ ολοκλήρου η Ελλάδα, κάτι το οποίο είναι αδύνατον καθώς επικρατεί χάος και 
αδικία. 

• Άν ήμουν πιο χρήσιμος εκεί.  

• Άν μου προσέφερε το ίδιο επίπεδο ζωής με το εξωτερικό (Μαρκάκη, 2020:242). 

 

3. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με την έρευνα, ένας από τους κυριότερους λόγους της φυγής των 

Κρητών Ιατρών στο εξωτερικό, ήταν η μεγάλη αναμονή για την εκπόνηση της ειδικότητας της 
Ιατρικής. Το έτος 2009 σημειώθηκε η μεγαλύτερη «διαρροή εγκεφάλων» (Brain Drain) προς το 

εξωτερικό εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που έπληξε τότε την Ελλάδα. Όσον αφορά το επάγγελμα 
των Ιατρών, η πρόθεση επιστροφής στην Κρήτη είναι αρνητική, σε ένα ποσοστό της τάξεως του 
46,8%. Από τις προϋποθέσεις για την επιστροφή των απόδημων Κρητών, ξεχωρίζει η πρόταση για 

τη δημιουργία ενός ιδιωτικού Ερευνητικού Κέντρου, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει θέσεις διαφόρων 
εξειδικευμένων ειδικοτήτων και θα προσλαμβάνει τους απόδημους Κρητικούς, ούτως ώστε όλοι 

αυτοί επιστρέφοντας πίσω στην Κρήτη, να μεταφέρουν στο νησί την τεχνογνωσία αλλά και την 
εμπειρία που έχουν αποκτήσει  από το εξωτερικό. 
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Κοινωνική κινητικότητα και μετανάστευση 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ.ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
Ανδρονίδης Συμεών 

Υποψήφιος Διδάκτορας 

 

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή  του προγράμματος ‘Βοήθεια στο 
Σπίτι Plus’ εν καιρώ πανδημικής, με φορέα υλοποίησης του προγράμματος τον Δήμο Αθηναίων. 
Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη του περιεχομένου του εν λόγω αυτοδιοικητικού προγράμματος, 

καθώς και των στοχεύσεων του (ποιους αφορά). Παράλληλα, θα επιδιωχθεί μία πρώτη αξιολόγηση 
των δράσεων που περιλαμβάνει.  Για τον σκοπό αυτό, μεθοδολογικά, θα επιχειρηθεί η μελέτη του 

διαθέσιμου υλικού που παρέχεται, σχετικά με το πρόγραμμα και τα χαρακτηριστικά του, στο 
διαδίκτυο (Δήμος Αθηναίων). Το κείμενο περιλαμβάνει την εισαγωγή, εκεί όπου τίθενται κάποια 
βασικά στοιχεία για την έννοια της ευαλωτότητας, περνά στο κυρίως μέρος όπου και δίνεται έμφαση 

στο περιεχόμενο του προγράμματος, στις στοχεύσεις και στις δράσεις του, και κλείνει με τα 
συμπεράσματα, όπου και μία καταγραφή της σημασίας του προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι Plus,’ 

που τοποθετείται  σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.  
 
Λέξεις κλειδιά: Ευαλωτότητα, Πανδημία, Πρόγραμμα, Αυτοδιοίκηση, Αθήνα. 

1. Εισαγωγή 

Τον τελευταίο χρόνο, που εν προκειμένω, είναι χρόνος εμφάνισης και εκδήλωσης της 

πανδημικής κρίσης, αρκετός λόγος έχει γίνει για την έννοια της ευαλωτότητας και δη της κοινωνικής 
ευαλωτότητας. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί, πως αφετηρία για την προσέγγιση της συγκεκριμένης 
έννοιας σε θεωρητικό επίπεδο, υπήρξε η περίοδο της βαθιάς κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής 

κρίσης εν Ελλάδι (Σακελλαρόπουλος, 2014, Βούλγαρης & Νικολακόπουλος, 2014).  

• Με την είσοδο στη χώρα, ενός μεγάλου κύματος προσφύγων και μεταναστών, κύρια την 
διετία 2015-2016, η ευαλωτότητα προσέλαβε ένα περιεχόμενο σχετικό με το εν γένει 
προσφυγικό-μεταναστευτικό υπόβαθρο,  με τις συνθήκες διαμονής σε χώρους κράτησης και 
φιλοξενίας, ενώ, μία ειδικότερη πτυχή, εντοπίζουμε στα ασυνόδευτα ανήλικα, που από μόνη 

της, συνιστά μία ιδιαίτερα σύνθετο πρόβλημα, που χρήζει δι-επιστημονικών προσεγγίσεων. 

•  Δίχως να προσφέρεται για απλουστεύσεις διαφόρων ειδών. Τώρα, η περίοδος εκδήλωσης της 
πανδημίας, και στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο, θεωρούμε πως υπήρξε μία περίοδος 
όπου η κοινωνική ευαλωτότητα ως έννοια, αλλά και ως απτή πραγματικότητα, έκανε εκ νέου 

την εμφάνιση της, καθώς, γύρω από την ίδια, αφενός μεν έλαβε χώρα η πραγματοποίηση 
μελετών με βασικό αντικείμενο τον εκ νέου προσδιορισμό της, προσαρμοσμένο στις έκτακτες 
κοινωνικές και υγειονομικές συνθήκες που γέννησε η κρίση δημόσιας υγείας, και, αφετέρου 

δε, έλαβε χώρα ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών σε κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό 
επίπεδο για την αντιμετώπιση της. 
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Ή αλλιώς, για την άμβλυνση των συνεπειών της. Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο (Κομνηνός-
Χλέπας, 2021), θα σταθούμε στο παρόν κείμενο, εστιάζοντας στην περίπτωση του Δήμου Αθηναίων 
και της εφαρμογής του προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι Plus’ εν καιρώ πανδημικής κρίσης. 

Όμως, προέχει η διαμόρφωση ενός θεωρητικού υποβάθρου που είναι αυτό που μπορεί να μας 
βοηθήσει ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τι σημαίνει κοινωνική ευαλωτότητα. Η ενασχόληση 

κοινωνιολόγων και ειδικών στο αντικείμενο της κοινωνικής πολιτικής έχει εμπλουτίσει θεωρητικά 
και επιστημονικά τις επεξεργασίες για την κοινωνική ευαλωτότητα που παλαιότερα περιορίζονταν 
στο χώρο της ψυχολογίας (Turner, 1995), ή και των ιατρικών επιστημών,  συνεισφέροντας έτσι στην 

θέσπιση νέων ερωτημάτων, στη διεύρυνση των επιμέρους κατηγοριών που την απαρτίζουν, και 
επίσης, στην εφαρμογή περισσότερο εξειδικευμένων  πολιτικών για την αντιμετώπιση της, από 

διάφορους φορείς. 
Δίπλα σε αυτή την παράμετρο, που εντάσσεται στις ευρύτερες κοινωνικές, πολιτικές, 

οικονομικές και πολιτισμικές εξελίξεις της περιόδου που θα αποκαλέσουμε μετα-νεωτερικότητα 

(Παντελίδου, 2019), εντοπίζουμε και μία δεύτερη παράμετρο, που αυτή την φορά έχει να κάνει με 
την προσθήκη εννοιών, δίπλα σε αυτή καθαυτή την έννοια της κοινωνικής ευαλωτότητας. Έννοιες 

όπως κοινωνική ευπάθεια, ανασφάλεια και επισφάλεια, αποδίδουν το ίδιο το φαινόμενο όσο και τις 
συνθήκες αυτού που όχι μόνο βιώνει τον κίνδυνο, όντας ευάλωτος (όχι μεταφυσικά),  αλλά και 
εκτίθεται στον κίνδυνο (κρίση), κάτι που δυνητικά μπορεί να αυξήσει το υπόβαθρο της ευαλωτότητας 

του. Άρα, σπεύδουμε να δώσουμε έναν πρώτο ορισμό της κοινωνικής ευαλωτότητας ή αλλιώς, 
ευπάθειας.  

Για τον Αργύρη Κυρίδη που στέκεται και κριτικά, ως κοινωνική ευπάθεια «ορίζεται η έκθεση 
σε ανασφάλιστους κινδύνους, και η οποία οδηγεί σε μη αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης» (Κυρίδης, 
2016, 134). Για τον R. Chambers, η κοινωνική ευαλωτότητα δεν έχει να κάνει τόσο με το παρόν, και 

τις ήδη βιωμένες συνθήκες, όσο με το ό,τι ένα απρόβλεπτο συμβάν (βλέπε πανδημία), μπορεί να 
επιδεινώσει, ακόμη και άμεσα, τις υπάρχουσες συνθήκες (Chambers, 1989). 

Ο Bohle, στη δική του θεώρηση αντίστοιχα, συνδέει την κοινωνική ευαλωτότητα με εν γένει 

κοινωνικά-οικονομικά χαρακτηριστικά, (Bohle, 2001), όπως είναι η ανεργία, κάτι που πράττει και η 
Αμερικανίδα πολιτική φιλόσοφος Judith Butler, κομίζοντας στο τραπέζι της θεωρητικής συζήτησης 

την έννοια της επισφάλειας, η οποία και προκύπτει συνεπεία των όρων εργασίας και παροχής 
εργασίας (Butler & Αθανασίου, 2016). 

Συνοψίζοντας θεωρητικά τα παραπάνω, θα υπογραμμίσουμε πως η κοινωνική ευαλωτότητα 

συντίθεται από τις εξής παραμέτρους. Την πρώτη παράμετρο, μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε ως 
βιωματική. Στο βαθμό που ο ευάλωτος, για μία σειρά από λόγους (κοινωνικούς, οικονομικούς, 

ψυχολογικούς, ηλικιακούς, φυλετικούς), βιώνει δύσκολες συνθήκες, οι οποίες και επηρεάζουν την 
καθημερινότητα του και τις καθημερινές του λειτουργίες, ό,τι θα αποκαλέσουμε κοινωνική 
συνύπαρξη. 

Η δεύτερη παράμετρος αφορά την εκ νέου έκθεση σε συνθήκες διακινδύνευσης ως απόρροια 
κρίσης ή άλλου γεγονότος (κάτι που  έχουν παρατηρήσει διάφοροι  μελετητές) σε ένα σημείο όπου, 

και μπορεί να αυξηθεί η ευαλωτότητα αλλά και να δημιουργηθεί ένα υπόστρωμα παραγωγής νέων 
ευάλωτων. Και η τρίτη παράμετρος συνδέεται, δραστικά θα λέγαμε, με το θεωρούμενο ως αντίκτυπο 
της ευαλωτότητας, που θα μπορούσε να επιμεριστεί ως εξής: Απώλεια ενσυναίσθησης και αίσθηση 

αβοηθησίας (Δεμερτζής κ.α., 2015), απομόνωση με όρους ‘διαφοράς,’  χωρικός αποκλεισμός και 
συγκρότηση όρων ανισότητας στην πρόσβαση σε δομές υγείας και ασφάλισης, στην εκπαιδευτική  

διαδικασία και ακόμη, στο πολιτικό γίγνεσθαι. 
Εάν λάβουμε υπόψιν τα στοιχεία που μόλις εκτέθηκαν, θα πούμε πως ελλοχεύει ο κίνδυνος, 

εντός ήδη ενός διαμορφούμενου περιβάλλοντος ευαλωτότητας, ή αλλιώς, ευπάθειας, της μείωσης 

και απώλειας του, κατά τον Γάλλο κοινωνιολόγο Pierre Bourdieau, συμβολικού κεφαλαίου 
(Μαλούτας, 2020). Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο μαύρη τρύπα εντός των κοινωνιών, για να 

αποδώσουμε ένα όπως είδαμε, πολυ-παραγοντικό φαινόμενο. Αλλά, θα τονίσουμε πως η 
ευαλωτότητα που δεν ανακύπτει μεταφυσικά, είναι  σημαντικό πρόβλημα για τις δυτικές-ευρωπαϊκές 
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κοινωνίες, η αντιμετώπιση του οποίου, μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση και ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής. Ακόμη και εμπρόθετα.  

Η πανδημική κρίση λειτούργησε ως ο καταλύτης εκείνος ώστε η ευαλωτότητα να εισέλθει από 

μία κεντρική θύρα, θέτοντας στο προσκήνιο, δίπλα στην ευαλωτότητα, την έννοια της νοσηρότητας 
και της προστασίας.  Ποια είναι τα ενδεδειγμένα μέσα προστασίας των θεωρούμενων ως ευάλωτων 

ομάδων, που εδώ νοούνται ως ευάλωτοι κοινωνικά και ηλικιακά, διατρέχοντας μάλιστα αυξημένο 
κίνδυνο νόσησης από την νόσο Covid-19; Σε αυτό το ερώτημα προσπαθεί να απαντήσει ο δήμος 
Αθηναίων.  

Οι στόχοι της εργασίας μας περιλαμβάνουν και την ανάλυση του περιεχομένου του όλου 
εγχειρήματος, των στοιχείων που ενέχει, καθώς και μία πρώτη αποτίμηση του.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για την επαρκέστερη μελέτη και ανάπτυξη του εν λόγω θέματος, χρησιμοποιήθηκε υλικό 

διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η μία, βασική και σημαντική, πηγή είναι το υλικό 
που έχει αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων και έχει σχέση με το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. Έτσι, το πρόγραμμα μελετάται από τα μέσα,’ έχοντας ως βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο 
το πως αυτό συγκροτείται και παρουσιάζεται. Το πως, με άλλα λόγια, θέτει τους στόχους του, όντας 
πρόγραμμα εν κινήσει.  

Παράλληλα, λαμβάνουμε υπόψιν τον ορισμό της κοινωνικής ευπάθειας του Αργύρη Κυρίδη, 
προσπαθώντας να απαντήσουμε, στο αν και πόσο το πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο Σπίτι Plus’ 

αντιμετωπίζει το ζήτημα της, οριζόμενης, από τις δομές του δήμου, κοινωνικής ευαλωτότητας. Ο 
ορισμός που δίδει, συνυπολογίζει την παράμετρο του κινδύνου, κάτι που ελήφθη υπόψιν και κατά 
τον σχεδιασμό του ‘Βοήθεια στο Σπίτι Plus.’ 

Επίσης, μεθοδολογικά, μπορούμε να δούμε το αν, με βάση τις κατευθύνσεις του προγράμματος, 
στοιχειοθετείται η θέση του Bohle, οποίος και συνδέει την κοινωνική ευαλωτότητα με κοινωνικά-
οικονομικά χαρακτηριστικά, αν και αντιλαμβανόμαστε πως μία τέτοια προσέγγιση είναι κλασικού 

τύπου. 
 Στο βαθμό που αυτή εξετάζει ειδικότερα το πως η έκθεση σε συνθήκες εργασιακής 

επισφάλειας, ανεργίας, χαμηλών μισθών, μπορεί να παραγάγει μία μορφή κοινωνικής ευαλωτότητας 
σχετικής με την έλλειψη ή αντίστοιχα, το χαμηλό επίπεδο ύπαρξης  σημείων αναφοράς και 
προγραμματισμού. Ίσως όχι για να χτίσουμε εξ αρχής ένα συγκεκριμένο κοινωνικό-δημογραφικό 

προφίλ, αλλά για να αναδείξουμε τον πυρήνα του προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι Plus’ εν καιρώ 
πανδημίας. Εξάλλου, η προσθήκη του ‘Plus’ σχετίζεται ουσιωδώς με την εκδήλωση της πανδημικής 

κρίσης. Τα στοιχεία που μελετώνται αφορούν την δομή του προγράμματος, τις κατευθύνσεις που 
αυτό έλαβε, το ποιους αφορά δηλαδή, και τους όρους με τους οποίους αυτό εκδηλώθηκε.  

 Η ακολουθητέα μέθοδος προτιμήθηκε και για λόγους εξοικονόμησης χρόνου,  από την στιγμή 

ιδίως που το πρόγραμμα εξελίσσεται, για λόγους εγκυρότητας, καθότι είναι ο δήμος αυτός που  
πράττει περί ευαλωτότητας, για λόγους που έχουν να κάνουν με την μη-μετακίνηση από 

περιφερειακή ενότητα σε περιφερειακή ενότητα, αλλά και για λόγους που σχετίζονται με το 
περιεχόμενο της έρευνας που θέλουμε να παραμείνει ανοιχτή. 

 Ή αλλιώς, διαφορετικά ειπωμένο, να αποτελέσει το έναυσμα θεωρητικά και επιστημονικά, 

ώστε να ακολουθήσουν μελέτες επί διαφόρων θεματικών του προγράμματος που έχει αναπτύξει ο 
δήμος Αθηναίων. Που έχει λάβει την συμβολική ονομασία ‘Βοήθεια στο Σπίτι Plus.’  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν εν πρώτοις πως έχουμε να κάνουμε με ένα 
πρόγραμμα το οποίο και αποτελεί μία μετεξέλιξη του αυτοδιοικητικού προγράμματος ‘Βοήθεια στο 

Σπίτι’(Σημίτης, 2005),  το οποίο και λειτουργεί στο επίπεδο της Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών 
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δομών των δήμων, περίπου μία εικοσαετία, έχοντας ιδιαιτέρως θετικό αντίκρισμα, συμβάλλοντας 
στην  απόκτηση από πλευράς δήμων ενός κοινωνικού-προνοιακού πρόσημου που τους επιτρέπει να 
παρεμβαίνουν άμεσα επί του πεδίου, και θέτοντας τις βάσεις ώστε οι δήμοι να γίνουν λειτουργικοί 

και συμπεριληπτικοί, διαμορφώνοντας δίκτυα προστασίας, κάτι που είδαμε την περίοδο της βαθιάς 
κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Με την πανδημία όμως, έχουμε να κάνουμε με κάτι διαφορετικό 

που έχει και διαφορετικές απαιτήσεις, οπότε η μετεξέλιξη του ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ σε ‘Βοήθεια στο 
Σπίτι Plus’ επιδιώκει να ανταποκριθεί στο σύνθετο κοινωνικό, υγειονομικό και ηλικιακό περιβάλλον 
που δημιούργησε η πανδημία. Συμβάλλοντας έτσι, στην εν συνόλω διαχείριση και αντιμετώπιση της 

πανδημίας εν Ελλάδι.  
Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήσαμε δείχνουν επίσης πως η εφαρμογή του 

ξεκίνησε σχεδόν αμέσως με την εκδήλωση της πανδημίας και την επιβολή γενικευμένης καραντίνας 
σε επίπεδο επικράτειας, δρώντας προληπτικά και αναπτύσσοντας μία εργαλειοθήκη μέτρων, αφού 
πρώτα προσδιόρισε τις απευθύνσεις του. Προσιδιάζοντας προς την κατεύθυνση ανάλυση του Κ. 

Vatsa,  η ιδιαιτερότητα της οποίας έγκειται στο ό,τι νοηματοδοτεί την κοινωνική ευαλωτότητα υπό 
το πρίσμα της πρόληψης και όχι της απλής επισήμανσης της (Vatsa, 2004). Και ένα τρίτο αποτέλεσμα 

που εντοπίζουμε συνδέεται με το ό,τι η ανάπτυξη του προγράμματος δεν απέχει από την στρατηγική 
διαχείρισης της ευαλωτότητας και κατ’ επέκταση, του κοινωνικού-υγειονομικού κινδύνου (Klinke, 
Renn, 2002). Έμφαση δίδεται, όσον αφορά την μελέτη των διαθέσιμων στοιχείων, και στους 

αποδέκτες της βοήθειας, με επίδικο εδώ να αναδειχθεί η συσχέτιση μεταξύ των επιδιωκόμενων 
στόχων και των κοινωνικών υποκειμένων. 

2.3. Ανάλυση  

Έρευνες που μελετούν τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης σε διάφορους ευάλωτους 
πληθυσμούς, έχουν πραγματοποιηθεί την χρονική περίοδο διάρκειας της πανδημίας (ΚΕΠΥ, 2020). 

Οι αναφορές που συναντούμε στην ιστοσελίδα του δήμου Αθηναίων είναι χαρακτηριστικές για το 
περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις του προγράμματος.  

Σταχυολογούμε ενδεικτικά: «Το  «Βοήθεια στο Σπίτι Plus» απευθύνεται σε κατοίκους του 

Δήμου Αθηναίων με υποκείμενα νοσήματα και παθήσεις και ηλικιωμένους που δεν μπορούν να 
εξυπηρετηθούν από οικείους τους αλλά και μοναχικά άτομα που δεν είναι σε θέση να 

αυτοεξυπηρετηθούν. Στόχος είναι όλοι οι προαναφερόμενοι να εξυπηρετούνται στο σπίτι τους από 
τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους νοσηλευτές και τους βοηθούς του προγράμματος.  Με ένα 
τηλεφώνημα στο 1595 ή στο 210-5277000 μπορούν να αναφέρουν τις ανάγκες τους οι οποίες θα 

καταγράφονται  και  θα αξιολογούνται από ομάδα ειδικών. Στη συνέχεια οι άνθρωποι του Δήμου 
Αθηναίων θα επισκέπτονται τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη, για την παροχή 

υπηρεσιών. 
Το πρόγραμμα, έχοντας ως βάση τις κλασικές δομές του «Βοήθεια στο Σπίτι», ενισχύεται με 

επιπλέον υπηρεσίες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των 

πολιτών. Συγκεκριμένα προσφέρει στους συμπολίτες μας συμβουλευτική και ψυχολογική 
υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια, ενώ ενισχύεται πλέον με την παροχή κατ’ 

οίκον βασικών αγαθών, όπως φάρμακα και τρόφιμα. Παράλληλα μέσω του «Βοήθεια στο Σπίτι Plus» 
έχει προγραμματιστεί να γίνεται και διανομή στους ωφελούμενους του κοινωνικού παντοπωλείου 
του ΚΥΑΔΑ που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, του κοινωνικού φαρμακείου, καθώς και του 

εναλλακτικού συσσιτίου που πρόσφατα εφάρμοσε το ΚΥΑΔΑ (διανέμοντας πακέτα 
παρασκευασμένων τροφίμων μακράς διαρκείας).  

Τέλος, με το «Βοήθεια στο Σπίτι plus» θα διανέμονται σε περίπου 16.000 ωφελούμενους τα 
πακέτα τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών του ΤΕΒΑ, πραγματοποιώντας έτσι τη μεγαλύτερη 
κατ’ οίκον εξυπηρέτηση που έχει υλοποιηθεί ποτέ στον Δήμο Αθηναίων».  

Αυτός είναι ο πυρήνας του προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι Plus.’ Η ανάλυση μας αρχικά 
ξεκινά από τις απευθύνσεις του, που αναδεικνύουν το πως γίνεται αντιληπτή η κοινωνική 
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ευαλωτότητα την περίοδο εξέλιξης της πανδημίας. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ίσως 
προσαρμόζεται η πρόσληψη της έννοιας στο ιστορικό συμβάν που είναι η πανδημία. 

Έτσι, η κοινωνική ευαλωτότητα, ως δραστική αντανάκλαση του προγράμματος, αφορά άτομα 

που διαθέτουν ένα συγκεκριμένο προφίλ: Άτομα δηλαδή, που πάσχουν από κάποιο ιατρικό και 
υποκείμενο νόσημα, κάτι που μας ωθεί στο να σημειώσουμε πως ο περί κρίσης λόγος του δήμου 

εναρμονίζεται με τον δημόσιο λόγο περί κρίσης, όπως και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που έρευνες 
έχουν πιστοποιήσει πως διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο νόσησης και σοβαρής νόσησης από την 
νόσο.  

Επίσης, με το ιατρικό-υγειονομικό προφίλ να εναλλάσσεται με το ηλικιακό, κατασκευάζοντας 
το πλαίσιο (framework) της έμπρακτης κοινωνικής ευαλωτότητας, προστίθεται και ο παράγοντας της 

μοναχικότητας και της αδυναμίας κίνησης και αυτοεξυπηρέτησης. Το προφίλ του ευάλωτου 
διευρύνεται σε βαθμό που αναδεικνύει την αμεσότητα του κινδύνου, λειτουργώντας ως ο άξονας επί 
του οποίου βρίσκει πεδίο εφαρμογής το ‘Βοήθεια στο Σπίτι Plus.’ 

To οποίο, και με έναν ιδιαίτερο τρόπο, επανεπινοεί το περίγραμμα του ‘Μένουμε Σπίτι,’ του 
σημαίνοντος (Laclau, 1996), εξομοιώνοντας το με τις ανάγκες της εποχής, εκεί όπου στον 

καταστατικό πυρήνα του προγράμματος τίθεται το σπίτι ως νέο ‘καταφύγιο’ στο οποίο και θα 
φθάσουν οι υπηρεσίες του δήμου. Εάν δε, εστιάσουμε στον όρο ‘plus,’ τότε μπορούμε να εισέλθουμε 
βαθύτερο στο πρόγραμμα. 

Με τις στοχεύσεις ήδη τιθέμενες, το ‘Βοήθεια στο Σπίτι Plus’ αξιοποιεί τις διαμορφωμένες 
δομές του ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ (έτσι, η μετεξέλιξη μετατρέπεται σε ουσιώδη και ποιοτική 

μετεξέλιξη), αναπτύσσοντας μία εργαλειοθήκη που ενσωματώνει την δυνατότητα μεταφοράς 
προϊόντων πρώτης ανάγκης στα σπίτια των κοινωνικά ευάλωτων από υπαλλήλους του ‘Βοήθεια στο 
Σπίτι.’  

Την τηλεφωνική επικοινωνία ευάλωτων ατόμων πάλι με υπαλλήλους του προγράμματος καθώς 
και ευρύτερα, με υπαλλήλους κοινωνικών υπηρεσιών, προσδίδοντας στο ‘Boήθεια στο Σπίτι Plus’ 
την απαραίτητη εξατομίκευση και οικειότητα  με βάση επιμέρους ανάγκες και προβλήματα.  

Παράλληλα, στο ‘plus’ που προστίθεται στον τίτλο και στο περιεχόμενο του, διευρύνει το 
ρεπερτόριο των υπηρεσιών, συμβάλλοντας στο να προσλάβει ένα οιονεί επιστημονικό αποτύπωμα 

που είναι κοντά στις συνδηλώσεις της κρίσης. Στους ευάλωτους ως κοινωνικά, ηλικιακά και ιατρικά 
ευάλωτους προσφέρεται ψυχολογική συνδρομή, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή στήριξη, 
πέραν της μεταφοράς προϊόντων πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα και φάρμακα στους δικαιούχους.  

Με αυτούς τους όρους, το εγχείρημα καταγραφής και αντιμετώπισης της κοινωνικής 
ευαλωτότητας που κινητοποιεί πόρους και ανθρώπινο (Bonoli, 2011)- μηχανικό δυναμικό του δήμου, 

διαθέτοντας τον αναγκαίο για αυτές τις περιπτώσεις συγχρονισμό υπηρεσιών, το οποίο ονομάζεται 
‘Βοήθεια στο Σπίτι Plus,’ στηρίζεται και στην κίνηση των υπαλλήλων εν καιρώ καραντίνας, οι οποίοι 
και είναι αυτοί που και καλύπτουν τις πρώτες ανάγκες επιβίωσης (διατροφή, φάρμακα), ήτοι το 

κοινωνικό-υλικό υπόστρωμα,  χαρτογραφώντας τον χώρο και τις νέες ανάγκες που προκύπτουν. Σε 
καθημερινό επίπεδο.   

Και επίσης, στην καθαυτό υγειονομική συνδρομή, που σπεύδει να καλύψει ζητήματα ιατρικής 
φροντίδας σε πάσχοντες,  ψυχολογίας και φόβου που ανακύπτουν σε ευαίσθητες και ευάλωτες 
ομάδες ως αποτέλεσμα της πανδημίας και των συναισθημάτων που γεννά. Και εμμέσως πλην σαφώς, 

το ‘Βοήθεια στο Σπίτι Plus’ που είναι αυτοδιοικητικό εργαλείο, εμπεριέχει και έναν ορισμό της 
ευαλωτότητας με κοινωνικά κριτήρια, όπως δείχνει η απόφαση μεταφοράς των τροφίμων του 

κοινωνικού παντοπωλείου στους δικαιούχους του. 
Το πρόγραμμα είναι χωρικό εστιασμένο με τρόπο που περιλαμβάνει τα όρια του δήμου 

Αθηναίων, στοχεύοντας στο να μειώσει τον αντίκτυπο από την καραντίνα και την πανδημία, να 

καταστήσει τον δήμο Αθηναίων αυτόνομο πόλο άσκησης κοινωνικών πολιτικών,  διαμορφώνοντας 
όμως και ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος.  

Μάλιστα, από τον περασμένο Νοέμβριο επήλθε η ανα-διαμόρφωση του προγράμματος, με την 
περαιτέρω ενίσχυση του υγειονομικού σκέλους, μέσω της μεταφοράς ατόμων που χρήζουν ιατρικής 
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βοήθειας σε νοσοκομεία και σε κέντρα εμβολιασμού, μετά την έναρξη του εμβολιαστικού 
προγράμματος στις αρχές του 2021 (City of Athens, 2021).  Όσον αφορά αυτή την διάσταση, το 
πρόγραμμα πλησιάζει εγγύτερα προς το πεδίο ενός ‘Βοήθεια στο Σπίτι Plus II,’ που είναι χρονικά 

επιμερισμένο μεταξύ πρώτου και δεύτερου lockdown, εφευρίσκοντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης 
συγκεκριμένων δράσεων με αποδέκτες εκείνους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και ανάλογα με 

την εξέλιξη της πανδημίας.  

5. Συμπεράσματα 

Το πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο Σπίτι Plus’ αποτελεί ένα ειδικά σχεδιασμένο εργαλείο άσκησης 

κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των συνεπειών σε επίπεδο δήμου και χώρου, της 
πανδημικής κρίσης και της κοινωνικής-ιατρικής ευαλωτότητας.  

 Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως εγγράφει τις κάτωθι κατευθύνσεις:  
1. Αναδεικνύει την σημασία  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ζητήματα που έχουν να κάνουν 

με έκτακτες καταστάσεις και με κρίσεις, στο βαθμό που η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι δύο βαθμοί 

της μπορούν να διαθέτουν μία πληρέστερη εικόνα των αναγκών που προκύπτουν στα πεδία της 
καθημερινής διαχείρισης, της γειτονιάς και της συνοικίας. Έτσι, η βασική του καινοτομία έγκειται 

στο ‘πράττω εκείνη την στιγμή, για να μειωθούν οι πιθανότητες έκθεσης του ευάλωτου στον 
πανδημικό κίνδυνο, με όρους κοινωνικού αποκλεισμού, αποξένωσης και νοσηρότητας.  

2. Αντιμετωπίζει ή αλλιώς, επιδιώκει να αντιμετωπίσει την κοινωνική ευπάθεια-ευαλωτότητα, 

ως «έκθεση σε ανασφάλιστους κινδύνους», κατά την αντίληψη Κυρίδη, κάτι που πράττει με 
αποτελεσματικότητα, παρέχοντας συνδρομή εκεί όπου απαιτείται άμεσα, με βάση τα 

χαρακτηριστικά της πανδημίας και ειδικότερα της νόσου Covid-19. Που με την σειρά της, 
προσδιορίζεται ως μείζον κίνδυνος της εποχής μας.  Ένα στοιχείο μείωσης της δυνατότητας έκθεσης 
στον άμεσο κίνδυνο των ήδη ευάλωτων για σειρά ιατρικών λόγων, υπεισέρχεται εντός του 

προγράμματος. 
3. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης της πανδημίας, καθώς, και ορίζει 

έγκαιρα το ποια είναι και τι σημαίνει κοινωνική ευαλωτότητα δρώντας προληπτικά, και καταγράφει 

εντοπίζει τις ανάγκες και τις απαγορεύσεις της καραντίνας, και αναπτύσσει και οργανώνει ένα 
ρεπερτόριο δράσεων το οποίο και εναρμονίζεται με σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης της 

κοινωνικής ευαλωτότητας. Άρα, είναι  λειτουργικό,  χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν μπορεί να 
ενισχυθεί περαιτέρω. Αποτελεσματικό διότι παράγει αποτελέσματα και λειτουργικό διότι προκρίνει 
την ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία.  

4. Το πρόγραμμα ενεργοποιεί και ανακλαστικά αντιμετώπισης των πλέον δυσάρεστων 
καταστάσεων, συνεπεία της πανδημίας και των προεκτάσεων της, όπως είναι η έκθεση σε συνθήκες 

φτωχοποίησης. Άρα, μπορούμε να κάνουμε λόγο πως τα κοινωνικά-οικονομικά χαρακτηριστικά με 
τα οποία και συσχετίζει την κοινωνική ευαλωτότητα ο Bohle, υπολογίζονται, με τρόπο ώστε το 
πρόγραμμα να συμπεριλαμβάνει άτομα με συγκεκριμένο κοινωνικό-οικονομικό προφίλ, 

αξιοποιώντας ήδη υπάρχουσες δομές.  
5 Για την εφαρμογή του, αξιοποιεί την ήδη παραχθείσα γνώση και αυτοδιοικητική 

τεχνογνωσία του ‘Βοήθεια στο Σπίτι,’ (και του κοινωνικού παντοπωλείου), ή αλλιώς, την ήδη 
επιτευχθείσα διαχειριστική επάρκεια που διαφαίνεται και σε περιόδους κρίσης όπως είναι αυτή που 
διανύουμε.  

6. Το πρόγραμμα διακατέχεται από την λογική της αποεμπορευματοποίησης (Esping-
Andersen, 2014), της κοινωνικής πρόνοιας και των ενεργητικά παρεχόμενων υπηρεσιών, 

προκρίνοντας το διακύβευμα της κοινωνικής ασφάλειας. Και δεν χρησιμοποιούμε τον όρο ασφάλεια 
καταχρηστικά αλλά με επίγνωση του ό,τι μπορεί να συμβάλλει στην δραστική αντιμετώπιση της 
ευαλωτότητας στις διάφορες μορφές της, έτσι όπως αναπαράγονται αυτή την περίοδο.  

7. Λειτουργεί συμπληρωματικά στις ασκούμενες κρατικές-δημόσιες πολιτικές, φέροντας 
κοινωνικά, υγειονομικά και ηλικιακά κριτήρια, και ως εκ τούτου, μπορεί να προσδώσει δυναμική 

σε ένα εγχείρημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και μεταφοράς αρμοδιοτήτων (Kazepov, 2010), 
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στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα ξεκινά από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. 
Ταυτόχρονα, θέτει επί τάπητος ανάπτυξης συνεργειών και με τον ιδιωτικό τομέα για καλύτερες 
δράσεις επί της ευαλωτότητας.  

Για όλα αυτά τα σημεία που αναδείχθηκαν από την έρευνα, θεωρούμε πως το ‘Βοήθεια στο 
Σπίτι Plus’ και η προβολή του, μπορούν να συνδράμουν στο να ενισχυθεί περαιτέρω η αξιοπιστία 

και η εμπιστοσύνης στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό όμως είναι αντικείμενο μίας 
άλλη έρευνας. Όπως επίσης, και το πως αξιολογούν  την βοήθεια που λαμβάνουν οι θεωρούμενοι 
ως  ευάλωτοι του προγράμματος. Και ο τελευταίος δείκτης είναι σημαντικός, γιατί μπορεί να μας 

επιτρέψει να εστιάσουμε στην αμοιβαιότητα και στο λειτουργούν οι πολιτικές διάχυσης που υιοθετεί 
το πρόγραμμα. Οπότε, επιφυλασσόμαστε για τα περαιτέρω.  
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Περίληψη 

Ευρύτερος σκοπός του κειμένου είναι να επισημάνει το ρόλο της εκπαίδευσης στην ανάδυση 

της εβραϊκότητας στην ελληνική δημόσια ζωή. Συγκεκριμένα, διαπραγματεύεται το πώς η δημόσια 
εκπαίδευση συμβάλλει στην κατασκευή της σύγχρονης μνήμης στην ελληνική επικράτεια και πώς 

εκπαιδευτικοί και μαθητές που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία εξοικειώνονται όλο και 
περισσότερο με, αυτό που προβάλλεται ως, ετερότητα, μέσα από την κατασκευή μιας απεικόνισης 
αυτού του μακρινού άλλου «εβραίου» που κάποτε αποτελούσε ενεργό μέλος της κοινωνίας της δικής 

μας πλέον περιοχής. Ως μελέτη περίπτωσης παρουσιάζεται το project Το ολοκαύτωμα μέσα από την 
Τέχνη που υλοποιήθηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κατερίνης κατά το σχολικό έτος 2019-20 

και αναλύονται βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου project καθώς και η μεθοδολογία που 
ακολουθείται ώστε να γίνει ουσιαστική και βαθύτερη προσέγγιση της ετερότητας και του 
Ολοκαυτώματος και της σημασίας τους μέσα από το συγκεκριμένο πλαίσιο της δομής μη τυπικής 

εκπαίδευσης ενηλίκων του Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. 
 

Λέξεις κλειδιά: Ολοκαύτωμα, μνήμη, εκπαίδευση ενηλίκων, ΣΔΕ, project 

1. Εισαγωγή 

Από τη δεκαετία του 1990 περίπου και μετά παρατηρείται σε όλη την ελληνική επικράτεια μια 

κινητικότητα για την συγκρότηση μνήμης των εβραϊκών κοινωνιών/κοινοτήτων και του 
Ολοκαυτώματος (Γιακουμάκη 2014, 2009) (Βαρών-Βασάρ 2013).  Δεν παρατηρείται βέβαια, με τον 

ίδιο ρυθμό παντού, ιδιαίτερα εμφανίζεται αυτή η κινητικότητα σε πόλεις που έχουν ζωντανή 
κοινότητα ακόμα. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι επίσημοι φορείς και η πολιτεία, πράγμα που 
αναδεικνύει η έρευνα. Η μνημειοποίηση, δηλαδή η δημιουργία στιγμών επίσημης μνήμης (π.χ., μέσω 

επετειακών εκδηλώσεων), και μαζί η παραγωγή και διαχείριση καλλιτεχνικών-αρχιτεκτονικών 
προϊόντων και τοπίων στη μνήμη των εβραϊκών πληθυσμών, σημαίνει διαδικασίες που αποτελούν 

https://www.cityofathens.gr/node/34691
https://www.cityofathens.gr/node/36038
https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2021/01/Chlepas_January.pdf
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βασικό υλικό μιας τέτοιας εθνογραφίας. Ο ρόλος της δημόσιας εκπαίδευσης στην κατασκευή της 
σύγχρονης μνήμης στην ελληνική επικράτεια είναι εξίσου σημαντικός. Δράσεις που ξεκινούν από το 
ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και από ιδιωτικούς φορείς όπως μουσεία και 

οργανισμοί, αλλά και από μεμονωμένους συλλόγους διδασκόντων σε σχολεία και εκπαιδευτικούς, 
αρχίζουν να πυκνώνουν.  Το ΥΠΠΕΠΘ υιοθετεί σχετικές πρακτικές για τη δημιουργία διδακτικού 

υλικού στην ενσωμάτωση  του Ολοκαυτώματος στο μάθημα της ιστορίας. Στο ίδιο πλαίσιο 
πραγματοποιούνται σεμινάρια και ημερίδες για εκπαιδευτικούς, όπου πολλοί εκπαιδευτικοί 
συμμετέχουν,· επίσης πραγματοποιούνται σχολικές εκδηλώσεις με θέμα τις ελληνικές εβραϊκές 

κοινότητες αλλά και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία με μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις που 
κάνουν αναφορές στους εβραϊκούς πληθυσμούς της Ελλάδας μέσα στο πέρασμα των αιώνων. 

Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία εξοικειώνονται 
όλο και περισσότερο με, αυτό που προβάλλεται ως, ετερότητα, μέσα από την κατασκευή μιας 
απεικόνισης αυτού του μακρινού άλλου «εβραίου» που κάποτε αποτελούσε ενεργό μέλος της 

κοινωνίας της δικής μας πλέον πόλης.  Ο σχολικός κόσμος/η κρατική εκπαίδευση, με άλλα λόγια, 
γίνεται χώρος παραγωγής της νέας μνήμης και της νέας ανάγκης για τη νέα μνήμη. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι δομές εκπαίδευσης που απευθύνονται σε ενήλικες 

και παρέχουν απολυτήριο ισότιμο με αυτό του Γυμνασίου. Με τη φοίτηση στα ΣΔΕ, άτομα άνω των 
18 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση, μπορούν να 

αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου. 
Τα σχολεία έχουν βασικό στόχο την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική 

προσαρμογή των νέων και των ανειδίκευτων ατόμων. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε τρεις αρχές:  

• στην ευελιξία των εκπαιδευτικών μέσων για την υποστήριξη κάθε εκπαιδευομένου,  

• στην προσέγγιση των εκπαιδευτικών αναγκών των ατόμων συνολικά και όχι αποσπασματικά,  

• στη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων 
που θα τους ανατεθούν (Βεκρής, 2010). 

Η φοίτηση στα ΣΔΕ γίνεται σε 2 σχολικά έτη για 25 ώρες την εβδομάδα σε καθημερινές μέρες 
(20 ώρες καλύπτονται από Γραμματισμούς, 2 ώρες από Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και 3 ώρες από 

εργαστήρια διαφόρων δραστηριοτήτων - projects). Τα μαθήματα γίνονται το απόγευμα (εκτός των 
ΣΔΕ των σωφρονιστικών καταστημάτων).Οι απόφοιτοι των ΣΔΕ συνεχίζουν συνήθως στο Γενικό 
Λύκειο ή ακολουθούν την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Μερικοί ακολουθούν 

πανεπιστημιακές σπουδές 
Οι θεματικές που διδάσκονται στα ΣΔΕ χαρακτηρίζονται από μεγάλο εύρος και αξιοποιούν τις 

τυπικές μορφές εκπαίδευσης, την κατάρτιση και την άτυπη μάθηση. Παράλληλα, η διεξαγωγή των 
μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χώρους εκτός σχολείου, σε άλλες δομές, ινστιτούτα, 
πολιτιστικούς χώρους κ.α. 

Το πρόγραμμα σπουδών έχει ευελιξία και προσαρμόζεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
εκπαιδευομένων, δίνοντας τη δυνατότητα προσαρμογής του περιεχομένου και επαναπροσδιορισμού 

των εκπαιδευτικών στόχων. Η μεθοδολογία διδασκαλίας στηρίζεται στην εκπαίδευση ενηλίκων και 
στη διαφοροποίηση με την οποία προσλαμβάνουν αυτοί τη γνώση. Δίνεται σημασία στη γνώση και 
στην καθημερινή ζωή των εκπαιδευομένων, όπως τονίζεται και από άλλες εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις για άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (Μάνθου, 2007). 
Επιπλέον, προωθείται η βιωματική και η ομαδοσυνεργατική μάθηση, οι διαθεματικές 

προσεγγίσεις και ο διάλογος. Μέσα από τη χρήση της μεθόδου, εξασφαλίζεται η δράση και η 
ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη μάθηση που συντελείται (Αλεβιζόπουλος, 2015). 
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Στο ΣΔΕ οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να επιλύουν 
προβλήματα και δεν αποκτούν μόνο γνώσεις. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται τα παρακάτω 
μαθήματα (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2013):  

• Ελληνική γλώσσα 

• Μαθηματικά 

• Πληροφορική 

• Αγγλική γλώσσα 

• Κοινωνική εκπαίδευση 

• Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

• Φυσικές επιστήμες 

• Αισθητική αγωγή 

2.2. Σχέδια Δράσης – Project 

Ο όρος σχέδιο εργασίας (project) δηλώνει την ανάπτυξη σχεδίων- έργων κάθε μορφής και σε 
διάφορα πεδία, θεωρητικό, πρακτικό, επιστημονικό, τεχνικό, με διάρκεια που ποικίλλει  από μερικές 
ώρες ως μερικά χρόνια. Στη διδακτική πράξη είναι ένας τρόπος ομαδικής διδασκαλίας στην οποία 

συμμετέχουν όλα τα μέλη  μιας ομάδας ή τάξης (Χρυσαφίδης, 2002). Ο σχεδιασμός του μαθήματος 
γίνεται με ευθύνη της ομάδας και στοχεύει στην ολοκλήρωση κάποιου έργου ή και στη λύση ενός 
προβλήματος. Επομένως ολοκληρώνεται με τη δημιουργία ενός τελικού έργου/ προϊόντος. Έτσι 

λοιπόν τα project εξυπηρετούν τους στόχους των ΣΔΕ, οι οποίοι κινούνται γύρω από τους άξονες 
«μαθαίνουμε τους εκπαιδευόμενους πώς να μαθαίνουν» και «τους καθοδηγούμε ώστε να 

αξιοποιήσουν την αποκτημένη γνώση και εμπειρία» και βασίζονται σε δύο πολύ σημαντικές αρχές: 
αυτή της κοινωνικής συσχέτισης και αλληλεπίδρασης και αυτή της διεπιστημονικότητας 
(Χοντολίδου, 2003). 

Κατά τη διάρκεια του project, καταργούνται οι σχολικές τάξεις με την έννοια Α’ κύκλος και 
Β’ κύκλος και δεν υπάρχουν οι διακριτοί γραμματισμοί (αριθμητικός, γλωσσικός, κοινωνικός κ.α.) 

αλλά οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται ανάλογα με τα project που ανήκουν (Ζουρίδης κ.α., 2006). Το  
μάθημα τίθεται σε έναν καθαρά μαθητοκεντρικό άξονα και βήμα βήμα θέτονται οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι (Ματσαγγούρας, 2003). 

2.3. Project: Το ολοκαύτωμα μέσα από την τέχνη 

Σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης ήταν να έρθουν οι εκπαιδευόμενοι σε επαφή με το 

ιστορικό πλαίσιο του Ολοκαυτώματος καθώς και με τις πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες σχετίστηκαν 
με αυτό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, να αναγνωρίζουν τις Τέχνες και μέσα από 
αυτές να δουν πώς εκφράζονται τα ιστορικά γεγονότα καθώς και πώς αναδύεται η μνήμη τους. Οι 

μαθησιακοί του στόχοι: 

• Σε επίπεδο γνώσεων: Να περιγράφουν τα βασικά γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, να 
αναγνωρίζουν τις πληθυσμιακές ομάδες- στόχους του Ολοκαυτώματος, να διακρίνουν τις 
Καλές Τέχνες 

• Σε επίπεδο ικανοτήτων/ δεξιοτήτων: Να επιλέγουν την Τέχνη που τους ταιριάζει περισσότερο 
προκειμένου να εκφράσουν το συναίσθημά τους και τη σκέψη τους, να επιλύουν τις διαφορές 

τους τόσο μέσα στο σχολικό τους περιβάλλον όσο και στο εξωσχολικό με ήρεμο τρόπο, να 
ελέγχουν του θυμό και τις αντιδράσεις τους. 

• Σε επίπεδο στάσεων/ συμπεριφορών: Να ενθαρρύνουν τα μέλη των οικογενειών τους να 
συναναστρέφονται με ανθρώπους διαφορετικής θρησκείας- καταγωγής- φυλής, να 
υποστηρίζουν τις κοινωνικές ανισότητες 

Τα project στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έχουν συνολική διάρκεια 8 μήνες, όσο δηλαδή 
διαρκεί και ένα σχολικό έτος, διδάσκονται μία φορά την εβδομάδα για 3 ώρες. Επομένως το κάθε 
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ένα από αυτά έχει συνολική διάρκεια 96 ώρες. Στόχος ήταν να χωριστεί σε 2 μεγάλες ενότητες. Η 
μία ήταν η εμβάθυνση σε θεωρητικό και ιστορικό πλαίσιο ενώ η άλλη, η παρουσίασή  τους μέσα από 
διαφορετικές μορφές Τέχνης. 

 
Πίνακας 1: Αναλυτική παρουσίαση ενοτήτων 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1η Ενότητα-  

Θεωρητικό Πλαίσιο 

  

1η εβδομάδα 3 ώρες Αποσαφήνιση- ανάλυση όρων και εννοιών 

2η εβδομάδα 3 ώρες Ιστορικό πλαίσιο Β’ ΠΠ 

3η εβδομάδα 3 ώρες Ιστορικό πλαίσιο Β’ ΠΠ 

4η εβδομάδα 3 ώρες Το Ολοκαύτωμα- ιστορικό πλαίσιο 

5η εβδομάδα 3 ώρες Χαρακτηριστικά Ολοκαυτώματος 

6η εβδομάδα 3 ώρες Στρατόπεδα συγκέντρωσης 

7η εβδομάδα 3 ώρες Εισαγωγή στις Καλές Τέχνες 

   

2η Ενότητα-  

Παρουσίαση Θέματος μέσα 
από διάφορες μορφές τέχνης 

  

8η εβδομάδα 3 ώρες Μουσική- Τραγούδια που σχετίζονται με το 

Ολοκαύτωμα 

9η εβδομάδα 3 ώρες Έργα ζωγραφικής που σχετίζονται με το 
Ολοκαύτωμα 

10η εβδομάδα 3 ώρες Προβολή Πολυμεσικής εφαρμογής 

Εβραϊκού μουσείου Ελλάδας για τις 
Εβραϊκές κοινότητες πριν και μετά τον Β’ 
ΠΠ 

11η εβδομάδα 3 ώρες Προβολή Ντοκυμαντέρ «Φιλιά εις τα 

παιδιά» 

12η εβδομάδα 3 ώρες Φύλλο εργασίας- Συζήτηση 

13η εβδομάδα 3 ώρες Ευρωπαϊκά μνημεία Ολοκαυτώματος 

14η εβδομάδα 3 ώρες Προβολή Ταινίας «Η ζωή είναι ωραία» 

15η εβδομάδα 3 ώρες Φύλλο εργασίας- Συζήτηση 

16η εβδομάδα 3 ώρες Τηλεδιάσκεψη με Έλληνες επιζώντες του 

Ολοκαυτώματος 

17η εβδομάδα 3 ώρες Τηλεδιάσκεψη με Έλληνες επιζώντες του 
Ολοκαυτώματος 

18η εβδομάδα 3 ώρες Προβολή Ταινίας «Ο πιανίστας» 

19η εβδομάδα 3 ώρες Φύλλο εργασίας- Συζήτηση 

20η εβδομάδα 3 ώρες Τηλεδιάσκεψη με το Εβραϊκό Μουσείο 

Ελλάδος 

21η εβδομάδα 3 ώρες Ανάγνωση Αποσπασμάτων στρατοπεδικής 
λογοτεχνίας 

22η εβδομάδα 3 ώρες Ανάγνωση Αποσπασμάτων στρατοπεδικής 

λογοτεχνίας 

23η εβδομάδα 3 ώρες Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Εβραϊκή 
Κοινότητα Βέροιας 

24η εβδομάδα 3 ώρες Προβολή Ταινίας «Το παιδί με τις ριγέ 

πιτζάμες» 
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25η εβδομάδα 3 ώρες Φύλλο Εργασίας- Συζήτηση 

26η εβδομάδα 3 ώρες Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Εβραϊκό 

Μουσείο Θεσσαλονίκης 

27η εβδομάδα 3 ώρες Ολοκλήρωση Project- Τελική Συζήτηση- 
Απολογισμός 

28η εβδομάδα 3 ώρες Προετοιμασία για την Ημερίδα 

Ευαισθητοποίησης 

29η εβδομάδα 3 ώρες Προετοιμασία για την Ημερίδα 
Ευαισθητοποίησης 

30η εβδομάδα 3 ώρες Ημερίδα Ευαισθητοποίησης- Παρουσίαση 

Project στην τοπική κοινωνία 

 
Ο κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός ο οποίος κρίθηκε  αναγκαίος ήταν οι  αίθουσες του 

σχολείου στο οποίο πραγματοποιούνται τα μαθήματα, κατά προτίμηση το εργαστήριο Η/Υ , 

προτζέκτορ, Η/Υ, μικρόφωνα, ηχεία, διαδίκτυο, φωτοαντιγραφικό. 
Εκπαιδευτικό υλικό: Κατά την πρώτη ενότητα τα μαθήματα έγιναν σε μορφή διαλέξεων. Γι’ 

αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάσεις PPT οι οποίες προβλήθηκαν σε προτζέκτορα. Λογώ 
της εμβάθυνσης σε ιστορικά γεγονότα χρησιμοποιήθηκαν και χάρτες οι οποίοι θα βοηθήσουν στην 
καλύτερη κατανόηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Β’ ΠΠ και αντίληψης τόσο του 

Ευρωπαϊκού όσο και του Ελληνικού χώρου. Στο τέλος του κάθε μαθήματος δόθηκαν σε κάθε 
εκπαιδευόμανο σημειώσεις με τα κύρια σημεία της κάθε διάλεξης.  

Κατά τη δεύτερη ενότητα χρησιμοποιήθηκε κυρίως ο προτζέκτορας όπου σε αυτόν γινόταν η 
προβολή του κύριου υλικού. Οι ταινίες, τα τραγούδια, οι πίνακες ζωγραφικής, οι πολυμεσικές 
εφαρμογές, οι τηλεδιασκέψεις, προβλήθηκαν όλα σε αυτόν ώστε να επιτευχθεί η συγκέντρωση και η 

συνοχή της ομάδας. Στο τέλος της κάθε προβολής ακολούθησε συζήτηση και συμπλήρωση του 
αντίστοιχου φύλλου εργασιών. 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων ορίστηκε να γίνει βάσει της συμμετοχής τους στη 
εκπαιδευτική διαδικασία, της οργάνωσης του φακέλου υλικού τους,  και συμπλήρωσης φύλλων 
εργασιών και οργανώθηκε σε τρία (3) στάδια (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2013): 

• Τον αναλυτικό σχεδιασμό της αξιολόγησης 

• Τη διεξαγωγή της αξιολόγησης 

• Την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 

Κατά το αρχικό στάδιο, δηλαδή το Σχεδιασμό της αξιολόγησης, θα έπρεπε να γίνει διερεύνηση 

των  αναγκών, προσδιορισμός των στόχων της αξιολόγησης, να δημιουργηθεί ένα χρονοδιάγραμμα 
και προϋπολογισμός. 

Κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης, να γίνει ο προσδιορισμός των αντικειμένων, αξόνων και 
δεικτών, η επιλογή μεθόδων και τεχνικών και συλλογή και ανάλυση των δεδομένων καθώς και 
ερμηνεία του αποτελέσματος και διατύπωση προτάσεων. 

Τέλος κατά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, να γίνει επιλογή των αποδεκτών της 
αξιολόγησης, συγγραφή της έκθεσης αξιολόγησης και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στους 

αποδέκτες. 

5. Συμπεράσματα 

Η πανδημία το Μάρτιο 2020 άφησε στη μέση τους γραμματισμούς και τα project που 

υλοποιούνταν στα ΣΔΕ όλης της χώρας χωρίς να πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση και δύο μήνες 
μετά το κλείσιμο των σχολείων, όταν αυτά άνοιξαν ξανά τα project δεν ολοκληρώθηκαν καθώς οι 

οδηγίες από το αρμόδιο υπουργείο και το φορέα υλοποίησης του προγράμματος ήταν να μην 
συνωστίζονται οι εκπαιδευόμενοι στις τάξεις και κάθε τμήμα να χωριστεί σε μικρότερες ομάδες.  
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Έτσι λοιπόν εάν και το project αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει δια ζώσης, συνέχισε άτυπα  
να πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με αμείωτο το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων μέσω 
εφαρμογής που επιτρέπει την επικοινωνία με γραπτά μηνύματα και βιντεοκλήσεις. Συγκεκριμένα 

επιλέχτηκε η εφαρμογή Messenger καθώς όλοι οι συμμετέχοντες την είχαν εγκατεστημένη στα 
κινητά τους τηλέφωνα και γνώριζαν ήδη πώς να τη χρησιμοποιούν. Χωρίς να είναι υποχρεωμένοι 

εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία, το project συνέχισε με 
αμείωτο ενδιαφέρον καθώς ο «ξένος» και τόσο «μακρυνός» εβραίος είχε έρθει τόσο «κοντά» και είχε 
γίνει ο «δικός μας γείτονας και φίλος». Χαρακτηριστικό είναι το ενδιαφέρον και η προσοχή που 

επέδειξαν οι Ρομά εκπαιδευόμενοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κατερίνης καθώς έμαθαν για 
πρώτη φορά ότι το Ολοκαύτωμα αφορά και τους δικούς τους προγόνους και ταυτίστηκαν με όσα 

έμαθαν. 
Με εξαίρεση τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στην εβραϊκή κοινότητα Βέροιας, στο εβραϊκό 

μουσείο Θεσσαλονίκης και την παρουσίαση του project στην ημερίδα ευαισθητοποίησης της τοπικής 

κοινωνίας κατάφεραν με αυτό τον τρόπο να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του και όπως δήλωσαν τελικά 
οι εκπαιδευόμενοι ήταν για αυτούς μια μοναδική εμπειρία. 

Η έρευνα λοιπόν, είχε ως στόχο να αναδείξει πρακτικές, χώρους και πολιτικές που σχετίζονται 
με τη δημόσια εκπαίδευση και εμφανίζονται στην ελληνική δημόσια ζωή ώστε να καθίσταται η 
εβραϊκότητα ένα θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία. Η δημόσια 

εκπαίδευση είναι ένας τέτοιος χώρος εγγραφής του εβραϊκού θέματος στην εθνική ιστορία καθώς 
δημιουργείται διδακτικό υλικό και ενσωματώνεται η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στο σχολικό 

πρόγραμμα όλων των βαθμίδων. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα 
στους εκπαιδευόμενους που το παρακολούθησαν να έρθουν σε επαφή με μια εθνοτικο- θρησκευτική 
ομάδα που είναι απούσα, αλλά έγινε παρούσα μέσα από θεσμικές πραγματικότητες όπως: ιστορίες 

ζωής και μαρτυρίες συμπολιτών, υλικές κουλτούρες και διαδικασίες κατασκευής ενός επίσημου και 
θεσμικού ενδιαφέροντος και θεματικής στη σύγχρονη ελληνική δημόσια σφαίρα. 
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Σχήμα 2: Τηλεδιάσκεψη με Έλληνα επιζώντα του Ολοκαυτώματος 

 
 

 

 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ  
 

Στεφάνου Πασχάλης 

 Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

  Περίληψη  

 Οι Σέρρες έχει να επιδείξει πλούσια ιστορία και η τύχη της περιοχής συνδέθηκε άμεσα με τις 

ιστορικές τύχες του ευρύτερου μακεδονικού χώρου. Η περιοχή των Σερρών όπως και γενικότερα η 
Μακεδονία αποτελούσε για πολλά χρόνια αντικείμενο διεκδίκησης από άλλους λαούς των 

Βαλκανίων. Το ελληνικό στοιχείο ήταν ιδιαίτερα δραστήριο ως προς την εκπαιδευτική 
δραστηριότητα. Ιδιαίτερη σημαντική για την επαρχία των Σερρών ήταν η εκπαίδευση των γυναικών. 
Η παρούσα εργασία ασχολείται με την εκπαίδευση στη Μακεδονία και ιδιαίτερα με την εκπαίδευση 

των γυναικών στη πόλη των Σερρών τον 19ο αιώνα. 
  

Λέξεις κλειδιά : Σέρρες, γυναικεία εκπαίδευση, διδασκαλεία θηλέων.          

  1. Εισαγωγή 

Οι Σέρρες και η πολυτάραχη ιστορία  της συνδέθηκε άμεσα με την εκπαίδευση και τις 

προσπάθειες που έγιναν μέσω αυτής ώστε να μπορέσει να απελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό και 
να κυριαρχήσει το ελληνικό στοιχείο έναντι των άλλων βαλκανικών λαών.  

Η πρώτη εμφάνιση σχολείων θηλέων στην πόλη των Σερρών καταγράφεται στις πηγές ήδη 

κατά την πρώιμη περίοδο της γυναικείας εκπαίδευσης (1800-1830), όταν σχολεία θηλέων φέρονται 
να λειτουργούν σε ελάχιστα και σε πολύ μεγαλύτερα της πόλης των Σερρών αστικά κέντρα. 

Επιπλέον, στο εκπαιδευτικό σύστημα της πόλης παρατηρούνται κατά την ίδια περίοδο δυο 
χαρακτηριστικά, μοναδικά για την εκπαίδευση στον ηπειρωτικό χώρο των ελληνικών κοινοτήτων: 
Το πρώτο αφορά στη συνεκπαίδευση αρρένων και θηλέων, και το δεύτερο στο πρώιμο ενδιαφέρον 

που αναπτύσσεται στην κοινότητα για την ίδρυση συστηματικού αλληλοδιδακτικού σχολείου και για 
τα κορίτσια. 

 Η συστηματική εκπαίδευση των κοριτσιών αρχίζει στην πόλη των Σερρών με καθυστέρηση 
μιας δεκαετίας συγκριτικά με τα άλλα αστικά κέντρα. Παρά την καθυστέρηση όμως αυτή 
παρατηρούνται χαρακτηριστικά που εξακολουθούν να τοποθετούν την πόλη μεταξύ των 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

335 

ακμαιότερων εκπαιδευτικών κέντρων αναφορικά με τη γυναικεία εκπαίδευση  και  της προσδίδουν 
πρωτοποριακή φυσιογνωμία.  

Στο πλαίσιο αυτό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης των γυναικών στις Σέρρες 

αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η νεωτερική διάθεση και ο ριζοσπαστισμός ως πνευματική παράδοση 
της πόλης έχει να καταδείξει κατά τις δυο τελευταίες περιόδους της γυναικείας εκπαίδευσης δύο 

ακόμη τομές: Τη συνεκπαίδευση αρρένων και θηλέων και στο επίπεδο των γυμνασιακών σπουδών 
και την ανάθεση της διεύθυνσης του ανώτερου σχολείου θηλέων σε άνδρες διευθυντές. 
Συνοψίζοντας,  θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η πρωτοπορία της πόλης αναφορικά με το χρόνο 

εμφάνισης των πρώτων σχολείων θηλέων καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα που αποδίδει η κοινότητα 
των Σερρών και στη γυναικεία εκπαίδευση, στάση που καθαυτή αποτελεί ρήξη με τις καθεστηκυίες 

αντιλήψεις της εποχής, σχετικά με το εύρος/είδος της εκπαίδευσης των γυναικών και τον κοινωνικό 
τους προορισμό.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1.Η γυναικεία εκπαίδευση στην πόλη των Σερρών κατά την εξεταζόμενη περίοδο 

Η πρώτη εμφάνιση σχολείων θηλέων στην πόλη των Σερρών καταγράφεται στις πηγές ήδη 

κατά την πρώιμη περίοδο της γυναικείας εκπαίδευσης (1800-δεκαετία 1830), όταν σχολεία θηλέων 
φέρονται να λειτουργούν σε ελάχιστα  και πολύ μεγαλύτερα της πόλης των Σερρών αστικά κέντρα, 
όπως αυτά της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης και της Αδριανούπολης.  

 Επιπλέον, στο εκπαιδευτικό σύστημα της πόλης παρατηρούνται κατά την ίδια περίοδο δυο 
χαρακτηριστικά, μοναδικά για την εκπαίδευση στον ηπειρωτικό χώρο των ελληνικών κοινοτήτων: 

Το πρώτο αφορά στη συνεκπαίδευση αρρένων και θηλέων, και το δεύτερο στο πρώιμο ενδιαφέρον 
που αναπτύσσεται στην κοινότητα για την ίδρυση συστηματικού αλληλοδιδακτικού σχολείου και για 
τα κορίτσια.  

 Ειδικότερα, στη δεκαετία του 1830  λειτουργούν στις Σέρρες δυο γραμματοδιδασκαλεία 
θηλέων, το ένα «στον οικίσκο» της αυλής του μητροπολιτικού ναού της πόλης, με δάσκαλο τον ιερέα 
του ναού «Αζαρία» και το δεύτερο με δάσκαλο τον ψάλτη του ίδιου ναού, «κ. Σταμούλη». Δεν είναι 

γνωστό για πόσο χρόνο λειτουργούν τα σχολεία αυτά, ούτε το καθεστώς της λειτουργίας τους. Δεν 
γνωρίζουμε αν είναι σχολεία που συντηρούνται από την εκκλησία ή λειτουργούν σε ιδιωτική βάση. 

Με δεδομένο όμως ότι σ’ αυτά φοιτούν τα «των ευπορότερων και μάλλον κατηρτισμένων 
οικογενειών», η δεύτερη εκδοχή φαίνεται μάλλον πιθανότερη.  

 Η απουσία συστηματικά οργανωμένου σχολείου θηλέων  οδηγεί την πνευματική ελίτ της 

πόλης και το γνωστό σχολάρχη Εμμανουήλ Φωτιάδη, που διδάσκει στην Ελληνική σχολή της πόλης 
από το 1837 έως το 1843 

, να προτρέπουν τους γονείς να στέλνουν τις κόρες τους στο οργανωμένο –και με άριστη 
υλικοτεχνική υποδομή κατά την περίοδο αυτή- αλληλοδιδακτικό σχολείο αρρένων, έως την ίδρυση 
αλληλοδιδακτικού θηλέων.(Δαλακούρα,2013).  

 Η τόσο πρώιμη εμφάνιση της γυναικείας εκπαίδευσης στην πόλη των Σερρών και ο 
ριζοσπαστισμός των εκπαιδευτικών προτάσεων της κοινότητας δεν ερμηνεύονται με βάση το 

δημογραφικό της μέγεθος ή το εύρος της οικονομικής της δραστηριότητας, παράγοντες οι οποίοι 
κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα μάλλον δε συνιστούν τις σημαντικότερες παραμέτρους 
για την έναρξη και την πορεία της γυναικείας εκπαίδευσης. Η μακρόχρονη εκπαιδευτική παράδοση 

της πόλης των Σερρών, η λειτουργία δύο ήδη σχολείων αρρένων κατά το χρόνο έναρξης της 
εκπαίδευσης των κοριτσιών, η θετική στάση των λογίων και της εκκλησιαστικής ηγεσίας απέναντι 

στις καινοτομίες της εποχής, οι οικονομικές/εμπορευματικές σχέσεις με την Κεντρική Ευρώπη– και 
ιδιαίτερα με την Αυστροουγγαρία- όχι τόσο ως οικονομικό μέγεθος, όσο ως μέσο διασύνδεσης με τα 
κέντρα της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης και μετακένωσης των «νέων ιδεών» ερμηνεύουν 

πειστικότερα το πρώιμο αυτό φαινόμενο(Δαλακούρα,2013).  
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 Η εκπαίδευση των κοριτσιών ξεκινάει στην περιοχή των Σερρών με καθυστέρηση μιας 
δεκαετίας συγκριτικά με τα άλλα αστικά κέντρα, με τα οποία η πόλη είχε παράλληλη εκπαιδευτική 
κίνηση κατά την πρώιμη περίοδο της γυναικείας εκπαίδευσης. Ωστόσο, στη συγκρότηση του 

εκπαιδευτικού της δικτύου παρουσιάζονται ήδη από την πρώτη φάση της συστηματικής εκπαίδευσης 
των κοριτσιών (δεκαετίες 1850-1860) χαρακτηριστικά που εξακολουθούν να τοποθετούν την πόλη 

μεταξύ των ακμαιότερων εκπαιδευτικών κέντρων -αναφορικά με τη γυναικεία εκπαίδευση και όχι 
μόνο- και να της προσδίδουν πρωτοποριακή φυσιογνωμία.  

 Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο κοινοτικό σχολείο θηλέων της πόλης, το μετέπειτα Κεντρικό 

Παρθεναγωγείο «η Γρηγοριάς», ιδρύεται το 1853, ένα χρόνο ενωρίτερα από την ίδρυση σχολείου 
θηλέων στη Θεσσαλονίκη -που από την περίοδο αυτή αναδεικνύεται το εκπαιδευτικό κέντρο 

ολόκληρης της Μακεδονίας- και μεταξύ των πρώτων σχολείων θηλέων, αν όχι το πρώτο, στο 
Μακεδονικό χώρο. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του λειτουργεί με «ανώτερες τάξεις», ως 
σχολείο δηλαδή «ανώτερο» -με το περιεχόμενο που έχει ο όρος κατά την περίοδο αυτή-, και με 

τριτάξιο ανώτερο τμήμα ήδη στο τέλος της περιόδου (1870), όταν σε μεγαλύτερα αστικά (π.χ. στην 
Αδριανούπολη) δεν έχουν ακόμη ιδρυθεί αντίστοιχα τμήματα στα κοινοτικά παρθεναγωγεία.  

 Στα στοιχεία αυτά αν προστεθεί, αφενός, ότι το σχολείο συστήνεται από την κοινότητα –ενώ 
στα περισσότερα αστικά κέντρα τα πρώτα συστηματικά σχολεία ιδρύονται με ιδιωτική πρωτοβουλία- 
και αφετέρου ότι το σχολείο αυτό μαζί με το των Απόρων Κορασίδων της Θεσσαλονίκης (1854), 

συνιστούν τα μόνα ανώτερα σχολεία του ευρύτερου Μακεδονικού χώρου έως τη δεκαετία του 1880, 
η πρωτοποριακή θέση της πόλης των Σερρών στο θέμα της γυναικείας εκπαίδευσης καθίσταται 

εμφανής(Δαλακούρα,2013). 
  Οι Σέρρες όμως φαίνεται να πρωτοπορούν κατά την ίδια περίοδο και από την άποψη του 

αριθμού των σχολικών ιδρυμάτων και της αναλογίας πληθυσμού/σχολικών ιδρυμάτων, σε σύγκριση 

με άλλα σημαντικά αστικά κέντρα της Μακεδονίας ή της Θράκης. Ενώ δηλαδή, δεν έχουν ακόμη 
ιδρυθεί σχολεία θηλέων στο Μοναστήρι και λειτουργεί ένα μόνο σχολείο στην Κορυτσά (από το 
1857), ένα στη Θεσσαλονίκη και το μικτής φοίτησης νηπιαγωγείο, και δυο σχολεία θηλέων στη 

Φιλιππούπολη, στις Σέρρες τα κορίτσια μπορούν να φοιτούν εκτός του παρθεναγωγείου, και στα 
τέσσερα μικτά σχολεία της πόλης και των προαστίων, στο Νηπιαγωγείο δηλαδή και σε τρία 

πρωτοβάθμια σχολεία. Σε πέντε ή έξι δηλαδή -αν υπολογιστεί χωριστά το ανώτερο τμήμα του 
Παρθεναγωγείου- ιδρύματα σε σύνολο επτά ή οκτώ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στη 
δεκαετία του 1860. 

 Έτσι η αναλογία «ιδρύματα θηλέων-σύνολο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» αναδεικνύεται 
θετικότερη στην πόλη των Σερρών από ό, τι σε άλλα αστικά κέντρα, με μεγαλύτερο πληθυσμό και 

ακμαιότερες πληθυσμιακά ελληνικές κοινότητες. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, όπως και στη 
Φιλιππούπολη, η αναλογία διαμορφώνεται ως εξής: δύο ή τρία εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία 
έχουν τη δυνατότητα να φοιτούν τα κορίτσια σε σύνολο επτά/ οκτώ και έξι/επτά εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, αντίστοιχα. Επίσης, στην Κορυτσά λειτουργεί ένα μόνο εκπαιδευτήριο σε σύνολο τριών 
σχολείων και στο Μοναστήρι κανένα σχολείο θηλέων, σε σύνολο 5 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  

 Πόλεις στις οποίες λειτουργεί μεγαλύτερος αριθμός ιδρυμάτων θηλέων, είναι η 
Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη και η Αδριανούπολη(Δαλακούρα,2013). Παρότι όμως η δημογραφική 
δύναμη των πόλεων αυτών και των ελληνικών τους κοινοτήτων δεν είναι συγκρίσιμη με αυτή της 

πόλης των Σερρών, η τελευταία αποδεικνύεται το δεύτερο αστικό κέντρο, μετά τη 
Σμύρνη,(Σολωμονίδης,1961) το οποίο οργανώνει εκπαιδευτήρια και για τα κορίτσια πολύ 

περισσότερα από αυτά που θα αναλογούσαν –για τα δεδομένα της εποχής- στο μέγεθος της 
κοινότητας, η οποία παρέχει με τον τρόπο αυτό στα δύο φύλα ίσες σχεδόν δυνατότητες φοίτησης στα 
εκπαιδευτήρια της πόλης (τα αγόρια μπορούν να φοιτούν στα έξι από τα επτά/οκτώ εκπαιδευτήρια 

της πόλης και τα κορίτσια σε πέντε/έξι εξ αυτών.  
 Τέλος, το χαρακτηριστικό της συνεκπαίδευσης αρρένων και θηλέων, το οποίο αποβαίνει το 

ιδιαίτερο και διακριτικό χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης στην πόλη των Σερρών, συνεχίζεται και 
κατά την περίοδο αυτή στα πρωτοβάθμια σχολεία των προαστίων, ενώ στις δύο επόμενες περιόδους 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

337 

εκτείνεται –για κάποια έτη- και στη μέση εκπαίδευση. Κατά τη δεύτερη περίοδο της συστηματικής 
εκπαίδευσης των κοριτσιών (1870/80 -1900) το εκπαιδευτικό δίκτυο εξαπλώνεται και αναπτύσσεται, 
όπως προαναφέρθηκε, με ραγδαίους ρυθμούς σε όλες τις ελληνικές κοινότητες της οθωμανικής 

επικράτειας και σταδιακά κατά την τρίτη περίοδο (1900 και εξής) αποκτά μια σχετική –με δεδομένο 
τον απόλυτα αποκεντρωτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης των κοινοτήτων- ομοιομορφία. 

  Κάτω από την επίδραση του εθνικισμού και του ιδεολογήματος του αλυτρωτισμού, που από 
τη δεκαετία του 1870 αποβαίνουν ο κύριος και κοινός για όλες τις κοινότητες ιδεολογικός 
μηχανισμός προώθησης της εκπαίδευσης, τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης αυξάνουν 

σε μεγάλο βαθμό, ανεξάρτητα πολλές φορές από τα πληθυσμιακά δεδομένα και την οικονομική ακμή 
των περιοχών,(Παπακυριάκου,2012) καθώς η πυκνότητα του δικτύου «εγγυάται» την 

«ελληνικότητα» και μπορεί να στηρίξει εδαφικές διεκδικήσεις.  
 Έτσι, η κατά περιοχές διαφοροποίηση της εκπαίδευσης από τη δεκαετία του 1870 και εξής, 

συνίσταται περισσότερο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης, όπως είναι το είδος και οι 

κατευθύνσεις σπουδών, η χρονική διάρκεια και τα περιεχόμενα της εκπαίδευσης, η υιοθέτηση νέων 
παιδαγωγικών αρχών και μεθόδων κλπ., τα οποία είναι σε μεγαλύτερο βαθμό αντίστοιχα με το 

μέγεθος και την ακμή του κάθε αστικού κέντρου και της κάθε επιμέρους διοικητικής/γεωγραφικής 
περιοχής και καταδεικνύουν το βαθμό της ουσιαστικής ανάπτυξης της εκπαίδευσης, την πρωτοπορία 
και τις νεωτερικές επιλογές. 

 Έτσι, στο πλαίσιο αυτό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης των γυναικών στις 
Σέρρες –χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία της αύξησης και των ποσοτικών δεδομένων- αποκτούν 

ιδιαίτερη σημασία, καταδεικνύοντας το εκσυγχρονιστικό πνεύμα της πόλης, παρά τους 
δημογραφικούς και οικονομικούς περιορισμούς, και τη διατήρηση της τάσης για ριζοσπαστικές 
λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν από τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού της δικτύου. 

 Εκτός, δηλαδή από την αύξηση των ποσοτικών παραμέτρων (αύξηση των σχολείων θηλέων 
-2 παρθεναγωγεία-, των σχολείων μικτής φοίτησης -7/8 τουλάχιστον σε σύνολο 13/14-25 και του 
μαθητικού πληθυσμού -στη δεκαετία του 1890 φοιτούν κατ’ έτος μόνο στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο 

400 περίπου μαθήτριες) υλοποιούνται διαρθρωτικές, οργανωτικές και εσωτερικές αλλαγές και 
επιδεικνύεται μέριμνα για την υλικοτεχνική υποδομή. Πιο συγκεκριμένα, το ανώτερο τμήμα του 

Παρθεναγωγείου της πόλης οργανώνεται, από το 1874/1875, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
διδασκαλείων –το κόστος της λειτουργίας του αναλαμβάνει ο Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός 
Σύλλογος- και ανάγεται επισήμως σε ανώτερο/διδασκαλείο το 1880 (χρονολογία κατά την οποία 

λαμβάνει και την επωνυμία «Κεντρικό», στην οποία προστίθεται, μετά το 1892 και το 
«Γρηγοριάς»(Στράτης,1909).  

 Η οργάνωση αυτή του ανώτερου τμήματος/διδασκαλείου συμπίπτει χρονικά με τη 
συστηματική οργάνωση της μέσης εκπαίδευσης των κοριτσιών και τη δημιουργία σχολείων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα της οθωμανικής επικράτειας. Στην 

Κωνσταντινούπολη, για παράδειγμα, κατά την ίδια χρονολογία αρχίζουν τη λειτουργία τους τα 
πρώτα ανώτερα παρθεναγωγεία, το Παρθεναγωγείο της Παλλάδας (1874) και το Ζάππειο 

Παρθεναγωγείο (1875), στη Φιλιππούπολη ιδρύονται τα Ζαρίφεια διδασκαλεία αρρένων και θηλέων 
και στη Θεσσαλονίκη συστηματοποιείται, το 1870 το ήδη υπάρχον τετρατάξιο «ανώτερο» τμήμα του 
παρθεναγωγείου της πόλης. Προϋπόθεση για τη συστηματική οργάνωση των ανώτερων τμημάτων  

των παρθεναγωγείων, είναι η οργάνωση στο πλαίσιό τους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πλήρη, 
τετρατάξια δημοτικά, με βάση τη συνδιδακτική μέθοδο διδασκαλίας.  

 Η συνδιδακτική μέθοδος εισάγεται στην εκπαίδευση στις Σέρρες, και ειδικότερα στο 
παρθεναγωγείο, το 1872/73,(Πέννας,1966) κατά τον ίδιο χρόνο που εισάγεται στο παρθεναγωγείο 
της Φιλιππούπολης και δύο έτη ενωρίτερα από την εισαγωγή της στο παρθεναγωγείο της 

Αδριανούπολης 1874 (στη Θεσσαλονίκη το κατώτερο τμήμα του παρθεναγωγείου γίνεται τετρατάξιο 
δημοτικό το 1870). Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο οργανώνεται –το κόστος αναλαμβάνει και 

πάλι ο Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος- η λειτουργία οικοτροφείου στο οίκημα του 
σχολείου, για τις υπότροφες μαθήτριες του Συλλόγου, στοιχείο καινοτομικό για την οργάνωση ενός 
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κοινοτικού παρθεναγωγείου, καθώς στο είδος αυτό των σχολείων δεν προσαρτώνται οικοτροφεία 
ούτε κατά την ύστερη περίοδο λειτουργίας της κοινοτικής εκπαίδευσης.(Μπονίδης,1996). 

 Στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τη φυσιογνωμία της πόλης και της εκπαίδευσης, από την 

οπτική που προσεγγίζεται το θέμα στη μελέτη αυτή, είναι η επάρκεια και ποιότητα της κτιριακής 
υποδομής. Εξετάζοντας την περίπτωση μόνο του Κεντρικού Παρθεναγωγείου του κύριου ιδρύματος 

θηλέων, όχι μόνον δε εντοπίζονται στις πηγές αναφορές σε σχετικά προβλήματα, αλλά αντίθετα 
παρουσιάζεται μια εικόνα θετική. Η συχνή μεταστέγαση του σχολείου από το οίκημα στην ενορία 
του Αγίου Αντωνίου, όπου στεγάστηκε με την ίδρυσή του, έως τη μόνιμη πλέον εγκατάστασή του 

στο κτίριο της Γρηγοριάδας το 1892, φαίνεται να οφείλεται στην συνεχή αύξηση του μαθητικού 
πληθυσμού και όχι στην ακαταλληλότητα των κτιρίων στα οποία κατά καιρούς στεγάζεται το 

σχολείο(Πέννας,1996).  
 Γίνεται αναφορά στον ευρύχωρο και ευχάριστο αύλειο χώρο του πρώτου ακόμη οικήματος 

που στέγασε το σχολείο, ενώ το κτίριο της Γρηγοριάδας, φερώνυμο του Σερραίου μεγαλέμπορα και 

μεγάλου ευεργέτη της κοινότητας των Σερρών και ειδικότερα των εκπαιδευτηρίων της, Γρηγορίου 
Κωνσταντίνου Ρακιντζή, με δαπάνη του οποίου(Πέννας,1966) οικοδομήθηκε, ήταν μεγαλόπρεπο 

(για την ανέγερσή του απαιτήθηκε το ποσό των 10.000 χρ. λιρών), ευρύχωρο, με επαρκείς χώρους 
διδασκαλίας, αίθουσα εκδηλώσεων και θεάτρου, η οποία χρησιμοποιούνταν όχι μόνο για τις 
εκδηλώσεις του σχολείου αλλά και για τις κοινές εκδηλώσεις των εκπαιδευτηρίων της πόλης, τις 

θεατρικές παραστάσεις και τις συγκεντρώσεις των ποικίλων συλλόγων της πόλης. Ακόμη και κατά 
τα τελευταία δύο έτη της περιόδου μετά την πυρπόληση της πόλης από τους Βουλγάρους (28 Ιουνίου 

1913) και την αποτέφρωση του οικήματος του παρθεναγωγείου, το οίκημα όπου μεταστεγάζεται το 
σχολείο χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητικό, αν και σχολιάζεται η ανεπάρκεια του χώρου σε σχέση με 
το πλήθος των μαθητριών και ο «φτωχός» εξοπλισμός,(Μπάκας,2016) αποτέλεσμα όπως είναι 

φυσικό της κατάστασης που δημιουργήθηκε στην πόλη. 
  Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα οικήματα που στέγασαν κατά καιρούς το 

παρθεναγωγείο ήταν κτίρια –πλην του πρώτου- οικοδομημένα να λειτουργήσουν ως σχολικά 

εκπαιδευτήρια, χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης ολιγάριθμων αστικών κέντρων, που παραπέμπει 
αφενός σε μια νεωτεριστική αντίληψη για τις παραμέτρους που συνδέονται με την 

αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και αφετέρου στην αναπτυγμένη κοινωνική συνείδηση των 
Σερραίων κατοίκων και αποδήμων, στη συνδρομή και στις δωρεές των οποίων στηρίχθηκε η 
ανέγερση των σχολικών κτιρίων. (Σαμσάρης,2000). 

 Η νεωτερική διάθεση και ο ριζοσπαστισμός ως πνευματική παράδοση της πόλης έχει να 
καταδείξει κατά τις δυο τελευταίες περιόδους της γυναικείας εκπαίδευσης δύο ακόμη τομές: α) Τη 

συνεκπαίδευση αρρένων και θηλέων και στο επίπεδο των γυμνασιακών σπουδών –χαρακτηριστικό 
που διαπερνά τελικά όλη την περίοδο της γυναικείας κοινοτικής εκπαίδευσης-, όταν στο κράτος στη 
δεκαετία του 1880 θεωρείται ακόμη επικίνδυνος ο συγχρωτισμός αρρένων και θηλέων στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση –η πιο προοδευτική επίσημη θέση φτάνει μέχρι του να επιτρέπει τη 
συνεκπαίδευση έως το 10 έτος της ηλικίας- και β) την ανάθεση της διεύθυνσης του ανώτερου 

σχολείου θηλέων σε άνδρες διευθυντές, όταν η είσοδος των ανδρών διδασκόντων, ως των μόνων 
απόφοιτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνεται με προϋποθέσεις σχετικές με το ήθος, την 
οικογενειακή κατάσταση (πρέπει να είναι παντρεμένοι) και ηλικιακές. 

 Αφότου δημιουργείται ανώτερο τμήμα στο παρθεναγωγείο, στη διεύθυνσή του για μεγάλο 
χρονικό διάστημα βρίσκονται άρρενες διευθυντές, ο Χριστόφορος Σαμαρτζίδης, ο Κώτσης Κέντρου, 

ο Ευάγ. Στράτης(Σαμσάρης,2000). Το φαινόμενο αυτό είναι μάλλον μοναδικό για τα σχολεία 
θηλέων. Ακόμη, και στην περίπτωση των Ζαριφείων διδασκαλείων, τη γενική διεύθυνση των οποίων 
έχει ο διευθυντής του τμήματος των αρρένων, το τμήμα θηλέων έχει ιδιαίτερη διεύθυνση -

περιορισμένων αρμοδιοτήτων- στην οποία προΐσταται γυναίκα παιδαγωγός 
Θα  πρέπει  βέβαια  να  σημειωθεί  ότι  το  Ανώτερο  Παρθεναγωγείο  της πόλης δεν είχε με το 

χρόνο την εξέλιξη που θα ήταν ίσως αναμενόμενη, με βάση το πνευματικό περιβάλλον και την 
εκπαιδευτική παράδοση της πόλης. Δεν ανέπτυξε δηλαδή το ανώτερο τμήμα του, αυξάνοντας τον 
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αριθμό των τάξεων ή δημιουργώντας ξεχωριστό τμήμα διδασκαλείου, όπως συνέβη σε άλλα 
ελληνικά παρθεναγωγεία του οθωμανικού χώρου. Αυτό οφειλόταν στην αδυναμία εξασφάλισης 
σταθερής χρηματοδότησης, καθώς, αφενός, οι κοινοτικοί πόροι δεν επαρκούσαν η δε χρηματοδότηση 

από το ελληνικό κράτος εντασσόταν απόλυτα στη λογική των «εθνικών αναγκών» και καθοριζόταν 
από τις προτεραιότητες της επεκτατικής ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.  

 Η λειτουργία στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης πεντατατάξιου ανώτερου 
τμήματος ήδη από το 1880/81 και ξεχωριστής έκτης τάξης για τις απόφοιτες που θα ακολουθούσαν 
το διδασκαλικό επάγγελμα, καθιστούσε μη αναγκαία την ανάληψη του κόστους της ανάπτυξης του 

ανώτερου τμήματος της Γρηγοριάδας. Έτσι, το Παρθεναγωγείο Σερρών περιορίζεται σε έναν 
περισσότερο περιφερειακό ρόλο, στην κάλυψη δηλαδή των αναγκών σε γυναικείο διδακτικό 

προσωπικό των σχολείων της πόλης  και του σαντζακιού των Σερρών και σε μικρότερο βαθμό της 
Ανατολικής  Μακεδονίας.  

3. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας,  θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η πρωτοπορία της πόλης αναφορικά με το 
χρόνο εμφάνισης των πρώτων σχολείων θηλέων και η παράλληλη εκπαιδευτική της δραστηριότητα 

με τα μεγαλύτερα αστικά/ εκπαιδευτικά κέντρα, η υιοθέτηση των νεωτερικών προτάσεων της 
εκπαιδευτικής φιλοσοφίας και πρακτικής της εποχής και ο ριζοσπαστισμός στην  οργάνωση  
σημαντικών  παραμέτρων  της  εκπαιδευτικής  πράξης  καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα που αποδίδει 

η κοινότητα των Σερρών και στη γυναικεία εκπαίδευση, στάση που καθαυτή αποτελεί ρήξη με τις 
καθεστηκυίες αντιλήψεις της εποχής, σχετικά με το εύρος/είδος της εκπαίδευσης των γυναικών και 

τον κοινωνικό τους προορισμό. Η φράση του  Κ. Θ. Φιλοπατρίδη «να μη μένουν (αι κυρίαι της 
πόλεως) κατώτεραι από τους άνδρας» ριζοσπαστική όχι μόνο για τις αρχές του 19ουαιώνα, όταν 
εκφράζεται, φαίνεται να αποτελεί τον άξονα των ενεργειών της ελληνικής κοινότητας των Σερρών 

καθόλη την περίοδο. 

Βιβλιογραφία 

Αγγέλου - Βλάχου, Ε.(1935). Η παιδεία εις τας Τουρκοκρατούμενας Σέρρας, εν Αθήναις. 

Βακαλόπουλος, Α.Ε.(1983).Ιστορία της Μακεδονίας: από τα προϊστορικά χρόνια ως το 1912 , 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη. 

Δαλακούρα, Κ.Ι.(2013). "Η Εκπαίδευση των Γυναικών στις Σέρρες (19ος αιώνας - 1914). 
Ριζοσπαστικές Τάσεις και Χαρακτηριστικά, στο Οι Σέρρες και η περιοχή τους - Από την 
Οθωμανική Κατάκτηση ως την σύγχρονη εποχή, Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου, Α΄ Τόμος, Σέρρες. 
Καφταντζής, Γ.(1967). Ιστορία της πόλεως Σερρών και της περιφερείας, της, Τόμος Α΄, Αθήναι. 

Κώττα, Ε., Γουναρίδου, Τ.(2001). Η Ιστορία του διδακτηρίου του Ελληνικού Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. 

Μπονίδης, Κ.Θ.(1996). Οι Ελληνικοί Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι ως φορείς εθνικής παιδείας και 

πολιτισμού στη διαφιλονικούμενη Μακεδονία (1869-1914), εκδοτικός οίκος Αδελφών 
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. 

Παπαδόπουλος, Στ. Ι.(1970). Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του ελληνισμού της 
Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας, Μακεδονική Βιβλιοθήκη, 
Θεσσαλονίκη. 

Παπακυριάκου, Κ.(2013). Ιστορία του Νομού Σερρών - Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της 
απελευθερώσεως του το 1912-1913, Θεσσαλονίκη. 

Πέννας, Π. (1996). Ιστορία των Σερρών: Από της Αλώσεως αυτών υπό των Τούρκων έως της 
απελευθερώσεώς των υπό των Ελλήνων 1383-1913, Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία 
Μελενίκου Σερρών, Αθήναι. 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

340 

Σαμσάρης, Π., «Ευάγγελος Γ. Στράτης. (1867-1926). Η ζωή και το έργο του», εισαγωγή της γ ́ 
έκδοσης του βιβλίου του Ευ. Στράτη, Ιστορία της πόλεως Σερρών, από τη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Σερρών, Σέρρες 2000 

Σολωμονίδη, Χρ. Σ.(1961). Η παιδεία στη Σμύρνη, Αθήνα. 
Στράτης Ε.(1909). Η ιστορία της πόλεως των Σερρών, Μακεδονικόν Ημερολόγιον, 

Κωνσταντινούπολη. 
 
 

ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ (FORMAL) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (1899-1913). ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

Χαρωνίτης Γιώργος 

Υποψήφιος διδάκτορας 
 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα διερευνά και καταγράφει τη σχέση των μουσικοκινητικών παιχνιδιών 

προσχολικής ηλικίας που ασκούνταν από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας σε μία μορφή άτυπης 
εκπαίδευσης (Informal education) στην καθημερινή ζωή  με τα μουσικοκινητικά παιχνίδια που 
ασκούνταν, αν ασκούνταν, στην τυπική εκπαίδευση (Formal education), δηλαδή στα νηπιαγωγεία, 

της περιόδου της Κρητικής πολιτείας (1899-1913). Σκοπός μας είναι να προσεγγίσουμε 
κοινωνιολογικά την παιδική ζωή της εποχής μέσα από τα μουσικοκινητικά παιχνίδια που ασκούσαν 
τα παιδιά αλλά και να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την εισαγωγή ή όχι των παιχνιδιών αυτών 

στην επίσημη εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ενώ τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
ασκούσαν πληθώρα μουσικοκινητικών παιχνιδιών στην άτυπη εκπαίδευση της εποχής, κανένα από 

αυτά δεν εισήχθη στην τυπική εκπαίδευση. Χρησιμοποιώντας αναλυτικά εργαλεία που ανέπτυξε ο 
Foucault καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως, πιθανόν, ο λόγος για τη μη εισαγωγή τους είναι η 
προσπάθεια μεταστροφής των λεγόμενων ‘συντηρητικών’ στοιχείων της κοινωνίας (των παιδιών) 

προς μία κατεύθυνση ‘εκλογίκευσης’. 
 

Λέξεις κλειδιά: Μουσικοκινητικά παιχνίδια, προσχολική ηλικία, Κρητική Πολιτεία, Foucault. 

1. Εισαγωγή 

Η μουσική αγωγή θεμελιώνει την ύπαρξή της στην Ελλαδική επικράτεια από την αρχαιότητα. 

Φαίνεται ότι σε όλες τις εποχές, από την αρχαιότητα έως και σήμερα, η ενασχόληση των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας (Ο ορισμός “προσχολική ηλικία” έχει καθιερωθεί  για την πρώτη παιδική ηλικία 

από τη γέννηση του παιδιού μέχρι και την ηλικία των πέντε με έξι περίπου χρόνων (Σέργη, 2003, σ. 
17)) με τη μουσική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια του παιχνιδιού (Ράπτης, 2015). Το 
παιχνίδι είναι ένας σημαντικός συντελεστής στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού κατά 

τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής του. Η ανάπτυξη της πολιτισμικής ταυτότητας των παιδιών 
λαμβάνει χώρα μέσα από το παιχνίδι (Chateau, 1967), αλλά και μέσα από τη μουσική (Waterman 

1955). Τα μουσικοκινητικά παιχνίδια συνδυάζουν και τα δύο παραπάνω με έναν τρόπο διακριτό και 
πάντα μοναδικό.  

Η Κρητική Πολιτεία δημιουργείται το 1899 και διατηρεί την ύπαρξή της μέχρι και το 1913 

όπου η Κρήτη ενώνεται με την Ελλάδα. Αποτέλεσε τη συνέχεια της ημι-αυτόνομης Κρητικής 
Πολιτείας (1879-1898). Την περίοδο αυτή στη Κρήτη μεικτοί πληθυσμοί συμβιώνουν, και 

δημιουργείται ‘Δημοτική εκπαίδευσις’ τόσο για Χριστιανούς όσο και για Μουσουλμάνους, η οποία 
περιελάμβανε και νηπιαγωγεία ‘υπό ιδιωτών’. 
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Ως μουσικοκινητικά παιχνίδια εννοούμε τα παιχνίδια τα οποία συνοδεύονται από ρυθμικές 
κινήσεις κάποιου σημείου ή και όλου του σώματος και/ή τραγούδια (Μακροπούλου, Βαρελάς, 2001). 
Στην παρούσα έρευνα εξαιρέσαμε τα ταχταρίσματα, τα νανουρίσματα, και τα κάλαντα, τα δύο 

πρώτα, παρ’ ότι κάποιοι ερευνητές (Μακροπούλου, Βαρελάς, 2001) τα δέχονται ως μουσικοκινητικά 
παιχνίδια, λόγω του ότι τραγουδιόνταν από τους ενήλικες προς τα παιδιά, τα δε κάλαντα επειδή 

ανήκουν στα θρησκευτικά τραγούδια του αγερμού (Σουλακέλλης, 2002) έτσι, εξ’ ορισμού δε θα 
μπορούσαν να ανήκουν συλλογικά στα τραγούδια της παιδικής ηλικίας αλλά μόνο μίας 
συγκεκριμένης θρησκευτικής ομάδας. 

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να προσεγγίσει την παιδική ηλικία μέσα στην Κρητική κοινωνία 
την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας του 19ου αιώνα μέσα από τα μουσικοκινητικά παιχνίδια που 

ασκούσε. Στα πλαίσια της ιστορικής μας έρευνας για τα μουσικοκινητικά παιχνίδια δε θελήσαμε να 
τεμαχίσουμε την ιστορική περίοδο, δεχόμενοι πως η δημοτική μουσική και το παραδοσιακό παιχνίδι 
είναι μία ζωντανή και συνεχιζόμενη μέσα στα χρόνια διαδικασία, της οποίας την αρχή και το τέλος 

είναι αδύνατο να καθορίσεις με ακρίβεια. Άλλωστε δεν είναι στις προθέσεις μας να ‘κάνουμε σε δύο 
σημεία του χρόνου συμμετρικές ρήξεις για να φανερώσουμε ανάμεσά τους ένα διαρκές και ενωτικό 

σύστημα’ (Φουκώ, 1986). Στο κομμάτι της επίσημης εκπαίδευσης, όμως, δεχόμαστε αυτόν τον 
‘τεμαχισμό’, μια και έχει σαφή αρχή και τέλος μέσα σε ένα απολύτως ενωτικό και περιοριστικό 
πλαίσιο.  

Σκοπός της έρευνας είναι να προσεγγίσουμε κοινωνιολογικά την προσχολική παιδική ζωή 
εκείνης της εποχής μέσα από τα μουσικοκινητικά παιχνίδια που ασκούσαν τα παιδιά αλλά και να 

προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την εισαγωγή ή όχι των παιχνιδιών αυτών στην επίσημη εκπαίδευση. 
Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα που απαντούνται είναι: Ασκούσαν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
την εποχή της Κρητικής Πολιτείας τα παραδοσιακά τους μουσικοκινητικά παιχνίδια; Εισήχθησαν 

αυτά στην επίσημη προσχολική εκπαίδευση της εποχής και αν όχι γιατί; Η κρατούσα ιδεολογία της 
εποχής πως αντιμετώπισε τα μουσικοκινητικά παιχνίδια των παιδιών; Πως φανερώνεται το παιδί 
μέσα από τα μουσικοκινητικά παιχνίδια που ασκούσε;  

Στην έρευνα αυτή γίνεται μελέτη των πηγών που αναφέρονται στην ένταξη ή μη των 
μουσικοκινητικών παιχνιδιών των παιχνιδιών προσχολικής ηλικίας στην τυπική εκπαίδευση και 

ερμηνεύεται η εισαγωγή ή όχι αυτών μέσα από τη θεωρία της εκλογίκευσης (rationalization) όπως 
την προτείνει ο Weber και τη χρησιμοποιεί ο Foucault. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας η 
οποία βασίζεται στη μελέτη των πηγών δημοσιευμένων καταγραφών παιχνιδιών και τραγουδιών 

εκείνης της εποχής, αρχείων της Κρητικής Πολιτείας, μελετών και άρθρων. Τα μουσικοκινητικά 
παιχνίδια επιλέχθηκαν με βάση το σύγχρονο ορισμό τους και κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τις 

θεματοποιήσεις των παιδικών τραγουδιών και παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται στη λαογραφία.. 

2. Κυρίως μέρος 

Η έρευνα μας χωρίζεται σε δύο διακριτά αλλά και αλληλένδετα μέρη. 

Α. Το ιστορικό κομμάτι της έρευνας των μουσικοκινητικών παιχνιδιών και της εισαγωγής τους 
ή όχι στην επίσημη εκπαίδευση της εποχής 

Β. Την κριτική ιστοριογραφία, που εξετάζει τις σχέσεις παιδικής ηλικίας-κοινωνίας, 
ιδεολογικών συνιστωσών της εποχής και μουσικής ιδιο-κουλτούρας των παιδιών. 

 

Α.  
Στην έρευνά μας συναντήσαμε 48 μουσικοκινητικά παιχνίδια σε όλη την επικράτεια της 

Κρήτης. Αρκετά από αυτά παρουσιάζονται με μικρές διαφορές στα λόγια από περιοχή σε περιοχή, 
οπότε δεν τα θεωρούμε ως ξεχωριστά αλλά τα δεχόμαστε ως ένα. Επίσης, αν και μελετήθηκαν 
αρκετές πηγές, στις οποίες εμφανίζονταν μουσικοκινητικά παιχνίδια, δεχτήκαμε και παρουσιάζουμε 

τις πιο αξιόπιστες από επίπεδο τεκμηρίωσης. 
Κατατάσσοντάς τα σε κατηγορίες διαπιστώσαμε πως τα 7 είναι Σατιρικά/περιπαιχτικά, 25 

διδακτικά (σχετικά με τις εποχές, με την εμφάνιση ζώων κ.λ.π.), 5 λαχνίσματα και 11 κυρίως παιδικά 
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(για την κατηγοριοποίηση δες Κυβερνητάκης, 1940, Κριάρης, 1977, Αναγνωστόπουλος, 1991, 
Σουλακέλλης, 2002). Όσον αφορά τα σατιρικά και τα διδακτικά μας απασχόλησε το γεγονός κατά 
πόσο μπορούν να θεωρηθούν μουσικοκινητικά παιχνίδια. Η εισαγωγή του Παύλου Βλαστού (1850) 

στο ‘Νηπιακά ή τραγώδια δια τα μικρά παιδιά των Κρητών’, στο έργο του οποίου υπάρχουν τα πιο 
πολλά από αυτά μας έκανε να αίρουμε όποια, πιθανόν, αντίρρηση: ‘Άμα ως τα βρέφη αρχίζουν να 

ψελίζωση λέξεις τινάς, οι γονείς, ιδίως η μήτηρ κλπ, διδάσκουσιν αυτά τας στήθους τραγούδια 
διάφορα, ήτινα επαναλαμβάνουσιν πολλάκις, ή χορεύοντες ή βηματίζοντες (στραταρίζοντες) αυτά, 
ή χειρονομούντες ρυθμικώς, ή παίζοντες συγχρόνως παιγνίδια (παιδιάς) κλπ” (σ.29) με άλλα λόγια 

τα τραγούδια αυτά δεν υπήρχαν μόνα τους, αλλά συνοδεύονταν από ρυθμικές κινήσεις. Όλα τα 
παραπάνω, λοιπόν, που μας αναφέρει ο Βλαστός ανήκουν στην κατηγορία των μουσικοκινητικών. 

Μαρτυρίες αλλά και λαογραφικές αναφορές συγκλίνουν στα παραπάνω όπως, για παράδειγμα, στο 
τραγούδι ‘έβγα ήλιε να λιασθώ…’ τα παιδιά χοροπηδάνε ρυθμικά ενώ τραγουδάνε τα λόγια 
(Κυβερνητάκης, 1940). Τα μουσικοκινητικά παιχνίδια αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

Χαρωνίτης (2019). 
Η προσχολική αγωγή στην Κρήτη έχει μακρά παράδοση. Το έτος 1861 ξεκίνησε στο Ηράκλειο 

η λειτουργία νηπιακού τμήματος το οποίο αποτελούσε προπαρασκευαστική βαθμίδα του δημοτικού 
σχολείου (Στρατιδάκης, 2017). Σημαντικότερο νηπιαγωγείο της εποχής της Οθωμανικής κυριαρχίας 
φαίνεται να υπήρξε αυτό της εφορείας Ηρακλείου το 1873 με τη δασκάλα Ελένη Κωνσταντινίδου. Η 

ημι-αυτόνομη Κρητική Πολιτεία, όπως και η αυτόνομη μετέπειτα δεν ενδιαφέρθηκε για την ίδρυση 
δημόσιων νηπιαγωγείων. Η αναγκαιότητά της δεν προέκυπτε από λόγους διατήρησης της εθνικής 

ενότητας και ανάπτυξης διεκδικητικής εθνικής συνείδησης, όπως στη Μακεδονία (Στρατιδάκης, 
2017, Δαμανάκης, 2018). Στον πρώτο περί παιδείας νόμο (1881-1889) δεν αναφέρεται πουθενά  
πρόβλεψη για ίδρυση νηπιαγωγείων, ενώ στο δεύτερο (1889-1901) προβλέπεται η ίδρυση ιδιωτικών 

νηπιαγωγείων, πρόβλεψη που συνεχίστηκε και στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά νομοσχέδια. 
Νηπιαγωγεία, λοιπόν, λειτουργούσαν την εποχή εκείνη στη Χριστιανική κοινότητα, δε συνιστούσαν, 
όμως, τίποτα παραπάνω από μία προπαρασκευαστική, για την ομαλότερη ένταξη στο δημοτικό, τάξη.  

Αντίστοιχα και τα Μουσουλμανικά σχολεία είχαν μία προπαρασκευαστική τάξη στα παρθεναγωγεία, 
την οποία θα μπορούσαμε να ονομάσουμε “νηπιακή” αν και ποτέ δε χαρακτηρίστηκε έτσι από την 

επίσημη διοίκηση (Γοντικάκης, 1992). 
Το 1906 συντάχθηκε ο κανονισμός και το αναλυτικό πρόγραμμα των νηπιαγωγείων (Επίσημος 

Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Η ́, τευχ. Α ́, αριθμ. Φυλ. 71, έτος 1906, σ. 220-221). Εκεί 

ορίσθηκε ότι τα πλήρη νηπιαγωγεία θα αποτελούνταν από τρεις ‘εναυσίες’ τάξεις, θα γίνονται δεκτά 
και αγόρια και κορίτσια από 4 έως 7 ετών, και οι διδασκάλισσες θα έπρεπε να έχουν πτυχίο 

νηπιαγωγού. Σκοπός τους ορίστηκε η ‘σωματική και πνευματική του παιδός επίρρωση’. Γνωρίζουμε 
ότι προς το τέλος της Κρητικής πολιτείας λειτουργούσαν 5 ιδιωτικά νηπιαγωγεία, 3 Χριστιανικά και 
2 Μουσουλμανικά με συνολικά 184 νήπια (Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αφ.39, 

τεύχος Β ́, 22-06-1910).  
Οι μαρτυρίες για τη μουσική παιδεία των νηπίων στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία της εποχής είναι 

λιγοστές και αυτό γιατί τα αναλυτικά προγράμματα της εποχής, στην πλειονότητά τους, δε 
διασώζονται. Ιδιαίτερα στα Μουσουλμανικά σχολεία, τα προγράμματα που έχουμε ανακαλύψει 
αναφέρονται όλα στα παρθεναγωγεία. Πρέπει, όμως, να αναφέρουμε πως τα μαθήματα της Γαλλικής, 

της Ωδικής και της Γυμναστικής εξέλιπαν από το πρόγραμμα διδασκαλίας αυτών (Δελάκη, 2007), 
πληροφορία που θα μπορούσε να μας οδηγήσει στη θεώρηση απουσίας της μουσικής  αγωγής και 

κατ’ επέκταση και των μουσικοκινητικών παιχνιδιών από τα Μουσουλμανικά νηπιαγωγεία, κάτι, 
όμως, που δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά, αλλά να το θεωρήσουμε μόνο ως ένδειξη.  

Όσα κατάφερε να ανακαλύψει η έρευνά μας βρίσκονται παρακάτω: 

1. Το αναλυτικό πρόγραμμα που προέβλεπε ο κανονισμός του 1906 για τα νηπιαγωγεία ήταν 
το εξής (για λόγους οικονομίας θα αναφερθούν μόνο τα σχετικά με την έρευνα μας αντικείμενα) : 

Παιχνίδια γυμναστικά, άσματα, παιχνίδια που αποσκοπούν στην εξάσκηση των χειρών των παιδιών, 
παιχνίδια ρυθμικά, παιχνίδια που αποσκοπούν στην άσκηση των αισθητήριων οργάνων, 
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αποστοματισμός ποιημάτων, (Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Η ́, τευχ. Α ́, αριθμ. 
Φυλ. 71, έτος 1906, σ. 220-221). 

2. Το πρόγραμμα του ιδιωτικού νηπιαγωγείου της Αγαθονίκης Πιερράτου στα Χανιά το 1907 

(«Το Νηπιαγωγείον τούτο ιδρυθέν κατά το Φροβελιανό σύστημα σκοπόν έχει την ανάπτυξη των 
φυσικών, πνευματικών και ηθικών δυνάμεων του παιδός δια των επιτηδειοτέρων μέσων και 

τρόπων»), το μόνο που αναφέρει που αφορά τη μουσική παιδεία, το παιχνίδι ή τα μουσικοκινητικά 
παιχνίδια είναι το εξής: Θρησκευτικά άσματα (Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος 1907, τευχ. 
Α ́, αριθμ. Φυλ. 70, σ305-306).  

Μαζί με τα παραπάνω μπορούμε να επισημάνουμε:  
- Οι δασκάλες της εποχής της Κρητικής πολιτείας ήταν όλες εκπαιδευμένες και 

προσανατολισμένες προς το Φροβελιανό σύστημα, το οποίο είχε εισάγει στην Ελλάδα και κοντά 
στην οποία είχαν εκπαιδευθεί οι Νηπιαγωγοί της εποχής, Αικατερίνη Λασκαρίδου. Η Αικατερίνη 
Λασκαρίδου είχε, ήδη, δημοσιεύσει τα βιβλία της στα οποία δεν υπάρχει καμία αναφορά σε 

παραδοσιακά μουσικά παιχνίδια, αντίθετα προτείνει ‘μουσικά παίγνια’ όπως το “Wie Die kinder im 
Kreise” (Όπως τα παιδιά σε κύκλο), “Wir gehen im gleichen Schritte” (Πάμε με τα ίδια βήματα) και 

άλλα (Λασκαρίδου, 1885).  
- Οι Μουσουλμάνες διδασκάλισσες ήταν απόφοιτες των Ανώτερων Παρθεναγωγείων, όπου δε 

διδάσκονταν Μουσική και Γυμναστική. 

Συμπερασματικά, η έρευνά μας δε βρήκε σε καμία πορεία του αναλυτικού προγράμματος των 
νηπιαγωγείων της εποχής της Κρητικής πολιτείας -όσων διασώζονται- μουσικοκινητικά παιχνίδια 

και δη, αυτά τα οποία τα νήπια της εποχής ασκούσαν στην καθημερινή τους ζωή.  
Ο προβληματισμός μας στο γιατί δεν εντάχθηκε κανένα μουσικοκινητικό παιχνίδι από όσα 

ασκούσαν τα παιδιά στην καθημερινή τους ζωή στην εκπαίδευση της εποχής μας οδήγησε στην 

αρχαιολογία του Foucault (1970, 1972) και στην κεντρική του ανησυχία για το πως ο λόγος  -
discource- διαμορφώνει τις πράξεις. Ο σκοπός μας στην ανάλυση του λόγου της εποχής γύρω από 
την προσχολική εκπαίδευση στην Κρητική πολιτεία  δεν είχε στόχο να δημιουργήσει μια γραμμή 

σύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν, ούτε να βρει την αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη, αλλά 
να εξετάσει τις ιστορικές συνθήκες που οδήγησαν σε συγκεκριμένους τρόπους σκέψης, οι οποίες 

σήμερα μπορεί να θεωρούνται δεδομένες, αλλά εκείνη την εποχή δεν ήταν. Με αυτόν τον τρόπο 
εξετάσαμε τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή που η προσχολική αγωγή δημιουργήθηκε, λαμβάνοντας 
υπόψιν το ευρύτερο Κρητικό ζήτημα, τις επαναστάσεις που είχαν προηγηθεί, την οικονομική 

κατάσταση της Κρήτης αλλά και την οικονομική της θέση την εποχή της Κρητικής Πολιτείας. Η 
συζήτηση γύρω από την εκπαίδευση των παιδιών που διεξάγεται μέσα από τις εφημερίδες και τον 

εκπαιδευτικό τύπο της εποχής δεν πιστεύουμε πως άφησε και την προσχολική ηλικία ανεπηρέαστη.  
Στη νεοσύστατη πολιτεία, η συζήτηση για τη ‘διαγωγή’, είναι έντονη στην κοινωνία και 

αναπόφευκτα και στην εκπαίδευση. Η άσκηση σωματικής ποινής απαγορεύεται με νόμο αλλά ο 

διάλογος για το αν η αγωγή πρέπει να στηρίζεται στην αγάπη και τη στοργή ή το φόβο είναι 
αποκαλυπτική των δύο ιδεολογικών τάσεων της εποχής. Επίσης η συζήτηση γύρω από τις ανάγκες 

της κοινωνίας της οποίας βάλλεται η λειτουργία από τα σχολεία, μια και στερεί από την οικογένεια 
εργατικά χεριά -τα παιδιά ‘οφείλουν’ να βοηθούν την οικογένεια στις αγροτικές εργασίες (Μόσχου, 
2008)-, οδηγεί στην προσπάθεια σύνδεσης του σχολείου με την κοινωνία μέσα από την εκπαίδευση, 

και μάλιστα την προσχολική, στην καλλιέργεια της γης. Η εκλογίκευση της αγροτικής κοινωνίας σε 
μία κατεύθυνση αστικοποίησης/εκβιομηχάνισης  θα γίνει μέσα από τη νεοσύστατη εκπαίδευση και 

ο λόγος των εφημερίδων της εποχής, των πολιτικών αλλά και των λόγιων, με διαφορετικούς σκοπούς 
ο καθένας δείχνουν προς τα εκεί. Σε μία τέτοια πορεία τα σατιρικά/περιπαιχτικά παιχνίδια, τα 
διδακτικά τα σχετικά με τις εποχές, με την εμφάνιση ζώων κ.λ.π.), κλπ δεν είχαν σχέση με την 

κατεύθυνση που επέβαλλε στην κοινωνία αλλά και στην εκπαίδευση η κρατούσα ιδεολογική 
αντίληψη της εποχής. Τα φυσικά φαινόμενα, τα ζώα, οι εποχές, ανήκουν πια στον τομέα της 

εκπαίδευσης και δεν υπάρχει λόγος χρήσης των παλιών μεθόδων της -άτυπης- εκπαίδευσης. Ακόμα 
και τα ‘λαχνίσματα’ που χρησιμοποιούσαν τα παιδιά στο δρόμο αντικαθίστανται με άλλα μέσα στις 
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σχολικές αυλές (Χαρωνίτης, 2019). Όσον αφορά τη μουσική εκπαίδευση των νηπίων, η πορεία της 
‘εκλογίκευσης’ περνάει μέσα από τις ρυθμικές ασκήσεις του Φροβελιανού συστήματος, στα πλαίσια 
της δυτικής μουσικής, αρμονίας και ρυθμολογίας.  

Η εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο, λειτουργώντας ως προπαρασκευαστική βαθμίδα για την 
Δημοτική εκπαίδευση, όπως είδαμε παραπάνω, έπρεπε να προετοιμάσει τα παιδιά και για τη 

Θρησκευτική, ηθική και Εθνική μόρφωση, τα οποία αποτελούσαν κεντρικούς στόχους της Δημοτικής 
εκπαίδευσης. Στην Κρητική Πολιτεία διεξήχθησαν εκπαιδευτικά συνέδρια, τα οποία δεν 
ασχολήθηκαν με την προσχολική ηλικία. Στις συζητήσεις τους, όμως, βλέπουμε να διαγράφεται 

καθαρά η πορεία που χαράσσεται  για το μέλλον της κοινωνίας. Η εκκλησία παίζει σημαντικό ρόλο 
στις συζητήσεις αυτές, τόσο στο ηθικό όσο και στο μουσικό κομμάτι της εκπαίδευσης (Το 

Εκπαιδευτικόν Συνέδρων και αι επετηρίδες των Γυμνασίων κατά το σχολικό έτος 1899- 1900, 1900). 
Το ίδιο συνέβη και στην Ελληνική Πολιτεία από την οποία έρχονταν οι εκπαιδευτικοί στην Κρήτη 
(οι επιρροές της Ελλάδας στην εκπαίδευση στην Κρητική πολιτεία ήταν πολλές, με σημαντικότερη 

αυτή των καταρτισμένων δασκάλων οι οποίοι προέρχονταν, η πλειοψηφία, από το νεοσύστατο 
Ελληνικό κράτος και ειδικότερα από τη Σύρο και την Αθήνα (Στρατιδάκης, 2017)). Ο διάλογος που 

δημιουργήθηκε από τις κοινωνίες αλλά και τον τύπο άνοιγε το δρόμο της εκπαίδευσης για μία 
εκκλησιαστική μουσική παιδεία, αρχαιολατρεία και απόρριψη των μέχρι τώρα παιδικών τραγουδιών 
και παιχνιδιών. Η συζήτηση στην Ελλάδα για τα παραδοσιακά μουσικοκινητικά παιχνίδια είχε γίνει 

με όρους μουσικής παιδείας αλλά και στα πλαίσια της διαμάχης του γλωσσικού ζητήματος, και είχε 
οδηγήσει και εκεί στην μη εισαγωγή τους στην επίσημη προσχολική εκπαίδευση της εποχής (Σίμος, 

2004).  
Οι Ευρωπαϊκές προσεγγίσεις και η ματιά προς το παιδί, με την τότε διαμορφούμενη άποψη του 

Ρομαντισμού, διαφέρουν από αυτήν της παραδοσιακής Κρητικής κοινωνίας, αλλά Ιταλοί, Άγγλοι, 

Ρώσοι έχουν εγκατασταθεί στο νησί και μάλιστα δίνουν χρήματα για τη νεοσύστατη εκπαίδευση 
(Στρατιδάκης, 2017). Δε γνωρίζουμε αν επηρέασαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Β. 

Η παιδική ηλικία θεωρείται κοινωνική κατηγορία, αποτέλεσμα κοινωνικών διεργασιών και 
μεταβολών (Μακρυνιώτη, 1986).  

Τα στοιχεία της φύσης, οι εργασίες, αλλά και η “κοροϊδία”, ο ανταγωνισμός, παρουσιάζονται 
, μέσα από τα μουσικοκινητικά παιχνίδια, ως μάρτυρες μίας παιδικής ζωής. Η ματιά των ενηλίκων 
προς τα παιδιά δείχνει μία παιδική ηλικία συνυφασμένη με τις επιταγές της κοινωνίας των ενηλίκων. 

Ενώ η κοινωνία μόλις έχει εξέλθει μακρά περίοδο βίας (επτά επαναστάσεων), η βία δε μαρτυράται 
στη ζωή των παιδιών μέσα από τα μουσικοκινητικά παιχνίδια.  

Εξετάζοντας το διάλογο που αναπτύχθηκε την περίοδο εκείνη γύρω από την παιδική ηλικία 
βλέπουμε το παιδί να κατέχει σημαντικό ρόλο στην Κρητική οικογένεια, αλλά όχι με τον τρόπο που 
είχε αρχίσει να νοείται η κοινωνική κατηγορία ‘παιδί’ στην Ευρώπη κάτω από το ρεύμα του 

Ρομαντισμού. Το παιδί στην Κρητική Πολιτεία είναι (για το αγόρι) ‘ο συνεχιστής της οικογένειας, 
της γενιάς, το καμάρι στου σπιτιού για τη λεβεντιά, τα ψυχικά και σωματικά του χαρίσματα…’, (για 

το κορίτσι) ‘αυτή που θα συνεχίσει την υψηλή παράδοση της τιμής, της παιδομάνας που θα 
αναστήσει τα παιδιά της, και θα γίνει η σεβαστή και αγαπητή ‘’λάλη’, η γιαγιά, η κερά…’ (Κριάρης 
1977, σ. 308). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το παιχνίδι δεν απαγορεύεται από τους ενήλικες, απλά, ‘ως 

αντικείμενο σκέψης, ως μέλημα δεν υφίσταται’ (Σολομών, 1999, σ. 186).  
Τα μουσικοκινητικά παιχνίδια που αναλύσαμε δεν επιβεβαιώνουν τις κατευθύνσεις που μας 

έρχονται από τους ενήλικες. Τα παιδιά μέσα από τα παιχνίδια δείχνουν να συνδέονται με τη ζωή της 
οικογένειας και την αγροτική κοινωνία, όχι, όμως, με τα στερεότυπα ενηλικίωσης που θέλουν οι 
ενήλικες. Το παιδί φανερώνεται πλήρως ενταγμένο στη ροή του χρόνου, των καιρικών φαινομένων, 

των εναλλαγών των εποχών, των ζώων, των φυτών, σαν όλα τα μέλη μιας αγροτικής κοινωνίας. 
Επίσης, για να γίνει το παιδί μέλος της κοινωνίας των δυνατών, αποσκοπώντας στην κοινωνική 

αποδοχή των ενηλίκων αλλά και των συνομιλήκων του, τα μουσικοκινητικά παιχνίδια του περνάνε 
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μέσα τη γελοιοποίηση των αδύναμων, τον ‘αλφαβητισμό’, το σεβασμό στην οικογένεια και τους 
γερόντους. 

Όσον αφορά τη μουσική ιδιο-κουλτούρα των παιχνιδιών, αυτή μετά από την ανάλυσή μας, 

επιβεβαιώνει τον Brailoiu (Minks, 2002) και τη θεωρία του για το ‘Παγκόσμιο παιδί’. Η 
‘παγκοσμιότητα’ αυτή αφορά την αυτονομία του μουσικού του κόσμου, με τη χρήση δυαδικών 

ομάδων οι οποίες αποτελούνται απο οχτώ όγδοα και δεν ακολουθούν τα πολύπλοκα ρυθμικά 
σχήματα της παραδοσιακής Κρητικής μουσικής. 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η ιστορική έρευνα βασίζεται στα ίχνη που αφήνουν οι πράξεις των ανθρώπων (Κώστιος, 2000). 
Για να ανακαλύψουμε τα ίχνη που αφορούσαν στα μουσικοκινητικά παιχνίδια που ασκούσαν τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, αλλά και να διερευνήσουμε την 
όποια εισαγωγή τους στην επίσημη προσχολική εκπαίδευση της εποχής έπρεπε να μελετηθεί η 
εκπαίδευση της περιόδου εκείνης αλλά και λαογραφικές και άλλες καταγραφές των παιχνιδιών και 

της παιδικής ζωής.  Άμεση και πρωτεύουσα πηγή άντλησης των πληροφοριών για την αποτύπωση 
της οργάνωσης και της λειτουργίας της εκπαίδευσης είναι η Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής 

Πολιτείας, αλλά και δημοσιευμένες μελέτες για την εκπαίδευση της εποχής.  
Όσον αφορά την ανακάλυψη των μουσικοκινητικών παιχνιδιών, πηγές αποτέλεσαν άρθρα σε 

περιοδικά και εφημερίδες της εποχής, αλλά και βιβλία λίγο πρώτερα και λίγο μεταγενέστερα αυτής 

(διατηρώντας την πίστη μας σε ένα διαρκές και ενωτικό σύστημα (Φουκώ, 1986). Οι λαογραφικές  
καταγραφές των μουσικοκινητικών παιχνιδιών της εποχής, από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά, 

χρησιμοποιήθηκαν μετά από διασταύρωση των πηγών και καθορισμού του ειδικού βάρους αυτών 
(Κώστιος, 2000). Τα μουσικοκινητικά παιχνίδια από τις πηγές επιλέχθηκαν με βάση το σύγχρονο 
ορισμό τους, όπως αναφέρεται παραπάνω, μια και ο όρος ‘μουσικοκινητικά’ είναι μεταγενέστερος, 

και κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τις θεματοποιήσεις των παιδικών τραγουδιών και παιχνιδιών 
που χρησιμοποιούνται στη λαογραφία (Κυβερνητάκης, 1940, Κριάρης, 1977, Αναγνωστόπουλος, 
1991, Σουλακέλλης, 2002). Η επεξεργασία των ερωτημάτων ακολούθησε την αρχική ανακάλυψη της 

άσκησης μουσικοκινητικών παιχνιδιών. Ο καθορισμός της καθημερινής πραγματικότητας των 
παιδιών όπως αυτή εκφραζότανε μέσα από τα μουσικοκινητικά παιχνίδια, η εισαγωγή τους ή όχι στην 

εκπαίδευση της εποχής είναι ερωτήματα που απαντήθηκαν λαμβάνοντας υπ’όψιν τις κοινωνικές και 
πολιτικές διαστάσεις της εποχής συνδυαστικά με τις πηγές.  

Η ανάλυση του λόγου (discourse), λαογράφων, εκπαιδευτικών, του τύπου κλπ της εποχής 

εξειδικεύτηκε μέσα από τη θεώρηση της εκλογίκευσης του Weber και της ένταξης αυτής στην 
προσέγγιση του Foucault, και συγκεκριμένα στην προβληματική που αναπτύσσει στην εξέταση του 

“πως οι μορφές εκλογίκευσης εγγράφονται σε πρακτικές ή συστήματα πρακτικών” (Foucault, 1981). 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, μας φανέρωσαν τα εξής: 

• Ενώ τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ασκούσαν μουσικοκινητικά παιχνίδια, κανένα από αυτά 
δεν εισήχθη στην επίσημη προσχολική εκπαίδευση της εποχής.  

• Η αιτία πιστεύουμε πως βρίσκεται σε όλο το λόγο -discource- της εποχής που προετοίμαζε 
την κοινωνία για μία σταδιακή μετάβαση από την αγροτική στην αστική κοινωνία 

• Η κρατούσα ιδεολογία της εποχής θεωρούσε τα παραδοσιακά μουσικοκινητικά παιχνίδια ως 
μη χρήσιμα για τη διαπαιδαγώγηση και κατεύθυνση του παιδιού προς το νέο κόσμο που 

οραματιζόταν, στα πλαίσια ανάπτυξης της πειθαρχίας και της εθνικής συνείδησης των 
παιδιών. 

• Το παιδί φανερώνεται μέσα από τα μουσικοκινητικά παιχνίδια που ασκούσε ως ενταγμένο 
πλήρες στο οικογενειακό περιβάλλον και στις ασχολίες της οικογένειας, στην ροή του κύκλου 
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του χρόνου και των καιρικών φαινομένων, σα σε μία παγανιστική θεώρηση του κόσμου γύρω 
του.  

• Η μουσική ιδιο-κουλτούρα των παιδιών επιβεβαιώνει τη θεωρία του Brailoiu για ένα 
παγκόσμιο μουσικό παιδί. 

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι η πορεία που ακολούθησε η 
προσχολική εκπαίδευση στην Κρήτη την εποχή της Κρητικής Πολιτείας ήταν άμεσα συνδεδεμένη με 
το διάλογο που αναπτύχθηκε γύρω από την κοινωνία και την εκπαίδευση τόσο στην Κρήτη όσο και 

στην Ελληνική Πολιτεία. Ο διάλογος αυτός αφορούσε την πειθαρχία, την εθνική και θρησκευτική 
συνείδηση των παιδιών και την πορεία από την αγροτική στην αστική κοινωνία. Τα μουσικοκινητικά 

παιχνίδια των παιδιών που ασκούσαν στις γειτονιές δεν εισήχθησαν στις σχολικές τάξεις. Πιστεύουμε 
πως η κατεύθυνση της κυρίαρχης ιδεολογίας δεν ευνοούσε προς αυτό, διχασμένη, ακόμα, από την 
κατεύθυνση της παιδείας: αγάπη ή φόβος, είναι το κυρίαρχο ερώτημα. Η αγάπη επικρατεί αλλά ο 

φόβος πρέπει να υπάρχει, είναι η προσωρινή κατάληξη αυτού του διαλόγου που είναι κεντρικός, μαζί 
με την επιρροή της Εκκλησίας στα μουσικά θέματα αλλά και των νέων εκπαιδευτικών μεθόδων 

(Φροβελιανό σύστημα) που κυριαρχεί στην εκπαιδευτική πρακτική της προσχολικής εκπαίδευσης. 
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Παγκοσμιοποίηση και πολυπολισμικότητα 
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Μώκου Δέσποινα  

Προπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο 

 
Μώκος Ευάγγελος 

Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 

Περίληψη  

Η θρησκευτική ελευθερία θεωρείται μια ειδική μορφή της ελευθερίας της γνώμης και 
γενικότερα της πνευματικής ελευθερίας. Την περίοδο αυτή που διανύουμε το ζήτημα της θρησκείας 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού παγκοσμίως αντιμετωπίζουμε καθημερινά ζητήματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που άπτονται των θρησκευτικών πιστεύω, των πεποιθήσεων και γενικά 
των εκδηλώσεων της εσωτερικής μας σκέψης. Γίνεται κατανοητό ότι για να λειτουργήσει εύρυθμα 

ολόκληρος ο κόσμος πρέπει να προστατευθεί το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας και εν γένει 
τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Παγκοσμιοποίηση, είναι η αντίληψη και οργάνωση του κόσμου ως ενιαίου. Ο όρος «αντίληψη» 

αναφέρεται στην πνευματική και συμβολική διάσταση της παγκοσμιοποίησης, ενώ ο όρος 
«οργάνωση» αναφέρεται στη θεσμική και λειτουργική οργάνωση του κόσμου και περιλαμβάνει και 

την οικονομία.  
Η εργασία μας επικεντρώνεται στο δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, την προστασία του, 

τους περιορισμούς του και στην μελλοντική προοπτική του, στον καθορισμό της έννοιας της 

παγκοσμιοποίησης καθώς και τη σχέση αυτών των δύο παραμέτρων. 
 

Λέξεις κλειδιά: θρησκευτική ελευθερία, παγκοσμιοποίηση, δικαιώματα ανθρώπου 

 

1. Εισαγωγή 

Η θρησκευτική ελευθερία θεωρείται μια ειδική μορφή της ελευθερίας της γνώμης και 
γενικότερα της πνευματικής ελευθερίας. Συνιστά ένα από τα πρώτα ατομικά δικαιώματα του 

ανθρώπου και διεκδικήθηκε στην Ευρώπη από τον 16ο αιώνα. Την περίοδο αυτή που διανύουμε το 
ζήτημα της θρησκείας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού και στην Ευρώπη και στη χώρα μας 
αντιμετωπίζουμε καθημερινά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που άπτονται των θρησκευτικών 

πιστεύω, των πεποιθήσεων και γενικά των εκδηλώσεων της εσωτερικής μας σκέψης.  
Τα κύρια χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής είναι η μετανεωτερικότητα και η 

παγκοσμιοποίηση, στη διαμόρφωση της οποίας συνέβαλαν αποφασιστικά η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, η εξέλιξη της επικοινωνίας, η εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού, η δημογραφική εξέλιξη 
και αρκετοί άλλοι παράγοντες. Την έννοια της μετανεωτερικότητας, που κυριάρχησε στη δεκαετία 

1980, διαδέχθηκε η έννοια της παγκοσμιοποίησης. Η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή η αντίληψη και 
οργάνωση του κόσμου ως ενιαίου όλου, είναι ταυτόχρονα αντικειμενική εξέλιξη και επιδίωξη. 

Η εργασία μας επικεντρώνεται στο δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, την προστασία του, 
τους περιορισμούς του και στην μελλοντική προοπτική του, στον καθορισμό της έννοιας της 
παγκοσμιοποίησης καθώς και τη σχέση αυτών των δύο παραμέτρων. 
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Και ειδικότερα: 

• Ποια είναι η σχέση της θρησκευτικής ελευθερίας με την ελευθερία της έκφρασης καθώς και 
η σχέση της με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινωνίας; 

• Υπάρχουν όρια, περιορισμοί και παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας;  

• Ποια είναι η σχέση μεταξύ θρησκευτικής ελευθερίας και παγκοσμιοποίησης και είναι δυνατόν 
να επιτευχθεί η ισότητα, η ελευθερία και η προστασία των εν γένει δικαιωμάτων του 
ανθρώπου στην παρούσα διαδικασία της παγκοσμιοποίησης.  

• Είναι έτοιμα τα σύγχρονα κράτη και η κοινωνία των πολιτών για τις μελλοντικές προκλήσεις 
που αφορούν την θρησκευτική ελευθερία, στο σημερινό πολιτικό και κοινωνικό 

παγκοσμιοποιημένο γίγνεσθαι; 

2. Παγκοσμιοποίηση και θρησκευτική ελευθερία  

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 η συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση διαδέχθηκε σε 
μεγάλο βαθμό τον επιστημονικό διάλογο γύρω από τη μετανεωτερικότητα, που είχε ανθίσει στη 
δεκαετία του ’80. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι το θεωρητικό βάρος της νεωτερικότητας και της 

μετανεωτερικότητας εξανεμίστηκε. Απεναντίας, προστίθεται στη νέα προοπτική της 
παγκοσμιοποίησης, η οποία καθίσταται έννοια-κλειδί για την κατανόηση της μετάβασης στον 21° 

αιώνα αιώνα (Featherstone, Lash & Robertson 1995, Waters, 1995). Κάτι όμως όχι κοινότοπο και 
αυτονόητο είναι ότι η παγκοσμιοποίηση δεν συνιστά μια συνολική θεωρία της παγκόσμιας κοινωνίας 
ή της ανθρωπότητας, αλλά έναν άλλο τρόπο ανάλυσης των κοινωνικών φαινομένων στην πλανητική 

τους διάσταση (Robertson, 1992).  
Η θρησκευτική ελευθερία είναι η ρίζα των ατομικών ελευθεριών. Πολύ πριν από την 

αναγνώριση της απαραβίαστης ιδιωτικής σφαίρας του ατόμου και γενικά την επικράτηση του 

φιλελεύθερου ατομοκεντρισμού, η γενική αποδοχή της υπεροχής του θείου έναντι του ανθρώπινου 
δικαίου και των αντίστοιχων περιορισμών, της κατά τα άλλα απεριόριστης ηγεμονικής κυριαρχίας 

είχε δημιουργήσει το θεμέλιο για την αντίταξη ατομικών θρησκευτικών υποχρεώσεων στην κρατική 
επιταγή (Δαγτόγλου, 2012).  

Σήμερα η μετανεωτερική κοινωνία και ο πολιτισμός εμφανίζονται σαν μια απαραμείωτη 

συσσώρευση διαφορών στον τρόπο ζωής, στις πεποιθήσεις, στις κλίσεις, στα συμφέροντα, στις 
επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και τις βλέψεις των υποκειμένων. Η ποικιλότητα αυτή, απόρροια της 

παγκοσμιοποίησης και της εξατομίκευσης, είναι πραγματικό γεγονός. Ο «άλλος», με σάρκα και οστά, 
είναι πλέον εδώ, δίπλα μας κάθε στιγμή. Το μέγα ερώτημα είναι αν θα κατοικήσει και μέσα μας. Αν 
δηλαδή εμπεδωθούν δομές και τρόποι κατανόησης της θρησκευτικής, γλωσσικής, φυλετικής, 

πολιτισμικής, πολιτικής και έμφυλης ετερότητας μέσα από διαδικασίες διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας. Τούτο προϋποθέτει ότι ο «άλλος» δεν βιώνεται «εξωτικά», αλλά ότι ασκούμαστε στην 

εναίσθηση, ότι μαθαίνουμε να τον ακούμε και να του μιλάμε , παρά να μιλάμε για ή γύρω από αυτόν 
(Robins, 1991).  

Μπορεί να συνυπάρξει λοιπόν η Θρησκευτική ελευθερία με την παγκοσμιοποίηση έτσι όπως 

εκδηλώνεται στη σύγχρονή μας κοινωνία;   

2.1. Παγκοσμιοποίηση  

H παγκοσμιοποίηση (globalization) είναι η διαδικασία μετατροπής της οικουμένης σε μια 
ενιαία οικονομική, πολιτική και πολιτιστική επικράτεια. Είναι μια τάση που συνοδεύει ολόκληρη την 
ιστορία της ανθρωπότητας και όχι μόνο την ιστορία των τελευταίων σαράντα ετών. 

Παγκοσμιοποίηση είναι η αντίληψη και οργάνωση του κόσμου ως ενιαίου όλου. Ο όρος «αντίληψη» 
αναφέρεται στην πνευματική και συμβολική διάσταση της παγκοσμιοποίησης, ενώ ο όρος 

«οργάνωση» αναφέρεται στη θεσμική και λειτουργική οργάνωση του κόσμου και περιλαμβάνει και 
την οικονομία (Robertson, 2012).. Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια σύνθετη αντικειμενική εξέλιξη 
με πνευματική και υλική βάση, αλλά ταυτοχρόνως αποτελεί και επιδίωξη που συναρτάται με την 
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εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων ή αναγκών, η δε πραγμάτωσή της μεθοδεύεται 
σημειολογικά και υλικά. Η πνευματική και υλική διάσταση της παγκοσμιοποίησης δεν αποτελούν 
δυο απόλυτα διαχωρισμένες σφαίρες, αλλά δυο διακριτές σφαίρες σε συνεχή αλληλεπίδραση όπως 

επίσης σε στενή και συνεχή αλληλεπίδραση τελεί η παγκοσμιοποίηση ως αντικειμενική εξέλιξη 
αφενός και ως επιδίωξη, αφετέρου. Μέσα από τη σύνθετη αυτή διαδικασία της παγκοσμιοποίησης 

από τη μια πλευρά ο άνθρωπος φθάνει βαθμιαία να αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως ενιαίο και από την 
άλλη πλευρά ο κόσμος καθίσταται σταδιακά πράγματι ενιαίος μέσα από την οργάνωσή του. Προς 
την εξέλιξη αυτή ωθούν:  

α) η έμφυτη κλίση του ανθρώπου προς την καθολικότητα και τα κοινά στοιχεία της ανθρώπινης 
ύπαρξης,  

β) η τεχνολογία και οι υλικές και σημειολογικές μεταβολές που έχει επιφέρει στον κόσμο και  
γ) η επίσης έμφυτη ανθρώπινη κλίση επιδίωξης εξουσιαστικής επιβολής, που οδηγεί στη 

συνεχή αναζήτηση ευρύτερου πεδίου στο οποίο να ασκείται η επιβολή αυτή· κεντρικός δε, αλλά όχι 

μοναδικός, όσον αφορά στον τελευταίο αυτόν παράγοντα, είναι ο ρόλος του καπιταλισμού, ο οποίος 
επίσης διέπεται από λογική επιβολής και συνεχούς επέκτασης (Robertson, 1992).  

2.1.1 Μορφές παγκοσμιοποίησης  

Η παγκοσμιοποίηση διακρίνεται σε τρεις κύριες μορφές: την οικονομική, πολιτισμική και 
πολιτική παγκοσμιοποίηση, οι οποίες επίσης τελούν σε συνεχή αλλά όχι απαραιτήτως στενή 

αλληλεπίδραση.  

• Πολιτική παγκοσμιοποίηση. Η πολιτική παγκοσμιοποίηση εκδηλώνεται θεσμικά, 
λειτουργικά και συμβολικά και αφορά στο κράτος, στην πολιτική και στο παγκόσμιο σύστημα. Ως 
αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της συνολικής πολιτισμικής μεταβολής που συντελείται 
σήμερα παγκοσμίως, το έθνος αποδυναμώνεται λειτουργικά και απαξιώνεται συμβολικά, 

αποψιλώνεται από το στοιχείο της κοινής προσπάθειας και της κοινής προοπτικής και χάνει τη 
χρησιμότητα του για την οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας, ενώ το κράτος, του οποίου η 

εσωτερική και εξωτερική κυριαρχία περιορίζεται συνεχώς, συρρικνώνεται και αποδυναμώνεται ως 
προς τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του, χάνει το μονοπώλιο άσκησης νόμιμης βίας και 
μετατρέπεται σε μηχανισμό τοπικής διαχείρισης και σε έκφραση μιας παγκόσμιας υπερεθνικής 

τάξης. Τα σύνορα καταρρέουν θεσμικά, λειτουργικά και πολιτισμικά, η πολιτική λειτουργία 
αμφισβητείται, ο δημόσιος χώρος παραχωρεί τη θέση του στον ιδιωτικό, η νομιμοφροσύνη των 

ανθρώπων αναπροσανατολίζεται, η κοινωνία πολυδιασπάται και αναπτύσσονται ποικίλες 
μικροσυλλογικότητες ή συλλογικότητες του συναισθήματος, οι πολίτες μεταβάλλονται σε άτομα και 
τα πρότυπα ζωής και συμπεριφοράς ομογενοποιούνται παγκοσμίως. Εκτός όμως από την πολιτική, 

πολλαπλή πίεση δέχονται σήμερα η δημοκρατία και οι φιλελεύθεροι θεσμοί, ενώ οι ατομικές 
ελευθερίες αντιμετωπίζουν δυσοίωνες προοπτικές (Robertson, 2012). 

• Οικονομική παγκοσμιοποίηση. Η οικονομική παγκοσμιοποίηση συνίσταται στη 
λειτουργική οργάνωση της οικονομίας ως ενιαίας μονάδας παγκοσμίως και χαρακτηρίζεται από την 

υπερεθνική αντίληψη και δράση των οικονομικών υποκειμένων και τον συνεχώς αυξανόμενο 
υπερεθνικό χαρακτήρα της οικονομίας. Το κράτος αδυνατεί να ρυθμίζει κυρίαρχα την οικονομική 
δραστηριότητα μέσα στην επικράτεια του, οι δυνατότητες του όσον αφορά στη διεύθυνση της 

οικονομίας αποδυναμώνονται συνεχώς και το ίδιο περιορίζεται σε ρόλο εγγυητή της παγκόσμιας 
οικονομίας και μιας παγκόσμιας, υπερεθνικής οικονομικής τάξης ή, ακόμα, μετατρέπεται και σε μέσο 

στήριξης και προώθησης ιδιωτικών, υπερεθνικών οικονομικών συμφερόντων. Αντιθέτως, αυξάνεται 
συνεχώς η δυνατότητα των ατόμων, των πολυεθνικών επιχειρήσεων, των χρηματαγορών και της 
υπερεθνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και την 

οικονομία των χωρών, και γενικότερα -ως συνέπεια τόσο της παγκοσμιοποίησης όσο και μιας 
συνολικής μεταβολής πολιτισμού-αυξάνονται ο ρόλος και η σημασία του ιδιωτικού τομέα έναντι του 

κρατικού, ο οποίος συρρικνώνεται και αποδυναμώνεται συνεχώς, ενώ παραλλήλως περιορίζεται 
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συνεχώς η δυνατότητα του κράτους να συμμετέχει θεσμικά στη διαμόρφωση και διεύθυνση της 
παγκόσμιας οικονομίας (Robertson, 2012). 

• Πολιτισμική παγκοσμιοποίηση. Ο προσδιορισμός της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης 
είναι δυσχερής, γιατί αυτή συνδυάζεται -χωρίς όμως να εξισούται-με μιαν ουσιώδη μεταβολή 
πολιτισμού που συντελείται σήμερα παγκοσμίως, με κύρια χαρακτηριστικά την αξιακή ρευστότητα 

και τη βαθμιαία επιβολή ενός εξωκοινωνικά κατασκευασμένου πολιτισμού. Γεγονός είναι ότι η 
εξέλιξη προς έναν ενιαίο κόσμο και η ύπαρξη ενός ενιαίου παγκόσμιου χώρου υπαγορεύουν τη 
διαμόρφωση πολιτισμικής συλλογικότητας στη βάση της κοινής ανθρώπινης συνείδησης και όχι στη 

βάση της συλλογικής ιδιαιτερότητας και αυτή είναι η ουσία της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης. Ο 
πολιτισμός, νοούμενος ως συνολικός τρόπος ζωής και σκέψης και ως σύστημα αξιών, αποτελεί 

κρίσιμο στοιχείο στην εποχή μας, ο δε ρόλος του στη διαμόρφωση του κόσμου θα είναι καθοριστικός. 
Περαιτέρω, η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει αποφασιστικά όλα τα επιμέρους στοιχεία του πολιτισμού, 
όπως είναι η γλώσσα, η θρησκεία, η διανόηση και η τέχνη, το σύστημα αξιών, η κοινωνική οργάνωση 

και επικοινωνία κ.λπ., ενώ δημιουργεί μεγέθη που υπερβαίνουν, προς το παρόν, τις δυνατότητες 
αφομοίωσης του ατόμου και των κοινωνιών και συμπιέζει σημαντικά την ατομικότητα. Επίσης, το 

παγκόσμιο αποδυναμώνει και προσδιορίζει το τοπικό, ενώ το καθολικό συμπιέζει και τείνει να 
εξαλείψει το ιδιαίτερο (Robertson, 2012).  

Για τον Roland Robertson (1992), η παγκοσμιοποίηση έχει πρωτίστως πολιτισμική διάσταση, 

που συνίσταται στην ανάπτυξη μιας παγκόσμιας συνείδησης και συνδυάζεται με τη συνεχώς 
αυξανόμενη υλική αλληλεξάρτηση. Αυτή η 'συμπίεση του κόσμου" και η 'ένταση της 

συνειδητοποίησης του ως όλου', οδηγούν στην ανάπτυξη μιας ολιστικής αντίληψης, ενός παγκόσμιου 
υπερεθνικού πεδίου και ενός ενιαίου παγκόσμιου συστήματος.  

Η παγκοσμιοποίηση είναι συνέπεια του εκσυγχρονισμού και συνίσταται στην «εντατικοποίηση 

των παγκόσμιων κοινωνικών σχέσεων, που συνδέουν απομακρυσμένους τόπους με τέτοιον τρόπο, 
ώστε, τα όσα συμβαίνουν τοπικά, διαμορφώνονται από τα όσα συντελούνται πολλά μίλια μακρύτερα 

και αντίστροφα» (Giddens, 1990).  

2.2 Θρησκευτική ελευθερία: Παρελθόν – παρόν – μέλλον 

 Είναι γενικά παραδεκτό ότι η θρησκευτική ελευθερία είναι συνυφασμένη με τα δικαιώματα 

του ανθρώπου (Άρθρο 9 ΕΣΔΑ, Άρθρο 18 ΟΔΔΑ). Όμως το αν η θρησκεία είναι φίλος ή εχθρός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνήθως αντιμετωπίζεται ως ένα φιλοσοφικό ζήτημα. Κάποιοι 

ισχυρίζονται ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα προέρχονται από τον Θεό ή τουλάχιστον βασίζονται στη 
θρησκευτική πίστη. Άλλοι έχουν σημειώσει ότι οι ιδεολογίες της θρησκείας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων διαφέρουν ως προς τις πηγές τους και τα ουσιαστικά τους πρότυπα, με αποτέλεσμα οι 

διδασκαλίες ορισμένων θρησκευτικών ομάδων να υποστηρίζουν κάποιους κανόνες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και να συγκρούονται με άλλους. Άρα το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία, σύμφωνα 

με το διεθνές δίκαιο, έγκειται εν μέρει στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

2.2.1 Ιστορική αναδρομή 

Η θρησκευτική ελευθερία είναι η ρίζα των ατομικών ελευθεριών. Πολύ πριν από την 

αναγνώριση της απαραβίαστης ιδιωτικής σφαίρας του ατόμου και γενικά την επικράτηση του 
φιλελεύθερου ατομοκεντρισμού, η γενική αποδοχή της υπεροχής του θείου έναντι του ανθρώπινου 

δικαίου και των αντίστοιχων περιορισμών, της κατά άλλα απεριόριστης ηγεμονικής κυριαρχίας είχε 
δημιουργήσει το θεμέλιο για την αντίταξη ατομικών θρησκευτικών υποχρεώσεων στην κρατική 
επιταγή (Δαγτόγλου, 2012). 

Η θρησκευτική ελευθερία ως δικαίωμα ξεκινάει από την αρχαιότητα και συνεχίζει διαμέσου 
των αιώνων (Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, Ανάδυση του Χριστιανισμού), ώσπου φτάνει στον 

Τριακονταετή Πόλεμο (1618-1648), πόλεμος θρησκευτικής φύσης, που έμελλε να αλλάξει και το 
μωσαϊκό των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη, αλλά και νομικά, όσον αφορά την προστασία 
της θρησκευτικής ελευθερίας (Evans, 1997). 
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Οι εννοιολογικές προϋποθέσεις της θρησκευτικής ελευθερίας άρχισαν να δημιουργούνται τον 
16ο αιώνα με τη θρησκευτική μεταρρύθμιση ως αντίδραση στο δικαίωμα του ηγεμόνα να ορίζει τη 
θρησκεία των υπηκόων του (Δαγτόγλου, 2012). 

Η θρησκευτική ελευθερία διακηρύχθηκε όμως τον 18ο αιώνα, πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής σε συνταγματικό κείμενο (άρθρο 16 του Bill of Rights της Πολιτείας Virginia του 1776, 

και αργότερα την πρώτη τροποποίηση του 1789 του ομοσπονδιακού Συντάγματος του 1787) και 
έπειτα στη Γαλλία (άρθρο 10 της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη του 
1789) (Μαρίνος, 1972). Όσοι αμφισβητούν την «πρωτοτοκία» της θρησκευτικής ελευθερίας ως 

ατομικού δικαιώματος λησμονούν, ότι αυτή η ίδια η ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε με τον 
πρώτο εποικισμό των 100 πουριτανών που έφτασαν το 1620 με το πλοίο «Mayflower» στην 

αμερικανική ακτή για να εξασφαλίσουν τη θρησκευτική τους ελευθερία.  
Αλλά και σήμερα η θρησκευτική ελευθερία αποτελεί τη λυδία λίθο. Ακριβώς επειδή η 

θρησκεία έχει εξ ορισμού απόλυτες αξιώσεις, η θρησκευτική ελευθερία αποτελεί αλάνθαστο σήμα 

μιας ελεύθερης κοινωνίας. Όπου αντιθέτως δεν αναγνωρίζεται η θρησκευτική ελευθερία (στα 
αντιθρησκευτικά ή θεοκρατικά καθεστώτα) δεν υπάρχει ελευθερία. Ύστερα από τις διακηρύξεις στην 

Αμερική και τη Γαλλία, η θρησκευτική ελευθερία κατοχυρώθηκε σε όλα τα ευρωπαϊκά συντάγματα 
του 19ου και του 20ου αιώνα (Δαγτόγλου, 2012). 

2.2.2 Ορισμός θρησκευτικής ελευθερίας 

Η θρησκευτική ελευθερία εκδηλώνεται με δύο τρόπους σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΕΣΔΑ: 
την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και την ελευθερία της άσκησης της θρησκείας. 

Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης (forum internum) αναλύεται στα παρακάτω 
επιμέρους δικαιώματα: α) Το δικαίωμα να πρεσβεύει κανείς οποιαδήποτε θρησκεία και να την 
αλλάζει κατά βούληση, β) το δικαίωμα να εκδηλώνει και να διακηρύσσει κανείς τις θρησκευτικές 

του πεποιθήσεις ή να μην τις αποκαλύπτει, γ) το δικαίωμα της θρησκευτικής ισότητας, δ) το δικαίωμα 
καθενός να αποκρούει οποιαδήποτε ενέργεια που έρχεται σε αντίθεση με τις θρησκευτικές του 
πεποιθήσεις, και ε) το δικαίωμα της θρησκευτικής εκπαίδευσης . 

Η άλλη πλευρά της θρησκευτικής ελευθερίας είναι η ελευθερία της άσκησης της θρησκείας 
(forum externum). Προστατεύεται τόσο ως ατομικό όσο και ως συλλογικό δικαίωμα. Το κράτος είναι 

ο εγγυητής της άσκησης της θρησκείας και έχει την υποχρέωση για θρησκευτική ουδετερότητα. Με 
αυτό το δικαίωμα κατοχυρώνεται η ισότητα όλων των γνωστών θρησκειών και αφορά την ανέγερση 
ναών και ευκτήριων οίκων και την προστασία της λατρείας και της τήρησης των θρησκευτικών 

υποχρεώσεων. Περιέχει ακόμη το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι για 
θρησκευτικούς σκοπούς, και το δικαίωμα θρησκευτικής διδασκαλίας. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελεί τον κορυφαίο ευρωπαϊκό οργανισμό για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αποστολή την επεξεργασία και υιοθέτηση κανόνων και προτύπων 
(Standard Setting Mechanism) και την παρακολούθηση της τήρησης αυτών (Monitoring), ενώ μέσα 

από την συνεργασία (Cooperation) βοηθάει και στηρίζει τα κράτη-μέλη στην προσπάθεια που 
καταβάλουν για την τήρηση αυτών των κανόνων και προτύπων, πάνω στη βάση κοινών αξιών, των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  της Δημοκρατίας, και του Κράτους Δικαίου.  Η θρησκευτική ελευθερία 
αποτελεί έναν από τους κανόνες και πρότυπα που υπάγονται στο Standard  Setting Mechanism του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Δηλαδή το Standard Setting Mechanism του Συμβουλίου της Ευρώπης 

βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και είναι το corpus που 
πρέπει να αφομοιώσουν τα κράτη-μέλη, ενώ ταυτοχρόνως αυτή η διαδικασία παρακολουθείται μέσω 

του Monitoring, μιας επίβλεψης για την ενσωμάτωση των κανόνων στα κράτη-μέλη. 

2.2.3 Συμβάσεις στις οποίες αναφέρεται η θρησκευτική ελευθερία 

Εγγυήσεις της θρησκευτικής ελευθερίας και του σεβασμού της συνείδησης κατοχυρώνονται 

στις συνταγματικές διατάξεις των φιλελεύθερων δημοκρατικών κοινωνιών. Το δικαίωμα στην 
θρησκευτική ελευθερία κατοχυρώνεται: 
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1. Στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΔΔΑ) (άρθρο 18) 

2. Στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (άρθρο 18) 

3. Στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) (άρθρο 9): «Ελευθερία 
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας».  

4. Στην Αμερικάνικη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΣΔΑ) (άρθρο 12) 
5. Στον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών (ΑφρΧΔΑΛ) 

(άρθρο 8) 

6. Στη Συνθήκη της Λισαβώνας, όπου είναι ενσωματωμένος ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 10) 

α) Η ΕΣΔΑ του ΣοΕ στο Άρθρο 9 προβλέπει: 
I. «Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερία σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας. Το 

δικαίωμα τούτο επάγεται την ελευθερία αλλαγής θρησκείας, ή πεποιθήσεων, ως και την ελευθερία 

εκδηλώσεως της θρησκείας, ή των πεποιθήσεων μεμονωμένα, ή συλλογικώς δημοσία ή κατ’ ιδίαν, δια 
της λατρείας, της παιδείας και της ασκήσεως των θρησκευτικών καθηκόντων και τελετουργιών. 

II. Η ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας, ή των πεποιθήσεων δεν επιτρέπεται να αποτελέσει 
αντικείμενο ετέρων περιορισμών πέραν των προβλεπομένων υπό του νόμου και αποτελούντων 
αναγκαία μέτρα, εν δημοκρατική κοινωνία, για την δημόσια ασφάλεια, την προάσπιση της δημόσιας 

τάξεως, υγείας και ηθικής, ή την προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων.» 
β) Η ΟΔΔΑ του ΟΗΕ στο Άρθρο 18 προβλέπει:  

«Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το δικαίωμα 
αυτό έχει ως συνέπεια την ελεύθερη αλλαγή θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και την ελευθερία 
εκδήλωσης της θρησκείας ή των πεποιθήσεων ατομικά ή συλλογικά, τόσο φανερά, όσο και κατ’ ιδίαν, 

με τη διδασκαλία, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων, τη λατρεία και την τέλεση σχετικών 
λειτουργιών». 

γ) Η Συνθήκη της Λισαβώνα όπου είναι ενσωματωμένος ο Χάρτης των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Άρθρο 10 προβλέπει: 
I. «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το 

δικαίωμα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, καθώς και την 
ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων του, ατομικά ή συλλογικά, δημόσια ή κατ’ 
ιδίαν, με τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές. 

II. Το δικαίωμα αντίρρησης συνειδήσεως αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που 
διέπουν την άσκησή του». 

2.2.4 Σχέση θρησκευτικής ελευθερίας με ελευθερία έκφρασης και άλλα δικαιώματα του 

ανθρώπου 

Στα πλαίσια της κατοχύρωσης της θρησκευτικής ελευθερίας ανακύπτει ένα σημείο δυσκολίας: 

τα παραπλήσια με το άρθρο 9 δικαιώματα έχουν όχι απλώς αυτοτέλεια, αλλά εξίσου θεμελιώδη 
σημασία στο βαρόμετρο της νομολογίας του Στρασβούργου, καθιστώντας κατά αυτόν τον τρόπο την 

σχέση τους με το άρθρο 9 «ανταγωνιστική». Πάντως σύμφωνα με το Δικαστήριο, η ΕΣΔΑ και τα 
πρωτόκολλα της «σχηματίζουν ένα ενιαίο σύνολο» και πρέπει να διαβάζονται ως τέτοιο. 

Έτσι, η θρησκευτική ελευθερία σχετίζεται με τα παρακάτω δικαιώματα: 

α) Με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης (πχ. Άρθρο 10 ΕΣΔΑ):  
που περιλαμβάνει το δικαίωμα ελευθερίας στην τέχνη, το δικαίωμα ελευθερίας στον τύπο και 

το δικαίωμα ελευθερίας στον πολιτικό λόγο.  
β) Με το δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι (πχ. Άρθρο 11 ΕΣΔΑ) 

που αφορά τις δημόσιες συναθροίσεις που έχουν σχέση με τη θρησκεία και  

γ) με το δικαίωμα στην εκπαίδευση (πχ. Άρθρο 2 ΠΠΠ ΕΣΔΑ ). Στο πλαίσιο της διάταξης 
αυτής «εκπαίδευση είναι η όλη διαδικασία κατά την οποία σε κάθε κοινωνία οι ενήλικες προσπαθούν 

να διαβιβάσουν τις πεποιθήσεις τους, τον πολιτισμό και άλλες αξίες στους νέους», ενώ «η διδασκαλία 
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αναφέρεται συγκεκριμένα στην μετάδοση της γνώσης και της πνευματικής ανάπτυξης». Ο 
«σεβασμός» υποδηλώνει κάτι περισσότερο από απλή αναγνώριση ή ακόμη και ότι οι απόψεις ενός 
γονέα έχουν ληφθεί υπόψη και αντ’ αυτού υπονοείται κάποια θετική υποχρέωση από την πλευρά του 

κράτους.   

2.2.5 Όρια, περιορισμοί και παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας  

Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ προβλέπει όρους υπό τους οποίους το 
δικαίωμα εκδήλωσης της θρησκείας ή των πεποιθήσεων μπορούν να υποστούν περιορισμούς.  

Οι περιορισμοί που μπορούν να τεθούν στο άρθρο 9 αναφέρονται: 

α) Στη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Τα όρια της δημόσιας τάξης και ασφάλειας είναι ιδιαίτερα 
ελαστικά αφού συμπεριλαμβάνουν ό,τι προτάσσουν οι εθνικές αρχές (McDougal, Myres, et all, 

1976). 
β) Στην υγεία. Το θέμα του περιορισμού για λόγους υγείας αφορά κυρίως την πρόληψη 

επιδημιών και κρουσμάτων. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που εμπίπτει στο θέμα της υγείας αφορά τις 

τελετουργικές σφαγές των ζώων γιατί και αυτές μπορεί να εμπίπτουν σε θέματα υγιεινής (Frumer, 
2002). 

γ) Στην ηθική. Η νομολογία σχετικά με τους περιορισμούς του δικαιώματος εκδήλωσης για 
λόγους προστασίας της ηθικής είναι περιορισμένοι. Αυτό οφείλεται σε δυο βασικούς παράγοντες. 
Πρώτον, έχει κριθεί από το ΕΔΔΑ ότι η έννοια της ηθικής έχει διαφορετική ερμηνεία στα κράτη της 

Ευρώπης. Δεύτερον, το δικαστήριο εφαρμόζει διαφορετικά το περιθώριο εκτίμησης των κρατών, 
έτσι και το άρθρο 9 όσον αφορά την εκδήλωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων έχει ευρύ περιθώριο 

εκτίμησης στα διάφορα κράτη, όσον αφορά το θέμα της ηθικής.  
δ) Στο ιδιωτικό συμφέρον – στο δικαίωμα του άλλου. Τα κράτη είναι πιο κοντά από ότι οι 

δικαστές στο να αφουγκραστούν τις ιδιαιτερότητες της κοινωνίας, ενώ επιπλέον τα κράτη μπορούν 

να επικαλεστούν κάθε λόγο δημόσιου ή ιδιωτικού συμφέροντος για την αιτιολόγηση του περιορισμού 
(Κτιστάκις, 2004). 

ε) Σε περιορισμούς στα πλαίσια της δημοκρατικής κοινωνίας. Είναι δύσκολο να αποδειχτεί αν 

ένας περιορισμός είναι αναγκαίος σε μια δημοκρατική κοινωνία. Είναι ευθύνη του κράτους να 
αποδείξει ότι τέθηκαν περιορισμοί εξαιτίας μιας κοινωνικής επιταγής, ότι είναι ανάλογοι προς τον 

επιδιωκόμενο θεμιτό σκοπό και ότι οι περιορισμοί δικαιολογούνται από επαρκείς και 
αιτιολογημένους λόγους (Sunday Times v. UK, 1991).  

στ) Στο Άρθρο 15 της ΕΣΔΑ το οποίο αναφέρεται στους γενικούς περιορισμούς κατά 

παρέκκλιση σε περίπτωση ανάγκης, δηλαδή πολέμου ή κάποιου άλλου δημοσίου κινδύνου που 
απειλεί την ζωή του έθνους. Η σχέση της θρησκευτικής ελευθερίας με το άρθρο 15 παρουσιάζει 

περιορισμένη σύνδεση. Κρίσιμες περίοδοι για ένα κράτος σήμερα εμφανίζονται, όχι όμως σε τέτοιο 
βαθμό κρισιμότητας ώστε να κρίνεται αναγκαίος περιορισμός στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας του ατόμου (Απαρέγκλιτα είναι τα εξής δικαιώματα: άρθρο 2- το δικαίωμα στη ζωή, 

άρθρο 3- απαγόρευση των βασανιστηρίων, άρθρο 4 παρ. 1- η απαγόρευση της δουλείας και το άρθρο 
7- η μη επιβολή ποινής άνευ νόμου).  

2.2.6 Είναι έτοιμα τα σύγχρονα κράτη και η κοινωνία των πολιτών για τις μελλοντικές 

προκλήσεις που αφορούν την θρησκευτική ελευθερία, στο σημερινό πολιτικό και κοινωνικό 

παγκοσμιοποιημένο γίγνεσθαι;  

Το δίκαιο σχετικά με τη θρησκεία εξελίσσεται ραγδαία. Συμβάλει στην καθιέρωση μιας 
πολιτιστικής βάσης για την ευρωπαϊκή ένωση και αναζητά διαρκώς να συγκεράσει τις ανάγκες της 

ολοκλήρωσης με το σεβασμό στην ταυτότητα και τον πολιτισμό των κρατών μελών. Οι κλασικές 
κατηγοριοποιήσεις όπως αυστηρός διαχωρισμός, κρατικές εκκλησίες ή συστήματα συνεργασίας 
έχουν χάσει τον διακριτικό τους χαρακτήρα. Το καίριο ερώτημα σήμερα είναι κατά πόσο το δίκαιο 

της θρησκείας εντός των κρατών μελών ανταποκρίνεται επαρκώς στις θρησκευτικές ανάγκες των 
πολιτών. Το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας αφορά κάθε πολίτη είτε είναι πιστός κάποιας 
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θρησκείας είτε όχι. Ανέκαθεν η Ευρώπη το μωσαϊκό πολιτισμών γλωσσών και θρησκειών καλούνταν 
να βρει τα μέσα να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που εμφανίζει ακριβώς η ίδια της η ταυτότητα. 
Σαφώς κάθε κράτος έχει την δική του ταυτότητα. Οι εποχές ωστόσο στις οποίες ζούμε εκτός από τις 

προκλήσεις που ανακύπτουν είναι ένας κόσμος σε μετακίνηση, ένας κόσμος που φέρει πολλαπλές 
ταυτότητες και αυτές οι ταυτότητες πρέπει να διατηρηθούν. Συγκεκριμένα όσον αφορά την θρησκεία 

και την θρησκευτική ταυτότητα του ατόμου, είναι εμφανές πλέον ότι υπάρχει μια στροφή προς αυτή. 
Το πλαίσιο προστασίας του δικαιώματος υφίσταται, δέχεται όμως ισχυρούς κλυδωνισμούς. Όπως 
είδαμε και από την νομολογία του ΕΔΔΑ, οι παραβιάσεις του άρθρου 9 είναι αρκετές. Θα πρέπει 

βέβαια να λαμβάνουμε υπόψη και τις υποθέσεις εκείνες που δεν φτάνουν στο ΕΔΔΑ ή δεν φτάνουν 
καν στα δικαστήρια. Υπάρχει πολύς δρόμος για να διανύσουν τα κράτη, ώστε οι επιταγές της 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μείωση των παραβιάσεων να είναι πραγματικότητα. 
Δυστυχώς η Ευρώπη δέχεται και σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο κοινωνίας πολλούς τριγμούς 
και έχει αρχίσει να διαφαίνεται αδυναμία να ανταπεξέλθει σε αυτούς. Το υποστηρικτικό πλαίσιο 

όμως είναι παρόν όπως παρούσα είναι και όλη η νομική πορεία προστασίας των δικαιωμάτων και 
περιμένουν να τεθούν σε εφαρμογή. 

Το δυσκολότερο όλων όμως είναι οι αλλαγές τις οποίες θα πρέπει να επιφέρει κάθε κράτος στο 
εσωτερικό του, ώστε να γίνει δυνατή η συμμόρφωση με την απόφαση αφού η παγκοσμιοποίηση 
διέπει σχεδόν κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Ειδικότερα οι αποφάσεις που αφορούν στη 

θρησκευτική ελευθερία ενέχουν θέματα αρκετά σημαντικά και τέτοιας φύσης που προκαλούν 
διάλογο ο οποίος δεν είναι πάντα επικερδής και καρποφόρος.  

Εκτός του κράτους το οποίο θέτει τους περιορισμούς και τις προκλήσεις σχετικά με την 
θρησκευτική ελευθερία, η παγκοσμιοποιημένη κοινωνία η ίδια αποτελεί τροχοπέδη. Φυσικά κάθε 
κοινωνία είναι διαφορετική στην Ευρώπη και έχουν αρχίσει να δείχνουν φόβο προς το ξένο και το 

διαφορετικό, με αποτέλεσμα οι προβλέψεις για το πώς θα αντιδράει η κοινωνία είναι δυσοίωνες. 
Η Ασία δεν έχει διαμορφώσει ακόμα κάποιο περιφερειακό σύστημα προστασίας των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και αυτό συμβαίνει διότι τα κράτη της δεν παρουσιάζουν κοινά 

χαρακτηριστικά, έχουν διαφορετικά προβλήματα. Όμως παρόλα αυτά στο πλαίσιο της ASEAN έχουν 
γίνει τα πρώτα βήματα για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

3. Συμπεράσματα – επίλογος 

Η θρησκευτική ελευθερία αποτελεί ένα από τα θεμέλια μίας δημοκρατικής κοινωνίας. 
Συγκαταλέγεται ανάμεσα στα θεμελιώδη στοιχεία της ταυτότητας των πιστών και της αντίληψης τους 

για τη ζωή, αποτελεί όμως ένα πολύτιμο αγαθό για όλους τους ανθρώπους και για τους 
θρησκευόμενους και για τους άθεους, τους αγνωστικιστές, τους σκεπτικιστές ακόμη και για τους 

θρησκευτικά αδιάφορους. Έτσι κατοχυρώθηκε μερικώς αρχικά ως ανεξιθρησκία και έπειτα πλήρως 
ως ατομικό δικαίωμα τόσο στη συνταγματική τάξη των κρατών όσο και στη διεθνή, κοινοτική και 
υπερεθνική έννομη τάξη.  

Στην εργασία αυτή θέσαμε το θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας σε συνάρτηση με το 
παγκοσμιοποιημένο γίγνεσθαι. Μπορεί να υπάρξει θρησκευτικό συναίσθημα και στην καλύτερη 

περίπτωση θρησκευτική ελευθερία αφού το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης απαιτεί συμπίεση της 
ατομικότητας και κατά συνέπεια μία ομαδοποίηση που αφορά και τη θρησκευτικότητα του 
ανθρώπου; Παράλληλα διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν περιορισμοί και παραβιάσεις αυτού του βασικού 

ανθρώπινου δικαιώματος το οποίο γίνεται φανερό μέσα από τις προσφυγές ατόμων ή οργανισμών 
στο ΕΔΔΑ, που θα μπορουσε κάποιος να πει ότι η παγκοσμιοποίηση βρήκε έναν πολύτιμο σύμμαχο 

για την εκπλήρωση των σκοπών της.  
Όσον αφορά τα σύγχρονα κράτη και την κοινωνία των πολιτών, παρατηρούμε ότι έχουν γίνει 

οι απαραίτητες προσαρμογές και τα περισσότερα κράτη έχουν εναρμονιστεί με τις αποφάσεις του 

ΕΔΔΑ. Επιπλέον, η ορθή στάση δεν είναι η αποπομπή για παράδειγμα ενός κράτους από το 
Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά η πίεση του μέσω του ελέγχου (monitoring) και της συνεργασίας 

(cooperation) να εφαρμόζει χωρίς παρεκκλίσεις τους κανόνες και τα πρότυπα του οργανισμού (SSM). 
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Βέβαια σε όλες μας τις θεωρήσεις πρέπει ννα λαμβάνουμε υπόψη μας το διαρκώς εξελισσόμενο 
φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, το οποίο θα απαιτεί συρρίκνωση της ατομικότητας αλλά και 
πιθανότατα των ατομικών δικαιωμάτων του ανθρώπου.   
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Περίληψη 

Καθώς οι εξελίξεις στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα είναι ραγδαίες και έχουν 

προκαλέσει νέες εξελίξεις στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, κρίθηκε αναγκαίο να τεθούν υπό 
διερεύνηση οι στάσεις και αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών σχετικά με την 
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πολυπολιτισμικότητα. Πάνω σε αυτό και επειδή η πόλη και η κοινωνία της Θεσσαλονίκης 
χαρακτηρίζεται διαχρονικά ως πολυπολιτισμική και με τον τίτλο πρωτεύουσα των προσφύγων, 
θεωρήθηκε σημαντικό να αποτελέσει μέρος της έρευνας αυτής. Έτσι, αντικείμενο της παρούσας 

εισήγησης είναι η διαπολιτισμικότητα σε συνάρτηση με το πολυπολιτισμικό παρελθόν της 
Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, ερευνήθηκαν οι στάσεις και οι αντιλήψεις του ανθρώπινου δυναμικού 

της εκπαίδευσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σχετικά με τη πολυπολιτισμικότητα, μαζί με τις 
προϋποθέσεις για την ένταξη του πολυπολιτισμικού αυτού παρελθόντος στο μάθημα της Ιστορίας. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν πως η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 

η ανανέωση των αναλυτικών προγραμμάτων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της 
πολυπολτισμικότητας είναι αναγκαία. 

 
Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμική εκπαίδευση, τοπική ιστορία, Θεσσαλονίκη 

1. Εισαγωγή 

Το φαινόμενο της συνύπαρξης διαφορετικών μεταξύ τους πολιτισμικών ομάδων στον ίδιο 
γεωγραφικό χώρο είναι ιστορικό και διαχρονικό. Η χώρα μας όπως και τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά 

κράτη, αποτελούν ιστορικά, διαπολιτισμικές και κοινωνικά ποικιλόμορφες οντότητες, στις οποίες 
βρίσκουμε σημαντικά και υπολογίσιμα ποσοστά ετεροτήτων. Η Ελλάδα από χώρα αποστολής 
μεταναστών που υπήρξε κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, μετατράπηκε, από την τελευταία δεκαετία του 

20ου αιώνα σε χώρα υποδοχής μεταναστών, με ξεκάθαρο πλέον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα. 
Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (2011) στη χώρα 

κατοικούν περίπου ένα εκατομμύριο μετανάστες και ομογενείς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 8,5% 
του συνολικού πληθυσμού. Το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας, ειδικά σήμερα, βρίσκεται σε 
μεγάλη έξαρση, καθώς η Ευρώπη βιώνει ένα πρωτοφανές προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα. 

Ειδικότερα, λόγω των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, το 2015 ξέσπασε η προσφυγική 
κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και αναζήτησαν καταφύγιο 1.321.600 πρόσφυγες αιτούντες 
ασύλου, εκ των οποίων το 30% είναι παιδιά (United Nations, 2015). Συγκεκριμένα στην Ελλάδα 

σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, υπάρχουν περισσότερα από 20.000 παιδιά προσφύγων με το 
48% να βρίσκεται σε ηλικία εκπαίδευσης (4-15 ετών) και το 12% σε προσχολική ηλικία (Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2017).  
Πιο συγκεκριμένα, από το 2015 και έπειτα, η χώρα μας αποτελεί χώρα υποδοχής χιλιάδων 

προσφύγων από την Συρία που στο ταξίδι τους για την Ευρώπη, περνούν από την Ελλάδα και σε 

αρκετές περιπτώσεις εγκαθίσταντο εδώ. Μάλιστα, η περίπτωση αυτή είναι και η πιο απαιτητική 
περίπτωση με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη η χώρα, καθώς σε μικρό χρονικό διάστημα 

υπολογίζεται σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ πως πέρασαν στην ελληνική επικράτεια 
58.000 πρόσφυγες αιτούντες ασύλου. Οι πρόσφυγες αυτοί κατάγονται σε μεγάλο ποσοστό από την 
Συρία και έπειτα από το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την Τουρκία (κουρδικής καταγωγής). 

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα, αλλά και τις 
ιδιαίτερες πολιτισμικές και θρησκευτικές καταβολές των προσφύγων, συνθέτουν ένα πολυδιάστατο 

ζήτημα που χωρίς την σωστή αντιμετώπιση μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ σαφέστατα απαιτεί νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, οικονομικές 
πρακτικές. Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στο σήμερα και στο ζήτημα της κοινωνικής 

αναγκαιότητας για την προώθηση μιας διαφορετικής προσέγγισης σε επίπεδο κοινωνικής και 
εκπαιδευτικής πολιτικής, εφόσον μέσα στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες του σήμερα, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκύπτουν ζητήματα αποκλεισμού, διακρίσεων και ανισοτήτων 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

Κατά συνέπεια λοιπόν, η πολυπολιτισμική αυτή πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας 

αντικατοπτρίζεται και στην εκπαίδευση. Σε αντίθεση, όμως με αυτή την πολιτισμική ετερογένεια, 
στο σχολείο κυριαρχεί ακόμη ο εθνοκεντρικός χαρακτήρας στην παρεχόμενη εκπαίδευση. Αντίληψη 

όμως, που δεν βοηθάει ιδιαίτερα στην ισότιμη ένταξη των αλλοδαπών μαθητών/ριών στο ελληνικό 
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σχολείο. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στην διαπολιτισμική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί τη γέφυρα 
επικοινωνίας δύο ή περισσοτέρων πολιτισμών και ουσιαστικά δημιουργήθηκε ως απάντηση στις 
εκπαιδευτικές προκλήσεις που προκύπτουν από την νέα πολυπολιτισμική σχολική πραγματικότητα 

(Coelho, 2007· Pagani, Robustelli & Martinelli, 2011). Άλλωστε, όλα τα έθνη σήμερα για να 
συνεχίσουν την πορεία τους με αδιαίρετες κοινωνίες, οφείλουν να επαναπροσανατολίσουν ριζικά τα 

πρότυπα συλλογικής κατανόησης και αυτοπροσδιορισμού τους. 
Με αφορμή όλα τα παραπάνω, και επειδή οι διεργασίες που πραγματοποιούνται στο σχολείο 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις αξίες των νεαρών μαθητών/ριών και κατ’ επέκταση τη πορεία 

τους ως πολίτες, η καλλιέργεια διαπολιτισμικής ικανότητας κρίνεται αναγκαία. Στο πλαίσιο της 
παρούσας έρευνας, έμφαση δίνεται στο μάθημα της ιστορίας και συγκεκριμένα στην τοπική ιστορία 

της Θεσσαλονίκης. Μία πόλη, η οποία αποτέλεσε σταυροδρόμι ανατολής και δύσης, όπου 
αναπτύχθηκαν πολλοί πολιτισμοί με διαφορετική μητρική γλώσσα, θρησκεία και κουλτούρα 
(Mazower, 2006· Αναστασιάδου, 2008). Έτσι καθώς, το αναλυτικό πρόγραμμα δε φαίνεται να 

λαμβάνει υπόψη του την παρουσία αλλοδαπών μαθητών/ριών στα ελληνικά σχολεία, αλλά ούτε και 
να προάγει το πολυπολιτισμικό παρελθόν του τόπου, θεωρήθηκε σημαντικό να τεθεί στο επίκεντρο 

η πολυπολιτισμική ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι οι ενεργά συμμετέχοντες στην 
εκπαίδευση να ανιχνεύσουν το ιδιαίτερο φορτίο ιστορικής και κοινωνικής μνήμης που εγγράφεται 
στο περιβάλλον που ζούν και δραστηριοποιούντε, προωθώντας παράλληλα τη τοπική ιστορία της 

Θεσσαλονίκης με διαπολιτισμικό όμως πρίσμα, όπου οι δομές, τα συστήματα και οι μεθοδολογίες θα 
τεθούν στην υπηρεσία όλων των παιδιών, με σκοπό την καλλιέργεια και ανάπτυξη του 

αλληλοσεβασμού, της ανεκτικότητας προς το διαφορετικό και κυρίως της κριτικής και ιστορικής 
σκέψης. 

2. Κυρίως μέρος 

Σκοπός της ερευντηικής αυτής εργασίας είναι να μελετηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις του 
ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης αναφορικά με την έννοια της πολυπολιτισμικότητας γενικά 
και ειδικότερα του πολυπολιτισμικού παρελθόντος της πόλης της Θεσσαλονίκης. Ως ανθρώπινο 

δυναμικό εννοείται στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, οι δάσκαλοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(κλάδος ΠΕ 70), οι οποίοι εργάζονται στα δημόσια γενικά δημοτικά σχολεία του νομού 

Θεσσαλονίκης. Επίσης, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη του πολυπολιτισμικού 
παρελθόντος της Θεσσαλονίκης στο μάθημα της Ιστορίας. Εστιάζοντας στις απόψεις και τις στάσεις 
τους, θα αναλυθούν οι διαστάσεις αυτών, με σκοπό να προταθούν εκπαιδευτικές λύσεις για την 

υπέρβασή τους. Κρίνεται σημαντικό το γεγονός πως στη χώρα μας, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, 
δεν έχει επιχειρηθεί έως τώρα παρόμοια έρευνα σχετικά με την πολυπολιτισμική ιστορία της 

Θεσσαλονίκης, τις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με αυτό και την αλληλεπίδραση που αυτές 
οι απόψεις και στάσεις συντελούν ήδη και μπορούν εν δυνάμει να συντελέσουν στο άμεσο μέλλον, 
αλλά και τις εκπαιδευτικές προεκτάσεις του θέματος αυτού. 

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η 
εκπαίδευση που συντελείται στο διάστημα της ηλικίας των μαθητών/ριών σε αυτή τη βαθμίδα της 

εκπαίδευσης, εφόσον είναι γενικά παραδεκτό το γεγονός πως στις μικρές ηλικίες μπορούν να 
πραγματοποιηθούν σημαντικές παρεμβάσεις και βελτιώσεις (Dougherty, 2014). Ζητούμενο είναι 
ουσιαστικά, η σκιαγράφηση των πραγματικών γνώσεων, απόψεων και αντιλήψεων των δασκάλων, 

εφόσον αυτοί με τη στάση και το εκπαιδευτικό τους έργο συντελούν και επηρεάζουν αδιαμφισβήτητα 
τη διαμόρφωση των πεποιθήσεων και των απόψεων που εν τέλει οι μαθητές/ριες τους σχηματίζουν. 

Επιπροσθέτως, συνδέονται με την διάπλαση των προσωπικοτήτων και των αξιών των μαθητών και 
των μαθητριών τους και αυριανών πολιτών. 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση που απασχολεί την έρευνα αυτή, αποτελεί ένα σχετικά νέο πεδίο 

στην εκπαίδευση, καθώς ουσιαστικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει αρχίσει να απασχολεί στη 
πράξη τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τις υφιστάμενες αρχές και να πραγματοποιούνται σχετικές 

επιμορφώσεις ή να εισάγεται αντίστοιχο περιεχόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία (Mitakidou, 
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2011). Το μοντέλο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προάγει την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
διαφορετικών κοινοτήτων με γνώμονα τον σεβασμό, την αποδοχή, την αλληλεγγύη και την ισοτιμία 
όσον αφορά το κράτος και τις δεσμεύσεις του απέναντι στους πολίτες του. Βασική αρχή της 

εκπαίδευσης αυτής είναι η συλλογική συνείδηση, η οποία υπερβαίνει τα όρια των ομάδων, σέβεται 
τον κάθε πολιτισμό και βλέπει την διαφορετικότητα ως προτέρημα (Banks, 2015). Αποτελεί 

ουσιαστικά μια «γέφυρα» επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους πολιτισμούς με σκοπό την 
υπέρβαση των πολιτισμικών ορίων, χωρίς να προχωρά σε αξιολογικές ιεραρχήσεις και πάντα στη 
βάση της ισοτιμίας (Γκόβαρης, 2002· Τζωρτζοπούλου & Κοτζαμάνη, 2008). 

Η ενασχόληση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, αν και επιβεβλημένη επειδή κανείς δε μπορεί 
να αρνηθεί το γεγονός πως στις αίθουσες των ελληνικών σχολείων φοιτά πια μεγάλος αριθμός 

αλλοδαπών/αλλόγλωσσων παιδιών, γίνεται συνήθως χάρη στο προσωπικό ενδιαφέρον των 
δασκάλων χωρίς να υπάρχει κάποια σημαντική προτροπή ή υποστηρικτική δομή από το εκπαιδευτικό 
σύστημα. Έτσι, σπουδαίο ρόλο διαδραματίζουν οι στάσεις και οι πεποιθήσεις που οι εκπαιδευτικοί 

έχουν για την ταυτότητα και την ετερότητα, οι οποίες κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την διαπολιτισμική 
τους ικανότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Παράλληλα, η έρευνα αυτή προσδιορίζει και την τάση των εκπαιδευτικών για 
επιμόρφωση ή εξειδίκευση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τοπικής ιστορίας, γεγονός 
που δίνει σημαντικά δεδομένα για την επαγγελματική τους ταυτότητα και ευελιξία.  

Επιπλέον, η παρούσα έρευνα έρχεται να καλύψει ένα κενό στον ελληνικό ερευνητικό χώρο, 
εφόσον στη χώρα μας μεσολάβησε μία δεκαετία μεγάλων αλλαγών σε οικονομικό και κοινωνικό 

επίπεδο (οικονομική και προσφυγική κρίση) και κρίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον να διερευνήσουμε 
και να προσδιορίσουμε τις αντιλήψεις που στο διάστημα αυτό διαμορφώθηκαν. Σε μια περίοδο, 
μάλιστα, όπου ολοένα και περισσότερο αναπτύσσεται η εθνικιστική ρητορική στη χώρα μας, αλλά 

και δυστυχώς σε πολλές ακόμη χώρες της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου, είναι ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον να μελετηθούν οι απόψεις αυτές και μαζί οι παράγοντες που τις διαμορφώνουν όπως και 
οι πιθανές συνέπειες που αυτές μπορεί να αποφέρουν.  

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος με το 

αντίστοιχο εργαλείο, το ερωτηματολόγιο. Η ποσοτική έρευνα επιλέχτηκε επειδή οι υπό-μελέτη 
έννοιες είναι μετρήσιμες, συνεπώς είναι εφικτό για την ερευνήτρια να μετρήσει τον βαθμό 
συμφωνίας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, με αντικειμενικό τρόπο, χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια 

κλίμακας Likert (Bell, 2001). Επιπλέον, στόχος της ποσοτικής έρευνας, είναι η γενίκευση δηλαδή η 
περιγραφή μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών του πληθυσμού, η συλλογή πληροφοριών (μέσω 

ερωτηματολόγιων) σχετικά με το τι αντιλήψεις, απόψεις, γνώσεις, στάσεις ή συμπεριφορές, έχει ένα 
συγκεκριμένο δείγμα του πληθυσμού. Το εργαλείο της ποσοτικής έρευνας είναι ένα ανώνυμα 
αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, 

δίνοντας τη δυνατότητα συστηματικής συλλογής στοιχείων από μεγάλο αριθμό ατόμων (Cohen, 
Manion & Morrison, 2008). Με τη χρήση των ερωτηματολογίων μπορούν τα αποτελέσματα που 

παράγονται να συγκριθούν, να ποσοτικοποιηθούν και να αναλυθούν στατιστικά μετατρέποντας τις 
απαντήσεις των ερωτώμενων σε στατιστικούς δείκτες που διευκολύνουν την εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων (Κυριαζή, 1999). Μάλιστα, για την μελέτη στάσεων και αντιλήψεων, η χρήση 

ερωτηματολογίων θεωρείται η καταλληλότερη και πιο δημοφιλής μέθοδος (Βάμβουκας, 1991· 
Verma & Mallick, 2004). Ο πληθυσμός αναφοράς της έρευνας είναι οι δάσκαλοι γενικών τάξεων 

κλάδου ΠΕ 70 δημόσιων σχολείων και όχι ενισχυτικής διδασκαλίας, παράλληλης στήριξης, Ειδικής 
Αγωγής ή διαπολιτισμικών σχολείων. Η γεωγραφική περιοχή του δείγματος είναι ο νομός 
Θεσσαλονίκης, όλα τα σχολεία δηλαδή που υπάγονται στις δύο διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εκείνες της Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ακόμη, περιλαμβάνει όλες τις 
μορφές επαγγελματικής δέσμευσης με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (μόνιμοι, 

αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, νεοδιόριστοι). 
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Το συγκεκριμένο, λοιπόν, ερευνητικό εργαλείο κρίθηκε κατάλληλο για την παρούσα έρευνα, 
καθώς εκτιμάται πως ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της μελέτης αυτής. 
Μάλιστα, είναι σημαντικό να αναφερθεί  το γεγονός πως οι απαντήσεις των υποκειμένων μπορούν 

σε ένα μεγάλο βαθμό να χαρακτηριστούν πηγαίες και αυθόρμητες, αφού κατά τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου δεν ήταν εφικτή η ανάγνωση του συνόλου των ερωτήσεων. Για να περιοριστεί η 

πιθανότητα στα υποκείμενα της έρευνας να ψεύδονται ή να παρουσιάσουν διαφορετικές αντιδράσεις 
από τις αληθινές τους συμπεριφορές, κατά την ηλεκτρονική δημιουργία του ερωτηματολογίου, 
επιλέχτηκε η δυνατότητα υποχρεωτικής απάντησης από τους συμμετέχοντες σε κάθε ομάδα 

ερωτήσεων, με αποτέλεσμα την διαδοχική εμφάνιση του ερωτηματολογίου χωρισμένο σε τέσσερα 
μέρη. Έτσι, οι ερωτώμενοι δεν είχαν τη δυνατότητα να διαβάσουν τις παρακάτω ερωτήσεις, αλλά  να 

προχωρούν διαδοχικά στα υπόλοιπα μέρη του ερωτηματολογίου, γεγονός που βοήθησε στο να 
δοθούν αυθόρμητες αντιδράσεις, αποφεύγοντας, όσο είναι εφικτό, τις εκλογικευμένες απαντήσεις. 
Ακόμη, η παντελής απουσία της ερευνήτριας κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και η 

ιδιωτικότητα που προσφέρει η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, συμβάλλει στο να 
σημειώνονται συχνά ειλικρινείς απαντήσεις σε «ευαίσθητες» ερωτήσεις που αφορούν στάσεις και 

αντιλήψεις σε επίμαχα ζητήματα. 
Σχετικά με την στάθμιση του ερωτηματολογίου, η σύνθεσή του πραγματοποιήθηκε μετά από 

μελέτη σχετικών ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία, επικοινωνία και επαφή με δασκάλους που 

ασχολούνται με ζητήματα διαπολιτισμικότητας και τοπικής ιστορίας, οι οποίοι μέσα από τα στοιχεία 
που μας έδωσαν προέκυψε το πρώτο υλικό για τη σύνθεση του ερωτηματολογίου. Η αξιολόγηση της 

αξιοπιστίας έγινε με επαναληπτικές μετρήσεις και πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη διενέργεια 
πιλοτικής εφαρμογής (pilot study) pre-test σε τριάντα συμμετέχοντες του πληθυσμού. Η εφαρμογή 
αυτή αποτέλεσε μια προκαταρκτική εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του 

ερωτηματολογίου, με στόχο να διορθωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα λάθη και οι παραλείψεις. 
Ο έλεγχος αφορούσε κυρίως το επίπεδο κατανοητής και σωστής διατύπωσης των ερωτήσεων, τον 
χρόνο συμπλήρωσης, το ενδιαφέρον των ερωτώμενων και την εμφάνιση του ερωτηματολογίου. Οι 

διορθώσεις οδήγησαν σε ένα νέο βελτιωμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο ακολούθως, υποβλήθηκε σε 
νέα πιλοτική μελέτη test - retest. Η τελική στάθμιση του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει το 

ηλεκτρονικό μοίρασμα του βελτιωμένου ερωτηματολογίου στο ίδιο δείγμα δυο διαδοχικές φορές σε 
ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα (σε δεκαπέντε μέρες) και κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Σε αυτή 
την περίπτωση αξιολογήθηκε η σταθερότητα των απαντήσεων μέσω της στατιστικής συσχέτισης 

ανάμεσα στις δύο βαθμολογίες. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων αυτού του ερωτηματολογίου 
κατέδειξε την οριστική εγκυρότητα και αξιοπιστία των ερωτημάτων του ερευνητικού εργαλείου. Το 

ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε αποτελείται από τέσσερις διαφορετικές ομάδες ερωτήσεων, η 
κάθε μία εκ των οποίων αφορά στη διερεύνηση διαφορετικών στάσεων, αντιλήψεων και 
πληροφοριών. Ειδικότερα, περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία, τη 

διαπολιτισμικότητα, την ιστορική εκπαίδευση και την τοπική ιστορία. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Από τη διερεύνηση των ευρημάτων οδηγηθήκαμε σε διάφορα αποτελέσματα, στην 
συγκεκριμένη εργασία όμως παρουσιάζονται ορισμένα από αυτά. Τα γραφήματα που παρατίθενται 
παρακάτω είναι καίρια και είναι κυρίως εκείνα που οδήγησαν στην έγκυρη στήριξη των 

συμπερασμάτων που με τη σειρά τους θα αναφερθούν στο επόμενο κεφάλαιο. Αρχικά, οι απαντήσεις 
που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί περιγράφοντας το τί είναι  διαπολιτισμική εκπαίδευση μαρτυρά τις 

ελλιπείς και επιφανειακές γνώσεις που έχουν για τις βασικές αρχές που διέπουν τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση. Αυτό γιατί, το 50,5% των ερωτώμενων προσδιόρισαν με ακατάλληλους και άτοπους 
όρους τη σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το 26,2% όρισε τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση ως την ένταξη των αλλοδαπών μαθητών/ριών και το 24,3% ως εκπαίδευση που 
απευθύνεται στα παιδιά που προέρχονται από διαφορετικό εθνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Ενώ, 

σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αυτή δεν αποσκοπεί ούτε στην 
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ένταξη, αλλά ούτε στην αφομοίωση των αλλοδαπών στη κυρίαρχη κοινωνία και σαφέστατα 
απευθύνεται σε όλο το πλήθος των μαθητών, όχι μόνο των ξένων, αλλά και των ντόπιων. Πιο κοντά 
σε αυτά που ορίζει η διεθνής και εγχώρια βιβλιογραφία ως πραγματικά διαπολιτισμική εκπαίδευση, 

βρέθηκε το 26,2% που θεωρεί διαπολιτισμική την εκπαίδευση που στοχεύει στην καταπολέμηση των 
στερεοτύπων και το 21,1% ως εκπαίδευση χωρίς διαχωρισμούς και διακρίσεις. 

 
Γράφημα 1: Τι σημαίνει για εσάς Διαπολιτισμική Εκπαίδευση; 

 

Ισχυρισμός που ενισχύεται και από την κρίση των ίδιων των εκπαιδευτικών, αφού όπως 
φαίνεται από το γράφημα 2, παραδέχονται πως δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για να διδάξουν σε 

μια πολυπολιτισμική τάξη, με το 55,2% να το δηλώνει με σαφή τρόπο και το 27,4% να δηλώνει έχει 
εκπαιδευτεί μερικώς. Από την άλλη, μόλις το 17,4% προσδιορίζει ξεκάθαρα πως έχει λάβει την 
κατάλληλη κατάρτιση για την διδασκαλία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Αδιαμφισβήτητα, για 

το γεγονός αυτό ευθύνεται και η υφισταμένη εκπαιδευτική πολιτική για τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, εφόσον δεν παρέχεται επίσημα κάποια επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς σχετικά με 

αυτά τα ζητήματα. 

 
Γράφημα 2: Έχω εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να διδάξω σε μια πολυπολιτισμική τάξη.  

 

Η πολιτική αυτή είναι εμφανής και από το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων και 
των σχολικών εγχειριδίων. Όπως φαίνεται και στο γράφημα 3, ρωτήσαμε τους δασκάλους σχετικά 
με αυτά και αν θεωρούν πως με το περιεχόμενό τους ανταποκρίνονται στις πολυπολιτισμικές τάξεις. 
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Η πλειοψηφία θεωρεί πως δεν ανταποκρίνονται καθόλου με ποσοστό 60%, ενώ το 35,4% σχολίασε 
ως λίγο το βαθμό στον οποίο τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά βιβλία μπορούν να 
ανταποκριθούν σε τάξεις με παιδιά από διαφορετικά εθνοτικά, γλωσσικά και πολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Μόνο το 4.4% των δασκάλων πιστεύει πως αυτά ανταποκρίνονται αρκετά στις 
πολυπολιτισμικές τάξεις, ενώ μόλις το 0.2% του δείγματος πιστεύει πως ανταποκρίνονται πολύ. 

Ευρήματα που αποδεικνύουν πως η κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα μας για τη 
πολυπολιτισμικότητα δεν χαίρει της εκτίμησης των ίδιων των εκπαιδευτικών και σαφώς δεν 
ανταποκρίνεται στη πολυπολιτισμική πραγματικότητα που επικρατεί σήμερα στη χώρα. Μάλιστα, 

όπως είναι εμφανές και από το γράφημα 4, οι ίδιοι οι δάσκαλοι ιεράρχησαν το αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών ως το μεγαλύτερο εμπόδιο στη προσπάθεια εφαρμογής της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Μάλιστα, σχεδόν ίσο ποσοστό στη κλίμακα αυτή, έδωσαν στην απουσία προτροπής ενασχολήσης με 
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση από τις προϊστάμενες αρχές. Και οι δύο παράγοντες αυτοί σχετίζονται 
άμεσα με την κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν κατά 

τη διδασκαλία τους. Έτσι, οι δάσκαλοι επισημαίνουν με τον τρόπο αυτό το γεγονός πως εφόσον από 
τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, τα σχολικά εγχειρίδια και από την γενικότερη εκπαιδευτική 

πολιτική τους ελληνικού κράτους απουσιάζουν οι αναφορές στη πολυπολιτισμικότητα και συνεπώς 
η υπόδειξη για εφαρμογή διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, είναι δύσκολο έως και ακατόρθωτο να 
υλοποιήσουν στη πράξη τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και να διδάξουν με 

διαπολιτισμική οπτική.  

 
Γράφημα 3: Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και τα σχολικά βιβλία με το περιεχόμενό τους ανταποκρίνονται στις 

πολυπολιτισμικές τάξεις. 

 

 
Γράφημα 4: Παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη διδασκαλία με διαπολιτισμική οπτική.  
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Ενδεικτικό όλων των παραπάνω είναι και το γεγονός πως η πλειοψηφία των ερωτώμενων 
προτιμά η ύλη του μαθήματος της Ιστορίας να είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη που σήμερα 
διδάσκουν. Πιο συγκεκριμένα, όπως παρατηρείται και από το γράφημα 5, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

πως το περιεχόμενο της ύλης της σχολικής Ιστορίας θα πρέπει πρώτα να συμπεριλαμβάνει την 
Τοπική Ιστορία (4.19), αλλά και να είναι μοιρασμένη ανάμεσα στην Ελληνική ιστορία, τη 

Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια (4.10). 
 

 
Γράφημα 5: Η ύλη της σχολικής Ιστορίας πρέπει να είναι: 

 
Αναφορικά με την τοπική ιστορία και πιο συγκεκριμένα με τη πολυπολιτισμική ιστορία της 

Θεσσαλονίκης, παρατηρείται το εξής: όπως παρουσιάζεται και στο γράφημα 6 στο υποθετικό 
σενάριο διδασκαλίας ενός προγράμματος Τοπικής Ιστορίας της Θεσσαλονίκης η συντριπτική 
πλειοψηφία των δασκάλων (93,95%) θα επέλεγε να συμπεριλάβει και την πολυπολιτισμική ιστορία 

της πόλης.  

 
Γράφημα 6: Σε περίπτωση που θα υλοποιούσατε ένα πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας της Θεσσαλονίκης θα επιλέγατε να 

ασχοληθείτε με το πολυπολιτισμικό παρελθόν της πόλης; 

 

Παρακάτω όμως οι ίδιοι ρωτήθηκαν εάν είναι διατεθειμένοι στη πράξη να εφαρμόσουν ένα 
πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας με θέμα την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης και στη περίπτωση 
αυτή από τη συντριπτική πλειοψηφία που σημειώθηκε στο υποθετικό ενδεχόμενο, οι διατεθειμένοι 
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στη πράξη είναι λίγοι παραπάνω από τους μισούς με ποσοστό 66,59%, ενώ το 33,41% δηλώνει όχι 
στο ενδεχόμενο αυτό. Φυσικά, δεν κρίνεται τυχαίο το γεγονός πως ενώ σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι 
χαρακτήρισαν σημαντική την πολυπολιτισμική ιστορία της Θεσσαλονίκης, στη πράξη διστάζουν να 

υλοποιήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα.   

 
Γράφημα 7: Είστε διατεθιμένοι να υλοποιήσετε ένα πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας  

με θέμα την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης; 

 
Στη συζήτηση για τους λόγους που κρατούν επιφυλακτικούς τους εκπαιδευτικούς στο να 

διδάξουν την πολυπολιτισμική ιστορία της Θεσσαλονίκης, διαφωτιστικό είναι το παρακάτω γράφημα 
σύμφωνα με το οποίο επιβεβαιώνονται τα ζητήματα που μας απασχόλησαν και πρωτύτερα σχετικά 
με την εκπαιδευτική πολιτική. Ειδικότερα, οι ερωτώμενοι αναφέρουν ως κυριότερα εμπόδια στη 

διδασκαλία της πολυπολιτισμικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης: την απουσία της από την ύλη του 
σχολικού βιβλίου και του προγράμματος σπουδών καθώς ακόμη και πρακτικές δυσκολίες. Όσον 

αφορά την ύλη, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να 
ολοκληρώσουν κατά τη διδασκαλία τους σε ένα σχολικό έτος την διδακτέα ύλη που δίνεται από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα, καλείται η εκπαιδευτική διαδικασία να 

συμβαδίζει με το πρόγραμμα σπουδών που δημοσιεύεται με υπουργική απόφαση για το κάθε μάθημα, 
έτσι και για το αντίστοιχο μάθημα της Ιστορίας, στο οποίο και περιγράφεται αναλυτικά ο σκοπός της 

διδασκαλίας του μαθήματος, οι διδακτικές ενότητες με άξονες γνωστικού περιεχομένου, στόχοι και 
ενδεικτικές δραστηριότητες. Επιπροσθέτως, αναφέρονται και οι πρακτικοί λόγοι, κάνοντας λόγο 
προφανώς για την έλλειψη χρόνου αφού όπως ειπώθηκε και πρωτύτερα οι δάσκαλοι καλούνται 

πρωτίστως να ολοκληρώσουν τη διδασκαλία των ιστορικών ζητημάτων που αναφέρονται στη 
διδακτέα ύλη. Τέλος, σύμφωνα με τους ερωτώμενους το γεγονός πως δεν παρέχεται το κατάλληλο 

εποπτικό υλικό αποτελεί και αυτό εμπόδιο στη διδασκαλία της πολυπολιτισμικής ιστορίας της 
Θεσσαλονίκης. Έτσι, οι πρώτοι τέσσερις λόγοι που έθεσαν οι εκπαιδευτικοί ως εμπόδια έχουν να 
κάνουν με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και σε 

πολλές περιπτώσεις, όπως είναι εμφανές, τους κρατά δέσμιους και τους περιορίζει στο να ασκούν 
παθητικά την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική. 
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Γράφημα 8: Αν όχι, πρόκειται επειδή 

3. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούμε να 
διατυπώσουμε τα παρακάτω συμπεράσματα. Αρχικά, το σύνολο του δείγματος των εκπαιδευτικών 

δυσκολεύεται αρκετά να προσδιορίσει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, εκφράζοντας απόψεις που 
ουδεμία σχέση έχουν με τις θεμελιώδεις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έτσι όπως 
περιγράφονται στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Μάλιστα, οι μισοί δάσκαλοι προσδιόρισαν τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση με αναχρονιστικές και ξεπερασμένες αντιλήψεις, εκφράζοντας 
ουσιαστικά πεποιθήσεις μη αποδοχής των αλλοδαπών και αλλόγλωσσων παιδιών. Το συμπέρασμα 

αυτό ενισχύεται και από την παραδοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών πως δεν έχουν εκπαιδευτεί 
κατάλληλα για να διδάξουν σε μια πολυπολιτισμική τάξη. Στο σημείο αυτό, λόγος πρέπει να γίνει 
για την ελλιπή επιμόρφωση των δασκάλων, η οποία είναι απαραίτητη όπως φαίνεται και από τα 

πορίσματα της έρευνας για την ανανέωση των γνώσεών τους και τη βελτίωση της ποιότητας της 
παρεχόμενης μόρφωσης, ειδικά σήμερα που η κατάσταση στα ελληνικά σχολεία είναι ιδιαίτερα 

απαιτητική και δοκιμάζεται από σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα.  
Επίσης, μέσα από τα πορίσματα της έρευνας βλέπουμε τους εκπαιδευτικούς να επισημαίνουν 

πως το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα σχολικά εγχειρίδια και η υποχρέωση ολοκλήρωσης της 

διδακτέας ύλης περιορίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την πρόθεσή τους να εφαρμόσουν 
διαφοροποιημένη διδασκαλία και περιεχόμενο ιδιαίτερα κατά το μάθημα της Ιστορίας. Αυτοί οι 

αποτρεπτικοί παράγοντες συνδέονται αδιαμφισβήτητα με την κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική για 
την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που χαράσσεται από την εκάστοτε πολιτεία. Σαφώς αποδεικνύεται 
πως όχι απλώς υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου σχετικά με τη διαχείριση της 

πολυπολιτισμικότητας στα ελληνικά σχολεία, αλλά η ήδη υφιστάμενη πολιτική περιορίζει τη 
διδακτική και εκπαιδευτική πράξη των διδασκόντων σε συγκεκριμένο πλαίσιο, χωρίς να τους 

επιτρέπει να είναι ευέλικτοι ανάλογα με τις ιδιαίτερες δυνατότητες και ανάγκες που μπορεί να έχει η 
τάξη τους και οι μαθητές/ριές τους.  

Επομένως, θεωρείται αναγκαία μία καθιερωμένη από την πλευρά της πολιτείας συστηματική 

και συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διαπολιτισμικότητας, ώστε αυτοί να 
ενημερωθούν, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και αντιλήψεις, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
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υποστηρίξουν και να προωθήσουν μέσω της διδασκαλίας τους νέα διδακτικά αντικείμενα όπως είναι 
η Τοπική Ιστορία και σαφώς την απόρριψη των στερεοτύπων, την καταπολέμηση των διακρίσεων 
και την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των μαθητών/ριών με αλληλοσεβασμό. Ακολούθως, προτείνεται 

και η πολιτεία να μεταβεί σε περαιτέρω αλλαγές, οι οποίες θα ανταποκρίνονται καλύτερα στην 
πολυπολιτισμική πραγματικότητα του ελληνικού σχολείου, δίνοντας τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ευελιξία στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες 
των μαθητών/ριών τους.  
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ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ 
ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Σπυρίδωνος Βερόνικα 

Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας 

MA LRM 
 

Καρανικόλα Ζωή 

Δρ. ΣΕΠ LRM51,Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 
 

Ζωγόπουλος Κων/νος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Msc Διοίκηση Εκπαίδευσης 

 

Περίληψη 

Η διαγλωσσικότητα αφορά στις επικοινωνιακές πρακτικές που ξεπερνούν τα καθορισμένα 
γλωσσικά συστήματα και έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς «τρίτου χώρου» για τους 
δίγλωσσους μαθητές/τριες. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της 

επίδρασης δημογραφικών χαρακτηριστικών εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στις αντιλήψεις τους για 
τις στάσεις που υιοθετούν σε θέματα διαγλωσσικότητας και σε διαγλωσσικές πρακτικές που 

χρησιμοποιούν στην τάξη. Ακολουθήθηκε η ποσοτική μεθοδολογία και τα δεδομένα συλλέχθηκαν 
μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Τα δεδομένα που προέκυψαν από τους 154 συμμετέχοντες 
αναλύθηκαν με τη χρήση SPSS 26.0. Η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 

εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τις στάσεις τους και τις πρακτικές που χρησιμοποιούν στη 
διδασκαλία είναι σχετικά μικρή. Η ηλικία των συμμετεχόντων επιδρά στις πρακτικές που 

χρησιμοποιούν για τη διδασκαλία και την ενθάρρυνση των μαθητών. Η επίδραση των σπουδών ή οι 
γνώσεις που έχουν σε θέματα διαγλωσσικότητας επιδρούν θετικά μόνο ως προς τις στάσεις που 
υιοθετούν σε θέματα διαγλωσσικότητας. Τέλος, τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας και το επίπεδο 

σπουδών επιδρούν θετικά στις στάσεις που υιοθετούν σε θέματα διαγλωσσικότητας και στις 
πρακτικές που χρησιμοποιούν στην τάξη.  

 

Λέξεις κλειδιά: διαγλωσσικότητα, στάσεις, πρακτικές, γλωσσική εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Η διαγλωσσικότητα (translanguaging) είναι μία σχετικά νέα έννοια που έχει προκαλέσει το 
επιστημονικό ενδιαφέρον στον τομέα της εκπαίδευσης. Ο όρος αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τον 

Cen Williams (1994) προκειμένου να περιγράψει την εκπαιδευτική διαδικασία που χρησιμοποιούταν 
σε δίγλωσσα σχολεία της Ουαλίας, κατά την οποία οι μαθητές διδάσκονταν στα Ουαλικά και 
απαντούσαν στα Αγγλικά ή το αντίστροφο. Με αυτό τον τρόπο, η μία γλώσσα ενισχύει την άλλη και 

οι μαθητές αναπτύσσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους παράλληλα και στις δύο γλώσσες (Williams, 
2002). Στη συνέχεια, η έννοια διευρύνθηκε και από την απλή περιγραφή μιας συγκεκριμένης 

πρακτικής εξελίχθηκε σε θεωρητικό πλαίσιο (Li, 2018).  
Η διαγλωσσικότητα, λοιπόν, αναφέρεται πλέον στην αξιοποίηση ολόκληρου του γλωσσικού 

ρεπερτορίου του ομιλητή, ανεξάρτητα από τα όρια των «επίσημων» γλωσσών (Otheguy et al., 2015). 

Μέσα από το πρίσμα της διαγλωσσικότητας, οι ομιλητές κατέχουν μία ενιαία νοητική γραμματική 
και κάθε φορά που μιλούν δεν εναλλάσσουν ξεχωριστές γλώσσες, αλλά επιλέγουν τα στοιχεία που 

χρειάζονται ανά περίσταση (Otheguy et al., 2015). Επίσης, η διαγλωσσικότητα αναγνωρίζει τα άτομα 
που μαθαίνουν μια γλώσσα ως «αναδυόμενους δίγλωσσους» αντί να τους αντιμετωπίζει ως ελλιπείς 
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απέναντι στο πρότυπο των φυσικών ομιλητών (Garcia, 2009). Εξάλλου, ο στόχος δεν είναι η 
αντικατάσταση μίας γλώσσας από κάποια άλλη αλλά η απόκτηση μίας επιπλέον γλώσσας (Li, 2018). 

Στην εκπαίδευση ξένων γλωσσών υπάρχει ακόμα μια προκατάληψη υπέρ της αποκλειστικής 

χρήσης της γλώσσας-στόχου και του διαχωρισμού των γλωσσών (Escobar & Dillard-Paltrineri, 2015· 
Wang, 2019), παρά τα στοιχεία που δείχνουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης της πρώτης γλώσσας 

(Hall & Cook, 2012) και των διαγλωσσικών πρακτικών (Κουτούλης, 2016). Η πρώτη γλώσσα 
αποτελεί εργαλείο σκέψης και επικοινωνίας καθώς και πηγή γνώσεων και αντιλήψεων και μπορεί να 
συμβάλλει σημαντικά στην εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας.  

Σύμφωνα με την Wang (2013), υπάρχουν τρεις κύριες λειτουργίες της διαγλωσσικότητας στην 
τάξη: 

• Επεξηγηματική λειτουργία: χρήση της πρώτης γλώσσας των μαθητών (Γ1) από τον καθηγητή 
για επεξήγηση μεταγλωσσικών στοιχείων, έλεγχο κατανόησης και υποστήριξη εκμάθησης. 

• Διαχειριστική λειτουργία: χρήση της Γ1 για οδηγίες, ανατροφοδότηση και ανάθεση 
καθηκόντων ή εξετάσεων. 

• Διαδραστική λειτουργία: χρήση της Γ1 για επικοινωνία και βοήθεια μεταξύ μαθητών. 

Επιπρόσθετα, η Wang (2013) αναφέρει και μία τέταρτη λειτουργία: την αρνητική, η οποία 
περιγράφει κάποιες επιζήμιες χρήσεις της Γ1: παρεξηγήσεις, λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, καθώς 

και μη απαραίτητη αποφυγή της Γ1.  
H αξιοποίηση διαγλωσσικών πρακτικών στην τάξη μπορεί να επιφέρει πολλά οφέλη. Ο 

Koυτούλης (2016) αναφέρει τέσσερις κατηγορίες: γλωσσικά, γνωστικά, ψυχο-συναισθηματικά και 
κοινωνικά οφέλη. Σύμφωνα με τους Lewis, Jones & Baker (2012), η διαγλωσσικότητα μεγιστοποιεί 
την κατανόηση της γλώσσας-στόχου και την πρόοδο σε αυτήν και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 

της μεταγλωσσικής επίγνωσης (metalinguistic awareness) αντί για την εκμάθηση γραμματικών 
κανόνων (Canagarajah, 2007). Επιπλέον, η διαγλωσσικότητα δύναται να συμβάλλει στην 

ενδυνάμωση των μαθητών (Kano, 2012), να μειώσει το άγχος (Levine, 2003) και να δημιουργήσει 
ένα επικοινωνιακό περιβάλλον στην τάξη που ευνοεί τη μάθηση (Wang, 2013). Ωστόσο, για να 
αξιοποιηθούν όλες αυτές οι προοπτικές, η διαγλωσσικότητα πρέπει να γίνει αποδεκτή ως 

παιδαγωγική πρακτική (Garcia & Li, 2015) και να χρησιμοποιείται με σχέδιο και σύνεση, ούτως ώστε 
να δίνοται ευκαιρίες στους μαθητές να δουλεύουν τη γλώσσα-στόχο και να βασίζονται όσο το 

δυνατόν λιγότερο στην πρώτη γλώσσα τους. 

2. Κυρίως μέρος  

2.1. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης δημογραφικών 
χαρακτηριστικών (ηλικία, επίπεδο σπουδών, σπουδές στη διαγλωσσικότητα, χρόνια διδακτικής 

εμπειρίας) εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στις στάσεις που υιοθετούν σε θέματα διαγλωσσικότητας  
και σε πρακτικές που χρησιμοποιούν στην τάξη προκειμένου να διδάξουν και να ενθαρρύνουν 
μαθητές στη χρήση της διαγλωσσικότητας. 

2.1.1. Ερευνητικά ερωτήματα 

Σύμφωνα με τον σκοπό της παρούσας έρευνας τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι:  

α) Επηρεάζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών τις αντιλήψεις τους για τη 
στάση που υιοθετούν σε θέματα διαγλωσσικότητας; 

β) Επηρεάζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών τις αντιλήψεις τους για τις 

πρακτικές που χρησιμοποιούν για να διδάξουν και να ενθαρρύνουν τους μαθητές στη χρήση της 
διαγλωσσικότητας; 
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2.2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε ένα διαδικτυακό 
ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε και απαντήθηκε με την εφαρμογή Google Forms. Η διανομή 

του ερωτηματολογίου έγινε πρώτα με τη μέθοδο «χιονοστιβάδας» μέσω email σε προσωπικές επαφές 
που το προώθησαν περαιτέρω, και στη συνέχεια μέσω κοινοποίησης σε δύο ομάδες καθηγητών ξένων 

γλωσσών στο Facebook. Η συμμετοχή στο ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμη, πράγμα που διασφαλίζει 
πιο ειλικρινείς απαντήσεις καθώς προστατεύεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων (Babbie, 2011). 

2.2.2. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου 

Tο ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από την ερευνήτρια, βασισμένο σε ερωτηματολόγια που 
χρησιμοποιήθηκαν σε παρόμοιες έρευνες (Wang, 2013· Κουτούλης, 2016· Nambisan, 2014). 

Αποτελείται από τρεις άξονες: τα δημογραφικά στοιχεία και γλώσσες διδασκαλίας (12 ερωτήσεις), 
τις στάσεις απέναντι στη διαγλωσσικότητα (21 δηλώσεις σε κλίμακα Likert 1-5) και τις πρακτικές 
στην τάξη (34 δηλώσεις σε κλίμακα Likert 1-3). Η ανάπτυξη των ερωτήσεων ακολούθησε τις αρχές 

των Dörnyei and Csizér (2011): «στοχεύστε σε σύντομες και απλές ερωτήσεις, χρησιμοποιήστε απλή 
και φυσική γλώσσα, αποφύγετε αμφίσημες λέξεις και φράσεις, αποφύγετε αρνητικές δομές, 

αποφύγετε «διπλές» ερωτήσεις» (σελ.78). 
 

2.2.3. Ανάλυση δεδομένων 

Τα δεδομένα που προέκυψαν από τους 154 εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών της έρευνας 
αναλύθηκαν με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού πακέτου SPSS 26.0 for Windows. Από τον 

έλεγχο εσωτερικής συνέπειας (Πίνακας 1) των ερωτήσεων για τους δύο άξονες που αφορούν τη 
στάση τους τους για τη διαγλωσσικότητα (Cronbach’s alpha=0,830) και τις πρακτικές που 
χρησιμοποιούν (Cronbach’s alpha=0,950), η συνολική τιμή και για τους δύο άξονες Cronbach’s 

alpha=0,920. Οι τιμές των δεικτών εξασφαλίζουν ότι η αξιοπιστία για τα δύο μέρη και συνολικά είναι 
αρκετά ικανοποιητική καθώς πλησιάζουν την τιμή 1 (Κορακάκης & Παυλάτου, 2010). Στη συνέχεια 
έγινε περιγραφική στατιστική ανάλυση και για τις συσχετίσεις των στάσεων στη διαγλωσσικότητα 

και των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι ερωτώμενοι με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό τεστ Kruskal – Wallis H και ο μετα-έλεγχος Mann-Whitney U, 

καθώς δεν υπήρχε κανονική κατανομή των τιμών στις μεταβλητές (Kolmogorov-Smirnov (154>50) 
(p=0,000) (Δαφέρμος, 2011· Κορακάκης & Παυλάτου, 2010). 

 
Πίνακας 1: Δείκτες Cronbach’s alpha 

 

 Cronbach’s alpha 

Στάσεις 

Διαγλωσσικότητα 
0.83 

Πρακτικές 0.95 

Σύνολο 0.92 

 

2.2.4. Δείγμα της έρευνας 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη είναι μέρος μιας ευρύτερης έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για το πρόγραμμα «Γλωσσική Εκπαίδευση για 

Πρόσφυγες και Μετανάστες» του ΕΑΠ, όπου ερευνήθηκαν οι στάσεις των καθηγητών ξένων 
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γλωσσών στην Ελλάδα απέναντι στη διαγλωσσικότητα και οι διαγλωσσικές πρακτικές τους στην 
τάξη. 

Αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία (Πίνακας 2) των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς 

το φύλο η συντριπτική πλειονότητα είναι γυναίκες (151, 98,1%). Οι ηλικιακές κατηγορίες των 
συμμετεχόντων κατανέμεται σχεδόν ισοδύναμα («25-35» 51, 33,1%, «36-45» 58, 37,7%, «46-55» 

35, 22,7%) με εξαίρεση τη μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία («56+» 10, 6,5%). Αναφορικά με το 
επίπεδο σπουδών, οι 62 (40,3%) έχουν μόνο βασικό πτυχίο (προπτυχιακό), οι 72 (46,8%) έχουν 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, οι 6 (3,9%) διαθέτουν Διδακτορικό, ενώ οι 14 (9,1%) έχουν κάνει κάτι 

άλλο. Όσον αφορά στις σπουδές στη διαγλωσσικότητα ή σχετικά μαθήματα που έχουν 
παρακολουθήσει, η πλειονότητα (115 συμμετέχοντες, 74,7%) απαντά αρνητικά ενώ οι 39 

συμμετέχοντες (25,3%) απαντούν θετικά. Τέλος, ως προς τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας, οι 59 
(38,3%) έχουν «11-20» χρόνια, οι 42 (27,3%) έχουν «21+» χρόνια, οι 37 (24%) έχουν «6-10» χρόνια 
και οι16 (10,4%) έχουν «1-5» χρόνια διδακτικής εμπειρίας. 

 
Πίνακας 2: Δημογραφικά στοιχεία 

 

  Ν 
Ποσοστό 

(%) 

Φύλο 

Άνδρας 3 1,9 

Γυναίκα 151 98,1 

Σύνολο 154 100 

Ηλικία 

25-35 51 33,1 

36-45 58 37,7 

46-55 35 22,7 

56+ 10 6,5 

Σύνολο 154 100 

Επίπεδο σπουδών 

Προπτυχιακό (Bachelor's 
Degree) 62 40,3 

Μεταπτυχιακό (Master's 
Degree) 72 46,8 

Διδακτορικό (PhD) 6 3,9 

Άλλο (Cambridge 
Proficiency,Επάρκεια, 

TKT,TEFL,CELTA, 2ο 
Πτυχίο ΑΕΙ, Magister) 

14 9,1 

Σύνολο 154 100 

Σπουδές Διαγλωσσικότητας  

Ναι 39 25,3 

Όχι 115 74,7 

Σύνολο 154 100 

Χρόνια διδακτικής εμπειρίας 

1-5 16 10,4 

6-10 37 24,0 

11-20 59 38,3 

21+ 42 27,3 

Σύνολο 154 100 
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2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

2.3.1. Συσχετίσεις δημογραφικών στοιχείων με στάσεις εκπαιδευτικών στη διαγλωσσικότητα  

 

Για τον έλεγχο της συσχέτισης των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών με τις απαντήσεις τους στις Στάσεις (Άξονας 1) (χρήση γλωσσών στην τάξη, οφέλη 

διαγλωσσικότητας (γνωστικά, ψυχοσυναισθηματικά, κοινωνικά), μειονεκτήματα διαγλωσσικότητας) 
πραγματοποιήθηκε μη παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης Kruskal– Wallis Η και ο μετα-έλεγχος 
Mann-Whitney U με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0.05 (5%). 

Όσον αφορά στη συσχέτιση της ηλικίας των ερωτώμενων με τις απαντήσεις τους για τις 
στάσεις, ο έλεγχος Kruskal– Wallis Η δεν καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές διαφορές (p-

value>0,05) με καμία από τις 21 ερωτήσεις-δηλώσεις. 
Αναφορικά με τη συσχέτιση του επιπέδου σπουδών των συμμετεχόντων με τις απαντήσεις τους 

για τις στάσεις τους (Άξονας 1) ο έλεγχος Kruskal– Wallis Η καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (p-value<0,05) με 1 από τις συνολικά 21 ερωτήσεις-δηλώσεις: 1) «Η διαγλωσσικότητα 
στην τάξη αποπροσανατολίζει τους μαθητές από το περιεχόμενο» (Ερώτηση 1) (X2(3)=8,501, 

p=0.037<0.05). Ο μετα-έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 3) για τη συσχέτιση του επιπέδου 
σπουδών δείχνει ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίζονται μεταξύ «Μεταπτυχιακό 
(Master's Degree)» και «Διδακτορικό (PhD)» (U(72, 6)=87,000, p=0,007<0.05). Όσοι διαθέτουν 

Διδακτορικό διαφωνούν περισσότερο (mean rank=61,00) σε σχέση με όσους έχουν Μεταπτυχιακό 
(mean rank=37,71) με την ερώτηση-δήλωση αυτή. 

 
Πίνακας 3: Έλεγχος συσχέτισης επιπέδου σπουδών με στάσεις 

 

Α/Α 
Ερ. 

Ερωτήσεις 
Επίπεδο 
σπουδών 

 Ν 
Μέσος 
όρος 

κατάταξης 

Mann 
Whitney 

U 

p-
value 

1 

Η 
διαγλωσσικότητα 

στην τάξη 
αποπροσανατολίζει 
τους μαθητές από 

το περιεχόμενο. 

Μεταπτυχιακό 
(Master's 

Degree) 
72 37,71 

87,000 0,007 
Διδακτορικό 

(PhD) 6 61,00 

 
Σχετικά με τη συσχέτιση των σπουδών στη διαγλωσσικότητα των συμμετεχόντων με τις 

απαντήσεις τους για τις στάσεις τους, ο έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 4). Η καταδεικνύει 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (p-value<0,05) με 2 από τις συνολικά 21 ερωτήσεις-δηλώσεις:  
1) «Η διαγλωσσικότητα στην τάξη κάνει το μάθημα πιο διαδραστικό» (Ερώτηση 1) (U(115, 

39)=2688,000, p=0,043<0.05). Όσοι έχουν κάνει σπουδές στη διαγλωσσικότητα συμφωνούν σε 
μεγαλύτερο βαθμό (mean rank=80,53) συγκριτικά με όσους δεν έχουν κάνει σπουδές στη 
διαγλωσσικότητα (mean rank=76,44) με την ερώτηση-δήλωση αυτή. 

2) «Κάνει τους μαθητές να επαναπαύονται» (Ερώτηση 2) (U(115, 39)=1785,500, 
p=0,044<0.05). Όσοι έχουν κάνει σπουδές στη διαγλωσσικότητα διαφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό 

(mean rank=89,22) συγκριτικά με όσους δεν έχουν κάνει σπουδές στη διαγλωσσικότητα (mean 
rank=75,53) με την ερώτηση-δήλωση αυτή. 
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Πίνακας 4: Συσχέτιση σπουδών διαγλωσσικότητας με στάσεις 

 

Α/Α 

Ερ. 
Ερώτηση - Δήλωση 

Σπουδές στη 

διαγλωσσικότητα 
Ν 

Μέσος 
όρος 

κατάταξης 

Mann-
Whitney 

U 

p-

value 

1 

Η διαγλωσσικότητα 
στην τάξη κάνει το 
μάθημα πιο 

διαδραστικό. 

Όχι 115 76,44 

2688,000 0,043 
Ναι 39 80,53 

2 

Η διαγλωσσικότητα 
στην τάξη κάνει 

τους μαθητές να 
επαναπαύονται. 

Όχι 115 75,53 

1785,500 0,044 
Ναι 39 89,22 

 
Όσον αφορά τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας των ερωτώμενων με τις απαντήσεις τους για τις 

στάσεις (Άξονας 1) ο έλεγχος Kruskal– Wallis Η καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές διαφορές (p-
value<0,05) με 1 από τις συνολικά 21 ερωτήσεις-δηλώσεις: 1) «Είναι σημαντικό για τους καθηγητές 
να ξέρουν την πρώτη γλώσσα των μαθητών τους» (Ερώτηση 1) (X2(3)=8,618, p=0.035<0.05). Ο 

μετα-έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 5) για τη σύγκριση των χρόνων διδακτικής εμπειρίας 
δείχνει ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των κατηγοριών: α) «1-5» και 

«11-20» (U(16, 59)=302,500, p=0,020<0.05) και β) «11-20» και «21+» (U(59, 42)=899,500, 
p=0,014<0.05). Όσοι ανήκουν στην κατηγορία «11-20» χρόνων διδακτικής εμπειρίας συμφωνούν 
περισσότερο (mean rank=40,87) σε σχέση με όσους ανήκουν στην κατηγορία «1-5» (mean 

rank=27,41) και περισσότερο (mean rank=56,75) σε σχέση με όσους έχουν «21+» χρόνια διδακτικής 
εμπειρίας (mean rank=42,92) με την ερώτηση-δήλωση αυτή. 

 
Πίνακας 5: Έλεγχος συσχέτισης χρόνων διδακτικής εμπειρίας με στάσεις 

 

Α/Α 
Ερ. 

Ερωτήσεις 

Χρόνια 

διδακτικής 
εμπειρίας 

 Ν 
Μέσος όρος 
κατάταξης 

Mann 

Whitney 
U 

p-
value 

1 

Είναι σημαντικό για 

τους καθηγητές να 
ξέρουν την πρώτη 
γλώσσα των μαθητών 

τους 

1-5 16 27,41 
302,500 0,020 

11-20 59 40,87 

11-20 59 56,75 
899,500 0,014 

21+ 42 42,92 

2.3.2. Συσχετίσεις δημογραφικών στοιχείων με πρακτικές εκπαιδευτικών 

Για τον έλεγχο της συσχέτισης των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών με τις απαντήσεις τους στις Πρακτικές (Άξονας 2) (πρακτικές καθηγητών 

(Επεξηγηματική λειτουργία, Διαχειριστική λειτουργία, Διαδραστική λειτουργία), πρακτικές 
μαθητών (Επεξηγηματική λειτουργία, Διαχειριστική λειτουργία, Διαδραστική λειτουργία), 

πραγματοποιήθηκε μη παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης Kruskal– Wallis Η και ο μετα-έλεγχος 
Mann-Whitney U με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0.05 (5%). 

Αναφορικά με τη συσχέτιση της ηλικίας των συμμετεχόντων με τις απαντήσεις τους για τις 

Πρακτικές (Άξονας 2) ο έλεγχος Kruskal– Wallis Η καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές διαφορές 
(p-value<0,05) με 1 από τις συνολικά 21 ερωτήσεις-δηλώσεις: 1) «Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τη 

γλώσσα των μαθητών για να δώσετε οδηγίες;» (Ερώτηση Π1) (X2(3)=9,136, p=0.038<0.05). Ο μετα-
έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 6) για τη σύγκριση της ηλικίας δείχνει ότι οι στατιστικά 
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σημαντικές διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών: α) «25-35» και «36-45» 
(U(51, 58)=1142,500, p=0,027<0.05) και β) «25-35» και «46-55» (U(51, 35)=588,000, 
p=0,003<0.05). Όσοι ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία «25-35» ετών συμφωνούν σε μικρότερο 

βαθμό (mean rank=48,40) σε σχέση με όσους είναι «36-45» ετών (mean rank=60,80) και σε 
μικρότερο βαθμό (mean rank=37,53) με όσους είναι «46-55» ετών (mean rank=52,20) με την 

ερώτηση-δήλωση αυτή. 
 

Πίνακας 6: Έλεγχος συσχέτισης ηλικίας με πρακτικές 

 

Α/Α 
Ερ. 

Ερωτήσεις Ηλικία Ν 
Μέσος όρος 
κατάταξης 

Mann 
Whitney 

U 

p-
value 

1 

Πόσο συχνά 
χρησιμοποιείτε τη 

γλώσσα των μαθητών 
για να δώσετε οδηγίες; 

25-35 51 48,40 
1142,500 0,027 

36-45 58 60,80 

25-35 51 37,53 
588,000 0,003 

46-55 35 52,20 

 

Αναφορικά με τη συσχέτιση του επιπέδου σπουδών των συμμετεχόντων με τις απαντήσεις τους 
για τις Πρακτικές (Άξονας 2) ο έλεγχος Kruskal– Wallis Η καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές 
διαφορές (p-value<0,05) με 1 από τις συνολικά 34 ερωτήσεις-δηλώσεις: 1) «Πόσο συχνά 

ενθαρρύνετε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την πρώτη τους γλώσσα για να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή των πιο αδύναμων μαθητών;» (Ερώτηση 1) (X2(3)=8,754, p=0.033<0.05). Ο μετα-

έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 7) για τη σύγκριση του επιπέδου σπουδών δείχνει ότι οι 
στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των κατηγοριών: α) «Μεταπτυχιακό» και 
«Διδακτορικό» (U(76, 6)=86,000, p=0,007<0.05), β) «Προπτυχιακό» και «Διδακτορικό» (U(62, 

6)=70,000, p=0,010<0.05) και γ) «Διδακτορικό» και «Άλλο» (U(6, 14)=15,000, p=0,026<0.05). Όσοι 
διαθέτουν «Διδακτορικό» συμφωνούν σε μικρότερο βαθμό (mean rank=17,83 σε σχέση με όσους 

έχουν κάνει «Μεταπτυχιακό» (mean rank=41,31), σε μικρότερο βαθμό (mean rank=15,17) σε σχέση 
με όσους έχουν μόνο «Προπτυχιακό» (mean rank=36,37) και σε μικρότερο βαθμό (mean rank=6,00) 
σε σχέση με όσους διαθέτουν κάτι «Άλλο» (mean rank=12,43) με την ερώτηση-δήλωση αυτή. 

 
Πίνακας 7: Έλεγχος συσχέτισης επιπέδου σπουδών με πρακτικές 

 

Α/Α 
Ερ. 

Ερωτήσεις 
Επίπεδο 
σπουδών 

 Ν 
Μέσος 
όρος 
κατάταξης 

Mann 
Whitney 
U 

p-
value 

1 

Πόσο συχνά 

ενθαρρύνετε τους 
μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν 
την πρώτη τους 
γλώσσα για να 

διευκολυνθεί η 
συμμετοχή των 

πιο αδύναμων 
μαθητών 

Μεταπτυχιακό 

(Master's 
Degree) 

72 41,31 

86,000 0,007 

Διδακτορικό 
(PhD) 

6 17,83 

Προπτυχιακό 
(Bachelor's 

Degree) 

62 36,37 

70,000 0,010 

Διδακτορικό 
(PhD) 

6 15,17 
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Διδακτορικό 

(PhD) 
6 6,00 

15,000 0,026 

Άλλο 
(Cambridge 

Proficiency, 
Επάρκεια, TKT, 

TEFL,CELTA, 
Magister,Πτυχίο 
ΑΕΙ) 

14 12,43 

 
Σχετικά με τη συσχέτιση σπουδών στη διαγλωσσικότητα των ερωτώμενων με τις απαντήσεις 

για τις Πρακτικές (Άξονας 2) ο έλεγχος Kruskal– Wallis Η δεν καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (p-value>0,05) με καμία από τις συνολικά 34 ερωτήσεις-δηλώσεις: 
Όσον αφορά τη συσχέτιση των χρόνων διδακτικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών του δείγματος 

με τις απαντήσεις για τις Πρακτικές (Άξονας 2) ο έλεγχος Kruskal– Wallis Η καταδεικνύει 
στατιστικά σημαντικές διαφορές (p-value<0,05) με 1 από τις συνολικά 34 ερωτήσεις-δηλώσεις: 1) 
«Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε την πρώτη γλώσσα των μαθητών για να εξηγήσετε γραμματικά 

φαινόμενα;» (Ερώτηση 1) (X2(3)=8,041, p=0.045<0.05). Ο μετα-έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 
8) για τη σύγκριση των χρόνων διδακτικής εμπειρίας δείχνει ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές 

εντοπίζονται μεταξύ των κατηγοριών «11-20» και «21+» (U(59, 42)=917,000, p=0,006<0.05). Όσοι 
έχουν «11-20» χρόνια διδακτικής εμπειρίας συμφωνούν περισσότερο (mean rank=56,46) σε σχέση 
με όσους έχουν «21+» χρόνια διδακτικής εμπειρίας (mean rank=43,33) με την ερώτηση-δήλωση 

αυτή. 
 

Πίνακας 8: Έλεγχος συσχέτισης χρόνων διδακτικής εμπειρίας με πρακτικές 

 

Α/Α 

Ερ. 
Ερωτήσεις 

Χρόνια 

διδακτικής 
εμπειρίας 

 Ν 
Μέσος όρος 

κατάταξης 

Mann 

Whitney 
U 

p-

value 

1 

Πόσο συχνά 
χρησιμοποιείτε την 
πρώτη γλώσσα των 

μαθητών για να 
εξηγήσετε γραμματικά 

φαινόμενα; 

11-20 59 56,46 

917,000 0,006 

21+ 42 43,33 

3. Συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα διερεύνησε την επίδραση δημογραφικών χαρακτηριστικών (ηλικία, επίπεδο 
σπουδών, σπουδές στη διαγλωσσικότητα, χρόνια διδακτικής εμπειρίας) εκπαιδευτικών ξένων 

γλωσσών στις αντιλήψεις τους για τις στάσεις που υιοθετούν σε θέματα διαγλωσσικότητας και σε 
πρακτικές που χρησιμοποιούν στην τάξη για να διδάξουν και να ενθαρρύνουν μαθητές στη χρήση 
της διαγλωσσικότητας. 

Η συσχέτιση των δημογραφικών χαρακτηριστικών με το σύνολο των ερωτήσεων-δηλώσεων 
για τις αντιλήψεις των ερωτώμενων για τις στάσεις είναι σχετικά μικρή καθώς από τις 21 ερωτήσεις 

βρέθηκε συσχέτιση μόνο με 4 ερωτήσεις (19,94%).  
Αναφορικά με την ηλικία των ερωτώμενων δε βρέθηκε καμία σημαντική στατιστικά συσχέτιση 

με τις αντιλήψεις τους για τις στάσεις που υιοθετούν σε θέματα διαγλωσσικότητας. 
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Όσον αφορά το επίπεδο σπουδών των συμμετεχόντων, όσοι διαθέτουν «Διδακτορικό» 
διαφωνούν περισσότερο σε σχέση με όσους έχουν «Μεταπτυχιακό» ότι η διαγλωσσικότητα στην 
τάξη αποπροσανατολίζει τους μαθητές από το περιεχόμενο. 

Σχετικά με τις σπουδές στη διαγλωσσικότητα των ερωτώμενων, όσοι έχουν κάνει σπουδές ή 
έχουν παρακολουθήσει μαθήματα διαγλωσσικότητας εκφράζουν μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας σε 

σχέση με όσους δεν έχουν αντίστοιχες σπουδές ή δεν έχουν παρακολουθήσει μαθήματα 
διαγλωσσικότητας, ότι η διαγλωσσικότητα στην τάξη κάνει το μάθημα πιο διαδραστικό, ενώ 
εφράζουν μεγαλύτερο βαθμό διαφωνίας ότι διαγλωσσικότητα στην τάξη κάνει τους μαθητές να 

επαναπαύονται. 
Όσον αφορά τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών του δείγματος, όσοι έχουν «11-

20» χρόνια συμφωνούν περισσότερο σε σχέση με όσους έχουν «1-5» ή «21+» χρόνια, ότι είναι 
σημαντικό για τους καθηγητές να ξέρουν την πρώτη γλώσσα των μαθητών τους. 

Η συσχέτιση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών του δείγματος με τις 

απαντήσεις τους στο σύνολο των ερωτήσεων-δηλώσεων για τις πρακτικές που χρησιμοποιούν στην 
τάξη και να ενθαρρύνουν τους μαθητές είναι μικρή καθώς από τις 34 ερωτήσεις βρέθηκε συσχέτιση 

μόνο με 3 ερωτήσεις (8,8%). 
Όσον αφορά στην ηλικία των ερωτώμενων, όσοι ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία «25-35» 

σε σχέση με όσους ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των «36-45» ή των «46-55» ετών, 

χρησιμοποιούν λιγότερο τη γλώσσα των μαθητών για να δώσουν οδηγίες. 
Σχετικά με το επίπεδο σπουδών των συμμετεχόντων, όσοι διαθέτουν «Διδακτορικό» σε σχέση 

με όσους έχουν «Μεταπτυχιακό» ή έχουν κάνει κάτι «Άλλο», ενθαρρύνουν σε μικρότερο βαθμό τους 
μαθητές να χρησιμοποιούν την πρώτη τους γλώσσα για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των πιο 
αδύναμων μαθητών. 

Αναφορικά με τις σπουδές στη διαγλωσσικότητα των ερωτώμενων, δεν βρέθηκε καμία 
σημαντική στατιστικά συσχέτιση με τις αντιλήψεις τους για τις πρακτικές που χρησιμοποιούν στην 
τάξη και για να ενθαρρύνουν του μαθητές. 

Όσον αφορά τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας των συμμετεχόντων, όσοι έχουν «11-20» χρόνια 
σε σχέση με όσους έχουν «21+» χρόνια διδακτικής εμπειρίας χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό 

την πρώτη γλώσσα των μαθητών για να εξηγήσουν γραμματικά φαινόμενα. 
Συνοπτικά, η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών του δείγματος 

ως προς τις στάσεις που υιοθετούν σε θέματα διαγλωσσικότητας και οι πρακτικές που χρηιμοποιούν 

για τη διδασκαλία και την ενθάρρυνη μαθητών είναι σχετικά μικρή. Η ηλικία των συμμετεχόντων 
δεν φαίνεται να επιδρά στις στάσεις που υιοθετούν σε θέματα διαγλωσσικότητας, ωστόσο επιδρά 

στις πρακτικές που χρησιμοποιούν για τη διδασκαλία και την ενθάρρυνση των μαθητών αναφορικά 
με τη διαγλωσσικότητα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι επίδραση των σπουδών ή οι γνώσεις που έχουν σε 
θέματα διαγλωσσικότητας επιδρούν θετικά μόνο ως προς τις στάσεις που υιοθετούν σε θέματα 

διαγλωσσικότητας οι συμμετέχοντες, ενώ ως προς τις πρακτικές δεν διαφαίνεται να επιδρούν 
σημαντικά. Τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας και το επίπεδο σπουδών επιδρούν θετικά στις στάσεις 

που υιοθετούν σε θέματα διαγλωσσικότητας και στις πρακτικές που χρησιμοποιούν για τη 
διδασκαλία και την ενθάρρυνση των μαθητών αναφορικά με τη διαγλωσσικότητα.  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δεν θα μπορούσαν να γενικευθούν λόγω του περιορισμού 

του δείγματος το οποίο αφορά μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Χρειάζεται επέκταση της 
έρευνας με επλουτισμό των ερευνητικών εργαλείων με σημείο αναφοράς εκτός από τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Ωστόσο, διαφαίνεται η ανάγκη της επιμόρφωσης σε θέματα 
διαγλωσσικότητας και διδακτικής μεθοδολογία των εκπαιδευτικών. 

Στην έρευνα του Κουτούλη (2016), όπου ερευνήθηκαν οι στάσεις και πρακτικές εκπαιδευτικών 

σχετικά με τη διαγλωσσικότητα για τη γλωσσική ανάπτυξη δίγλωσσων μαθητών, βρέθηκε στατιστικά 
σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα, με τις γυναίκες να παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό 

συμφωνίας με τα γλωσσικά, γνωστικά και συναισθηματικά οφέλη. Όσον αφορά την περιοχή και την 
ηλικία δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση, ενώ όσον αφορά την ειδικότητα, οι 
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εκπαιδευτικοί απόφοιτοι Παιδαγωγικών σχολών είχαν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας με τα κοινωνικά 
οφέλη. 
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Μεταδιδάκτορας, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Περίληψη  

Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει τις διαφορετικές εκφάνσεις της χορευτικής πρακτικής 

των Αρβανιτών του Νέου Χειμωνίου Έβρου. Ειδικότερα, με σημείο αναφοράς το χορό «Κ’να 
γκετζεσού», η εργασία αυτή επιχειρεί να διερευνήσει τις τακτικές που ακολούθησαν οι Αρβανίτες, 
προκειμένου να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους, ανάλογα με τα μηνύματα που δέχτηκαν από τους 

«άλλους». Τα δεδομένα συλλέχθησαν μέσω της εθνογραφικής μεθόδου, ενώ για την επεξεργασία 
τους χρησιμοποιήθηκε η συγκριτική μέθοδος. Η καταγραφή του χορού «Κ’να γκετζεσού» 
πραγματοποιήθηκε με το σύστημα σημειογραφίας Laban, ενώ η ανάλυση της δομής και μορφής του, 

βάσει της μορφολογικής μεθόδου. Τέλος, για την ερμηνεία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 
μοντέλο ελέγχου ταυτότητας του Burke, ιδωμένο υπό τους όρους του πολυπολιτισμικού μοντέλου 

επιπολιτισμού του Berry. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι, οι Αρβανίτες, διαμέσου 
του χορού, επιλέγουν, ανάλογα με τις συνθήκες, σε ποια ομάδα επιθυμούν να ενταχθούν, 
καταδεικνύοντας ότι η «κατασκευή» μιας ταυτότητας είναι μία συνεχής διαδικασία αυτορρύθμισης.  

 
Λέξεις κλειδιά: χορός, επιπολιτισμός, ταυτότητα, επικοινωνία, Αρβανίτες 

 

1. Εισαγωγή 

Tο ελληνικό κράτος τη δεκαετία του 1920 αντιμετωπίζει πρόβλημα ένταξης στην κοινωνική 

του δομή περισσοτέρων από 1.250.000 προσφύγων. Οι πρόσφυγες αυτοί αποτελούν πληθυσμούς 
«…με ελληνική εθνική συνείδηση, στους οποίους δεν επιτρέπεται η μαζική επιστροφή στο 

γεωγραφικό χώρο καταγωγής τους, βάσει διεθνών συνθηκών…» (Βεργέτη, 2000, σελ. 19). 
Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού ήταν η δημιουργία ένος πολυεθνοτικού μωσαϊκού στο ελληνικό 
κράτος, καθώς σε αυτό διαβιούσαν πολλές και διάφορες εθνοπολιτισμικές ομάδες. Ωστόσο το εθνικό 

κράτος, απαιτεί «…μοναδικές και αποκλειστικές ταυτότητες…» (Αγγελόπουλος, 1997, σελ. 19), 
διότι χρειάζεται την ομοιογένεια προκειμένου να διοικήσει αποτελεσματικότερα την επικράτειά του 

και να δικαιώσει την ύπαρξή του (Gellner, 1993). Αυτό το επιτυγχάνει μέσω της ομογενοποίησης 
των πολιτισμικών διαφορών των εθνοπολιτισμικών ομάδων που διαμένουν στην επικράτειά του. Η 
λογική αυτή, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως εθνικιστική, αντιμετωπίζει τις εθνοπολιτισμικές 

ομάδες ως «ανεπιθύμητες» κατηγορίες, οι οποίες απειλούν την εθνική συνοχή και επιχειρεί να τις 
ενσωματώσει μέσω της πολιτισμικής αφομοίωσης (Φιλιππίδου, 2011). 

Το φαινόμενο της πολιτισμικής αφομοίωσης (cultural assimilation) (Abbink, 1985; Alba, & 
Victor, 2003; Gordon, 1964; Portes, & Min 1993; Portes, Patricia, & William 2005), γνωστό και ως 
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θεωρία του «χωνευτηρίου» (melting pot) (Bisin, & Verdier, 2000; Glazer, & Moynihan, 1970; 
Hirschman, 1983; Johnson, 1997; Kennedy, 1944) αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο μια 
εθνοπολιτισμική ομάδα που αρχικά ήταν ξεχωριστή, χάνει την ιδιαίτερή της ταυτότητα με σκοπό να 

απορροφηθεί από τις κοινωνικές δομές μιας «άλλης» ομάδας. Ωστόσο, μια εθνοτική ομάδα δεν 
μπορεί να αφομοιωθεί χωρίς πρώτα να υπάρξει πολιτισμική αλληλεπίδραση. 

Η θεωρία της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης ή όπως είναι περισσότερο γνωστή του 
επιπολιτισμού (acculturation) (Herskovits, 1938; Redfield, Linton, & Herskovits, 1936) αναφέρεται 
στην τάση που έχουν ορισμένες ιδιαίτερες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες βρίσκονται σε επαφή, να 

«δανείζονται» πολιτισμικά στοιχεία η μία από την άλλη. Ο επιπολιτισμός, συνεπώς, αναφέρεται στην 
επικοινωνία των εθνοπολιτισμικών ομάδων που διαθέτουν διαφορετικές κουλτούρες, με άμεση 

απόρροια την υιοθέτηση στοιχείων ενός «ξένου» πολιτισμού, στοιχείων όπως είναι η γλώσσα, τα 
ήθη, τα έθιμα κ.τ.λ., καθώς και στο σύνολο των αλλαγών που προκύπτουν από την επαφή αυτή 
ανάμεσα σε ομάδες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (Φιλιππίδου, 2011). 

Βάσει των παραπάνω, θα πρέπει να σημειωθεί πως υπάρχουν δύο προτεινόμενα θεωρητικά 
μοντέλα για τον επιπολιτισμό, εκείνα που θεωρούν τον επιπολιτισμό ως μια μονοδιάστατη διαδικασία 

και αυτά που τον θεωρούν ως μια δυσδιάστατη διαδικασία. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα 
πολυπολιτισμικά μοντέλα, τα οποία αναγνωρίζουν τη δυνατότητα συνύπαρξης δύο ανεξάρτητων 
διαστάσεων, δηλαδή, τη διατήρηση των υπαρχόντων πολιτισμικών στοιχείων και την υιοθέτηση νέων 

πολιτισμικών στοιχείων (Μπεζεβέγκης, Παυλόπουλος, & Γεωργαντή, 2010). Ένα από τα πιο γνωστά 
και ευρέως χρησιμοποιούμενα πολυπολιτισμικά μοντέλα είναι αυτό του John Berry (1997), το οποίο 

υιοθετεί την άποψη πως το αποτέλεσμα της διαπολιτισμικής επαφής των ομάδων δεν είναι μια 
αναπότρεπτη, προδιαγεγραμμένη διαδικασία. Ο Berry αναγνωρίζει τη δυνατότητα συνύπαρξης δύο 
ανεξάρτητων διαστάσεων κατά την επικοινωνία των ομάδων: (α) τη διατήρηση της επαφής με μέλη 

της έσω-ομάδας, δηλαδή τη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων πολιτισμικών στοιχείων και (β) την 
επιθυμία απόκτησης σχέσεων με τα μέλη της έξω-ομάδας, δηλαδή την υιοθέτηση νέων πολιτισμικών 
στοιχείων. Από τον συνδυασμό των δύο παραπάνω διαστάσεων προκύπτουν, σύμφωνα με τον Berry, 

τέσσερις μορφές επιπολιτισμού, τέσσερις διαφορετικές διαπολιτισμικές τακτικές, τις οποίες 
χρησιμοποιούν οι διάφορες ομάδες. Οι τακτικές αυτές απηχούν στάσεις και συμπεριφορές (Berry, 

1980a,b, 1992, 2003, 2006) και είναι: (α) η περιθωριοποίηση (marginalization), η οποία συνίσταται 
στην απώλεια της εθνοτικής ταυτότητας δίχως, ωστόσο, να αντικαθίσταται η απώλεια αυτή από την 
ένταξη στην κυρίαρχη ομάδα,  (β) η διάκριση (separation), η οποία αναφέρεται στην απομάκρυνση 

από την κυρίαρχη ομάδα και στην διατήρηση της εθνοτικής ταυτότητας, (γ) η αφομοίωση 
(assimilation), η οποία αναφέρεται στο περιορισμένο ενδιαφέρον για διατήρηση των ήδη υπαρχόντων 

πολιτιστικών στοιχείων, στην αυξημένη αλληλεπίδραση με την κυρίαρχη ομάδα και τελικά στην 
αφομοίωση από αυτή, και (δ) η ενσωμάτωση (integration), η οποία προκύπτει από τη συνύπαρξη των 
πολιτισμικών στοιχείων των δύο διαφορετικών ομάδων (Giles, 2005; Rudmin, 2003). 

2. Το εθνογραφικό πλαίσιο, ο σκοπός και η μέθοδος της εργασίας 

Το ερευνητικό πεδίο της εργασίας είναι η περιοχή του Έβρου, η οποία διακατέχεται από 

πολιτισμικό πλουραλισμό (Φιλιππίδου, 2011, 2018), λόγω των πολλών εθνοπολιτισμικών ομάδων 
που διαβιούν σε αυτήν (Σχήμα 1). Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Έβρου κατοικούν γηγενείς 
(Τριγωνιώτες, Μεταξαδιώτες, Μάρηδες, Σουφλιώτες), πρόσφυγες Βορειοθρακιώτες (Καβακλιώτες, 

Ορτάκιοϊώτες και Χάσκοβίτες), και Ανατολικοθρακιώτες (Αρβανίτες, Γκαγκαβούζηδες, 
Παραπάγκοι, και άλλες διάσπαρτες κοινότητες), Μικρασιάτες (Καππαδόκες και Πόντιοι, τόσο από 

τον Πόντο όσο και από την πρώην ΕΣΣΔ), Σαρακατσάνοι, καθώς και Τουρκογενείς μουσουλμάνοι, 
Πομάκοι και Τσιγγάνοι (Φιλιππίδου, 2011, 2018). 
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   Σχήμα 1: Εθνοπολιτισμικές ομάδες περιοχής Έβρου 
(Φιλιππίδου, 2011) 

 

Η πολυπολιτισμικότητα του Έβρου είχε ως αποτέλεσμα την αποσιώπηση των πολιτισμικών 

ιδιαιτεροτήτων του πληθυσμού του. Με τον ερχομό της Χούντας η αποσιώπηση αυτή μετατράπηκε 
σε ομογενοποίηση, ως ένδειξη εθνικής συνοχής (Φιλιππίδου, 2011, 2018; Filippidou, & Koutsouba, 
2020). Το γεγονός αυτό επακολούθησε ο επιπολιτισμός των ομάδων που διέθεταν πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά που επέβαλε η Χούντα. Μία τέτοια επιπολιτισμένη ομάδα 
είναι και οι Αρβανίτες. Οι Αρβανίτες της Θράκης προέρχονται από δύο κύριες μεταναστεύσεις 

αλβανόφωνων ορθόδοξων πληθυσμών από την περιοχή του Βιθκουκίου της Ηπείρου προς την 
σημερινή περιοχή της τουρκικής Θράκης. Οι μεταναστεύσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε δύο 
φάσεις. Η πρώτη έλαβε χώρα στα μέσα του 16ου αιώνα ως παρεπόμενο της συμμετοχής των 

Αρβανιτών στην οικοδόμηση του τζαμιού «Σελιμιέ» της Αδριανούπολης. Αποτέλεσμα αυτής ήταν η 
ίδρυση της Μανδρίτσας στα σημερινά ελληνο-βουλγαρικά σύνορα και του Μεγάλου Ζαλουφίου στο 

βόρειο τμήμα της τουρκικής Θράκης (Δαλάτσης, 2012). Απόγονοι προσφύγων του τελευταίου είναι 
και οι κάτοικοι του Νέου Χειμωνίου, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να μετοικίσουν δυτικά του ποταμού 
Έβρου, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Έτσι, σήμερα το Χειμώνιο αποτελεί μια αμιγώς 

αρβανιτόφωνη κοινότητα του βορείου Έβρου, η οποία διοικητικά ανήκει στην πόλη της Νέας 
Ορεστιάδας. 

Οι Αρβανίτες του Νέου Χειμωνίου, μετά από μια μακρά περίοδο ραγδαίου επιπολιτισμού 

επιχείρησαν να προβάλλουν την ιδιαίτερή τους ταυτότητα, με το χορό να κατέχει σημαίνουσα θέση 
στην προσπάθειά τους αυτή. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει τις διαφορετικές εκφάνσεις της 

χορευτικής πρακτικής των Αρβανιτών του Νέου Χειμωνίου Έβρου. Ειδικότερα, με σημείο αναφοράς 
το χορό «Κ’να γκετζεσού», η εργασία αυτή επιχειρεί να διερευνήσει τις τακτικές που ακολούθησαν 
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τα άτομα της ομάδας αυτής, προκειμένου να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους, ανάλογα με τα 
μηνύματα που δέχτηκαν από τους «άλλους». 

Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η εθνογραφική μέθοδος όπως 

αυτή εφαρμόζεται στη μελέτη του χορού (Buckland, 1999; Felföldi, 1999; Giurchescu, & Torp, 1991; 
Koutsouba, 1997; Sklar, 1991), ενώ το μοντέλο του Geertz της «πυκνής περιγραφής» (2003) 

εφαρμόστηκε για την παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων. Η καταγραφή του χορού «Κ’να 
γκετζεσού», πραγματοποιήθηκε με το σημειογραφικό σύστημα του Laban και το σύστημα πηγαίας 
προσπάθειας του Laban (Κουτσούμπα, 2005), ενώ για την ανάλυση του χρησιμοποιήθηκε η 

μορφολογική μέθοδος (Τυροβολά, 1994, 2001). Η σύγκριση των δεδομένων της έρευνας 
πραγματοποιήθηκε με τη συγκριτική μέθοδο και τέλος, η ερμηνεία τους βασίστηκε στη θεωρητική 

οπτική της κοινωνικο-Κυβερνητικής, σύμφωνα με το μοντέλο ελέγχου ταυτότητας που προτείνει ο 
Burke (1991), ιδωμένο υπό τους όρους του πολυπολιτισμικού μοντέλου επιπολιτισμού  του Berry 
(1997), έτσι όπως εφαρμόστηκαν στον ελληνικό παραδοσιακό χορό από την Φιλιππίδου (2011, 

2018). 

3. Οι Αρβανίτες, οι «άλλοι» και οι επιπολιτιστικές χορευτικές πρακτικές  

Οι Αρβανίτες, με τον ερχομό τους στην περιοχή της ελληνικής Θράκης, αντιμετωπίστηκαν 
εχθρικά από τους ντόπιους κατοίκους της περιοχής. Η αντιμετώπιση αυτή είχε να κάνει με τον τόπο 
προέλευσής τους, καθώς η περιοχή αποτελεί σύνορο με την Τουρκία, η οποία στη συνείδηση των 

κατοίκων θεωρείται «εθνικός εχθρός» (Φιλιππίδου, 2011), αλλά και με την αλλοφωνία τους. Εξαιτίας 
της αλλοφωνίας τους, οι ντόπιοι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και οι ελληνόφωνοι πρόσφυγες, τους 

τοποθετούν στο κοινωνικό περιθώριο, θεωρώντας τους ως μη Έλληνες, ως μη Θρακιώτες, ως μη 
Εβρίτες. Επιπλέον, οι ντόπιοι προκειμένου να εκδιώξουν τους πρόσφυγες από την περιοχή για να 
εκμεταλλευτούν τα ανταλλάξιμα κτήματα, τα οποία θεωρούσαν δικά τους, μια και βρίσκονταν στην 

περιοχή κατοικίας τους, απέδωσαν σε αυτούς μια υποδεέστερη ταυτότητα. Έτσι ο όρος «πρόσφυγας» 
και κατ’ επέκταση ο όρος «Αρβανίτης» απέκτησε έννοια συνώνυμη με την κατωτερότητα, αλλά και 
με την εθνική διαφορετικότητα (Φιλιππίδου, 2018). Ωστόσο, η ταυτότητα αυτή που αποδόθηκε στους 

Αρβανίτες ερχόταν σε αντιδιαστολή με το πρότυπο της ταυτότητά τους, καθώς οι Αρβανίτες 
αυτοπροσδιορίζονταν ως Χειμωνιώτες, Αρβανίτες, Θρακιώτες πρόσφυγες από την τουρκική Θράκη, 

Εβρίτες, αλλά και Έλληνες.  
Σύμφωνα με τον Burke (1991), όταν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των εισερχομένων μηνυμάτων 

από το περιβάλλον και του προτύπου ταυτότητας εμφανίζεται μια νέα παράμετρος, αυτή της λύπης, 

η οποία και αναγκάζει τα άτομα να δράσουν. Έτσι, έγινε και με τους Αρβανίτες. Το γεγονός της 
επιβολής από τους ντόπιους μιας στιγματισμένης και υποδεέστερης ταυτότητας είχε ως άμεση 

απόρροια την τροποποίηση της συμπεριφοράς τους, προκειμένου να επαναφέρουν την ταυτότητά 
τους στην προ ηγηθείσα κατάστασή της. Ένα από τα μέσα που χρησιμοποιήσαν οι Αρβανίτες 
προκειμένου να μεταβάλλουν τα αισθήματα των «άλλων» προς αυτούς ήταν και ο χορός, καθώς ως 

ένα ιδιαίτερο είδος πολιτισμικής γνώσης, μπορεί να εκφράζει ορισμένο περιεχόμενο και αφηρημένες 
εννοιες. (Κουτσούμπα, 1999, 2002). Σύμφωνα με τον Μάνο (2004), ο χορός αποτελεί μια στρατηγική 

που χρησιμοποιούν τα άτομα στη διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητάς τους. Ως εκ τούτου ο 
χορός δύναται όχι μόνο να αναπαριστά, αλλά και να διαμορφώνει την ταυτότητα (Κουτσούμπα, 
2002). 

Οι Αρβανίτες, αντιλαμβανόμενοι ότι η ετεροφωνία τους ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας 
αυτής της υποδεέστερης ταυτότητας που τους απέδιδαν, την παραμέρισαν στο σπίτι και στη μεταξύ 

τους επικοινωνία. Ως ακολούθως, το αρβανίτικο τραγούδι αφαιρέθηκε από το τρισυπόστατο του 
χορού και, αργότερα, αντικαταστάθηκε από ελληνόφωνο, το οποίο και δανείστηκαν από γειτονικές 
κοινότητες (Φιλιππίδου, 2018). 

Με τον ερχομό της Χούντας δημιουργήθηκε στην περιοχή ένα ομογενοποιημένο πανθρακικό 
χορευτικό ρεπερτόριο (Φιλιππίδου, 2011, 2018), προκειμένου να αναδειχθεί η εθνική συνοχή στην 

περιοχή και αυτό μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα από τον παραμερισμό των πολιτισμικών 
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ιδιαιτεροτήτων του πληθυσμού της. Η εμμονή των Αρβανιτών στην διατήρηση του χορευτικού τους 
ρεπερτορίου είχε ως αποτέλεσμα τον ετεροπροσδιορισμό τους ως αλβανόφωνων «ξένων», και άρα, 
«επικίνδυνων» για την εθνική συνοχή, γεγονός που ερχόταν σε αντίθεση και πάλι με το πρότυπο της 

ταυτότητάς τους. Η συμπεριφορά αυτή του κοινωνικού τους περιβάλλοντος, επηρέασε και πάλι τη 
στάση τους και τους ανάγκασε και πάλι να δράσουν.  Έτσι, υιοθέτησαν το ομογενοποιημένο 

πανθρακικό χορευτικό ρεπερτόριο, προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία του τόπου στον 
οποίο μετοίκησαν και να μην θεωρούνται «ύποπτοι» εθνικής διαφοροποίησης, αλλάζοντας αυτή τη 
φορά τη συνιστώσα της κίνησης από το τρισυπόστατο του χορού τους. 

 
   Σχήμα 1: Ο χορός «Κ’να γκετζεσού» των Αρβανιτών του Νέου Χειμωνίου 

(Φιλιππίδου, 2018; Filippidou, & Koutsouba, 2020) 

 

Τί έκαναν, λοιπόν, οι Αρβανίτες; Προσάρμοσαν τις πράξεις τους στις αντιδράσεις των άλλων, 

στη βάση της ανατροφοδότησης που λάμβαναν από αυτούς, προκειμένου από τη μία να διατηρήσουν 
την σταθερότητα και την ευρυθμία της ομάδας τους, και, από την άλλη να πετύχουν το σκοπό τους, 
ο οποίος δεν ήταν άλλος από την αποδοχή, την κοινωνική ένταξη και τα επακόλουθά τους. Ωστόσο, 

δεν ακολούθησαν την ομογενοποίηση αυτή, σε ένα σημαντικό χορευτικό δρώμενο της περιοχής, αυτό 
του «Κ’να» (Φιλιππίδου, 2018). Το χορευτικό δρώμενο του «Κ’να» είναι ένα γαμήλιο δρώμενο, που 

τελείται από όλες τις εθνοπολιτισμικές ομάδες της ελληνικής, αλλά και της τουρκικής Θράκης, 
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γεγονός το όποιο το αναδεικνύει σε εθνικό σύμβολο (Filippidou, Koutsouba, Lalioti, & Lantzos, 
2019). Το δρώμενο αυτό συνοδεύεται από έναν συγκεκριμένο χορό, τον χορό του «Κ’να», ο οποίος 
στους Αρβανίτες είναι γνωστός ως «Κ’να γκετζεσού» (Σχήμα 1).  

Σε ένα τόσο σημαντικό δρώμενο για την περιοχή, οι Αρβανίτες διατήρησαν το βασικότερο 
χορό του ρεπερτορίου των Αρβανιτών όλης της Ελλάδας, τον Συρτό.  Αυτομάτως η επιλογή τους 

αυτή τους διακρίνει από τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής, παρότι το ελληνόφωνο τραγούδι 
συνεχίζει να συνοδεύει το χορό τους. Για να γίνουν αποδεκτοί και πάλι από το κοινωνικό τους 
περιβάλλον, αλλάζουν αυτή τη φορά τη συνιστώσα της μουσικής στο τρισυπόστατο του χορού τους 

και συνοδεύουν το χορό «Κ’να γκετζεσού» με εννεάσημους και όχι με επτάσημους ρυθμούς 
(Filippidou, & Koutsouba, 2020).  

4. Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία μελετά την κυβερνητική κατασκευή της εθνοτικής και κατ’ επέκταση 
εθνικής ταυτότητας των Αρβανιτών της Θράκης και συγκεκριμένα της κοινότητας του Νέου 

Χειμωνίου Έβρου. Ειδικότερα, η εργασία αυτή μελετά τις επιπολιτιστικές χορευτικές πρακτικές που 
ακολούθησαν οι Αρβανίτες της κοινότητας αυτής, κατά την επικοινωνία τους με τους σημαντικούς 

τους «άλλους», προκειμένου να γίνουν αποδεκτοί από αυτούς, αλλά και να διατηρήσουν την 
ευρυθμία της ομάδας τους, δηλαδή να μην αλλάξουν το πρότυπο της ταυτότητάς τους. Ως θεωρητικό 
υπόβαθρο, για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η 

κοινωνικό-κυβερνητική προσέγγιση, όπως αυτή προσδιορίζεται μέσα από το θεωρητικό μοντέλο του 
Burke (1991) σε συνδυασμό με το πολυπολιτισμικό μοντέλο επιπολιτισμού, που προτείνει ο Berry 

(1997). 
Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε πως ο χορός «Κ’να γκετζεσού» στους 

Αρβανίτες του Νέου Χειμωνίου αποτελεί δείκτη χαρακτηρισμού και ταύτισης, καθώς τα άτομα της 

ομάδας αυτής τον χρησιμοποιούν προκειμένου να αντιδράσουν στα μηνύματα που λαμβάνουν από 
την επικοινωνία τους με τους «σημαντικούς άλλους» (Φιλιππίδου, 2018, Φιλιππίδου, 2020, 
Filippidou, & Koutsouba, 2020). Έτσι, οι Αρβανίτες του Νέου Χειμωνίου αλλάζουν συνιστώσες του 

χορού τους, επιλεκτικά και ανάλογα με την ανατροφοδότηση του κοινωνικού τους περιβάλλοντος, 
προκειμένου να προβάλλουν στους «άλλους» την ταυτότητα που αυτοί επιθυμούν.  

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να γίνουν αποδεκτοί και να ανέλθουν κοινωνικά, οι Αρβανίτες 
του Νέου Χειμωνίου αλλάζουν τη συνιστώσα του λόγου στο τρισυπόστατο του χορού τους. Έτσι,  
από αρβανιτόφωνο, το τραγούδι που συνοδεύει τους χορούς τους, γίνεται ελληνόφωνο και 

αυτομάτως οι Αρβανίτες, Έλληνόφωνοι Θρακιώτες. Εντούτοις, με τον ερχομό της Χούντας, το 
γεγονός αυτό δεν ήταν αρκετό για να τους προσφέρει την αναγνώριση που ζητούσαν, καθώς το 

χορευτικό τους ρεπερτόριο διατηρούσε πολλά στοιχεία που τους διέκριναν από τους κατοίκους της 
περιοχής, καθιστώντας τους διαφορετικούς, γεγονός που πάλι ερχόταν σε αντίθεση με το πρότυπο 
της ταυτότητάς τους. Προκειμένου και πάλι να φέρουν σε ισορροπία το ταυτοτικό τους πρότυπο με 

την άποψη των «άλλων» γι’ αυτούς, υιοθετούν το ομογενοποιημένο πανθρακικό χορευτικό 
ρεπερτόριο. Το ρεπερτόριο αυτό επιβλήθηκε από τη Χούντα, ώστε να παραγκωνιστούν οι τοπικές 

ιδιαιτερότητες κάθε εθνοπολιτισμικής ομάδας, στη βάση της ιδέας μιας ενιαίας εθνικής συνείδησης 
και το οποίο ακολούθησαν όλες οι ομάδες της περιοχής. 

Η τακτική αυτή που ακολούθησαν οι Αρβανίτες, η επιπολιτιστική τακτική της αφομοίωσης, 

είχε ως αποτέλεσμα την αποδοχή τους από τους «άλλους». Οι Αρβανίτες με την τακτική αυτή 
πρόβαλαν την ελληνικότητά τους, γεγονός που τους τους κατέστησε όμοιους με τους «άλλους». Με 

αυτόν τον τρόπο ετεροπροσδιορίζονταν πλέον ως ελληνόφωνοι Θρακιώτες. Ωστόσο, αν και ο 
ετεροπροσδιορισμός αυτός τους προσέφερε κοινωνική αναγνώριση και άνοδο, αποτελούσε μονάχα 
μία συνιστώσα της ταυτότητάς τους και δεν συμφωνούσε με το ταυτοτικό τους πρότυπο, καθώς τα 

μέλη της εθνοπολιτισμικής αυτής ομάδας αυτοπροσδιορίζονται μεν Έλληνες Θρακιώτες, αλλά και 
Αρβανίτες.  
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Προκειμένου να καταδείξει και αυτή τη συνιστώσα της ταυτότητά της, η εθνοπολιτισμική αυτή 
ομάδα, αυτορυθμίζεται και πάλι προβαίνοντας σε δράση. Έτσι, διατηρεί τη χορογραφική σύνθεση 
του χορού «Κ΄να γκετζεσού», ενός χορού που συνοδεύει ένα δρώμενο, το οποίο θεωρείται εθνικό 

σύμβολο στην περιοχή (Φιλιππίδου, 2018) και έχει σημαίνουσα σημασία για όλες τις 
εθνοπολιτισμικές ομάδες αυτής. Σε ένα δρώμενο, λοιπόν, τόσο σημαντικό για την περιοχή, οι 

Αρβανίτες του Νέου Χειμωνίου, δεν ακολούθησαν το χορευτικό πρότυπο της Χούντας, όπως έκαναν 
όλες οι άλλες εθνοπολιτισμικές ομάδες, αλλά διατήρησαν το βασικότερο χορό του ρεπερτορίου των 
Αρβανιτών όλης της Ελλάδας, τον Συρτό. Όμως, επιλέγοντας οι Αρβανίτες την επιπολιτιστική αυτή 

τακτική της διάκρισης, αυτομάτως το κοινωνικό τους περιβάλλον χαράζει τη διαχωριστική γραμμή 
«εμείς και οι άλλοι», καθιστώντας τους, Αρβανίτες, δηλαδή «ξένους».  

Για να ενώσουν τις δυο αυτές ταυτότητές που τους αποδόθηκαν, ανάλογα με τις τακτικές που 
ακολούθησαν, ώστε να βελτιώσουν την αστάθεια που προέκυψε στο εσωτερικό της ομάδας τους, οι 
Αρβανίτες αλλάζουν τη συνιστώσα της μουσικής από το τρισυπόστατο του χορού «Κ’να γκετζεσού» 

και το συνοδεύουν με εννεάσημους ρυθμούς και όχι με επτάσημους, όπως συνηθιζόταν στην Ήπειρο. 
Διατηρώντας τη συνιστώσα της κίνησης και αλλάζοντας τη συνιστώσα του λόγου και της μουσικής, 

οι Αρβανίτες συνταιριάζουν την αφομοίωση με τη διάκριση, επιλέγοντας αυτή τη φορά την 
επιπολιτισμική τακτική της ενσωμάτωσης, προκειμένου να ομοιάσουν με τους ελληνόφωνους της 
περιοχής, αλλά από την άλλη να διατηρήσουν την Αρβανίτικη ταυτότητά τους. Με την τακτική αυτή 

έγιναν αποδεκτοί από τους «άλλους», σταματώντας να αντιμετωπίζονται ως «ξένοι» και έπαψε πλέον 
να ισχύει το αντιθετικό δίπολο «εμείς»/«άλλοι» με αποτέλεσμα τη συνένωση όλων των κάτοικων της 

περιοχής του Έβρου στην έννοια του «εμείς» και του «κοινώς ανήκειν». Αποτέλεσμα της διαδικασίας 
αυτής υπήρξε η «κατασκευή» μίας νέας ταυτότητας, αυτής του ελληνόφωνου Θρακιώτη Αρβανίτη, 
η οποία σαφέστατα συμφωνεί με το πρότυπο ταυτότητας των Αρβανιτών. 

Καταληκτικά, η συγκρότηση της συλλογικής ταυτότητας των Αρβανιτών του Νέου Χειμωνίου 
είναι μια ρευστή διαδικασία, στην οποία σημαντικό παράγοντα αποτελεί ο βαθμός επιπολιτισμού 
της. Αλληλοεπιδρώντας με τις άλλες εθνοπολιτισμικές ομάδες της περιοχής, οι Αρβανίτες του Νέου 

Χειμωνίου, προβαίνουν σε δράση και αλλάζουν τις συνιστώσες του τριπτύχου μουσική-χορός-
τραγούδι, τις συνιστώσες της αδιαίρετης ενότητας του παραδοσιακού χορού, προκειμένου να 

αυτορυθμίσουν τις αντιληπτικές εισαγωγικές πληροφορίες που δέχονται από το περιβάλλον τους. Με 
αυτόν τον τρόπο εξισορροπούν τα εσωτερικά τους πρότυπα, με τις αξιολογήσεις των «άλλων» για 
«αυτούς», αποδεικνύοντας ότι η διαμόρφωση της ταυτότητας είναι μία διαδικασία εσωτερικού 

ελέγχου, δηλαδή μια κυβερνητική διαδικασία. 
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Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ 

 

Χρήστου Πέτρος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ81 

 

Περίληψη 

Κατά τον 20ο αιώνα έχουν γίνει σημαντικές ανακαλύψεις στους χώρους της Επιστήμης και της 

Τέχνης. Η τεχνολογική πρόοδος μέσα από τις πειραματικές προτάσεις της εποχής δημιούργησε ένα 
νέο παγκόσμιο ρεύμα στην Αρχιτεκτονική και επηρέασε σημαντικά τη συλλογική συμπεριφορά των 

ανθρώπων παγκοσμίως.   Οι πειραματισμοί αυτοί στο όνομα της προόδου και του νέου συχνά 
απέρριπταν τις ιστορικά διαμορφωμένες καταβολές των κοινωνιών. Ο στόχος της παρούσας έρευνας 
είναι, μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, να παρουσιαστούν οι απόψεις των πρωτοπόρων 

διανοητών που τροφοδότησαν με νέες ιδέες την Αρχιτεκτονική του 20 αιώνα. Η παρούσα εργασία 
στα συμπεράσματά της αναδεικνύει την σημασία της σχέσης αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης 

της γλώσσας της Παγκοσμιοποίησης στην Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα με τις πολυπολιτισμικές 
κοινωνιολογικές ιδιομορφίες του κάθε τόπου. Η συμβολή του άρθρου στοχεύει στην νέα 
εννοιολογική ερμηνεία της Αρχιτεκτονικής του 20 αιώνα και της συνεισφοράς της στην σύγχρονη 

Αρχιτεκτονική. 
 

Λέξεις κλειδιά: Παγκοσμιοποίηση, Γλώσσα, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα 

1. Εισαγωγή 

Ο 20ος αιώνας έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα σημαντικές ανακαλύψεις στον χώρο της 

Επιστήμης, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γεννηθούν νέες ιδέες και αντιλήψεις σε πολλούς τομής και 
της Επιστήμης και της Τέχνης (Χατζησάββα, 2009:57,59). Η ανάπτυξη και εξέλιξη της βιομηχανικής 

παραγωγής κατά τον 20ο αιώνα και η χρήση νέων και επαναστατικών για την εποχή υλικών στην 
κατασκευή δημιούργησε  δυνατότητες για νέες μεθόδους δόμησης με πρωτοπόρες αρχιτεκτονικές 
μορφές (Γιουζέπας, 2017:54, 67) 

Στις αρχές του 20ου αιώνα οργανώνεται το Διεθνές Συνέδριο της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής 
της CIAM (Congrès International d’ Architecture Moderne) όπου ανακηρύσσονται οι πρωτοπόρες 

ιδέες και  οι αρχές της μοντέρνας αρχιτεκτονικής (Λάββας, 1994). Η Μοντέρνα Αρχιτεκτονική 
αναπτύσσεται σε ένα παγκόσμιο ρεύμα με μεγάλη επιρροή στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς των 
ανθρώπων παντού στον πλανήτη ανεξάρτητα από τις τοπικές  και πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες 

(Τσακαλίδου, 2006:39). Την γλώσσα της Παγκοσμιοποίησης του Μοντερνισμού στην Αρχιτεκτονική 
χαρακτήριζε η αφαίρεση, η ομοιομορφία και η γύμνια των μορφών. Οι πειραματισμοί στο όνομα της 

προόδου και του νέου στην Αρχιτεκτονική συχνά αγνοούσαν τις ιστορικά διαμορφωμένες καταβολές 
των ανθρώπων  χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν την πολυπολιτισμικότητα των κοινωνιών (Τσακαλίδου, 
2006:39). 

Η εκφραστές της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής με την πάροδο των χρόνων εξελίσσουν τις ιδέες 
τους και επαναπροσδιορίζουν τον ακραίο ορθολογισμό και εγκαταλείπουν την προσπάθεια 

διεθνοποίησης της μιας και μοναδικής γλωσσικής έκφρασης στην Αρχιτεκτονική. Η Μοντέρνα 
Αρχιτεκτονική, μετά από αναζητήσεις και πειραματισμούς, επανεξετάζει τις αρχές της και προωθεί 
την διασύνδεση της Παγκοσμιοποίησης στην γλωσσική της έκφραση  με τις ιστορική ταυτότητα του 

κάθε τόπου (Χατζησάββα, 2009:116-117). Παρά το φαινόμενο της Παγκοσμιοποίησης, η αναζήτηση 
των κοινωνιών για τις ταυτότητες και της ρίζες τους  δημιούργησε τις συνθήκες ανακάλυψης και 

ανάδειξης του τοπικού πολυπολιτισμικού πλούτου και των ιστορικών καταβολών του 
(Δημητσάντου-Κρεμέζη, 2009). 
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2. Η Παγκοσμιοποίηση του Μοντερνισμού στην Αρχιτεκτονική 

Η βιομηχανική εποχή του 20ου αιώνα δημιούργησε το «International Style» στην 
Αρχιτεκτονική. Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην Αρχιτεκτονική που διαδόθηκε παντού μέσα από τα 

βιομηχανικά προϊόντα, διαμορφώνοντας τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς των ανθρώπων 
ανεξάρτητα από τις τοπικές  και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Το νέο μοντέλο του 

Μοντερνισμού στην Αρχιτεκτονική τα χαρακτηρίζουν η αφαίρεση, η ομοιομορφία και οι 
πειραματισμοί. Τα πρότυπα της διεθνούς πρωτοπορίας του Μοντερνισμού στην Αρχιτεκτονική του 
20ου αιώνα στο όνομα της προόδου και του νέου στην Αρχιτεκτονική απορρίπτουν συχνά τις ιστορικά 

διαμορφωμένες μέσα στους αιώνες καταβολές των κοινωνιών (Τσακαλίδου, 2006:39). 
Η βιομηχανική παραγωγή και τα νέα επαναστατικά υλικά κατασκευής δημιούργησαν τις 

προϋποθέσεις για τις νέες  δυνατότητες στις μεθόδους δόμησης και την εμφάνιση νέων 
αρχιτεκτονικών μορφών. Οι νέες τεχνολογίες, η επικράτηση του ορθολογισμού και της 
διεθνοποίησης της μιας και μοναδικής γλώσσας στην Αρχιτεκτονική, η ανάδειξη κυρίως της 

λειτουργικής οργάνωσης του κτιρίου, διαμόρφωση μέσω του σχεδιασμού των κτιρίων της 
συλλογικής συμπεριφοράς των ανθρώπων, είναι κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά της 

Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής. Οι πρωτοπόροι αρχιτέκτονες της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής 
θεωρούσαν το κτίριο κατοικίας ως «μηχανή κατοίκησης» (Γιουζέπας, 2017:54, 67). 

Στην αρχή του 20ου αιώνα πραγματοποιείται το Διεθνές Συνέδριο της Μοντέρνας 

Αρχιτεκτονικής της CIAM (Congrès International d’ Architecture Moderne), όπου διαδίδονται 
διεθνώς οι επαναστατικές αρχές της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Προσωπικότητες όπως ο W. Gropius, 

ο ιδρυτής του Bauhaus, ο Le Corbusier, ο F.L. Wright και ο Mies van der Rohe μπαίνουν επικεφαλής 
του νέου παγκόσμιου  ρεύματος της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής (Λάββας, 1994). Η σχολή Bauhaus 
συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη των ιδεών της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής και του 

πρωτοποριακού σχεδιασμού με μεγάλη απήχηση διεθνώς, διαμόρφωσε ρεύματα και νέες 
επαναστατικές ιδέες στην Τέχνη και στην Αρχιτεκτονική μέσα από τους πρωτοπόρους διανοητές που 
συνδέθηκαν με την σχολή όπως ο Walter Gropius, ο Wassily Kandinsky, ο Paul Klee, ο Ludwig Mies 

van der Rohe και άλλοι. Ο Le Corbusier συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση των ιδεών του 
Μοντερνισμού στην Αρχιτεκτονική σε παγκόσμιο επίπεδο. Το θεωρητικό του έργο καθιέρωσε το 

Μοντέρνο κίνημα διεθνώς (Γιουζέπας, 2017:50,51). 

3. Οι νέες ανακαλύψεις στην Επιστήμη και οι νέες αντιλήψεις στην Αρχιτεκτονική 

Κατά τον 20ο αιώνα έχουν γίνει πολλές σημαντικές ανακαλύψεις στον χώρο της Επιστήμης. Η 

επανάσταση στην Επιστήμη με τη θεωρία της σχετικότητας του Einstein επηρέασε τους 
πρωτοπόρους διανοητές και τους καλλιτέχνες αλλάζοντας τα δεδομένα όχι μόνο στην Επιστήμη αλλά 

και στην Τέχνη. Η θεωρία συνέδεσε το χώρο με τον χρόνο. Μέσα από το σύμπλεγμα του χώρου και 
του χρόνου διαμορφώνεται ποια μια νέα πραγματικότητα όπου συντελούνται όλα τα γεγονότα στον 
κόσμο. Ο φυσικός κόσμος μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Χώρος και χρόνος 

ποια αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Ο χρόνος έχει πλέον καθοριστική σημασία στην Αρχιτεκτονική 
του Μοντερνισμού και δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα μέσα από την εμπειρία του χώρου και 

του χρόνου διαμορφώνοντας τη συλλογική παγκόσμια συμπεριφορά των κοινωνιών (Χατζησάββα, 
2009:57,59). 

Μια νέα αντίληψη του χώρου σε συνάρτηση με το χρόνο καθιερώνεται στην  Αρχιτεκτονική 

τον 20ο αιώνα με την εμφάνιση της θεωρίας της σχετικότητας. Η κίνηση του παρατηρητή μέσα στον 
αρχιτεκτονικό χώρο γίνεται η βασική προϋπόθεση για την δημιουργία της χωροχρονικής εμπειρίας. 

Η εναλλαγή του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο και η κίνηση στους χώρους αυτούς συμβάλλουν 
σημαντικά στην αντίληψη του χώρου και του χρόνου στην Αρχιτεκτονική (Χατζησάββα, 2009:59). 
Με τις μοντέρνες προσεγγίσεις στις Επιστήμες της φυσικής, βιολογίας και ψυχολογίας στην 

Αρχιτεκτονική ανοίχτηκαν νέες δυνατότητες για πειραματισμούς. Η εξέλιξη της Μοντέρνας 
Αρχιτεκτονικής θα συνδεθεί με την νέα αντίληψη του χώρου ως εμπειρία μέσα στο χρόνο. Ο χώρος 

και ο χρόνος είναι σημαντικά συνθετικά εργαλεία στα χέρια των αρχιτεκτόνων της εποχής στην 
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δημιουργία και οργάνωση του αρχιτεκτονικού έργου σε μια νέα πραγματικότητα που θα επηρεάσουν 
την συλλογική συμπεριφορά του κόσμου (Χατζησάββα, 2009:59,60). 

Στο βιβλίο του Space time and architecture (1941) ο Sigfried Giedion αναφέρει πως για την 

Μοντέρνα Αρχιτεκτονική η νέα αντίληψη για τον χώρο αποτελεί τη βασική αρχή του Μοντερνισμού. 
Για τον Giedion ο χώρος είναι απεριόριστος και εξελίσσεται δυναμικά στο χρόνο (Χατζησάββα, 

2009:60). Ο Μοντερνισμός θεωρεί πως ο χρόνος και η κίνηση συμμετέχουν στην εννοιολόγηση της 
Αρχιτεκτονικής (Τουρνικιώτης, 2002:49; Χατζησάββα, 2009:55). Η Μοντέρνα Αρχιτεκτονική 
εξελίχθηκε ως τέχνη εμπειρίας στο χώρο. Στο χώρο που εμπεριέχει την δυναμική της κίνησης (Vidler, 

2000:3; Χατζησάββα, 2009:63). 

4. Η Παγκοσμιοποίηση και οι σύγχρονες τάσεις στην Αρχιτεκτονική 

Η Παγκοσμιοποίηση δημιουργεί πρωτόγνωρες συνθήκες για τον σύγχρονο άνθρωπο. Σήμερα 
παντού στον κόσμο οι  άνθρωποι, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μοιράζονται τις ίδιες εικόνες και 
παραστάσεις, βιώνουν κοινές εμπειρίες και γεγονότα, μετακινούνται με σχετική ευκολία σε πολλά 

και διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Στις σύγχρονες συνθήκες της Παγκοσμιοποίησης είναι 
επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί και να διαφυλαχτεί η ταυτότητα του κάθε τόπου, ο πολιτιστικός 

του πλούτος και η αξία της ιδιαιτερότητας (Leach, 2003:89-100; Χατζησάββα, 2009:117). 
Στην Αρχιτεκτονική της Μεταμοντέρνας περιόδου παρατηρείται όλο και περισσότερο από τους 

αρχιτέκτονες η προσπάθεια να γεφυρώσουν το «International Style» που καθιερώθηκε διεθνώς με τα 

αρχιτεκτονικά παραδοσιακά στοιχεία, πετυχαίνοντας έτσι ένα είδος προσαρμογής στις κοινωνικές, 
πολιτιστικές και κλιματικές ιδιαιτερότητες κάθε τόπου. Αυτό είναι διακριτό στα έργα των 

σημαντικών εκφραστών της Μοντέρνας και της Μεταμοντέρνας Αρχιτεκτονικής όπως: ο Alvar 
Aalto, ο οποίος στα έργα του συνέθεσε τα στοιχεία του Μοντερνισμού με την σκανδιναβική 
παράδοση, ο Frank Lloyd Wright , ενώ συνδέει άμεσα την Αρχιτεκτονική με την μηχανική, εντούτοις 

προτίμα να χρησιμοποιεί στις κατασκευές του τα παραδοσιακά υλικά και παραδοσιακούς τρόπους 
κατασκευής, προσπαθεί δε να συνδυάζει αρμονικά τις συνθέσεις του με το φυσικό περιβάλλον 
σεβόμενος την πολιτιστική παράδοση του τόπου (Γιουζέπας, 2017:54). 

Η κρίση της μορφολογικής και της λειτουργικής έκφρασης δημιούργησε την ανάγκη για την 
στροφή της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής στην παραδοσιακή, ανώνυμη Αρχιτεκτονική. Η απλότητα 

των γεωμετρικών  σχημάτων του «International Style» της Μοντέρνας αρχιτεκτονικής γοήτεψαν 
στην αρχή ως κάτι πρωτόγνωρο που προσέφερε το νέο στον τρόπο της έκφρασης και αντίληψης στην 
αρχιτεκτονική. Όμως με την πάροδο των δεκαετιών η αισθητική γύμνια των μορφών και τα 

λειτουργικά προβλήματα των κτηρίων του Μοντερνισμού στην Αρχιτεκτονική υποχρέωσαν τους 
πρωτοπόρους αρχιτέκτονες της εποχής να αναζητήσουν την έμπνευση και τις λύσεις των 

μορφολογικών και λειτουργικών προβλημάτων σε άλλες κατευθύνσεις. Μέσα από τις αναζητήσεις 
αυτές  έγινε η ανακάλυψη του πλούτου, της ποικιλίας των μορφών και των λειτουργικών δομών της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η ταχύτατη εναλλαγή του 

τρόπου ζωής είχε  κοινωνιολογικές  και ψυχολογικές επιπτώσεις, αυτό δημιούργησε την ανάγκη για 
την αναζήτηση του ανθρώπινου μέτρου που εδρεύει βαθιά μέσα στις ρίζες της παράδοσης.  Οι ρίζες 

αυτές βρίσκονται σε αρμονική σχέση με το τοπίο, με τις κλιματολογικές συνθήκες του τόπου και τις 
πολιτισμικές αναφορές των κοινωνιών. Η παραδοσιακή Αρχιτεκτονική ισορροπεί μεταξύ του τρόπου 
κατασκευής και των υλικών, μεταξύ της λειτουργικής δομής και της μορφής συνθέτοντας μια 

ιδιαίτερη  αισθητική αρμονία (Λάββας, 1972:49-59). 
Ο πλούτος, η εμπειρία, η εξέλιξη και η συμβολική διάσταση των κατασκευών της 

παραδοσιακής, ανώνυμης Αρχιτεκτονικής είναι ένας ανεκτίμητος θησαυρός με ανεξάντλητο πλούτο 
για τη σύγχρονη Αρχιτεκτονική. Η παραδοσιακή Αρχιτεκτονική αυτή φέρει τη σοφία των ανώνυμων 
κατασκευαστών. Αυτοί οι τεχνίτες παρατηρώντας εμπειρικά τη Φύση, τις μορφές της, τα φυσικά 

φαινόμενα, το τοπίο, το κλίμα αλλά και ακολουθώντας τα πολιτισμικά πρότυπα του τόπου  
προσέδιδαν ένα βαθύτερο συμβολισμό στην ανώνυμη, παραδοσιακή Αρχιτεκτονική. Αυτός είναι ο 

λόγος που αυτές οι κατασκευές δεν παύουν να μας εντυπωσιάζουν και να μας συγκινούν αισθητικά, 
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μορφολογικά και πνευματικά καθώς και να προσφέρουν γνώση μέσα από τη μελέτη της 
παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής.  

Είναι σημαντικό να μην γίνουν λάθη στην κατανόηση και στην ερμηνεία της γλώσσας της 

παράδοσης. Είναι βασικό να μην μείνει κανείς μόνο στην οπτική εικόνα για να πετύχει το αισθητικό 
μορφολογικό αποτέλεσμα. Ο μελετητής καλείται  να διεισδύσει στην εσωτερική δομή της μορφής 

και όχι να μείνει στην επιδερμική αντιγραφή των μορφολογικών στοιχείων της παραδοσιακής 
Αρχιτεκτονικής και να κατανοήσει την νομοτέλεια των μορφών και των λειτουργικών δομών της 
παράδοσης (Kiemie, 1967:42, 99; Λάββας, 1972:49-59). Την παραδοσιακή ανώνυμη Αρχιτεκτονική 

την χαρακτηρίζει η απαράμιλλη αισθητική ποιότητα που πηγάζει από την πλαστικότητα των μορφών 
της μέσα από την σύνθεση των όγκων και των επιφανειών της. Οι παραδοσιακές κατασκευές είναι 

ένας ζωντανός οργανισμός, είναι τα «δοχεία ζωής» που εκφράζουν την ιστορία του τόπου και των 
ανθρώπων, είναι ένα παράδειγμα ισορροπίας εσωτερικής και εξωτερικής όπου συνυπάρχουν 
αρμονικά η κατασκευή, η λειτουργεία και η μορφή. Για την σύγχρονη Αρχιτεκτονική η αναφορά στις 

ρίζες της παράδοσης είναι η πηγή έμπνευσης. (Κωνσταντινίδης, 1950:16; Λάββας, 1972:49-59). 
Το νέο στην αρχιτεκτονική δημιουργία βασίζεται στην συνέχεια που πηγάζει από της ρίζες της 

πολιτιστικής παράδοσης του κάθε τόπου αλλά και στον οικουμενικό χαρακτήρα των ιδεών οπού 
ανήκει και η ιδιά η παράδοση. Όλα τα ιστορικά γεγονότα εναλλάσσονται μέσα στο χώρο και στο 
χρόνο. Οι άνθρωποι είναι συνδεδεμένοι ιστορικά με την εμπειρία ενός συγκεκριμένου τόπου 

(Castells, 2002:99-110; Χατζησάββα, 2009:117). Έχει καθιερωθεί πλέον ως τάση στην 
αρχιτεκτονική δημιουργία, μέσα στην ολοένα αυξανομένη Παγκοσμιοποίηση, η ανάδειξη του 

πολιτιστικού πλούτου και των ιστορικών καταβολών του κάθε τόπου (Δημητσάντου-Κρεμέζη, 2012). 
Για την σύγχρονη Αρχιτεκτονική ο τόπος αντιμετωπίζεται ως «βασική εναρκτήρια πηγή», 
φορτισμένος με μνήμες και ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τις κοινωνίες που τον κατοικούν και 

διαμόρφωσαν τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες. Ο τόπος φέρει τα στοιχεία της ταυτότητας και 
αυτό τον κάνει μοναδικό (Zumthor, 2006:41; Χατζησάββα, 2009:112). 

Στην σύγχρονη Αρχιτεκτονική παρατηρείται έντονα η ανάγκη για την διασύνδεση του 

παγκόσμιου με το τοπικό. Έτσι παρατηρείται η προσπάθεια από τους μεταμοντέρνους αρχιτέκτονες 
να εντάξουν το κτίριο αρμονικά στο τοπίο λαμβάνοντας υπόψιν τον χαρακτήρα του εδάφους της κάθε 

περιοχής σε αντίθεση με την αδιαφορία που επέδειξε για το περιβάλλον ο διεθνής Μοντερνισμός. Η 
συσχέτιση των υλικών της κατασκευής με το τοπίο είναι η νέα φιλική προσέγγιση της σύγχρονης 
Αρχιτεκτονικής προς το περιβάλλον (Χατζησάββα, 2009:116-117). 

5. Συμπεράσματα 

Η ραγδαία εξάπλωση παγκοσμίως της βιομηχανικής παραγωγής κατά τον 20ο αιώνα, οι 

επαναστατικές επιστημονικές ανακαλύψεις, η χρήση νέων για την εποχή υλικών στην κατασκευή 
δημιούργησε  νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη νέων μεθόδων δόμησης και πειραματισμών με 
πρωτοπόρες αρχιτεκτονικές μορφές (Γιουζέπας, 2017:54, 67).  Έτσι δημιουργήθηκε το γόνιμο 

έδαφος για ένα παγκόσμιο ρεύμα, μια διεθνής γλώσσα έκφρασης και δημιουργίας στην 
Αρχιτεκτονική που διαδόθηκε παντού, και επηρέασε  τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς των 

κοινωνιών σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από τις τοπικές  και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 
Στο Διεθνές Συνέδριο της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής της CIAM στης αρχές του 20ου αιώνα 

διαδοθήκαν οι αρχές του νέου παγκόσμιου  ρεύματος της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής. Οι πρωτοπόροι 

διανοητές όπως ο Walter Gropius, ο Ludwig Mies van der Rohe, ο Frank Lloyd Wright, ο Alvar 
Aalto, ο Le Corbusier και άλλοι συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση των ιδεών της Μοντέρνας 

Αρχιτεκτονικής σε παγκόσμια κλίμακα. (Λάββας, 1994). Η νέα θεώρηση της Μοντέρνας 
Αρχιτεκτονικής προώθησε μια νέα αντίληψη του χώρου και του χρόνου. Το αρχιτεκτονικό έργο 
οργανώνετε ποια μέσα σε μια νέα πραγματικότητα και θα επηρεάσει την συλλογική συμπεριφορά 

των κοινωνιών παντού στον κόσμο (Χατζησάββα, 2009:59,60). 
Ενώ στην αρχή οι ιδέες της  Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής κέρδισαν τον κόσμο της πρωτοπορίας 

ως κάτι νέο, πρωτόγνωρο και επαναστατικό όμως, στη συνέχεια τα συνθετικά, μορφολογικά και 
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λειτουργικά προβλήματα που προκύπτανε στην εφαρμογή ανάγκασαν τους αρχιτέκτονες της εποχής 
να ψάξουν τις λύσεις στα προβλήματα αλλού και να στραφούν στην παραδοσιακή, ανώνυμη 
Αρχιτεκτονική. Η κρίση της έκφρασης στην Μοντέρνα Αρχιτεκτονική δημιούργησε την ανάγκη για 

την στροφή στην παραδοσιακή, ανώνυμη Αρχιτεκτονική η οποία  συγκεντρώνει στα κτίσματά της 
εδώ και αιώνες τον πλούτο των μορφών και τη σοφία των λειτουργικών δομών της (Λάββας, 

1972:49-59). Η παραδοσιακή Αρχιτεκτονική αποτελεί ποια ανεξάντλητη πηγή εμπνεύσεις για τους 
πρωτοπόρους εκφραστές της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής. Οι παραδοσιακές, ανώνυμες κατοικίες και 
άλλες κατασκευές της παράδοσης είναι δεμένες  με την ιστορία του τόπου και αποτελούν τον 

πολιτιστικό πλούτο των κοινωνιών της κάθε περιοχής. Οι τρόποι κατασκευής, τα υλικά, τα 
μορφολογικά και τα λειτουργικά στοιχεία της παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής είναι ένα πολύτιμο και 

πλούσιο υλικό προς μελέτη και ανάλυση για τους αρχιτέκτονες.  
Με την πάροδο των χρόνων οι αρχές και οι ιδέες του παγκόσμιου  ρεύματος της Μοντέρνας  

Αρχιτεκτονικής εξελίσσονται και μετασχηματίζονται. Η μοντέρνα Αρχιτεκτονική επανεξετάζει τις 

αρχές της και προωθεί την διασύνδεση του παγκόσμιου με το τοπικό (Χατζησάββα, 2009:116-117). 
Μέσα στην ολοένα αυξανομένη Παγκοσμιοποίηση, έχει καθιερωθεί πλέον στην σύγχρονη 

Αρχιτεκτονική η τάση για την ανάδειξη του πολυπολιτισμικού πλούτου και των ιστορικών 
καταβολών του κάθε τόπου (Δημητσάντου-Κρεμέζη, 2009). 
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Πολιτική και κοινωνική ζωή 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Επιτροπάκη Βούλα 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
 

Μαρινάκη Ζαφειρούλα 

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Med Εκπαίδευση Ενηλίκων 
 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τον θεσμό της Οικογενειακής 
Διαμεσολάβησης ως θεσμό που ενισχύει τη διατήρηση σχέσεων και μετά τη ρήξη των δεσμών. Σε 

αυτό το πλαίσιο, αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό κοινωνικό πλαίσιο της οικογένειας και της 
ρήξης του συντροφικού δεσμού, και διερευνώνται οι συνέπειες από τη λύση του. Έπειτα 

περιγράφεται το νομικό πλαίσιο της λύσης και παρουσιάζεται ο θεσμός της Οικογενειακής 
Διαμεσολάβησης. Ακολουθεί συζήτηση, όπου τεκμηριώνεται η σημασία της διαμεσολάβησης, 
συνδεόμενη με τη βιβλιογραφία και την έρευνα ως προς την αποτελεσματική επίλυση οικογενειακών 

διαφορών. Τα συμπεράσματα δείχνουν ότι η διαμεσολάβηση ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα 
της σύγχρονης εποχής, επιτρέποντας στα άτομα να διαχειριστούν δημιουργικά, ειρηνικά και 

πολιτισμένα τις διαφορές τους, γεγονός που επιδρά στην ευημερία των ατόμων μέσα στην οικογένεια, 
στην κοινωνία και για το μέλλον. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαμεσολάβηση, οικογένεια, συγκρούσεις, διαζύγιο 

1. Εισαγωγή 

Στις τελευταίες δεκαετίες, στην Ευρώπη και τις αναπτυγμένες χώρες, παρατηρούνται 
στατιστικά λιγότεροι γάμοι και περισσότερα διαζύγια. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ (2019), το 2017 εκδόθηκαν 19.190 διαζύγια. Παράλληλα, ενώ κατά συντριπτική 

πλειοψηφία τα παιδιά γεννιούνται εντός γάμου, το 64,3% των παιδιών ηλικίας μέχρι 18 ετών 
μεγαλώνουν σε οικογένειες με λυμένο γάμο. 

Ειδικά σε περιόδους κρίσης, παρατηρείται ότι οι δεσμοί λύονται ευκολότερα, δεδομένου ότι, 
όπως αποδεικνύεται, ψυχολογικές πιέσεις και επιδείνωση οικονομικών καταστάσεων σχετίζονται με 
τη συζυγική ρήξη. Συγχρόνως, αυξάνεται το ποσοστό ατόμων που επιλέγουν νέες μορφές 

συντροφικότητας και διαβίωσης, με αποτέλεσμα η οικογένεια να διαρθρώνεται μέσα από νέα 
μοντέλα, όπως το «σύμφωνο συμβίωσης» ή οι μονογονεϊκές οικογένειες (Μαράτου - Αλιμπράντη, 

2010∙ Μουσούρου, 2005). Παράλληλα, η λύση του γάμου συνεχώς απλουστεύεται, με το συναινετικό 
διαζύγιο να μπορεί να εκδοθεί πλέον σε δεκατέσσερις ημέρες χωρίς δίκη (άρθρο 22 Ν.4509/2017), 
ενώ, με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Ελληνική Βουλή την 7-5-2021, προωθήθηκε ήδη το 

απλοποιημένο “άυλο συναινετικό διαζύγιο”, με ψηφιακή συζυγική συμφωνία. 
Ωστόσο, η λύση των συγκρούσεων, η λήψη κοινών αποφάσεων, η αντιμετώπιση προβλημάτων 

και η διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών παραμένουν ζητήματα κομβικής σημασίας για την 
αποτελεσματική λειτουργία της οικογένειας, ακόμα και μετά τη ρήξη της σχέσης (Βεργέτη, 2009). 
Από την επισκόπηση της διεθνούς και εγχώριας έρευνας και βιβλιογραφίας διαφαίνεται ότι η 

συνεργασία και συνεννόηση των συζύγων, ειδικά γονέων, συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη και 
εξέλιξη της οικογένειας και, ενδεικτικά: δημιουργεί θετικά συναισθήματα ασφάλειας και αποδοχής, 
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βοηθά στην προσαρμογή των ατόμων σε καταστάσεις κρίσης, οδηγεί σε καλύτερη ψυχολογική, 
συναισθηματική και σωματική υγεία (Kader & Roman, 2018∙ Adamsons & Pasley, 2006), μειώνει 
την παρορμητικότητα των παιδιών και προλαμβάνει προβλήματα συμπεριφοράς, όπως χρήση ουσιών 

(Wang, et all, 2020), κυρίως δε, ενισχύει (καλλιεργεί) θετική στάση για τον τρόπο συσχέτισης του 
ατόμου με τους άλλους (Καφέτσιος, 2005∙ Σατίρ, 1989∙ Borst, 2015). 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τον θεσμό της Οικογενειακής 
Διαμεσολάβησης, η οποία επιχειρεί να θεσπίσει μια πολιτισμένη και ειρηνική διαδικασία, μέσα από 
την οποία είναι δυνατόν να διατηρηθεί η επικοινωνία και η συνεννόηση μεταξύ ατόμων-γονέων που 

αποφασίζουν να λύσουν τoν γάμο ή τη συμβίωσή τους. 

2. Οικογένεια και ρήξη 

Η οικογένεια αποτελεί παγκόσμιο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και νομικό θεσμό και, για 
τους περισσότερους ανθρώπους, το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής τους. Είναι η πρώτη ομάδα που 
τα άτομα εντάσσονται και, πολλές φορές για πάντα, η πηγή συντροφικότητας και ασφάλειας (Ritzer, 

2018). Η οικογένεια επιτελεί σειρά καθοριστικών λειτουργιών τόσο για τα άτομα όσο και την 
κοινωνία, όπως η βιολογική (αναπαραγωγή), εκπαιδευτική, οικονομική, ψυχολογική, μέριμνας και 

πρόνοιας (Μουσούρου, 2005), ακόμη δε και ως πρωτοβάθμια μονάδα υγείας (Rillotta et al., 2012). 
Συνήθως, η οικογένεια συνιστάται με τον γάμο, έναν επίσης νομικο-κοινωνικό θεσμό, που 

σηματοδοτεί τη συμφωνία για μόνιμη σχέση μεταξύ δύο ατόμων –μη συγγενών–, με σκοπό τη 

δημιουργία οικογένειας. Με τον γάμο, συνειδητά ή ασυνείδητα, ρυθμίζεται ο επιμερισμός 
δικαιωμάτων και ρόλων κάθε μέλους της οικογένειας, όχι μόνο εντός αυτής αλλά και σε σχέση με 

την κοινωνία, μέσα από τη νομική, κοινωνική και ηθική αναγνώριση και μεταβίβαση δικαιωμάτων 
από γενιά σε γενιά (Hendry, 2011). 

Κάθε οικογένεια διατρέχει έναν κύκλο ζωής, που ξεκινά με τον γάμο ή την απόφαση δύο 

ατόμων να ζήσουν μαζί δημιουργώντας δική τους οικογένεια (Βεργέτη, 2009). Η απόφαση αυτή,  
όταν επικυρώνεται νομικά με γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, οδηγεί σε σειρά καθηκόντων, τα οποία 
μάλιστα ορίζει ο νόμος, όπως η συνοίκηση και η υποχρέωση συμβίωσης, η επίδειξη, δηλαδή, αγάπης, 

στοργής, σεβασμού, πίστης, καθώς και από κοινού ρύθμισης (συνεισφοράς) των οικονομικών και 
των ζητημάτων ανατροφής των παιδιών (Γεωργιάδης, 2018). 

Ωστόσο, η καθημερινότητα (γεγονότα της ζωής), οι αλλαγές (αναπτυξιακές ή απρόβλεπτες) 
και μια σειρά εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων καθιστούν ενδημικές τις συγκρούσεις στην 
οικογενειακή ζωή (Ritzer, 2018∙ Βεργέτη, 2009). Παράλληλα, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η εξέλιξη 

και πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνιών, η απομάκρυνση από τους παραδοσιακούς ρόλους 
των δύο φύλων, η τάση για περισσότερη αυτονομία και ισονομία μεταξύ ατόμων ανεξαρτήτως φύλου 

ή σεξουαλικής προτίμησης, η μείωση αρνητικών στάσεων για το διαζύγιο και την εκτός γάμου 
γέννηση παιδιών, καθώς και, γενικότερα, η χαλάρωση κανόνων και παραδοσιακών αξιών, σε 
συνδυασμό με τη ρευστότητα περιβαλλοντικών και υλικών συνθηκών, οδηγούν σε νέες μορφές 

οικογενειακής οργάνωσης (Μαράτου-Αλιμπράντη, 2010∙ Μουσούρου, 2005∙ Παπαθανασίου & 
Χρηστίδη, 2020∙ Ritzer, 2018). 

Μέσα σε αυτήν την πολυπλοκότητα, τις αλλαγές και το μοίρασμα ρόλων, σε συνδυασμό με την 
ευκολία ρήξης των δεσμών, μια σχέση που ξεκίνησε με προσδοκίες συντροφικότητας, φροντίδας και 
ικανοποίησης μετατρέπεται συχνά σε πεδίο μάχης, ώστε, ενώ στην αρχή τα ζευγάρια που καλούνται 

να πάρουν αποφάσεις χρίζουν με ευκολία τον “αρχηγό” για να μην αλληλοαπογοητευτούν, όσο η 
σχέση συνεχίζεται και εμφανίζονται προβλήματα, η εξουσία του ενός δυναστεύει τον άλλο, με 

αποτέλεσμα αντιδράσεις που προκαλούν αισθήματα θυμού, προδοσίας, αδικίας, απελπισίας, ακόμα 
και εχθρότητας. Στο κλίμα αυτό, η συνεννόηση και η ικανοποίηση ολοένα συρρικνώνονται (Σατίρ, 
1989). Οι συγκρούσεις, στη συνέχεια, προκαλούν σειρά αρνητικών συνεπειών για την ποιότητα ζωής 

των μελών της οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών, καταλήγοντας συχνότατα σε χωρισμό (Amato, 
2000∙ Καρελά & Πετρογιάννης, 2019). 
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Σε αυτό το πλαίσιο, η διάλυση της σχέσης, οι παράγοντες που την προκαλούν, αλλά και οι 
επιπτώσεις σε γονείς και παιδιά αποτελούν μείζον θέμα για τους ερευνητές στην Ελλάδα και το 
Εξωτερικό (Amato & Spenser, 2010). Ειδικά η απομάκρυνση του ενός γονέα από τη συζυγική εστία 

δημιουργεί καταιγιστικές αλλαγές στη ζωή των ατόμων όλης της οικογένειας (Cancian, et all, 2014), 
που, όπως έχει αποδειχθεί, οδηγούν στην αύξηση κοινωνικο-οικονομικής ανισότητας, αυξάνοντας 

και τον κίνδυνο φτώχειας, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (Hongendoorn, Leopold, & Bol, 
2020). Ειδικότερα, η έρευνα του Amato (2000), που συνόψισε τις συνέπειες του διαζυγίου, εντόπισε 
ότι οι ενήλικες-γονείς έρχονται αντιμέτωποι με: 

•  τη μονομερή ανάληψη του βάρους ανατροφής των τέκνων, άλλως, με τον κίνδυνο απώλειας 
της επιμέλειάς τους, 

• την έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης, 

• οικονομικές δυσκολίες (απώλεια εισοδήματος του εγκαταλείψαντος συζύγου), 

• συνεχόμενες συγκρούσεις με τον/την πρώην σύζυγο, 

• άγχος, για την αντιμετώπιση καταστάσεων προερχόμενων από τη συντροφική απομάκρυνση 
(π.χ. μετακόμιση κ.λπ.). 

Αντίστοιχα, η ίδια έρευνα εντόπισε ότι τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με: 

• τη μείωση γονεϊκής υποστήριξης και ελέγχου, 

• απώλεια επαφής με τον έναν γονιό, 

• συνεχιζόμενες συγκρούσεις των γονέων, 

• οικονομικές δυσκολίες, 

• άγχος λόγω των αλλαγών. 

Οι συνέπειες μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμες, ίσως όμως να δημιουργήσουν ζητήματα που 

δεν ξεπερνιούνται ποτέ (Amato, 2000∙ Hongendoorn, Leopold, & Bol, 2020). Ως προς τα παιδιά, 
υπάρχει πλούτος ερευνών που συνδέουν το διαζύγιο και, ειδικά, τις συγκρούσεις γονέων με χρήση 

ουσιών ή αλκοόλ (Wang, et all, 2020), με επιθετική συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει σε βία  
(Roberton, et all, 2012), ακόμη και με δυσκολίες στην εκπαίδευση και πρόοδό τους (Καρελά & 
Πετρογιάννης, 2019). Γενικά, η ρήξη της σχέσης φαίνεται να συνδέεται με αρνητικές συνέπειες στη 

σωματική και ψυχοσυναισθηματική υγεία, στην εν γένει ανάπτυξη και εξέλιξη των ατόμων και, κατ’ 
επέκταση, στην ευημερία της οικογένειας. 

3. Η νομική λύση του γάμου και του συμφώνου συμβίωσης 

Όταν το ζευγάρι αποξενωθεί συναισθηματικά και σωματικά, επιτρέπεται και ορίζεται ρητά από 
τον νόμο ο τρόπος λύσης του δεσμού, με εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις από τη λύση 

(Γεωργιάδης & Σταθόπουλος, 1996). Ειδικότερα: 
Α΄. Όσον αφορά τον γάμο: 

Εκτός από την αμιγώς δικαστική διαδικασία του «κατ’ αντιδικίαν» διαζυγίου λόγω «ισχυρού 
κλονισμού» του γάμου, τεκμαιρόμενου μάλιστα και από 2ετή διάσταση των συζύγων (άρθρα 1438-
1439 ΑΚ), έχει θεσπιστεί και το «συναινετικό διαζύγιο», το οποίο εκδίδεται κατόπιν κοινής έγγραφης 

συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του και τη ρύθμιση της επιμέλειας, διατροφής, επικοινωνίας 
των τέκνων τους (άρθρο 1441 ΑΚ). Όπως προαναφέρθηκε έχει ήδη προωθηθεί η ψηφιακή υπογραφή 

των συζύγων, μη απαιτουμένης της βεβαίωσης Ειρηνοδικείου, η δε τελική συμφωνία επικυρώνεται 
από συμβολαιογράφο. 

Β΄. Όσον αφορά τη λύση του Συμφώνου συμβίωσης, αυτό λύνεται με τον ίδιο τρόπο που έχει 

συσταθεί: ενώπιον, δηλαδή, συμβολαιογράφου (άρθρο 7 Ν. 4356/2015). 
Η λύση γάμου ή Συμφώνου δηλώνεται στα βιβλία του αρμόδιου Ληξιαρχείου και, σε 

περίπτωση θρησκευτικού γάμου, της αρμόδιας Μητρόπολης, ώστε να συντελεστούν τα έννομα 
αποτελέσματα της λύσης. 
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Παράλληλα, ο νόμος μεριμνά για τον τρόπο επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας των 
συζύγων με τα τέκνα τους, τη διατροφή τυχόν απόρου συζύγου, τη διανομή περιουσιακών 
αποκτημάτων από τον γάμο κ.λπ. Ουσιαστικά, ο νόμος παρέχει στον κάθε σύζυγο το δικαίωμα να 

αιτηθεί δικαστικά, δια πληρεξουσίου δικηγόρου, διατροφή, επικοινωνία, συναποκτήματα κ.λπ., με 
τη μορφή ένδικων τακτικών αγωγών ή ασφαλιστικών μέτρων (περίπτωση επείγουσας ρύθμισης 

κατάστασης). Τα σχετικά ζητήματα ρυθμίζονται με τη δικαστική απόφαση, η οποία, όταν 
τελεσιδικήσει ή καταστεί αμετάκλητη, εάν δεν περατωθεί με άλλον τρόπο η διαφορά, καθίσταται 
τίτλος εκτελεστός, εκτελείται και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα όπως ορίζεται από το 

Δικαστήριο (Παπαδόπουλος, 2001). 

4. Η διαμεσολάβηση 

Ποιος, όμως, μπορεί να είναι ο εν λόγω “άλλος τρόπος περάτωσης της διαφοράς”; 
Εκτός από την «παραίτηση» του δικαιούχου, ασφαλώς, και η εξωδικαστική επίλυσή της μέσω 

του νέου θεσμού της Διαμεσολάβησης και, εν προκειμένω, της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης. 

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης, που ισχύει στη Χώρα μας από το 2011 ως δυνατότητα 
εκούσιας προσφυγής σε αυτήν, αλλά από το 2019 ως υποχρέωση τουλάχιστον ενημέρωσης ή και 

προσπάθειας λύσης των διαφορών δι’ αυτής, προσφέρει έναν ηπιότερο τρόπο επίλυσης των 
διαφορών μεταξύ ζευγαριών, όχι μόνο λόγω της μεθόδου και διαδικασίας της, αλλά και λόγω των 
ουσιαστικών αποτελεσμάτων της για συζύγους και παιδιά. Διότι, με τη δικαστική οδό, ο νόμος ορίζει 

μεν τον τρόπο λύσης του επίσημου δεσμού και τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις των αποδεσμευόμενων, 
πλην όμως, μέχρι πρόσφατα, δεν παρενέβαινε δραστικά ούτε για διατήρηση της συντροφικής σχέσης 

ούτε στην “ειρηνική” επίλυση των σχετικών διαφορών –παραμέτρους με άμεσο αντίκτυπο στο 
συμφέρον των τέκνων–, αφήνοντας τα θέματα αυτά στην προσωπικότητά τους ή την Ηθική. 

Ειδικότερα: 

Η Διαμεσολάβηση είναι ένας νέος τρόπος εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών. Κατά τη 
διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 4640/2019, είναι «μια διαρθρωμένη διαδικασία […] με βασικά 
χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονομία, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη 

επιχειρούν εκουσίως, με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα, να επιλύσουν με 
συμφωνία μία διαφορά τους, με τη βοήθεια διαμεσολαβητή». Ο διαμεσολαβητής, κατά τις διατάξεις, 

ως τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τα συμμετέχοντα μέρη και τη διαφορά, με ειδική επιστημονική 
ειδίκευση και πιστοποιημένη ιδιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, «αναλαμβάνει να 
διαμεσολαβήσει με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο, διευκολύνοντάς τα να βρουν 

μια κοινά αποδεκτή λύση». 
Ο Διαμεσολαβητής –και ο Οικογενειακός– ορίζεται από τα Μέρη: κάθε ενδιαφερόμενος 

απευθύνεται σ’ αυτόν ο ίδιος ή μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Ο Διαμεσολαβητής 
επικοινωνεί με το άλλο Μέρος και, αφού λάβει την αποδοχή στο πρόσωπό του, διενεργεί τη 
διαμεσολάβηση. Εάν τα Μέρη δεν συμφωνούν στην επιλογή του, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 

απευθυνθεί στην Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης (Υπουργείο Δικαιοσύνης), απ’ όπου ορίζεται 
οριστικός Διαμεσολαβητής. Καθορίζεται από κοινού ο τόπος και χρόνος της διαμεσολάβησης, οπότε 

και υπογράφεται από τους συμμετέχοντες Συμφωνητικό υπαγωγής στη διαδικασία. Τα Μέρη 
προσέρχονται μόνο με τη θέλησή τους και συμμετέχουν με τους νομικούς παραστάτες - δικηγόρους 
τους, προς διαφύλαξη των συμφερόντων τους. Δύνανται δε να αποχωρήσουν οποτεδήποτε. Τίποτα 

δεν είναι δεσμευτικό μέχρι την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας (Ν. 4540/2019). 
Βασικό χαρακτηριστικό της διαμεσολάβησης είναι η ευελιξία της διαδικασίας και ο απόρρητος 

χαρακτήρας αυτής. Ο Διαμεσολαβητής δεσμεύεται ρητά να μην μεταφέρει, τόσο σε τρίτους όσο και 
στην άλλη πλευρά, πληροφορίες του κάθε Μέρους, προτάσεις, χαρακτηρισμούς, παραδοχές ή 
επιχειρήματα, παρά μόνο όταν υπάρχει ρητή συναίνεση γι’ αυτό. Ο ρόλος του είναι υποβοηθητικός: 

διευκρινίζει τα θέματα και δίδει κατευθύνσεις, χωρίς να ασκεί δικαιοδοτικό έργο. Δεν είναι, δηλαδή, 
δικαστής, δεν απονέμει δίκαιο, δεν εξετάζει ευθύνες ή αποδεικτικά έγγραφα. Είναι αμερόληπτος και 

ουδέτερος, δεν κρίνει τις θέσεις τής κάθε πλευράς με προσωπικές απόψεις, προτάσεις ή κατευθύνσεις 
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για τις αποφάσεις των Μερών. Μπορεί μόνο να ελέγξει εάν οι εκατέρωθεν προσφορές και αποφάσεις 
είναι νόμιμες και ρεαλιστικές. Με ενδεδειγμένες επιστημονικές μεθόδους ακρόασης και ερωτήσεων, 
εντοπίζει και διασαφηνίζει τη ζώνη βασικής συμφωνίας λαμβάνοντας υπόψη συναισθήματα και 

ανάγκες, αντιμετωπίζει τα αδιέξοδα, προετοιμάζει και ενθαρρύνει τις δύο πλευρές να εργαστούν 
αξιοποιώντας τη διαδικασία, μέχρι να επιτευχθεί κοινώς αποδεκτή συμφωνία με αμοιβαίο όφελος, 

που θα ικανοποιεί, δηλαδή, και τα δύο Μέρη (Θεοχάρης, 2020). 
Η τελική συμφωνία καταρτίζεται εγγράφως στο Πρακτικό διαμεσολάβησης και οπλίζεται με 

εκτελεστότητα, όπως οι δικαστικές αποφάσεις. Εάν, δηλαδή, το Πρακτικό δεν τηρηθεί στο μέλλον, 

όποιο Μέρος έχει συμφέρον μπορεί να το καταθέσει στο αρμόδιο Δικαστήριο, το οποίο το κηρύσσει 
τίτλο εκτελεστό, με κόστος μόλις πενήντα ευρώ (50 €), και να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση 

προς συμμόρφωση του άλλου Μέρους. 
Ας σημειωθεί ότι Οικογενειακή διαμεσολάβηση χωρεί και σε διαφορές για τις οποίες ξεκινά 

ήδη δικαστική διαδικασία, με τη μορφή της «Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης» 

(ΥΑΣ), που σκοπό έχει την ενημέρωση των διαδίκων-συζύγων για την εν λόγω δυνατότητα. Ο νόμος, 
μάλιστα, απαιτεί να προ-ενημερωθούν εγγράφως από τον δικηγόρο τους – όπως σε κάθε δίκη 

ιδιωτικής διαφοράς (εμπορικής, οικογενειακής, κληρονομικής, ακινήτων, πνευματικής ιδιοκτησίας, 
εργατικής κ.λπ.), εφόσον υπάρχει η λεγόμενη «εξουσία διαθέσεως», εφ’ όσον δηλαδή δεν πρόκειται 
για ρητώς εξαιρούμενη διαφορά ή διαφορά με το Δημόσιο. Προσφυγή σε διαμεσολάβηση 

επιτρέπεται επίσης και σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης, πριν εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση, εφόσον οι διάδικοι επιθυμούν να λύσουν τη διαφορά τους εξωδικαστικά. Σε κάθε 

περίπτωση, εάν η διαμεσολάβηση δεν ευδοκιμήσει, συντάσσεται Πρακτικό περάτωσης και 
ακολουθεί κανονικά η δικαστική διαδικασία (Επιτροπάκη, 2019). 

5. Συζήτηση 

Από τις διατάξεις του νόμου συνάγεται ότι σκοπός της Διαμεσολάβησης δεν είναι μόνο η λύση 
της σχέσης, αλλά η ουσιαστική επίλυση των συγκρούσεων και, μάλιστα, με τρόπο που οδηγεί τα 
άτομα να λάβουν τα ίδια τις αποφάσεις για τη διευθέτηση της διαφοράς τους, αντί να επιληφθεί το 

Δικαστήριο. Με άλλα λόγια, η διαμεσολάβηση προωθεί την αυτονομία, η οποία έχει αποδειχθεί ότι 
αποτελεί βασικό συστατικό για την ευημερία ατόμων και οικογενειακών σχέσεων (Anderson, 2019). 

Κατά το πρώτο στάδιο της διαμεσολαβητικής διαδικασίας, με την παρέμβαση του Διαμεσολαβητή, 
ως ουδέτερου και αμερόληπτου τρίτου, τίθεται το πλαίσιο μιας συζήτησης με ενεργητική ακρόαση, 
σεβασμό και θετική διάθεση, που οδηγεί σε αποτελεσματική επικοινωνία. Ας σημειωθεί ότι η 

παρέμβαση από τρίτο προτείνεται ήδη ως μοντέλο επίλυσης συγκρούσεων (Van Lange & De Dreu, 
2001). Προοδευτικά, κατά τη διαδικασία, ενεργοποιούνται θετικές μνήμες από τη σχέση του 

ζευγαριού (π.χ. πρώτο ραντεβού κ.λπ.), οι οποίες, όπως έχει αποδειχθεί, μειώνουν εχθρικές 
αντιδράσεις και συναισθήματα απόρριψης, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά τη διάθεση των ατόμων 
για συνεννόηση με ενσυναίσθηση και αλτρουϊσμό (Lejeune, Bouizegarene, & Philippe, 2021). 

Βαθμιαία, χτίζεται η εμπιστοσύνη (την οποία, ούτως ή άλλως, το πλαίσιο της Διαμεσολάβησης 
εγγυάται) και δημιουργούνται προϋποθέσεις για ποιοτική επικοινωνία και συνεννόηση (Μαρινάκη, 

2020). 
Συγκεκριμένα, κατά τη διαμεσολαβητική διαδικασία: 

• Δημιουργούνται συνθήκες και ευκαιρίες για συνάντηση και συζήτηση μεταξύ ατόμων που 
δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να συναντηθούν – χαρακτηριστικό ότι, τις περισσότερες φορές, 
τα άτομα ισχυρίζονται εν όψει χωρισμού πως «δεν μπορούμε να συννενοηθούμε». 

• Επιτυγχάνεται η ερμηνεία των δηλώσεών τους με τρόπο εποικοδομητικό, σε κλίμα 
ασφάλειας, χωρίς να θιγούν ή πληγωθούν συναισθήματα, με κατάλληλες τεχνικές 

επικοινωνίας, π.χ. «αναδιατύπωση», «παράφραση», «αναπλαισίωση», «επαναπλαισίωση» 
(επανατοποθέτηση δήλωσης με ουδέτερο τρόπο), με κυκλικές ή κατάλληλα στοχευμένες 

ερωτήσεις, σιωπές, αξιοποίηση μη λεκτικής επικοινωνίας κ.λπ. (Φίσερ & Ρότζερ 2002). 
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• Ενδυναμώνεται η εμπιστοσύνη μεταξύ τους, πολύ δε περισσότερο καθώς διασφαλίζεται εκ 
του νόμου η εκτελεστότητα του Πρακτικού τής διαμεσολαβητικής συμφωνίας. 

• Με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή, προβάλλονται κατά τη διαδικασία και λαμβάνονται 
υπόψη τυχόν συμφέροντα τρίτων δικαιούχων, κυρίως των τέκνων, ως «κοινά συμφέροντα» 
των Μερών, οπότε, ακλόνητες θέσεις, και “υπερήφανων” ακόμη Μερών της διαφοράς, 

μετατίθενται σε παραχωρήσεις ή υποχωρήσεις. 

• Τα Μέρη, εκτός από το κοινό τους συμφέρον, βοηθούνται να συνειδητοποιήσουν τις 
συνέπειες της ρήξης, αντιπαράθεσης ή πάλης τους, ακόμη δε και μιας επερχόμενης δίκης, της 
οποίας η έκβαση, συνήθως, είναι αμφίβολη μέχρι την απόφαση του Δικαστή (Carnevale & 

Pruitt, 2003). 

Με τους παραπάνω τρόπους, η Διαμεσολάβηση, καθοδηγεί τα άτομα και προς μια 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εν γένει δυσκολιών ή κρίσεων, γεγονός καθοριστικής 

σημασίας για τη λειτουργικότητα της οικογένειας. Ειδικότερα, με τη διαμεσολαβητική διαδικασία, η 
οικογένεια “μαθαίνει” από τα λάθη της, επικεντρώνεται σε εφικτούς στόχους, στη λήψη γόνιμων 

αποφάσεων, στη συνειδητοποίηση των συνεπειών χρήσης εξουσίας και, κυρίως, στην αναγνώριση 
και διευθέτηση ζητημάτων τα οποία, παρά το πέρας της σχέσης, εξακολουθούν να είναι κοινά. Η 
μέθοδος της διαμεσολάβησης οδηγεί τα άτομα να ανακτήσουν σταδιακά την αυτοεκτίμηση τους, 

ώστε να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά, καθώς, διαχειριζόμενα την κρίση, μυούνται σε μια 
ειρηνική και πολιτισμένη διαδικασία (Βεργέτη, 2009). 

Τον ειρηνικό αυτόν τρόπο συσχέτισης άλλωστε, τον τρόπο διαχείρισης, δηλαδή, της 
σύγκρουσης και της εν συνόλω σχέσης –με σεβασμό, ενσυναίσθηση και αλτρουϊσμό–, η οικογένεια, 
λόγω του ρόλου και της λειτουργίας της, μπορεί –και πρέπει– να μεταλαμπαδεύσει στην επόμενη 

γενιά, για το καλό των παιδιών και, ακολούθως, ολόκληρης της κοινωνίας (Σατίρ, 1989). 

6. Συμπεράσματα 

Ο οικογενειακός σύνδεσμος με γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης αποτελεί εκδήλωση κοινωνικής 
πρακτικής, συντρέχει δε και εξελίσσεται σε αλληλεπίδραση με τα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα 
και συνθήκες, σε μια αέναη, εν τω γίγνεσθαι διαδικασία. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι οι δεσμοί 

συνιστώνται αλλά και λύονται ευκολότερα σήμερα, καθώς, όπως σε κάθε κρίση, οι εν γένει συνθήκες 
της εποχής έχουν αντίκτυπο στους τομείς του κοινωνικού βίου. Όπως, στη νομική τάξη, 

εμπλουτίστηκε ο τρόπος σύστασης των νομικών δεσμών (εισαγωγή συμφώνου συμβίωσης), κατ’ 
ανάλογο τρόπο και παράλληλα, έχουν εισαχθεί νέοι τρόποι για λύση τους, η οποία μάλιστα τείνει να 
απλουστεύεται (θέσπιση συναινετικής λύσης γάμου). 

Στα παραπάνω δεδομένα προστέθηκε πρόσφατα ο επίσημος θεσμός της Διαμεσολάβησης, που 
εισήχθη για να συμβάλει στην ειρηνική, εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, με στόχο τη 

διατήρηση αγαθών σχέσεων ακόμη και μετά τη ρήξη των δεσμών. Με την επιστημονική μέθοδο της 
διαδικασίας, επιτυγχάνονται ειδικές συμφωνίες προς το συμφέρον συμβιούντων και τέκνων, 
προστατεύεται η συναισθηματική, κοινωνική, οικονομική ευρωστία τους, ενθαρρύνεταιι και 

ενδυναμώνεται η καλή επικοινωνία των μελών της οικογένειας, για την ομαλή συνέχιση, ανάπτυξη 
και ευημερία όλων. 

Τα οφέλη της Διαμεσολάβησης είναι πολλά: 

• ο σύντομος χρόνος περάτωσης, σε σχέση με τα Δικαστήρια, 

• η οικονομία, από την αποφυγή παραβόλων, ενσήμων (έμμεσων φόρων), δικαστικών εξόδων, 
αμοιβών κ.λπ., 

• η αποφυγή συναισθηματικής φόρτισης από χρόνιες δικαστικές διενέξεις και, 

• κυρίως, η αυτονομία – η διευθέτηση της διαφοράς από τα ίδια τα ενδιαφερόμενα Μέρη. 

Τα θετικά αποτελέσματά της διαφαίνονται ξεκάθαρα καθ’ όσον: 
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• Τα Μέρη μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα, με καλή επικοινωνία και μετά τη λύση του 
γάμου, τη μεταξύ τους συνεργασία προς όφελος των τέκνων. 

• Μπορούν να «διευρύνουν την πίττα» (όπως λέγεται) ως προς τα εν γένει δικαιώματά τους: να 
προτείνουν δηλαδή, “θέτοντας στο τραπέζι”, τα μεταξύ τους θέματα από το σύνολο της 
σχέσης ή όσα από αυτά επιθυμούν – μια σημαντική δυνατότητα, καθώς, σε περίπτωση δίκης, 

ο Δικαστής, ως γνωστόν, κρίνει μόνο για τα αιτούμενα, χωρίς να επιτρέπεται να παρεκλίνει. 
Μπορούν, επομένως, τα Μέρη, με την ίδια διαδικασία, να λύσουν τις εν γένει διαφορές τους. 

• Η διαφορά λύεται με ήπιο, πολιτισμένο, ανθρώπινο τρόπο, που υπόσχεται στα Μέρη, 
φεύγοντας από το “τραπέζι της διαμεσολάβησης”, αίσιο μέλλον, ειρηνική επικοινωνία, 

υποστήριξη και, κατά συνέπεια, θετική εξέλιξη στα συμφέροντά τους και των παιδιών τους – 
μια αρμονική, δηλαδή, μελλοντική σχέση. 

• Τέλος, η εμπειρία δείχνει ότι υπήρξαν σύζυγοι που, δια της Διαμεσολάβησης, αποφορτίζοντας 
συναισθήματα και εντάσεις, μεταμελήθηκαν και αποφάσισαν, αντί να λύσουν, να 
διατηρήσουν τον δεσμό τους, στηρίζοντας τη σχέση τους σε νέα βάση, ενδυναμώνοντας την 

οικογένεια και τα παιδιά τους. (!) 

Αποδεικνύεται, επομένως, ότι η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

της κάθε πλευράς και, όχι μόνο οδηγεί σε αποτελεσματική, άμεση, μυστική και εχέμυθη, επίσημη 
και πλήρη επίλυση των διαφορών αλλά, επιπλέον, ενθαρρύνει τη μελλοντική συνεργασία και 
δημιουργικότητα, ακόμη δε και διαπαιδαγωγεί, ενισχύοντας τις σύγχρονες σχέσεις. 

Η εμπειρία από τη σύντομη έως τώρα εφαρμογή του θεσμού στην Ελλάδα μαρτυρεί ήδη τα 
θετικά του αποτελέσματα, τα οποία θα δύνανται να επικυρωθούν στο μέλλον και από αντίστοιχες 
έρευνες και στη Χώρα μας. Αποτελεί, συνεπώς, πρόσφορη και ενδεδειγμένη οδό ειρηνικής επίλυσης 

συγκρούσεων, που συμβάλλει στην ατομική και συλλογική ανάπτυξη, στη στήριξη ευάλωτων και μη 
κοινωνικών ομάδων, προωθεί την ευημερία στην οικογένεια και, κατ’ επέκταση, στην κοινωνία και 

στο μέλλον της ανθρωπότητας, ως θεσπισμένη ατραπός αισιόδοξης πορείας ανάπτυξης ιδιωτικού και 
δημόσιου βίου, υποσχόμενη ειρήνη και πολιτισμό. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Ελληνόγλωσση 

Βεργέτη, Α. (2009). Κοινωνική εργασία με οικογένεια σε κρίση. Αθήνα: Τόπος. 

Γεωργιάδης, Α. (2018). Τι είναι Δίκαιο. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης  
Γεωργιάδης, Α. & Σταθόπουλος, Μ. (1996). Αστικός Κώδιξ (τόμ. 7ος). Αθήνα: Σάκκουλας. 
ΕΛΣΤΑΤ (2019). Δελτίο τύπου Στατιστικές διαζυγίων: έτους 2017. Αθήνα: ΕΛΣΤΑΤ 

Επιτροπάκη, Π. (2019). Η νομιμότητα της υποχρεωτικής συμμετοχής σε διαδικασία συμβιβασμού. 
Ανακτήθηκε στις 2/3/2021 από: 

https://www.diamesolavisi.com/view.asp?ItemID=20190524132624>. 
Hendry, J. (2011). Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε. Αθήνα: Κριτική. 
Θεοχάρης, Δ. (2020). Το Δίκαιο της Διαμεσολάβησης. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 

Καρελά, Χ., & Πετρογιάννης, Κ. (2019). Mια οικοσυστημική προσέγγιση των παραγόντων κινδύνου 
και ανθεκτικότητας στα παιδιά από διαζευγμένες οικογένειες. Επιστημονική Επετηρίδα 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 12 (1), 67-94. 
Καφέτσιος, Κ. (2005). Δεσμός, συναίσθημα και διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: 

Τυπωθύτω/Δαρδανός. 

Μαράτου-Αλιμπράντη, Α. (2010). Νέες μορφές οικογένειας. Τάσεις και εξελιξεις στη σύγχρονη 
Ελλάδα. Εγκέφαλος, 47 (2), 55-66. 

Μαρινάκη, Ζ. (2020). Η Συμβολή του θεσμού της διαμεσολάβησης στην ποιότητα της επικοινωνίας. 
Στο Σ. Πανταζής, Ε. Μαράκη Γ. Στριλιγκάς, Ε. Μπελαδάκης, Ι. Τζωρτζάκης, Χ. Αρβανίτης, 
Ε. Ψαλτάκη, Χ. Ντρουμπογιάννης. (επιμ.). Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και 

https://www.diamesolavisi.com/view.asp?ItemID=20190524132624


Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

398 

εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα. Πρακτικά 6ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
ΙΑΚΕ. Ηράκλειο: ΙΑΚΕ, τ. Β΄, 378-384. 

Μουσούρου, Λ. (2005). Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική. Αθήνα: Gutenberg. 

Παπαδόπουλος, Κ. (2001). Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου (τόμ. Α΄,Β΄). Αθήνα: Σάκκουλας 
Παπαθανασίου, Ν. & Χρηστίδη, Ε.Ο. (επιμ). (2020). Συμπερίληψη & Ανθεκτικότητα. Βασικές Αρχές 

Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης 
και χαρακτηριστικά φύλου. Αθήνα: Gutenberg. 

Ritzer, G. (2018). Εισαγωγή στην κοινωνιολογία. Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑ. 

Van Lange, P., & De Dreu, C. (2001). Κοινωνική συναλλαγή συνεργασία και ανταγωνισμός. Στο M. 
Hewstone, & W. Strobe (Επιμ.), Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Παπαζήσης, 

409-504 
Σατίρ, Β. (1989). Πλάθοντας Ανθρώπους. ΑΘήνα: Κέδρος. 
Φίσερ, Ρ. & Γιούρυ, Ο. (2002). Πετυχαίνω τη Συμφωνία. Αθήνα: Καστανιώτης. 

Ξενόγλωσση 

Adamsons, K. & Pasley, K. (2006). Coparenting following divorce and relationship dissolution. 

Handbook of divorce and relationship dissolution. Στο H. Harvey (Ed.), Handbook of dicorce 
and relationship dissolution/ New York/London: Routledge, 241-261. 

Amato, P. (2000). The consenquences of divorce for Adult and Children. Journal of Mariage and of 

Family , 62 (November), 1269-1287. 
Amato, P., & James, S. (2010). Divorce in Europe and the United States: Commonalities and 

differences across nations. Family Science , 1 (1), 2-13. 
Anderson, J. (2019). Inviting autonomy back to the table: the importance of autonomy for healthy 

relationship functioning. Journal of Marital and Family Therapy, 46 (1), 3-14. 

Borst, J. (2015). A Systematic Review of the Effects of Family Conflict: Focusing on Divorce, 
Infidelity, and Attachment Style. St. Catherine University. Ανακτήθηκε στις 2/3/2021 από: 
https://sophia.stkate.edu/msw_papers/426. 

Carnevale, P., & Pruitt, D. (2003, November). Nagotiation and Mediation. Annual Review of 
Psychology, 532-571. 

Cancian, M., Mayer, D., Brown, P., & Cook, S. (2014). Who gets custody now? Dramatic changes in 
children's living arrangements after divorce. Demography , 51 (4), 1381-1396. 

Hongendoorn, B., Leopold, T., & Bol, T. (2020). Divorce and Diverging Poverty Rates: A Risk-and-

Vulnerability Approach. Journal of Marriage and Family , 82 (June), 1089-1109. 
Kader, Z., & Roman, N. (2018). The Effects of family confict on the psychological needs and 

externalising behaviour of preadolescents. Social Work/Maatskaplike Werk , Issue 3 (Vol 54), 
37-52. 

Lejeune, A., Bouizegarene, N., & Philippe, F. (2021). Association between attachment insecurity and 

couple adjustment: Moderation by couple memory networks. Personal Relationship, 28 (39), 
39-60 

Rillotta, F., Kirby, N., Shearer, J., & Nettebeck, T. (2012). Family quality of Australian families with 
a member with an intellectual/developmental disability. Journal of Intellectual Disability 
Research, Vol. 17 (1), 71-86. 

Roberton, T., Daffern, M., Romola, S., & Bucks, C. (2012). Emotion regulation and aggression. 
Aggression and Violent Behaviour (17), 72-82. 

Wang, Z., Buu, A., Lohrmann, D., Shih, P., & Lin, H.-C. (2020). The role of family conflict in 
mediating impulsivity to early substance exposure among preteens. Ανακτήθηκε στις 
1/2/2021 από https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106779. 

 
 

 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106779


Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

399 

ΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠO ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 

 

Ζαπονάκη Ιωάννα 

Προπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 

Περίληψη  

Η παρούσα ακαδημαϊκή έρευνα εστιάζει στις προσεγγίσεις της ελληνικότητας από τους 

Έλληνες διανοούμενους και λογοτέχνες την περίοδο του ελληνικού Μεσοπολέμου και παράλληλα 
πραγματεύεται πώς μέσα από τα γεγονότα του ελληνικού Μεσοπολέμου, ιδίως από τις στάχτες της 

Μικρασιατικής Καταστροφής και των αλλεπάλληλων προβλημάτων που προέκυψαν, αναδύθηκε μία 
νέα γενιά ανθρώπων, οι οποίοι έχοντας πίστη στις δυνάμεις και τον πολιτισμό της Ελλάδας, μέσα 
από το έργο τους, προσπάθησαν να την κατατάξουν στο βάθρο που της αρμόζει τόσο στην εγχώρια 

όσο και στην ευρωπαϊκή συνείδηση. Μέσα  από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει το 
συμπέρασμα ότι τη δεκαετία του 1930, δημιουργήθηκε μία ρήξη με το παρελθόν, η οποία 

συνοδεύτηκε από ποικίλους προβληματισμούς και ενασχόληση με καινούρια, πιο σύγχρονα θέματα, 
που υπαγορεύτηκαν από την ιστορία του παρελθόντος και ειδικότερα από κάποια πνευματικά 
ρεύματα που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη, μετά από τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και τις απώλειες που 

προξένησε.  Η εργασία αποτελείται από δύο μεγάλες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα με τίτλο 
«Μεσοπόλεμος στην Ελλάδα 1919-1940» αναφέρονται συνοπτικά κάποια γεγονότα από τα τέλη του 

19ου αιώνα μέχρι και το 1910, η Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, καθώς επίσης και εκείνα 
των περιόδων 1923-1932 και  1932-1940. Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο «Η Γενιά του 1930» γίνεται 
εκτενής αναφορά στους λογοτέχνες και διανοούμενους της Γενιάς του ’30, παρουσιάζεται η ανάδυση 

της έννοιας της ελληνικότητας, καθώς και τα πνευματικά ρεύματα της εποχής που αναπτύχθηκαν 
στην Ευρώπη, ιδίως μετά τη λήξη του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. 

 
Λέξεις κλειδιά: Μεσοπόλεμος, ελληνικότητα, λογοτεχνικά ρεύματα 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα ακαδημαική έρευνα εστιάζει στις προσεγγίσεις της ελληνικότητας από τους 
Έλληνες διανοούμενους και λογοτέχνες την περίοδο του ελληνικού Μεσοπολέμου. Η εργασία 

διαιρείται σε δύο κύρια κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο με τίτλο «Μεσοπόλεμος στην Ελλάδα 1919-
1940» υποδιαιρείται στις εξής ενότητες: Στην πρώτη υποενότητα αναφέρονται συνοπτικά κάποια 
γεγονότα από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και το 1910. Η δεύτερη υποενότητα περιγράφει τα 

γεγονότα της Μικρασιατικής Εκστρατείας και Καταστροφής. Η τρίτη υποενότητα αφορά την περίοδο 
1923-1932 και η τέταρτη την περίοδο 1932-1940. 

Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο με τίτλο η Γενιά του 1930, κατηγοριοποιείται στις εξής ενότητες: 
Η πρώτη υπογραμμίζει την εμφάνιση της Γενιάς του ’30 καθώς και κάποιες βασικές διαφοροποιήσεις 
στο λογοτεχνικό έργο τους, η δεύτερη υποενότητα παρουσιάζει την ανάδυση της έννοιας της 

ελληνικότητας. Τέλος, η τρίτη υποενότητα αφορά τα πνευματικά ρεύματα της εποχής 
Το παρόν κείμενο πραγματεύεται πώς μέσα από τα γεγονότα του ελληνικού Μεσοπολέμου, 

ιδίως από τις στάχτες της Μικρασιατικής Καταστροφής και των αλλεπάλληλων προβλημάτων που 
προέκυψαν, αναδύθηκε μία νέα γενιά ανθρώπων, οι οποίοι έχοντας πίστη στις δυνάμεις και τον 
πολιτισμό της Ελλάδας, μέσα από το έργο τους, προσπάθησαν να την κατατάξουν στο βάθρο που της 

αρμόζει τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή συνείδηση.  
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2. Μεσοπόλεμος 1919-1940 στην Ελλάδα 

2.1. Η κατάσταση στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου και  τις αρχές του 20ου αιώνα 

Η Ελλάδα ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, που 

υπαγορεύτηκε, κυρίως, από τη πτώχευση του 1893, τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, και την 
επιβολή του Οικονομικού Διεθνούς Ελέγχου (ΔΟΕ), καθώς και από τις πολιτικές έριδες μεταξύ των 

κομμάτων. Τα παραπάνω σε συνδυασμό και με την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση της εγχώριας 
οικονομίας κατά τη δεκαετία του 1890, (εξαιτίας της διεθνούς πτώσης των τιμών στη σταφίδα λόγω 
υπερβολικά μεγάλης σοδειάς, κατέστρεψε την ελληνική αγροτική οικονομία). Ως αντίδραση, λοιπόν 

απέναντι στη δυσπραγία των πολιτικών να αντιμετωπίσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα 
παραπάνω προβλήματα, εκδηλώθηκε, το 1909, από οπλίτες και αξιωματικούς της φρουράς των 

Αθηνών, το λεγόμενο Στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί. Το πρόγραμμα του Στρατιωτικού κινήματος 
με τους προοδευτικούς του στόχους, αποσκοπούσε στον εκσυγχρονισμό της κρατικής δομής. Βρήκε 
απήχηση στα μεσαία και μικροαστικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία εξασθενημένα 

από τους αλλεπάλληλους πολέμους του έθνους, προσπαθούσαν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο 
μέλλον σε όλους τους τομείς.  

Ηγετική φυσιογνωμία του Στρατιωτικού κινήματος υπήρξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος (1864-
1936) με καταγωγή από τη Κρήτη, ο οποίος είχε διακριθεί στους αγώνες για την ανεξαρτησία του 
τόπου του και την ένωση με την Ελλάδα. (Κρητικό Ζήτημα). Η γνώση του πάνω στις τρέχουσες 

εξελίξεις, η φιλοδοξία και η ικανότητα του ενέπνευσαν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του από τα 
μέλη του Στρατιωτικού Συνδέσμου. Εκλέχθηκε πρώτη φορά Πρωθυπουργός της χώρας, τον 

Οκτώβριο του 1910, και το πολιτικό του πρόγραμμα βασιζόταν κυρίως στο να δημιουργήσει ένα 
σύγχρονο αστικό κράτος, με εύρωστη οικονομία και που να μπορεί να κυριαρχήσει γεωγραφικά. 
Έκτοτε η ηγετική μορφή του Ελευθέριου Βενιζέλου έμελλε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 

μετέπειτα ιστορία της Ελλάδας.   

2.1.1 Ο Μικρασιατικός Πόλεμος 1919-1922 

Η γέννηση της Μεγάλης Ιδέας πρωτοεμφανίστηκε στα χρόνια του Ιωάννη Κωλέττη, το 1844, 

σε ομιλία του κατά τη διαμάχη αυτόχθονων και ετερόχθονων Προέβλεπε την ολοκλήρωση και 
ενσωμάτωση όλων των ελληνικών περιοχών που βρίσκονταν ακόμα υπό οθωμανικό έλεγχο. Όμως, 

πρακτικά η Ελλάδα δεν ήταν ακόμα έτοιμη προκειμένου να προβεί στην υλοποίηση αυτής της Ιδέας. 
Πήρε μεγάλες διαστάσεις κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ιδίως κατά τη διάρκεια της 
Μικρασιατικής εκστρατείας.  

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος τελείωσε με τη Σύνοδο της Ειρήνης του Παρισιού, το 1918, που 
οργανώθηκε από τις νικήτριες συμμαχικές δυνάμεις της Αντάντ, στις οποίες βρισκόταν και η Ελλάδα. 

Ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος πήγε στο Παρίσι για να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές 
συνομιλίες, που για την Ελλάδα, αφορούσαν την εδαφική της επέκταση. Οι εθνικές διεκδικήσεις της 
Ελλάδας, όπως υποβλήθηκαν επισήμως από τον Βενιζέλο περιλάμβαναν τη Βόρεια Ήπειρο, τη 

Θράκη, τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πλην των 
Δωδεκανήσων, στηρίζονταν δε στην εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού τους. Για την ενίσχυση της 

διαπραγματευτικής θέσης της χώρας ο Βενιζέλος έθεσε στη διάθεση της Γαλλίας και της Αγγλίας το 
Α' Σώμα Στρατού (δύο από τις τρεις μεραρχίες του), για να λάβει μέρος στον πόλεμο κατά των 
Μπολσεβίκων στην Ουκρανία τους πρώτους μήνες του 1919. Ο Βενιζέλος κατάφερε να πάρει 

εξουσιοδότηση για να καταλάβει συγκεκριμένες περιοχές της Μικράς Ασίας. Το κυριότερο ήταν η 
απόφαση για κατάληψη της Σμύρνης με απόβαση ελληνικών στρατευμάτων. Έτσι, επικυρώθηκε με 

τη συνθήκη των Σεβρών στις 10 Αυγούστου του 1920, η απόβαση ελληνικών στρατευμάτων στα 
παράλια της Σμύρνης και την εγκατάσταση ελληνικής διοίκηση για πέντε χρόνια στη περιοχή. 
Έκτοτε, με δημοψήφισμα, θα αποφάσιζε ο ντόπιος ελληνικός πληθυσμός, αν όντως επιθυμούσε 

τελικά την ένωση με την Ελλάδα. 
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Παρ’ όλα αυτά, η πολυετής διάρκεια των πολέμων είχε βαριές συνέπειες για τον ελληνικό λαό, 
και ακόμη, και όταν οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη στο Παρίσι, σοβαρά προβλήματα 
στην Ελλάδα έθεταν σε κίνδυνο τα σχέδια που συζητιούνταν. Ο Εθνικός Διχασμός συνέχιζε να 

ριζώνει πιο βαθιά στην ελληνική κοινωνία (που εμφανίστηκε εξαιτίας της διαφωνίας ανάμεσα στον 
Ελευθέριο Βενιζέλο και τον βασιλιά Κωνσταντίνο, τον Φεβρουάριο του 1915, με τον πρώτο να 

επιθυμεί τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πλευρό των Συμμαχικών Δυνάμεων, και τον δεύτερο να 
επιθυμεί την ουδετερότητα της χώρας. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, ο Βενιζέλος εγκατέστησε στη 
Θεσσαλονίκη, το 1916, προσωρινή κυβέρνηση. Τελικά, ο Κωνσταντίνος αναχώρησε τον Ιούνιο του 

1917, ύστερα από την παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων, ενώ στο θρόνο άφησε τον γιο του 
Αλέξανδρο, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να παραιτηθεί.  

Ο Βενιζέλος επέστρεψε και ανέλαβε πάλι την εξουσία. Για όσο βρισκόταν, στο Παρίσι, 
βενιζελικοί εξαπέλυσαν πυρά εναντίον των πολιτικών τους αντιπάλων. Αυτό σε συνδυασμό και με 
τις εσωτερικές αντιθέσεις που είχαν προκύψει μέσα στο κόμμα, δυσχέραιναν περισσότερο την ήδη 

έκρυθμη κατάσταση. 
Ο ξαφνικός θάνατος του βασιλιά Αλέξανδρου πυροδότησε τα πνεύματα, γεγονός που σήμανε 

την αρχή του τέλους. Ο αδελφός του αρνήθηκε να αναλάβει την εξουσία και ο μόνος που απέμενε 
ήταν ξανά ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Έτσι, ο Ελευθέριος Βενιζέλος έχασε τις εκλογές του Νοεμβρίου 
του 1920 και αυτοεξοριστήκε.  

Την εξουσία ανέλαβε ένας συνασπισμός φιλοβασιλικών κομμάτων με επικεφαλής τους 
Δημήτριο Ράλλη και Δημήτριο Γούναρη. Η Ηνωμένη Αντιπολίτευσης, όπως ονομάστηκε είχε δώσει 

κάποιες εκλογικές υποσχέσεις, με κυριότερο, ότι θα τερμάτιζε τις στρατιωτικές περιπέτειες της 
Ελλάδας, δηλαδή θα απέσυρε τα ελληνικά στρατεύματα από τη Μικρά Ασία. Η κυβέρνηση έφερε 
πίσω τον βασιλιά Κωνσταντίνο με δημοψήφισμα του λαού. Οι συμμαχικές δυνάμεις έπαψαν να 

στηρίζουν την Ελλάδα και απέσυραν όποια βοήθεια είχαν υποσχεθεί στο Συνέδριο του Παρισιού. 
Την ίδια στιγμή στη Τουρκία αναδυόταν, ένα καινούριο εθνικιστικό κίνημα, με επικεφαλής τον 

Μουσταφά Κεμάλ. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 

βρισκόταν με τη πλευρά των Κεντρικών Δυνάμεων. Η χώρα έχασε πολλά από τα κεκτημένα εδάφη 
της ενώ παράλληλα βρέθηκε καταχρεωμένη απέναντι στις Συμμαχικές Δυνάμεις, οι οποίες με τη 

σειρά τους, της επέβαλε οικονομικό έλεγχο για να σιγουρευτούν ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα 
αποπλήρωνε τα χρέη της. Τα παραπάνω σε συνδυασμό και με την παραπαίουσα σουλτανική εξουσία 
αλλά και της εισβολής ενός ξένου στρατού και της κατοχής μιας ζωτικής περιοχής της χώρας τους, 

σήμανε το τέλος για τον ελληνικό πληθυσμό της Μικράς Ασίας. Ο Μουσταφά Κεμάλ σχημάτισε ένα 
νέο υπουργικό Συμβούλιο που ονομάστηκε κυβέρνηση της Άγκυρας που ραγδαία εξελισσόταν σε 

υπολογίσιμη δύναμη. Τον χειμώνα του 1921 η κυβέρνηση Γούναρη αποφάσισε να αντιμετωπίσει πιο 
αποτελεσματικά το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα. Σε συνεννόηση και με τις Συμμαχικές Δυνάμεις, οι 
οποίες εξακολουθούσαν να μην επιθυμούν τον βασιλιά Κωνσταντίνο, η κυβέρνηση Γούναρη 

αποφάσισε να κηρύξουν τον πόλεμο στην κυβέρνηση της Άγκυρας. Υπό τις εντολές των 
φιλοβασιλικών, πρώτα του στρατηγού Αναστάσιου Παπούλια και στη συνέχεια του στρατηγού 

Γεώργιου Χατζηανέστη ο ελληνικός στρατός κινήθηκε σε δύο μέτωπα, το βόρειο και το νότιο. Ενώ, 
όμως, ο ελληνικός στρατός σημείωνε επιτυχίες, ο Μουσταφά Κεμάλ παρέσερνε επίτηδες τα ελληνικά 
στρατεύματα στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, όπου εκείνος, με τη βοήθεια της Γερμανίας, είχε τον 

ανεφοδιασμό του. Όταν ο Μουσταφά Κεμάλ έκρινε ότι τα ελληνικά στρατεύματα ήταν τόσο μακριά 
από τις γραμμές ανεφοδιασμού, έκανε μια μεγάλη επίθεση στην οποία τράπηκαν σε άτακτη φυγή οι 

Έλληνες στρατιώτες συμπαρασέρνοντας και όλον τον ελληνικό πληθυσμό που έψαχνε τρόπο 
διαφυγής, με πρωταρχικό προορισμό τη Σμύρνη. Αυτό σήμανε το τραγικό τέλος της μακραίωνης 
παρουσίας του ελληνισμού στη Μικρά Ασία αλλά και το τραγικό τέλος της Μεγάλης Ιδέας. 

2.1.2 Περίοδος 1923-1932 στην Ελλάδα   

Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1922 ξέσπασε κίνημα στη Χίο και στη Μυτιλήνη, όπου βρίσκονταν 

μονάδες του ελληνικού στρατού που επέστρεφαν από τη Μικρά Ασία. Όσοι συμμετείχαν σε αυτό 
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αξίωναν την παραίτηση του βασιλιά Κωνσταντίνου, τη διάλυση της Βουλής (στην οποία τα 
φιλοβασιλικά κόμματα διέθεταν πλειοψηφία), το σχηματισμό νέας κυβέρνησης που θα είχε την 
εμπιστοσύνη της Αντάντ, καθώς και την ενίσχυση του μετώπου στη Θράκη, ώστε η Ελλάδα να 

αποφύγει και άλλες εδαφικές απώλειες. Με επικεφαλής τους συνταγματάρχες Νικόλαο Πλαστήρα 
και Στυλιανό Γονατά, περίπου 12.000 αξιωματικοί και στρατιώτες, αποβιβάστηκαν, λίγο αργότερα, 

στο Λαύριο, και άρχισαν να βαδίζουν προς την Αθήνα. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, βλέποντας ότι δεν 
είχε καμία δυνατότητα αντίστασης, εγκατέλειψε τη χώρα. Βασιλιάς έγινε ο γιος του Γεώργιος Β‘. 
Φτάνοντας στην Αθήνα, οι κινηματίες εγκατέστησαν επαναστατική κυβέρνηση. 

Η επόμενη κίνηση της επαναστατικής κυβέρνησης αφορούσε τη σύσταση έκτακτου 
στρατοδικείου προκειμένου να καταλογιστούν ευθύνες για την ήττα στη Μικρά Ασία. Σε αυτό 

παραπέμφθηκαν οκτώ κορυφαία στελέχη (πρωθυπουργοί, υπουργοί, στρατιωτικοί ηγέτες) της 
βασιλικής παράταξης: Δημήτριος Γούναρης, Νικόλαος Στράτος, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, 
Γεώργιος Μπαλτατζής, Νικόλαος Θεοτόκης, Γιώργος Χατζανέστης, Μιχαήλ Γούδας και 

Ξενοφώντας Στρατηγός. Τον Νοέμβριο του 1922 καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν οι 
έξι πρώτοι, ενώ οι άλλοι δύο καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη. Αυτή ήταν η «δίκη των έξι». 

Η επαναστατική κυβέρνηση έπεισε τον Ελευθέριο Βενιζέλο να επιστρέψει και να αναλάβει τις 
ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Έτσι, άρχισαν, στη Λοζάνη της Ελβετίας 
διαβουλεύσεις για την υπογραφή μιας νέας συνθήκης ειρήνης. Μετά από πολύμηνες συζητήσεις 

υπογράφτηκε, στις 24 Ιουλίου 1923, η συνθήκη της Λοζάνης, με την οποία επισημοποιήθηκε η 
τουρκική κυριαρχία στη Μικρά Ασία και στην Α. Θράκη, ενώ παραχωρήθηκαν στην Τουρκία και η 

Ίμβρος με την Τένεδο. Επίσης, στη συνθήκη της Λοζάνης ενσωματώθηκε ελληνοτουρκική σύμβαση 
ανταλλαγής πληθυσμών (Ιανουάριος 1923), σύμφωνα με την οποία όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί της 
Τουρκίας έπρεπε να μετοικήσουν στην Ελλάδα και όλοι οι μουσουλμάνοι της Ελλάδας να 

ακολουθήσουν τον αντίστροφο δρόμο. Εξαιρέθηκαν το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και οι 
Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου, καθώς και οι μουσουλμάνοι της Δ. 
Θράκης. 

Η ελληνική επαναστατική κυβέρνηση είχε να αντιμετωπίσει επείγοντα και σοβαρά 
προβλήματα. Η ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, η κατακόρυφη πτώση των μισθών 

και η επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης των παλαιών πολεμιστών (πολλοί από αυτούς είχαν 
πολεμήσει 10-12 χρόνια) και των προσφύγων έκαναν επιτακτική τη λήψη μέτρων. Σε αυτές τις 
συνθήκες, λοιπόν, και επιπλέον ωθούμενη από τη γενική ανάγκη αύξησης της αγροτικής παραγωγής, 

η επαναστατική κυβέρνηση άρχισε αμέσως την απαλλοτρίωση και διανομή γαιών σε πρόσφυγες και 
γηγενείς ακτήμονες (Φεβρουάριος 1923). Αυτή την εποχή μοιράστηκαν αγροτικοί κλήροι σε πλήθος 

αγροτών. Παράλληλα, τα εργατικά αιτήματα για αυξήσεις των αποδοχών οδήγησαν, το καλοκαίρι 
του 1923, στο μεγαλύτερο κύμα απεργιών που είχε γνωρίσει η Ελλάδα από την ίδρυση της. Η 
επαναστατική κυβέρνηση, αφού αντιμετώπισε με επιτυχία μια προσπάθεια ανατροπής της 

(Οκτώβριος 1923), αποφάσισε να παραδώσει την εξουσία. Στις 25 Μαρτίου 1924 ανακηρύχτηκε από 
τη Βουλή, με πρωτοβουλία κυρίως του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, και επικυρώθηκε με 

δημοψήφισμα, στις 13 Απριλίου, η αβασίλευτη δημοκρατία ο τρόπος όμως της θεσμοθέτησής της 
αμφισβητήθηκε από τη φιλοβασιλική μερίδα. Η κυβερνητική αστάθεια, η απειλή επέμβασης του 
στρατού στην πολιτική ζωή, η κατάλυση, ακόμη, του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος και η επιβολή 

μιας βραχύβιας δικτατορίας από τον στρατηγό Θεόδωρο Πάγκαλο, το 1926, σφραγίζουν κατά την 
περίοδο αυτή την πολιτική ζωή της χώρας. 

Από το 1928 μέχρι και το 1932, ο Ελευθέριος Βενιζέλος βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο της 
ελληνικής ιστορίας. Τότε φάνηκε να σταθεροποιείται το κοινοβουλευτικό καθεστώς και η οικονομία 
της χώρας. Επί της τετραετίας του Ελευθέριου Βενιζέλου, ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, 

αποκατασταθήκαν οι πρόσφυγες που ήρθαν μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, έγιναν 
μεταρρυθμίσεις στον αγροτικό τομέα, και προωθήθηκαν έργα ανάπτυξης και υποδομής.   
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2.1.3 Περίοδος 1932-1940 

Η κρίση που έπληξε ολόκληρη την Ευρώπη ήταν αναπόφευκτο να επηρεάσει τις εξελίξεις και 
στην Ελλάδα. Η προσπάθεια του Ελευθερίου Βενιζέλου να αναδιαμορφώσει τη δομή της χώρας, 

προσέκρουσε στους σοβαρούς κραδασμούς που προκάλεσε σε παγκόσμια κλίμακα η διεθνής 
οικονομική κρίση.  

Στις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1933 επικράτησε το Λαϊκό Κόμμα, αντίπαλο του Κόμματος των 
Φιλελευθέρων, και σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση υπό τον Παναγή Τσαλδάρη. 

Η λειτουργία, όμως, του δικομματικού συστήματος δεν αρκούσε για να αποτελέσει απόδειξη 

της ομαλής εφαρμογής του δημοκρατικού πολιτεύματος. Τα αποτυχημένα φιλοβενιζελικά 
στρατιωτικά κινήματα της 6ης Μαρτίου 1933 και της 1ης Μαρτίου 1935, αλλά και η απόπειρα 

δολοφονίας του Βενιζέλου, στις 6 Ιουνίου 1933, μαρτυρούσαν την υιοθέτηση από τις δύο αντίπαλες 
παρατάξεις μεθόδων εκβιαστικών στην προσπάθειά τους να καταλάβουν την εξουσία.  

Σε αυτό, το ταραχώδες κλίμα, εντάσσεται και το πραξικόπημα των αντιβενιζελικών τον 

Οκτώβριο του 1935, το οποίο οδήγησε στην αντικατάσταση του Συντάγματος του 1927 από εκείνο 
του 1911 και στην επαναφορά του καθεστώτος της βασιλευόμενης δημοκρατίας. Τον Νοέμβριο του 

1935 ο έκπτωτος βασιλιάς Γεώργιος, μετά από ενδεκαετή παραμονή στο εξωτερικό, ανέλαβε ξανά 
την εξουσία, ως βασιλιάς της χώρας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που στο μεταξύ είχε ξαναφύγει στο 
εξωτερικό, τάχθηκε πριν από τον θάνατο του, υπέρ της βασιλείας, ελπίζοντας ότι έτσι, θα μπορούσε 

να αποκατασταθεί η ομαλότητα της πολιτικής ζωής. Όμως, η ισοψήφιση των δύο μεγάλων 
κομμάτων,  του Λαϊκού και των Φιλελευθέρων, στις εκλογές του Ιανουαρίου 1936 και η αδυναμία 

τους στη συνέχεια να συνεργαστούν οδήγησαν, σε μία εποχή γενικότερης κρίσης του 
κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, στην εγκαθίδρυση, με τη συγκατάθεση του βασιλιά, του 
καθεστώτος της 4ης Αυγούστου 1936.  

Ο Ιωάννης Μεταξάς θα καταλύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς και θα κυβερνήσει έκτοτε, ως 
δικτάτορας, μέχρι τον, θάνατο του. Η ελληνική κοινωνία, εμποτισμένη στην πλειονότητά της από 
αρχές φιλελεύθερες, υπήρξε οπωσδήποτε αντίθετη στην ιδεολογία του αυταρχικού καθεστώτος. Η 

επικράτηση, εντούτοις, παρόμοιας υφής αυταρχικών καθεστώτων στο μεγαλύτερο τμήμα της 
Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης συντέλεσε ώστε η αντίθεση αυτή να μην οδηγήσει στην 

πτώση της δικτατορίας. 

2.2 Η Γενιά του 1930 

2.2.1 Εμφάνιση της Γενιάς του 1930  

Λίγο μετά την ήττα της Μικρασιατικής καταστροφής και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας, 
εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα, μία ομάδα ανθρώπων, η λεγόμενη Γενιά του ’30, που ανέδειξε 

την ελληνική ιδιαιτερότητα, και που, στάθηκε απέναντι στη Δύση, χωρίς αισθήματα μειονεξίας. Με 
τον όρο «Γενιά του ’30» εννοούμε στη νεοελληνική λογοτεχνία τους νέους ποιητές και συγγραφείς 
που εμφανίστηκαν μέσα στη δεκαετία 1930-1940.  

 Η Γενιά του ’30 προβληματίστηκε για μείζονα θέματα, όπως η ελληνική παράδοση, η μνήμη 
και η Ιστορία. Αναζήτησε τρόπους επικοινωνίας και σύνδεσης του παρόντος με το παρελθόν, στην 

προσπάθειά της να ορίσει το ελληνικό στοιχείο, αναζήτησε, δηλαδή, την ισορροπία μεταξύ 
νεωτερικότητας και παράδοσης. Ο στόχος των εκπροσώπων της Γενιάς, συνίσταται στην αναζήτηση 
νέου ρόλου για το νεοελληνικό. έθνος που βασίζεται στη σχέση του με την κλασική αρχαιότητα και 

το Βυζάντιο, στον λαϊκό πολιτισμό και στους δεσμούς του τόπου με την Ανατολή, ακόμα και στη 
σχέση του με την Ευρώπη και γενικότερα τη Δύση.  

Στον νέο μεταπολεμικό κόσμο, η Γενιά του ΄30 διεκδίκησε με αυτοπεποίθηση μια ισότιμη 
σχέση πολιτισμικής ανταλλαγής με την Ευρώπη. Δεν μιμείται δουλικά τη Δύση, δεν επαναπαύεται 
στο κλασικό της παρελθόν, αλλά εισέρχεται στη διεθνή πολιτισμική επικοινωνία προτείνοντας ένα 

ελληνικό πρόσωπο σύγχρονο και εξωστρεφές, που να βασίζεται, όμως, στον δικό της ιδιαίτερο 
πολιτισμικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερη μνεία, αξίζει να γίνει και στο γεγονός ότι η Ελλάδα κέρδισε δύο 
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Νόμπελ λογοτεχνίας με εκπροσώπους τους Γεώργιο Σεφέρη και Οδυσσέα Ελύτη. Το έργο και των 
δύο αποτύπωνε αποτύπωνε τον απλό και συνάμα τον ιδιαίτερο ελληνικό τρόπο ζωής. 

Γενικά, μπορούν να γίνουν πολλές διαφοροποιήσεις της περιόδου δράσης της Γενιάς του ’30. 

Υπάρχουν, λοιπόν, τρεις βασικές ομάδες. Η πρώτη που εμφανίστηκε ονομάστηκε ‘Αιολική Σχολή’. 
Βασικοί τους εκπρόσωποι ήταν ο Ηλίας Βενέζης, ο Στράτης Μυριβήλης, η Διδώ Σωτηρίου, και ο 

Φώτης Κόντογλου, είχαν προσωπικές εμπειρίες από το βίαιο ξεριζωμό του ελληνικού πληθυσμού 
της Μικράς Ασίας το 1922. Αυτοί είδαν τη μυθιστοριογραφία ως τρόπο για να επικοινωνήσουν και 
να κρατήσουν ζωντανά στη μνήμη τα ιστορικά γεγονότα.  

 Οι συγγραφείς της δεύτερης ομάδας, μερικοί από τους οποίους, επίσης, ξεριζώθηκαν από τη 
Μικρά Ασία, συμμερίζονταν, σε γενικές γραμμές, το ρεαλισμό της πρώτης ομάδας, αλλά επέμεναν 

να προσβλέπουν στο μέλλον παρά πίσω στο παρελθόν. Κάποιοι από αυτή την ομάδα συνδέθηκαν με 
το περιοδικό Τα Νέα Γράμματα.  Η δράση στα μυθιστορήματα και τα διηγήματά τους εκτυλισσόταν 
κατά κύριο λόγο σε ένα σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Πολλά έργα τους αντιμετώπιζαν, με άμεσο ή 

έμμεσο τρόπο, κοινωνικά ή και ιδεολογικά θέματα.  
Τέλος, η τρίτη ομάδα αποτελείται από συγγραφείς, που εκπροσωπούν τη λεγόμενη 

μοντερνιστική τάση έχουν κέντρο τη Θεσσαλονίκη και το περιοδικό Μακεδονικές Ημέρες. Αυτοί οι 
συγγραφείς αδιαφόρησαν πλήρως για την ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας και έδωσαν 
αποχρώσεις δικές τους στους εσωστρεφείς πειραματισμούς που χαρακτήρισαν το Μοντερνισμό της 

περασμένης δεκαετίας στην Ευρώπη. Οι κυριότεροι είναι ο Στ Ξεφλούδας, ο Γ. Δέλλιος, και ο Α. 
Γιαννόπουλος. 

Μία άλλη διαφοροποίηση του έργου και των ιδεών, είναι η εμφάνιση δύο μετώπων, το ένα το 
εσωτερικό που έχει να κάνει με την επιλογή του παρελθόντος και το άλλο, το εξωτερικό, που 
σχετίζεται με την οριοθέτηση της πνευματικής και πολιτισμικής συνδιαλλαγής με την Ευρώπη. Η 

πρώτη περίπτωση εκπορεύεται από τους συντηρητικούς ελληνοκεντριστές  (π.χ. οι Στράτης 
Μυριβήλης, Κωνσταντίνος Τσάτσος), σύμφωνα με τους οποίους η ελληνικότητα είναι δεδομένη εκ 
προοιμίου, ενώ εστιάζουν παράλληλα στη φυσική αισθητική του ελληνικού τοπίου. Η δεύτερη, είναι 

των φιλελεύθερων (π.χ. οι Γιώργος Θεοτοκάς, Γιώργος Σεφέρης), που δεν απομακρύνονται από την 
φυσική αισθητική του τοπίου. Ορίζουν, όμως, την ελληνικότητα ως πνευματικό φαινόμενο, που 

εξελίσσεται και μεταβάλλεται διαρκώς, απωθώντας τον φυλετικό προσδιορισμό του και 
μετατρέποντάς τον σε πνεύμα και αξία έχοντας απήχηση στο διεθνές στερέωμα.  

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει και στην μεταξική περίοδο. Στην μεταξική περίοδο κυριαρχεί 

ο συντηρητισμός και ο εθνικισμός. Το ελληνικό μοντέρνο είναι υπό αμφισβήτηση και η επιστροφή 
στις λαϊκές και εθνικές ρίζες γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής τάση. Οι αντιλήψεις του πνευματικού 

εθνισμού απαξιώνουν τις καινούριες έννοιες της νεωτερικής  λογοτεχνίας, ενώ ο ίδιος ο Μεταξάς 
καταδικάζει την μίμηση ξενόφερτων ιδεών συμβουλεύοντας τους συγγραφείς να προσεγγίζουν τον 
λαό και να καταγράφουν τα συναισθήματά του. Το ιδεολογικό κλίμα που επικρατεί με την μεταξική 

δικτατορία, επιτείνει τον συντηρητισμό των διανοούμενων. Στην πεζογραφία εγκαταλείπονται τα 
δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα και έχουμε στροφή προς τις εθνικές λαϊκές αξίες και στην ιστορική 

παράδοση του ελληνισμού. Χαρακτηριστικά πεζογραφήματα της εποχής είναι ‘η πριγκίπισσα 
Ιζαμπώ’ του Άγγελου Τερζάκη και ‘η Παναγία η Ψαροπούλα’ του Στρατή Μυριβήλη. 

2.2.2 Η ανάδυση της έννοιας της Ελληνικότητας  

Η εμφάνιση της έννοιας της ελληνικότητας συνδέεται άμεσα με το θέμα της εθνικής 
αυτογνωσίας, που απασχόλησε την ελληνική διανόηση ήδη από την εποχή της προετοιμασίας της 

Επανάστασης. Γενικά, όμως, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εννοιολογικά γιατί δεν είναι μια 
οντολογική ουσία μετρήσιμη κι αποδείξιμη αλλά περισσότερο ένα βίωμα και μια διαίσθηση.  Παίρνει 
ιδιαίτερες διαστάσεις ειδικά την περίοδο του Ελληνικού Μεσοπολέμου. 

Ο όρος ελληνικότητα εισάγεται στην ελληνική γλώσσα στα 1851 από τον  λογοτέχνη 
Κωνσταντίνο Πωπ και τον συγγραφέα και κριτικό, Ιάκωβο Πολυλά, που την πρωτοεισάγει το 1860, 

στην απάντησή του προς τον Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο, θεωρητικού του νεότερου Ελληνισμού 
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υπερασπιζόμενος την ελληνικότητα της ποίησης του Σολωμού. Επίσης, το 1883 ο Νικόλαος Πολίτης 
ανακινεί το ζήτημα στους γνωστούς διαγωνισμούς του περιοδικού Εστία για τη συγγραφή 
διηγημάτων με εθνικές υποθέσεις, που πρέπει να εξυμνούν τα ήθη και τα έθιμα του ελληνικού λαού, 

στοχεύοντας στην ηθοπλαστική επίδραση του εθνικού χαρακτήρα. Έκτοτε δεν υπάρχει ούτε κάποια 
εκτενής αναφορά, ούτε κάποιο θεωρητικό δοκίμιο πάνω στο θέμα της ελληνικότητας. Περισσότερο, 

όμως, ως έννοια και συζήτηση η Ελληνικότητα συνδέθηκε με τη δεκαετία και τη γενιά του 1930.  

2.2.3  Πνευματικά ρεύματα στην Ευρώπη  

Οι εκπρόσωποι της Γενιάς του ’30, επηρεάστηκαν σε σημαντικό βαθμό από τα νέα πνευματικά 
ρεύματα που αναπτύχτηκαν στην Ευρώπη, ιδίως μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  

Στην Ευρώπη είχε αναδυθεί η τάση του Μοντερνισμού, που η αρχή του τοποθετείται στο 

δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όμως, η πλήρης ανάπτυξή του γίνεται τις τέσσερις πρώτες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα. Όσον αφορά τη λογοτεχνία, τα δύο από τα βασικά ρεύματα που μπορούν να υπαχθούν 

στο ευρύ κίνημα του μοντερνισμού είναι, ο υπερρεαλισμός και ο ρεαλισμός, που καθόρισαν τον 
χαρακτήρα της μοντέρνας ποίησης στην ευρωπαϊκή και τη νεοελληνική λογοτεχνία. Όσον αφορά την 
νεοελληνική λογοτεχνία, οι απαρχές του μοντερνισμού τοποθετούνται χρονικά γύρω στα 1930, όπως 

υποστηρίζεται, όταν ο Γ.Σεφέρης δημοσίευσε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τον τίτλο 
«Στροφή». 

Η εκδήλωση του υπερρεαλιστικού κινήματος στην ελληνική πραγματικότητα εμφανίζεται 
αρκετά εξασθενημένη και με σχετική καθυστέρηση (1935) λόγω των ιδιαίτερων πολιτικών και 
κοινωνικών συνθηκών (παραμονές της δικτατορίας του Μεταξά). Ωστόσο, ο υπερρεαλισμός 

αποτελεί το μόνο από τα κινήματα του μοντερνισμού που άσκησε πραγματικά μεγάλη επίδραση στη 
νεοελληνική λογοτεχνία. Πρώτος οι Ανδρέας Εμπειρίκος κυκλοφόρησε το 1935 την ποιητική 
συλλογή «Υψικάμινος», που επηρέασε την ποιητική πραγματικότητα του καιρού της. 

3. Συμπεράσματα 

Συνάγεται, επομένως, το συμπέρασμα, ότι οι αλλαγές που έγιναν σε πολιτικό, οικονομικό και 

κοινωνικό επίπεδο μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, αποτέλεσαν τη βάση προκειμένου να 
εμφανιστεί μία νέα γενιά ανθρώπων στα ελληνικά γράμματα, η οποία μέσα από το έργο της θα 
κατέτασσε ξανά την Ελλάδα στο βάθρο που της άρμοζε τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαική 

συνείδηση. Τη δεκαετία του 1930, δημιουργήθηκε μία ρήξη με το παρελθόν, η οποία συνοδεύτηκε 
από ποικίλους προβληματισμούς και την ενασχόληση με καινούρια, πιο σύγχρονα θέματα, που 

υπαγορεύτηκαν από την ιστορία του παρελθόντος. Η Γενιά του ’30, επηρεάστηκε από κάποια 
σύγχρονα πνευματικά ρεύματα που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη, μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και 
τις απώλειες που προξένησε. Γενικά, αποτελεί αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, οι λογοτέχνες, αυτής 

της περιόδου, κατέβαλαν, κάθε δυνατή προσπάθεια να υπερβούν τα στενά ελληνικά όρια και να 
συμπορευτούν με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πεζογραφία.  
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΩΣ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ «ΜΕΣΟΠΟΙΗΣΗΣ»  
 

Πέππα Ματίνα 

Δρ. Εκπαιδευτικός  
 

Περίληψη  

Δεδομένου ότι η ιστορία της δημόσιας σφαίρας είναι ως επί το πλείστον μια ιστορία 
«μεσοποίησης», εννοώντας ότι με την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη των κοινωνιών, η δημόσια 

σφαίρα περνάει σταδιακά από το θεσμό της κοινότητας στον θεσμό των ΜΜΕ, συμπεραίνεται ότι τα 
νέα μέσα αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι διαμόρφωσης αλλά και διαχείρισης του 

συλλογικού. Ως εκ τούτου, αντικείμενο της παρούσας εισήγησης αποτελεί η κατανόηση και η 
ερμηνεία ενός συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ήτοι Twitter, ως μια εναλλακτική 
πλατφόρμα πολιτικής συζήτησης, ζύμωσης και δράσης, επιχειρώντας να δοθούν απαντήσεις στο 

κάτωθι ερευνητικό ερώτημα: «Υπάρχει σχέση μεταξύ της ενασχόλησης των πολιτών με τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και του βαθμού συμμετοχής τους σε μορφές συλλογικής και κινηματικής 

δράσης, και αν ναι, πως εξηγείται η σχέση αυτή;» Η έρευνα εντάσσεται στο πεδίο των ποιοτικών 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων και η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε δια μέσω ημι-
δομημένων εις βάθος συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν  το κεντρικό 

ερευνητικό ερώτημα, υποστηρίζοντας ότι η αδιάλειπτη ψηφιοποίηση της επικοινωνίας συμβάλλει 
στην ανάπτυξη μιας αμφίδρομης και διαδραστικής επικοινωνίας, η οποία με την σειρά της οδηγεί 

στην αύξηση της συμμετοχής και της αυτονομίας των πολιτών, καθώς και στην ενδυνάμωση της 
πολιτικής ταυτότητας και συλλογικής συνείδησης.  

 

Λέξεις κλειδιά: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συλλογική δράση, ψηφιακός ακτιβισμός 

1. Εισαγωγή 

Δεδομένου ότι η ιστορία της δημόσιας σφαίρας είναι ως επί το πλείστον μια ιστορία 
«μεσοποίησης», συμπεραίνεται ότι τα νέα μέα αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι 
διαμόρφωσης αλλά και διαχείρισης του συλλογικού. Με άλλα λόγια, η χρήση του Διαδικτύου, των 

νέων μέσων και συγκεκριμένα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δύναται να γίνει αντιληπτή ως την 
σύγχρονη, ψηφιακή εναλλακτική της δημόσιας σφαίρας, έχοντας μετουσιωθεί σε έναν ανοιχτό χώρο 

κριτικής, δημοσίου διαλόγου και σε ένα εργαλείο πολιτικής αφύπνισης, συντονισμού και οργάνωσης 
συλλογικών δράσεων και κινητοποιήσεων.  

Πράγματι, από τη «Μάχη του Σηάτλ», περνάμε στο πιο πρόσφατο φαινόμενο των 

«Αγανακτισμένων» το οποίο ξεκίνησε στην Ισπανία αλλά σύντομα επεκτάθηκε και σε άλλες 
μεσογειακές χώρες, την «Αραβική Άνοιξη», το κίνημα «Καταλάβετε την Γουόλ Στριτ» μέχρι την 

πρόσφατη περίπτωση του ελληνικού δημοψηφίσματος τον Ιούλιο του 2015, το Διαδίκτυο αποτέλεσε 
σημαντικό εργαλείο οργάνωσης, συντονισμού, ενημέρωσης, δράσης και στρατολόγησης στα χέρια 
των κινηματιών.  

Τα παραπάνω γεγονότα καθιστούν εύλογο το ερώτημα σχετικά με το πόσο οι σύγχρονες 
τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει τον τρόπο κατά τον οποίο οργανώνονται οι πολίτες σήμερα 

σε πολιτικό, κοινωνικό και συλλογικό επίπεδο, ενώ παράλληλα προκύπτουν ερωτήματα αναφορικά 
με την ίδια τη δυναμική των νέων μέσων. Δύναται να θεωρηθούν ως βασικό εργαλείο στα χέρια των 
σύγχρονων κοινωνιών προκειμένου να επιτευχθεί η αναδόμηση της έννοιας της κοινότητας, και κατ’ 

επέκταση  η ενίσχυση του συλλογικού; Η΄ πρόκειται για ένα ακτιβιστικό «πυροτέχνημα» της 
μεταμοντέρνας κοινωνίας με βραχυπρόθεσμες επιδράσεις και δομές; 

Ως εκ τούτου, ζητούμενο στην παρούσα έρευνα είναι η καταννόηση και η ερμηνεία ενός 
συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ήτοι Twitter, ως μια εναλλακτική πλατφόρμα 
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πολιτικής συζήτησης, ζύμωσης και δράσης. Συγκεκριμένα, αντικείμενο μελέτης αποτελούν: (1) η 
εξέταση του ρόλου των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης στην οργάνωση, τον συντονισμό και τη διάδοση των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων, 

(2) η ανάλυση των λειτουργιών, που λαμβάνουν χώρα διαδικτυακά, και μέσω των οποίων επιτελείται 
η διαμόρφωση συλλογικής ταυτότητας και δράσης, (3) η μελέτη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  

ως εναλλακτικές πηγές ενημέρωσης, καθώς και η σχέση αλληλεπίδρασης με τα παραδοσιακά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, και (4) η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους στο ίδιο το φαινόμενο των 
κοινωνικών κινημάτων σε περιόδους κοινωνικής κρίσης. Προκειμένου να διερευνηθούν τα ανωτέρω 

το γεγονός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα χρησιμοποιείται ως μελέτη περίπτωσης, επιχειρώντας 
να δοθούν απαντήσεις στο κάτωθι ερευνητικό ερώτημα: «Υπάρχει σχέση μεταξύ της ενασχόλησης 

των πολιτών με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και του βαθμού συμμετοχής τους σε μορφές 
συλλογικής και κινηματικής δράσης, και αν ναι, πως εξηγείται η σχέση αυτή;» 

 Στο σημείο αυτό εξίζει να επισημανθεί πως η επίδραση του Διαδικτύου και των νέων μέσων 

στο ευρύτερο πεδίο της συλλογικής και κινηματικής δράσης, δεν απασχολεί για πρώτη φορά την 
επιστημονική κοινότητα (βλ.Milioni, 2012, Shirky, 2011, Vatikiotis, 2011, Fucks, 2017). Mόλα 

ταύτα, η έμφαση στην Ελλάδα ως μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των 
πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών της ιδιαιτεροτήτων. Εν συντομία παρουσιάζονται τα 
ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά του ελληνικού περιβάλλοντος τα οποία και ενισχύουν την 

αναγκαιότητα της παρούσας μελέτης.  Αρχικά από το 2008 η Ελλάδα βιώνει μια μεγάλη οικονομική 
κρίση, η οποία αναπόφευκτα μεταφράζεται και σε κοινωνική, καθώς ήθη και θεσμοί τίθενται υπό 

αμφισβήτηση. Σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, έχουμε να κάνουμε με μία κλειστή κοινωνία, με 
μικρό πληθυσμό, πολωμένο στα πολιτικά κόμματα. Μόλα ταύτα, στις μέρες μας συντελλούνται 
ραγδαίες αλλαγές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται η υποβάθμιση του μακροχρόνιου 

δικομματισμού και η ενίσχυση των άκρων. Συμπερασματικά, όταν αλλάζουν οι δομές της κοινωνίας 
αναμένονται αλλαγές και σε άλλους επιμέρους τομείς. Επιπροσθέτως, όσον αφορά στην πολιτική 
κουλτούρα των Ελλήνων, χαρακτηρίζεται ως «εκ’ φύσεως επιλεκτική» (Δεμερτζής, 1994), και η 

νοοτροπία αυτή λειτουργεί ανασταλτικά στην ενίσχυση συλλογικών δράσεων και οργανώσεων. Εν 
συνεχεία, η Ελλάδα εντάσσεται στο λεγόμενο «Μεσογειακό ή πολωμένο πλουραλιστικό μοντέλο» 

(Hallin και Μancini, 2004), (Hallin και Papathanasopoulos, 2002), το οποίο δεν έχει μελετηθεί 
διεξοδικά και παρουσάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς υπογραμμίζει την άμεση σύνδεση των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης με πολιτικά και κομματικά συμφέροντα. Τέλος, σημαντικό κρίνεται εξίσου το 

γεγονός ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στις ιδιαίτερα τεχνολογικά προηγμένες κοινωνίες, εν συγκρίσει με 
τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από τη διεξαγωγή εις βάθος ημι-δομημένων συνεντεύξεων. 

Τους συνεντευξιαζόμενους αποτελέσαν άτομα τα οποία αντάλλασαν tweets την πρώτη εβδομάδα που 
ακολούθησε του γεγονότος της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, και παράλληλα είναι ενεργοί 

χρήστες των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και συγκεκριμένα του Twitter, και το δείγμα 
χαρακτηρίζεται ως δείγμα «σκοπιμότητας». Καθώς στόχος είναι η κατανόηση ενός συγκεκριμένου 
φαινομένου, τα γενικά συμπεράσματα δεν είναι αυτοσκοπός της έρευνας και κατόπιν τούτου το 

δείγμα δε χρειάζεται να είναι απαραίτητα μεγάλο. Το μέγεθος του δείγματος καθορίστηκε από τον  
κορεσμό των δεδομένων, και στην έρευνα έλαβαν μέρος δέκα συμμετέχοντες. Συμμετείχαν ισόποσα 

πέντε άνδρες και πέντε γυναίκες, ενώ η ηλικία των συνεντευξιαζόμενων κυμαίνεται από 23 έως 57 
ετών, με την πλειοψηφία να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25 – 35. Η εύρεση των 
συνεντευξιαζόμενων έγινε μέσω Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης ενώ μετέπειτα υπήρξε τηλεφωνική 

επικοινωνία ούτως ώστε να ρυθμιστούν οι περεταίρω λεπτομέρειες όπως το μέρος και η ώρα που θα 
λάμβαναν χώρα οι συνεντεύξεις. Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν, αφού προηγουμένως είχε 
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ζητηθεί η άδεια του συνεντευξιαζόμενου. Σημειώνεται ότι η παρούσα έρευνα βασίζεται στις αρχές 
της Αμερικάνικης Ένωσης Ψυχολόγων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούν στη 
νόμιμη συγκατάθεση των συνεντευξιαζόμενων. Κατόπιν τούτου, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

υπογράψουν σχετικό έγγραφο συγκατάθεσης, ενώ ταυτόχρονα αποφάσισαν οι ίδιοι το βαθμό 
ανωνυμίας.  

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν «ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε βάθος», 
εννοώντας ότι οι βασικές ερωτήσεις, η δομή και το σενάριο της συνέντευξης είναι συγκεκριμένα και 
προσχεδιασμένα, πάραυτα, ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στη συζήτηση και να 

αυτοσχεδιάζει όταν αναδύονται νέα θέματα ενδιαφέροντος και νέες, ανεξερεύνητες έννοιες.  Οι ημι- 
δομημένες συνεντεύξεις είναι κατάλληλες  στην περίπτωσή μας, καθώς στοχεύουν στο να 

κατανοήσουν την άποψη και τη στάση  ενός συγκεκριμένου κοινού σχετικά με το συγκεκριμένο υπό 
έρευνα θέμα ή φαινόμενο (Arksey και Knight, 1999). 

Η δομή των συνεντεύξεων στηρίζεται σε έξι ενότητες και για κάθε ενότητα διατυπώθηκαν 

σχετικές ερωτήσεις. Αρχικά δημιουργήθηκε ένα μεγάλο εύρος ερωτήσεων, συγκεκριμένα 40 
ερωτήσεις, οι οποίες και συνοδεύονταν από τις σχετικές δευτερεύουσες διερευνητικές ερωτήσεις 

Σημαντική κρίνεται η συμβολή των διερευνητικών ερωτήσεων στις ποιοτικές συνεντεύξεις για 
ερευνητικούς σκοπούς, καθώς συμβάλλουν στην περαιτέρω επεξήγηση και διευκρίνιση των 
απόψεων των συνεντευξιαζόμενων, ενώ παράλληλα επιζητούν συγκεκριμένα παραδείγματα, 

εξελίσσοντας το βασικό σώμα ερωτήσεων, δίνοντας στον ερευνητή τη δυνατότητα να κατανοήσει 
ολιστικά τη στάση του συνεντευξιαζόμενου σχετικά με το εξεταζόμενο φαινόμενο (Arksey και 

Knight, 1999).  
Μετά το πέρας των συνεντεύξεων ακολούθησε η απομαγνητοφώνησή τους. Τα πρακτικά των 

συνεντεύξεων βασίζονται στην (εμπειρικά) θεμελιωμένη θεωρία (Corbin & Strauss, 1990). Τα 

κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος κωδικοποιήθηκαν και  μετέπειτα οι κώδικες αυτοί διαχωρίστηκαν 
σε διαφορετικές κατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες εκφράζει και μία ξεχωριστή ιδέα- έννοια κλειδί 
για την ανάλυση και κατανόηση του υπό μελέτη φαινομένου. Οι κατηγορίες ουσιαστικά  

αντιπροσωπεύουν τα βασικά σημεία που ο ερευνητής θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του ούτως 
ώστε να καταλήξει στα σωστά συμπεράσματα. Οι κατηγορίες που προέκυψαν είναι οι εξής: (1) 

Πολιτες, δημόσια σφαίρα και συλλογική δράση, (2) Εξοικείωση και χρήση των νέων τεχνολογιών, 
(3) Η περίπτωση του Twitter, (4) Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και συλλογική 
δράση, (5) Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα και κίνδυνοι του Διαδικτύου, (6) Η περίπτωση της 

δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, (7) Αξιοπιστία της είδησης σε παραδοσιακά και νέα μέσα 
ενημέρωσης, (8) Μελλοντικές προοπτικές του Διαδικτύου στο χώρο της συλλογικής δράσης. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

2.2.1  Πολίτες, Δημόσια Σφαίρα και συλλογική δράση 

Στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας η γνώση, η πληροφόρηση και η ενημέρωση 

αποτελούν την κινητήριο δύναμη για την εμπλοκή των πολιτών σε ζητήματα που άπτονται της 
δημόσιας σφαίρας. Ως εκ τούτου, ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Μόλα ταύτα, 

εντοπίζεται η δυσαρέσκεια των πολιτών έναντι καθιερωμένων θεσμών και κοινωνικών δομών. Οι 
συνεντευξιαζόμενοι θεωρούν το υπάρχον σύστημα παρωχημένο και αναποτελεσματικό. Αντί αυτού, 
προτείνουν την αυτό – οργάνωση των πολιτών και την απαγκίστρωσή τους από κόμματα και 

πολιτικούς φορείς.  Το ανωτέρω γίνεται εξίσου αντιληπτό και από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 
ερωτώμενων συμμετέχει σε κινήματα ή ΜΚΟ δίχως πολιτικό και κομματικό προσανατολισμό. Όσον 

αφορά τώρα στην ίδια την φύση των κοινωνικών κινημάτων, επιβεβαιώνεται η θεωρία περί 
σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων, χαρακτηριστικό γνώρισμα της οποίας είναι ο αταξικός 
χαρακτήρας των διεκδικήσεων αλλά και των ίδιων των δρώντων. Τέλος, αν και η πλειοψηφία του 

δείγματος κρίνει τις πρακτικές που εντάσσονται  στο ευρύτερο πλαίσιο της συλλογικής δράσης ως 
αποτελεσματικές, παρατηρεί ταυτόχρονα και παράγοντες οι οποίοι δρουν ανασταλτικά. Οι δύο 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

410 

βασικότεροι συντελεστές σχετίζονται με την έλλειψη συμμετοχικής κουλτούρας και με την έλλειψη 
ελεύθερου χρόνου. 

2.2.2  Εξοικείωση και χρήση των νέων τεχνολογιών 

Τα ευρήματα προτείνουν ότι Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έχουν διεισδύσει 
στην καθημερινότητα του σύγχρονου κοινωνικού υποκειμένου. Το σύνολο των ερωτώμενων δηλώνει 

πως βρίσκεται αρκετές ώρες ημερησίως online, ενώ διατηρεί προσωπικό λογαριασμό σε τουλάχιστον 
δύο ψηφιακές πλατφόρμες. Η εξοικείωση με την τεχνολογία επιβεβαιώνεται εξίσου από το γεγονός 
ότι το σύνολο του δείγματος έχει στην κατοχή του «έξυπνο» κινητό, το οποίο και χρησιμοποιεί κατά 

βάση προκειμένου να πλοηγηθεί στον διαδικτυακό κόσμο. Αναφορικά με τις δραστηριότητες που 
απολαμβάνουν περισσότερο και εκτελούν συχνότερα διαδικτυακώς, η ενημέρωση κατέχει την πρώτη 

θέση στις επιλογές των συμμετεχόντων, με την επικοινωνία και την ψυχαγωγία να διαδραματίζουν 
εξίσου σημαντικό ρόλο. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Twitter, και οι δέκα συμμετέχοντες 
δηλώνουν πως χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μέσο για ενημερωτικούς σκοπούς.  Τα κίνητρα 

δημιουργίας προσωπικού προφίλ συνδέονται με την ανάγκη για γρήγορη, άμεση και πολύπλευρη 
ενημέρωση καθώς επίσης και με το γεγονός ότι πρόκειται, όπως ήδη αναφέρεται για εργαλεία τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου ανθρώπου.  

2.2.3  Η περίπτωση του Twitter 

Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται ως εξής: Ο χαρακτήρας του Twitter δύναται να 

χαρακτηρισθεί ως ενημερωτικός. Οι πολίτες αξιοποιούν το συγκεκριμένο μέσο προκειμένου να 
λαμβάνουν άμεσες ενημερώσεις οι οποίες αφορούν στην πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα. 

Μόλα ταύτα, η έννοια της ενημέρωσης αποκτά διττή σημασία, με τους χρήστες να λειτουργούν 
ταυτόχρονα ως καταναλωτές και ως παραγωγοί ειδήσεων και πληροφοριών, παραπέμποντας στη 
θεωρία της σύγκλισης των νέων μέσων, όπου τα διακριτά όρια μεταξύ των επαγγελματιών και των 

καταναλωτών των μέσων παύουν πλέον να υφίστανται. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο έχει να 
κάνει με το γεγονός ότι τα δίκτυα που αναπτύσσονται στο Twitter διέπονται από χαλαρούς και 
απρόσωπους δεσμούς  δεδομένου ότι δεν είναι απαραίτητο οι σχέσεις μεταξύ των χρηστών να 

υφίστανται και στην εξω – διαδικτυακή πραγματικότητα. Συμπερασματικά, τα δίκτυα στο Twitter 
δομούνται έχοντας στον πυρήνα τους τις κοινές απόψεις, στάσεις, συμπεριφορές και 

προβληματισμούς που μοιράζονται οι χρήστες. Τέλος, όντας μέσο που έχει ως αυτοσκοπό την 
ενημέρωση προκύπτει ότι και το υλικό που δημοσιεύεται σε αυτό έχει εξίσου ενημερωτικό 
χαρακτήρα, θίγοντας κατά κύριο λόγο ζητήματα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής 

επικαιρότητας, δίνοντας βήμα στους πολίτες να τοποθετηθούν στα ζητήματα αυτά, διευρύνοντας 
κατά αυτόν τον τρόπο των δημόσιο διάλογο, και συμβάλλοντας εν τέλει, δια μέσω της πολυφωνίας 

την οποία προσφέρει, στον εκδημοκρατισμό της δημόσιας σφαίρας.  

2.2.4 Τεχνολογίες Πληροφόρησης & Επικοινωνίας και Συλλογική Δράση 

Τα νέα μέσα επικοινωνίας είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία ενημέρωσης των πολιτών 

σχετικά με τις συλλογικές δράσεις και τις κινηματικές πρακτικές που λαμβάνουν χώρα. Το γεγονός 
ότι οι πολίτες δαπανούν πολλές ώρες ημερησίως online συνδυαστικά με το ότι πρόκειται για 

πληροφόρηση την οποία συχνά αποσιωπούν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, τα καθιστά πρώτα 
στις προτιμήσεις των πολιτών. Κατόπιν τούτου, είναι αναμενόμενο τόσο το να έχουν λάβει μέρος σε 
μορφές συλλογικής δράσεις για τις οποίες ενημερώθηκαν αρχικά μέσω Διαδικτύου, όσο και το να 

συμμετείχαν σε δράσεις που ξεκίνησαν μέσω αυτού, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση 
του κινήματος των «αγανακτισμένων». Αναφορικά με τη βιωσιμότητα των κινημάτων τα οποία και 

ξεπηδούν μέσα από τους κόλπους του Διαδικτύου, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφωνεί στο 
ότι το μέσο δεν λειτουργεί ως προσδιοριστικός παράγοντας της βιωσιμότητας του κινήματος, αλλά 
ο ίδιος ο χαρακτήρας του κινήματος, και η ποιότητα των διεκδικήσεων των δρώντων, 
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υπογραμμίζοντας ότι μακροχρόνιες δομές παρουσιάζουν τα κινήματα τα οποία θέτουν στο επίκεντρο 
τον άνθρωπο, διεκδικώντας για αυτόν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Επιπροσθέτωςμ τα νέα μέσα 
έχουν τη δυνατότητα να προάγουν τον ακτιβισμό και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Αυτό 

συμβαίνει για δύο κυρίως λόγους. (1) Λαμβάνοντας υπόψη ότι ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος 
πολίτης, δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι τα νέα μέσα παρέχουν πρόσβαση σε άμεση γρήγορη και 

πλουραλιστική ενημέρωση. (2) Εκτός αυτού, παρουσιάζουν τεράστιες δυνατότητες αναφορικά με 
την οργάνωση, τον συντονισμό αλλά και τη διάδοση συλλογικών δράσεων, φέρνοντας κοντά 
ανθρώπους με κοινή ιδεολογία και προσανατολισμό, που δίχως αυτά δεν θα είχαν τη δυνατότητα 

επικοινωνίας και συνάθροισης. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο θεσμό των 
ψηφιακών κοινοτήτων. Τέλος, όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των ψηφιακών τακτικών 

ανυπακοής και διαμαρτυρίας, κρίνονται μεν ως αποτελεσματικές, αλλά ταυτόχρονα και ως 
ανεπαρκείς. Αυτό σημαίνει ότι παρουσιάζουν μια δυναμική, λειτουργώντας κατά βάση ως μοχλός 
πίεσης ενάντια στα εκάστοτε συμφέροντα, αλλά προκειμένου να επέλθει η πραγματική αλλαγή στις 

δομές της κοινωνίας απαραίτητη κρίνεται η ταυτόχρονη ανάληψη δράσης και εκτός της ψηφιακής 
πραγματικότητας.  

2.2.5 Κίνδυνοι και πλεονεκτήματα 

Οκτώ εκ των δέκα συνεντευξιαζόμενων υποστηρίζουν ότι δεν έχουν έρθει αντιμέτωποι με 
κάποιον κίνδυνο, κατά τη διάρκεια ενασχόλησής τους με το Διαδίκτυο. Δύο συμμετέχοντες 

αναφέρονται στο φαινόμενο του ψηφιακού εκφοβισμού, καθώς και στον κίνδυνο μιας ψηφιακής 
επίθεσης (hacking). Από την άλλη πλευρά, τα βασικότερα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών 

σχετίζονται με: την άμεση, γρήγορη, μαζική και πλουραλιστική ενημέρωση, με τη δυνατότητα για 
εξίσου άμεση και μαζική επικοινωνία, όπως επίσης και με τις δυνατότητες του μέσου σε ότι αφορά 
στον συντονισμό και τη διάδοση συλλογικών δράσεων και κινητοποιήσεων. 

2.2.6 Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα 

Το γεγονός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα αποτέλεσε μια από τις πρώτες ενδείξεις της 
δυναμικής του Διαδικτύου στο πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας, με τον αξιοθαύμαστο αριθμό των 

35.000 tweets που ανταλλάχθηκαν (Η Καθημερινή, 24/09/2013). Από την μέχρι τώρα ανάλυση, 
προτείνεται για ακόμη μια φορά η συμβολή του Διαδικτύου στο πεδίο της συλλογικής δράσης, 

κυρίως ως ενημερωτικό εργαλείο, δεδομένης της ταχύτητας της ενημέρωσης, της αμεσότητας, και 
της εύκολης πρόσβασης. Επιπροσθέτως, τα νέα μέσα έρχονται να καλύψουν θέματα της δημόσιας 
σφαίρας τα οποία τείνουν να αποσιωπούν τα παραδοσιακά ΜΜΕ. Κατόπιν τούτου, παρατηρείται μια 

τάση δυσπιστίας ως προς τα καθιερωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γεγονός το οποίο εξετάζεται 
λεπτομερώς στην ακόλουθη θεματική ενότητα. 

 2.2.7 Η αξιοπιστία της είδησης σε παραδοσιακά και νέα μέσα 

Κατωτέρω παρατίθεται αποσπασματικά η άποψη ενός εκ των συνεντευξιαζόμενων αναφορικά 
με την αξιοπιστία των ΜΜΕ, και η οποία συνοψίζει επιγραμματικά την συνολική στάση του 

δείγματος.  
«Είχα τη δυνατότητα να διαβάζω δωρεάν 5, 6, 7 εφημερίδες την ημέρα. Ήμουν φανατικός 

αναγνώστης των εφημερίδων, ήμουν φανατικός τηλεθεατής κάθε είδους πολιτικής ενημερωτικής 
εκπομπής της τηλεόρασης. Σήμερα μπορώ να πω ότι έχω φτάσει στο άκρο να απεχθάνομαι, να 

προτιμώ να δω μαγειρική, να δω ένα σίριαλ, να δω ένα ντοκιμαντέρ παρά να ακούσω έστω και λίγο 

ειδήσεις. Γιατί….είναι σε τέτοιο βαθμό προπαγάνδα…. για έναν κατασταλαγμένο για έναν άνθρωπο 
που προσπαθεί να σκέφτεται είναι αδύνατο να το υποστεί αυτό το πράγμα. Έτσι δίνω μεγάλο βάρος 

στην ενημέρωση που παίρνω από τα κοινωνικά μέσα, έχω αρκετές σελίδες που παρακολουθώ. Είμαι 
ο ίδιος χρήστης εδώ και αρκετά χρόνια σε μέσα όπως το Twitter… Τα χρησιμοποιώ για ενημέρωση. 

Υπάρχουν στιγμές που και στα μέσα αυτά παρεισφρύουν ειδήσεις οι οποίες δεν εκφράζουν την 
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πραγματικότητα. Αλλά θεωρώ ότι πάλι αν έχεις πολλαπλή ενημέρωση ή ενημέρωση από πολλές πηγές 
μπορεί στο τέλος να βγάζεις την πραγματικότητα ή να διαβάζεις την αλήθεια.» 

Εξετάζοντας το παραπάνω απόσπασμα διαφαίνεται ότι οι πολίτες σταδιακά χάνουν την 

εμπιστοσύνη τους απέναντι στα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, και το κενό αυτό έρχονται 
να καλύψουν τα νέα ψηφιακά μέσα. Οι συνεντευξιαζόμενοι δε διστάζουν να χρησιμοποιήσουν 

σκληρές εκφράσεις χαρακτηρίζοντας τα παραδοσιακά μέσα ως προπαγανδιστικά, καθεστωτικά ή 
συστημικά.  Συγκεκριμένα, υπογραμμίζουν ότι πολλές φορές τα παραδοσιακά μέσα είναι 
κατευθυνόμενα από πολιτικές και οικονομικές ελίτ, και ως εκ τούτου κρίνονται ως αναξιόπιστες 

πηγές πληροφόρησης.  
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα της παρούσας μεθοδολογικής 

προσέγγισης συμφωνούν με τα αποτελέσματα ποσοτικής ανάλυσης μέσω δομημένων 
ερωτηματολογίων, η οποία και πραγματοποιήθηκε στα πλάισια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής,  
από την οποία και προκύπτει ότι τα νέα μέσα είναι περισσότερο αξιόπιστα εν συγκρίσει με τα 

παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, ενώ ταυτόχρονα διακρίνονται από υψηλότερα επίπεδα 
πλουραλισμού, πολυφωνίας και ελευθερίας λόγου και έκφρασης. Τέλος, μόνο ένας εκ των δέκα 

ερωτώμενων υποστηρίζει ότι τα παραδοσιακά μέσα υπερισχύουν των νέων εναλλακτικών μέσων, σε 
ότι αφορά στα επίπεδα αξιοπιστίας της είδησης. Τα επιχειρήματα παραμένουν τα ίδια και 
επικεντρώνονται στην προπαγάνδα που πολλές φορές κατακλύζει τα παραδοσιακά μέσα σε 

αντιδιαστολή με την πολυφωνία και τον πλουραλισμό που χαρακτηρίζει τα νέα ψηφιακά μέσα, ενώ 
ταυτόχρονα προστίθενται ένα επιπλέον στοιχείο, αυτό της ταχύτητας και της αμεσότητας της 

ενημέρωσης έτσι όπως αυτή παρέχεται δια μέσω των νέων μέσων, κομβικό στοιχείο για την 
προτίμησή τους, και ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις έκτακτης επικαιρότητας. 

2.2.8 Μελλοντικές προοπτικές 

Μοιρασμένες είναι οι απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τη συμβολή των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης στο πεδίο της συλλογικής δράσης. Οι αισιόδοξες φωνές προβάλλουν δύο 
βασικά επιχειρήματα. Αρχικά, οι ίδιες οι κοινωνικές συνθήκες, εννοώντας την οικονομική και 

κοινωνική κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, προβλέπεται ότι θα 
συσπειρώσουν τους πολίτες ωθώντας τους στην ανάληψη δράσης με σκοπό τη διεκδίκηση των 

δικαιωμάτων τους, τα οποία υποστηρίζουν ότι καταστρατηγούνται εν μέσω κρίσης.  Σε συνδυασμό 
με τα ανωτέρω, η αυξανόμενη εξοικείωση των πολιτών με τα νέα μέσα δύναται να συμβάλει θετικά, 
δεδομένου ότι αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης, αλλά ταυτόχρονα οργάνωσης, 

συντονισμού και διάδοσης συλλογικών δράσεων.  Συμπερασματικά, οι ιδιότητες και τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά των νέων μέσων προβλέπεται ότι θα ενισχύσουν την εμπλοκή των πολιτών στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι και την ενεργό δράση και συμμετοχή.  
Σε αντιδιαστολή, το Διαδίκτυο, υπό το πρίσμα ενός δυστοπικού ντετερμινισμού, ενδέχεται να 

ενισχύσει περισσότερο την κοινωνική αποξένωση, φέροντας αρνητικές επιδράσεις στο φαινόμενο 

της συλλογικής δράσης.  

3. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, τα αποτελέσματα της έρευνας προτείνουν ότι η 
αποτελεσματικότητα του Διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης επαφίεται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό στις τεράστιες δυνατότητες συνδεσιμότητας που παρέχουν. Τα νέα ψηφιακά μέσα που 

έρχονται να κυριαρχήσουν στην εποχή του Web 2.0 καταργούν την ιδέα του χώρου και του χρόνου 
και η επικοινωνία μεταξύ των πολιτών αποκτά «ανεξέλεγκτους» ρυθμούς. Ο καθένας, ο οποίος έχει 

πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες μπορεί να μετέχει στο διάλογο. Κοινωνικές προκαταλήψεις παύουν 
να υφίστανται, χάρη στην ανωνυμία που παρέχει το Διαδίκτυο. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, το 
Διαδίκτυο λειτουργεί σαν μια πλασματική παγκόσμια δημόσια σφαίρα, ένα διεθνές φόρουμ, όπου η 

πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του κοινωνικού και οικονομικού τους 
στάτους, ή αλλιώς σαν ένα πεδίο δημόσιας διαβούλευσης όπου διαφορετικά επιχειρήματα 
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ανταγωνίζονται και αντιπαρατίθενται, με απώτερο σκοπό πολλές φορές να γίνουν γνωστά στο ευρύ 
κοινό, ευελπιστώντας έτσι να βρεθεί λύση στα κοινωνικά προβλήματα.    

Αυτό το οποίο πρέπει να επισημανθεί είναι το γεγονός ότι η σχέση μεταξύ νέων μέσων και 

κοινωνικών – συλλογικών πρακτικών είναι 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, συμπεραίνεται ότι τα νέα μέσα συμβάλλουν στην εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνικών 
κινημάτων, καθώς και στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα όρια της δημόσιας σφαίρας, 

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 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. Ολοκληρώνοντας, από τα ευρήματα προκύπτει ότι ο 
ρόλος των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 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.  
Εν κατακλείδι, οι περιορισμοί είναι αρκετοί και τα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

αναφορικά με την εδραίωση του Διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ως την 
σύγχρονη μορφή δημόσιας σφαίρας ακόμη περισσότερα. Σίγουρα όμως οι δυνατότητες που 
προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στα πλαίσια της επικοινωνίας είναι απεριόριστες και αυτό είναι κάτι 

που δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Κατόπιν τούτου, αναγκαία κρίνεται η αναφορά στον Curran 
(2011), ο οποίος και  υποστηρίζει ότι «ακόμη και αν το Διαδίκτυο και τα social media δεν γεννούν 

επαναστάσεις, σίγουρα τις ενδυναμώνουν». 
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ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.  
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ ΚΑΙ FAKE NEWS 
 

Πρωτονοταρίου Μαρίνα 

 
Υποψήφια διδάκτορας, Επικοινωνία και ΜΜΕ, Τομέας Πολιτική και Κοινωνικής Ανάλυσης, 

Γνωστικό Πεδίο: Ειδήσεις και Νέα Μέσα 

Περίληψη   

 Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η προσέγγιση των τρόπων  (πηγών, μεθόδων) 
ενημέρωσης των κοινωνικών ομάδων και η διερεύνηση του βαθμού ευαλωτότητας κάποιων από 
αυτές στη μη αξιόπιστη ενημέρωση.  

Ειδικότερα,  εξετάζεται η συσχέτιση των πηγών ενημέρωσης με το κοινωνικό επίπεδο (όπως 
προσδιορίζεται από το επάγγελμα και τη μόρφωση). 

Η πρόσβαση στην αξιόπιστη ενημέρωση και την πληροφορία μπορεί να δημιουργήσει 
προστιθέμενη αξία, συμβάλλοντας στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. Δεν 
είναι όμως ούτε δεδομένη ούτε ισότιμη. Η ισότιμη πρόσβαση όλων των κοινωνικών ομάδων στην 

ουσιαστική ενημέρωση, καθορίζει τη δυνατότητά τους να υποστηρίξουν τα συμφέροντα και τα 
δικαιώματά τους, μειώνοντας την κοινωνική ευαλωτότητα στην παραπληροφόρηση και σε κάθε 

είδους χειραγώγηση ή διάδοση επιβλαβούς πεποίθησης, όπως είναι οι θεωρίες συνομωσίας. 
Εκτός από την παράθεση του θεωρητικού πλαισίου, η εισήγηση επιχειρεί να χαρτογραφήσει 

τις τάσεις που επικρατούν στην Ελλάδα, βασιζόμενη σε δεδομένα που παραχώρησε, κατόπιν 

επικοινωνίας, η Focus-Bari, η μοναδική εταιρεία ερευνών που πραγματοποιεί σε εξαμηνιαία βάση 
έρευνα σχετικά με τις πηγές ενημέρωσης του κοινού ανά κοινωνική και επαγγελματική τάξη. 

 
Λέξεις κλειδιά: ενημέρωση, ευάλωτες ομάδες, social media, fake news 
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1. Εισαγωγή 

Η  σημασία της πρόσβασης στην αντικειμενική ενημέρωση συνδέεται διαχρονικά με την 
προσωπική, πολιτική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη αλλά και την ίδια τη Δημοκρατία.  

Στο περιβάλλον των σύγχρονων ψηφιακών μέσων όπως έχει διαμορφωθεί την τελευταία 
δεκαετία, κυριαρχούν τα κοινωνικά δίκτυα (social media) και  η μηχανή αναζήτησης στην παραγωγή 

και τη διάδοση των δημοσιεύσεων. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που επέφεραν η επικράτηση 
της ευρείας χρήσης των κοινωνικών δικτύων και ο πολλαπλασιασμός των ψηφιακών μέσων (digital 
media), είναι η αδιάκριτη συσσώρευση στο δημόσιο λόγο δημοσιεύσεων που δεν είναι μόνο ειδήσεις, 

αλλά και απόψεις, εμπορικές ειδήσεις, προπαγανδιστικός λόγος ή παραποιημένες ειδήσεις (fake 
news).  

Στο νέο αυτό ψηφιακό περιβάλλον, η ισότιμη πρόσβαση στην αξιόπιστη ενημέρωση όλων των 
κοινωνικών ομάδων αποτελεί το κύριο ζητούμενο, καθώς καθορίζει τη δυνατότητά τους να 
υποστηρίξουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους, μειώνοντας την κοινωνική ευαλωτότητα και 

την ευαλωτότητα στην παραπληροφόρηση και σε κάθε είδους χειραγώγηση ή διάδοση επιβλαβούς 
πεποίθησης, όπως είναι οι θεωρίες συνομωσίας. 

 
Τα ερωτήματα, που επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα εισήγηση, είναι: 

 

• Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στην αντικειμενική ενημέρωση;  
• Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στην αντικειμενική ενημέρωση;  

• Υπάρχουν ευάλωτες ομάδες που είναι πιο επιρρεπείς στις παραποιημένες ειδήσεις, την 
παραπληροφόρηση, τις θεωρίες συνομωσίας και τα fake news; 

• Ποιες κατηγορίες κοινού είναι  πιο ευάλωτες στη μη αξιόπιστη ενημέρωση; Υπάρχει 
συσχέτιση με το κοινωνικό επίπεδο όπως αυτό προσδιορίζεται από το επάγγελμα  και τη 
μόρφωση; 

 
Η εισήγηση μεθολογικά ξεκινά με την ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου και στη συνέχεια 

επιχειρεί μια πρώτη περιγραφή του ελληνικού τοπίου ενημέρωσης, βάση σχετικής αδημοσίευτης 
έρευνας της Focus-Bari που συσχετίζει τις πηγές ενημέρωσης με κοινωνικές ομάδες.  

Ακολούθως, καταλήγει σε μια σειρά συμπερασμάτων σχετικά με την ευαλωτότητα στην 

παραπληροφόρηση, προτείνει λύσεις και μεθόδους για την αντιμετώπισή της και θέτει ερωτήματα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας επόμενης εισήγησης.  

2. Κύριο μέρος  

2.1. Οι δημοσιεύσεις στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον  

Σήμερα, στη δημόσια σφαίρα κυριαρχούν οι δημοσιεύσεις που πραγματοποιούνται μέσω των 

κοινωνικών δικτύων και των ψηφιακών μέσων. Μέσω της επιλογής «επαναδημοσίευσης» από το 
κοινό, οι δημοσιεύσεις αυτές διαδίδονται, «μοιράζονται», πολλαπλασιάζονται και γίνονται viral 

(πολύ δημοφιλείς), όχι με κριτήριο την αξιοπιστία τους, αλλά την επιδραστικότητά τους. Ακόμη και 
αν μια δημοσίευση είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ψευδής, μπορεί να είναι εμπορική, καθώς η 
προσέλκυση ψηφιακής διαφήμισης (και του χρηματικού ανταλλάγματος που προσφέρει στα μέσα) 

συνδέεται με τον αριθμό των προβολών και τα "κλικ" που δημιουργεί και όχι με την ακρίβεια του 
περιεχομένου της (Bakir, 2018). Αποτέλεσμα του φαινομένου αυτού είναι οι διάφορες κατηγορίες 

των παραποιημένων ειδήσεων (fake news) να είναι ελκυστικές για τους δαφημιζόμενους και 
οικονομικά προσοδοφόρες για τα μέσα, από τη στιγμή που εξασφαλίζουν δημοτικότητα και 
επαναδημοσιεύονται μέσω μοιράσματος από το κοινό. 

Σύμφωνα με τον Vicol (2020), οι δημοσιεύσεις  εξαπλώνονται ως φήμες σύμφωνα με τον 
κανόνα των 3C: Conflict, Crisis and Catastrophe, (Σύγκρουση, Κρίση και Καταστροφή) και το 

Virality (ο πολλαπλασιασμός του μοιράσματός  τους στα social media) σχετίζεται κυρίως με το 
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συναίσθημα που προκαλούν  (εντυπωσιασμός, θυμός, φόβος, συγκίνηση) παρά με την πραγματική 
σημασία ή την αξιοπιστία τους.  Η κυριαρχία της μηχανής αναζήτησης στην πρόσβαση  και στην 
ενημέρωση εξάλλου, ενισχύει το πολλαπλασιαστικό φαινόμενο καθώς επηρεάζει τόσο το είδος των 

δημοσιεύσεων που διαβάζονται περισσότερο, όσο και την ανάδειξη non-branded και αμφίβολης 
ταυτότητας και αξιοπιστίας μέσων. 

Συμπερασματικά, πολλαπλασιάζονται οι δημοσιεύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
αλγόριθμου με εμπορικούς στόχους, τραβούν την προσοχή και απευθύνονται στο συναίσθημα (Athey 
et al, 2017). Σε αυτό το περιβάλλον, το ερώτημα που δημιουργείται είναι, ποιες κατηγορίες κοινού 

είναι περισσότερο ευάλωτες στην παραπληροφόρηση και με ποιες μεθόδους μπορεί να μειωθεί η 
ευαλωτότητα των ομάδων που είναι ευκολότερο να πέσουν θύματα κακής ενημέρωσης, 

παραπληροφόρησης, χειραγώγησης ή ακόμη και θεωριών συνομωσίας που δημιουργούνται από 
ανακριβείς ή παραποιημένες δημοσιεύσεις. 

2.2. Το προφίλ του κοινού  

Σύμφωνα με τη θεωρία για τη «λογική με κίνητρο» του Taber (2006), το κοινό  αναζητά 
πληροφορίες που ενισχύουν τις προτιμήσεις του (μεροληψία επιβεβαίωσης) και όχι πληροφορίες που 

έρχονται σε αντίθεση με αυτές. Το κοινό για την πραγματικότητα  αυξάνει την πιθανότητα να 
πιστέψουν μια «είδηση» που ενισχύει αυτή την παγιωμένη άποψη και όσο λιγότερο έχουν μάθει να 
αμφισβητούν τις απόψεις τους και να είναι έτοιμοι να αναθεωρήσουν, τόσο πιο πιθανό είναι να έχουν 

πολλές βεβαιότητες που χαίρονται να επιβεβαιώνουν. 
Επιπρόσθετα ο Vicol (Vicol, 2020) ισχυρίζεται ότι ορισμένες δημογραφικές ομάδες είναι πιο 

ευάλωτες στο να μοιραστούν και να πιστέψουν ανακριβείς δημοσιεύσεις που μπορεί να επηρεάσουν 
τις επιλογές και τις αποφάσεις τους: Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με χαμηλότερα επίπεδα 
εκπαίδευσης, δυσκολεύονται γενικά διακρίνουν τις ειδήσεις από τις απόψεις. Οι ηλικιωμένοι 

ειδικότερα, δυσκολεύονται να προσδιορίσουν την πηγή των άρθρων, ακόμα και αν θυμούνται το 
περιεχόμενο. 
Πέρα από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, στο νέο περιβάλλον των ψηφιακών μέσων, η επίδραση 

της παραπληροφόρησης μπορεί να είναι και κοινωνικά διαστρωματική, καθώς σχετίζεται όχι μόνο 
με την κοινωνική ευαλωτότητα, αλλά  και με την έλλειψη συνεχούς κριτικής εγρήγορσης απέναντι 

στις δημοσιεύσεις. Ψυχολογικοί, ιδεολογικοί και συγκυριακοί παράγοντες μπορούν να κάνουν 
ευάλωτο έναν αναγνώστη στην ελλιπή ενημέρωση. Υπό την οπτική αυτή, η παραπληροφόρηση δεν 
επηρεάζει μόνο τους ηλικιωμένους και τα άτομα χαμηλότερης εκπαίδευσης.  Αντίθετα, εν δυνάμει 

θύματα σε φήμες, κουτσομπολιά και ψευδείς ειδήσεις είναι όλες οι ομάδες κοινού, στο βαθμό που 
δεν αντιμετωπίζουν κριτικά μια δημοσίευση ή δεν έχουν πρόσβαση σε αντίθετη πληροφόρηση. 

(Vicol, 2020). 
Ωστόσο παραμένει το ερώτημα αν οι ομάδες χαμηλότερου εκπαιδευτικού και επαγγελματικού 
επιπέδου είναι περισσότερο ευάλωτες στην κατανάλωση ψευδών ειδήσεων και τί μπορεί να γίνει 

ώστε να μειωθεί η κοινωνική ευαλωτότητα στην στρεβλή, ψευδή και παραπλανητική ενημέρωση. 
Σύμφωνα με τον Μπαλούρδο, με τον όρο «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού νοούνται οι κοινωνικές 

ομάδες πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, 
είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων ή σωματικών ή ψυχικών διαταραχών, είτε 
εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή 

ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας». (Μπαλούρδος Δ., 2014) Στη συγκεκριμένη εισήγηση 
προσεγγίσουμε τις «ευάλωτες ομάδες» ως αυτές με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης ή αυτές των 

χειρονακτικών επαγγελμάτων, επιχειρώντας να διαπιστώσουμε αν οι επιλογές τους στην ενημέρωση 
είναι τέτοιες που τις κάνουν περισσότερο ευάλωτες στις φήμες και τις παραποιημένες ειδήσεις. 
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2.3 Τι καθιστά το κοινό ευάλωτο; 

Η εμπρόθετη παραποίηση: Από τις ψυχαγωγικές ειδήσεις στην ειδησειοποίηση της 

προπαγάνδας 

Η  πλαισίωση - υποκειμενικοποίηση  μιας είδησης είναι σύμφυτη με την ιδιότητά της, καθώς, 
εξ ορισμο,ύ κάθε είδηση δημιουργείται με την πλαισίωση που της δίνει το μέσο, ο δημοσιογράφος, 

ο αναγνώστης.  
Οι παραποιημένες ειδήσεις όμως εμφανίζονται από τα μέσα ως κανονικές ειδήσεις, 

παραπλανώντας και δημιουργώντας παράλληλες πραγματικότητες. (Lecheler, 2019). Αυτό που κάνει 

μια είδηση παραποιημένη και ψευδή και όχι απλά υποκειμενική είναι η εμπρόθετη παραποίηση  
(Lecheler, 09 Apr 2019). Σύμφωνα με τον Πλειό: «Οι παραποιημένες ειδήσεις είναι το προϊόν της 

ειδησεοποίησης της προπαγάνδας ή της προπαγανδοποίησης των ειδήσεων» (Πλειός, 2021)  
Μπορεί όμως αυτή η λεπτή διαφορά ανάμεσα στην άποψη -την υποκειμενικότητα και την 

ψεύτικη είδηση να γίνει αντιληπτή από τον αναγνώστη; 

Tο 2016, το Oxford Dictionarary ανακήρυξε «λέξη της χρονιάς» την «μετα-αλήθεια», δίνοντάς 
της τον εξής ορισμό: «η μετα-αλήθεια αφορά περιστάσεις στις οποίες τα αντικειμενικά γεγονότα 

έχουν μικρότερη επιρροή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης από ότι η έκκληση στο συναίσθημα 
και η προσωπική άποψη». Σύμφωνα με τον Lewandowsky: «Ο κόσμος της μετά-αλήθειας είναι 
αποτέλεσμα των μεγάλων τάσεων της κοινωνίας, όπως η οικονομική ανισότητα, η αυξημένη πόλωση, 

η μείωση της εμπιστοσύνης στην Επιστήμη και το όλο και περισσότερο αποσπασματικό τοπίο στα 
μέσα ενημέρωσης» (Lewandowsky S. et al, 2017). 

Την εποχή της μετα-αλήθειας, στο περιβάλλον της δημοσιότητας και του δημόσιου λόγου, δεν 
αποτελεί πλέον η αντικειμενικότητα προτεραιότητα και κυρίαρχη δημοσιογραφική αξία. Η 
υποκειμενική θεώρηση, η γνώμη ή το tweet κάποιου προσώπου επιρροής ή μια δημοσίευση που 

απευθύνεται στο θυμικό, μπορεί να έχουν πολλαπλάσια επιδραστικότητα και να διαδοθούν ταχύτητα 
(Virality) ασκώντας τεράστια επιρροή σε πολλά, διαφορετικά κοινά. Τα άτομα ως οντότητες, 
ενθαρρύνονται να επιλέξουν τη δική τους πραγματικότητα, όπως την ερμηνεύουν από τις 

υποκειμενικές τους διαθέσεις και προκαταλήψεις (Cook J, 2017).  
Στη νέα αυτή πραγματικότητα, μεγαλύτερη δύναμη κατέχουν όσοι διαθέτουν ισχυρότερη φωνή 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Από διασημότητες μέχρι μεγάλες εταιρείες που μπορούν να 
κινητοποιήσουν bots, δηλαδή ψεύτικα ψηφιακά πρόσωπα και να δημιουργήσουν με αυτόν τον τρόπο 
τεχνητά μια ευρέως διαδεδομένη  γνώμη που βομβαρδίζει το κοινό (Lewandowsky S. E., 2017). 

2.4. Η εμπορευματοποίηση του περιεχομένου 

 Η επικράτηση των ψηφιακών μέσων, άλλαξε  ριζικά το επιχειρηματικό μοντέλο που 

επικρατούσε στο παρελθόν στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενισχύοντας  δραματικά τον 
εμπορικό χαρακτήρα τους, αφού το περιεχόμενο των ψηφιακών μέσων παρέχεται δωρεάν και δεν 
διατίθεται προς πώληση.  

Η εμπορευματοποίηση των μέσων αύξησε την εξάρτηση από τη διαφήμιση σε τόσο μεγάλο 
βαθμό, ώστε να αποκτήσει αυτή πρόσβαση στο ίδιο το περιεχόμενο (McLeod, 2020), 

μεγιστοποιώντας παράλληλα την ανάγκη για υψηλή επισκεψιμότητα και επομένως  για δημοσιεύσεις 
που θα διεισδύουν στη μηχανή αναζήτησης και τα social media. H επικράτηση του εμπορικού έναντι 
του δημοσιογραφικού, μείωσε την αξιοπιστία των μέσων και δημιούργησε ένα υπερφορτωμένο 

περιβάλλον δημοσιότητας με πληθώρα δημοσιεύσεων που δεν πληρούν απαραίτητα τα 
χαρακτηριστικά των ειδήσεων. Στο νέο αυτό περιβάλλον, εμπορικές δημοσιεύσεις, κουτσομπολιά, 

viral news, απόψεις και προπαγάνδα προβάλλονται χωρίς διάκριση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον 
ιδανικό για να αναδυθούν και να  επικρατήσουν τα  fake news.  

Η μάχη της εξουσίας με την αλήθεια είναι τόσο παλιά όσο και ο κόσμος, (Harari, 2018 ) και 

στο σημερινό πολύβουο περιβάλλον των ψηφιακών μέσων, τον ρόλο της εξουσίας έχουν οι κάθε 
λογής εμπορικές σκοπιμότητες.  Αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο μοντέλο στην ειδησεογραφική αγορά 

είναι συναρπαστικές ειδήσεις που δεν σας στοιχίζουν τίποτα με αντάλλαγμα την προσοχή σας. Δεν 
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πληρώνετε τίποτα και παίρνετε ένα προϊόν χαμηλής ποιότητας ή χωρίς να το γνωρίζετε είστε εσείς 
το προϊόν που πωλείται σε διαφημιστές και πολιτικούς. Είναι τρέλα να δίνετε δωρεάν την προσοχή 
σας και σε αντάλλαγμα να παίρνετε χαμηλής ποιότητας πληροφόρηση», σημειώνει χαρακτηριστικά 

ο Harari, υπογραμμίζοντας μια νέα μεγάλη ανισότητα που έχει δημιουργήσει η εξέλιξη της 
Eπιστήμης των υπολογιστών και η εποχή της Tεχνητής Nοημοσύνης. Συμπληρώνει επίσης: «Αυτό 

που πρέπει να φοβόμαστε είναι η σύγκρουση ανάμεσα σε μια μικρή ελίτ υπερανθρώπων ενισχυμένων 
με αλγόριθμους και μια τεράστια υποτελή τάξη ανίσχυρων χόμο σάπιενς». 

Για να υπάρξει όμως αυτή η σύγκρουση, θα πρέπει να προηγηθεί η συνειδητοποίηση της 

ύπαρξής της, δηλαδή το κοινό να αντιληφθεί τη δική του ταυτότητα, τα δικά του συμφέροντα και 
πώς αυτά αντιτίθεται στα συμφέροντα όσων παράγουν και διαδίδουν όσα διαβάζει. 

2.5. Fake News και Θεωρίες Συνωμοσίας  

Όπως προναφέρθηκε, ο ρόλος των χρηστών των κοινωνικών δικτύων στην αύξηση της 
δημοτικότητας κάποιων δημοσιεύσεων με αναδημοσιεύσεις, είναι καθοριστικός. Οι εταιρείες 

κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook έχουν σχεδιαστεί για να προτρέπουν τον χρήστη να 
αντιμετωπίζει τα θέματα επιφανειακά- τηλεγραφικά σε τίτλους, παρά να ξοδεύει χρόνο για να τα  

μάθει σε βάθος (Vaidhyanathan, 2018). Ο Vaidhyanathan περιγράφει ένα περιβάλλον cryptopticon 
μέσα στο οποίο αυτές οι εταιρείες διαθέτουν τεχνολογίες για τη συλλογή τεράστιων ποσοτήτων 
δεδομένων που στη συνέχεια πωλούνται, κλέβονται ή χρησιμοποιούνται με πρωτοφανείς τρόπους  

για σκοπούς μάρκετινγκ, κάτι που οι χρήστες αποδέχονται. Στο περιβάλλον αυτό, το κοινό και οι 
μαθητές θα έπρεπε να αναγνωρίζουν τον τρόπο που λειτουργεί το μιντιακό περιβάλλον, τις συνέπειες 

των επιλογών τους σε αυτό, αλλά και επίσης να προβληματιστούν σχετικά με τον δικό τους ρόλο στη 
διάδοση ψεύτικων ειδήσεων μέσω των δικών τους συνηθειών και κοινωνικών δικτύων (Mason, 
2018). 

Η  κατανάλωση ψευδών ειδήσεων, σύμφωνα με άλλους (Nelson, 2018), σχετίζεται και με τον 
χρόνο χρήσης των κοινωνικών δικτύων (social media) συνδέοντας τους μεγάλους χρήστες μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης με την κατανάλωση και ψευδών ειδήσεων. Όχι δηλαδή μόνο το echo chambers 

(δωμάτια αντήχησης, όπως λέγονται τα δίκτυα κοινού με ίδιες απόψεις που επαναλαμβάνονται και 
ενισχύονται) (Flaxman Seth, 2016) αλλά  και η συνεχής  αναζήτηση για ποικιλία ειδήσεων θα 

μπορούσε να είναι η αιτία  για την  κατανάλωση ψευδών ειδήσεων.  
Στο πλαίσιο αυτό, οι παραποιημένες ειδήσεις (fake news) που αναμειγνύονται και 

παρουσιάζονται μαζί με το πλήθος των υπόλοιπων δημοσιεύσεων, αποτελούν μόνο μέρος του 

προβλήματος. Το λεξικό Collins,  ανακήρυξε «λέξη της χρονιάς 2017» τον όρο «fake news» (Collins 
2017 Word of the Year Shortlist, 2017),   ορίζοντάς τον ως «πληροφορίες που είναι ψεύτικες, παρόλο 

που μεταδίδονται ως ειδήσεις». Τον Οκτώβριο του 2019, στο λεξικό της Οξφόρδης, ο όρος «fake 
news» (New words list October 2019, 2019) περιγράφεται ως «ειδήσεις που μεταφέρουν ή 
περιλαμβάνουν ψεύτικη, κατασκευασμένη ή παραπλανητική πληροφόρηση ή χαρακτηρίζονται ως 

τέτοιες ή κατηγορούνται ότι αυτό πράττουν». 
Σύμφωνα με τον Πλειό, τα fake news δεν είναι ψευδείς, αλλά ψευδεπίγραφες ειδήσεις.  

«Πρόκειται για ειδήσεις που περιγράφουν γεγονότα ή ψήγματά τους με τρόπο που να αμφισβητούν 
την επικρατούσα αντίληψη περί πραγματικότητας. Η περιγραφή των γεγονότων συνιστά ορισμένη 
ιδεολογική ή άλλη εκδοχή τους, όμως η εκδοχή αυτή είναι ενσωματωμένη στα γεγονότα. Η σχετική 

διαδικασία πραγματοποιείται γραπτώς ή με εικόνες, με την απόκρυψη πτυχών ενός συνολικού 
γεγονότος (π.χ. τις προϋποθέσεις για τη λήψη του κοινωνικού μερίσματος) τη χωροχρονική 

αναπλαισίωση, τη νοηματική πλαισίωση (π.χ. εικόνες που «δακρύζουν», χρήση ευφημισμών και 
άλλων τεχνικών προπαγάνδας), με την αφαίρεση ή προσθήκη πραγματολογικών στοιχείων (π.χ.  
προσώπων και αντικειμένων) και με άλλα μέσα» (Πλειός, 2018). 

Σύμφωνα με τον Brian McNair (2018), τα fake news είναι «εσκεμμένη παραπληροφόρηση 
(εφεύρεση ή παραποίηση γνωστών γεγονότων) για πολιτικούς ή/και εμπορικούς σκοπούς, που 

παρουσιάζονται ως πραγματικά νέα». Στους παραπάνω ορισμούς, θα μπορούσε να χωρέσει πλειάδα 
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δημοσιεύσεων των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, που παρουσιάζονται με υποκειμενικό, μονομερή, 
προκλητικό ή ελλιπή τρόπο καθώς πλέον ο στόχος δεν είναι συνήθως η αντικειμενική ενημέρωση, 
αλλά διαφόρων ειδών σκοπιμότητες (εμπορικές, ιδεολογικές, πολιτικές ή άλλες). 

Στο παραπάνω πλαίσιο, «ευάλωτες ομάδες» στην παραπληροφόρηση είναι εν δυνάμει όλοι 
όσοι δεν διασταυρώνουν και δεν αναγνωρίζουν την πλαισίωση/υποκειμενικότητα, την προέλευση 

και τη σκοπιμότητα τόσο του μέσου, όσο και κάθε δημοσίευσης ή ενημερώνονται από μέσα 
ενημέρωσης που θέτουν σε προτεραιότητα της ειδήσεις εντυπωσιασμού (clickbait) έναντι της 
έγκυρης ενημέρωσης. Επομένως το ερώτημα μεταφέρεται στο τί είδους ενημέρωση επιλέγουν οι 

διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, αλλά και τι κριτική ικανότητα και μιντιακή γνώση διαθέτουν για 
να αξιολογήσουν την αξιοπιστία. 

Οι θεωρίες συνωμοσίας είναι επίσης μια κατηγορία συντονισμένων δημοσιεύσεων που 
υποστηρίζουν μια ερμηνεία ενός γεγονότος ή μιας κατάστασης, κερδίζοντας την αποδοχή και την 
υποστήριξη μεγάλων κοινών (Goertzel, 1994). Η πίστη στις θεωρίες συνωμοσίας βασίζεται στην 

τάση να ερμηνεύονται ορισμένα σημαντικά ιστορικά ή σύγχρονα γεγονότα ως προμελετημένες 
ενέργειες ισχυρών και κακόβουλων οργανισμών (ή ατόμων) για να επιτύχουν κάποιους αφανείς 

στόχους.  
Σύμφωνα με έρευνες, ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέεται με την υιοθέτηση προκαταλήψεων 

και την αίσθηση ότι μακρινά κέντρα μηχανεύονται και συντονίζουν κακόβουλα συγκεκριμένες 

δράσεις και πολιτικές (Damaris Graeupner, 2017). Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ότι οι άνθρωποι που 
περιγράφουν τους εαυτούς τους ότι ανήκουν σε χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις πιστεύουν 

περισσότερο στις θεωρίες συνομωσίας ενώ όταν οι ίδιοι αποκτούν τη δυνατότητα για περισσότερο 
έλεγχο στη ζωή τους, η πίστη σε αυτές μειώνεται (Jia-Yan Mao, 2020).  

Με δεδομένο ότι οι συνέπειες των θεωριών συνομωσίας είναι αρνητικές σε σημαντικούς τομείς  

της ζωής όπως η προσωπική υγεία, οι διαπροσωπικές σχέσεις και η ασφάλεια καθώς και σε τομείς 
όπως η πολιτική συμμετοχή και οι περιβαλλοντικές συμπεριφορές, είναι σημαντικό να μειωθεί η 
ευαλωτότητα των κοινωνικών ομάδων και σε αυτή την έκφανση της παραπληροφόρησης. 

2.6. Έρευνα Focus θέμα επιλογές ενημέρωσης κοινού ανά κοινωνική ομάδα   

Αφού αναλύθηκε το διεθνές θεωρτητικό πλαίσιο, η εισήγηση επιχειρεί να χαρτογραφήσει το 

πεδίο της ενημέρωσης στην Ελλάδα, αντιστοιχίζοντας επιλογές ενημέρωσης ανά κοινωνική τάξη.  
Στο εγχείρημα αυτό, αφετηρία αποτελούν αδημοσίευτα στοιχεία πρόσφατης έρευνας 

προτιμήσεων ενημέρωσης της Focus-Bari τα οποία παραχωρήθηκαν κατ’ εξαίρεση για τις ανάγκες 

της παρούσας εισήγησης και αναδεικνύουν τα δεδομένα προτιμήσεων με βάση την επαγγελματική/ 
κοινωνική τάξη. 

 Η έρευνα της Focus  BARI SMART (για τη κατανάλωση Μέσων) και FOCUS ON TECHLIFE 
/WEB (για τα στοιχεία του διαδικτύου) για τις προτιμήσεις ενημέρωσης διενεργείται σε όλη την 
Ελλάδα σε ηλικίες 16-64 ετών, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 10.000 ατόμων ανά εξάμηνο. 

Η Focus Bari παραχώρησε την άδεια χρήσης των συγκεκριμένων δεδομένων της για την παρούσα 
εισήγηση. 
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Εικόνα 1: Ταυτότητα της έρευνας 

 

 
Τα στοιχεία της έρευνας καταγράφουν ενδεικτικές τάσεις στις επιλογές των μέσων ενημέρωσης  

στις διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, όπως αυτες διαχωρίζονται από το ΣΕΔΕΑ (με βάση το 
επάγγελμα και τη μόρφωση).  

Τα δεδομένα αυτά, παρότι δεν είναι λεπτομερή, είναι ενδεικτικά των τάσεων που 

διαμορφώνονται  στο σημερινό τοπίο της ελληνικής ενημέρωσης. Αν και θέτουν τις βάσεις της 
ερευνητικής διαδικασίας, χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας και ανάλυσης, κάτι που θα μπορούσε να 

αποτελέσει το αντικείμενο μιας επόμενης εισήγησης.  
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν κάποιες διαφοροποιήσεις στις προτιμήσεις 

ενημέρωσης ανάλογα την κοινωνική τάξη όπως περιγράφεται από το ΣΕΔΕΑ (με βάση το επάγγελμα 

και τη μόρφωση).  
Σύμφωνα με τον ορισμό του ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας 

Αγοράς) οι κοινωνικές-οικονομικές τάξεις χωρίζονται σε 8 κατηγορίες: 

 • A: Υψηλού επιπέδου μόρφωσης διευθυντικά στελέχη ή στελέχη επιχειρήσεων με πολλούς 

υφισταμένους όπως και υψηλού επιπέδου μόρφωσης επαγγελματίες. 

 • Β: Υψηλού επιπέδου μόρφωσης στελέχη επιχειρήσεων ή ελαφρώς χαμηλότερου επιπέδου 

μόρφωσης διευθυντικά στελέχη με λιγότερους υφισταμένους.  

• C1: Προϊστάμενοι, υψηλού επιπέδου μόρφωσης υπάλληλοι σε μη χειρωνακτικές εργασίες, 

υψηλού επιπέδου μόρφωσης επιβλέποντες ή ειδικευμένοι υπάλληλοι σε χειρονακτικές εργασίες, 
υψηλού επιπέδου μόρφωσης ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και σχετικά χαμηλότερου επιπέδου 
μόρφωσης στελέχη επιχειρήσεων.  

• C2: Σχετικά χαμηλότερου επιπέδου μόρφωσης επιβλέποντες ή ειδικευμένοι υπάλληλοι σε 

χειρονακτικές εργασίες ή υπάλληλοι σε μη χειρονακτικές εργασίες ή ιδιοκτήτες μικρών 

επιχειρήσεων.  

• D: Μέτριου επιπέδου μόρφωσης επιβλέποντες ή υπάλληλοι σε χειρονακτικές εργασίες και 

μικρού επιπέδου μόρφωσης στελέχη επιχειρήσεων ή ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων ή υπάλληλοι 
σε μη χειρονακτικές εργασίες.  
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• E1: Μικρού επιπέδου μόρφωσης επιβλέποντες ή ειδικευμένοι υπάλληλοι σε χειρονακτικές 

εργασίες, μέσου επιπέδου μόρφωσης ανειδίκευτοι υπάλληλοι όπως επίσης και κάποιοι μικρού 

επιπέδου μόρφωσης υπάλληλοι εκτός γραφείου σε μη χειρονακτικές εργασίες. 

 • E2: Χαμηλού επιπέδου μόρφωσης ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων ή επιβλέποντες ή 

ειδικευμένοι υπάλληλοι σε χειρονακτικές εργασίες ή υπάλληλοι εκτός γραφείου σε μη χειρονακτικές 
εργασίες. 

 • E3: Χαμηλού επίπεδου μόρφωσης ανειδίκευτοι υπάλληλοι σε χειρονακτικές εργασίες ή 

κτηνοτρόφοι/ψαράδες. 

2.7. Αποτελέσματα της έρευνας 

 
 

 
Εικόνα 2: Η χρήση των social media ανά κοινωνική τάξη 

  

  

 

 

 
Εικόνα 3: Επιλογές ενημέρωσης τάξης Α/Β 
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Εικόνα 4: Επιλογές ενημέρωσης τάξη D/E 

  

 
 

 

   

 
Εικόνα 5: Προτιμήσεις ενημέρωσης ανά κοινωνική τάξη 

 
Όπως φαίνεται στα γραφήματα που απεικονίζουν τα δεδομένα της έρευνας, το ενδιαφέρον 

ενημέρωσης για τα διεθνή και οικονομικά θέματα ποικίλλει ανάλογα την κατηγορία μόρφωσης και 
επαγγέλματος της κάθε ομάδας.  

 Η ομάδα D,E ενδιαφέρεται για τη διεθνή επικαιρότητα κατά 62,7% σε σχέση με 82,2% η ομάδα Α 
και Β, για την ελληνική επικαιρότητα κατά 74,9% σε σχέση με 84,3% η ομάδα Α και Β και για 
οικονομικά θέματα 51% σε σχέση με 62,8% η ομάδα Α και Β. 

Αυτή η διαφορά αντικατοπτρίζεται και στις προτιμήσεις μέσων ανά κοινωνική ομάδα. Την πιο 
εξειδικευμένη αλλά και ψύχραιμη χωρίς προσπάθεια εντυπωσιασμού, ενημέρωση της 
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naftemporiki.gr επιλέγει το 24% περίπου της ομάδας Α/Β αλλά στην ομάδα D/E την naftemporiki.gr 
επιλέγει το 14%. 

Το μέσο που η ομάδα D,E περισσότερο εμπιστεύεται για την ενημέρωσή της είναι το 

Newsbomb.gr με ποσοστό 36,7% έναντι 31,2% για την ομάδα Α και Β, ενώ μόνο 12,6% επιλέγει 
από την ομάδα D, E την kathimerini.gr έναντι ενός ποσοστού 30,9% για την ομάδα Α,Β, ενώ στην 

naftemporiki.gr επιλέγει το 13,8% της ομάδας D,E έναντι 20,3% της ομάδα Α και Β. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την έρευνα Digital News Report 2020 (Kalogeropoulos, 

2020) το Newsbomb.gr απολαμβάνει τη μικρότερη εμπιστοσύνη μεταξύ των ελληνικών digital media 

(24% δεν το εμπιστεύονται 48% το εμπιστεύονται), ενώ η kathimerini.gr τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 
(17% δεν εμπιστεύονται, 62% το εμπιστεύονται). 

Δεύτερο στη σειρά των προτιμήσεων μέσο που επιλέγει η ομάδα D,E είναι ο ΣΚΑΙ με ποσοστό 

30% και μεγάλη διαφορά από το επόμενο, το μέσο που σύμφωνα με το Digital News Report του 
2020 απολαμβάνει 50% εμπιστοσύνη αλλά έρχεται πρώτο στην έλλειψη εμπιστοσύνης με 31%. 

Συμπερασματικά, παρατηρείται μια τάση οι χαμηλότερες επαγγελματικά/μορφωτικά τάξεις να 
επιλέγουν για την ενημέρωσή τους τα μέσα ενημέρωσης χαμηλότερης εμπιστοσύνης, σύμφωνα με 

τη γνώμη του κοινού όπως αυτή καταγράφεται στο Digital News Report 2020, ενώ τα υψηλότερης 
εμπιστοσύνης μέσα τα επιλέγουν κυρίως οι υψηλότερες μορφωτικά και επαγγελματικά ομάδες. 

Παράλληλα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας της Focus-Βari καταδεικνύουν ότι οι 

χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις με βάση τη μόρφωση και το επάγγελμα έχουν μειωμένο ενδιαφέρον 
για ειδήσεις επικαιρότητας και οικονομικά θέματα. Αντίστοιχα έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις από 

τις πιο μορφωμένες και άλλων επαγγελμάτων κοινωνικές τάξεις στα μέσα που εμπιστεύονται για την 
ενημέρωσή τους, έχοντας την τάση να επιλέγουν μέσα που απευθύνονται περισσότερο στο θυμικό 
και όχι στην κριτική σκέψη με σύντομες ειδήσεις και εικόνες (newsbomb, zougla)  παρά μέσα που 

χρησιμοποιούν περισσότερο κείμενο και λιγότερο προκλητικούς τίτλους. 

3. Συμπεράσματα 

H Δημοκρατία βασίζεται σε ενημερωμένους πολίτες. Η αξιόπιστη ενημέρωση αποτελεί όπλο 

για κάθε κοινωνική ομάδα για να υποστηρίξει τα συμφέροντά της και να διεκδικήσει τα δικαιώματά 
της. Η ευαλωτότητα στην αναξιόπιστη και χαμηλής ποιότητα ενημέρωση συνδέεται με τη 

χειραγώγηση και την κοινωνική και οικονομική ευαλωτότητα αφού αν οι πολίτες 
παραπληροφορούνται συστηματικά (Lewandowsky, 2017) δεν θα παίρνουν τις καλύτερες αποφάσεις 
για τους εαυτούς τους.  

Τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα, είναι χρήσιμα γιατί δείχνουν μια τάση στη 
χρήση των μέσων ενημέρωσης σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγέλματος, 

επιβεβαιώνοντας ανάλογες έρευνες που συνδέουν την εκπαίδευση με τον επιλογή των μέσων από τα 
οποία το κοινό ενημερώνεται. 

Αν και τα δεδομένα αυτά δεν αποδεικνύουν άμεσα την κοινωνική ευαλωτότητα στην 

παραπληροφόρηση, τις φήμες, τα fake news, αποτελούν μια σημαντική ένδειξη ότι τα μέσα που 
επιλέγουν δημοσιεύσεις που απευθύνονται περισσότερο στο θυμικό παρά στη λογική, επιλέγονται 

περισσότερο από ένα αναγνωστικό κοινό χαμηλότερων μορφωτικών/επαγγελματικών ομάδων. 
Αυτό ωστόσο δεν αποτελεί έναν ξεκάθαρο ισχυρισμό, αφού τα ίδια μέσα επιλέγονται σε 

μικρότερο ποσοστό και από τις υψηλότερες μορφωτικές/επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες είναι 

εξίσου ευάλωτες στις δημοσιεύσεις που δίνουν έμφαση στον εντυπωσιασμό. Δημιουργείται έτσι ένα 
ερώτημα για επόμενη έρευνα σχετικά με την ευαλωτότητα στην παραπληροφόρηση: αν  και είναι 

σαφείς οι ενδείξεις ότι είναι πιο επιρρεπείς οι χαμηλότερες επαγγελματικές/ μορφωτικές ομάδες, 
παραμένει ένα διαταξικό πρόβλημα που πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας της Focus κατέδειξαν ότι οι χαμηλότερες κοινωνικές 

τάξεις με βάση τη μόρφωση και το επάγγελμα έχουν μειωμένο ενδιαφέρον για ειδήσεις 
επικαιρότητας και οικονομικά θέματα. Αντίστοιχα ότι έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις από τις πιο 

μορφωμένες και άλλων επαγγελμάτων κοινωνικές τάξεις στα μέσα που εμπιστεύονται για την 

https://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/greece-2020/
https://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/greece-2020/
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ενημέρωσή τους, έχοντας περισσότερο την τάση να επιλέγουν μέσα που απευθύνονται περισσότερο 
στο θυμικό (newsbomb, zougla) με σύντομες ειδήσεις και εικόνες παρά στην κριτική σκέψη με μέσα 
που χρησιμοποιούν περισσότερο κείμενο και λιγότερο προκλητικούς τίτλους. 

Χωρίς αυτό να αποτελεί ξεκάθαρο διαχωρισμό, αφού τα ίδια μέσα επιλέγονται σε μικρότερο 
ποσοστό και από τις υψηλότερες μορφωτικές/επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες είναι εξίσου 

ευάλωτες στις δημοσιεύσεις που δίνουν έμφαση στον εντυπωσιασμό. 
Δημιουργείται έτσι ένα ερώτημα για επόμενη έρευνα σχετικά με την ευαλωτότητα στην 

παραπληροφόρηση. Αν και διαπιστώνουμε ενδείξεις ότι είναι πιο επιρρεπείς οι χαμηλότερες 

επαγγελματικές/ μορφωτικές ομάδες, παραμένει ένα διαταξικό πρόβλημα που πρέπει να μελετηθεί 
περαιτέρω. 

Εξάλλου στο ψηφιακό περιβάλλον οι «διαχωρισμοί» σε ομάδες γίνονται από τον αλγόριθμο με 
βάση τις προτιμήσεις, διαταξικά, με βάση τις επιλογές επισκέψεων στον ιστό που παρακολουθεί ο 
αλγόριθμος της μηχανής αναζήτησης. Η μηχανή αναζήτησης, οι aggregators (συλλέκτες ειδήσεων) 

και τα κοινωνικά δίκτυα εξατομικεύουν όλο και περισσότερο περιεχόμενο μέσω της μοντέλων 
τεχνητής νοημοσύνης, η αντικειμενικότητα θυσιάζεται στο βωμό των προσωπικών προτιμήσεων, της 

εμπορευματοποίησης και κάθε σκοπιμότητας (Flaxman, 2016). Διαμορφώνονται echo-chambers 
δημοσιότητας προσαρμοσμένα στις απόψεις και προτιμήσεις του κοινού, (Flaxman, 2016) με 
εμπορική στόχευση που αποτελούν το μικρόκοσμο ενημέρωσης στον οποίο έχει κάθε άτομο 

πρόσβαση, με αποτέλεσμα, παρά την πληθώρα των διαθέσιμων μέσων, η πληροφόρηση που τελικά 
λαμβάνει να είναι μονόπλευρη και ενισχυτική των όποιων απόψεών του και όχι αντικειμενική. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο  μιντιακός αλφαβητισμός (Bulger, 2018) δηλαδή η εκμάθηση του τρόπου 
που διαβάζουμε ειδήσεις στα σύγχρονα ψηφιακά μέσα, αναδεικνύεται πιο απαραίτητος από ποτέ. 
Παράλληλα, η ανάγκη πρόσβασης στην αντικειμενική ενημέρωση, παρά τα διάφορα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά που εντοπίζονται, διαπερνά το σύνολο του κοινού, καθώς η έλλειψη μιντιακού 
αλφαβητισμού  είναι  σε μεγάλο βαθμό διαταξική. 

Ο  μιντιακός αλφαβητισμός  μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην κριτική αντιμετώπιση των 

δημοσιεύσεων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ικανοτήτων κριτικής σκέψης, διερεύνησης των πηγών,  
χαρακτηρισμού και αξιολόγησης των δημοσιεύσεων. Τέτοια προγράμματα κρίνονται ως άκρως 

απαραίτητα στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης, καθώς μπορούν να συμβάλλουν στη διεκδίκηση 
καλύτερης ποιότητας, αντικειμενικότερης και πιο ελεύθερης από εμπορικές σκοπιμότητες 
ενημέρωσης στο μέλλον. (McDougall, 2019; McNair, 2017). 

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας των ειδήσεων είναι απαραίτητος αλλά και η καταπολέμηση παλιών 
και σύγχρονων προκαταλήψεων, στερεοτύπων πάνω στα οποία βασίζονται πολλές παραποιημένες 

ειδήσεις και θεωρίες συνομωσίας. «Μια σειρά από εργαλεία είναι διαθέσιμα και άλλα τόσα πρέπει 
να αναπτυχθούν, για να υπάρξει βελτίωση, ένα από αυτά είναι η εκπαίδευση σε παλιά και νέα Μέσα» 
(Πλειός, 2021). 

Συμπερασματικά, καθώς η ίση πρόσβαση στην αξιόπιστη πληροφόρηση αποτελεί καθοριστική 
προϋπόθεση στη Δημοκρατία αλλά και την καλύτερη άμυνα σε κάθε είδους fake news, ο μιντιακός 

αλφαβητισμός αναδεικνύεται σε ύψιστη προτεραιότητα της εποχής μας. Αν οι αναγνώστες όλων των 
κοινωνικών τάξεων, επαγγελμάτων και μόρφωσης εξοπλιστούν με διαδικασίες που θα τους 
βοηθήσουν να είναι πιο αποτελεσματικοί στην κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών, θα επιλέγουν 

με περισσότερη προσοχή και επιφύλαξη τα μέσα που διαβάζουν και εμπιστεύονται. Η 
αυστηροποίηση των κριτηρίων αξιοπιστίας βάσει των οποίων ελέγχουν και  αντιλαμβάνονται μια 

δημοσίευση μπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση των πραγματικών μηνυμάτων και σκοπών της, 
μειώνοντας την ευαλωτότητα στην παραπληροφόρηση και τη χειραγώγηση. 
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Κοινωνία των πολιτών και αυτοδιοίκηση 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 

Μουρούτσος Ιωάννης  

Υποψήφιος Διδάκτορας 
 

Μελίδης Μιχάλης  

Αναπληρωτής Λέκτορας 
 

Περίληψη 

Σκοπός αυτού του ερευνητικού άρθρου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις προκλήσεις 

και τα προβλήματα εφαρμογής της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη στην τοπική αυτοδιοίκηση. 
Συγκεκριμένα, περιγράφεται συνοπτικά το θεωρητικό πλαίσιο του νόμου, τα αίτια και η 
αναγκαιότητα εφαρμογής του προκειμένου ο νομοθέτης να μετασχηματίσει συνολικά τον 

αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη μέθοδο υλοποίησης της 
ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη μέσω συνεντεύξεων με 29 συμμετέχοντες με σκοπό να 

παρουσιαστούν στοιχεία και δεδομένα που θα καλύψουν κενά της βιβλιογραφίας. Μέσω της 
εμπειρικής έρευνας θα αναπτυχθούν τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 
μεταρρύθμισης, τα προβλήματα αλλά και τα οφέλη που προέκυψαν στην πρωτοβάθμια τοπική 

αυτοδιοίκηση. Στη συνέχεια, θα γίνει συγκεκριμένη αναφορά στην εξελικτική πορεία του 
Καλλικράτη στο Δήμο Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας (ως περιπτωσιολογικής μελέτης) 

αξιοποιώντας τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας μέσα από ερμηνείες και παραδείγματα των 
ερωτώμενων που ασχολήθηκαν ενεργά με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης στην περιοχή.  

 

Λέξεις κλειδιά: Tοπική Aυτοδιοίκηση, Καλλικράτης, Aποκέντρωση 

1. Εισαγωγή 

Με το Ν. 3852/2010 που ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, μια νέα εμβληματική 
μεταρρύθμιση πέρασε στη σύγχρονη ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα με την 
ονομασία «Καλλικράτης» (Sofianoy et al., 2014). Σκοπός του νομοθέτη ήταν η διοικητική διαίρεση 

της χώρας μέσα από τη χωροταξική αναδιάρθρωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 
και τη δημιουργία ισχυρών νομικών προσώπων προς όφελος του πολίτη και της τοπικής κοινωνίας. 

Παράλληλα, επιχειρήθηκε η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων από το κεντρικό κράτος στην 
αυτοδιοίκηση, για την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ. Κύριο στόχο αποτέλεσε η αυτοτέλεια και η 
ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών, προκειμένου να καταστούν αυτόνομοι και αυτάρκεις. Στην 

ουσία επαναθεμελιώθηκε η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ προσδιορίστηκε η χωροθέτηση 
λιγότερων και ισχυρότερων Δήμων της χώρας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως δημογραφικά, 

γεωγραφικά, αναπτυξιακά κ.α. (Πικραμένος, 2012), ώστε να καταστούν ικανοί για να ανταποκριθούν 
στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής. Συγκεκριμένα, με την ψήφιση του νόμου,  (Βλ. Εισηγητική 
Έκθεση σχεδίου νόμου «Καλλικράτης») σε όλη την Επικράτεια συστάθηκαν 325 νέοι Δήµοι (αντί 

των 1034 Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού που υφίστανται στον Καποδίστρια). Τέλος, επιχειρήθηκε η 
αναδιάρθρωση της αυτοδιοίκησης σε λειτουργική κλίμακα, αναδεικνύοντας τη διοικητική και 

οικονομική της αυτοτέλεια, στοχεύοντας σε ένα ισχυρό σύστημα δημοτικής αποκέντρωσης και 
συμμετοχής (Κατσούλης, 2010).  
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2. Κυρίως μέρος 

Με τις ρυθμίσεις που εισήγαγε ο νόμος του «Καλλικράτη», επιδιώχθηκε η ευρύτερη 
αποκέντρωση άσκησης αρμοδιοτήτων, με κύριο γνώμονα την καταπολέμηση του κρατικού 

συγκεντρωτισμού και την επίτευξη ευελιξίας και αποτελεσματικότητας. Παρά την αναδιάρθρωση 
του αριθμού των δήμων και την ισχυροποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά την εφαρμογή της 

μεταρρύθμισης εμφανίστηκαν ορισμένες αρρυθμίες ή δυσλειτουργίες όσον αφορά την παροχή και 
ποιότητα υπηρεσιών, την οργάνωση και στελέχωση προσωπικού, την χρηματοδότηση και διαχείριση 
οικονομικών πόρων καθώς και την απονομή και άσκηση αρμοδιοτήτων. Στόχος του παρόντος 

άρθρου είναι να διερευνηθούν, επισημανθούν και αναλυθούν τα προβλήματα και αδυναμίες που 
ανέκυψαν στην υλοποίηση και εφαρμογή της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη το 2010 στην Ελλάδα 

στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης με τη χρήση ποιοτικών μεθόδων έρευνας, όπως συνεντεύξεις με 
παράγοντες της τοπικής και δημόσιας διοίκησης. 

2.1 Πλεονεκτήματα  

Η μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» θεωρήθηκε ως συνέχεια του προγράμματος 
«Καποδίστριας», προσβλέποντας στις συνενώσεις μικρών δήμων και τη δημιουργία μεγαλύτερων 

(Βλ. Πρακτικά της Βουλής, την ομιλία του Παναγιώτη Ρήγα). Παράλληλα, η νέα μεταρρύθμιση 
αφορούσε την αποδοτικότερη διοίκηση τοπικών υποθέσεων με βάση την αρχή της ισότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών σε νέους Δήμους, που ορίστηκαν σύμφωνα με γεωοικονομικά, κοινωνικά, 

συγκοινωνιακά και άλλα κριτήρια. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 101 παρ. 2, τα 
κριτήρια για την οριοθέτηση των διοικητικών ορίων των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

αποτελούν οι γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες.  
Με αφορμή τη δεκαετή εφαρμογή του νόμου, θεωρήθηκε χρήσιμο να παρουσιαστούν οι 

σημαντικές αλλαγές και τροποποιήσεις που προέκυψαν κατά την  οργάνωση και λειτουργία του 

πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης στη χώρα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή ποιοτικής 
έρευνας με τη χρήση ημι-δομημένου ερωτηματολογίου σε 29 συμμετέχοντες που 
δραστηριοποιήθηκαν ενεργά στον τομέα της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να παρουσιαστούν τα 

βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα προβλήματα, τα οφέλη της μεταρρύθμισης, αλλά και 
η εξελικτική πορεία του θεσμού, στην περιοχή της Γορτυνίας. Στην ουσία, σκοπός της εργασίας είναι 

να αποτυπωθούν τα ευρήματα της έρευνας, όπως καταγράφηκαν από μαρτυρίες ερωτώμενων, ώστε 
να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με το αποτύπωμα αυτής της μεταρρύθμισης του 
«Καλλικράτη».  

Αναλυτικά, ένα σημαντικό πλεονέκτημα που προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, όπως 
επισημαίνουν 25 από τους 29 ερωτώμενους, ήταν η εφαρμογή αναγκαστικών συνενώσεων Δήμων, 

με σκοπό να δημιουργηθούν μεγαλύτερες γεωγραφικές ενότητες με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. 
Επίσης στα θετικά της μεταρρύθμισης, καταγράφεται η συγχώνευση υπηρεσιών και η ενίσχυσή τους 
με εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε νέες συνθήκες, να 

λειτουργούν με αυτονομία και αυτοτέλεια και ταυτόχρονα, να μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα 
τους πολίτες. Βέβαια, ένα πρόβλημα που έπρεπε άμεσα να αντιμετωπίσει ο νομοθέτης για την επιτυχή 

συγχώνευση υπηρεσιών, ήταν η ύπαρξη διάσπαρτων υπηρεσιών ελλιπούς στελέχωσης στην ελληνική 
επικράτεια. Για το σκοπό αυτό, επιχειρήθηκε η δημιουργία σε κάθε Δήμο, δομημένων και 
οργανωμένων κεντρικών υπηρεσιών, ώστε να παρέχουν αποτελεσματική εξυπηρέτηση στους 

δημότες. Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο που καταγράφεται ως πλεονέκτημα από τα ευρήματα της 
έρευνας, σύμφωνα με 15 συμμετέχοντες, είναι η εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας, μέσα από τη 

μείωση λειτουργικού κόστους, αλλά και τη συγκέντρωση υπηρεσιών για τον καλύτερο συντονισμό 
και την αποτελεσματική οργάνωση των ΟΤΑ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων 
και την καλύτερη απόδοσή τους, εκεί που πραγματικά υπήρχαν ανάγκες, κυρίως σε έργα υποδομών, 

που θα ήταν προς όφελος των τοπικών κοινωνιών (Κατσούλης, 2012). 
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2.2 Μειονεκτήματα 

Όσον αφορά τα μειονεκτήματα που παρουσιάζονται μέσα από τα στοιχεία της εμπειρικής 
έρευνας, τονίζεται από ένα μεγάλο αριθμό ερωτώμενων (22 στους 29 ερωτώμενους), η 

ανομοιογένεια που προκλήθηκε από την υλοποίηση συνενώσεων ορεινών Δήμων με ετερόκλητες 
ανάγκες και με μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Αυτό επέφερε πρακτικές δυσκολίες μεταφοράς 

από τα απομακρυσμένα χωριά στο κέντρο του Δήμου. Το ίδιο συνέβη και στους νησιωτικούς Δήμους, 
όπου κάθε νησί αποτέλεσε και Δήμο με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πρακτικές δυσκολίες 
οργάνωσης και λειτουργίας στη διοίκηση των ΟΤΑ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το νησί της 

Κέρκυρας, όπου αρχικά ήταν ένας Δήμος και στη συνέχεια, αντιλαμβανόμενος ο νομοθέτης τις 
αρρυθμίες και δυσλειτουργίες εφαρμογής του νόμου, προχώρησε στη δημιουργία τριών νέων Δήμων. 

Συγκεκριμένα συστάθηκαν, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας με έδρα την Αχαράβη, ο Δήμος Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα και τέλος ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας με 
έδρα τη Λευκίμμη.  

Επίσης, ένα άλλο μειονέκτημα της μεταρρύθμισης, ήταν η ανυπαρξία ουσιαστικής 
διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας δεν λήφθηκαν υπόψη 

τα αιτήματα και οι απόψεις φορέων, επαγγελματιών και κατοίκων της περιφέρειας, για την 
οριοθέτηση και χωροταξική κατανομή των νέων ΟΤΑ. Όπως φάνηκε από στοιχεία της εμπειρικής 
έρευνας, αρκετοί ερωτώμενοι (18 από τους 29 ερωτώμενους), ανέφεραν πως δεν εισακούστηκαν τα 

αιτήματα των κατοίκων της επαρχίας, καθώς μεγάλη συμβολή στη διαμόρφωση του χωροταξικού 
χάρτη της χώρας είχαν οι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες των οποίων οι παρεμβάσεις εστίασαν στην 

προσπάθεια δημιουργίας Δήμων για εξυπηρέτηση πελατειακών και κομματικών λόγων (Γεωργαντάς, 
Ψυχάρης, 2000). Επιπρόσθετα, 22 από τους συμμετέχοντες ανέφεραν χαρακτηριστικά ως 
μειονεκτήματα την έλλειψη  κατάλληλων κτηριακών και λειτουργικών υποδομών σε πολλές περιοχές 

της επαρχίας και την αδυναμία ενίσχυσης των νέων ΟΤΑ με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 
(Manojlovic, 2011). Ακολούθως, 24 συνεντευξιαζόμενοι θεώρησαν ως σημαντικό μειονέκτημα την 
αδυναμία μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και πόρων από την κεντρική διοίκηση στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006).  
Τέλος, ορισμένοι συμμετέχοντες έκαναν αναφορά και σε ζητήματα οικονομικής και 

διαχειριστικής φύσεως  που αντιμετώπιζε ο «Καλλικράτης»,  τα οποία τα ενέτασσαν στα μεγάλα 
μειονεκτήματα λειτουργίας του (Τζόκας, 2012). Συγκεκριμένα, 7 ερωτώμενοι ισχυρίστηκαν ότι ήταν  
απαίτηση αρκετών Δημάρχων πριν την ψήφιση του «Καλλικράτη» να προηγηθεί οικονομικός 

απολογισμός της οικονομικής κατάστασης των πρώην Καποδιστριακών Δήμων καθώς οι μικροί 
δήμοι δεν τηρούσαν όλους τους κανόνες της δημοσιονομικής πειθαρχίας ούτε τους όρους τυπικής 

νομιμότητας σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους Δήμους. Ως εκ τούτου, προέκυψαν μεγάλες 
οικονομικές οφειλές και χρέη από πρώην Καποδιστριακούς Δήμους χωρίς την συνοδεία 
καταγεγραμμένων στοιχείων όπως για παράδειγμα, παρελθούσες εργολαβίες και αναθέσεις έργων οι 

οποίες στη συνέχεια ακολούθησαν την δικαστική οδό και την άσκηση αγωγών έναντι των Δήμων. 

2.3 Προβλήματα εφαρμογής της μεταρρύθμισης 

Κατά την εφαρμογή του νόμου, παρατηρήθηκαν αρρυθμίες και δυσλειτουργίες στην ορθή 
λειτουργία του θεσμού. Σύμφωνα με ορισμένους συμμετέχοντες (16 από τους 29 συμμετέχοντες), 
ένα σημαντικό πρόβλημα που ανέκυψε στους ΟΤΑ κατά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», ήταν η 

ασυνεπής διαδικασία που ακολουθείτο για να δοθούν εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί 
το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των νομικών προσώπων. Ενδεικτικά η μεταφορά αρμοδιοτήτων 

παρουσίασε σημαντικές προκλήσεις ούσα όμηρος γραφειοκρατικών διαδικασιών για την επίλυση 
των οποίων έπρεπε να υπάρχει έκδοση προεδρικών διαταγμάτων. Ως εκ τούτου παρατηρήθηκε ένας 
μεγάλος βαθμός κωλυσιεργίας στην υποστήριξη των Δήμων. Τούτου λεχθέντος, η έντονη 

γραφειοκρατία και οι βραδείς ρυθμοί εφαρμογής της νομοθεσίας αποτέλεσαν καθοριστικούς 
παράγοντες της ομαλής λειτουργίας των Δήμων προκαλώντας επιβράδυνση στην υλοποίηση του 

έργου τους. Στην πράξη, η καθυστέρηση στην υποστήριξη των Δήμων για την αποτελεσματική 
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άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οφειλόταν στην μεσολάβηση και διεξαγωγή διαγωνιστικών 
διαδικασιών όπως για παράδειγμα την πρόσληψη προσωπικού και την απόκτηση υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού.  

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή του «Καλλικράτη» συνέπεσε με την έλευση των μνημονίων και την 
περιστολή δαπανών σε όλο το φάσμα της τοπικής αυτοδιοίκησης (Sofianoy et al., 2014). Αυτή η 

εξέλιξη δημιούργησε τεράστια κενά στους ΟΤΑ, καθώς δεν υπήρχαν πόροι για να στηρίξουν 
υλικοτεχνικά τις υπηρεσίες που ενσωματώθηκαν στους νέους Δήμους, όπως επίσης δεν προχώρησαν 
προσλήψεις σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Βέβαια, μέσα στο αναθεωρημένο Σύνταγμα του 

2001 στο άρθρο 102, όπως επίσης και στην εισηγητική έκθεση του νόμου 3852/2010, αναφέρεται 
συγκεκριμένα ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση 

συνεπάγεται την παράλληλη μεταφορά πόρων. Όπως παρατηρήθηκε, η έλλειψη πόρων λόγω της 
οικονομικής κρίσης, επέδρασε αρνητικά στην ομαλή λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης με 
αποτέλεσμα οι αιρετοί άρχοντες να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο έργο τους.  

Αντίστοιχα, ένα άλλο πρόβλημα που δυσχέραινε τη λειτουργία των ΟΤΑ ήταν η μετακίνηση 
δημοτικών υπαλλήλων προς τα αστικά κέντρα με συνέπεια την αποδυνάμωση των υπηρεσιών και 

την αδυναμία στην εύρυθμη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπως 
παρουσιάστηκε από ερωτώμενο που διετέλεσε Δήμαρχος σε ορεινό Καλλικρατικό Δήμο, ήταν η 
παρουσία αρχικά 22 υπαλλήλων επιστημονικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στην τεχνική 

υπηρεσία του νεοσυσταθέντος Δήμου και εν συνεχεία η παραμονή μόνο 4 ατόμων, καθώς οι 
περισσότεροι μετακινήθηκαν σε αστικές περιοχές. Βέβαια παρόμοια κενά υπήρχαν και στις 

υπόλοιπες διοικητικές θέσεις του Δήμου. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε μια σειρά αρρυθμιών όσον 
αφορά την παροχή υπηρεσιών, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πλήρωσης των κενών οργανικών 
θέσεων, λόγω κυρίως των οικονομικών περιορισμών απορρέουσας της δημοσιονομικής κατάστασης 

της χώρας.  
Επίσης, μια προβληματική παράμετρος της τοπικής αυτοδιοίκησης που αναδείχτηκε από τα 

ευρήματα της έρευνας, ήταν οι σκοπιμότητες πολιτικών και κομματικών παρεμβάσεων, που 

στόχευαν στη χειραγώγηση και έλεγχο των νέων αυτοδιοικητικών οργανισμών. Πιο αναλυτικά, η 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων (22 από τους 29 συμμετέχοντες), τόνισε ότι η δημιουργία των νέων 

Δήμων, αντί να βασιστεί στα κριτήρια που αναφέρονταν στις εισηγητικές εκθέσεις των νόμων, 
οδήγησαν σε έντονα φαινόμενα πολιτικών και κομματικών παρεμβάσεων στο χωροταξικό σχεδιασμό 
των ΟΤΑ. Αυτό είχε σαν συνέπεια να δημιουργηθούν ορεινοί Δήμοι αναποτελεσματικοί με τεράστια 

ανομοιογένεια, όπως ο Δήμος Γορτυνίας. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τη δημιουργία των νέων 
Δήμων πραγματοποιούνταν από πολιτικούς παράγοντες του εκάστοτε Νομού αλλά και αιρετούς της 

περιοχής, καθώς ο καθένας από τη μεριά του είχε προσωπικές φιλοδοξίες, αξιοποιώντας τη δύναμη 
που του είχε δώσει η τοπική κοινωνία με την ψήφο της, ώστε να παρεμβαίνει στο σχεδιασμό των 
νέων αυτοδιοικητικών οργανισμών.  

Τέλος, για μια σημαντική μερίδα συμμετεχόντων (19 ερωτώμενων) οι σχέσεις αλληλεξάρτησης 
που αναπτύχθηκαν μεταξύ των αιρετών και της κεντρικής εξουσίας αποτέλεσαν την αχίλλειο πτέρνα 

της μεταρρύθμισης. Για παράδειγμα, σε πολλές περιοχές της επαρχίας, είχε εδραιωθεί μια αμφίδρομη 
σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση δημιουργώντας 
εμπόδια και δυσλειτουργίες στην εφαρμογή της. Κοινή συνισταμένη των περισσότερων ερωτώμενων 

ήταν η αναφορά για επικράτηση μιας κατάστασης μικροπολιτικών και κομματικών εξαρτήσεων, 
όπου αρκετοί αιρετοί επεδίωκαν να δημιουργούν σχέσεις συμφερόντων με τοπικούς πολιτικούς και 

ανώτερους πολιτειακούς και κομματικούς παράγοντες  είτε για την άμεση καταβολή κρατικών 
επιχορηγήσεων είτε για την στήριξη και κατάρτιση ψηφοδελτίων. Ακολούθως, τοπικοί και 
υπερτοπικοί πολιτικοί παράγοντες προσπαθώντας να εξασφαλίσουν κομματική πελατεία επεδίωκαν 

να παρεμβαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση αποσκοπώντας σε εκλογικά πολιτικά οφέλη 
(Αποστολόπουλος, Μπέζος, 1999).   
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2.4 Οφέλη της μεταρρύθμισης 

Σε κάθε επιχειρούμενη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του κεντρικού κράτους για την 
αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της διοικητικής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού 

παρατηρείται συχνά το φαινόμενο προβληματικής εφαρμογής νόμων με σοβαρές συνέπειες για την 
αποτελεσματικότητα και επιτυχία των θεσμών. Παρά τα προβλήματα εφαρμογής του «Καλλικράτη», 

που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη υποενότητα, είναι εξίσου σημαντικό να τονιστούν τα οφέλη 
της μεταρρύθμισης, όπως αναλύονται από τους ερωτώμενους στην εμπειρική έρευνα. Σύμφωνα με 
έναν μεγάλο αριθμό ερωτώμενων, (25 από τους 29 συμμετέχοντες), η μεταρρύθμιση του 

«Καλλικράτη» ενίσχυσε και ενδυνάμωσε τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ μέσα από τη δημιουργία 
ισχυρών νομικών προσώπων. Αναλυτικά, δημιουργήθηκαν μεγαλύτερες γεωγραφικές ενότητες με 

αναπτυξιακά χαρακτηριστικά ενισχύοντας τις υπηρεσίες με διοικητικό προσωπικό εξαιτίας της 
συγχώνευσης των πρώην Καποδιστριακών Δήμων ώστε να παρέχεται στους πολίτες καλύτερη 
εξυπηρέτηση. Ακολούθως, με την επιχειρούμενη συγχώνευση υπηρεσιών και την κατάργηση 

νομικών προσώπων διασφαλίστηκε μια οικονομία κλίμακας στους ΟΤΑ για τη μείωση κόστους, 
κυρίως σε υπηρεσίες και υλικοτεχνικά μέσα, αλλά και για την εξοικονόμηση πόρων που θα ήταν 

προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. 
Ένα εξίσου σημαντικό όφελος της μεταρρύθμισης, ήταν η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από το 

κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας τη λειτουργία του θεσμού. 

Επιπρόσθετα, όπως τονίστηκε από 17 ερωτώμενους, ήταν επιτακτική ανάγκη η δημιουργία μιας 
ισχυρής Αυτοδιοίκησης με στόχο την αναδιάταξη της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, την 

αποσυμφόρηση των αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος και τον εξευρωπαϊσμό του ελληνικού 
διοικητικού συστήματος. Επιπρόσθετα, ενισχύθηκε η συμμετοχή πρωτοβάθμιων οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και ενδυναμώθηκε η 

αναπτυξιακή ταυτότητα των ΟΤΑ.  
Τέλος, μια σημαντική κατάκτηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ ήταν η εισαγωγή νέων 

δημοκρατικών θεσμών για πρώτη φορά στην αυτοδιοίκηση, όπως η Επιτροπή Διαβούλευσης, ο 

Συνήγορος του Δημότη και το Συμβούλιο ένταξης μεταναστών. Στόχευση των συγκεκριμένων 
ρυθμίσεων ήταν η ενδυνάμωση και εμβάθυνση της τοπικής δημοκρατίας συνδυάζοντας τη 

δημοκρατική συμμετοχή µε την αποτελεσματική διευθέτηση των τοπικών υποθέσεων και την 
εξυπηρέτηση του πολίτη.  

2.5 Η περίπτωση της Γορτυνίας 

Μέσα από τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας παρουσιάζονται στοιχεία για την εξελικτική 
πορεία της μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη» στην περιοχή της Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας. 

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερωτώμενων (18 συμμετέχοντες) που είχαν ενεργό ρόλο στα 
αυτοδιοικητικά δρώμενα της περιοχής τονίστηκε ότι τις τελευταίες δεκαετίες η Γορτυνία βρέθηκε 
αντιμέτωπη με την έξαρση του φαινομένου της αστυφιλίας. Συγκεκριμένα, το φαινόμενο της 

αστυφιλίας παρουσιάστηκε εδώ και πολλές δεκαετίας στη χώρα όπου μεγάλη μερίδα του πληθυσμού 
εγκατέλειπε την επαρχία για να μετακινηθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα, προκειμένου να εξασφαλίσει 

εργασία και να αποκτήσει ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης. Ως εκ τούτου, η μεγάλη ροή 
μετακίνησης των κατοίκων της επαρχίας προς τα μεγάλα αστικά κέντρα δημιούργησε προβλήματα 
βιωσιμότητας των μικρών χωριών της περιοχής. Κατ’ επέκταση, αυτό επηρέασε την οργανωτική και 

διοικητική λειτουργία του Δήμου καθώς αρκετοί μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι άφησαν τις οργανικές 
τους θέσεις και μετακινήθηκαν σε Δήμους αστικών περιοχών. Ταυτόχρονα, η οικονομική κρίση 

επέφερε ένα σημαντικό πλήγμα αναφορικά με τη μεταφορά πόρων και ανθρώπινου δυναμικού από 
το κεντρικό κράτος. Για παράδειγμα, υπήρξε αποσπασματική μεταφορά αρμοδιοτήτων, η οποία δεν 
συνοδεύτηκε από ανάλογες χρηματοδοτήσεις. Ακολούθως, η κεντρική κυβέρνηση για να αποτρέψει 

και να περιορίσει τη ροή μετακίνησης πληθυσμού δεν εφάρμοσε μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή 
πολιτική για την υλοποίηση έργων υποδομής που θα έδιναν κίνητρα στους κατοίκους της Γορτυνίας 

να παραμείνουν στον τόπο τους.  
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Εκτός από την αναπτυξιακή στασιμότητα που διέκρινε την περιοχή για μια σειρά ετών ένας 
εξίσου σημαντικός παράγοντας που αποτέλεσε τροχοπέδη για την ερήμωση της περιοχής ήταν η 
ανεπάρκεια και αδυναμία του πολιτικού προσωπικού να εναρμονιστεί και να εφαρμόσει πολιτικές 

που εισάγονταν στο νόμο και θα ήταν προς όφελος των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας. Όπως 
αναφέρουν χαρακτηριστικά 9 ερωτώμενοι, σημαντική αδυναμία για την αναπτυξιακή εξέλιξη της 

Γορτυνίας, αποτέλεσε η έλλειψη στιβαρού και πειστικού αναπτυξιακού οράματος των αιρετών. 
Τέλος, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (26 από τους 

29 συμμετέχοντες) υποστήριξαν ότι μια βασική παράμετρος που επηρέασε αρνητικά την εξελικτική 

πορεία της ευρύτερης περιοχής της Γορτυνίας, ήταν η ανομοιογένεια του νέου Δήμου, με την 
ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους, τις μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις και το επισφαλές οδικό 

δίκτυο με την πρόκληση προβλημάτων στις μετακινήσεις των κατοίκων. Επομένως, παρατηρήθηκαν 
πρακτικές δυσκολίες μεταφοράς από τα απομακρυσμένα χωριά στο κέντρο του Δήμου, με 
αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση των πολιτών να εμφανίζει ένα βαθμό ανεπάρκειας. Καταληκτικά, η 

έλλειψη πόρων και η ανεπάρκεια του πολιτικού προσωπικού να αξιοποιήσει τις αναπτυξιακές 
δυνατότητες της περιοχής, συνέδραμαν σε ένα είδος αναπτυξιακής καχεξίας και αίσθημα 

εγκατάλειψης. 

3. Συμπεράσματα - Αποτελέσματα Έρευνας 

Συνοψίζοντας, μέσα από τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι, οι αλλαγές που επέφερε 

στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση η μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» άφησαν ένα θετικό αποτύπωμα 
στη χώρα σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερωτώμενων (23 από τους 29 συνεντευξιαζόμενους). 

Συγκεκριμένα, για τους περισσότερους συμμετέχοντες (25 από τους 29 ερωτώμενους) η συνένωση 
Δήμων σε μεγαλύτερες χωρικές ενότητες ενίσχυσε τους ΟΤΑ, δημιουργώντας μια αίσθηση 
αυτονομίας και αυτοτέλειας που επέτρεπε την ανάληψη αρμοδιοτήτων για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, για ορισμένους εξ’ αυτών (15 από τους 29 
ερωτώμενους) εξασφαλίστηκε μια οικονομία κλίμακας μέσα από τις συνενώσεις υπηρεσιών και 
καταργήσεις νομικών προσώπων, προκειμένου να  περιοριστούν οι δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα 

των ΟΤΑ με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την καλύτερη απόδοσή τους, κυρίως σε έργα 
υποδομών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Από την άλλη πλευρά παρουσιάστηκαν κάποιες 

αδυναμίες στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης, όπως η απουσία διαβούλευσης με την τοπική 
κοινωνία σχετικά με τα ζητήματα οριοθέτησης και χωροταξικής κατανομής των νέων ΟΤΑ. 
Ακολούθως, ανασταλτικός παράγοντας υπήρξε σύμφωνα με ορισμένους ερωτώμενους (12 από τους 

29 ερωτώμενους), η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, η οποία δεν επέτρεψε στο νομοθέτη να 
επιτύχει μια εις βάθος αναμόρφωση και αναβάθμιση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς 

η έλλειψη πόρων, λόγω της δυσχερούς οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, 
απέδειξε ότι η αποκέντρωση εξουσιών και αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση, παρέμεινε σε ένα 
βαθμό αποσπασματική. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε από έναν μεγάλο αριθμό των 

συμμετεχόντων (20 από τους 29 ερωτώμενους) οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης επηρέασαν και 
την πορεία αναπτυξιακής εξέλιξης της Γορτυνίας. Παρά τα προβλήματα εφαρμογής του νόμου, τα 

αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι η μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» σύμφωνα με την 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων αποτέλεσε μια σημαντική εξέλιξη στο θεσμό της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα για την βιωσιμότητα, αναπτυξιακή πρόοδο και αυτοτέλεια των ΟΤΑ σε 

ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η παρούσα έρευνα ανέδειξε και 
αποτύπωσε ορισμένες πτυχές της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη μέσα από ένα πλαίσιο 

συνεντεύξεων με παράγοντες της τοπικής και δημόσια διοίκησης ώστε να συνεισφέρει σε μια 
καλύτερη κατανόηση αυτής της εμβληματικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα 
στην περίπτωση της Γορτυνίας.  
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Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ  
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Μπούνας Νικόλαος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ07&ΠΕ78, MA, MES 

 

Περίληψη  

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι, στη βάση μελετών της διεθνούς σχετικής βιβλιογραφίας, 

αφενός να καταδείξει τη σημασία της ύπαρξης μιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών στη δημοκρατία 
του 21ου αιώνα και αφετέρου να προτείνει τρόπους, ώστε το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα να 

αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση πολιτών πρωταγωνιστών στις 
δημοκρατικές διαδικασίες. 

 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνία των πολιτών, πολιτική ισχύς, δημοκρατία, σχολείο 

1. Εισαγωγή 

Το άρθρο πραγματεύεται την πολυεπίπεδη συμμετοχή των πολιτών στις σύγχρονες 
δημοκρατίες και τον ρόλο του σχολείου και της μαθησιακής διαδικασίας στην ανάδειξη και 
ενδυνάμωση της ισχύος των πολιτών. 

Η κοινωνία των πολιτών και οι διάφορες, συνήθως αδύναμες, μορφές με τις οποίες αυτή 
εμφανίστηκε στη διάρκεια του 20ου αιώνα, έχει σήμερα, κάτω από τις νέες κοινωνικές και 

τεχνολογικές συνθήκες, τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε έναν καθοριστικό παράγοντα της 
δημοκρατικής διαδικασίας. Αυτές ακριβώς οι δυνατότητες και η αναγκαιότητα της δημοκρατικής 
συμμετοχής των πολιτών με σκοπό την ουσιαστική παρέμβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων, 

περιγράφονται στο πρώτο μέρος της εργασίας. Στη συνέχεια αναδεικνύεται ο ρόλος της εκπαίδευσης 
στη διαμόρφωση της πολιτικής κουλτούρας της νέας γενιάς. Αναφέρονται, πιο συγκεκριμένα, οι 

τρόποι και τα πεδία που μπορούν να διαμορφώσουν στους μαθητές και τις μαθήτριες τη συνείδηση 
του ενεργού πολίτη που οργανώνεται, παρεμβαίνει, συναποφασίζει, επιζητά τη συνεχή βελτίωση και 
σταθεροποίηση της δημοκρατίας. Η μαθησιακή διαδικασία δεν περιορίζεται στα αναλυτικά 

προγράμματα συγκεκριμένων μαθημάτων που στοχεύουν στην προώθηση της δημοκρατίας, αλλά η 
δημοκρατία γίνεται τρόπος ζωής μέσα στο σχολείο με τη συνεχή συμμετοχή των μαθητών στις 

διάφορες εκφάνσεις της σχολικής πραγματικότητας και την ανάληψη από μέρους τους 
ποικιλόμορφων πρωτοβουλιών. 

2. Κοινωνία των πολιτών και πολιτική ισχύς 

2.1. Τα νέα κοινωνικά κινήματα 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1960 λαμβάνουν χώρα στη δυτική Ευρώπη (Γαλλία, Αυστρία, 

Γερμανία) και τις ΗΠΑ μαζικές κινήσεις διαμαρτυρίας και γίνεται εμφανής από τη μια η δυσπιστία 
απέναντι στην εξουσία και από την άλλη η διεκδίκηση μεγαλύτερης συμμετοχή στις διαδικασίες 
λήψης των αποφάσεων (Stark, 2019). Παράλληλα με τα «θεσμικά» κόμματα, δημιουργούνται και 

δυναμώνουν συνεχώς και άλλες μορφές της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, όπως μη 
κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), κινήματα και κινήματα διαμαρτυρίας, ομάδες πίεσης. Από το 

τέλος της δεκαετίας του 1980 και μετά, η κοινωνία των πολιτών αρχίζει να αποκτά θέση στη 
συνείδηση των πολιτών ως προς τον αγώνα για τη δημοκρατία και την υπεράσπιση των πολιτικών 
δικαιωμάτων. Την ίδια περίοδο αρχίζουν και οι ΜΚΟ με τις πρωτοβουλίες τους για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική δικαιοσύνη, να κερδίζουν σε 
αξιοπιστία (Kohler-Koch, 2011). 
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Με την καθιέρωση, λοιπόν, των λεγόμενων νέων κοινωνικών κινημάτων επεκτείνονται και οι 
μη συμβατικές μορφές συμμετοχής, οι οποίες εξελίσσονται πιο εντατικά τα τελευταία χρόνια 
αμφισβητώντας την επάρκεια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας (Stark, 2019). Στην πολιτική 

κοινωνιολογία, οι μη συμβατικές μορφές αναφέρονται, στην ενεργητική παρουσία σε πρωτοβουλίες 
πολιτών, σε διαδηλώσεις, σε κοινωνικά κινήματα ή σε μποϊκοτάζ βασισμένα σε πολιτικά κίνητρα, σε 

αντιπαραβολή με τις συμβατικές μορφές πολιτικής συμμετοχής, όπως είναι η συμμετοχή στις εκλογές 
ή σε κόμματα. Και οι μη συμβατικές μορφές διαθέτουν συνήθως συνταγματικά ή νομοθετικά 
κατοχυρωμένο χαρακτήρα, όπως είναι για παράδειγμα το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ή του 

συνεταιρίζεσθαι (Roth, 2011).  

2.2. Κρίσεις του πολιτικού συστήματος 

Το γεγονός ότι οι πολίτες αρχίζουν να διεκδικούν πιο ενεργό ρόλο, οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στις επιμέρους κρίσεις και αδυναμίες που αναδεικνύονται εντός του σημερινού συστήματος της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας: 

Η ίδια η πολιτική λειτουργία διέρχεται μιας θεμελιώδους κρίσης μέσα από την υποχώρηση του 
κράτους προς όφελος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, οικονομικής κυρίως φύσης (χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η ιδιωτικοποίηση των δημοσίων αγαθών). Έτσι περιορίζεται ο πολιτικός δημόσιος χώρος 
και τελικά η ίδια η δημοκρατική πράξη. Αναδεικνύονται και οι σοβαρές αδυναμίες του σύγχρονου 
κράτους απέναντι στην ισχύ των λεγόμενων αγορών, όπως αυτό φάνηκε και στη διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης κατά την τελευταία δεκαετία. Πέραν αυτού, η  αντιπροσωπευτική δημοκρατία 
έχει εισέλθει σε μια περίοδο κρίσης ευθύνης, καθώς παράγοντες εκτός του πολιτικού συστήματος, 

όπως μη αιρετοί ειδικοί, λομπίστες ή μέσα ενημέρωσης έρχονται να υποκαταστήσουν τους 
δημοκρατικούς πολιτικούς θεσμούς και αναλαμβάνουν καθοριστικό ρόλο στη δημόσια σφαίρα και 
την πολιτική διαδικασία. Συμβαίνει λοιπόν το οξύμωρο να υποβαθμίζεται στην αντιπροσωπευτική 

δημοκρατία ο ρόλος των ίδιων των αντιπροσώπων. Επιπλέον, το πολιτικό σύστημα αποδεικνύεται 
αναποτελεσματικό ως προς τις επιδόσεις του. Ο αρνητικός απολογισμός σε κεντρικά πολιτικά πεδία 
όπως στην οικονομική ανάπτυξη ή τις περιβαλλοντολογικές προκλήσεις, έχει οδηγήσει τους λαούς 

στην αμφισβήτηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του πολιτικού συστήματος. Σε ό,τι αφορά τους 
ίδιους τους πολίτες, διαπιστώνεται μειωμένη συμμετοχή σε πολιτικές διεργασίες και σε διαφόρων 

ειδών πολιτικούς σχηματισμούς. Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια αποστασιοποίηση από τη 
συμμετοχή σε συμβατικές μορφές πολιτικής παρέμβασης, όπως στις εκλογές, σε κόμματα ή 
συνδικάτα. Τέλος, ο περιορισμός των ανθρώπινων και πολιτικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα μετά την 

11η Σεπτέμβρη 2001, με αφορμή την ασφάλεια ή την υγειονομική προστασία, όπως αυτή που 
βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο, έχει αφαιρέσει από τους πολίτες σημαντικό κομμάτι της πολιτικής 

τους υπόστασης (Roth, 2011, Schmidt, 2019, Rosanvallon, 2018). 
Κατά συνέπεια, η υφιστάμενη κατάσταση του πολιτικού συστήματος δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών. 

2.3. Δημοκρατία και ισχύς των πολιτών 

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα ο όρος δημοκρατία των πολιτών για 

να περιγραφεί η δυνατότητα που δίνεται στους πολίτες για ενεργή συμμετοχή στις αποφάσεις. 
Έχουμε να κάνουμε αφενός με τον αποχωρισμό από την πραγματικότητα των εκλεγμένων 
αντιπροσώπων ως των μοναδικών υπεύθυνων για τις πολιτικές αποφάσεις και αφετέρου με την 

επέκταση της νομιμοποιητικής βάσης της κυβέρνησης μέσα από την εντατική και αποτελεσματική 
παρέμβαση των πολιτών σε όλα τα σημαντικά ζητήματα. Ακόμα και αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα 

στα σημαντικά ή ασήμαντα ζητήματα καθορίζεται από την δραστηριοποίηση της ίδιας της κοινωνίας. 
Πάνω σε αυτή τη βάση βρήκε μεγάλη απήχηση η θεωρητική συνεισφορά του J. Habermas (1994) για 
την πραγμάτωση της διαβουλευτικής δημοκρατίας. 

Η κρατική εξουσία που βασίζεται ουσιαστικά στην επιβολή των όσων νομοθετούνται, 
ανταποκρίνεται ελλιπώς στη λύση των κοινωνικών προβλημάτων. Παράλληλα, αναιμική είναι και η 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

437 

λειτουργία των κομμάτων τόσο σε ό,τι αφορά την αποτύπωση της κοινωνικής βούλησης όσο και τον 
έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας. Οι συμβατικοί αυτοί θεσμοί μετατρέπουν το πολιτικό σύστημα 
σε ανασταλτικό παράγοντα της προκαθορισμένης αποστολής του για συνεχή ενδυνάμωση της 

δημοκρατίας με το βλέμμα στραμμένο στις κοινωνικές ανάγκες (Rosanvallon, 2018). Έρχεται λοιπόν 
δυναμικά στο προσκήνιο η ισχύς των πολιτών. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της εφαρμογής 

της δημοκρατίας και της συμμετοχής,  θα μπορούσε η ισχύς των πολιτών να ταυτιστεί με την 
κινητοποίηση (engagement) και την ενδυνάμωσή τους (empowerment) (Roth, 2011). 

Έτσι, η κοινωνία των πολιτών έρχεται να καλύψει αυτή την αρρυθμία, καθώς μπορεί να 

προβάλει και να στηρίξει ευρύτερα αποδεκτές λύσεις, οι οποίες στηρίζονται σε συλλογικές 
συζητήσεις, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη συνεργατική δράση. Ο κεντρικός μηχανισμός των 

σημερινών δημοκρατιών που βασίζεται στις εκλογές και στα απαραίτητα για τη διεξαγωγή τους 
κόμματα, εξασφαλίζει μεν έναν πλουραλισμό απόψεων, αλλά καλύπτει σε ανεπαρκή βαθμό τις 
συμμετοχικές δυνατότητες. Το ερώτημα, για παράδειγμα, που τίθεται είναι αν ο αραιός χρόνος 

μεταξύ των εκλογικών αναμετρήσεων μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές ραγδαίες κοινωνικές 
εξελίξεις και την πολυπλοκότητα των σύγχρονων ζητημάτων ή αν πρέπει να εισάγουμε και 

αμεσοδημοκρατικά στοιχεία παράλληλα με νέους συμμετοχικούς μηχανισμούς (Stark, 2019). Αυτό 
που μένει να φανεί είναι αν οι διάφοροι φορείς της κρατικής εξουσίας είναι διατεθειμένοι να 
παραχωρήσουν στην πρωτοβουλία των πολιτών τον αναγκαίο χώρο για αυτοοργάνωση, δράση και 

συμμετοχή, χωρίς να φοβούνται την απώλεια μέρους της δικής τους ισχύος. Στις δημοκρατίες του 
δυτικού κόσμου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πράγματι γίνει τα τελευταία χρόνια κάποια δειλά 

βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. 

2.4. Συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν οι διαφορετικοί τρόποι δράσης της κοινωνίας των 

πολιτών, δυσχεραίνουν το έργο της. Επειδή οι δραστηριότητες αυτές απαιτούν επίπονη προσπάθεια 
για την οργάνωσή τους και δεν είναι πάντοτε ακίνδυνες, παρατηρείται συχνά δυσκολία στο να 
πειστούν οι πολίτες να ακολουθήσουν. Ωστόσο, η χρήση των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών 

δικτύων θεωρείται από πολλούς ευκαιρία για την ισχυροποίηση της κοινωνίας των πολιτών (Deth, 
2008). 

Αυτό που μπορεί να καταφέρει να αλλάξει η ισχύς των πολιτών, μπορεί κανείς να το διακρίνει 
στα κοινωνικά κινήματα και τις δυνατότητες που αυτά δύνανται να αναδείξουν. Μια από τις 
επιδόσεις των κοινωνικών κινημάτων, η οποία δύσκολα αμφισβητείται, έχει να κάνει με τον 

καθορισμό της πολιτικής ατζέντας, και μάλιστα όχι μόνο σε θέματα περιφερειακά. Τα κοινωνικά 
κινήματα και οι διαμαρτυρίες καταφέρνουν, συνεπώς, πέρα από το να ανακινούν τα κοινώς αποδεκτά 

σημαντικά ζητήματα, να φέρνουν στο προσκήνιο και άλλα περιθωριοποιημένα ζητήματα. Πρόκειται 
για μια δοκιμασία για τις σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες, αφού η επιμονή και η πίεση των 
κινημάτων θα καταδείξουν την ποιότητα των δημοκρατικών διαδικασιών. Η αύξηση της ποιότητας 

και της συμπεριληπτικής δύναμης της δημοκρατικής πράξης θα εξαρτηθεί από τον βαθμό αποδοχής 
των αιτημάτων τους και από την ποικιλία των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών (Roth, 2011). 

Η δημοκρατία δεν αντιμετωπίζεται ως ένα ιδανικό ή ως ένα αφηρημένο μοντέλο 
διακυβέρνησης αλλά ως καθημερινή βιωματική πρακτική η οποία μπορεί, ανεξάρτητα από το επίπεδό 
της, συνεχώς να βελτιώνεται και να είναι αποτελεσματική. Η πολιτική συμμετοχή χρησιμεύει στην 

έκφραση διάφορων περίπλοκων ενδιαφερόντων, αλλά ταυτόχρονα αναλαμβάνει και τον ρόλο του 
ελέγχου λειτουργίας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας (Stark, 2019). Τα αμεσοδημοκρατικά 

στοιχεία, τόσο σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση πολιτικής άποψης όσο και τις αποφασιστικές 
διαδικασίες, προσδίδουν ποιοτική αναβάθμιση της σχέσης μεταξύ των αποφάσεων των κυβερνώντων 
και των πραγματικών αναγκών των πολιτών. Ο βαθμός της πρόσδεσης των πολιτών στις διαδικασίες 

των πολιτικών αποφάσεων αποτελεί κατά συνέπεια μια μεγάλη πρόκληση για την αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία. 
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2.5. Προϋποθέσεις της συμμετοχής 

Άμεσα συνυφασμένη με την επιτυχία των παρεμβάσεων της κοινωνίας των πολιτών και την 
απόδειξη της πραγματικής ισχύος της είναι η συμμετοχή, η οποία όμως πρέπει να εδράζεται σε 

ορισμένες προϋποθέσεις:  
Κάθε άτομο πρέπει να χαίρει της αναγνώρισης ως μέρος του συνόλου μέσα στο οποίο θέλει να 

δράσει. Την αναγνώριση αυτή δεν την εξασφάλιζαν πάντοτε με ευκολία διάφορες κατηγορίες 
ανθρώπων, όπως οι γυναίκες, οι ξένοι, οι νέοι, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, η συμμετοχή 
προϋποθέτει και τη αντίστοιχη προθυμία, η οποία ακόμα και αν αποτελεί φυσική ροπή του ανθρώπου, 

εξαρτάται εν πολλοίς από πρότερες εμπειρίες και δυνατότητες συμμετοχής και την αντίστοιχη 
υποστήριξη. Εξίσου σημαντική είναι η αναγνώριση των πολλών απόψεων, αναγκών και 

ενδιαφερόντων των υπολοίπων. Οφείλει ο καθένας να γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν προδιαγεγραμμένα 
αποτελέσματα και να εμπιστεύεται τη συλλογική νοημοσύνη (Kersting, 2008). Επειδή οι αποφάσεις 
είναι σημαντικό μέρος του παιχνιδιού, θεωρείται τέλος απαραίτητη η τήρηση των κανόνων και των 

διαδικασιών, όπως ο κανόνας της πλειοψηφίας, η αρχή του συμβιβασμού, η κλήρωση κ.α. Λόγω του 
ότι η συμμετοχή στοχεύει στην επιρροή των αποφάσεων, επιζητά τα αποτελέσματα, τις επιτυχίες και 

τις δράσεις ενεργητικά και όχι σε επιφανειακό ή συμβολικό επίπεδο, διότι τότε καταλήγουμε στη 
λεγόμενη ψευδοσυμμετοχή (Roth, 2011). 

Η επιτυχία του εγχειρήματος ενδυνάμωσης των δυνατοτήτων των πολιτών προϋποθέτει 

ικανούς και πρόθυμους για συμμετοχή πολίτες. Η συμμετοχή λοιπόν, μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο μάθησης, ιδανικά σε πραγματικές συμμετοχικές διαδικασίες και σε όσο το δυνατό 

μικρότερη ηλικία.  

3. Η ισχύς των πολιτών ως πολιτική διαδικασία μάθησης 

3.1. Η συμμετοχή ως αναγκαιότητα για την πολιτική ισχύ 

Το δικαίωμα στη συμμετοχή, ιδιαίτερα μέσα στις εντατικές και πολυεπίπεδες συνθήκες που 
έχουν διαμορφωθεί τον 21ο αιώνα, θα έπρεπε χωρίς αμφιβολία να διεκδικείται από κάθε πληθυσμιακή 
ομάδα που θεωρεί ότι πρέπει να έχει λόγο. Ας θυμηθούμε, για παράδειγμα, τον αγώνα των γυναικών 

για το δικαίωμα ψήφου ή το πιο πρόσφατο κίνημα των μαθητών “Fridays for Future” για την 
προστασία του κλίματος και μια συνεπή πολιτική για το κλίμα (Danz, 2020). 

Σε προσωπικό επίπεδο, η ισχύς των πολιτών χρειάζεται τις ανάλογες κοινωνικές και πολιτικές 
δεξιότητες και ικανότητες. Για να μπορέσει κάποιος ως ενήλικας να βιώσει ενεργητικά τη 
δημοκρατία, θα πρέπει να τη βιώσει και να τη δοκιμάσει ήδη από το σχολείο. Έτσι λοιπόν το σχολείο 

μπορεί να προβάλει ως πεδίο εξάσκησης για δημοκρατική σκέψη και δράση και να στηρίξει τη 
διαμόρφωση ικανοτήτων και χαρακτηριστικών σχετικά με τη συμμετοχή, όπως η κινητοποίηση, η 

συνείδηση υπευθυνότητας, η κριτική σκέψη, η αυτονομία (Henkenborg, 2005). Το σχολικό 
περιβάλλον μπορεί έτσι να αποτελέσει τον χώρο, όπου οι νέοι θα αποκτήσουν από τη μία την 
ικανότητα για συμμετοχή, όπως το να τοποθετούνται, να επιχειρηματολογούν, να αναγνωρίζουν τις 

ανάγκες τους και από την άλλη την εμπειρία μέσα από τη συμμετοχή, όπως το να ακούγεται και να 
λαμβάνεται σοβαρά η άποψή τους ή η αποτελεσματικότητα της δράσης τους (Reisenauer, 2020). 

Η συμμετοχή αποτελεί επίσης σημαντικό κομμάτι της κοινωνικοποίησης των παιδιών και των 
νέων. Αν συμπεριληφθούν από νωρίς στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τους ίδιους 
και το περιβάλλον τους, θα μπορέσουν να διαμορφώσουν τη δική τους ταυτότητα μέσα στο σύνολο. 

Για να αποκτήσουν συνεπώς αυτοπεποίθηση, συνείδηση ευθύνης και αυτονομία, είναι απαραίτητο 
να τους δοθούν οι δυνατότητες ώστε να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να ενεργούν αυτόνομα και να 

βιώνουν την αποτελεσματικότητα των δράσεών τους (Moser, 2010). Ήδη από την προσχολική ηλικία 
μπορεί να αφομοιωθεί μια σειρά πολιτικών αρετών οι οποίες θα έχουν θετική επίδραση στη 
δημοκρατική κοινωνία: οι ικανότητες να λαμβάνουν αποφάσεις, να δουλεύουν και να εκφράζουν τις 

απόψεις τους, να εισφέρει ο καθένας τις δικές του ιδέες, τις οποίες θα μετατρέψουν συλλογικά σε 
δράση, να αποδέχονται τη διαφωνία (Klatt, 2012).  Κεντρικό ρόλο για τη μελλοντική διαμόρφωση 
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μια ισχυρής κοινωνίας των πολιτών μπορεί να διαδραματίσει η δημοκρατική συμμετοχική σχολική 
κουλτούρα, η οποία χωρίς οποιαδήποτε διάκριση δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να 
συμμετέχουν ισότιμα, ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, θρησκευτικές πεποιθήσεις κλπ. (Reisenauer, 

2020). 

3.2. Θετικές επιπτώσεις συμμετοχικών διαδικασιών στο σχολείο 

Το σχολείο, ως βασικό πεδίο μάθησης, καθημερινής ζωής και κοινωνικοποίησης μπορεί να 
αποτελέσει προνομιακό χώρο ευρείας εφαρμογής των δημοκρατικών διαδικασιών, τα θετικά 
αποτελέσματα της οποίας θα φανούν τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα.  

Μέσα από την ανάδειξη των παγκόσμιων συνθηκών και την καλλιέργεια της συνείδησης της 
ισχύος των πράξεων και δράσεων στους νέους, το σχολείο εξασφαλίζει εκτός από την παροχή της 

γνώσης, τις απαραίτητες ικανότητες και τις στάσεις, ώστε να μπορέσουν ως νέοι ενήλικες πλέον να 
ανταποκριθούν στα κοινωνικά τους καθήκοντα (Reisenauer, 2020). Έρευνες δείχνουν ότι η 
συμμετοχή και η δημιουργία μιας δημοκρατικής σχολικής κουλτούρας δεν συνεισφέρουν μόνο σε 

σχέση με το αίσθημα της ικανοποίησης όλων των εμπλεκομένων στο  σχολείο, αλλά έχουν και 
θετικές επιπτώσεις στη μαθησιακή συμπεριφορά των μαθητών, όπως σε ζητήματα που αφορούν τα 

κίνητρα μάθησης, την προσπάθεια, την αυτοπεποίθηση για καλύτερη επίδοση. Η συμμετοχή λοιπόν 
μπορεί να προωθηθεί και να εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς της σχολικής ζωής (Derecik et al., 
2013). Μέσα από την ικανότητα του αυτοκαθορισμού που αναπτύσσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες, 

διαμορφώνουν αυτόνομα τις προσωπικές, διαπροσωπικές, επαγγελματικές συνθήκες της 
καθημερινότητας τους. Καλλιεργώντας και αποκτώντας την ικανότητα να συναποφασίζουν, θα 

μπορέσουν ως ενεργοί πολίτες αργότερα να συμμετέχουν σε αποφάσεις πολιτικού, κοινωνικού, 
οικονομικού, πολιτιστικού χαρακτήρα, αλλά και να αναλάβουν την ευθύνη γι’ αυτές. Ταυτόχρονα 
καλλιεργείται η αλληλεγγύη ως πολιτική αρετή, αφού οι μαθητές θα είναι σε θέση υπερασπιστούν 

ανθρώπους, οι οποίοι λόγω κοινωνικών συνθηκών, υποβάθμισης, πολιτικών περιορισμών ή 
καταπίεσης, δεν μπορούν να ζουν αυτόνομα ούτε να κάνουν χρήση των ίδιων δικαιωμάτων με τους 
υπόλοιπους πολίτες (Danz, 2020). Τα παιδιά, τέλος, αποκτούν τα εφόδια, ώστε και εκτός σχολείου 

να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους αλλά και για τα δικαιώματα των άλλων. 

3.3. Η κατάσταση στο σημερινό σχολείο 

Εξετάζοντας το πλαίσιο των αναλυτικών προγραμμάτων άλλα και τη βιωματική 
πραγματικότητα στο ελληνικό σχολείο, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η προώθηση των 
δεξιοτήτων που άπτονται της λειτουργίας της δημοκρατίας είναι επιφανειακή και παίζει 

δευτερεύοντα ρόλο. 
Παρά την πολυδιάστατη παιδαγωγική και κοινωνική υποστήριξη της αναγκαιότητας της 

εμπέδωσης των δημοκρατικών διαδικασιών, παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα η πρακτική εφαρμογή 
με τη μορφή της συμμετοχής και της συναπόφασης εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Πολύ συχνά 
διαπιστώνεται ότι εντέχνως σκηνοθετείται η δυνατότητα των μαθητών για αυτοδιάθεση ή 

συναπόφαση ενώ στην πραγματικότητα δεν διαθέτουν αληθινό δικαίωμα συναπόφασης, ούτε καν 
κάποιων εναλλακτικών μορφών απόφασης. Πρόκειται για τη φαινομενική συμμετοχή ή 

ψευδοσυμμετοχή (Reisenauer, 2020). 
Το πλαίσιο συναπόφασης των μαθητών περιορίζεται συνήθως σε περιφερειακά ζητήματα (πχ. 

εκδρομές, γιορτές, ημέρες δράσεων, διακόσμηση της αίθουσας) και ελάχιστα σε θέματα σχετικά με 

το μάθημα, τις μεθόδους ή το περιεχόμενο. Συζητήσεις για σημαντικά ζητήματα διεξάγονται 
περιστασιακά και συνήθως για λόγους τυπικούς ή εθιμικούς, μιας και οι αποφάσεις είναι 

προειλημμένες. Ακόμα και η ύπαρξη των «θεσμικών» μαθητικών συμβουλίων ή εκπροσώπων δεν 
εξασφαλίζει αυτόματα τη δυνατότητα συνδιαμόρφωσης των αποφάσεων ή επιβολής. Τον τελευταίο 
λόγο έχουν και πάλι αποκλειστικά οι ενήλικες. 
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3.4. Διαστάσεις της συμμετοχής στο σχολείο 

Η διαδικασία της δημοκρατικής μάθησης στο σχολείο πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στηριζόμενη στο άρθρο 12 της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού 

του ΟΗΕ, η L. Lundy (2007) αναφέρεται σε τέσσερις ποιοτικές διαστάσεις για την πετυχημένη 
εφαρμογή της συμμετοχής. Πρόκειται για τις έννοιες του χώρου (space), της φωνής (voice), του 

ακροατηρίου (audience) και της επιρροής (influence), οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις 
υπερκαλύπτονται. 

Πρέπει να δημιουργηθεί ο χώρος, όπου τα παιδιά θα μπορούν να ασκούν τη συμμετοχή τους, 

υποχρέωση που ανήκει από κοινού στις κυβερνήσεις, τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς. Πολύ 
σημαντικό, ο χώρος αυτός να είναι απαλλαγμένος από κάθε είδους διακρίσεις. Παράλληλα, οι 

μαθητές χρειάζονται και τη φωνή ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους χωρίς περιορισμούς λόγω 
ηλικίας ή των υφιστάμενων δεξιοτήτων. Επιπλέον, το ακροατήριο, ως ενεργό όμως υποκείμενο, 
αναφέρεται στο δικαίωμα των νέων, όχι μόνο να επικοινωνούν τις θέσεις τους, αλλά και να 

εισακούονται από αυτούς που διαθέτουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων. Για να μην κινδυνεύει η 
συμμετοχή να χαρακτηριστεί ως φαινομενική, επιβάλλεται οι απόψεις να ασκούν και μια όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη επιρροή στις αποφάσεις (Lundy, 2007). 
Σε συνέχεια των παραπάνω διαστάσεων, μπορούν να τεθούν και αναγκαία κριτήρια σύμφωνα 

με τα οποία πρέπει να διαμορφώνεται η συμμετοχή των μαθητών: 

• Οι μαθητές εκφράζουν οικειοθελώς και όχι αναγκαστικά τις απόψεις τους 

• Οι απόψεις των μαθητών πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό 

• Οι απόψεις να προστατεύονται και να αντιμετωπίζονται με διακριτικότητα, ώστε να 
αποφεύγεται κάθε ενδοιασμός για την έκφρασή τους 

• Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι εμπειρίες των μαθητών 
Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται ο καταλυτικός ρόλος των εκπαιδευτικών. Η στάση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πετυχημένη εφαρμογή της 
συμμετοχής. Υπάρχουν τρεις ανασταλτικοί παράγοντες προς αυτή την κατεύθυνση, που ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπερπηδήσει: Η επιφυλακτικότητα για την ικανότητα 

τον μαθητών να συμμετέχουν σε σημαντικές αποφάσεις, ο φόβος ότι μειώνεται η εξουσία των 
εκπαιδευτικών και αποσταθεροποιείται το σχολικό περιβάλλον και τέλος το γεγονός ότι η συναίνεση 

για τέτοιου είδους διαδικασίες απαιτεί επίπονη προσπάθεια (Lundy, 2007). Αν οι εκπαιδευτικοί 
κατανοήσουν ότι η δημοκρατία αποτελεί μορφή συμβίωσης και ότι οι μαθητές μπορούν μέσα από τις 
εμπειρίες της συμμετοχής να μάθουν να απολαμβάνουν τις ελευθερίες και τα δικαιώματά τους, τότε 

θα μπορέσουν να δημιουργήσουν έναν χώρο, στον οποίο οι μαθητές θα νιώθουν ασφαλείς να 
μοιραστούν τις εμπειρίες, τις απόψεις, τις σχέσεις, τους φόβους και τις χαρές τους (Ulseß-Schurda, 

2020). 
Είναι λοιπόν σημαντικό, σε ένα παιδαγωγικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει και την 

καλλιέργεια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών, η καθοδήγηση να 

διεξάγεται συμμετοχικά. 

3.5. Μορφές της συμμετοχής στο σχολείο 

H πολιτική συμμετοχή στο σχολείο ενώνει τις συμβατικές μορφές πολιτικής συμμετοχής με 
μορφές κοινωνικής συμμετοχής και μορφές ενεργής συνδιαμόρφωσης. Μια πολύ ενδιαφέρουσα και 
αναλυτική προσέγγιση κάνει η A. Eikel (2007), η οποία διακρίνει τη συμμετοχή σε τρεις μορφές: 

Πρόκειται καταρχάς για την πολιτική συναπόφαση, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή 
ψήφου αλλά απαιτεί τη συμμετοχή σε ομάδες και δίκτυα. Αναφέρεται επιπροσθέτως στην έκφραση 

άποψης και τη διαπραγμάτευση, που προϋποθέτουν τις αντίστοιχες επικοινωνιακές δεξιότητες. Αυτές 
οι δύο συνιστώσες της έννοιας της δημοκρατικής συμμετοχής, με περιεχόμενο την πολιτική και 
κοινωνική συμμετοχή, έρχονται να συμπληρωθούν από την ενεργή ανάληψη ευθύνης, η οποία 
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προκύπτει μέσω της ενεργής συνδιαμόρφωσης και της κινητοποίησης. Ας δούμε λοιπόν τα παραπάνω 
σημεία ενταγμένα στο σχολικό περιβάλλον: 

Συναπόφαση 

Στο σχολείο, η συμμετοχή μέσω της συναπόφασης έχει τη μορφή των εκλογών ή των 
ψηφοφοριών για διάφορα ζητήματα. Επιτυγχάνεται έτσι η άσκηση επιρροής σε διαδικασίες 

συζητήσεων ή αποφάσεων. Η συναπόφαση βασίζεται στην ισοτιμία της ψήφου των συμμετεχόντων 
και ζητά από τον καθένα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο πληροφόρησης και γνώσης καθώς και κριτική 
ικανότητα.  

Έκφραση άποψης και διαπραγμάτευση 
Η έκφραση άποψης και η διαπραγμάτευση συνδέονται με τη λεγόμενη κοινωνική συμμετοχή 

και βρίσκουν εφαρμογή μέσω της συζήτησης, της αντιπαράθεσης και της διαβούλευσης. Έτσι λοιπόν, 
με τη χρήση των επιχειρημάτων, της πειθούς και των διαπραγματευτικών μεθόδων επιτυγχάνεται όχι 
μόνο η συμμετοχή σε δημοκρατική διαμόρφωση άποψης, αλλά και η ανάπτυξη στρατηγικών δράσης. 

Η συνεργασία λοιπόν και η επιχειρηματολογία συνδέονται με τις διαδραστικές μορφές άμεσης ή 
έμμεσης διαδικασίας επικοινωνίας.  

Συνδιαμόρφωση και κινητοποίηση 
Η συμμετοχή μέσω της συνδιαμόρφωσης και της κινητοποίησης συνδέεται με την ενεργή 

διαμόρφωση της καθημερινότητας. Θέτει στο επίκεντρο την ενεργή δράση και την επίλυση των 

προβλημάτων. Μέσα από την αυτοοργάνωση διαμορφώνεται ο καθημερινός τους κόσμος. Επιπλέον 
είναι απαραίτητες οι συμμετοχικές δυνατότητες των μαθητών, οι οποίοι πρέπει να μπορούν 

εθελοντικά και στη βάση των συμφερόντων ή ενδιαφερόντων τους να επηρεάζουν αποφάσεις. Ο 
καθένας θα πρέπει να αναλαμβάνει και την ευθύνη για την παρέμβασή του στη λήψη αποφάσεων.  

4. Συμπεράσματα 

Από την παρούσα εργασία καταδείχθηκε ότι η δημοκρατία μας έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή. 
Η κατάσταση αδυναμίας του σημερινού πολιτικού συστήματος και οι σύγχρονες κοινωνικές 
προκλήσεις φανερώνουν την αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών. 

Καταλυτική είναι καταρχάς η συνειδητοποίηση της δύναμης που μπορούν οι πολίτες να διεκδικήσουν 
ώστε να επηρεάζουν αποφασιστικά ή και να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Πρέπει ωστόσο 

να αντιληφθούν το ευρύ πεδίο δράσεων που διατίθεται, αλλά και τη δυναμική που προσδίδει η 
συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών ως προς την προώθηση μιας σύγχρονης παραγωγικής 
δημοκρατίας. Αποφασιστικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να διαδραματίσει το σχολείο. 

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τον θετικό αντίκτυπο των συμμετοχικών διαδικασιών εντός του 
σχολείου για τους μελλοντικούς ενεργούς πολίτες, μπορεί το εκπαιδευτικό σύστημα να δημιουργήσει 

πρόσφορο έδαφος. Προϋπόθεση αποτελεί η ανάδειξη τόσο των συγκεκριμένων διαστάσεων (χώρος-
φωνή-ακροατήριο-επιρροή) όσο και των μορφών (συναπόφαση-άποψη και διαπραγμάτευση-
συνδιαμόρφωση και κινητοποίηση) της δημοκρατικής συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών. 
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Ειδικός Παιδαγωγός ΠΕ70 
 

Μακρυγιάννης Βασίλειος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Περίληψη 

Με το συγκεκριμένο πόνημα, επιχειρείται η σκιαγράφηση και παρουσίαση των οργανώσεων 
και φορέων που συνιστούν την κοινωνία των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, αναφαίνεται μέσα από 

την εκτενή και επισταμένη διερεύνηση και μελέτη των οργανώσεων και φορέων αυτών, η 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

443 

θεματολογία και ο σκοπός των δράσεών τους. Με άλλα λόγια, αναγνωρίζεται η ανάγκη της 
ενδελεχούς νοηματοδότησης του όρου και έννοιας «κοινωνίας των πολιτών» ή αλλιώς, όπως 
αποκαλείται του «τρίτου τομέα» ώστε να καταστεί πιο σαφές στους πολίτες καθώς και σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους σε σχέση με τη δράσης τους, η προσφορά τους ή/και όχι στην εύρυθμη και ομαλή 
λειτουργία και ισορροπία της κοινωνίας. Σε μέσες άκρες, καθίσταται μία απόπειρα οριοθέτησης και 

εμπειρικής κωδικοποίησης και συστηματοποίησης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, όπου 
δραστηριοποιούνται, δρουν και πράττουν οι διάφορες οργανώσεις και φορείς. Σημειωτέον ότι, η 
έννοια της κοινωνίας των πολιτών, επιδέχεται πολλαπλών και ποικιλόμορφων αμφισβητήσεων και 

ερμηνειών από την ακαδημαϊκή κοινότητα και όχι μόνο. 
 

Λέξεις-κλειδιά: κοινωνία των πολιτών, τρίτος τομέας, εθελοντικοί φορείς, οργάνωση, δράση 

1. Εισαγωγή 

Παρόλο που η διασάφηση του όρου και ορισμένων πτυχών της κοινωνίας των πολιτών 

θεωρείται ότι έχει διαλευκανθεί εν μέρει, διαπιστώνεται μέσα από τις πολλές, πολυποίκιλες και 
διεξοδικά επιστημονικο-εμπειρικές μελέτες και θεωρητικές προσεγγίσεις, ότι όσον αφορά τη 

λειτουργία και δράση της, το τοπίο εξακολουθεί να παραμένει ασαφές, θόλο και ομιχλώδες σχετικά 
με την ουσιαστική και ορατή συμβολή της στη δημόσια σφαίρα, στην πολιτεία και στο ευρύτερο 
σύνολο των ανθρώπων σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Υπό τη λογική αυτή, διακρίνεται 

ότι η νοηματοδότηση της έννοιας και όρου της κοινωνίας των πολιτών, παραμένει ακόμη και σήμερα 
αμφίσημη και πολυπρισματική. Τούτο συνεπάγεται, ότι με τη χρήση της δημιουργείται μία σειρά 

συνειρμών που συνυφαίνονται τόσο με την ίδρυση όσο και με την ποικιλόμορφη και πολυτροπική 
δράση ενός φάσματος θεσμών, φορέων και συλλογικοτήτων. Πέραν των άλλων, υφίστανται και 
διάφορες απόψεις, αντιλήψεις και ιδέες που έχουν οι πολίτες αναφορικά με την ατομική ελευθερία, 

με την έννοια της δημοκρατίας, με την κοινωνική αλληλεγγύη, με τη συμμετοχή τους στα δημόσια 
δρώμενα, με τον εθελοντισμό, με τη θέση τους στη δημόσια σφαίρα και με τον πλουραλισμό της 
ζωής και κοινωνικής πραγματικότητας. Στον αντίποδα, επίσης, ο λεγόμενος «τρίτος τομέας» 

αναφέρεται σε οργανώσεις και φορείς που ασχολούνται με την επίλυση θεμάτων και ζητημάτων που 
αφορούν τον πολιτισμό, την οικονομία, την πολιτική, την κουλτούρα, καθώς επίσης και πολλών 

άλλων καταστάσεων που εγείρουν προβληματισμούς στους πολίτες, σχετικά με τον τρόπο και τη 
μορφή εκβάσεων λειτουργίας της δημοκρατίας. 

Βάσει των παραπάνω συλλογισμών, αναγνωρίζεται ότι τόσο η κοινωνία των πολιτών της 

οποίας η λειτουργία και δράση θα αναπτυχθεί ενδελεχώς και διεξοδικά στη συγκεκριμένη εργασία 
όσο και ο τρίτος τομέας, συνιστούν ένα τελείως σύνθετο και περίπλοκο πεδίο και χώρο κατανόησης 

για τους πολίτες, αναφορικά με την πολυποίκιλη συνεισφορά τους σε τομείς που διευκολύνουν και 
εκλαϊκεύουν την καθημερινότητα της ζωής τους. Σίγουρα η παρούσα εργασία, δεν συνιστά απάντηση 
σε όλα τα ερωτήματα που θα αναδειχθούν και δημιουργηθούν στους αναγνώστες της, αλλά ένα 

εγχείρημα παρουσίασης κάποιων μορφών δράσης των διάφορων φορέων και συλλογικοτήτων της 
κοινωνίας των πολιτών, ώστε να διευκολυνθεί το έργο τους έστω και ελάχιστα. Κατά συνέπεια, 

καθίσταται μία απόπειρα καταγραφής και αποδελτίωσης ενός πολύ ελάχιστου φάσματος 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μέσω της άντλησης δεδομένων και στοιχείων από μελέτες 
και έρευνες αξιόπιστων και διακεκριμένων επιστημονικά συγγραφέων, που ασχολούνται μόνο με το 

συγκεκριμένο τομέα και συνάμα γνωστικό αντικείμενο. Εν ολίγοις, θεωρείται δύσκολο έως 
ακατόρθωτο να χαρτογραφηθεί και σκιαγραφηθεί η δομή, η συγκρότηση, η διαμόρφωση, η 

διάρθρωση, το μέγεθος και η οικονομική τροφοδότηση και υποστήριξη των οργανώσεων και φορέων 
της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό, εθνικό, διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο και περιβάλλον 
(Αφουξενίδης, 2006). 
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2. Εννοιολόγηση του όρου κοινωνία των πολιτών 

Σε γενικές γραμμές, θεωρείται παρά πολύ δύσκολο να αποδοθεί με επιστημονικό τρόπο η 
εννοιολόγηση του όρου της κοινωνίας των πολιτών. Γι’ αυτό και όπως αναφέρει με πολύ 

χαρακτηριστικό τρόπο ο Dekker (2004) δεν καθίσταται δυνατό να οριστεί και να προσδιοριστεί 
επακριβώς ο συγκεκριμένος όρος και έννοια, εξαιτίας της πολυμορφίας και πολυσυνθετότητας που 

επικρατεί στο χώρο δράσης των φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Διαπιστωμένα, 
αναφαίνεται ότι στο χώρο δραστηριοποιούνται θρησκευτικές οργανώσεις, ΜΚΟ (μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις), διεθνείς και τοπικές οργανώσεις βοήθειας, τοπικοί πολιτισμικοί σύλλογοι και φορείς, 

εθελοντικά δίκτυα, οργανώσεις αλληλεγγύης, μη κερδοσκοπικά σωματεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα 
κ.λπ. Σε επίπεδο πόλεων και γειτονιάς, εκτός των άλλων, υφίστανται διάφορα ενεργήματα πολιτών 

μέσα και μέσω κοινωνικών κινημάτων, που συνάδουν περισσότερο με μορφές αυτόνομης 
συλλογικής δράσης, παρά με οργανωσιακή δράση που έχει σχεδιαστεί και πραγματωθεί από μία 
ανώτερη και επίσημη αρχή της κοινωνίας των πολιτών ή/και του τρίτου τομέα. Επίσης, αξίζει να 

τονιστεί και να επισημανθεί ότι οι διάφορες συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών, δεν δρουν 
και πράττουν βάσει κέρδους. Γι’ αυτό και δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη εργασία, 

συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις που έχουν απώτερο σκοπό και στόχο το οικονομικό όφελος και 
κέρδος (Σωτηρόπουλος, 2004). 

Υπό το πρίσμα αυτό, καταδεικνύεται ότι ο όρος κοινωνία των πολιτών, επιδέχεται και χρήζει 

πολλαπλών και πολύμορφων αναγνωσμάτων, αφηγήσεων, ορισμών, νοηματοδοτήσεων και 
ερμηνειών τόσο από τους επιστήμονες – μελετητές όσο και από τους διάφορους αναγνώστες των 

συγκεκριμένων εργασιών. Το στοιχείο που καθορίζει και συνάμα χαρακτηρίζει την κοινωνία των 
πολιτών, ως εκ τούτου, είναι ο μη κερδοσκοπικός και ανιδιοτελής σκοπός των συλλογικοτήτων και 
φορέων της είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες δρουν και αναλαμβάνουν έργο υπό την 

ομπρέλα της (κοινωνίας των πολιτών). Επιπρόσθετα, δεν καθίστανται άμεσα και εις βάθος αντιληπτά 
στους πολίτες, τα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα –τόσο της οργάνωσης όσο και δράσης– των 
περισσότερων ετερόκλητων φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Αναλυτικότερα, 

διακρίνεται ότι οι περισσότεροι φορείς υιοθετούν ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό και ποσοστό τη λογική 
της εθελούσιας προσφοράς και αυτοδιοίκησης, ακόμη και εάν συνεργάζονται με αντίστοιχους 

κρατικούς φορείς (Αφουξενίδης & Αλεξάκης, 2010). Όλα τα παραπάνω και προαναφερόμενα, 
εγείρουν προβληματισμούς, ερωτήματα, συζητήσεις και αναλύσεις σχετικά με τη νοηματοδότηση 
και διασάφηση του όρου και έννοιας της κοινωνίας των πολιτών. Παρ’ όλα αυτά, σημειώνεται ότι η 

κοινωνία των πολιτών συνδέεται σε πρακτικό επίπεδο με ομάδες και συλλογικότητες. Οι 
συγκεκριμένοι φορείς, ενδιαφέρονται για την τοπική ανάπτυξη και διακυβέρνηση, για τον 

εθελοντισμό, για την εξάλειψη των διακρίσεων, για την οικολογική προστασία και ανάπτυξη του 
τόπου τους, για τη φτώχεια, για την ανεύρεση εργασίας –μέσω των δικτύων της– σε μακροχρόνια 
άνεργους και ψυχο-πνευματικά αδυνατούντες κ.ά. (Jackson, 2010).  

Προφανώς, υπογραμμίζεται ότι τα όρια μεταξύ των οργανωτικών χαρακτηριστικών των 
εθελοντικών δικτύων αλληλεγγύης και εθελοντισμού, της χρηματοδότησης των ΜΚΟ από 

εκπροσώπους των πολιτικών φορέων και των κινηματικών δράσεων, είναι δυσδιάκριτα και 
απροσδιόριστα και πολλές φορές υποκινούνται από τα διάφορα πολιτικά κόμματα. Γι’ αυτό το λόγο, 
θεωρείται εντελώς ουτοπική και πολύπλοκη η ορθή και ουσιαστική νοηματοδότηση του όρου 

κοινωνία των πολιτών. Διαπιστωμένα, παρατηρείται από το 1990 και μετά, να υφίσταται μία 
μεταστροφή των μελετητών και συνάμα συγγραφέων (Garton, 2009) σε ιδεολογήματα ερμηνευτικών 

σχημάτων περί κοινωνίας των πολιτών και της διασύνδεσής της με τη δημοκρατική διακυβέρνηση 
τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό χωρικά επίπεδο. Τα συγκεκριμένα σχήματα, αφορούν δύο 
κατηγορίες: α) τις ριζοσπαστικές θεωρήσεις που αντιτίθενται στις ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις των 

εθελοντικών οργανώσεων και φορέων και, β) τις φιλελεύθερες θεωρήσεις, οι οποίες εναντιώνονται 
σε κάθε είδος κρατισμό όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κινηματικών δράσεων των 

συλλογικοτήτων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών (Diamond, 2010). Συνεπώς, διακρίνεται τα 
τελευταία χρόνια μία μεταστροφή και μετάβαση των συγγραφέων που η ενασχόλησή τους αφορά τη 
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συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών, προς το δημοκρατικό μετασχηματισμό των θεσμών και 
λειτουργιών της δημόσιας σφαίρας (Μουζέλης & Παγουλάτος, 2003).  

Σε κάθε περίπτωση, η κοινωνία των πολιτών λειτουργεί σε οποιαδήποτε μορφή υπό τη λογική 

ενσωμάτωσης και χρήσης δημοκρατικών αρχών, κανόνων και ειδικά εφαρμοσμένων πρακτικών, οι 
οποίες προάγουν την καθημερινότητα των πολιτών κατά την τέλεση των ενεργειών και δράσεών 

τους. Ο βαθμός και ο τρόπος ανάπτυξης και ισχυροποίησης ή/και όχι της κοινωνίας των πολιτών, 
συνεπώς, καθορίζει εμπροσθοβαρώς τη θέση των πολιτών μέσα στον πραγματικό μηχανισμό του 
συστήματος του κοινωνικού επιστητού και, κατ’ επέκταση της βελτίωσης των θεσμών και της 

τελέσφορης προς το καλύτερο αλλαγής του πολιτικού κατεστημένου, που επηρεάζει με κάθε τρόπο 
και ποικιλόμορφα τη ζωή τους εν γένει. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, παρατηρείται να υφίσταται 

μία ολοκληρωτική στροφή προσέγγισης από τους ακαδημαϊκούς ερευνητές του αντικειμένου, λόγω 
της ουσιαστικής και επισταμένης εμπειρικής σε όγκο, δεδομένα και επιστημονικά ευρήματα 
ενασχόλησής τους με την κοινωνία των πολιτών. Συνεπαγωγικά, θεωρείται ότι διευκολύνεται μέσω 

του έργου τους, η πιο αποτελεσματική και ουσιώδης αποτύπωση της δράσης των οργανώσεων και 
συλλογικοτήτων που συστήνουν την κοινωνία των πολιτών και, ως εκ τούτου, η καλύτερη και πιο 

κατανοητή απόδοση του συγκεκριμένου όρου και έννοιας. 

3. Η ανάδειξη δράσης της κοινωνίας των πολιτών μέσω των νέων κοινωνικών κινημάτων   

Όσον αφορά τα «νέα κοινωνικά κινήματα», ανακύπτει ένα βασικό ερώτημα σχετικά με το πόσο 

νέα είναι καθώς και με τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, που τα καθιστούν ξεχωριστά 
και αναγνωρίσιμα εν συγκρίσει με τα παραδοσιακά κινήματα, όπως είναι λόγου χάριν τα 

απελευθερωτικά κινήματα και επίσης το εργατικό κίνημα. Τα νέα κοινωνικά κινήματα, ως εκ τούτου, 
προτάσσουν ως προς το περιεχόμενο και την ουσία της καταστατικής τους οργάνωσης και δομής, τη 
συλλογική δράση και πρακτική. Ωστόσο, παρατηρείται ότι πριν τη δημιουργία και διαμόρφωση των 

παραδοσιακών κινημάτων, να εμφανίζονται κινήματα των οποίων η δράση κατατείνει στη διαφύλαξη 
του περιβάλλοντος προς όφελος της κοινωνίας, όπως επίσης και κινημάτων που δρουν και πράττουν 
με μοναδικό γνώμονα την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσω ανάδειξης της ισότητας 

σε όλους τους τομείς και πτυχές της δημόσιας σφαίρας.  Διαπιστωμένα, πλέον, τα νέα κοινωνικά 
κινήματα –μέσω των διάφορων και διαφορετικών συλλογικών πρακτικών τους– αναδεικνύουν την 

ανιδιοτελή τους εικόνα και στίγμα της δράσης τους. Τα κοινωνικά κινήματα, με άλλα λόγια, τα οποία 
δεν θεωρούν ως θεμελιώδη αρχή τους τον κοινωνικό οικονομικά μετασχηματισμό, είναι αυτά που 
αναδεικνύονται και μεγεθύνονται μετά το ’70 στις δυτικές, ιδιαιτέρως κοινωνίες. Χαρακτηριστικά 

δείγματα τέτοιων κινημάτων είναι τα ειρηνιστικά κινήματα, τα κινήματα νεολαίας και το οικολογικό 
κίνημα, τα οποία απηχούν μία άλλη μορφή και στρατηγική οργάνωσης και δράσης, τόσο στο 

περιεχόμενο όσο και στον τρόπο επίτευξης των στόχων τους (Calhoun, 1995).   
Προφανώς τα κινήματα αυτά, απέτυχαν βάσει των ιδρυτικά καταστατικών τους αρχών και 

ανακηρύξεων να μετασχηματίσουν εκ θεμελίων τις κοινωνίες μέσω της κατάληψης και διαχείρισης 

της εξουσίας εκεί που επικράτησαν, γι’ αυτό και άρχισαν να υποχωρούν σταδιακά και να διαλύονται 
εξ ων συνετέθη. Κινήματα όπως τα εθνικοσοσιαλιστικά και τα απελευθερωτικά, σημειώνεται ότι 

απέτυχαν ουσιωδώς, αφού ακολούθησαν μία επαμφοτερίζουσα πορεία μεταξύ κατάληψης της 
εξουσίας και ριζικά κοινωνικού μετασχηματισμού, γεγονός που οδήγησε στον αφανισμό και σε 
πολλές χώρες στην πλήρη εξαφάνισή τους. Η ισχύουσα αδυναμία τους να διαχειριστούν ορθά και 

ακριβοδίκαια –προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών– την εξουσίας τους, έτσι ώστε να παγιώσουν 
την ισότητα και ελευθερία σε όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικά ανθρώπινου επιστητού, αποτέλεσε 

τη βασική αιτία του τέλους τους. Όλα αυτά, έλαβαν χώρα ταυτόχρονα με την εμφάνιση των νέων 
αντισυστημικών κινημάτων στη θέση τους, τα οποία με τη σειρά τους προαναγγέλλουν και 
επαγγέλλονται την πάταξη της γραφειοκρατίας και συνάμα την εξάλειψη του καπιταλισμού και της 

παγκοσμιοποίησης (Wallerstein, 2005).  
Σε μέσες άκρες και βαθμό, διακρίνονται στα νέα κοινωνικά κινήματα τα εξής κάτωθι 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 
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• Τα περισσότερα ΝΚΚ θεωρούν την καθημερινότητα των πολιτών/ανθρώπων ως σκοπό της 
κινηματικής ενασχόλησής τους. 

• Η ουσιαστική αναξιοπιστία των πολιτικών κομμάτων και, δη αυτών που κατέχουν και ασκούν 
την εξουσία στο να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν πιστά τις βουλές/επιθυμίες των 
πολιτών, αποτελεί την κύρια αιτία εμφάνισης και άνθισης των ΝΚΚ.  

• Οι μετέχοντες στην οργάνωση και συλλογικότητα των ΝΚΚ, συνιστούν μέλη της πλήρους 
ετερότητας της κοινωνικής και οικονομικής διαστρωμάτωσης. 

• Οι συλλογικές και μόνο αποκλειστικά διεργασίες των ΝΚΚ, θεωρούνται ότι ορίζουν την 
αφεαυτού λειτουργία και δράση τους. 

• Σίγουρα, ξεχωρίζουν για την πολιτική και κοινωνική ανυπακοή τους, δεν ακολουθούν και 
εφαρμόζουν τα συνηθισμένα σχετικά με νόρμες, κανόνες, στάσεις, αντιλήψεις και 

συμπεριφορές, προβάλλουν πολυποίκιλη και πολυμορφική αντίσταση στις αρχές που είναι 
υπεύθυνες για τη διαφύλαξη του κράτους και την άσκηση της μόνιμης βίας και, επιπλέον, 
υιοθετούν και ενσωματώνουν στη φαρέτρα των μεθόδων και τακτικών των συλλογικών 

αποφάσεών τους, ριζοσπαστικές μορφές δράσης και παραπλάνησης της εξουσίας. 

• Η συμβολική και αξιακή ανάδειξη της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας και, όχι των 
οικονομικών θεμάτων και ζητημάτων που ταλανίζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι, συνιστά το 
κύριο αντικείμενο της κινηματικής δράσης τους. 

• Τα ΝΚΚ ξεχωρίζουν για τον τρόπο διεκδίκησης των αιτημάτων τους, για τη μορφή που 
επιζητούν τις θεσμικές αλλαγές και για τους τρόπους εισχώρησης και συμμετοχής τους στα 

κέντρα λήψης σοβαρών αποφάσεων σχετικά με το βιώσιμο μέλλον των πολιτών. Με άλλα 
λόγια, διακρίνονται για τον πλουραλισμό των ιδεών και αξιών τους όσον αφορά του 
συλλογικού τρόπου και μορφής λειτουργίας και δράσης τους (Johnston et al., 1994).  

Σε κάθε περίπτωση, τα επιστημονικο-εμπειρικά δεδομένα και ευρήματα μακροχρόνιων και 
πολλαπλών ερευνών και αναλύσεων, εδραιώνουν και τεκμηριώνουν τη δυναμική απήχηση των ΝΚΚ 

κατά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 στις χώρες του δυτικού κόσμου. Επίσης, προτάσσουν ένα νέο 
πεδίο κινηματικής λογικής και δράσης, που εδράζεται στις αρχές της ανιδιοτελούς αλληλεγγύης και 
πολιτικής φιλαλληλίας (Tilly, 2004). Οι κινητοποιήσεις των παλαιών και παράλληλα παραδοσιακών 

κινημάτων για την κατάργηση του δουλεμπορίου στη Βρετανία και στις ΗΠΑ, συνιστούν τον 
πρόδρομο των εκστρατειών και καμπανιών των σύγχρονων δικτύων των ΝΚΚ για την προάσπιση 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Καταληκτικά, επισημαίνεται ότι στις αρχές 
λειτουργίας και δράσης των κινημάτων του παρελθόντος, συναντάμε χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
που συνάδουν με την εμφάνιση και συλλογική οργάνωση και δράση των νέων κοινωνικών κινημάτων 

(Keck & Sikkink, 1998). 

4. Φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

Οι διάφορες οργανώσεις και φορείς που συγκροτούν την κοινωνία των πολιτών, ταξινομούνται 
βάσει των δομικών τους χαρακτηριστικών σε: α) σωματειακές, οι οποίες ως επί το πλείστον 
εξυπηρετούν και προασπίζονται τα συμφέροντα μίας συγκεκριμένης ομάδας ή/και οργάνωσης, γι’ 

αυτό και ξεχωρίζουν για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικά γνώρισμά τους, β) άτυπες, οι οποίες 
συγκροτούνται κάθε φορά στη λογική των ιδιότυπων ατομικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των 

διάφορων οργανώσεων και, γ) θεσμικές, οι οποίες είναι θεσμικά κατοχυρωμένες και οι ενέργειες των 
ατόμων/πολιτών που τις συγκροτούν, δύνανται πολλές φορές να εκπροσωπούν ακόμη και τα 
συμφέροντα του κράτους (Τενεκίδης, 1981). Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας 

ομάδας είναι οι γιατροί, που αφενός, εργάζονται και βιοπορίζονται προς ίδιον όφελος, αφετέρου, 
εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κράτους, όσον αφορά τον πολύ κρίσιμο και ιδιαιτέρως στρατηγικό 

τομέα για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους, όπως είναι η υγεία (Μαυροκορδάτος, 2001). Η ομάδα 
των ιατρών, συνεπώς, αποτελεί μία ισχυρή συντεχνία ή/και ομάδα συμφερόντων, η οποία ασκεί 
τεράστια οριζόντια και ποικιλόμορφη επίδραση στη λειτουργία του επιτελικού κράτους (Olson, 
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1991). Με άλλα λόγια, αναγνωρίζεται ότι η κοινωνία των πολιτών, αποτελείται συγκεκριμένα από 
οργανωμένες ομάδες/φορείς οι οποίες ξεχωρίζουν και διακρίνονται για την: α) ισχυρή πίεση που 
ασκούν στους συστημικά εξουσιαστικούς μηχανισμούς λειτουργίας του κράτους και, υπό την έννοια 

αυτή, δύνανται να τοποθετηθούν είτε στους κόλπους των ομάδων συμφερόντων (interest groups) είτε 
των ομάδων πίεσης (pressure groups), β) τα σχεδιασμένα εγχειρήματά τους, στοχεύουν στην 

οργανωμένη προάσπιση και διαφύλαξη των κοινών τους συμφερόντων και, γ) έχουν πολυεπίπεδη 
παρουσία σε όλους τους τομείς της δημόσιας σφαίρας. Προφανώς οι άνωθεν αναφορές και ορολογίες, 
να προκαλούν ανησυχία, φόβο και δέος στον απλό πολίτη, σχετικά με τους σκοπούς και στόχους της 

δράσης τους, όπως επίσης και της προσφοράς τους στα κοινά (Svetlik, 1991).  
Σε κάθε περίπτωση, διαπιστώνεται ότι οι συγκεκριμένες ομάδες/φορείς/οργανώσεις, 

εδράζονται στην καθολικά συλλογική δράση, που συνιστά την απόλυτη έκφραση και λειτουργία της 
κοινωνίας των πολιτών (Timmons & Amy, 2000). Οι αμφισβητήσεις που εγείρονται σχετικά με τον  
τρόπο ίδρυσης τον διάφορων οργανώσεων, με τη μορφή σύνθεσή τους, με τους απώτερους στόχους 

των μελών τους και με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της οντότητάς τους 
(οργανώσεων/φορέων/συλλόγων κ.λπ.), διαμορφώνουν ένα σκιώδες πέπλο για τα κίνητρα της 

συλλογικής δράσης τους και για τις επιλογές των μελών τους αναφορικά με τη στρατηγική και τις 
μεθόδους λειτουργίας τους (Vartola, 2000). Υπό το πρίσμα του εγχειρήματος μιας μορφολογικής 
ή/και οιασδήποτε άλλης ταξινόμησης των συγκεκριμένων οργανώσεων ή/και ομάδων, απολήγουμε 

στις παρακάτω κατηγορίες: α) σε εκείνες που δραστηριοποιούνται και ενεργούν μέσω εκτενούς και 
επισταμένης δράσης, εδρασμένες σε δάνειες αρχές όλων των προηγούμενων αναφορών και 

παραδοχών, σχετικά με τον τρόπο συλλογικής δράσης των διάφορων οργανώσεων και φορέων που 
οικοδομούν και διαμορφώνουν την κοινωνία των πολιτών, β) σε εκείνες που προωθούν με 
οιονδήποτε τρόπο και μορφή τα διάφορα ιδεολογικο-πολιτικά ζήτημα και θέματα και, γ) σε εκείνες 

που προασπίζουν με οιονδήποτε κόστος και τακτική μία συγκεκριμένη κοινωνική κατηγορία ή/και 
ομάδα πολιτών (Van Til, 1988).   

Με βάση τα υποκείμενα και τη συλλογική τους δράση στην κοινωνία των πολιτών, καθίσταται 

στις παρακάτω γραμμές, μία προσπάθεια παράθεσης των σημαντικότερων οργανώσεων, φορέων 
ή/και ομάδων που (Willetts, 1989) δραστηριοποιούνται σ’ αυτήν: 

• Γειτονικές ή Κοινοτικές Οργανώσεις (Neighborh), 

• Οργανώσεις Αυτοχθόνων (Organizations of Indigenous People), 

• Θρησκευτικές Οργανώσεις (Religious Groups), 

•  Νεανικές Οργανώσεις (Youth Club), 

• Ακαδημαϊκές Οργανώσεις (Academic Groups), 

• Οργανώσεις Βάσεις (Grass Roots Movements), 

• Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (Environmental Organizations), 

• Οργανώσεις Λαϊκής Βάσης (People's Organizations), 

• Γυναικείες Οργανώσεις (Women's Associations), 

• Οργανώσεις Ερευνητικού Χαρακτήρα (Research Groups), 

• Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις (Non Profit Organizations), 

• Ομάδες Αυτοβοήθειας (Self Help), 

• Συνδικάτα (Trade Unions), 

• Εθελοντικές Οργανώσεις (Voluntary Organizations), 

• Μη κυβερνητικές Οργανώσεις (Non Governmental Organizations), 

• Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (International NGOs), 

• Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών (Civil Society Organizations), 

• Άτυπες Οργανώσεις (Informal Organizations), 

• Ανεξάρτητες Οργανώσεις (Independent Organizations), 

• Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Cooperative Organizations), 
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• Οργανώσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Groups), 

• Καταναλωτικές Οργανώσεις (Consumer Groups).  

Οι οργανώσεις, φυσικά, που διαθέτουν τους περισσότερους οικονομικούς πόρους και πολιτική 
υποστήριξη, μετατρέπονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε συνιστώσες που αναπτύσσουν δράση 
αυτόνομη και ανεξέλεγκτη, η οποία δεν  υπόκειται εντοπισμού και προφανώς εξάλειψης ή/και 

περιστολής. Παρά ταύτα, αποδεικνύεται ότι η ιστορία θέτει δικούς της κανόνες και δικλείδες 
ασφαλείας, οι οποίες λειτουργούν δίκην κοινωνικής ισορροπίας και δικαιοσύνης, προφανώς, στο 

μέτρο του δυνατού (Τσουκαλάς, 1981). Εκτός των άλλων, διακρίνεται ότι στις πιο πολλές οικονομικά 
αναπτυγμένες και ευνομούμενες χώρες, όπως είναι οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία και η Σκανδιναβία, 
οι διάφορες οργανώσεις συνυφαίνονται αναπόδραστα με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και, κατ’ 

επέκταση, με τον τομέα της αγοράς. Υπό τη συλλογιστική αυτή, διαφαίνεται ότι οι περισσότερες 
οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, έχουν εκ συστάσεώς τους ως βασικό κανόνα τη 

συνεργασία ή/και διαπραγμάτευση διαμέσου διαβουλεύσεων με τις δημόσιες και πολιτειακές αρχές 
και, όχι τις συγκρουσιακές πρακτικές ή/και διαμαρτυρίες (Χουλιάρας, 1998). Η θέαση των 
οργανώσεων αυτών, ωστόσο, υπό διαφορετική οπτική γωνία και σκοπιά, δεν οδηγεί σε ένα διαυγές 

ή/και σχετικά ευδιάκριτο συμπέρασμα για το έργο που παρέχουν στην κοινωνία των πολιτών 
(Williamson, 1985). 

5. Συμπεράσματα 

Σίγουρα, δεν πρόκειται ποτέ να αποδοθεί επακριβώς και σε όλο το νόημά του ο όρος της 
κοινωνίας των πολιτών. Ανέκαθεν διαφαίνεται ότι όλοι οι ορισμοί που αποδόθηκαν σε σχέση με το 

νόημα του περιεχομένου του συγκεκριμένου όρου, λειτουργούσαν και λειτουργούν εν είδει ενός 
ιδεότυπου ή/και υπόθεση εργασίας μιας άλλης τάξης πραγμάτων και, όχι φυσικά, της επιστητής και 

ζώσας πραγματικότητας της δημόσιας σφαίρας. Επομένως, αναγνωρίζεται ότι όλοι οι επιστήμονες 
και ειδήμονες που ασχολούνται με την ανάλυση και ερμηνεία του συγκεκριμένου γνωστικού 
αντικειμένου, αναπτύσσουν τύπους εννοιών γύρω από τον όρο της κοινωνίας των πολιτών, που στην 

ουσία είναι ανεδαφικοί και φαντασιακοί, καθώς δεν έχουν καμία σχέση με τη σύγχρονη κοινωνικο-
οικονομική και πολιτική κατάσταση. Σε μία πιο διασταλτική απόδοση του ορισμού της κοινωνίας 

των πολιτών, παρατηρείται ότι ένα μέρος ή/και τμήμα των πολιτών, που διαθέτει ένα υψηλό 
πολιτισμικό επίπεδο και ενδιαφέρεται περισσότερο για την καθημερινότητά του, ενεργοποιείται 
περισσότερο σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να επιλύει μόνο του τα προβλήματα που ταλανίζουν την 

ποιότητα της οικογενειακής του ζωής. Υπό το φως των άνωθεν αναφορών, διακρίνεται η 
θεσμοποίηση και συνάμα σύνδεση ορισμένων ομάδων ή οργανώσεων που δρουν συλλογικά σε 

τοπικό επίπεδο, με τα διάφορα κέντρα εξουσίας, για την εδραίωση και εξάπλωσή τους σε όλα τα 
πεδία και τομείς της κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό, απορροφούνται και αφομοιώνονται από την 
εκάστοτε πολιτική εξουσία, την οποία παρεμπιπτόντως, αντιμάχονται για το γενικό καλό, 

καθιστώντας στην ουσία τον ίδιο τους τον εαυτό εχθρό επιτυχίας των ενεργημάτων κατά του 
ατομικού τους συμφέροντος και κατ’ επέκταση του συστήματος.  
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ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ :  

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ 
 

Οικονόμου Αναστασία 

Δρ. Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
 

Περίληψη 

Στο παρόν κείμενο επιχειρείται η  διερεύνηση της θέσης του Κορνήλιου Καστοριάδη για τη 

σημασία της αυτονομίας  στην αυτοδιοίκηση και στην κοινωνική και πολιτική ζωή, ώστε να 
περιοριστούν οι αιτίες που δημιουργούν κοινωνικές ανισότητες. Ο Καστοριάδης  θεωρεί ως 
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απαραίτητο όρο της ατομικής αυτονομίας τη δυνατότητα συμμετοχής του ατόμου στη διαμόρφωση 
του νόμου και τη λήψη των αποφάσεων. Συνεπώς, η ατομική αυτονομία συνδέεται άμεσα με τη 
συλλογική. Το πολίτευμα της άμεσης δημοκρατίας είναι αυτό που παρέχει τη δυνατότητα στους 

πολίτες να συμμετέχουν εξίσου στη λήψη των κοινών  αποφάσεων. Το ιδεώδες της άμεσης 
δημοκρατίας μπορεί σήμερα να εφαρμοστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου έχουμε να κάνουμε με 

μικρότερες διαστάσεις κοινοτήτων και οδηγεί  στην ατομική και συλλογική ευημερία αμβλύνοντας 
τις κοινωνικές  αντιθέσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την  
παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η αναλυτική φιλοσοφική μέθοδος, η οποία υποστηρίζεται με 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
 

Λέξεις κλειδιά: αυτονομία, αυτοδιοίκηση, Καστοριάδης 

1. Εισαγωγή 

Το παρόν κείμενο αποσκοπεί στη διερεύνηση της θέσης του  Κορνήλιου Καστοριάδη για τη 

σημασία της αυτονομίας στην αυτοδιοίκηση και στην κοινωνική και πολιτική ζωή των πολιτών, ώστε 
να περιοριστούν οι αιτίες που δημιουργούν κοινωνικές ανισότητες. Στο πλαίσιο αυτό προσδιορίζεται 

αρχικά η έννοια της αυτονομίας  στην καστοριαδική φιλοσοφία. Αυτόνομη καλείται η κοινωνία που 
αυτοθεσμίζεται ρητά, έχει δηλαδή συνείδηση του γεγονότος ότι είναι η ίδια πηγή της θέσμισής της 
και όχι κάποια εξωκοινωνική πηγή, αλλά ταυτόχρονα είναι ικανή να αμφισβητεί ρητά τους νόμους 

που η ίδια θεσπίζει. Επιπλέον, αναδεικνύεται ως απαραίτητος όρος της ατομικής αυτονομίας η 
δυνατότητα συμμετοχής του ατόμου στη διαμόρφωση των νόμων και τη λήψη των αποφάσεων. Κατά 

αυτόν τον τρόπο, διαπιστώνεται η σύνδεση της ατομικής με τη συλλογική αυτονομία. 
     Το πολίτευμα της άμεσης δημοκρατίας είναι αυτό που επιτρέπει στους πολίτες να 

συμμετέχουν εξίσου  στη λήψη των κοινών αποφάσεων. Η εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίας στην 

τοπική αυτοδιοίκηση, όπου έχουμε να κάνουμε με μικρές δομές κοινοτήτων, αποτελεί σήμερα 
αναγκαιότητα και πρακτική επιδίωξη των σύγχρονων κοινωνικών δυνάμεων. Σε αυτή την περίπτωση, 
η αυτοδιαχείριση και  η  συμμετοχικότητα οδηγούν στην ατομική και συλλογική ευημερία 

αμβλύνοντας τις κοινωνικές  αντιθέσεις και ανισότητες που συμβάλλουν στη δημιουργία ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα είναι η αναλυτική φιλοσοφική μέθοδος, 

δηλαδή η ανάλυση της θέσης του Κορνήλιου Καστοριάδη για τη σχέση αυτονομίας και 
αυτοδιοίκησης. Βέβαια, η ερευνητική αυτή προσπάθεια, όπως και κάθε έρευνα, υποστηρίζεται με 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Τα αποτελέσματα της παρούσα έρευνας συνίστανται στα εξής: 

- επαφή με τη φιλοσοφική σκέψη του Καστοριάδη και εξοικείωση με έννοιες όπως αυτονομία, 
άμεση δημοκρατία και αυτοδιοίκηση 

-κατανόηση της ανάγκης εφαρμογής της άμεσης δημοκρατίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, με 
σκοπό να εξομαλυνθούν οι κοινωνικές ανισότητες που συμβάλλουν στη δημιουργία ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων 

-συνειδητοποίηση της ανάγκης συμμετοχής του ατόμου στα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, 
ώστε να επιτευχθεί η ατομική και κοινωνική ευημερία. 
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2.3 Αυτονομία 

Η έννοια της αυτονομίας είναι καθοριστικής σημασίας  στην καστοριαδική φιλοσοφία και 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής πολιτείας: «Αυτόνομα άτομα, 

πλήρως, μπορούν μόνο να υπάρξουν σε μια αυτόνομη, δηλαδή πλήρως δημοκρατική, κοινωνία, και 
αντιστρόφως» (Καστοριάδης,2001:66). 

   Προτού αποσαφηνίσουμε τη σημασία της λέξης αυτονομία, θα πρέπει να εξετάσουμε την 
ιστορική της αναφορά στον Θουκυδίδη, την οποία άλλωστε επικαλείται και ο Καστοριάδης. 
Συγκεκριμένα, όταν ο Θουκυδίδης θέλει να χαρακτηρίσει μια πόλη ως ελεύθερη, τη χαρακτηρίζει 

«αὐτόνομον, αὐτόδικον καὶ αὐτοτελῆ»( Καστοριάδης, 1999:31).Αυτόνομος, διότι δίνει η ίδια στον 
εαυτό της τους νόμους της. Αυτόδικος, διότι τα δικά της δικαστήρια αποφασίζουν για όλες τις 

υποθέσεις που είναι δυνατόν να προκύψουν. Αυτοτελής, που είναι και το πιο σημαντικό, σημαίνει 
ότι η πόλις αυτοκυβερνάται (στα αρχαία ελληνικά οι «ἐν τῷ τέλει» είναι οι κυβερνώντες). Άρα μια 
πολιτεία είναι ένα σύνολο πολιτών που κυβερνούν οι ίδιοι τον εαυτό τους, εφόσον οι βασικές 

αποφάσεις της πολιτικής ζωής της κοινότητας, είτε εσωτερικής είτε εξωτερικής φύσεως, 
λαμβάνονται από την εκκλησία του δήμου. Συνεπώς, καταλήγει ο Καστοριάδης ( Καστοριάδης, 1990 

:119), αν δεν είμαστε αυτόνομοι, αυτόδικοι και αυτοτελείς δεν μπορούμε να πούμε ότι ζούμε σε 
δημοκρατία. 

   Ας εξετάσουμε τώρα πότε μία κοινωνία θεωρείται αυτόνομη σύμφωνα με τον σύγχρονο 

στοχαστή. Οι κοινωνίες, οι οποίες θέτουν υπό αμφισβήτηση την ίδια τους τη θέσμιση και τις 
κοινωνικές φαντασιακές σημασίες τους, αυτές είναι αυτόνομες (Καστοριάδης, 1995) . Στη 

δημιουργία αυτόνομων κοινωνιών συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό η δημοκρατία και η φιλοσοφία, οι 
οποίες θραύουν το κλείσιμο της θεσμισμένης κοινωνίας και ανοίγουν ένα χώρο, στον οποίο οι 
δραστηριότητες της σκέψης και της πολιτικής οδηγούν στην αμφισβήτηση, όχι μόνο της δεδομένης 

μορφής της κοινωνικής θέσμισης, αλλά και των θεμελίων της (Καστοριάδης, 1995). 
   Κατά το φιλόσοφο υπάρχουν δύο είδη αυτονομίας: η ατομική και η συλλογική. Η μια δεν 

μπορεί να υπάρχει ανεξάρτητα από την άλλη. Η πρώτη έγκειται στο στοχασμό και τον αναστοχασμό 

του ατόμου στα περιεχόμενα του ασυνείδητου και στην επιλογή μεταξύ των ενορμήσεων και των 
ιδεών του, του τι και πώς θα προσπαθήσει να πραγματώσει. Έτσι, όταν το άτομο στοχάζεται πάνω 

στα περιεχόμενα του ασυνειδήτου του, μπορεί και στοχάζεται πάνω στη σχέση του με τους άλλους 
και πάνω στα περιεχόμενα αυτής της σχέσης του (Καρύτσας, 2001). Για να είναι όμως δυνατή μια 
τέτοια αναστοχαστική στάση του ατόμου, πρέπει η κοινωνία να λειτουργεί προς αυτήν την 

κατεύθυνση και να ενθαρρύνει ουσιαστικά αυτή τη σχέση.  
  Μιλάμε λοιπόν για μια αυτόνομη κοινωνία, που αυτοθεσμίζεται ρητά, έχει δηλαδή σαφή 

συνείδηση του γεγονότος ότι αυτή η ίδια είναι η πηγή της θέσμισής της, αλλά προπάντων είναι ικανή  
να αμφισβητεί ρητά τους νόμους που η ίδια θεσπίζει (Καστοριάδης, 1992). 

   Μια αυτόνομη κοινωνία είναι αρχή των σημασιών που αυτή δημιουργεί. Ξέρει δηλαδή, ότι 

οι σημασίες εντός και δια των οποίων ζει και είναι ως κοινωνία, είναι δικό της έργο και μόνο. Ας μην 
ξεχνάμε πως αυτόνομος σημαίνει, κυριολεκτικά και ουσιαστικά: αναγνώριση εκ μέρους της 

κοινωνίας ότι είναι πηγή και αρχή του εαυτού της και παραδοχή της απουσίας κάθε εξωκοινωνικής 
Νόρμας ή Νόμου που θα επιβαλλόταν στην κοινωνία (Καστοριάδης, 1995:296) . Βέβαια, για το 
στοχαστή, μια επιπλέον προϋπόθεση για την αυτονομία του ατόμου είναι η παραδοχή της θνητότητάς 

του, ότι δηλαδή δεν υπάρχει μετά θάνατον ζωή, δεν υπάρχει «επέκεινα» (Καστοριάδης, 1995). Μόνο 
με βάση αυτή τη βαθιά πεποίθηση μπορεί το άτομο να ζήσει αληθινά ως αυτόνομο ον και να καταστεί 

δυνατή μια αυτόνομη κοινωνία. 
   Ο Καστοριάδης θεωρεί επίσης ως απαραίτητο όρο της ατομικής αυτονομίας σε σχέση με την 

κοινωνία, τη δυνατότητα συμμετοχής του ατόμου στη διαμόρφωση του νόμου και στη λήψη των 

αποφάσεων. Αυτόνομο είναι το άτομο που αναγνωρίζει στους νόμους της κοινότητας τους δικούς 
του νόμους, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται όταν το άτομο συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων και 

στη θέσπιση των νόμων, ανεξαρτήτως του αν η γνώμη του πλειοψήφησε ή όχι (Καστοριάδης, 2001). 
Συνεπώς, η ατομική αυτονομία συνδέεται άμεσα με τη συλλογική. 
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2.4 Άμεση Δημοκρατία 

Ο Καστοριάδης τάσσεται υπέρ της άμεσης δημοκρατίας, όπως έλαβε χώρα τον 5ο αι. π.Χ. στην 
Αθήνα και αποστρέφεται κάθε έννοια αντιπροσώπευσης. Κατά τα λεγόμενά του: «Η μεγάλη πολιτική 

κλασική φιλοσοφία αγνοούσε την έννοια της αντιπροσώπευσης» (Καστοριάδης1995:190).  Άλλωστε 
οι αρχαίοι θεωρούσαν πως κανείς δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει τον πολίτη στην Εκκλησία του 

δήμου (Καστοριάδης, 1999). Ο φιλόσοφος  σχολιάζει σχετικά με το θέμα της αντιπροσώπευσης: «Η 
ιδέα ότι κάποιος μπορεί να με εκπροσωπήσει, θα μου φαινόταν ανυπόφορα υβριστική, αν δεν ήταν 
τελείως κωμική» ( Castoriadis,1997: 66). Αληθινή δημοκρατία σημαίνει κατά τον Καστοριάδη, 

άμεση συμμετοχή όλων των πολιτών σ’ όλες τις μορφές εξουσίας, (κυβερνητική, νομοθετική,  
δικαστική, εκτελεστική), πράγμα το οποίο είχε επιτευχθεί στην αρχαία Αθήνα και σε άλλες ελληνικές 

πόλεις. Έκτοτε όλα τα πολιτεύματα που αυτοαποκαλούνται «δημοκρατίες» ψεύδονται και 
εξαπατούν, διότι χρησιμοποιούν το όνομα ως περιτύλιγμα για να αποκρύψουν το ολιγαρχικό και 
αντιδημοκρατικό χαρακτήρα τους. Οι σημερινές δημοκρατίες είτε χαρακτηρίζονται 

«κοινοβουλευτικές» είτε «αντιπροσωπευτικές», στην ουσία δεν είναι τίποτε από τα δύο, παρά μόνο 
φιλελεύθερες ολιγαρχίες, αφού οι ολίγοι λαμβάνουν τις αποφάσεις, νομοθετούν, δικάζουν, 

κυβερνούν, προς όφελος όχι των κατώτερων και αδυνάμων, αλλά των ισχυρών και της οικονομικής 
ολιγαρχίας (Καστοριάδης, 1999). 

    Η δημοκρατία είναι για τον Καστοριάδη, ένας όρος που έχει υποστεί μια τρομερή 

«εκπόρνευση», όπως και τόσοι άλλοι όροι σήμερα. Προκειμένου λοιπόν να ξεφύγουμε απ’ αυτήν την 
«κακοφωνία», όπως ο ίδιος ισχυρίζεται (Καστοριάδης,2001 :70), πρέπει να επανέλθουμε στην αρχική 

σημασία της λέξης «δημοκρατία». Δημοκρατία δε σημαίνει να υφίστανται τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
η έλλειψη λογοκρισίας ή εκλογές οποιουδήποτε τύπου. Όλα αυτά θεωρούνται επακόλουθα της 
δημοκρατίας. Δημοκρατία είναι το κράτος του δήμου και δήμος είναι ο λαός, συνεπώς δημοκρατία 

είναι η εξουσία του λαού. Το ερώτημα που προκύπτει κατά το φιλόσοφο είναι το εξής: «Σε ποια χώρα 
σήμερα, τολμάει κανείς να πει ότι είναι πραγματοποιημένη η εξουσία του λαού; Εντούτοις αυτή η 
εξουσία είναι εγγεγραμμένη στα συντάγματα των Δυτικών χωρών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται 

και η δική μας, με το όνομα της λαϊκής κυριαρχίας» (Καστοριάδης, 2001 :71). 
    Ο Καστοριάδης εντοπίζει τρεις βασικές διαφορές της άμεσης δημοκρατίας της αρχαίας 

Ελλάδας σε σχέση με τη νεότερη δημοκρατική αντίληψη. Οι διαφορές αυτές επικεντρώνονται στην 
αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στο λαό ή στην κοινότητα αφ’ ενός και στους ειδήμονες ή το κράτος 
(τους κυβερνώντες) αφ’ ετέρου: 

α) Ο λαός στην αρχαία ελληνική δημοκρατία διαφέρει από τους «αντιπροσώπους» των 
σύγχρονων κρατών. Οι αρχαίοι δεν γνωρίζουν την απατηλή έννοια της αντιπροσώπευσης του λαού. 

Τόσο για τον Ηρόδοτο (Ηρόδοτος, Ἱστορίαι, 3, 80) όσο και για τον Αριστοτέλη,( Αριστοτέλης, 
Ἀθηναίων Πολιτεία, 41, 2),  η δημοκρατία είναι η εξουσία του δήμου, που δε δέχεται κανένα 
περιορισμό όσον αφορά τη νομοθεσία και στην οποία η επιλογή των αρχόντων γινόταν με κλήρο ή 

εκ περιτροπής (με σειρά δηλαδή).  
   Σήμερα, από τη στιγμή που υπάρχουν μόνιμοι «αντιπρόσωποι», η πολιτική δραστηριότητα 

και πρωτοβουλία έχουν αφαιρεθεί από το σώμα των πολιτών για να ανατεθούν στο περιορισμένο 
σώμα των αντιπροσώπων, οι οποίοι τις χρησιμοποιούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να στερεώσουν τη θέση 
τους και να δημιουργήσουν συνθήκες για να επηρεάσουν την έκβαση των προσεχών «εκλογών» 

(Καστοριάδης, 1995). Συνεπώς η αντιπροσώπευση είναι μια αρχή ξένη προς τη δημοκρατία. 
Άλλωστε δεν μπορεί να θεωρηθεί δημοκρατία η δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν στις 

πολιτικές διαδικασίες μια φορά στα πέντε χρόνια, μόνο δηλαδή στις εκλογές (Ευαγγελόπουλος, 
2009).  

β) Ο λαός της άμεσης δημοκρατίας αντιπαρατίθεται προς τους ειδήμονες. Για τους αρχαίους 

Έλληνες δεν υπάρχουν ειδικοί σε θέματα πολιτικής. Η γνώμη όλων έχει την ίδια σημασία και ο 
καθένας μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του στην εκκλησία του δήμου. Συνεπώς, δεν υπάρχει επιστήμη 

ή τέχνη των πολιτικών πραγμάτων, ενώ σε πεδία που αναμφισβήτητα απαιτείται συγκεκριμένη 
γνώση ή τέχνη υπάρχουν οι ειδικοί. Την άποψη αυτή, κατά τον Καστοριάδη, εκφράζει ο Πλάτων 
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στον Πρωταγόρα, (Πλάτων, Πρωταγόρας, 322a-323a) όταν αναφέρει ότι οι Αθηναίοι παίρνουν τη 
γνώμη των τεχνικών, όταν πρόκειται να κατασκευάσουν τείχη ή πλοία, αλλά ακούουν τον 
οποιοδήποτε σε θέματα πολιτικής. 

   Ο Καστοριάδης, σχετικά με το θέμα της επιλογής των ειδικών σε τεχνικά ζητήματα, θεωρεί 
ότι αυτή πρέπει να γίνεται με κριτήριο την ικανότητα των ειδικών ( Καστοριάδης ,1995 ). Η εκλογή 

των ειδημόνων κινητοποιεί μια δεύτερη αρχή: ο καλός κριτής του ειδικού δεν είναι ένας άλλος 
ειδικός, αλλά ο χρήστης, αυτός που χρησιμοποιεί το προϊόν της εργασίας του. Γι’ αυτό, καταλήγει ο 
φιλόσοφος, για όλες τις δημόσιες υποθέσεις, ο καλύτερος κριτής είναι ο χρήστης, ο λαός δηλαδή  

(Αριστοτέλης, Πολιτικά, Γ11, 1282a 20-24). 
γ) Η κοινότητα της αρχαίας Ελλάδας ευρίσκεται σε αντίθεση προς το σύγχρονο «κράτος». Η 

αρχαία ελληνική πόλις δεν μπορεί να ονομασθεί κράτος με την έννοια που έχει ο όρος αυτός σήμερα, 
δηλαδή την έννοια ενός μηχανισμού ανεξάρτητου και ξέχωρου από την κοινωνία. Άλλωστε η αρχαία 
ελληνική κοινότητα είναι πόλις και όχι κράτος, με κυρίαρχη δύναμη την εξουσία του λαού. Η 

πραγματικότητα όμως είναι ότι στην αρχαία Αθήνα την εξουσία δεν ασκούσε εξ ολοκλήρου ο λαός, 
αλλά στα αξιώματα εκλέγονταν άτομα από τις τρεις ανώτερες τάξεις – τους πεντακοσιομεδίμνους, 

τους ιππείς και τους ζευγίτες – και όχι από την τέταρτη τάξη – τους θήτες – οι οποίοι είχαν μόνο το 
δικαίωμα συμμετοχής στην εκκλησία του δήμου και στη συγκρότηση των δικαστηρίων ( 
Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 7, 3). Συνεπώς, το γεγονός ότι οι θήτες εξαιρούνταν από τα 

ανώτατα αξιώματα αποτελούσε μία αδυναμία, ένα κενό στο πλέγμα της απόλυτης δημοκρατίας 
(Οικονόμου, 2015). 

   Το γεγονός ότι ο Καστοριάδης προβάλλει το παράδειγμα της άμεσης δημοκρατίας της 
Αθήνας ως ουσιαστικής δημοκρατικής και αυτόνομης κοινωνίας, στάθηκε αφορμή να κατηγορηθεί 
ο στοχαστής ως προγονόπληκτος με εμμονή στην κλασική Ελλάδα. Ο ίδιος απαντά: «Η αρχαία 

Ελλάδα δεν είναι πρότυπο, ούτε μοντέλο προς μίμηση, όπως άλλωστε δεν μπορεί να είναι κανένα 
ιστορικό έργο σε οποιονδήποτε τομέα. Θεωρώ, όμως, ότι μπορεί να λειτουργήσει για μας σαν 
γονιμοποιό σπέρμα, δεδομένου ότι μας επιτρέπει να δούμε εν τη γενέσει τους πληθώρα στοιχείων 

πάντοτε επίκαιρων – μπορεί και πρέπει να είναι για μας κέντρισμα, έμπνευση και πηγή ιδεών»( 
Καστοριάδης, 1999). Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να θεωρηθεί το πρόταγμα της άμεσης δημοκρατίας 

της αρχαίας Ελλάδας και να μην εκληφθεί ως έντονος ελληνοκεντρισμός που χαρακτηρίζει την 
καστοριαδική σκέψη. Άλλωστε όπως ο ίδιος ισχυρίζεται: «Αυτοί που πιστεύουν ότι εμπνέομαι 
αποκλειστικά ή κατά βάση από την αρχαία Ιστορία, απλά δεν μ’ έχουν διαβάσει. Ο στοχασμός μου 

δεν εκκίνησε από την αθηναϊκή δημοκρατία ... αλλά από το εργατικό κίνημα της εποχής μας» 
(Καστοριάδης, 1997: 73. Prat, 2009). 

    Η εφαρμογή όμως του παραδείγματος της άμεσης δημοκρατίας της αρχαίας Ελλάδας στη 
σύγχρονη πραγματικότητα, προϋποθέτει την ύπαρξη μιας πολιτικής κοινότητας περιορισμένης σε 
αριθμό. Για το λόγο αυτό ο Καστοριάδης έχει κατηγορηθεί ότι παρουσιάζει ένα μοντέλο άμεσης 

δημοκρατίας που δεν μπορεί να υλοποιηθεί στις σύγχρονες, πολυπληθείς, πολιτικές κοινότητες. Ο 
ίδιος απαντά τα εξής: «Τι σημαίνει, σε αυτή την κλίμακα – των πολύ μεγάλων κοινοτήτων – άμεση 

δημοκρατία; Σημαίνει ότι απορρίπτουμε τις λύσεις που, δυνάμει, οδηγούν σε αλλοτριωτικές 
πολιτικές δομές, κι ότι επιζητούμε τις λύσεις που δίνουν τη μεγαλύτερη δυνατή εξουσία σε 
κοινότητες των οποίων οι διαστάσεις επιτρέπουν την άμεση   διακυβέρνηση ή τις λύσεις που 

μεγιστοποιούν την συμμετοχή των πολιτών στις  αποφάσεις  και  τον  έλεγχό  τους  πάνω  σε όσα 
γίνονται στις ενότητες, των οποίων η διάσταση (ή στα θέματα, των οποίων η φύση) δεν επιτρέπουν 

την άμεση αυτοκυβέρνηση» (Ευαγγελόπουλος, 2009 :59-60, Καστοριάδης, 1990 : 129). 

2.5 Τοπική αυτοδιοίκηση 

Η άμεση δημοκρατία  μπορεί να εφαρμοστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου έχουμε να 

κάνουμε με μικρότερα μεγέθη και διαστάσεις κοινοτήτων. Ο Καστοριάδης αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Για να τραφεί αυτή η άμεση δημοκρατία πρέπει να είναι πραγματικά άμεση 

δημοκρατία σε ένα ορισμένο επίπεδο, πρέπει να είναι οιονεί αθηναϊκού τύπου δημοκρατία στο 
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επίπεδο της βάσης∙ δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο κοινών ή κοινοτήτων αποκεντρωμένων και 
αυτοκυβερνημένων. Οι άνθρωποι πρέπει να παιδευτούν στην αυτονομία, στην αυτοδικία και στην 
αυτοτέλεια στο επίπεδο ή στις διαστάσεις μιας πόλης μεταξύ 20 και 50 ή έστω και 100 χιλιάδων 

κατοίκων ή στις διαστάσεις ενός εργοστασίου, όταν πρόκειται για την παραγωγική αυτοδιαχείριση, 
ή στις διαστάσεις συνεταιρισμών 5-10 χωριών. Μ’ αυτές τις διαστάσεις οι άνθρωποι μπορούν 

πραγματικά να κάνουν μία εκκλησία και να αποφασίσουν όλα τα θέματα που τους αφορούν 
αποκλειστικά. Από κει μπορεί να ξεκινήσει η ανάθεση, όχι εκπροσώπηση, αλλά ανάθεση ανακλητής 
διαρκώς δύναμης σε ανθρώπους που να συμμετέχουν σε ανωτέρων διαστάσεων ενότητες – επαρχία, 

νομός, περιοχή, έθνος ή ήπειρος, πλανήτης»( Καστοριάδης,1990:129). 
   Επιπλέον, για τον Καστοριάδη, η εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίας είναι δυνατή με τη 

δημιουργία ενός γνήσια δημοσίου χώρου που θα διασφαλίζει και θα ενισχύει την δυνατότητα 
ισότιμης και πραγματικής συμμετοχής όλων των πολιτών στην άσκηση της εξουσίας. Έτσι το 
«δημόσιο» παύει να είναι  «ιδιωτική» υπόθεση π.χ. του βασιλιά, των ιερέων, της γραφειοκρατίας, 

των πολιτικών ανδρών, των ειδικών, και οι αποφάσεις σχετικά με τις κοινές υποθέσεις λαμβάνονται 
από την κοινότητα (Καστοριάδης, 1995). Η ύπαρξη βέβαια ενός δημοσίου χώρου δεν είναι απλή 

υπόθεση νομικών διατάξεων που εγγυώνται σε όλους ίσα δικαιώματα και ίδιες δυνατότητες. Για το 
στοχαστή, το ουσιώδες έγκειται στο πώς θα ασκήσει ο πληθυσμός τα δικαιώματα αυτά. Με άλλα 
λόγια, απαιτούνται κάποια καθοριστικά γνωρίσματα, όπως το θάρρος, η υπευθυνότητα και η αιδώς 

(η αιδώς με την έννοια της ηθικής ντροπής σύμφωνα με την αρχαιοελληνική αντίληψη). Όταν 
απουσιάζουν τα στοιχεία αυτά, τότε ο δημόσιος χώρος γίνεται απλός «χώρος για την προπαγάνδα, το 

φενακισμό και την πορνογραφία – όπως συμβαίνει ολοένα και περισσότερο σήμερα» (Καστοριάδης, 
1995 : 197). 

   Εκείνο που αποτελεί μείζονος σημασίας για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι η άμεση 

συμμετοχή των πολιτών στις κοινωνικοπολιτικές υποθέσεις, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε έννοια 
κοινωνικού αποκλεισμού και  δημιουργίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Όταν οι πολίτες 
συμμετέχουν άμεσα στα κοινά, τότε διαμορφώνουν οι ίδιοι τον τρόπο ζωής τους, χωρίς να γίνονται 

παθητικοί δέκτες, ετεροκατευθυνόμενοι και έρμαια των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών. Διεκδικούν τα 
δικαιώματά τους, εκφράζουν τη γνώμη τους, υλοποιούν τις αποφάσεις τους, συμβάλλουν στη 

βελτίωση του τρόπου  ζωής τους. Συνεπώς,  ο όρος κοινωνικά ευπαθής ή ευάλωτη ομάδα δε θα 
υφίσταται, εφόσον όλοι διαβιούν υπό ίσους όρους και συνθήκες με στόχο την κοινωνική ευημερία. 
Επιπλέον, δε θα είναι τόσο αναγκαία, όπως είναι σήμερα, όλη αυτή η διαδικασία για την 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού  στηριζόμενη στην οργάνωση και στην  κινητοποίηση  
που προσφέρουν τόσο οι κρατικοί όσο και οι κοινωνικοί φορείς. 

   Από τη άλλη θα  πρέπει να αναφέρουμε ότι  στις μέρες μας δυστυχώς απουσιάζει η συμμετοχή 
των πολιτών στα πολιτικά δρώμενα, εφόσον οι πολίτες πιστεύουν ως επί το πλείστον ότι είτε 
ενδιαφερθούν είτε όχι, τίποτε δεν πρόκειται να αλλάξει ριζικά την κατάσταση. Στο σημείο αυτό, η 

παιδεία καλείται να επιτελέσει μια σημαντική αποστολή, γιατί είναι αυτή που μπορεί να υποδείξει 
στον κάθε πολίτη ότι το να συμμετέχει σε συνελεύσεις ή σε άλλες πολιτικές διαδικασίες, μπορεί να 

διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής του (Οικονόμου,2015). 

5. Συμπεράσματα 

Η αυτονομία αποτελεί σήμερα αναγκαιότητα στην κοινωνική και πολιτική ζωή και συνδέεται 

με την ελευθερία και την ισότητα. Το πολίτευμα της άμεσης δημοκρατίας είναι αυτό που δίνει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν εξίσου στα κοινά. Η άποψη αυτή του σύγχρονου 

φιλοσόφου δεν αποτελεί ουτοπικό ιδεολόγημα, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, όπου έχουμε να κάνουμε με μικρότερες δομές κοινοτήτων που επιτρέπουν την άμεση 
συμμετοχή στα πολιτικά ζητήματα.  Έτσι ο κοινωνικός αποκλεισμός και η δημιουργία ευάλωτων και 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων εξασθενεί, καθώς με την ίση συμμετοχή  όλων στα κοινωνικοπολιτικά 
δρώμενα επιτυγχάνεται η ατομική και συλλογική ευημερία. 
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   Βέβαια ο φιλόσοφος επισημαίνει ότι στη σύγχρονη πραγματικότητα δύσκολα μπορεί να 
επιτευχθεί η πολιτική ισότητα, από τη στιγμή που υπάρχουν τεράστιες οικονομικές ανισότητες 
(Καστοριάδης, 1990).Έτσι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στα χέρια τους την οικονομική δύναμη, κατ’ 

ανάγκην και ασχέτως των προθέσεών τους, θα τη μετατρέψουν και σε πολιτική δύναμη. Ως εκ 
τούτου, δημιουργείται μια πολιτική ολιγαρχία που κυριαρχεί, ενώ οι περισσότεροι, το σύνολο δηλαδή 

του πληθυσμού, διαβιούν μέσα σε ιεραρχικές δομές όπου δεν τους πέφτει κανένας λόγος για το τι 
κάνουν και πώς θα το κάνουν, αφού απλά και μόνο υποτάσσονται στη βούληση των ανωτέρων τους 
(Gauchet, Manent, 2008). Κατ’ αυτόν τον τρόπο περιστέλλεται και η ελευθερία των πολλών, αφού 

μόνο θεωρητικά καλούνται ελεύθεροι πολίτες, ενώ ουσιαστικά καθίστανται σκλάβοι των οικονομικά 
και πολιτικά ισχυρών. 

  Δυστυχώς όμως, η απομάκρυνση των πολιτών από το δημόσιο χώρο, η οποία είναι προϊόν 
τόσο της λογικής των φιλελεύθερων ολιγαρχικών θεσμών, όσο και της γραφειοκρατικής λογικής του 
καπιταλισμού, αφαιρεί από το σύστημα τη δυνατότητα να λειτουργήσει ομαλά. Δημοκρατία  όμως 

σημαίνει την πραγματική δυνατότητα συμμετοχής όλων των ατόμων στην εξουσία και μια τέτοια 
συμμετοχή επιβάλλει την ανάπτυξη υπεύθυνων πολιτών με ατομική κρίση. Γι’ αυτό το λόγο, 

οι πολίτες δεν πρέπει να δείχνουν ανοχή και συνενοχή σ’ οτιδήποτε συμβαίνει ούτε να δείχνουν 
αδιαφορία και απάθεια. Για τον στοχαστή, δεν υπάρχει ιδανικός πολίτης, αλλά άνθρωποι που 
αγωνίζονται να αποτινάξουν την ετερονομία και την αλλοτρίωση, ώστε να γίνουν απλά  πολίτες 

συμμετέχοντας άμεσα στη θέσπιση των νόμων και στη λήψη των αποφάσεων  (Οικονόμου, 2008). 
   Εκτός από τους πολίτες, οι κυβερνώντες , είτε πρόκειται  για εκπροσώπηση είτε για ανάθεση, 

θα πρέπει να διαθέτουν διοικητική ικανότητα και προσόντα (Καστοριάδης, 1990). Δυστυχώς όμως, 
για τον Καστοριάδη, αυτό που χαρακτηρίζει τους κυβερνώντες, μαζί με την έλλειψη δεξιοτήτων και 
πολιτικής φαντασίας, είναι η απόλυτη ανευθυνότητα (Καστοριάδης, 2008). Οι σημερινοί 

διευθυντικοί κύκλοι δείχνουν αδιαφορία για τη μοίρα των κοινών υποθέσεων. Αυτό που τους 
ενδιαφέρει είναι η προσωπική τους ευημερία και η εδραίωση της κυριαρχίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, 
«νομίζουν ότι όλα, ή σχεδόν όλα, τους είναι επιτρεπτά, με την προϋπόθεση να μην αντιδράσουν πολύ 

άσχημα οι πολιτικές σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης» (Καστοριάδης, 1994). 
   Συνοψίζοντας, η αυτονομία, ατομική και συλλογική , αποτελεί προϋπόθεση για την 

κοινωνική και πολιτική ευημερία  η οποία δεν θα αφορά τις κυρίαρχες κοινωνικά ελίτ, αλλά την 
κοινωνία ως ολότητα . Η καστοριαδική πολιτική σκέψη, προβάλλοντας το ιδεώδες της άμεσης 
δημοκρατίας που μπορεί  να εφαρμοστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθιστά δυνατή την αναζήτηση 

πρακτικών, ως λύση στο  πολιτικό πρόβλημα.  Η λύση λοιπόν έγκειται στην πρακτική της άμεσης 
δημοκρατίας, η οποία πρέπει να τεθεί ως κεντρικό θέμα της σημερινής πολιτικής κατάστασης 

(Οικονόμου,2018). Συνεπώς αυτό που επιβάλλεται, είναι η επανεκτίμηση της άμεσης 
αρχαιοελληνικής δημοκρατίας, όχι ως προτύπου  προς μίμηση, εφόσον αυτή, όπως αναφέρθηκε, 
περιείχε ελλείψεις και αδυναμίες, αλλά ως γονιμοποιού σπέρματος της πολιτικής θεωρίας και πράξης, 

προκειμένου να εξέλθουμε από το σύγχρονο πολιτικό τέλμα (Καστοριάδης, 1999). 
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Φυσικό περιβάλλον, ευαλωτότητα και αειφορία 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

Αντωνίου Θεόδωρος,  

Εκπαιδευτικός - Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου 

 
Νικηφόρου Παρασκευή, 

Κλινικός Σχολικός Ψυχολόγος-Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ηρακλείου 
 

Περίληψη  

Η περιβαλλοντική κρίση διαχρονικά καταδεικνύει την αλληλοσυσχέτιση πλήθους παραγόντων, 
αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την ορθολογική διαχείριση 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Κεντρικό ρόλο παίζει ο 

άνθρωπος που με την απόκτηση γνώσεων, διαμόρφωση φιλικών στάσεων και υιοθέτηση υπεύθυνης 
φιλικής συμπεριφοράς για το περιβάλλον. Αυτά επιχειρεί να υπηρετήσει η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση από την γένεση της έως σήμερα και με όλες τις μορφές της (τυπική, μη τυπική και άτυπη), 
έως την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη.  Η  περιβαλλοντική εκπαίδευση και η εκπαίδευση 
για την αειφόρο ανάπτυξη προσεγγίζει το σύστημα περιβάλλον, μέρος του οποίου είναι και ό 

άνθρωπος, ολιστικά, συστημικά και διεπιστημονικά. Απώτερος  στόχος της συνέργειας 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης  για την αειφόρο ανάπτυξη είναι η καλλιέργεια 

και η ανάπτυξη υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, τελικά η δημιουργία ενεργών πολιτών. 
Έτσι  είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση των όποιων 
περιβαλλοντικών προβλημάτων απειλούν ή μελλοντικά θα απειλήσουν τον πλανήτη γη. Η 

περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά προσανατολισμένη προς την ενθάρρυνση και άλλων ατόμων 
να κάνουν το ίδιο πράγμα, θα ασκεί επιπλέον συλλογική πίεση στις κυβερνήσεις για την διαμόρφωση 

και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών προσανατολισμένων στην αειφόρο ανάπτυξη. Τότε μόνο 
η εκπαίδευση, θα αποτελεί χώρο παραγωγής ιδεών, οραμάτων, διεκδικήσεων και πρακτικών για μια 
βιώσιμη και δικαιότερη κοινωνία για τις επερχόμενες γενεές. 

 
Λέξεις κλειδιά: Τυπική, μη τυπική, άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκπαίδευση για την 

αειφόρο ανάπτυξη, υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά. 
 

Εισαγωγή 

Ο όρος περιβαλλοντική εκπαίδευση (environmental education) χρησιμοποιήθηκε αρχικά το 
1948 σε μια διάσκεψη, στο Παρίσι, της  Διεθνούς  Ένωσης Διατήρησης / Συντήρησης Φύσης (IUCN). 

Όμως δεν υιοθετήθηκε έως το μέσο της  δεκαετίας του '60. Η διαδικασία υιοθέτησης  της ξεκινά από 
την ουσιαστική αμοιβαία κατανόηση, σχετικά με το σκοπό και τους επιμέρους στόχους της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στην διάσκεψη του περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών στη Στοκχόλμη τον Ιούνιο του 1972. Συνεχίζει να εδραιώνεται και να αναπτύσσεται μέσω  
άλλων διεθνών συνεδρίων. Σταθμό αποτελεί η διακυβερνητική διάσκεψη περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης της UNESCO στην Τιφλίδα το 1977. Στην συγκεκριμένη διάσκεψη τονίστηκε ότι μια 
επιτυχημένη περιβαλλοντική εκπαίδευση «πρέπει» να αναπτύξει  τη συνειδητοποίηση και την ευθύνη 
προς το περιβάλλον, στα  άτομα και να τα καταστήσει ικανά να συμμετέχουν υπεύθυνα μία 
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φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά. Στο 21ο αιώνα, έχουν ενταθεί οι συζητήσεις, για τη σχέση μεταξύ 
της επιστήμης της εκπαίδευσης και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Με βάση τα αποτελέσματα 
αυτών των συζητήσεων, γίνεται μια μετατόπιση από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην 

εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, όπου ο ένας πυλώνας είναι το περιβάλλον και οι άλλοι είναι 
η κοινωνία και η οικονομία. Ο πυλώνας «περιβάλλον» περιγράφεται ως η ανησυχία για τους 

φυσικούς πόρους και το εύθραυστο φυσικό περιβάλλον και οι επιπτώσεις τους τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες και σχετικές αποφάσεις, με μια δέσμευση για τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, στο 
πλαίσιο ανάπτυξης κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών, UNESCO, (2016). Η αειφορία είναι ένα 

παράδειγμα για να σκεφτούμε ένα μέλλον στο οποίο οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές 
εκτιμήσεις να είναι ισορροπημένες με την επιδίωξη της ανάπτυξης και της βελτιωμένης ποιότητας 

ζωής (Παπαβασιλείου, 2015). 
 

Κυρίως μέρος 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Στη Νεβάδα των ΗΠΑ το 1970 δόθηκε ένας ορισμός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

(environmental education) που υιοθετήθηκε από το σύνολο των διεθνών οργανισμών. «Η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι μια διαδικασία αναγνώρισης αξιών και διασαφήνισης εννοιών, 
έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι ικανότητες και οι στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

κατανόηση και εκτίμηση των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στον άνθρωπο, τον πολιτισμό και το 
βιοφυσικό περιβάλλον του. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, επίσης απαιτεί άσκηση στη λήψη 

αποφάσεων και στη διαμόρφωση μια νέας συμπεριφοράς από το ίδιο το άτομο πάνω σε θέματα που 
αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος» (Παπαδημητρίου, 2006). Ένας άλλος ορισμός της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την  Παπαελευθερίου (2020), όπως αναφέρεται από τους 

Καΐλα, Θεοδωροπούλου, Δημητρίου, Ξανθάκου και Αναστασάτο (2005), αναφέρει ότι η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι μια διαδικασία διαρκούς χαρακτήρα με τη βοήθεια της οποίας οι 
μεμονωμένοι πολίτες όσο και οι διάφορες κοινωνικές ομάδες αντιλαμβάνονται το κάθε λογής 

περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν, δραστηριοποιούνται και κατακτούν την εμπειρία, τις δεξιότητες, 
τις γνώσεις, τις αξίες και τελικά τη θέληση για ατομική ή συλλογική δράση σκοπεύοντας στην 

επίλυση των υπαρχόντων περιβαλλοντικών προβλημάτων και την πρόληψη νέων. Η περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση, ακολουθώντας την τυπολογία της εκπαίδευσης, διακρίνεται σε: τυπική περιβαλλοντική 
εκπαίδευση (formal environmental education), μη τυπική περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Informal 

education) και άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση (non formal education). Η πρώτη οριοθέτηση της 
εκπαίδευσης  στις παραπάνω μορφές αναφέρθηκε από τον P. Coombs (1968), όπως αναφέρεται από 

τις Prazaková M. & Pavlasová  L.(2017).  
Οι στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μέσα από τα διεθνή περιβαλλοντικά συνέδρια, 

όπως αναφέρονται από την  Φλογαΐτη, (2011) είναι οι εξής: 

• Γνώση: να βοηθήσει τα άτομα και  τις κοινωνικές ομάδες να κατανοήσουν το περιβάλλον 
στην ολότητα του, τα περιβαλλοντικά  προβλήματα και το ρόλο του ανθρώπου  στην 

αντιμετώπισή τους. 

• Στάσεις: να βοηθήσει τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες να αποκτήσουν κοινωνικές αξίες, 
αυξημένο ενδιαφέρον (ανησυχία)  και πρόθεση  για ενεργό συμμετοχή στην ορθολογική 
διαχείριση του. 

• Δεξιότητες: να βοηθήσει τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
δεξιότητες για την διαχείριση / επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

• Ικανότητα αξιολόγησης: να βοηθήσει τα  άτομα και τις κοινωνικές ομάδες να αξιολογούν 
περιβαλλοντικές παραμέτρους και εκπαιδευτικά προγράμματα ως προς οικολογικές, 
πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, αισθητικές και εκπαιδευτικές  παραμέτρους. 
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• Συμμετοχή: να βοηθήσει τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες να αναπτύξουν αίσθηση 
ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της εγρήγορσης και 
δραστηριοποίησης τους για την διαχείριση / επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

 

Τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση  

Ως Τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση, ορίζεται το ιεραρχημένο, δομημένο και οργανωμένο 
χρονικά σε βαθμίδες εκπαιδευτικό σύστημα, από τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως το πανεπιστήμιο. 
Ειδικότερα, η τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση που λαμβάνει το άτομο από θεσμοθετημένους, 

κυρίως κρατικούς φορείς εκπαίδευσης. Παρέχεται στα σχολεία, στα οποία η εκπαίδευση είναι 
υποχρεωτική, οι μαθητές παρακολουθούν την παρεχόμενη περιβαλλοντική γνώση μέσα από τα 
σχολικά βιβλία, όπως τα βιβλία της μελέτης περιβάλλοντος στο δημοτικό σχολείο και τα σχετικά 

πανεπιστημιακά συγγράμματα. Επιπλέον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται τυπική 
περιβαλλοντική εκπαίδευση στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης.  Διευκολύνεται  από το γεγονός ότι 

είναι εφικτή η πρόσβαση στα σχολεία, στα Πανεπιστήμια όπου προσφέρονται επιπλέον γνώση για 
το περιβάλλον και σε άλλα μαθήματα (σχολικά βιβλία ή πανεπιστημιακά συγγράμματα) όπου 
γίνονται αναφορές σήμερα, αλλά  και επιδιώκεται να επεκταθούν. Με τις παραπάνω προσεγγίσεις οι 

εκπαιδευόμενοι (μαθητές, φοιτητές) αποκτούν γνώσεις (Knowledge)  για το περιβάλλον και τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα  και αναπτύσσουν σχετικές δεξιότητες (green skills), θετικές στάσεις 

και υιοθετούν τελικά φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά. Η τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση 
προβαίνει στη αξιολόγηση των εκπαιδευομένων στα σχετικά μαθήματα του περιβάλλοντος. 
Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι είναι σημαντικοί σε αριθμό και παρόλο που δεν συμμετέχουν στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, αποτελούν για το μέλλον την ελπίδα για την ενασχόληση και τη λήψη 
ορθολογικών μέτρων για τη διαχείριση  των περιβαλλοντικών ζητημάτων.  

Μη Τυπική Περιβαλλοντική εκπαίδευση   

Ως μη τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση (informal environmental education), ορίζεται κάθε 
οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία έχει ως στόχο την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, την υιοθέτηση θετικών στάσεων και υπεύθυνης συμπεριφοράς για το περιβάλλον.  Η 
ανάγκη σύνδεσης της τυπικής εκπαίδευσης με όλες τις ηλικιακές ομάδες οδήγησε στην ανάγκη 

σχεδιασμού και εφαρμογής άλλων μορφών εκπαίδευσης όπως η μη τυπική περιβαλλοντική 
εκπαίδευση. Η μη τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες 
ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης, ηλικίας και εισοδήματος, σε μαθητές, φοιτητές άλλα και 

σε όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση των 
περιβαλλοντικών ζητημάτων, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Λαμβάνει χώρα, εκτός των 

σχολείων, σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε μουσεία, σε συλλόγους για το περιβάλλον, 
σε μη κυβερνητικές οργανώσεις για το Περιβάλλον, σε ινστιτούτα και άλλους φορείς. Το κοινό, το 
πλαίσιο, οι θεματικές, οι προσφερόμενες - προγραμματισμένες  εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι είναι καθορισμένα. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν με την θέλησή τους, η 
συμμετοχή τους είναι δηλαδή προαιρετική. Οι συμμετέχοντες συνεργάζονται για έναν κοινό σκοπό, 

αναλαμβάνουν δράσεις, κάνουν δραστηριότητες και είναι υπεύθυνοι για την επιτυχή υλοποίηση του 
κοινού στόχου. Τα σχολεία, στο πλαίσιο και της μη τυπικής εκπαίδευσης, είναι αναμφισβήτητα ένας 
από τους σημαντικότερους φορείς παροχής μη τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Εφαρμόζεται 

γενικά εκτός του πλαισίου  του τυπικού ωρολογίου προγράμματος των σχολείων ή του προγράμματος 
σπουδών των πανεπιστημίων. Στην  πρωτοβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 

σχολικών δραστηριοτήτων ή της ευέλικτης ζώνης, ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως αυτοτελή 
προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκτός του ωρολογίου προγράμματος. Αυτά 
υλοποιούνται τις περισσότερες φορές  με τη μορφή ενός Project και η χρονική του διάρκεια ποικίλλει 

ανάλογα με το θέμα και την εξακτίνωσή του από μερικές διδακτικές ώρες, εβδομάδες, μήνες ή ένα 
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ολόκληρο διδακτικό έτος. Η  θεματολογία των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην 
πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση  ποικίλει και αφορά και τους τρείς πυλώνες της 
αειφόρου ανάπτυξης,  σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας. 

Σημαντικές συνιστώσες επιτυχίας οποιουδήποτε προγράμματος μη τυπικής περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, είναι η διάδραση μεταξύ των μελών της εκάστοτε περιβαλλοντικής ομάδας, αλλά και 

η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων σε όλες τις δραστηριότητες / δράσεις υλοποίησής του. Όπως 
και στην τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση και τα προγράμματα μη τυπικής περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης αξιολογούνται με σκοπό την βελτίωσή τους μελλοντικά. 

 

Άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση  

 Ως άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση (Non formal environmental education) ορίζεται κάθε 
διαδικασία με την οποία κάθε άτομο, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, μαθαίνει και αποκτά στάσεις, 
αξίες, ικανότητες – δεξιότητες και γνώσεις, από την καθημερινή εμπειρία και τις επιδράσεις που 

δέχεται από το περιβάλλον του, όπως την εργασία, την οικογένεια, τη γειτονιά, τις ελεύθερες 
ασχολίες, τις βιβλιοθήκες, περιοδικά περιβαλλοντικού περιεχομένου, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

το διαδίκτυο, κ.λπ. Η Σκαναβή (2004) αναφέρει ότι το σημαντικό πλεονέκτημα της άτυπης 
εκπαίδευσης είναι ότι δεν συμμορφώνεται σε κανόνες και ιεραρχήσεις και δεν συμπεριλαμβάνει 
εξετάσεις ή αξιολογήσεις. Η σπουδαιότητα της τονίσθηκε στην διάσκεψη για το περιβάλλον στην 

Θεσσαλονίκη, όπου τονίσθηκε η αναγκαιότητα των κυβερνήσεων να υποστηρίζουν περιβαλλοντικές 
οργανώσεις  στην προσπάθεια προώθησης του ενδιαφέροντος των πολιτών για το περιβάλλον,  

UNESCO-Ελληνική Κυβέρνηση (1997).  
Ενδιαφέρουσες δραστηριότητες άτυπης εκπαίδευσης είναι η µουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση 

που παρέχεται από τα μουσεία φυσικής ιστορίας, ενυδρεία, κ.λπ. Ο Cristea (2010), όπως αναφέρεται 

από τους Petrescua et. al. (2015), δραστηριότητες άτυπης περιβαλλοντικής μπορούν να λάβουν χώρα 
σε ινστιτούτα εκπαίδευσης και οργανισμούς με την μορφή εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, όπως με 
εργαστήρια, αναζήτηση βιβλιογραφίας, θεματικών αντιπαραθέσων, συναντήσεις, τηλε–συναντήσεις, 

κ.λπ. Δεν είναι δομημένη από την άποψη της στοχοθεσίας, των χαρακτηριστικών μάθησης, του 
χρόνου μάθησης και δεν οδηγεί στην πιστοποίηση των αποκτώμενων γνώσεων. Μπορεί να είναι 

σκόπιμη, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μη σκόπιμη ή τυχαία / συμπωματική. Είναι μία 
δια βίου διαδικασία και σχετίζεται με τις γνώσεις και τις πληροφορίες, οι οποίες είναι σχετικές με το 
περιβάλλον και αποκτώνται από όλες τις παραπάνω πηγές. Το άτομο τις ενστερνίζεται, 

διαμορφώνοντας μία άποψη ή στάση. Το κοινό δεν είναι καθορισμένο, όπως στις παραπάνω 
κατηγορίες, και το ίδιο είναι αυτό που θα καθορίσει αν θα συμμετέχει σε αυτού του είδους την 

εκπαίδευση, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να παρευρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο κάθε φορά 
που γίνεται η οποιαδήποτε δράση, ενώ υπερβαίνει την έννοια και του χρόνου.  

Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη  

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης απέκτησε ευρεία αναγνωρισιμότητα ύστερα από την έκθεση 
Brundland (Brundland Report, 1987), στην οποία αποδίδεται ο ορισμός «….αειφόρος ανάπτυξη 

θεωρείται η ανάπτυξη που είναι σε θέση να καλύπτει τις παρούσες ανάγκες, χωρίς ωστόσο να στερεί 
αυτήν την ικανότητα και από τις μελλοντικές γενεές ανθρώπων, δηλαδή να μπορούν να 
ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες». Εξελικτικά η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση 

για αειφόρο ανάπτυξη ενσωματώνει την  διεπιστημονικότητα, την διαθεματικότητα, την κριτική, τον 
προσανατολισμό στις αξίες, στην πολιτική και  στον προσανατολισμό στη δράση. Είναι μια ι δια βίου 

εκπαίδευση πάνω στα περιβαλλοντικά θέματα, τα οποία  πρέπει να προσεγγίζονται πλέον μέσα από 
το πρίσμα ολιστικότητας και πάνω στη βάση αναζήτησης ουσιαστικού περιεχομένου για την έννοια 
της αειφορίας (Φλογαΐτη & Δασκολιά, 2004). Η αντικατάσταση του όρου δεν είναι απλά ένα θέμα 

ορολογίας αλλά είναι ένα σύνθετο ζήτημα που αφορά την οριοθέτηση των σχέσεων της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Λιαράκου και 
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Φλογαΐτη, 2007). Ο βασικός σκοπός της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη είναι η δημιουργία 
ενεργών πολιτών οι οποίοι (Κατσακιώρη κ.α., 2008): 

• Είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι και συνειδητοποιημένοι του μεγέθους των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

• Σκέφτονται κριτικά, συμμετέχουν στις λήψεις αποφάσεων, και παρεμβαίνουν δημοκρατικά 
στα κοινωνικά δρώμενα ώστε να διαμορφώσουν συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης. 

• Έχουν οράματα και αξίες και είναι σε επαγρύπνηση για το μέλλον των επόμενων γενεών. 

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη αναλαμβάνει να δώσει λύσεις στα προβλήματα 
που αναφέρθηκαν, μέσω της παροχής των κατάλληλων εφοδίων στους πολίτες, έτσι ώστε εκείνοι να 

μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα μέλλον  με αειφορία και υψηλή ποιότητα ζωής  (UNESCO, 2012). 
Χαρακτηριστικά  της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη είναι η συστημική, η σφαιρική, η 
συνολική και η διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, καθώς και ο κοινωνικά κριτικός, δυναμικός 

και κατασταλαγμένος σε αξίες κι αρχές χαρακτήρας της, Νικολάου (2012). Θεωρείται ως ένα 
καινοτόμο παιδαγωγικό μοντέλο, που έχει διαποτιστεί από τις έννοιες της μαθητοκεντρικής 

διδασκαλίας, της ομαδοκεντρικής εκπαίδευσης, της συνεργατικής μάθησης, της βιωματικής (που 
βασίζεται σε οικοδομημένη γνώση μέσα από τις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών), καθώς και 
από την γενικότερη ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών κατά τη διαδικασία της μάθησης 

(Δηλάρη, 2012). 

Υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά 

Η ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, απαιτεί εκτός των απαραίτητων 
γνώσεων και θετικών φίλο - περιβαλλοντικών στάσεων για αυτά και την ανάλογη συμπεριφορά. Για 
την ερμηνεία της συμπεριφοράς σύμφωνα έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές ψυχολογικές τάσεις: 

• Ο συμπεριφορισμός, που στηρίζεται στην αιτιοκρατία των εξωτερικών ερεθισμάτων του 
εξωτερικού περιβάλλοντος. 

• Η ψυχαναλυτική θεωρία, που βασίζεται στις ασύνειδες βιολογικές και ψυχοδυναμικές 
παρορμήσεις, καθώς και στο ρόλο των βιολογικών ορμών και ενστίκτων. 

• Η ανθρωπιστική-υπαρξιστική θεωρία, προσανατολισμένη στην ανθρώπινη ολότητα, με τις 
ανάγκες, τις αξίες και τα συναισθήματα της.  

• Η γνωστική ψυχολογία, που ερμηνεύει λογικομαθηματικά την ανθρώπινη συμπεριφορά και 
επικεντρώνεται στην ανθρώπινη σκέψη. 

• Η ολιστική-συστημική προσέγγιση στην ψυχολογική -και όχι μόνο- γνώση, που συνδέει 
διεπιστημονικά γνωστικά στοιχεία οικολογίας, βιολογίας, νευροψυχολογίας, ιστορίας, 
κοινωνιολογίας και άλλα, για να ερμηνεύσει την ανθρώπινη συμπεριφορά και να την 

οδηγήσει στον πολυ-επιστημονικό χώρο της Οικο-περιβαλλοντικής Ψυχολογίας.  

Ως περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά (Environmental Responsible Behavior) ορίζεται 

η συμπεριφορά όπου οι ενέργειες ενός  ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων συνηγορούν στη διατήρηση ή 
στη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων (Sivek & Hungerford, 1990). Πολλά είναι τα μοντέλα  
που έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες για να εξηγήσουν την περιβαλλοντική συμπεριφορά. 

Τα θεωρητικά  πλαίσια  της  ψυχολογίας  της  συμπεριφοράς  βρίσκουν ευρεία  εφαρμογή  στην  
προσπάθεια  να  εξηγηθεί  η  διαδικασία σχηματισμού  της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Τα 

περισσότερα μοντέλα της «περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς» βασίστηκαν στην υπόθεση, 
ότι η γραμμική  πρόοδος της περιβαλλοντικής γνώσης, οδηγεί σε φιλο-περιβαλλοντικές στάσεις, οι 
οποίες µε τη σειρά τους θεωρήθηκε  ότι οδηγούν σε  φιλο-περιβαλλοντική συμπεριφορά. Σύμφωνα 

με το μοντέλο αυτό, όσο  περισσότερες είναι οι γνώσεις ενός ατόμου για το περιβάλλον, τόσο 
περισσότερο αναπτύσσει µια φιλικότερη περιβαλλοντική στάση με αποτέλεσμα το άτομο να 

παρουσιάσει μια πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά (Hungerford  & Volk,  1990). Ωστόσο, 
έρευνες απέδειξαν ότι το παραπάνω γραμμικό μοντέλο δεν  είναι πάντα έγκυρο, αφού περισσότερη 
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περιβαλλοντική γνώση ή φιλικότερη περιβαλλοντικά στάση ή αντίληψη δε σημαίνουν αυτόματα και 
περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά, Γιαννοπούλου, (2005). Όπως φαίνεται από τις 
βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, η περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά σχετίζεται με ποικίλους 

παράγοντες που την προκαλούν, την επηρεάζουν, τη μεταβάλλουν, όπως γνώσεις, πιστεύω,  στάσεις  
και προθέσεις για δράση σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. 

Πρακτικές εφαρμογές της περιβαλλοντικής και της εκπαίδευσης για την αειφορία 

Η θεματολογία των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά ευρεία. 
Σύμφωνα με τον Ν.1892/1990, τα προγράμματα της Περιβαλλοντικής Αγωγής που εκπονούνται στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ερευνούν θέματα από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τα οποία 
προσεγγίζουν πολύπλευρα. Αναζητούν τις σχέσεις που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση της 

Επιστήμης με την Τέχνη, διαπερνούν τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, της Ιστορίας, της 
Λογοτεχνίας, της Πληροφορικής, της Κοινωνιολογίας, της Οικονομίας, της Φιλοσοφίας, της 
Οικολογίας, του Πολιτισμού. Διερευνούν ζητήματα φιλοσοφίας, ηθικής, επικοινωνίας, αισθητικής, 

εξέλιξης και τεχνολογίας. Οι άξονες του Γνωστικού περιεχομένου των προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και οι γενικοί στόχοι, οι οποίοι είναι κοινοί για όλους τους 

άξονες, είναι προσανατολισμένοι στις αποφάσεις των διεθνών συνδιασκέψεων και συνόδων κορυφής 
για το περιβάλλον. Σύμφωνα με το έγγραφο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το 

σχολικό έτος 2020-2021»του Υπουργείου Παιδείας, οι άξονες – θεματικές αφορούν γνωστικά 
αντικείμενα σχετικά με Αέρα - Ατμόσφαιρα -Κλιματικές αλλαγές, Νερό, Έδαφος, Δάση, 

Βιοποικιλότητα-εξαφάνιση των ειδών, Ενέργεια, Η διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, 
Ανθρώπινες δραστηριότητες, Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες, κ.ά. Προγράμματα δραστηριοτήτων μη 
τυπικής και άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε σκοπό την «προστασία» του περιβάλλοντος 

μπορούν να αναπτυχθούν, μεταξύ των άλλων, σε δήμους, νομαρχίες, υπουργεία, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις κ.ά.. Η διάχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µέσω των σχολείων πρωτοβάθμιας, 
δευτεροβάθμιας, και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των περιβαλλοντικών κέντρων, των μέσων μαζικής 

επικοινωνίας, κ.ά. φορέων µε ποικίλες δραστηριότητες / δράσεις θα συμβάλλει στην επιτυχία των 
στόχων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την αειφορία. Επιπλέον τα 

πολιτικά κόμματα και οι εκπρόσωποί τους οφείλουν να συμπεριλάβουν στα προγράμματά τους ή 
ακόμη και να εστιάσουν σε πολιτικές φιλικές προς περιβαλλοντικά ζητήματα. Ακόμη να ενισχύσουν 
την άποψη προς τους πολίτες ότι η συμμετοχή σε δραστηριότητες µε επίκεντρο το περιβάλλον, όπως 

και συλλογικές ενέργειες οικολογικού περιεχομένου, θα έχει θετικά αποτελέσματα στις στάσεις και 
στη συμπεριφορά των πολιτών απέναντι σε µμελλοντικές κινήσεις για την ορθολογική διαχείριση 

του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Συμπερασματικά, σε σχέση µε τις άλλες 
χώρες της Ευρώπης, στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί φορείς που προσφέρουν 
υπηρεσίες δράσης για το περιβάλλον, ή προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης 

για την αειφορία, η καθημερινά υπεύθυνη περιβαλλοντική  συμπεριφορά των πολιτών προς την 
προστασία του περιβάλλοντος παραμένει ακόμη σε μέτρια επίπεδα. 

Συμπεράσματα  

Από τις διαστάσεις και τους στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  προκύπτει ο 
σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει όλα τα χρόνια από την επίσημη καθιέρωσή της. Αποτελεί  μια 

πολυδύναμη και πολυδιάστατη διαδικασία η οποία χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο επιμέρους 
στόχων, αλλά που προσβλέπουν στον ίδιο σκοπό στην αειφόρο ανάπτυξη. Από την άλλη, κατά γενική 

ομολογία όλων των επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον, τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα δεν είναι μονοδιάστατα, αλλά συνδέονται με διαφορετικούς κλάδους και ως εκ τούτου 
επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την οικονομία και τη ζωή των πολιτών παγκοσμίως.  

Αυξημένο ενδιαφέρον παρατηρείται στις μέρες μας από ένα μεγάλο αριθμό ερευνητών για την 
μελέτη και έρευνα της τυπικής, της άτυπης και τη μη τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τα όρια 
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μεταξύ των μορφών της δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις απόλυτα διακριτά. Όμως είναι φανερή η 
αναγκαιότητα της ύπαρξης και της συνεργασίας της τυπικής, μη - τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης 
σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη (Παπαβασιλείου, 2015). Οι Ryazanova 

et.al. (2020), στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος συνεργασίας τυπικής, μη τυπικής και 
άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έδειξαν ότι  οι 

σπουδαστές απέκτησαν δεξιότητες  στο να δημιουργούν μέσα ενημέρωσης, να δημοσιεύουν 
γεγονότα, να κινητοποιούν το ενδιαφέρον των κοινοτήτων και να τις εκπαιδεύσουν για 
περιβαλλοντικά θέματα. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας των τριών μορφών περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης ήταν, τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων και οι σπουδαστές να κινητοποιηθούν όλοι μαζί 
στην ορθολογική διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, βασισμένη στους τρείς 

πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης.  
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση με όλες τις μορφές της σε συνεργασία αποτελεί πλέον ένα 

παγκόσμιο εκπαιδευτικό θεσμό, με ρίζες στις περισσότερες χώρες του κόσμου και με ένθερμους 

υποστηρικτές στον κόσμο των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των πολιτών γενικότερα. Οι σχέσεις 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη προκαλούν και θα 

συνεχίσουν στο μέλλον να προκαλούν συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Ανεξάρτητα από τις μορφές 
και την ορολογία πρέπει να χαρακτηρίζεται από συστημικές διεπιστημονικές και δια επιστημονικές 
προσεγγίσεις για να αντιμετωπίσει τα πολύπλοκα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ο κεντρικός στόχος  

των προσπαθειών της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ενίσχυση  της 
φιλικής στο περιβάλλον συμπεριφοράς των πολιτών. Για το σκοπό αυτό, μεταξύ των άλλων, είναι 

αναγκαία η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την ενίσχυση της παρεχόμενης τυπικής και μη τυπικής 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία. Έτσι θα είναι περισσότερο επικεντρωμένη στην 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, προσανατολισμένη στις αξίες και στην προώθηση μιας εκπαίδευσης 

δημοκρατικής και συμμετοχικής. Επομένως οι πολίτες θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να 
συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση των όποιων περιβαλλοντικών προβλημάτων απειλούν ή 
μελλοντικά θα απειλήσουν τον πλανήτη γη. Τελικά τότε μόνο η εκπαίδευση, θα αποτελεί χώρο 

παραγωγής ιδεών, οραμάτων, διεκδικήσεων και πρακτικών για μια βιώσιμη και δικαιότερη κοινωνία 
για τις επερχόμενες γενεές. Η περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά προσανατολισμένη προς την 

ενθάρρυνση και άλλων ατόμων να κάνουν το ίδιο πράγμα, ασκεί συλλογική πίεση στις κυβερνήσεις 
στη διαμόρφωση και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής προσανατολισμένης στην αειφόρο 
ανάπτυξη. Η  αίσθηση της ατομικής ευθύνης  είναι αναγκαίο να μετατρέπεται σε ανθρώπινη δράση 

(ενεργό πολίτη) προσφέροντας έτσι ένα όραμα για συνέχιση της προσπάθειας για ένα αειφόρο 
μέλλον. 
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Η ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Ρεντίφης Γεράσιμος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

 
Καρακατσάνη Ελένη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

 

Περίληψη  

Η φύση στην αρχαία ελληνική διανόηση κατέχει εξέχουσα θέση και ο ζωοποιός της ρόλος 
αναδείχθηκε τόσο στην προσωκρατική, όσο και στην πλατωνική και στωική φιλοσοφία. Ο σπουδαίος 
φιλόσοφος και παιδαγωγός Πλάτων υποστηρίζει εκτός των άλλων ότι η φύση συνιστά πηγή μάθησης 

και μέσο ενίσχυσης  της παιδευτικής διαδικασίας και για το λόγο αυτό ιδρύει την Ακαδημία στο 
ομορφότερο προάστιο της πόλης κράτους των Αθηνών, όπου οι μαθητές έρχονταν άμεσα σε επαφή 

με την αρμονία του φυσικού περιβάλλοντος. Στην παρούσα ανακοίνωση επικεντρώνουμε το 
ενδιαφέρον μας στο ρόλο της φύσης στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, προκειμένου να αναδείξουμε 
το θεραπευτικό της ρόλο που έχει κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές αποκτώντας μια 

εκπαίδευση, η οποία θα στηρίζεται στις παιδευτικές αξίες του μέτρου και της αρμονίας θα είναι σε 
θέση να ανταποκριθούν με επάρκεια στις σύγχρονες ηθικές και κοινωνικές απαιτήσεις. 

 
Λέξεις κλειδιά: Φύση, Φιλοσοφία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Εδώ και αρκετά χρόνια βιώνουμε μια γενικότερη κρίση αξιών, η οποία εκφράζεται και ως 
κρίση περιβαλλοντική. Πώς είναι άλλωστε δυνατό να κατανοηθούν όσα συμβαίνουν στη Φύση όταν 

αυτά προσεγγίζονται επιφανειακά και αποσπασματικά; Το περιβάλλον είναι πηγή της ζωής μας, αλλά 
και αποδέκτης των δραστηριοτήτων. Το σημερινό αγωνιώδες αίτημα των κατοίκων του πλανήτη για 
ποιότητα ζωής γεννιέται τη στιγμή εκείνη κατά την οποία ο άνθρωπος προκειμένου να ικανοποιήσει 

τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του άρχισε να αναπτύσσει μια έντονη βιομηχανική δραστηριότητα. 
Η ανθρώπινη αυτή δραστηριότητα οδήγησε σταδιακά στην περιβαλλοντική ρύπανση εξαιτίας των 

βιομηχανικών αποβλήτων, των αστικών λυμάτων και των αέριων ρύπων των οχημάτων. Η εξόρυξη 
των ορυκτών μεταλλευμάτων και των καύσιμων υλών επιταχύνθηκε, η παραγωγή των αγαθών 
αυξήθηκε και η κατανάλωση της ενέργειας πολλαπλασιάστηκε, γεγονός το οποίο έχει καταστήσει το 

περιβαλλοντικό πρόβλημα όχι μόνο οξύ αλλά και παγκόσμιο, αφού δεν υπάρχει περιοχή της Γης, η 
οποία να μην υφίσταται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης εξέλιξης 

(Κωνσταντινόπουλου, 2004).  Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε το οικολογικό πρόβλημα, το οποίο 
στις μέρες μας έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, με αποτέλεσμα να αναφερόμαστε σε παγκόσμια 
οικολογική κρίση, η οποία απειλεί την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής και τη βιωσιμότητα του ίδιου 

μας του πλανήτη. 
Απέναντι σε αυτή την κρίση καλείται να συμβάλλει αποτελεσματικά η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση ως διαρκή και διαχρονική διαδικασία με παιδαγωγική και περιβαλλοντική διάσταση η 
οποία προσφέρει τις βάσεις για να αντιληφθούν οι μαθητές και αυριανοί πολίτες τις πολυδιάστατες 
σχέσεις της Φύσης και την αναγκαιότητα της αλλαγής του τρόπου ζωής και συμπεριφορών. Προς 

αυτήν την κατεύθυνση η αρχαία ελληνική φιλοσοφία,  που στηρίζεται στις παιδευτικές αξίες του 
μέτρου και της αρμονίας και δίνει στην φύση μια εξέχουσα θέση, μπορεί να δώσει τον εννοιολογικό 

εξοπλισμό, ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επάρκεια στις σύγχρονες ηθικές 
και κοινωνικές απαιτήσεις. Στην παρούσα Ανακοίνωση θα επιχειρήσουμε, αφού αρχικά 
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αναφερθούμε στην ζωογόνα αξία του περιβάλλοντος, να αναδείξουμε τον σημαίνοντα ρόλο τον οποίο 
το φυσικό περιβάλλον διαδραμάτιζε κατά την παιδευτική διαδικασία των νέων της κλασικής Αθήνας 
και θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο σκοπό και στους επιμέρους στόχους της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

2. Το οικολογικό πρόβλημα στην αρχαία ελληνική διανόηση 

Το ζήτημα της σχέσης ανθρώπου και περιβάλλοντος, που ταλανίζει τον σημερινό άνθρωπο δεν 
αποτελεί μια σύγχρονη ανησυχία,  καθώς για το θέμα είχαν ήδη εκφράσει τον προβληματισμό τους 
οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Ήρθε ωστόσο εκ νέου στην επικαιρότητα στις αρχές της δεκαετίας 

του ’70, όταν η οικολογική κρίση είχε λάβει σημαντικές διαστάσεις. Στην αρχαία Ελλάδα η εμφάνιση 
της φύσης οδηγούσε τον αρχαίο Έλληνα στη θεοποίηση των φυσικών φαινομένων και στον 

ανθρωπομορφισμό τους. Το γεγονός αυτό φανερώνει την ιδιαίτερη αξία, την οποία απέδιδε ο 
άνθρωπος της εποχής στο περιβάλλον και τις λειτουργίες του. Όμως τα προβλήματα που σχετίζονται 
με τις σχέσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και  τη φύση και την προστασία του περιβάλλοντος 

απασχόλησαν γενικότερα τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι (6ος-
5ος π.Χ. αιώνας) πρώτοι ασχολήθηκαν με προβλήματα περί της φύσεως. Ήταν οι διανοητές οι οποίοι 

συνέδεσαν την επιστήμη με την φιλοσοφία. Αυτή η κοινή πορεία επιστήμης και φιλοσοφίας τούς 
έδωσε τη δυνατότητα να διατυπώσουν προβληματιστούν περί της πρώτης φυσικής αρχής του 
κόσμου. Επί πλέον οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι έχοντας στο επίκεντρο της σκέψης τους μια 

φυσικοθεωρητική αντίληψη είχαν ήδη  αναδείξει το θέμα της καταστροφής του περιβάλλοντος από 
τον άνθρωπο, ο οποίος γίνεται ο παράγων που διαταράσσει τη φυσική νομοτέλεια, όταν δρα 

κακοποιητικά προς τη φύση. Ο φιλοσοφικός στοχασμός στην περίπτωση αυτή προσπαθεί μέσα από 
την ανάδειξη της αναγκαιότητας για την διαφύλαξη της φύσης να διαφυλάξει την νομοτέλεια του 
σύμπαντος. Σύμφωνα με την οπτική της διασφάλισης της ισορροπίας του κόσμου ο Παρμενίδης 

παρουσιάζει τη Δίκη που επαγρυπνεί για την παγκόσμια τάξη και ο Εμπεδοκλής τις δυνάμεις 
Φιλότητα και Νείκος (Τριαντάρη-Μαρά, 2004). Ο Πρωταγόρας επίσης με έμφαση τονίζει την 
εδραίωση της ισορροπίας στην κοσμική τάξη εντάσσοντάς την στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης. 

Ο ίδιος θεωρεί ότι, εάν δεν υπάρχουν δυο βασικές αρετές, η αιδώς και η δίκη, δεν μπορεί  να 
συντελεστεί η κοινωνική συνοχή και η πολιτισμική πρόοδος. Με τις δυο αυτές αρετές επιτυγχάνονταν 

ο σεβασμός της ανθρώπινης προσωπικότητας καθώς και ο σεβασμός της φύσης. 
Από τον Σωκράτη και μετά το βάρος του φιλοσοφικού στοχασμού μεταφέρεται από την φυσική 

θεωρία και την κοσμολογία στην ανθρωπολογία. Στον Πλάτωνα η λειτουργική σχέση του νοητού με 

τον αισθητό κόσμο γίνεται αντιληπτή στο πλαίσιο της δυαρχίας της ύλης και του νου και στηρίζεται 
στις αρχέτυπες «Ιδέες». Σε αυτή την περίπτωση η αρμονία και η ισορροπία των νοητών θα πρέπει να 

έχουν μια αντιστοιχία και στα αισθητά. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει οργανική σχέση με το 
περιβάλλον και κάθε κατάχρηση του ανθρώπου διαταράσσει την αρμονία του σύμπαντος.  

Ο σπουδαίος φιλόσοφος Αριστοτέλης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το περιβάλλον στο 

σύνολο του έργου του και ιδιαίτερα στις πραγματείες του: Περί γενέσεως και Φθοράς, Περί ζώων 
μορίων, Μετά τα φυσικά, Περί Φύσεως, Περί ψυχής. Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος υποστηρίζει ότι κάθε 

τι που συμβαίνει είναι αποτέλεσμα μιας αιτιώδους σχέσης, καθώς πίσω από τα φυσικά φαινόμενα 
υπάρχει μια θεϊκή έλλογη τάξη (Αριστοτέλης, Περί ουρανού, Ι 4,271a 33). Σύμφωνα με αυτό μας 
δίνει μια αρμονική εικόνα της πραγματικότητας, στην οποία ενώνεται το τέλος με την ανάγκη και η 

μεταφυσική με τη φυσική πραγματικότητα. Μέρος αυτής της αρμονίας αποτελεί και ο άνθρωπος και 
θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι η διατήρηση της αρμονίας συνεπάγεται και τις 

αρμονικές σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλο. (Συγκολλίτου, (19974). 

3. Η Ακαδημία Πλάτωνος ως το πρώτο οργανωμένο εκπαιδευτικό και οικολογικό κέντρο των 

νέων της Αθήνας του 5ου αιώνα π. Χ. 

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην Ακαδημία Πλάτωνος καθώς αποτέλεσε το πρωιμότερο 
παράδειγμα ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού κέντρου με οικολογική κατεύθυνση.  Εδώ 
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καλλιεργήθηκε η ηθική πλατωνική φιλοσοφία, όπου η έννοια του μέτρου συνίσταται στη συμμετρία 
των δυνάμεων της ψυχής και ως ισορροπία, μεσότητα και μετριοπάθεια καθίσταται γνώρισμα της 
υγιούς ενάρετης ψυχής και του αγώνα για την αυτογνωσία και την αρετή. Η ψυχική, λοιπόν, τάξη 

και αρμονία εξαρτάται από την πάλη του επιθυμητικού εναντίον του λογιστικού, η οποία κατά τον 
Πλάτωνα συνιστά τη δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα το πλατωνικό κείμενο αναφέρει: «῏Αρ’ οὖν ἕτερον 

ὂν καὶ τούτου, ἢ λογιστικοῦ τι εἶδος, ὥστε μὴ τρία ἀλλὰ δύο εἴδη εἶναι ἐν ψυχῇ, λογιστικὸν καὶ 
ἐπιθυμητικόν; ἢ καθάπερ ἐν τῇ πόλει συνεῖχεν αὐτὴν τρία ὄντα γένη, χρηματιστικόν, ἐπικουρητικόν, 
βουλευτικόν, οὕτως καὶ ἐν ψυχῇ τρίτον τοῦτό ἐστι τὸ θυμοειδές, ἐπίκουρον ὂν τῷ λογιστικῷ φύσει, 

ἐὰν μὴ ὑπὸ κακῆς τροφῆς διαφθαρῇ» (Πλάτωνος, Πολ. 441 a). Επομένως, η δικαιοσύνη δεν έχει 
σχέση πρωταρχικά με τις εξωτερικές ενέργειες του ανθρώπου, αλλά με ό, τι πραγματοποιείται εντός 

του. Ο Πλάτων υποστηρίζει ότι η εσωτερική δικαιοσύνη της ανθρώπινης ψυχής, η οποία κατ’ αυτόν 
συνιστά την οικειοπραγία των ψυχικών γενών αποτελεί το θεραπευτικό εκείνο μέσο, το οποίο θα 
οδηγήσει με τη συνδρομή της αγωγής σε μια εσωτερική ευρυθμία των ψυχικών δυνάμεων και στη 

συγκρότηση ανθρώπων με ισχυρή και σταθερή προσωπικότητα. Συγκεκριμένα το πλατωνικό χωρίο 
αναφέρει: «Καὶ μὴν ὅτι γε τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν καὶ μὴ πολυπραγμονεῖν δικαιοσύνη ἐστί». (Πλάτ., 

Πολ. 433 b). 
Η πλατωνική αντίληψη για την παιδεία δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη διδασκαλία για την 

αρετή και την ηθική του συνολικά θεωρία. Θεμελιώδης αρχή και συνεχής επιδίωξη της πλατωνικής 

αγωγής αποτελεί η ύπαρξη της συμμετρίας στις ανθρώπινες ψυχικές δυνάμεις. Βέβαια κατά την 
εποχή του Πλάτωνα το οικολογικό πρόβλημα δεν ήταν έκδηλο και δεν είχε τη διάσταση που έχει στις 

μέρες μας. Όμως, ο Πλάτων διέγνωσε ότι οι παιδευτικές αξίες του μέτρου και της αρμονίας, οι οποίες 
μπορούν να αποκτηθούν με τη διαπαιδαγώγηση των νέων συνιστούν το γενικό μέτρο πρόληψης των 
παθημάτων της ψυχής και ελέγχου του θυμοειδούς. Ο νέος, ο οποίος από μικρή ηλικία θα διδαχθεί 

την αξία του μέτρου θα μπορέσει ευκολότερα να τιθασεύσει τις ορμές του, ώστε να μη 
χαρακτηρίζεται για υβριστική συμπεριφορά.  

Το προτεινόμενο από τον Πλάτωνα σύστημα παιδείας περιέχει διδακτικά προγράμματα, 

διδακτικό υλικό κατά ηλικία και κοινωνική κατηγορία και στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ενάρετης 
προσωπικότητας και κατ’ επέκταση στην εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. Για αυτό το λόγο ίδρυσε 

εκτός των αθηναϊκών τειχών, στην περιοχή του Κολωνού, την Ακαδημία, στην οποία οι μαθητές 
έρχονταν άμεσα σε επαφή με τη φύση και ανέπνεαν το ζωογόνο οξυγόνο του αέρα. Η Ακαδημία, 
λοιπόν, διέθετε μια διττή υπόσταση, ήταν δηλαδή ένα εκπαιδευτικό κέντρο, όπου καταβαλλόταν η 

προσπάθεια διαπαιδαγώγησης των νέων, ώστε να αναλάβουν αποτελεσματικά τα ηνία της πολιτικής 
εξουσίας, καθώς και ένα οικολογικό κέντρο, όπου έρχονταν σε άμεση επαφή με την αρμονία της 

φύσης. Ιδρύοντας ο Πλάτων την Ακαδημία θέλησε να καθιερώσει ένα φιλοσοφικό πρότυπο αγωγής, 
το οποίο στόχευε στη δημιουργία ικανών και άξιων πολιτών, οι οποίοι θα μπορούσαν να 
ανταποκριθούν στις πνευματικές, ηθικές και κοινωνικές απαιτήσεις της πολιτείας. Η ίδρυση και η 

λειτουργία της Ακαδημίας στον Κολωνό συνιστούσε το θεραπευτήριο της ανθρώπινης ψυχής και το 
πρώτο οργανωμένο ίδρυμα παιδείας στην ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπου οι νέοι ερχόταν 

σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον. 
Η παρατήρηση του περιβάλλοντος συνιστά μια από τις σημαντικότερες μεθόδους μέσω της 

οποίας οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με αυτό. Οι μαθητές 

παρατηρώντας τα διάφορα φυσικά φαινόμενα έχουν τη δυνατότητα να διερωτηθούν για αυτά και να 
αναζητήσουν ορθολογικές ερμηνείες. Επί πλέον στο φυσικό περιβάλλον ευνοείται και η κοινωνική 

και κινητική ανάπτυξη των μαθητών, αφού εργάζονται ανά ομάδες και αλληλεπιδρούν δημιουργικά 
μεταξύ τους. Η εκπαίδευση, η οποία συνδυάζεται με το φυσικό περιβάλλον επιδιώκει να συνδέσει το  
σχολείο με τη ζωή, να φέρει το μαθητή πιο κοντά στην πραγματικότητα, να αποστεγανοποιήσει τη 

διδασκαλία, να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ σχολείου και της κοινωνικής πραγματικότητας και να 
του προσφέρει ζωντανές εμπειρίες και βιώματα, τα οποία συνδυάζουν τη μάθηση με την ίδια τη ζωή.  

Στην Ακαδημία οι μαθητές έρχονταν σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον της Αθηναϊκής 
γης και με τον τρόπο αυτό καλλιεργούσαν και το συναισθηματικό τους κόσμο, διότι μέσα από την 
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επαφή αυτή βελτιωνόταν η αισθητική τους απόλαυση εξαιτίας του κάλλους του αθηναϊκού 
περιβάλλοντος και αντιλαμβάνονταν ότι ο κόσμος είναι ένας και αδιαίρετος. Επί πλέον η επαφή με 
τη φύση συνέβαλλε στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, του ερευνητικού πνεύματος και του 

ενδιαφέροντος των μαθητών για τα φυσικά φαινόμενα. Η σφαιρική αντίληψη για τα ζητήματα 
καταπολεμά ιδεολογήματα, τα οποία επιβάλλουν διαχωρισμούς σε σχέση με το φύλο, την καταγωγή, 

τη μόρφωση και αναπτύσσει ανθρώπους με δημοκρατικό πνεύμα, φιλειρηνική στάση, καθώς επίσης 
ασκημένους στην κατανόηση και την ανεκτικότητα (Καλαϊτζίδη, Ουζούνη, 2000). 

Η γεωφυσική διαμόρφωση του χώρου, τα νερά, η πανίδα, η χλωρίδα, τα διάφορα 

μετεωρολογικά φαινόμενα, το κλίμα, τα ουράνια σώματα και γενικά όλες οι διαστάσεις τους φυσικού 
περιβάλλοντος σαν ένας πομπός εκπέμπουν κάθε χρονική στιγμή αναρίθμητα μηνύματα προς τον 

ανθρώπινο δέκτη. Η φύση επομένως συνιστά μια οντολογική διάσταση του περιβάλλοντος, η οποία 
επιδρά αποφασιστικά και στην μαθησιακή διαδικασία του ανθρώπου και συντελεί με αυτό τον τρόπο 
στη διαμόρφωση της ψυχοφυσικής του ιδιοσυστασίας ως προσωπικότητας και ως μέλους διαφόρων 

κοινωνικών ομάδων. Με τον τρόπο αυτό η ανθρώπινη συμπεριφορά διαμορφώνεται δια της 
επίδρασης του φυσικού περιβάλλοντος (Κρουσταλλάκη, 2002). Αυτή τη διαμόρφωση μελετά στις 

μέρες μας η Περιβαλλοντική Ψυχολογία, η οποία εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις του ανθρώπου και 
του φυσικού περιβάλλοντος και παρατηρεί τον άνθρωπο όχι ως παθητικό προϊόν του περιβάλλοντος, 
αλλά ως μια ύπαρξη η οποία επενεργεί στο περιβάλλον και που με τη σειρά της επηρεάζεται από 

αυτό (Συγκολλίτου, 1974). Επί πλέον ο Πλάτων υποστηρίζει ότι οι κλιματολογικές συνθήκες και το 
φυσικό περιβάλλον επιδρούν καταλυτικά στη ανθρώπινη νοσολογία και έχουν αντίκτυπο στην 

ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου. Στο διάλογο Φαίδων τονίζεται το γεγονός ότι το εύκρατο κλίμα 
καθιστά τους ανθρώπους ἀνόσους και με εξαιρετική όραση, ακοή και νοημοσύνη (Πλάτ., Φαίδ. 111 
b: «Ὥστε ἐκείνους ἀνόσους εἶναι καὶ χρόνον τε ζῆν πολὺ πλείω τῶν ἐνθάδε, καὶ ὄψει καὶ ἀκοῇ καὶ 

φρονήσει») και στην Πολιτεία αναφέρει ότι η αύρα που προέρχεται από χρηστούς τόπους επιφέρει 
την υγεία (Πλάτ., Πολ. 401 c-d: «Ὥσπερ αὔρα φέρουσα ἀπὸ χρηστῶν τόπων ὑγίειαν»). 

Στη σύγχρονη εποχή  και ειδικότερα από το τέλος του 19ου αιώνα ξεκινά και πάλι η προσπάθεια 

για τη σύνδεση του περιβάλλοντος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο εκπαιδευτικών 
κινήσεων, οι οποίες θεωρούνται ως οι πλησιέστεροι πρόγονοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Ορισμένες από τις κινήσεις αυτές αναπτύχθηκαν με κριτήρια περισσότερο εκπαιδευτικά, ενώ κάποιες 
άλλες με κριτήρια περισσότερα περιβαλλοντικά. Οι σημαντικότερες από τις εκπαιδευτικές κινήσεις, 
οι οποίες θεωρούνται ως οι πρόγονοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Αμερική και την 

Ευρώπη είναι η Προοδευτική Κίνηση στην Εκπαίδευση, η Μελέτης της Φύσης (Nature Study), οι 
Αγροτικές Σπουδές (Rural Studies), η Εκπαίδευση για τη Διατήρηση (Conservation Education), η 

Εκπαίδευση έξω από το Σχολείο (Outdoor Education), η Μελέτη Πεδίου (Field Studies) και οι 
Περιβαλλοντικές Σπουδές (Environmental Studies). 

4. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και το αίτημα της αειφόρου ανάπτυξης  

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να επισημάνουμε το γεγονός ότι είναι δύσκολο να 
προσδιορίσουμε χρονικά την έναρξη του προβληματισμού για την αναγκαιότητα της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π. Ε.) και να αναφερθούμε με ακρίβεια για το πότε η έννοια αυτή 
έλαβε τη σημερινή της σημασία. Πολλοί ερευνητές τοποθετούν τη γένεση της Π. Ε. την «Ημέρα της 
Γης», στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1970 και αυτό διότι τότε προσδιορίζουν και την έναρξη του 

οικολογικού κινήματος (Φλογαϊτη, 1998). Οι γνωστότεροι ορισμοί για την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση έχουν διατυπωθεί από δύο διεθνείς οργανισμούς (Ο πρώτος έχει διατυπωθεί από την 

οργάνωση International Union for the Conservation of Nature το 1970 και ο δεύτερος από την Unesco 
το 1977) και υποστηρίζουν ότι εστιάζει το ενδιαφέρον της στη διαδικασία της αναγνώρισης των 
αξιών, ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες δεξιότητες και οι αναγκαίες στάσεις για την κατανόηση 

και την εκτίμηση της αλληλοσχέτισης του ανθρώπου, του πολιτισμού και του βιοφυσικού 
περιβάλλοντος. Για να πραγματοποιηθεί αυτό απαιτείται η πρακτική ενασχόληση με τη λήψη 

αποφάσεων και τη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς για θέματα που αφορούν την προστασία 
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του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το δεύτερο ορισμό, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προωθεί την 
ανάπτυξη σαφούς αντίληψης και ενδιαφέροντος για την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και 
οικολογική αλληλεξάρτηση σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

παρέχει σε κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων, αξιών, στάσεων, δεξιοτήτων οι οποίες 
χρειάζονται για να προστατεύσει και να καλυτερεύσει το περιβάλλον. Επί πλέον συμβάλλει στη 

δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς των ανθρώπων, των ομάδων και των κοινωνιών προς το 
περιβάλλον. Επομένως, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα βοηθήσει τους πολίτες και ιδιαίτερα τους 
νέους μαθητές να καταστούν ικανοί και αποφασισμένοι, ώστε να έχουν τη διάθεση να εργαστούν 

συλλογικά για την επίτευξη και τη διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας της 
ανθρώπινης ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος (Hungerford, Η, Wilke R, 1980). 

Ο εκπαιδευτικός προκειμένου να εμφυσήσει την οικολογική συνείδηση και να διαμορφώσει 
την περιβαλλοντική ευθύνη στο σημερινό μαθητή δύναται στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων να 
παρεμβάλλει ορισμένες περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Οι μαθητές θα μπορούσαν ενδεικτικά να 

μελετήσουν τα υδάτινα και τα χερσαία οικοσυστήματα των βιοτόπων της χώρας μας (εθνικών 
δρυμών, φυσικών μνημείων κ.α.), να εξετάσουν τα προβλήματα της γεωργικής και της 

κτηνοτροφικής παραγωγής και τη πιθανή ρύπανση, την οποία προκαλούν στα νερά και στο έδαφος 
τα λιπάσματα και να ερευνήσουν τις οικολογικές, κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις της 
βιομηχανικής δραστηριότητας σε μια περιοχή (Αθανασάκη, 1996). 

Ο στόχος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους νέους και τις κοινωνικές 
ομάδες να αποκτήσουν περιβαλλοντικές αξίες στάσεις και συμπεριφορές, καθώς και ένα συνεχές 

ενδιαφέρον για την πορεία του περιβάλλοντος, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη προστασία του 
(Ράπτη, 2000). Επί πλέον θα ενισχύσει την αίσθηση της υπευθυνότητάς τους σε σχέση με τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, προκειμένου να επιδείξουν την κατάλληλη δράση για την επίλυση 

αυτών. Με αυτές τις προϋποθέσεις θα μπορέσει κάθε μαθητής να συγκροτήσει μια ολοκληρωμένη 
προσωπικότητα, η οποία θα διατηρεί σε ισορροπία τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα και θα 
χαρακτηρίζεται για τη δημιουργικότητα, την αγάπη για τη ζωή και τη φύση. Επομένως, η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η οποία αποτελεί ένα συμμετοχικό, ενεργητικό και βιωματικό πλαίσιο 
πολυεπιστημονικών και διεπιστημονικών δραστηριοτήτων στοχεύει στη διαμόρφωση οικολογικά 

υπεύθυνων και ευαισθητοποιημένων πολιτών, με ενεργητικό κριτικό πνεύμα, οι οποίοι θα διαθέτουν 
μια συνεχή πνευματική εγρήγορση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων. 

5. Συμπεράσματα 

Όταν στη σύγχρονη εποχή αναφερόμαστε στις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον 

διατυπώνουμε λόγο για το οικολογικό πρόβλημα που πλέον έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις. 
Απαιτείται επομένως μια κοινή θεώρηση για την αντιμετώπισή του από το σύνολο της 
ανθρωπότητας. Πρακτικά το ανωτέρω σημαίνει την ανάπτυξη ενός εννοιολογικού υπόβαθρου που 

θα επιτρέπει την φυσιοκεντρική θεώρηση των σχέσεων του ανθρώπου με τη φύση και την υιοθέτηση 
μιας σειράς εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης εναρμονισμένων με το σεβασμό του περιβάλλοντος. 

Οι σύγχρονες ηθικές αντιλήψεις για το περιβάλλον μπορεί να βρουν ισχυρά εννοιολογικά ερείσματα 
στην αρχαία φιλοσοφική διανόηση η ανάδειξη της οποίας συνδέεται με την επίτευξη εκείνων των 
θεσμικών στόχων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η 

Περιβαλλοντολογική εκπαίδευση. Οι μαθητές αποκτώντας μια εκπαίδευση, η οποία θα στηρίζεται 
στις παιδευτικές αξίες του μέτρου και της αρμονίας θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επάρκεια 

στις σύγχρονες ηθικές και κοινωνικές απαιτήσεις. Σήμερα που η αλόγιστη ανθρώπινη δραστηριότητα 
αφήνει τα σημάδια της στον πλανήτη και έχει προκαλέσει εκτεταμένη υποβάθμιση των φυσικών 
οικοσυστημάτων,  οι αντιλήψεις της ελληνικής φιλοσοφίας για την επίδραση του φυσικού 

περιβάλλοντος στην σωματική και ψυχική υγεία είναι όχι μόνο επίκαιρες, αλλά μπορούν να 
λειτουργήσουν ως ένας δίαυλος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης προσδιορίζοντας εκ νέου το 

γενικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την έννοια της συμφιλίωσης των μαθητών με τη 
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φύση, αλλά και την ανάγκη δραστηριοποίησής που απαιτείται για την επίλυση των σύγχρονων 
οικολογικών προβλημάτων. 
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Περίληψη 

Ο σύγχρονος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει διευρύνει τις δραστηριότητές του σε 
τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση των υποδομών, η αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών του αλλά και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα 

εξοικονόμησης πόρων. Οι Δήμοι μπορούν και έχουν πλέον ουσιαστικές αρμοδιότητες στον τομέα 
της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής πολιτικής, της παιδείας και του πολιτισμού καθιστώντας 

τους ισότιμους πυλώνες της Ελληνικής Πολιτείας με την Κεντρική και Αποκεντρωμένη Δημόσια 
Διοίκηση. 

Στόχος αυτής της εισήγησης είναι να αναδείξει την συνεισφορά ενός δήμου στην 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσα από την υιοθέτηση πολλαπλών 
εργαλείων και την εφαρμογή καλών πρακτικών από τις υπηρεσίες του. Αναδεικνύοντας την σημασία 
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των συνεργατικών σχηματισμών ο δήμος Χερσονήσου έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα στοχεύοντας να φέρει σε επαφή την τοπική κοινωνία μέσω παραδειγματικών δράσεων 
και καλών πρακτικών με νέες έννοιες, θεωρίες και τεχνολογικές εφαρμογές που στόχο έχουν να την 

αφυπνίσουν περιβαλλοντικά.  
 

Λέξεις κλειδιά: Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΣΔΑΕΚ, ΣΒΑΚ, Περιβάλλον. 

1.1  Τοπική Αυτοδιοίκηση – Ιστορική Αναδρομή 

Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή της διοίκησης των τοπικών υποθέσεων από 

όργανα ανεξάρτητα από την κρατική εξουσία, εισήχθη στη χώρα μας από τη βαυαρική αντιβασιλεία, 
με το Βασιλικό Διάταγμα της 27ης Δεκεμβρίου του 1833, όταν και διαιρέθηκε η Ελλάδα σε δήμους, 

επαρχίες και νομούς. Το 1912 ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιχείρησε να αναμορφώσει το 
αυτοδιοικητικό σύστημα της χώρας ενώ έκτοτε ακολούθησαν διάφορες νομοθετικές αλλαγές με 
μεγαλύτερη εξ αυτών το σχέδιο «Καποδίστριας» το 1997. Η χώρα διαιρέθηκε σε 13 περιφέρειες, 51 

νομούς, 910 δήμους και 124 κοινότητες. H συνένωση των κοινοτήτων σε μεγαλύτερους δήμους έγινε 
με σκοπό τη βελτιστοποίηση της δημόσιας διοίκησης στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με το 

πρόγραμμα «Καλλικράτης» το 2010 επιχειρήθηκε η νέα και πιο πρόσφατη αυτοδιοικητική 
μεταρρύθμιση στη χώρα μας. Η Ελλάδα αποτελείται πλέον από 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις, 13 
περιφέρειες και 352 δήμους. Ο «Καλλικράτης» θεωρείται συνέχεια του «Καποδίστρια», επειδή 

διέπεται από παρόμοια φιλοσοφία αναγκαστικής συνένωσης των υπαρχόντων μικρών δήμων και 
κοινοτήτων σε μεγαλύτερους δήμους. Την τελευταία τριετία το «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (νόμος 

4555/2018) επιχείρησε μία ακόμα μεταρρύθμιση στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
με στόχο την «εμβάθυνση της δημοκρατίας, την ενίσχυση της συμμετοχής και την βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ» (www.sansimera.gr/articles/772). 

Από την παραπάνω σύντομη ιστορική αναδρομή μπορεί να διακριθεί η τάση προς μεγαλύτερη 
αποκέντρωση του κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο την επίλυση των περισσοτέρων 
θεμάτων της διοικητικής καθημερινότητάς του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι Δημοτικές Αρχές 

είναι υποχρεωμένες σύμφωνα με το θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας τους,  αλλά και από την 
φύση των προβλημάτων που καλούνται να επιλύσουν, να έχουν μία πιο πρακτική προσέγγιση 

επίλυσής τους. Η σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση διαδραματίζει πλέον κομβικό ρόλο στην άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του κράτους και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ σε θέματα υγείας, παιδείας, πληροφόρησης και οργάνωσης 

αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Παράλληλα, η ανάγκη για εύρυθμη και χρηστή λειτουργία της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτείνεται ολοένα και περισσότερο, αφενός από την παγκόσμια οικονομική 

κρίση και αφετέρου από την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης, του «Καλλικράτη». 
Λαμβάνοντας υπόψη και την τάση για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία, η 
τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να ανταποκριθεί σε ένα νέο, δυναμικότερο ρόλο, αυξάνοντας 

παράλληλα τις απαιτήσεις για νέα «προϊόντα» και υπηρεσίες με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των 
πολιτών. Απαιτήσεις στις οποίες οφείλει να ανταπεξέλθει για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά 

της με γνώμονα την ικανοποίηση του πολίτη (www.otapractices.gr) αλλά και την αειφορική και 
βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. 

1.2 Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη 

Η έννοια της αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης, εισάγεται το 1987 στην έκθεση Brundtland που 
συνέταξε η Παγκόσµια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, υπό την προεδρία της 

πρωθυπουργού της Νορβηγίας και ορίζεται ως η ανάπτυξη που είναι σε θέση να ικανοποιεί τις 
ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς να διακυβεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να 
ικανοποιήσουν τις δικές του ανάγκες (WCED, 1987). Έτσι η βιώσιμη αειφορική ανάπτυξη στηρίζεται 

σε τρεις πυλώνες: το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία, ενώ θα πρέπει να αναπτύσσεται 
και σε πέντε επίπεδα: διεθνές, περιφερειακό, εθνικό, τοπικό και οικιακό (Ταγκαλάκη, 2013) . 

http://www.otapractices.gr/


Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

472 

Σύμφωνα με τον Huckle (1996) (Huckle & Sterling, 1996), η εμφάνιση του όρου «βιώσιμη 
ανάπτυξη» στη δεκαετία του ’80 συνδέεται με διαπιστώσεις ότι οι προσπάθειες να ξεπεραστούν 
περιορισμοί στην ανάπτυξη σκόνταφταν σε φυσικούς και οικολογικούς περιορισμούς. H έννοια 

λοιπόν της αειφορίας προκύπτει ως αποτέλεσμα της ιδεολογικής ζύμωσης για τον 
επαναπροσδιορισμό της έννοιας της ανάπτυξης και για την επίλυση των περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών προβλημάτων και διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο πολιτικής σύμφωνα με το οποίο, η 
οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει και να συνυφαίνεται με την προστασία του 
περιβάλλοντος και την κοινωνική δικαιοσύνη. Το τρίπτυχο αυτό (περιβάλλον, οικονομία,κοινωνία) 

οριοθετεί εκ νέου τόσο τις πολιτικές της προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες μέχρι πρόσφατα 
επικεντρώνονταν στο φυσικό περιβάλλον, όσο και εκείνες της οικονομικής ανάπτυξης, οι οποίες 

έθεταν ως απόλυτη προτεραιότητα τη μεγέθυνση των οικονομικών δεικτών ανεξάρτητα από τα όρια 
των φυσικών και κοινωνικών συστημάτων  (Ταγκαλάκη, 2013). 

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία μολονότι δεν υπάρχει μία ενιαία θεωρία βιώσιμης ή 

αειφορικής ανάπτυξης, όλες οι υπάρχουσες συγκλίνουν δίνοντας έμφαση στην συνεχή άνοδο 
κάποιου δείκτη ευημερίας. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται πλέον και από το Ελληνικό κράτος και η 

χρήση των θεσμοθετημένων σχετικών εργαλείων που θα παρουσιαστούν στην επόμενη ενότητα. 

1.3 Εργαλεία μιας Δημοτικής Αρχής 

Η κρίση της Ελληνικής Οικονομίας και η πολυετής υφεσιακή πορεία της δημιούργησε ένα 

«δύσκολο» κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που έφερε αντιμέτωπους του Δήμους της χώρας 
με σημαντικές προκλήσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Σύμφωνα με τα όσα  

αναφέρονται στον «Οδικό Χάρτη Μεταρρυθμίσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», που έχει  
εκπονηθεί από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2017), χρόνιες διαρθρωτικές 
αδυναμίες, όπως: 

• υψηλό ποσοστό ανελαστικών δαπανών,  

• μεγάλη εξάρτηση από τη κεντρική διοίκηση στη χρηματοδότηση,  

• μειωμένη δυνατότητα προγραμματισμού εσόδων και δαπανών λόγω της παρακράτησης από 
το κράτος των ΚΑΠ,  

• μικρή συμμετοχή των ιδίων εσόδων στα συνολικά,   

• έλλειψη ορθολογικής κατανομής των πόρων για επενδύσεις,  

• ανταγωνιστική κατανομή των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων,  

• υπερχρέωση ενός αριθμού των ΟΤΑ,  

• αδυναμία είσπραξης ίδιων εσόδων,  

• μη επαρκής οργάνωση των οικονομικών και άλλων υπηρεσιών των ΟΤΑ,  

• μη επαρκής  στελέχωση με ειδικευμένο προσωπικό,  

• φαινόμενα αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης σε  ορισμένους δήμους κ.α.,  

γιγαντώνονται καθώς επιδεινώνεται η οικονομική κατάσταση των ΟΤΑ με συνέπεια την 

δραστική μείωση τόσο των λειτουργικών, όσο και των επενδυτικών και κοινωνικών πόρων τους  
(Κουτσελάκη, 2017). 

Παρ’ όλα αυτά οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες, που 

συνάδουν με τους Εθνικούς στόχους κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Ο 
πρωταγωνιστικός τους ρόλος στην υλοποίηση και εφαρμογή των Εθνικών στρατηγικών σε 

συνδυασμό με την καθημερινή αντιμετώπιση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και αναγκών συντελεί 
ουσιαστικά στην άμβλυνση των αναπτυξιακών κενών κάθε περιοχής και συνεισφέρει πρακτικά στην 
διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.   

Στον αντίποδα λοιπόν όλων αυτών των δυσκολιών αλλά και των υποχρεώσεων βρίσκονται τα 
θεσμοθετημένα πλέον εργαλεία που εστιάζουν στην φέρουσα δυνατότητα και τις ιδιαιτερότητες των 
δημοτικών αρχών. Θα παρουσιαστούν συνεπώς στην συνέχεια συνοπτικά κάποια από τα εργαλεία 
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αυτά που μπορούν συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής αειφορίας αλλά και στην 
ανάπτυξη όλων των απαραίτητων σχετικών στρατηγικών πολιτικών.  

1.3.1 Συνεργατικά σχήματα 

Με στόχο την ενίσχυση αποτελεσματικών συνεργασιών ανάμεσα σε περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, αλλά και την μετάδοση των στρατηγικών Εθνικών στόχων στον ιδιωτικό τομέα και την 

κοινωνία ευρύτερα, οι δημοτικές αρχές συχνά συμμετέχουν σε διάφορα σύμφωνα συνεργασίας (πχ 
Σύμφωνο των Δημάρχων) (Covenant of Mayors, 2010), Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ 
ΕΣΠΑ, Horizon, Interreg) αλλά και διάφορες επίσημους (πχ ενεργειακές κοινότητες) ή άτυπους 

συνεργατικούς σχηματισμούς (πχ δίκτυα νησιών, δίκτυα πόλεων).  

1.3.2 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων συνιστά ένα μοναδικό κίνημα «εκ των κάτω προς τα άνω» το 
οποίο πέτυχε την κινητοποίηση μεγάλου αριθμού τοπικών και περιφερειακών αρχών για την 
ανάπτυξη σχεδίων δράσης και την κατεύθυνση των επενδύσεων σε μέτρα για τον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής. Στα πλαίσια αυτού τα μέλη του αναλαμβάνουν την δέσμευση να σχεδιάσουν 
και να υλοποιήσουν τους στόχους του για το Κλίμα και την Ενέργεια ακολουθώντας βήμα προς βήμα 

τον σχετικό χάρτη πορείας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο 
Ενέργεια και το Κλίμα – ΣΔΑΕΚ. 

1.3.3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Το 2006 θεσπίστηκε με τον νόμο 3463 για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. Η κατάρτιση του 5ετούς 

Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι σημαντική καθώς θέτονται οι στρατηγικοί στόχοι αλλά και το 
όραμα της δημοτικής αρχής, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου και οι δράσεις που 
πρόκειται να  υλοποιήσει στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, 

του πολιτισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος και της προώθησης της απασχόλησης την  
επόμενη χρονική περίοδο σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του (περιβάλλον, υποδομές κλπ). 
Για την παρακολούθησή του χρησιμοποιούνται δείκτες αποτελεσματικότητας, για την εκτίμηση του 

βαθμού επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων, και δείκτες 
αποδοτικότητας, για την διασύνδεση του κόστους  πραγματοποίησης  με  τις  εκροές  των δράσεων. 

1.3.4 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Τα εργαλεία Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης παρέχουν την δυνατότητα, ώστε η γνώση 
των τοπικών ζητημάτων να οδηγήσει στη διαμόρφωση σχεδίων δράσης που εξυπηρετούν τις 

πραγματικές ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας με μία αμεσότητα που δεν μπορεί να υποκατασταθεί 
από περιφερειακές ή εθνικές αρχές. Οι δήμοι λοιπόν διαδραματίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο ως 

φορείς διαχείρισης στο νέο εργαλείο χωρικής ανάπτυξης για τους ΟΤΑ καθώς εμπλέκονται και 
κινητοποιούνται με στόχο την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων  (Κουτσελάκη, 2017). 

Σύμφωνα με το Ν. 4784/2021, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι το 

στρατηγικό σχέδιο κινητικότητας που καταρτίζεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την 
κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς 

διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής. Το Σ.Β.Α.Κ. παρουσιάζει, ή συνδέεται με μια υπάρχουσα, 
μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μελλοντική ανάπτυξη μιας αστικής περιοχής και ειδικότερα της 
υποδομής και των υπηρεσιών μεταφορών και κινητικότητας. Περιλαμβάνει, επίσης, ένα σχέδιο 

βραχυπρόθεσμης υλοποίησης της στρατηγικής, προσδιορίζοντας τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, 
κατανέμοντας σαφώς αρμοδιότητες και επισημαίνοντας τους απαιτούμενους χρηματοοικονομικούς 

πόρους. 
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Το Σ.Β.Α.Κ. είναι ένα στρατηγικό σχέδιο και όχι μία μελέτη πολεοδομικού, κυκλοφοριακού, 
συγκοινωνιακού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα, το οποίο θα πρέπει να παράξει ένα συγκεκριμένο 
όραμα για τις μεταφορές και την κινητικότητα σε μία δεδομένη περιοχή μελέτης, με δεδομένους 

στόχους και αναλυτική περιγραφή πλαισίου μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των κατοίκων 
της περιοχής. Το όραμα αυτό μπορεί να έχει ορίζοντα 5ετίας, 10ετίας ή 20ετίας και οφείλει να 

παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς ως προς το ποσοστό ολοκλήρωσής του. 

1.3.5 Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε 

με την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας το 2020. Έτσι ο Ν.4710/20 θεσπίστηκε ο «οδικός χάρτης» 
για την χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την ελληνική 

επικράτεια. Κατά την κατάρτιση των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), ο κάθε 
δήμος καλείται να λάβει υπόψη του τα κυκλοφοριακά, χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά 
της περιοχής ευθύνης του, καθώς και τυχόν υφιστάμενα σχέδια, όπως τα Σ.Β.Α.Κ. 

1.3.6 Καλές Πρακτικές 

Ο κεντρικός αναπτυξιακός προγραμματισμός προωθεί τις οριζόντιες αρχές της αειφόρου 

ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι μαζί με τα προαναφερόμενα εργαλεία 
προσπαθεί να προσφέρει κατά το δυνατό και τα εχέγγυα για την υλοποίηση κάποιων καλών 
πρακτικών που έχουν πέρα από τον ουσιαστικό λειτουργικό ρόλο τους και επιδεικτικό χαρακτήρα. 

Οι καλές πρακτικές συμβάλουν ουσιαστικά στην αειφορική και βιώσιμη ανάπτυξη μίας περιοχής 
καθώς έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αφού εκμεταλλεύονται την αμεσότητα της επαφής 

ανάμεσα στις τοπικές δημοτικές αρχές και τους πολίτες κατοίκους. Έτσι μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
αξιοποιούνται τα διαθέσιμα κονδύλια για την υλοποίησή τους.   

Η ορολογία «καλή πρακτική» χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μία δοκιμασμένη διαδικασία 

ή δράση που έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι περισσότερο αποτελεσματική από άλλες, όταν 
εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Είναι καλές πρακτικές γιατί εισάγουν καινοτομία, 
κομίζουν αποτέλεσμα, είναι βιώσιμες με διάρκεια, αντιγράφονται, μεταφέρονται και αξιοποιούνται 

εύκολα (πηγή: Καλές Πρακτικές ΟΤΑ) (http://www.otapractices.gr, n.d.). 

2. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου 

Η αναπτυξιακή πρωτοβουλία κάθε χώρας στηρίζεται στην συνεισφορά τριών βασικών 
επιπέδων, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, ενώ οι μορφές που μπορεί να λάβει σε κάθε ένα από αυτά 
είναι ποικίλες. Σημαντικός παράγοντας σε αυτό είναι το υφιστάμενο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο 

της χώρας. Συμφωνώντας και με την διαπίστωση της Ν.Κερασίας (2017) (Ντανάση, 2017), ο Δήμος 
Χερσονήσου ως μία τοπική δημοτική αρχή, δεν είναι ένας κλειστός οργανισμός αλλά ένα δυναμικό, 

ανοικτό οικονομικό σύστημα με συνεργασίες και αλληλεπίδραση με όλους τους τομείς της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Οι δράσεις που υλοποιεί συμβάλουν στην εναρμόνιση της 
εργασιακής και οικογενειακής ζωής μέσω της  παροχής καλύτερων υπηρεσιών και την δημιουργία 

και παροχή των απαραίτητων υποδομών. 
Αποδεικνύει έμπρακτα την ισχυρή πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής στον τομέα της 

εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης δράσεων και ενεργειών σχετικών με 
την Αειφορική και Βιώσιμη Ανάπτυξης καθώς το μέλλον απαιτεί την ενεργοποίηση όλων των 
δυνάμεων και φορέων γιατί οι προκλήσεις των καιρών πολλές.  

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι δράσεις που υλοποιήθηκαν αλλά και τα 
αποτελέσματα των καλών πρακτικών που υιοθετήθηκαν από τον Δήμο Χερσονήσου. 
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Π ίνακας 1: Δράσεις που οδήγησαν στην υιοθέτηση και εφαρμογή καλών πρακτικών 

 

Δράση Αποτέλεσμα 

E2STORMED Διερεύνηση τρόπων μείωσης ενέργειας από την 

επαναχρησιμοποίηση του νερού της βροχής. 
Κατά την διάρκεια του προγράμματος εφαρμόστηκε σύστημα 

οικοστέγης στο Δημοτικό Κτήριο Γουρνών. Η Πράσινη αυτή 
στέγη πέρα από την βελτίωση του περιβάλλοντος τόσο 
εξωτερικά του κτιρίου όσο και των εσωτερικών συνθηκών και 

την εξοικονόμηση ενέργειας υπήρξε ένα επιδεικτικό έργο όχι 
μόνο για το ευρύ κοινό (καθώς η πρόσβαση είναι ελεύθερη όλο 

το 24ωρο) αλλά και για την σχολική κοινότητα καθώς συχνά 
πραγματοποιούνται επισκέψεις στο χώρο και ενημέρωση από 
τους αρμόδιους υπαλλήλους. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων για το Πράσινο Ταμείο 

ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση μεγάλου αριθμού φωτιστικών 
σωμάτων οδοφωτισμού παλαιάς τεχνολογίας με νέας 
τεχνολογίας led, εντός του οικιστικού ιστού του δήμου. Η 

δράση αυτή οδήγησε: 
• Στην Εξοικονόμηση πόρων από εξάλειψη φθορών. 

• Στην Εξοικονόμηση ενέργειας λόγο χαμηλής 
κατανάλωσης. 
• Στην Μείωση των ρύπων CO2 λόγο μειωμένης 

κατανάλωσης ενέργειας. 
• Στην Μείωση του συνολικού όγκου απορριμμάτων 

λόγο μείωσης αντικατάστασής τους. 
• Στην Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης καθώς 
οι λάμπες Led δεν περιέχουν ουσίες όπως ίνες υδραργύρου, 

μόλυβδο και άλλα τοξικά υλικά. 
• Και τέλος στην Ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας. 

Πάνω από όλα όμως η δράση αυτή εξοικειώνει τόσο τους 
δημότες όσο και τους επισκέπτες του δήμου με την τεχνολογία 
των Led κάτι που επιβεβαιώθηκε στους μήνες που 

ακολούθησαν της εγκατάστασή τους, από την συχνότητα των 
ερωτήσεων δημοτών για τα φώτα αυτά και τα πλεονεκτήματά 

τους. 

REBUS Το έργο Rebus στόχευε στην παροχή μέσων και εργαλείων στο 

δημόσιο τομέα ώστε να είναι αποτελεσματικές οι εργασίες 
ανακαίνισης των δημόσιων κτιρίων, εξοικονομώντας ενέργεια 
και πόρους. Η αλληλεπίδραση με τις δημοτικές υπηρεσίες κατά 

την καταγραφή των ενεργειακών αναγκών των δημοτικών και 
σχολικών κτιρίων και η συμμετοχή σε ημερίδες και 

διαδραστικές εκδηλώσεις στα επιλεγμένα κτίρια βοήθησαν 
στην διάχυση της γνώσης σε ενεργειακά θέματα και εργαλεία 
για την ανακαίνιση των κτιρίων σε πρώτο χρόνο και άμεσα 

λόγο της προσωπικής παρουσίας των χρηστών. 
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SERPHA Με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια, 
που αποτελεί βασική συνιστώσα της εφαρμοστέας στρατηγικής 
στον τομέα της ενέργειας, ο Δήμος Χερσονήσου συμμετείχε 

στο ευρωπαϊκό έργο Serpha στοχεύοντας στην διανομή της 
γνώσης για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στους δημόσιους 

διαχειριστές και εμπλοκή των χρηστών μέσω διαδραστικών και 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων τόσο κατά την καταγραφή όσο 
και κατά την επεξεργασία των δεδομένων. Τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα είναι:  
• Η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιρίων 

και 
• Η διάχυση της πληροφορίας μέσω της καθημερινής 
εμπλοκής των χρηστών κατά την διαδικασία συλλογής και 

επεξεργασίας των δεδομένων. 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ Κεντρικός στόχος του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ είναι η βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης, η έξυπνη διαχείριση της ενέργειας 
και η χρήση ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια της περιοχής. Σκοπός και 

άξονες του προγράμματος είναι:  
• Η μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας μέσα από 
την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δημοτικού 

Σχολείου και Νηπιαγωγείου Επισκοπής και την ενσωμάτωση 
νέων τεχνολογιών στο σύστημα θέρμανσης και ψύξης 

(γεωθερμία). 
• Αλλά και η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των 
παρεμβάσεων και την ενσωμάτωση ΑΠΕ στο κτίριο του 

Γυμνασίου-Λυκείου Μαλίων. 
Καθώς το έργο αυτό έχει εξαρχής πιλοτικό και επιδεικτικό 

χαρακτήρα η αλληλεπίδραση με τους χρήστες που είναι η 
σχολική κοινότητα θα είναι άμεση και ζωτικής σημασίας για 
την εξοικείωση της νέας γενιάς με τις ΑΠΕ. 

 ΝΕΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Κατασκευή ενός 12θέσιου ολοήμερου δημοτικού σχολείου και 

ενός 2θέσιου νηπιαγωγείου δυναμικότητας φιλοξενίας 300 
μαθητών δημοτικού και 50 μαθητών νηπιαγωγείου στην Δ.Ε. 
Γουβών, που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές 

εξοικονόμησης ενέργειας και έχουν ενσωματωθεί σε αυτό 
σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα για την εξοικονόμηση αυτής 

κατά την λειτουργία του.  
Ο Δήμος Χερσονήσου στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της 
καθημερινής τριβής της νέα γενιάς, με ένα σύγχρονο σχολικό 

κτίριο άρρηκτα συνυφασμένο με την έννοια της 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

Σύμφωνο Δημάρχων – 
Συνεργατικά Σχήματα 

Η συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στο Σύμφωνο των 
Δημάρχων και σε άλλα συνεργατικά σχήματα (δίκτυο νήσων) 

έχει ως στόχο την πλήρη εμπλοκή του στην σύλληψη, 
ανάπτυξη, υιοθέτηση και εφαρμογή των Εθνικών στρατηγικών 
για την κλιματική αλλαγή, την δέσμευση ανάπτυξης υποδομών 

φιλικών προς το περιβάλλον αλλά και την προώθηση των 
«πράσινων προμηθειών και συμβάσεων».  
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Στα πλαίσια αυτού η διοργάνωση ημερίδων και τοπικών 
συναντήσεων και η ενίσχυση της συνεργασίας με την 
ακαδημαϊκή κοινότητα γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ 

επιστήμης και αγοράς και προάγουν την διάχυση της 
πληροφορίας για την τόνωση της μακροπρόθεσμης 

οικονομικής ανάπτυξης. 

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου 

Ενέργειας και Κλίματος 
(ΣΔΑΕΚ) 

Το κατατεθειμένο ΣΔΑΕΚ ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση 

ενσωματώνοντας δράσεις μετριασμού και προσαρμογής στην 
Κλιματική Αλλαγή και έχει διατομεακό χαρακτήρα. Αφού 
εξετάστηκαν και αναλυθήκαν οι δυνατότητες ενσωμάτωσης 

διαφόρων μέτρων και δράσεων καθώς και οι συνέργειες με 
άλλες υφιστάμενες πολιτικές σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο, προτάθηκε η ανάπτυξη ενός σχεδίου συμβατό και 
συμπληρωματικό με τα υφιστάμενα αναπτυξιακά σχέδια, τις 
αρχές της πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης, της κυκλικής 

οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά και ενός 
συστήματος παρακολούθησης της προόδου εφαρμογής του 

ΣΔΑΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συμφώνου των 
Δημάρχων και το οποίο περιλαμβάνει κατάλληλους δείκτες 
όπως χρονοδιαγράμματα, φορείς παρακολούθησης κλπ. 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

(Ε.Π.)  2019-2023 

Σκοπός του Ε.Π. είναι η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, στο 

πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του Δήμου καθώς 
επίσης και η εσωτερική ανάπτυξή του. Στα πλαίσια αυτού ο 
Δήμος Χερσονήσου έχει καταρτίσει ένα πενταετές πλάνο για:  

την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας 

ζωής,  
τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των 
κατοίκων της περιοχής του, 

τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, 
τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως 

δημόσιου οργανισμού, 
την αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με 
φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε 

τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, για τη 
συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από 

κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίησης δράσεων και 
συμφωνιών 

Πρότυπες Διαδικασίες & 
Πιστοποίηση 

Ο Δήμος Χερσονήσου αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την 
διασφάλιση καινοτόμων ενεργειών που θα διασφαλίζουν την 
ποιότητα ζωής του πολίτη, θα αξιοποιούν τις δημόσιες 

πολιτικές, τη σύγχρονη γνώση και τις εμπειρίες της δημοτικής 
αρχής προχώρησε σε μία σειρά ενεργειών (πχ e-υπηρεσίες, 

πιστοποίηση διαδικασιών κλπ) προκειμένου να παρέχει 
υψηλού επιπέδου και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πολίτες. 
Ως σύγχρονος Δήμος εντάσσει στις καθημερινές του 

λειτουργίες το σχεδιασμό και την εφαρμογή των απαιτούμενων 
διαδικασιών που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση της 
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λειτουργίας του, καθώς και την αποτελεσματικότερη 
ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών, με γνώμονα τη 
βελτίωση της καθημερινότητάς τους (www.otapractices.gr). Η 

ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών ολοένα και 
περισσότερο στην καθημερινότητα του πολίτη, σε συνάρτηση 

με την προώθηση των ευρυζωνικών και των ασύρματων 
δικτύων αναβαθμίζει όλο το φάσμα των παρεχόμενων 
δημοτικών υπηρεσιών. 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) 

Η πυκνή δόμηση σε ορισμένες από τις πλέον τουριστικές 
περιοχές της Κρήτης, η έντονη κυκλοφορία ιδιαίτερα κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες, η ρύπανση, η έλλειψη πρασίνου και 
ελεύθερων χώρων και η υποβάθμιση του αστικού και 

περιαστικού περιβάλλοντος αποτελούν αναμφισβήτητα καίρια 
καθημερινά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο 
Δήμος Χερσονήσου και που ενισχύουν την ανάγκη εφαρμογής 

του. 

Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων  
(Σ.Φ.Η.Ο.) 

Σε μία προσπάθεια εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία 
το 2020 εκδόθηκαν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για 
την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στα πλαίσια μείωσης της 

κατανάλωσης ορυκτών πόρων. Στόχος του Σ.Φ.Η.Ο. θα είναι ο 
προσδιορισμός ενός βιώσιμου συστήματος υποστήριξης σε 

θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο της ηλεκτροκίνησης και 
αφετέρου η ένταξη του δικτύου ηλεκτροκίνησης στο ευρύτερο 
σύστημα βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου. 

 
Παρατηρώντας τον Πίνακα 1 διαφαίνεται ότι ο Δήμος Χερσονήσου ταυτιζόμενος με την 

ευρύτερη έννοια της αειφορικής και βιώσιμης ανάπτυξης, δεν περιστέλλει και δεν αναστέλλει τις 
ενεργειακές ανάγκες, απλά βελτιώνει και μειώνει το απαιτούμενο επίπεδό τους με την βοήθεια της 
τεχνολογίας. Αποδεικνύει με τον τρόπο αυτό την δέσμευση του για συστράτευση με τους Εθνικούς 

στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ως μία τοπική δημοτική αρχή επιφορτισμένη με την εκπλήρωση και 
την τήρησή τους  (Υφαντή & Ανδριανού, 2017). 

3. Συμπεράσματα  

 Αν επιχειρηθεί μία αποτίμηση των δράσεων που υλοποιήθηκαν αλλά και των καλών 
πρακτικών που υιοθετήθηκαν από τον Δήμο Χερσονήσου στην χρήση των προσφερόμενων από το 

θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο εργαλείων που προάγουν την αειφορική και βιώσιμη ανάπτυξη της 
τοπικής κοινωνίας παρατηρείται: 

• Η ολοκληρωμένη και στοχευμένη αναπτυξιακή παρέμβαση που προωθείτε στα πολλαπλά 
μικρά οικιστικά κέντρα με στόχο την αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού, μέσω 
δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

• Η παρέμβαση για την αποφυγή κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης κάποιων 
περιοχών, μέσω βελτίωσης του φωτισμού και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

• Η αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με την διασύνδεση διαφόρων 
οικονομικών φορέων μέσω ημερίδων αλλά και δημιουργίας των απαραίτητων καναλιών 

διάχυσης της πληροφορίας που έχει στόχο την αναζωογόνηση των τοπικών επιχειρήσεων. 

• Η ανάπτυξη επιδεικτικών δομών και υποδομών, με στόχο την ενεργό συμμετοχή των πολιτών 
και την ευαισθητοποίησή τους. 
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• Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας για την βελτίωση της καθημερινότητας 
του πολίτη με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και μίας «ομπρέλας» ασύρματων δικτύων. 

Στον αντίποδα αυτών η μεγάλη καθυστέρηση στην ευρύτερη εφαρμογή τους που προκλήθηκε 

τόσο από κάποιες ενδογενείς αδυναμίες αλλά και από τις δύσκολες καταστάσεις που κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει λόγο της πανδημίας αλλά και των καταστροφικών θεομηνιών του 2020. Καθώς η 

κοινωνικοοικονομική κρίση έχει εισβάλλει και προσβάλλει τον κοινωνικό ιστό, η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση καλείται να αφουγκραστεί όλο και περισσότερο την κοινωνία παρέχοντας 
συμβουλευτική υποστήριξη και επιμόρφωση των πολιτών  (Τριπολίτου, 2015), κάτι που δημοτική 

αρχή προσπαθεί να υιοθετήσει με όλα τα διαθέσιμα μέσα της. 
Για όλα τα παραπάνω ο Δήμος Χερσονήσου αναζητά διαρκώς τις αλλαγές που θα πρέπει να 

επέλθουν στην χρήση των διαθέσιμων εργαλείων όπως το Σ.Δ.Α.Ε.Κ., το Σ.Β.Α.Κ., το Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Ανάπτυξης, το Σ.Φ.Η.Ο κλπ, αλλαγές που ενδεχομένως να πρέπει να επικεντρωθούν στην 
παροχή ευελιξίας, στην απλοποίηση των διαδικασιών αλλά και στην πρόβλεψη πλέον εξωγενών 

παραγόντων στην συνολική εφαρμογή τους. Μέσα από την συνεργασία της Δημοτικής Αρχής τόσο 
με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όσο και με τον ιδιωτικό αλλά και την συμμετοχή των πολιτών μπορεί 

μεσοπρόθεσμα να πραγματοποιηθεί το προσδοκώμενο ποιοτικό άλμα που θα οδηγήσει στην επίτευξη 
μεγαλύτερης ευημερίας και στην εξασφάλιση ενός ισχυρότερου μέλλοντος. 
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Περίληψη  

Η λογοτεχνία για παιδιά αποτελεί ένα πρόσφορο πεδίο παρουσίασης ηρώων με κύριο 

χαρακτηριστικό τη διαφορετικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της. Εν τούτοις, η αναπηρία, διεθνώς και 
διαχρονικά, δεν αποτελεί ένα προσφιλές θέμα της παιδικής λογοτεχνίας. 

Παρόλα αυτά, καθώς η λογοτεχνία για παιδιά αντικατοπτρίζει και τα κοινωνικοπολιτιστικά 

συμφραζόμενα που αναδύονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό χρόνο, διαπιστώνουμε ότι και 
στη χώρα μας τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν εκδοθεί αρκετά βιβλία που αναφέρονται στην 

αναπηρία. Βασικός στόχος των βιβλίων αυτών έγκειται η ευαισθητοποίηση, ο προβληματισμός, η 
διαμόρφωση αξιών που αντιτίθενται σε προκαταλήψεις, καθώς και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. 
Έτσι, οι αφηγήσεις αυτές συντελούν αφενός στην επαφή των παιδιών με την κοινωνική 

πραγματικότητα και αφετέρου στην αποδοχή της ετερότητας  και ποικιλομορφίας, που αποτελούν 
και τις προϋποθέσεις για την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων αυτών.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η αποσαφήνιση της έννοιας της ‘αναπηρίας’ και της 
‘συνεκπαίδευσης’. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αναπηρία, έτσι όπως αποτυπώνεται 
στη λογοτεχνία για παιδιά και ιδιαίτερα στο δημοφιλές και αγαπημένο εικονογραφημένο βιβλίο Η 

Αργυρώ γελάει. Τέλος, θα παρουσιαστούν προτάσεις δραστηριοτήτων, που μπορούν να υλοποιηθούν 
μετά την ανάγνωση του βιβλίου στο νηπιαγωγείο. 

 
Λέξεις κλειδιά:  αναπηρία, συνεκπαίδευση, παιδική λογοτεχνία, νηπιαγωγείο 

1. Η έννοια της ‘αναπηρίας’ και της ‘συνεκπαίδευσης-συμπερίληψης’  

Η έννοια της ‘αναπηρίας’, αποτελεί ουσιαστικά ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, που ορίζεται 
και μεταβάλλεται ανάλογα με το συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο. Επίσης, μεταβάλλεται και ο 

τρόπος αντιμετώπισης των ατόμων µε αναπηρία από το περιβάλλον τους.  
Γενικά, η αναπηρία, η οποία έχει μελετηθεί από την ιατρική, την πολιτική, την κοινωνιολογική, 

την ιστορική, την ψυχολογική, την παιδαγωγική, τη φιλοσοφική πτυχή, βρίσκεται μέσα στο 

μεγαλύτερο πλαίσιο της διαφορετικότητας, ενώ οι όποιοι περιορισμοί ή αποκλεισμοί επιβάλλονται 
στα άτομα με ειδικές ανάγκες αποτελούν απόρροια ενός συγκεκριμένου κοινωνικού περιβάλλοντος. 
Είναι σύνηθες τα άτομα με όποια μορφή αναπηρίας να αντιμετωπίζουν ποικίλα εμπόδια, τα οποία 

πρέπει να υπερβούν, προκειμένου να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνία. Έτσι, οι προκαταλήψεις, 
τα στερεότυπα, οι διακρίσεις, οι αρνητικές συμπεριφορές, αποτελούν διεθνώς το πλαίσιο της 

δυσκολίας ένταξης των ατόμων αυτών στην ευρύτερη κοινωνία. Επομένως, σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζει ή πρέπει να διαδραματίζει η πολιτεία, η οποία μέσω και της εκπαίδευσης, οφείλει να 
σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρεμβάσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων των 

ατόμων με αναπηρία και να συμβάλει καίρια στην αποδοχή της διαφορετικότητας (Oliver, 1996).  
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Ειδικότερα, τις τελευταίες δεκαετίες, η έννοια της ‘αναπηρίας’ δε σχετίζεται πλέον μόνο με το 
ιατρικό μοντέλο, αλλά, κυρίως, με ένα κοινωνικό μοντέλο, καθώς υπογραμμίζεται τόσο η λειτουργία 
και η αλληλεπίδραση ενός ατόμου με το περιβάλλον του, όσο και η ατομική ικανότητα. Έτσι, 

επικρατεί ένα διαφορετικό, πολυδιάστατο µοντέλο αντιμετώπισης της αναπηρίας, το οποίο 
δίνει έμφαση στο δικαίωμα όλων των ατόμων µε αναπηρία να ανήκουν στην κοινότητά τους και 

να γίνονται αποδεκτά ως ισότιμα µέλη της. Η βαρύτητα δίνεται στις ικανότητες του ατόµου 
µε αναπηρία και στους παράγοντες που επιβαρύνουν την ποιότητα της ζωής του είτε στο σχολείο, 
είτε στο χώρο εργασίας, είτε στο σπίτι, ενώ υπογραµµίζεται η σημασία της συναισθηματικής και της 

κοινωνικής διάστασης της αναπηρίας.   
Η έννοια της ‘πολυμορφίας’ στις σχολικές τάξεις συμπεριλαμβάνεται ολοένα και περισσότερο 

στα αναλυτικά προγράμματα της γενικής εκπαίδευσης, αντικατοπτρίζοντας  μια προσπάθεια για 
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, που σέβεται και αποδέχεται τις όποιες διαφορές. Η 
διαφορετικότητα τίθεται ως ένα ζήτημα που αποτελεί μέρος της καθημερινής μας ζωής και όχι ως 

ένα θέμα ‘μεμονωμένo’ και ‘αποστειρωμένo’  (Allan, 2011; Hardy & Woodcock, 2014; Lawson et 
al., 2013). 

 Επομένως, υιοθετείται ένα μοντέλο, μέσω του οποίου η κοινωνία ουσιαστικά πρέπει να 
διευκολύνει την προσαρμογή και ένταξη των ατόμων σε καθημερινές δραστηριότητες, με βάση τις 
ικανότητές τους. Μάλιστα, ο ρόλος της γενικής εκπαίδευσης προς αυτήν την προσέγγιση καθίσταται 

ολοένα και πιο σημαντικός, αφού τα παιδιά με αναπηρίες πρέπει να εκπαιδεύονται σε όσο το δυνατόν 
λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου,  η ‘συμπερίληψη’, εστιάζεται στην πλήρη 

συμμετοχή των παιδιών αυτών μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, που  έχει πολλαπλά οφέλη 
για όλους (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς).  

Αναλυτικότερα, στις μέρες μας προωθείται η συνεκπαίδευση παιδιών τυπικής ανάπτυξης και 

μη στο ίδιο σχολικό περιβάλλον, καθώς κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και η ύπαρξη μιας αναπηρίας δεν 
καθορίζει τις εκπαιδευτικές του ανάγκες.  Οι όροι ‘ένταξη’ (integration), ‘ενσωμάτωση’ 
(mainstreaming ή incorporation) και ‘συνεκπαίδευση’ ή ‘συμπερίληψη’ (inclusion) 

χρησιμοποιούνται συχνά ως ταυτόσημοι, όμως έχουν σημαντικές διαφορές. 
Έτσι, ο όρος ‘ένταξη’ αναφέρεται στην τοποθέτηση και αλληλεπίδραση του ατόμου μέσα στην 

ομάδα, διατηρώντας τα αρχικά χαρακτηριστικά του και τα στοιχεία που το καθιστούν μοναδικό. Ο 
όρος ‘ενσωμάτωση’ αναφέρεται στη διαδικασία αφομοίωσης των παιδιών με αναπηρίες μέσα σε 
τάξεις  γενικής εκπαίδευση, χάνοντας τα δικά τους χαρακτηριστικά, καθώς υπάρχει η έννοια της 

‘υπεροχής’ της ομάδας, έναντι του ατόμου.  
 Στη ‘συνεκπαίδευση’ η βασική συνιστώσα καθίσταται η ποιότητα της σχέσης μεταξύ τόσο 

των παιδιών τυπικής και μη ανάπτυξης, όσο και με τους  εκπαιδευτικούς. Με τη συνεκπαίδευση ο 
καθένας αναγνωρίζει και εκτιμά τα μοναδικά χαρακτηριστικά του, που τον ξεχωρίζουν από τους 
άλλους. 

Βασικές αρχές της συνεκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες: α) ο κάθε μαθητής με αναπηρία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της γενικής εκπαίδευσης β) δικαιούται σεβασμό της προσωπικότητάς 

του και μια θετική προσέγγιση, που θα επιτρέψει να αυξηθεί η συμμετοχή του στο σχολείο και να 
περιοριστεί η απομόνωσή του και γ) έχει δικαίωμα στην εξατομικευμένη διδασκαλία, πράγμα που 
σημαίνει ότι το σχολείο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο να ανταποκριθεί στην κάθε 

διαφορετικότητα (Norwich, 2008; 2014).  
Βέβαια, η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία σε τάξη του γενικού 

σχολείου απαιτεί αλλαγές στον ίδιο τον εκπαιδευτικό (συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς και 
γονείς), στο σχολικό περιβάλλον και στην εκπαιδευτική διοίκηση. Έτσι, χρειάζονται αλλαγές στη 
σχολική αίθουσα, στον αύλειο χώρο, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στις παιδαγωγικές πρακτικές, ώστε 

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να προσαρμόζεται σε κάθε ρυθμό μάθησης και σε κάθε ανάγκη, 
αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα της αξίας και των ικανοτήτων κάθε μαθητή (Avramidis & 

Norwich, 2002).   
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Ωστόσο, για να πραγματοποιηθεί η συνεκπαίδευση δεν αρκεί μόνο ένα εξατομικευμένο 
πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με ιδιαιτερότητες, αλλά το πιο 
σημαντικό είναι η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος αποδοχής, αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, 

σεβασμού και εκτίμησης, ώστε  να διαμορφωθούν αφενός αυτόνομοι κι ανεξάρτητοι πολίτες και 
αφετέρου να υιοθετηθούν θετικές στάσεις, που θα προετοιμάσουν τα νήπια να αποδέχονται ως 

μελλοντικοί ενήλικες τα άτομα με ιδιαιτερότητες.  
Εν τέλει, η αναπηρία αποτελεί ένα φαινόµενο µε ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές  

και πολιτισµικές προεκτάσεις, που καθιστά απαραίτητη την αντίστοιχη εκπαίδευση συμπερίληψης, 

ώστε να δημιουργηθεί μια κοινωνία αποδοχής, χωρίς αποκλεισμούς. 

2. Η αναπηρία και η συνεκπαίδευση στο νηπιαγωγείο 

Στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα της προσχολικής αγωγής τα παιδιά με ιδιαίτερες 
δυσκολίες διδάσκονται στις ίδιες αίθουσες διδασκαλίας μαζί με τα άλλα παιδιά της τάξης τους, 
συνήθως με τη συνδρομή του εξειδικευμένου νηπιαγωγού παράλληλης στήριξης. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με το Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α/2- 10-2008): «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με 
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», προβλέπεται αφενός η συνεκπαίδευση στο γενικό 

σχολείο για όλους τους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες και αφετέρου η συνεκπαίδευση 
παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με παράλληλη στήριξη από ειδικό 
εκπαιδευτικό. Όσον αφορά τους μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται, δίνεται η δυνατότητα 

φοίτησης σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης με παρουσία ειδικού βοηθητικού προσωπικού, όμως 
η πλειονότητα αυτών φοιτούν στα νηπιαγωγεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. 

Στο νηπιαγωγείο η ηλικία των παιδιών που φοιτούν χαρακτηρίζεται από αυθορμητισμό, 
ειλικρίνεια, αλλά και περιέργεια για το διαφορετικό. Τα νήπια αναγνωρίζουν τις ομοιότητες και 
διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους, ενώ δεν έχουν αναπτύξει ακόμη παγιωμένα στερεότυπα και 

προκαταλήψεις. Επομένως, είναι η κατάλληλη ηλικία να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην 
ετερότητα και να την αποδεχτούν, καθώς και το Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι πιο 
ευέλικτο και μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις ανάγκες των παιδιών.  

Τα οφέλη της συνεκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο είναι πολλά και μακροπρόθεσμα. Για τα παιδιά 
με μη τυπική ανάπτυξη κυρίως η αίσθηση του “ανήκειν” και της αποδοχής ενισχύει την 

αυτοεκτίμηση και την προσωπική ανάπτυξη μέσα στο πλαίσιο της ομάδας. Όμως, και μαθητές με 
τυπική ανάπτυξη βρίσκουν τρόπους να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με τους συμμαθητές τους 
με κάποια μορφής αναπηρία και να τους υποστηρίξουν, αποδεχόμενοι τη μοναδικότητά τους.         

Το νηπιαγωγείο παρέχει πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες να πραγματοποιηθούν ποικίλες 
δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης να μπορέσουν να γνωρίσουν τα παιδιά με 

ιδιαιτερότητες, ακόμη και αν δε συμπεριλαμβάνονται στην τάξη τους, να ευαισθητοποιηθούν και  να 
αλλάξουν στάση απέναντι στην αναπηρία, κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και 
αναζητώντας τρόπους ισότιμης κοινωνικής ενσωμάτωσής τους.  

3. Αναπηρία και Λογοτεχνία για παιδιά  

Η Τέχνη και η Αναπηρία, αποτελούν δύο έννοιες, που θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα 

αντικρουόμενες, καθώς η ανάδειξη του ιδανικού ‘Ωραίου’ αποτελεί το διακύβευμα της τέχνης, 
αποκλείοντας την αναπηρία. Η αναπηρία απεικονίζεται από τις απαρχές της παιδικής λογοτεχνίας, 
κυρίως μέσα σε λαϊκά ή κλασικά παραμύθια είτε ως χαρακτηριστικό των κακών χαρακτήρων, 

αναπαράγοντας στερεότυπα, είτε καλών χαρακτήρων (Ο Μολυβένιος στρατιώτης αποτελεί το πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα).   

Επιπλέον, από τον 19ο αιώνα έως και το 1990 (19ος και αρχές 20ου αιώνα) η απεικόνιση της 
αναπηρίας στα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας γινόταν με την αναφορά σε μια σειρά ατυχημάτων ή 
προκλήσεων (συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής καταστροφής), προκειμένου να εξηγηθεί η 

ενδεχόμενη φύση της αναπηρίας (ατομική ευθύνη), ενώ η θεϊκή σωτηρία κατείχε μια σημαντική θέση 
στην πλοκή (Dowker, 2004).  
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Μετά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα η λογοτεχνία, ως καθρέφτης των κοινωνικών αλλαγών, 
άρχισε να μεταφέρει και να προωθεί αξίες και στάσεις που περιβάλλουν την έννοια της 
διαφορετικότητας, όπως ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή και τα ίσα δικαιώματα. Έτσι, ξεκίνησε 

και η έκδοση βιβλίων για παιδιά, που συντελούν στη διαμόρφωση της ταυτότητας και μπορούν να 
βοηθήσουν τους μικρούς αναγνώστες, ώστε να εκτιμήσουν, να σεβαστούν και να αποδεχτούν άτομα 

με χαρακτηριστικά, που διαφέρουν από τα δικά τους (Blaska, 1996; Γιαννικοπούλου, 2018; Hurley, 
2005; Quicke, 1985; Saunders, 2000). 

Σήμερα, υπάρχει πληθώρα εικονοβιβλίων (picturebooks) στα ελληνικά, που εστιάζονται σε 

κάθε είδους αναπηρία, παρουσιάζοντας την ‘ορθή΄ και ευαισθητοποιημένη εκδοχή της, όπως 
Τρυφερός Μικροφτερούλης, Ρίκι, ένα παραμύθι για τυφλοπόντικες, Άταχτα πλοκάμια, Τρίχες, Ο 

Φοίβος…και ο άλλος Φοίβος, Τρελό μου αμαξίδιο, Ο Θωμάς, Με λένε Ελπίδα, Η μάγισσα Αμπουλίνα, 
Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια, κ.ά..   

Σε αυτό το πλαίσιο, η «ρεαλιστική αναπαράσταση» χαρακτήρων στα παιδικά βιβλία μπορεί να 

είναι επωφελής για όλα τα παιδιά. Όταν αναφερόμαστε σε ρεαλιστικές αναπαραστάσεις χαρακτήρων, 
εννοούμε ότι οι χαρακτήρες πρέπει να παρουσιάζονται ως πολυδιάστατοι με ένα εύρος 

συναισθημάτων. Έτσι, τα παιδικά βιβλία με ρεαλιστικές απεικονίσεις ατόμων με αναπηρία μπορεί 
να συνδράμουν στην εξοικείωση των παιδιών με την αναπηρία με αυθεντικούς και διασκεδαστικούς 
τρόπους, κατανοώντας τις ομοιότητες και τις διαφορές. Η λογοτεχνία μπορεί επίσης να βοηθήσει τα 

παιδιά με και χωρίς αναπηρίες να εκτιμήσουν την αναπηρία ως μέσο ενσωμάτωσης (Beckett et al., 
2010; Bogdan, 2012; Dyches & Prater, 2000; Saunders & Kings, 2004; Yenika-Agbaw, 2011; 2014).  

Eν τούτοις, έρευνες αποδεικνύουν ότι ακόμη και στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία ειδικά οι 
ανάπηροι χαρακτήρες πολλές φορές είτε παρουσιάζονται να βιώνουν μια προσωπική τραγωδία, χωρίς 
να μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, είτε ως ‘υπερήρωες’, που καταφέρνουν να 

επιβιώσουν. Ακόμη και σχετικά πρόσφατα παιδικά βιβλία, που εκδόθηκαν από το 2000 και εξής, 
αναπαράγουν πολλές φορές υπαινισσόμενες στερεοτυπικές συμπεριφορές και παρουσιάζουν μη 
ρεαλιστικό ‘χαρούμενο ή θαυματουργό τέλος’ (Ayala, 1999; Beckett et al., 2010; Kανατσούλη, 2008; 

Καρακίτσιος, 2001; Ullah et al., 2014).   
Επίσης, η ανάγνωση βιβλίων, που σχετίζονται με την αναπηρία, αντικατοπτρίζει και τη 

σύγχρονη, ολοένα και αυξανόμενη κοινωνική ποικιλομορφία των σχολικών τάξεων, προωθώντας 
θετικές στάσεις απέναντι στους συνομηλίκους όλων των ικανοτήτων και, στην περίπτωση των 
παιδιών με ειδικές ανάγκες, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη μιας θετικής αυτο-εικόνας. Εξίσου 

σημαντική, θεωρείται η χρησιμότητα της ‘λογοτεχνίας της ένταξης’ ως μέρος των στρατηγικών 
διδασκαλίας για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, σχετικά με την αναπηρία (Mathews & Clow, 

2007; Morrison & Rude, 2002).  
Τα παιδιά, πριν ακόμη τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο, αρχίζουν να παρατηρούν διαφορές 

στους ανθρώπους και να αναπτύσσουν απόψεις για τους ‘άλλους’. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό 

για τους εκπαιδευτικούς στην τάξη να ενσωματώνουν βιβλία λογοτεχνικά, που εστιάζονται σε 
χαρακτήρες με αναπηρίες. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η ανάγνωση βιβλίων με χαρακτήρες με 

αναπηρίες αυξάνει την κατανόηση και την αποδοχή τους, ενώ αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο 
των μαθητών με αναπηρίες να αισθάνονται ότι συμπεριλαμβάνονται στην τάξη (Blaska & Lynch, 
1998; Cameron & Rutland, 2006; Smith-D’Arezzo & Moore-Thomas, 2010).  

Γενικά, η απεικόνιση των χαρακτήρων με αναπηρία είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τη 
διαμόρφωση των αντιλήψεων και των στάσεων των παιδιών για τις αναπηρίες. Παιδιά που είχαν 

διαβάσει βιβλία, που αφορούσαν την αναπηρία, επέδειξαν πιο θετική αλλαγή στάσης 
μακροπρόθεσμα (Barnes & Mercer, 2003; Trepanier-Street & Romantoski,  1996).  

Όλα τα μικρά παιδιά πρέπει να έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την ποικιλομορφία της 

ικανότητας. Είναι σημαντικό τα παιδιά να μαθαίνουν για αναπηρίες και ασθένειες σε όλη  τη διάρκεια 
του προγράμματος σπουδών στο σχολείο. Ωστόσο, συχνά αυτό δε συμβαίνει. Οι μελέτες 

αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής δε γνωρίζουν ποια λογοτεχνικά βιβλία είναι 
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διαθέσιμα, ενώ ταυτόχρονα επιδεικνύουν ενδιαφέρον μόνο, όταν στην τάξη συμπεριλαμβάνεται ένα 
παιδί με αναπηρία (Emmerson et al., 2014; Prater, 2000; 2003).  

Η παιδική λογοτεχνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει στους αναγνώστες μια 

συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας και της ποικιλομορφίας. Όσον αφορά τις πιο σύγχρονες 
μελέτες, εφιστάται η προσοχή σε μια σειρά σημαντικών κριτηρίων, αναφορικά με την επιλογή των 

βιβλίων, που μπορεί να επιτρέψουν στον αναγνώστη να συνειδητοποιήσει πώς λειτουργεί η αναπηρία 
σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, συναισθηματικό και ακόμη και ιστορικό πλαίσιο.  

Ειδικότερα, για τα παιδιά του νηπιαγωγείου έχουν διαμορφωθεί κάποια κριτήρια επιλογής 

βιβλίων, προκειμένου να επιλέγονται ως λογοτεχνικά αναγνώσματα, που εστιάζονται στην αποδοχή 
της ποικιλομορφίας και της αναπηρίας (Blaska, 2004).Τα σημαντικότερα κριτήρια είναι: 

1) Προώθηση της ενσυναίσθησης και όχι του οίκτου. 
2) Απεικόνιση της αποδοχής. 
3) Υπογράμμιση της επιτυχίας. 

4) Προώθηση θετικών εικόνων ατόμων με αναπηρία ή ασθένεια. 
5) Ακριβή στοιχεία της αναπηρίας. 

6) Σεβασμός για τα άτομα με αναπηρία. 
7) Προώθηση της στάσης ‘ενός από εμάς’ και όχι ‘ενός από αυτούς’. 
8) Εστίαση στο άτομο με αναπηρία και όχι στην αναπηρία. 

9) Περιγραφή του ατόμου ή της αναπηρίας με ρεαλιστικό τρόπο (δηλαδή ούτε υπάνθρωπο ούτε 
υπεράνθρωπο). 

10) Απεικόνιση χαρακτήρων με ρεαλιστικό τρόπο. 
Καθώς η λογοτεχνία ενέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του ‘διαφορετικού’ ατόµου στο 

κοινωνικό σύνολο και της συµµετοχής του στα βιώματα των άλλων, είναι σημαντική η επιλογή και 

ανάγνωση βιβλίων, που αναδεικνύουν την αναπηρία στην πραγματική της διάσταση, στο σχολικό 
περιβάλλον.  

4. Το εικονοβιβλίο (picturebook) Η Αργυρώ γελάει (2001)  

Το βιβλίο αποτελεί μετάφραση στα ελληνικά του Susan Laughs των Jeanne Willis 
(κειμενογράφος) & Tony Ross (εικονογράφος) και εστιάζεται στην ιστορία ενός μικρού κοριτσιού, 

που ενεργεί όπως κάθε άλλο παιδί. Αφηγείται μέσα από μια εξαιρετική εικονογράφηση και με λιτό 
λεκτικό κείμενο όλα αυτά που μπορεί να κάνει η ηρωίδα, η Αργυρώ, (γελάει, τραγουδά, χορεύει, 
κολυμπά, ιππεύει και παίζει), καθώς και τα συναισθήματά της (ευτυχία, θλίψη, θυμό, φόβο και 

υπερηφάνεια). Η Αργυρώ είναι ένα παιδί της ηλικίας της που κάνει λάθη, αλλά και σωστές επιλογές.  
Η εξωτερική εστίαση συμβάλλει στο να μην αποκαλυφθεί, παρά μόνο στην τελευταία σελίδα, 

ότι η Αργυρώ χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι,  στέλνοντας ένα ιδεολογικό μήνυμα αποδοχής και 
ευαισθητοποίησης στα θέματα των ανάπηρων παιδιών με αμαξίδιο (Εικ. 1). Ταυτόχρονα, 
εστιαζόμαστε στις ομοιότητες περισσότερο με τα άλλα συνομήλικα παιδιά, παρά στις διαφορές λόγω 

αναπηρίας (Γιαννικοπούλου, 2018).   
Ωστόσο, η ζωή της δεν απεικονίζεται ως ιδεαλιστικά ωραιοποιημένη ουτοπία. Είναι ένα 

κορίτσι που αντιμετωπίζει προβλήματα με τους γονείς της, ειδικά όταν υποπέσει σε κάποιο λάθος, 
γεγονός που την κάνει λυπημένη, ενώ προσπαθεί πολύ στο σχολείο της. Επομένως, ο χαρακτήρας 
της Αργυρώς αποτελεί μια ρεαλιστική απεικόνιση ενός ‘φυσιολογικού’ μικρού παιδιού. 
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Εικόνα 1: Η Αργυρώ γελάει 

 

Το λεκτικό κείμενο είναι λιτό με ποιητικό ρυθμό και οι προτάσεις ξεκινούν πάντα με την  
"Αργυρώ" και τελειώνουν με ρήματα ή επίθετα ("Η Αργυρώ γελάει" ή "Η Αργυρώ είναι καλή, η 

Αργυρώ είναι κακή").  
Η Αργυρώ γελάει αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα παιδικού βιβλίου, που απεικονίζει με 

σεβασμό έναν χαρακτήρα με σωματική αναπηρία. Η ηρωίδα μπορεί να κάνει σχεδόν οτιδήποτε 

μπορεί ένα άτομο χωρίς αναπηρία, ενσωματώνοντας όλα τα προαναφερόμενα κριτήρια επιλογής και 
κυρίως τη στάση του ‘ενός από εμάς και όχι ενός από αυτούς’ (Blaska, 2004). Η ιστορία λαμβάνει 

χώρα σε μια σύγχρονη κοινωνία, χωρίς να προσδιορίζεται συγκεκριμένο έτος, ενώ η εικονογράφηση 
απεικονίζει χαρακτήρες που φορούν ρούχα, κατάλληλα να φορεθούν και σήμερα.  

Το γεγονός ότι ο αναγνώστης δε γνωρίζει από την αρχή ότι η Αργυρώ είναι ανάπηρη, δεν του 

επιτρέπει να εφαρμόσει προκαθορισμένα στερεότυπα για τα άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά 
αμαξίδια. Έτσι, αυτή η ιστορία αποδεικνύει ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια 

δεν καθορίζονται απλώς από την αναπηρία τους και άρα είναι ικανά να συμμετέχουν σε πτυχές της 
καθημερινής ζωής. Επομένως, η ταυτότητα της Αργυρώς δεν εξαρτάται από το γεγονός ότι 
χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο. Αντίθετα, είναι ένα μικρό κορίτσι που χρειάζεται απλώς μια μικρή 

βοήθεια από τους άλλους, προκειμένου να κινηθεί. Έτσι, οι αναγνώστες συνειδητοποιούν ότι τα 
άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια δε χρειάζονται οίκτο, αλλά πρέπει να γίνονται 

σεβαστά και να αντιμετωπίζονται όπως κάθε άλλος άνθρωπος. 

5. Εκπαιδευτική εφαρμογή στο νηπιαγωγείο 

Η/Ο νηπιαγωγός θέτει, πρωτίστως, το βασικό σκοπό και τους στόχους πριν την ανάγνωση του 

εικονοβιβλίου. Ειδικότερα, κύριος σκοπός καθίσταται η ευαισθητοποίηση και η γνώση σχετικά με 
τη σωματική αναπηρία, ώστε να ενισχυθεί η αποδοχή των ανθρώπων, που είναι κατά κάποιο τρόπο 

‘διαφορετικοί’. Επίσης, ως κύριος στόχος τίθεται η γνώση των ομοιοτήτων, σε σύγκριση με τα παιδιά 
που έχουν μια μορφή σωματικής αναπηρίας. Μια πλειάδα άλλων στόχων μπορεί να τεθούν, όπως η 
κατανόηση της γενικής σημασίας της ιστορίας και η ικανότητα προβλέψεων, η γνώση για το τι 

μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν τα ίδια τα νήπια σε σύγκριση με την Αργυρώ, η γνώση των 
ρημάτων κίνησης και των επιθέτων για την περιγραφή συναισθημάτων, η συνεργασία, η κατανόηση 

των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρία.  
Ενδεικτικές Δραστηριότητες-Υλοποίηση:  

• Κατασκευή ενός λεξικού των συναισθημάτων της Αργυρώς (ζωγραφιές-λέξεις-επίθετα). 

• Δημιουργία αφίσας χωρισμένης στη μέση, σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η Αργυρώ και σε 
ποιες δραστηριότητες χρειάζεται βοήθεια.  

• Έρευνα μεταξύ των παιδιών της τάξης σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν και σε ποια 
χρειάζονται βοήθεια, σε σχέση με την αφήγηση της Αργυρώς και παρουσίαση σε πίνακα 

διπλής εισόδου (δραστηριότητες-ονόματα παιδιών και Αργυρώς). 
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• Δημιουργία ενός χάρτη αφήγησης (story map) με τους χαρακτήρες, τα ρήματα κίνησης, τα 
συναισθήματα, το σκηνικό, την πλοκή, ώστε να μπορούν να αναδιηγηθούν την ιστορία της 
Αργυρώς.  

• Δημιουργία νέου βιβλίου της Αργυρώς με ζωγραφιές, όπου φανταζόμαστε τι άλλο μπορεί να 
κάνει. 

• Μετατροπή της τριτοπρόσωπης αφήγησης του βιβλίου σε πρωτοπρόσωπη και αναδιήγηση, 
με βάση τις εικόνες της εικονογράφησης. 

• Δημιουργία κολλάζ διάσημων ανθρώπων με αναπηρία. 

• Παιχνίδι συνεργασίας: Τα παιδιά στέκονται σε ζευγάρια, κρατώντας τα χέρια τους. Ένα από 
τα παιδιά του κάθε ζευγαριού είναι η Αργυρώ. Το παιδί ‘Αργυρώ’ είναι όρθιο με το αμαξίδιο 
(καρέκλα τάξης με τροχούς) πίσω του και υλοποιεί όλες τις δραστηριότητες με τη βοήθεια 

του ζευγαριού του. Στο τέλος κάθεται στο αμαξίδιό του.   

• Επιτραπέζιο κυκλικό παιχνίδι με αριθμούς από 1-50: κάθε παίχτης τραβά μια κάρτα. Αν η 
κάρτα απεικονίζει κάτι που διευκολύνει τα άτομα με κινητική αναπηρία (π.χ. ράμπα σε 
σχολείο), τότε το πιόνι του παίχτη κινείται μια θέση. Αν απεικονίζει κάτι που δυσκολεύει το 
ανάπηρο άτομο, το πιόνι δεν κινείται.    

• Δραματοποίηση της ιστορίας και παρουσίασής της στα παιδιά του διπλανού τμήματος. 

6. Συμπεράσματα 

Ζούμε σε έναν αιώνα που η κοινωνία επιθυμεί να αποδεχτεί αλλά και να εντάξει ενεργητικά 
στους κόλπους της κάθε ποικιλομορφία, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με διαφορετικές 

ικανότητες.  
Με τη θεσμοθέτηση της συνεκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης 

κατοχυρώνεται αφενός το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα όλων των παιδιών να µορφώνονται 

στο ‘σχολείο της γειτονιάς τους’ και αφετέρου ενισχύονται οι αρχές της ισότητας και της αποδοχής. 
Επιπρόσθετα, υπάρχει η ανάγκη εκπαίδευσης και των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, ώστε στο μέλλον 

να συμβάλλουν ενεργά και θετικά στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο της 
κοινωνικής ζωής 

Η εκπαίδευση με όχημα τη λογοτεχνία στο νηπιαγωγείο αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα, 

που επηρεάζει από την πρώιμη ηλικία την αντιμετώπιση των παιδιών με αναπηρία, καθώς 
διαμορφώνει στάσεις και δημιουργεί ένα κλίµα συνεργασίας και συνύπαρξης. Έτσι, τα παιδιά, 

διαπιστώνοντας τη συνθετότητα της διαφορετικότητας, θα εμπλουτίσουν τη ζωή τους µε νέες 
εμπειρίες και αντιλήψεις, που διευρύνουν τον ορίζοντα της σκέψης τους και εξαλείφουν τις 
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. 
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ΕΝΑ ΑΠΡΟΣΜΕΝΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: 

ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
 

Κατσαραπίδης Σπυρίδων 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 
 

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η παρακολούθηση μέσα στα όψιμα μυθιστορήματα 

του Νίκου Καζαντζάκη ομάδων που διακρίνονται για την έκθεσή τους σε βίαιες επιθέσεις, 
κοινωνικούς αποκλεισμούς και σε γενικότερες καταστάσεις που τις καθιστούν ευάλωτες. Επίσης 
εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία και οι μυθιστορηματικοί ήρωες του Καζαντζάκη 

φέρονται να αντιμετωπίζουν αυτές τις ομάδες. Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη των 
χαρακτηριστικών που καθιστούν τις ομάδες αυτές ευάλωτες και ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα 

θύματα από τους ήρωες και τις τοπικές κοινωνίες. Στο τέλος, με βάση το κριτήριο αποδοχής ή 
απόρριψης των ευάλωτων ομάδων ελέγχεται αν και κατά πόσο ισχύει η αντίληψη για τα αυστηρά, 
τοπικιστικά κριτήρια και πρότυπα που αποδίδονται στον εν λόγω συγγραφέα, και κατά πόσο μπορεί 

να δομηθεί ένα απρόσμενο ανθολόγιο με ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που ανιχνεύονται, σε αντιθεση 
με τη γενικευμένη αντίληψη για τον Καζαντζάκη. 

 
Λέξεις κλειδιά: Καζαντζάκης, μειονότητες, αποκλεισμοί, ευαλωτότητα  

1. Εισαγωγή 

Το έργο του Νίκου Καζαντζάκη έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που το διαχωρίζουν από το έργο 
των υπόλοιπων λογοτεχνών, με τους οποίους χρονικά συνέπεσε. Ξεκίνησε με τη Γενιά του 1910 με 

την οποία είχε κοινή χρονική αφετηρία, γοητεύθηκε από εθνικιστικές αντιλήψεις παράλληλα με το 
ρεύμα του αισθητισμού και του πεισιθανάτιου ρομαντισμού, για να συνεχίσει με την αξιοποίηση 
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θρησκευτικών και μυθολογικών μορφών, οι οποίες πρωταγωνίστησαν σε θεατρικά κυρίως έργα που 
δεν αξιώθηκαν του επαίνου κριτικών και ομοτέχνων (Πρεβελάκης, 1958). Ομοίως, το μεγάλο έργο 
του Καζαντζάκη, η Οδύσεια, το μεγαλύτερο έπος της λευκής φυλής, απαξιώθηκε πλήρως από τους 

κριτικούς αλλά και το αναγνωστικό κοινό. Στην ουσία η αξία και η αναγνώριση που ο Καζαντζάκης 
απολαμβάνει σήμερα, είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα των μυθιστορημάτων που εκδόθηκαν μετά 

τον Β΄  Παγκόσμιο Πόλεμο (Μότσιος, 1987), αλλά και της κινηματογραφικής μεταφοράς τους 
(Αγάθος, 2017). Ο κινηματογραφικός Ζορμπάς του Μιχάλη Κακογιάννη υπό τη μουσική του 
Θεοδωράκη, ο φεστιβαλικός Μανολιός που πρέπει να πεθάνει στην ύπαιθρο της Κριτσάς με την 

καθοδήγηση του Ζυλ Ντασσέν, ο αιρετικός Χριστός του Σκορτσέζε που γοητεύεται από την 
οικογενειακή θαλπωρή με τη μουσική του Πήτερ Γκάμπριελ, ο πρόσφατος Καζαντζάκης που κάνει 

την αναφορά του στον Γκρέκο λουσμένος στο ελληνικό φως, δημιούργησαν ένα πλέγμα στο οποίο 
λειτουργούν κυριαρχικά συμπεριφορές και χαρακτηριστικά που ορίζονται από τον τοπικό 
πολιτιστικό κώδικα των προσώπων, ιδιαίτερα όπου πρωταγωνιστεί η Κρήτη και όταν ο αγώνας της 

για Ελευθερία-Ένωση με την Ελλάδα ανάγεται σε υπέρτατο ιδανικό. 
Μέσα από αυτό το περισσότερο κινηματογραφικό και λιγότερο κειμενικό-μυθιστορηματικό 

καζαντζακικό φίλτρο οι αναγνώσεις του συγγραφέα κινήθηκαν σε πλαίσια αυστηρής σύνδεσης και 
αντιπαραβολής με την παράδοση και τους εθνικούς μύθους και σχετίστηκαν με έννοιες όπως η 
θρησκεία, η εθνικότητα, η οικογένεια, η έμφυλη ταυτότητα. Στην ίδια λογική έννοιες όπως η 

θρησκευτική, εθνική, σεξουαλική ετερότητα και διαφοροποίηση, αποκλείστηκαν και θεωρήθηκαν 
ξένες στο σώμα των κειμένων του Καζαντζάκη, ενώ οι Άλλοι, όσοι χαρακτηρίζονται από  ειδοποιούς 

διαφορές από τα υπόλοιπα μέλη της Κοινότητας, ήταν πάντα σε σύγκρουση με τους πρωταγωνιστές. 
Η ανάγνωση αυτή έφτασε στο σημείο να χαρακτηριστούν τα έργα του Καζαντζάκη ως έργα της 
ποιητικής της αντριγιάς (Τζιόβας, 1997), ως περίπου ηθογραφικά μυθιστορήματα, ως μεταφορές 

επικού-τραγικού λόγου στη νεώτερη, σύγχρονή κοινωνία (Πασχάλης, 2015) ή ως προσπάθειες 
επούλωσης τραυματικών εμπειριών του συγγραφέα από τις κυρίαρχες αξίες της εποχής του και από 
την καταγωγή του (Ζωγράφου, 1997). Στην αντίληψη αυτή συνεπικουρούν ορισμένα σημεία από 

τους προλόγους των μυθιστορημάτων του συγγραφέα που φτάνουν να μιλούν για αυστηρή 
διαπαιδαγώγηση των αρσενικών μελών της κοινωνίας (Καζαντζάκης, 1981b: 9-10) αλλά και 

ορισμένα σημεία από την αυτοβιογραφική Αναφορά στον Γκρέκο που μιλούν για απαρέγκλιτες 
συμπεριφορές και νόρμες που υπηρέτησε ο συγγραφέας (Καζαντζάκης, 1982: 32-52).  

Ωστόσο, η οπτική αυτή αγνοεί και αδικεί τη γνώση και την ευαισθησία με την οποία ο 

Καζαντζάκης παρουσίασε ομάδες ή μεμονωμένα άτομα που αντιμετώπισαν την κοινωνική 
απομόνωση κι αδιαφορία. Η στάση αυτή της κοινωνίας απέναντί τους κάποτε εκδηλώθηκε και με 

την απειλή ή τη χρήση βίας, γεγονός που εντάσσει τα θύματα στις ευάλωτες ομάδες. Στα όρια των 
μυθιστορημάτων πρόσφυγες, ετερόδοξοι, ετερόθρησκοι, αλλοεθνείς συναντώνται με τους ήρωες του 
Καζαντζάκη που καλούνται να υπερβούν εθνικά και τοπικιστικά κριτήρια και να δικαιώσουν την 

ανθρώπινη ταυτότητά τους. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Στην εργασία έγινε προσπάθεια να αποδελτιωθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα (δεδομένων 
των στενών ορίων της ανακοίνωσης) τα όψιμα μυθιστορήματα του Νίκου Καζαντζάκη, αυτά της 

τελευταίας γόνιμης δημιουργικής του περιόδου με τα οποία και καταξιώθηκε στην αναγνωστική 
κοινότητα. Το υλικό καταχωρείται και παρουσιάζεται όχι ανά μυθιστόρημα αλλά ανά θεματικούς 

κύκλους και επιλέγονται ορισμένα, ευάριθμα, αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα από τα 
μυθιστορήματα για να παρατεθούν αυτολεξεί λόγω της περιορισμένης έκτασης της ανακοίνωσης. Τα 
χωρία αυτά στηρίζουν ουσιαστικά τις θέσεις μας, ενώ αναφέρουμε με συντομία ή περιγράφουμε λίγο 

αναλυτικότερα άλλα αντίστοιχα σημεία. 
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2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Ο Βίος και η Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά ήταν το πρώτο μυθιστόρημα του Καζαντζάκη που 
γνώρισε πλατιά αναγνώριση και έφερε στον συγγραφέα την ευρύτερη αναγνώριση και την 

οικονομική ασφάλεια που για χρόνια είχε στερηθεί. Το κείμενο μυθιστοριοποιεί την υπαρκτή 
επιχειρηματική περιπέτεια του Καζαντζάκη με τον Γιώργη Ζορμπά στην Πραστοβά της Μάνης (η 

επιχείρηση στο μυθιστόρημα έχει έδρα την Κρήτη) και δίνει αφορμές για τις περιπέτειες των ηρώων 
(Αναπλιώτης, 2003). Περιέχει προσωπικές, υπαρξιακές, φιλοσοφικές συζητήσεις κι αναζητήσεις των 
δύο κεντρικών ηρώων και αναιρεί παραδεδομένες εικόνες κι αντιλήψεις για τους (καθιερωμένους 

ως) ελληνοπρεπέστατους ήρωες. Ο Ζορμπάς, για παράδειγμα, ανατρέποντας την εικόνα του 
υπερήρωα Έλληνα του Μακεδονικού Αγώνα θα εξομολογηθεί ένα περιστατικό όπου υποχωρεί η 

εικόνα του μαχητή Έλληνα και δίνεται προβάδισμα στον ανθρωπιστή, διεθνιστή ήρωα που στρέφεται 
στην προστασία των ευάλωτων ομάδων. Αφού διέπραξε τον φόνο ενός βούλγαρου παπά που 
ασκούσε προπαγανδιστική/ προσηλυτιστική πολιτική υπέρ των Βουλγάρων, ο Ζορμπάς μοιράζει στα 

ορφανά παιδιά του σκοτωμένου ιερέα όλα του τα χρήματα και τρέπεται σε φυγή (Καζαντζάκης, 
1981a: 230-232): 

«… απόξω από ένα σπίτι, βλέπω πέντε μαυροφορεμένα ξυπόλυτα παιδιά που κρατιούνταν χέρι 
χέρι και ζητιάνευαν. Τρία κοριτσάκια και δύο αγοράκια. το μεγαλύτερο θα ’ταν ως δέκα χρονών. το 
μικρότερο ήταν ακόμα μωρό και το κρατούσε στην αγκαλιά της η πρωτοκόρη και το φιλούσε και το 

χάιδευε να μην κλαίει. Δεν ξέρω πώς, θεού φώτιση, μου ήρθε και τα ζύγωσα: 
»- Ποιανού είστε, βρε παιδιά; τα ρωτώ βουλγάρικα. 

»Το μεγαλύτερο αγόρι σήκωσε το μικρό του κεφαλάκι: 
» - Του παπά, αποκρίθηκε, που έσφαξαν προχθές στο στάβλο. 
»Τα μάτια μου θόλωσαν. η γης στριφογύρισε σα μυλόπετρα. ακούμπησα στον τοίχο, η γης 

στάθηκε. […] Έβγαλα από το σελάχι μου τη σακούλα, γεμάτη λίρες τούρκικες και μετζίτια, γονάτισα 
κάτω, τ’ άδειασα καταγής.[…] Τα παιδιά ρίχτηκαν χάμω και μάζευαν με τα χεράκια τους τα μετζίτια 
και τις λίρες. 

»-Δικά σας, δικά σας! φώναξα. πάρτε τα![…] 
» Κι ευτύς το ’βαλα στα πόδια. Βγήκα από το χωριό, άνοιξα το πουκάμισό μου, έβγαλα την Αγία 

Σοφία που ’χα κεντήσει, την έσκισα, την πέταξα κι έτρεχα…έτρεχα… 
»Κι ακόμα τρέχω!» 
Στο απόσπασμα ο ήρωας αντιμετωπίζει τις συνέπειες των πράξεών του προ των οφθαλμών του 

και μια ομάδα παιδιών που έμειναν ορφανά από τις ενέργειές του στις ιδιαίτερες συνθήκες του 
Μακεδονικού Αγώνα, αλλάζει τη νοοτροπία του ήρωα. Ο Ζορμπάς ο Έλληνας ομολογεί λίγο 

παρακάτω ότι καταδίκασε σε θάνατο με πυρκαγιά που προκάλεσε, μια ομάδα άμαχων γυναικών, οι 
οποίες σταθερά απαριθμούν θύματα στους πολέμους. Ανάμεσά στα θύματα ήταν και μια γυναίκα με 
την οποία ο ήρωας είχε συνδεθεί ερωτικά και στην οποία ώφειλε τη ζωή του (ό.π.: 233). Τα γεγονότα 

αυτά μεταστρέφουν τον ήρωα, ακυρώνουν την εθνικιστική, ανταγωνιστική πρακτική του και 
αναδεικνύουν τους άμαχους πληθυσμούς ως κατεξοχήν θύματα των πολέμων. 

Αυτή η μη αναμενόμενη συμπεριφορά προς ευάλωτες ομάδες από εθνικούς αντιπάλους έχει 
και συνέχεια σε άλλο μυθιστόρημα: όταν ο Αγάς της Λυκόβρυσης θα δει τα μικρά προσφυγόπουλα 
της Σαρακίνας να έχουν απολέσει τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά τους λόγω ασιτίας, θα ξεπεράσει 

τις διαφορές των δύο λαών και θα τα ταΐσει, δίνοντας μαθήματα ορθής συμπεριφοράς σε 
απειλούμενες ομάδες την ίδια στιγμή που οι ομοεθνείς τους τα αποδιώχνουν (Καζαντζάκης, 1981c: 

398). Πάλι σε συνθήκες πολέμου, και μάλιστα εμφυλίου, μια μητέρα θα αρνηθεί να θάψει ο ιερέας 
το παιδί της καθώς αυτό που ζητά δεν είναι η σωτηρία της ψυχής αλλά η ασφαλής ζωή των παιδιών, 
η πραγματική ανάσταση των νεκρών (Καζαντζάκης, 1973: 105-107). Ο θάνατος των παιδιών είτε 

από πυρά είτε από έλλειψη τροφής επανέρχεται στους «Αδερφοφάδες», ενώ ο ίδιος ιερέας όταν θα 
δει να λιμοκτονεί ένα παιδί, θα στραφεί στον Θεό προκειμένου να καταγγείλει τον κόσμο που 

δημιούργησε (Καζαντζάκης, 1973: 57-60). Πολλά χρόνια πριν τον μικρό Αιλάν, το σύμβολο των 
σύρων προσφύγων, ο οποίος συγκλόνισε την ανθρωπότητα με τον πνιγμό του στο Αιγαίο και 
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ενέπνευσε εικαστικούς (e-thessalia, 2015), προσπαθώντας να περάσει στην Ελλάδα μέσω των 
θαλάσσιων «οδών», ο Καζαντζάκης δείχνει με σκληρότητα και αδρότητα την τύχη των αδύναμων 
μελών της κοινωνίας σε συνθήκες πολέμου. Μέσα από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, ο 

Καζαντζάκης παρουσιάζει τα ανήλικα θύματα του πολέμου και καυτηριάζει τις εθνικιστικές εξάρσεις 
που εντείνουν τις εις βάρος τους συμπεριφορές. 

Ο περιλάλητος ερωτισμός του Ζορμπά και ο προβεβλημένος ηδονισμός του επισκιάζουν τη 
στάση του απέναντι σε μια άλλη κοινωνικά αδύναμη ομάδα που ζούσε στα όρια του περιθωρίου και 
αντιμετώπιζε την καιροφυλακτούσα επιφυλακτικότητα και επίκριση της κοινωνίας. Οι γυναίκες που 

είχαν χάσει το σύζυγό τους, οι περίφημες χήρες του Ζορμπά δίνουν την ευκαιρία να διαγνώσουμε 
άλλη μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, που σήμερα τείνει να εκλείψει λόγω της θεσμοθετημένης 

ισότητας των δύο φύλων και της οικονομικής ανεξαρτησίας που απολαμβάνει η εργαζόμενη γυναίκα. 
Η γυναίκα της προβιομηχανικής αγροτικής κοινωνίας των αρχών του 20ου αιώνα, στην οποία 
τοποθετούνται οι ήρωες του μυθιστορήματος, διακρίνεται από την αδυναμία της να υπερασπιστεί τον 

εαυτό της, τις επιλογές της, το ίδιο της το σώμα. Η δολοφονία της όμορφης χήρας από  τους συγγενείς 
ενός νέου που απέρριψε ερωτικά, δείχνει ότι η γυναίκα είναι πλάσμα αδύναμο και ανυπεράσπιστο, 

έρμαιο τόσο στις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές όσο και στις διαθέσεις των ανδρών 
(Καζαντζάκης, 1981a: 250-254). Επιγραμματικά θα το διατυπώσει η Μαρία η Μαγδαληνή στον 
Τελευταίο Πειρασμό (Καζαντζάκης, 1984: 401):  

«Της Μαγδαληνής τα μάτια βούρκωσαν: 
-Έχεις δίκιο, είμαι γυναίκα, πλάσμα μισερό και λαβωμένο» 

ενώ η κυρά Κατερίνα, σύζυγος του καπετάν Μιχάλη, φέρεται να αντιστέκεται στην αρχή του γάμου 
της, αλλά τελικά να υποτάσσεται στο ισχυρό φύλο και στον ακόμα ισχυρότερο εκπρόσωπό του 
(Καζαντζάκης, 1981b: 43-44):  

«Κορίτσι, ήταν λαμπαδόχυτη, ασίκισσα, αληθινή καπετανοπούλα. Γιο δεν είχε αξιωθεί ο κύρης 
της, ο καπετάν Θρασύβουλος Ρούβας, ετούτη η Κατερίνα είχε πάρει τον αντρίστικον αέρα και τα 
χαρίσματα του γιου. Μα παντρεύτηκε, έπεσε σε νύχια λιονταριού. τα πρώτα χρόνια πατούσαν πόδι, 

αντιστέκουνταν. μα σιγά σιγά, έσκυβε το κεφάλι, καπετάν Μιχάλης ήταν αυτός, ποιος μπορούσε να τον 
παλέψει; Μαράθηκαν η δύναμή της και το πείσμα, γλύκανε» 

Η μοίρα της κυρά Κατερίνας και της κόρης της στην επίθεση των Τούρκων είναι 
προδιαγεγραμμένη (ό.π. :324): είτε θα πεθάνουν από τα χέρια του πατέρα αφέντη καπετάν Μιχάλη 
για να πεθάνουν αντρόπιαστες, είτε θα κακοποιηθούν από τους Τούρκους. Πολλές δεκαετίες 

αργότερα οι γυναίκες στις εμπόλεμες ζώνες θα συνεχίσουν να φέρουν τα σημάδια του ευάλωτου, 
τρωτού πληθυσμού που πρέπει να αντιπαλέψει με τον εξωτερικό εχθρό αλλά και με τους γηγενείς 

που δεν τους αφήνουν περιθώρια ελευθερίας κι αυτοδιάθεσης (Κουφού, 2013). 
Και βέβαια υπάρχουν περιστατικά μικρά σε αφηγηματικά έκταση αλλά σημαντικά στη 

νοηματοδότησή τους που αποδεικνύουν την ευάλωτη θέση της γυναίκας στο μυθιστόρρημα Ο 

Καπετάν Μιχάλης. Η επίθεση εναντίον της κόρης του συριανού κουρέα από τους μικρούς καστρινούς 
εκφοβιστές (Καζαντζάκης, 1981b: 124-127), ο βιασμός της ίδιας κοπέλας από τους Τούρκους κατά 

τη διάρκεια της σφαγής που περιγράφει ο Καζαντζάκης (ό.π.: 319-320), η αναίτια δολοφονία μιας 
ηλικιωμένης από δύο οργισμένους αγάδες (ό.π.: 268) βεβαιώνουν ότι στο πολεμικό κλίμα που 
χαρακτηρίζει τον Καπετάν Μιχάλη, οι πληγείσες ομάδες είναι αντίστοιχες με τις σημερινές, καθώς 

και σήμερα οι γυναίκες και τα παιδιά πρόσφυγες αποτελούν την πιο ευάλωτη υποομάδα των θυμάτων 
ενός πολέμου. 

Ωστόσο, η περίπτωση που αναδεικνύει ακόμα εντονότερα την τρωτή θέση των γυναικών μέσα 
στην κοινωνία, είναι αυτή της Μαντάμ Ορτάνς. Ασφαλώς ο Καζαντζάκης έχει επιλέξει μία 
περιστασιακά γελοιογραφική απόδοση του χαρακτήρα, ωστόσο αυτό δεν αλλάζει την ολική εικόνα. 

Η ηρωίδα δεν απολαμβάνει της κοινωνικής αποδοχής λόγω του παρελθόντος της, της διαφορετικής 
καταγωγής της αλλά και του διαφορετικού θρησκευτικού δόγματος που πρεσβεύει. Το όμαιμον, το 

ομόγλωσσον και το ομόθρησκον στέκουν τριπλό εμπόδιο στην περίπτωση της Ορτάνς και την 
καθιστούν θύμα απαξιωτικών συμπεριφορών αλλά και μιας ανόσιας λεηλασίας μετά θάνατον 
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(Καζαντζάκης,1981a: 263-273). Οι διακρίσεις εναντίον των ευάλωτων ομάδων δε σταματούν ούτε 
μπροστά στο θάνατο. 

Δίπλα στους κάθε λογής ξένους που αποκλείονται από την ομαλή κοινωνική ένταξη, και στους 

αδύναμους μικρούς ήρωες που υποφέρουν από τον πόλεμο, ο Καζαντζάκης παραθέτει άλλη μια 
ομάδα, αυτή των Εβραίων, που αντιμετωπίζει βίαιες επιθέσεις και απομόνωση από τους τοπικούς 

πληθυσμούς. Γράφοντας τα μυθιστορήματά του μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και με 
τις πληγές του Ολοκαυτώματος ανοιχτές, ο Καζαντζάκης ορίζει την ομάδα των Εβραίων ως 
απειλούμενη ομάδα που συγκεντρώνει την αρνητική συμπεριφορά των γηγενών αλλά και την 

απρόσμενη προστασία από ορισμένους ήρωες. Στους Αδερφοφάδες ο Καζαντζάκης μας συστείνει 
(1973: 98-99) τους Εβραίους ως θύματα διώξεων, όταν στο στρατόπεδο του Εθνικού Στρατού 

υπάρχει αναφορά σε έναν Εβραίο που έπαιζε βιολί κατά τη μεταφορά των ομοεθνών του στο χώρο 
θανάτωσής τους. Πρόκειται μάλλον για τις πρώτες αναφορές στη Σοά του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
και σίγουρα για τις πρώτες στην ελληνική πεζογραφία, γεγονός που δείχνει τα ισχυρά 

αντανακλαστικά του συγγραφέα στην ιστορική πραγματικότητα. 
Η παρουσίαση των Εβραίων ως απειλούμενης ομάδας επιβεβαιώνεται στο μυθιστόρημα 

Καπετάν Μιχάλης. Η γυναίκα του Κοσμά, του κοσμοπολίτη σπουδαγμένου ανιψιού του καπετάν 
Μιχάλη και alter ego του Καζαντζάκη,  είναι Εβραία και αυτό είναι μια αφορμή για να γίνει λόγος 
για τις διώξεις των Εβραίων κατά τη διάρκεια πογκρόμ αλλά και να φανεί η διαφοροποίηση του ήρωα 

που θα την προστατεύσει (Καζαντζάκης, 1981b: 449-450). Η ένταξη της εβραίας γυναίκας, παρά τη 
βάπτισή της, στην ελληνική οικογένεια και κοινωνία είναι διαδικασία μετ’ εμποδίων που δεν θα έχει 

επιτυχή κατάληξη, παρότι βρίσκει στήριξη και από άλλα μέλη της οικογένειάς της πέραν του συζύγου 
της (ό.π.: 443-457). Στην ίδια λογική γινόμαστε μάρτυρες (ό.π.: 187-190) της επίθεσης στους 
τρομοκρατημένους Εβραίους του Μεγάλου Κάστρου το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Νεαροί ήρωες 

με αρχηγό τον γιο του καπετάν Μιχάλη, το Θρασάκι, αποφασίζουν να κάψουν ζωντανούς τους 
Εβραίους του Ηρακλείου, ως συνέχεια και ορθότερη ολοκλήρωση του εθίμου της καύσης του Ιούδα. 
Παρότι ο τελικός στόχος τους είναι ο ραβίνος της συναγωγής του Ηρακλείου, η κατάληξη θα είναι 

απρόσμενη, καθώς ο μικρός εμπρηστής εντέλει  θα λυπηθεί τον ραβίνο και θα συνδράμει στην 
κατάσβεση της πυρκαγιάς, πράξη που θα οδηγήσει στην επιβράβευση του από τον ραβίνο. Η 

διαδικασία ενηλικίωσης του μικρού ήρωα και οι κατά καιρούς ακραίες περιπέτειες στις οποίες 
εμπλέκεται, αντισταθμίζονται από την ευαισθησία που επιδεικνύει στον απειλούμενο ραβίνο. Ίδια 
αντιστροφή συναισθημάτων και συμπεριφοράς θα επιδείξει κι άλλος ήρωας, ο παπα Φώτης, καθώς 

η αρχική του έχθρα προς τους Εβραίους θα ανατραπεί όταν θα ερωτευθεί μια Εβραία και θα συνάψει 
σχέση μαζί της, ενάντια σε κοινωνικά, θρησκευτικά και εθνικά κατεστημένα (Καζαντζάκης, 1981c: 

283-285).  
Ωστόσο το έργο που σχεδόν μονοθεματικά θα στηριχτεί στη στάση των ηρώων απέναντι στην 

κατεξοχήν ευάλωτη ομάδα των προσφύγων είναι το μυθιστόρημα Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Στο 

έργο η στάση και η δράση απέναντι στους πρόσφυγες θα γίνει το μέτρο για το ζύγιασμα της 
καλοσύνης των πρωταγωνιστών. Οι θετικοί ήρωες, όσοι ανέλαβαν θετικό ρόλο στην αναπαράσταση 

των Παθών, αργά ή γρήγορα τάσσονται με τους πρόσφυγες παρέχοντάς τους υλική και ηθική 
υποστήριξη. Από την άλλη μεριά, οι αρνητικοί ήρωες που εκπροσωπούν την παγιωμένη άρχουσα 
τάξη, θα συνδράμουν στην εκ νέου απομάκρυνση των προσφύγων από τη Λυκόβρυση και τη 

Σαρακίνα και στη συνεχή έκθεσή τους σε κινδύνους.  Στην περίπτωση των προσφύγων της Σαρακίνας 
και σε όλη την έκταση του μυθιστορήματος αναδεικνύονται ως χαρακτηριστικά των πληττόμενων 

ομάδων η πείνα, η απόρριψη, οι επιθέσεις, ο εξευτελισμός, η εξαθλίωση, οι  αναίτιες διώξεις και η 
απομόνωση από τις ισχυρές ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο ο Καζαντζάκης που είχε συμμετάσχει κι ο 
ίδιος σε σωστικές επιχειρήσεις προσφύγων στον Καύκασο (Καζαντζάκης, 1982: 419-430) 

επαναφέρει τα χαρακτηριστικά τους στο προσκήνιο και διαιωνίζει τα προβλήματά τους. Η συνέχιση 
της μαρτυρικής πορείας τους στο τέλος του έργου και η κατεύθυνσή τους προς το άγνωστο 

ανανεώνουν την προβληματική και την μεταφέρουν στο χρονικό διηνεκές (Καζαντζάκης, 1981c: 
452). 
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5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι το φαινόμενο της κακοποίησης και 
της επιλεκτικής, συνειδητής έκθεσης ατόμων στη βία και σε κινδύνους δεν είναι σπάνιο ούτε τυχαίο 

στον Καζαντζάκη. Με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω έγινε κατανοητό ότι υπάρχουν κύριες ή 
δευτερεύουσες ιστορίες, μικρές αναδρομικές αφηγήσεις ή εκτενέστερα επεισόδια στις ζωές των 

ηρώων που λειτουργούν ως σημαντικές κύστες της ευαισθησίας του Καζαντζάκη για ομάδες που τις 
χαρακτηρίζει η ευαλωτότητα. Τα στοιχεία ταυτότητας που προσδίδουν την ευαισθησία και την 
έκθεση στον κίνδυνο, δεν είναι άλλα από όσα και σήμερα ταυτοποιούν τις εκτεθειμένες σε κίνδυνο 

ομάδες: μικρά παιδιά, πρόσφυγες, ομάδες αλλοεθνών, γυναίκες χωρίς οικονομική ανεξαρτησία, 
αλλόθρησκοι κι ετερόδοξοι καλούνται να συμβιώσουν (ή μάλλον να επιβιώσουν) σε μια κοινωνία 

που χαρακτηρίζεται από το δίκαιο του ισχυρού. Ο Καζαντζάκης που στην Ασκητική του (1985) 
ξεκινάει από το χρέος του ανθρώπου στον εαυτό του και στη ράτσα, προχωρά στο χρέος στην 
ανθρωπότητα αναφέροντας (Καζαντζάκης, 1985: 41-42): 

«Δε μιλάς εσύ. Μήτε είναι η ράτσα μοναχά μέσα σου που φωνάζει. μέσα σου οι αρίφνητες γενεές 
των ανθρώπων –άσπροι, κίτρινοι, μαύροι– χιμούν και και φωνάζουν. 

Λευτερώσου κι από τη ράτσα. πολέμα να ζήσεις όλο τον αγωνιζόμενο άνθρωπο.» 
Με αυτήν την λογική καταφέρνει και ευτυχώς διευρύνει τον κύκλο του ανθρώπου και τον 

εντάσσει σε αυτόν της ανθρωπότητας που περιέχει όλους τους ανθρώπους. Ο αρχετυπικός ήρωας του 

Καζαντζάκη δεν είναι ο άγριος Καπετάν Μιχάλης ή ο αισθησιακός Ζορμπάς αλλά ο άνθρωπος που 
ανεβαίνει τον ανήφορο και μετουσιώνει το σκοτάδι σε φως και την ύλη σε πνεύμα, κατακτώντας την 

αθανασία (Αθανασοπούλου, 2008). Σε αυτό το πρόσωπο δεν χωρούν κριτήρια εθνικά, θρησκευτικά 
ή φυλετικά, κυριαρχεί η ανοδική πορεία που ακολουθεί ο κάθε ήρωας, και με αυτό το σκεπτικό 
βλέπουμε τελικά τον καπετάν Μιχάλη να σέβεται και να αποδίδει τιμές στον φονιά του αδερφού του, 

Νουρή Μπέη, που αντιμετωπίζει σοβαρή αναπηρία (Καζαντζάκης, 1981b: 280). Ομοίως ο παππούς 
του Κοσμά και πατέρας του καπετάν Μιχάλη αποδέχεται και συμφωνεί με την επιλογή του εγγονού 
του να παντρευτεί την αλλόθρησκη κι αλλοεθνή Εβραία (ό.π.: 487-488) ενώ ο Ιησούς θα 

συναναστραφεί και θα βοηθήσει τους Ρωμαίους οι οποίοι κατέχουν την πατρίδα του (Καζαντζάκης, 
1984: 325-329). Το ίδιο θα κάνει και με τους Σαμαρείτες που αντιμετωπίζουν τη χλεύη και την  

απόρριψη των υπόλοιπων συντρόφων του Ιησού λόγω της καταγωγής τους και των διαφορετικών 
θρησκευτικών δοξασιών τους (ό.π.: 220-225).  

Αναδύεται από τα παραπάνω μια οπτική διαφορετική από την καθιερωμένη για τον συγγραφέα 

που προσφέρεται για σχολιασμό και μελέτη όχι μόνο στους μελετητές της λογοτεχνίας αλλά και σε 
όσους ενδιαφέρονται να διδάξουν την ευαλωτότητα, τις μορφές της, τα θύματά της και τους λόγους 

που την ζωογονούν. Ο λόγος του συγγραφέα και η περιγραφική του ρώμη προσφέρονται για 
αξιοποίηση κατά τη διδακτική πράξη, ώστε να ευαισθητοποιήσουν αναγνώστες κάθε ηλικίας και να 
τους κάνουν να δουν την πραγματικότητα γύρω τους με άλλη οπτική. Είναι ακόμα μια παράλληλη 

ευκαιρία για να διαπιστωθεί ότι τα κείμενα προσφέρουν απαντήσεις ανάλογες με τις ερωτήσεις που 
δέχονται.  
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Περίληψη 

Στην παρουσίαση εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους διδάσκεται και μαθαίνεται η κλασική 

μουσική σε ένα ωδείο της ελληνικής πρωτεύουσας, με στόχο να διερευνηθούν οι πολιτικές της 
δυτικής μουσικής εκπαίδευσης σε σχέση με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, 
αναλύονται οι καλλιτεχνικές, επαγγελματικές και ιδεολογικές πρακτικές που συνδέονται με τον 

ιδιαίτερο χώρο του ωδείου ως τυπικού φορέα μουσικής γνώσης και δραστηριότητας, αλλά και οι 
προσαρμογές στις οποίες υποβάλλεται η επίσημη διδασκαλία της κλασικής μουσικής, προκειμένου 

το ίδρυμα να βρίσκεται σε σύμπνοια με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές μεταβολές του 

https://e-thessalia.gr/pagkosmia-sigkinisi-20-skitsa-gia-ton-mikro-ailan-photos/
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ευρύτερου πλαισίου στο οποίο εντάσσεται. Παρά την εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση στον τομέα 
του πολιτισμού μετά το γεγονός της κρίσης των τελευταίων ετών, το εν λόγω ωδείο εμφανίζεται ως 
ένας μουσικός χώρος που αφουγκράζεται τους γύρω μετασχηματισμούς, εξισορροπώντας ανάμεσα 

στις κλασικές και τις σύγχρονες αισθητικές τάσεις, και επιχειρεί να συνδέσει την τυπική μουσική 
εκπαίδευση με τις προσλαμβάνουσες και τις ανάγκες του σήμερα. 

 
Λέξεις κλειδιά: μουσική εκπαίδευση/διδασκαλία, εκπαιδευτική/καλλιτεχνική πολιτική, ωδείο, 

εθνομουσικολογία 

1. Εισαγωγή 

Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί και οι φορείς της έντεχνης δυτικής μουσικής στη σύγχρονη ελληνική 

κοινωνία παρουσιάζουν μια αυξανόμενη τάση για ένταξη στοιχείων εκτός των αυστηρών πλαισίων 
επίσημης διδασκαλίας της κλασικής μουσικής, ιδιαίτερα μετά την περίοδο της οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης στη χώρα. Εμπλουτισμός της ύλης από το ρεπερτόριο της δημοφιλούς μουσικής, 

εφαρμογή νέων μουσικοπαιδαγωγικών μεθόδων και στροφή των μαθητικών συναυλιών από τη 
σολιστική εκτέλεση σε μικρές ή μεγάλες μουσικές ομάδες αποτελούν χαρακτηριστικά τα οποία 

υιοθετήθηκαν από το σύνολο σχεδόν των ελληνικών ωδείων στη διάρκεια της τελευταίας περίπου 
δεκαετίας. Η γενικότερη αποδυνάμωση του ρόλου της έντεχνης δυτικής μουσικής στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, σε συνδυασμό με την καθιέρωση της χρήσης του διαδικτύου, η οποία φέρνει 

τους μαθητές σε επαφή με πληθώρα μουσικών ειδών και παρέχει πολύ συχνά τη δυνατότητα εξ’ 
αποστάσεως εκμάθησής τους, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες που θέτουν σε δοκιμασία τις 

εφαρμογές της επίσημης δυτικής μουσικής διδασκαλίας, καθιστώντας επιτακτική τη διεύρυνση και 
αναπροσαρμογή της, προκειμένου τα ωδεία να παραμένουν ελκυστικοί χώροι καλλιτεχνικής 
έκφρασης, κοινωνικής δικτύωσης και επαγγελματικής προοπτικής για τους μαθητές. 

Εξετάζοντας τις επιπτώσεις των παραπάνω συνθηκών μέσα από το ιδιαίτερο, «τοπικό» πλαίσιο 
ενός έγκριτου αθηναϊκού ωδείου, η εθνογραφική αυτή έρευνα επιδιώκει την ανάδειξη των τρόπων 
με τους οποίους μεταβάλλονται στην πράξη οι μουσικές δραστηριότητες στον συγκεκριμένο χώρο, 

σύμφωνα και με τους συμμετέχοντες στην έρευνα κατά τη χρονική περίοδο της διεξαγωγής της. Οι 
μετασχηματισμοί στην οργάνωση και λειτουργία του εν λόγω ωδείου, ιδίως κατά τα έτη που έπονται 

της οικονομικής κρίσης, αφορούν τα βασικά πεδία της εκπαιδευτικής πολιτικής του, τα οποία 
οδηγούν εν τέλει στην επαναξιολόγηση των διδακτικών στόχων, στην εισαγωγή νέων παιδαγωγικών 
πρακτικών, στον εμπλουτισμό του ρεπερτορίου και στην αναδιαμόρφωση των μαθητικών 

συναυλιών. Όπως προκύπτει μέσα από τις δύο ειδικές μελέτες περίπτωσης που περιλαμβάνονται στην 
έρευνα, τόσο οι καθηγητές κλασικής κιθάρας όσο και η ορχήστρα του ωδείου αντιλαμβάνονται τη 

διασύνδεση της κλασικής μουσικής εκπαίδευσης με τη σύγχρονη μουσική σκηνή ως αναγκαιότητα, 
επιχειρούν να απομακρυνθούν πλέον από την ευαλωτότητα της προηγούμενης περιόδου και 
καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια για τη δημιουργία σημείων επαφής μεταξύ της επίσημης 

διδασκαλίας και των νέων κοινωνικών και πολιτισμικών δεδομένων. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας 

Η παρούσα εργασία ακολουθεί τις θεωρητικές παραδοχές της εθνομουσικολογίας σχετικά με 
τη μελέτη της μουσικής ως εμπειρικής και συμβολικής πολιτισμικής διαδικασίας, σε συνδυασμό με 

τις μεθόδους και τις στρατηγικές της μουσικής εκπαίδευσης που αφορούν τη συστηματοποίηση της 
μουσικής γνώσης. Η διασταύρωση των δύο αυτών επιστημών συμβάλλει στη βαθύτερη αφομοίωση 

των μεθόδων μέσω των οποίων μαθαίνεται και διδάσκεται η μουσική στα οργανωμένα ιδρύματα του 
δυτικού (κυρίως) κόσμου και αποτελεί ένα σημείο όπου συναντά κανείς κοινούς τρόπους 
κατανόησης της μουσικής, της εκπαίδευσης και της κουλτούρας (Campbell, 2003: 28). Ο σύνθετος 

αυτός προσανατολισμός στοχεύει στην εξέταση του ζητήματος της διδασκαλίας και εκμάθησης της 
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μουσικής, αφενός μέσω μιας ανθρωπολογικής/εθνομουσικολογικής οπτικής, η οποία εστιάζει στο 
ποιος και πώς διδάσκει/διδάσκεται τη μουσική γνώση, καθώς και στις σχέσεις που προκύπτουν από 
τη διαδικασία αυτή, και αφετέρου μέσω μιας πιο πρακτικής/εφαρμοσμένης διάστασης, η οποία 

στηρίζεται στη θεωρία, τη φιλοσοφία και τις τεχνικές καθοδήγησης της διδακτικής της μουσικής 
πράξης. 

Η διαχείριση της μουσικής εκπαίδευσης ως κοινωνικής πρακτικής –θέση βασισμένη στην 
ανθρωπολογική θεώρηση της μουσικής ως πολιτισμικής πρακτικής η οποία δεν εκφράζει απλώς τον 
πολιτισμό στον οποίο εντάσσεται, αλλά συγκροτεί η ίδια μια ιδιαίτερη μορφή πολιτισμού 

(συμβάλλοντας ως αυτόνομη μορφή στην αναδημιουργία του πολιτισμού εν γένει)– αποτέλεσε 
σημαντικό ερευνητικό και ερμηνευτικό εργαλείο της παρούσας εργασίας. Καθώς στη μουσική 

διδασκαλία αντανακλώνται οι πρακτικές της κοινωνίας αναφοράς, η μελέτη των μετασχηματισμών 
που παρατηρούνται στο πεδίο αυτό είναι δυνατόν να αναδείξει τις μεταβολές που συντελούνται στη 
συγκεκριμένη κοινωνία. Προσεγγίζοντας τη σχέση της μουσικής εκπαίδευσης και της κοινωνίας 

μέσα από τη διαδικασία της επαναπλαισίωσης, προκύπτει πως εφόσον η κοινωνία λειτουργεί ως ένα 
πλαίσιο για τη μουσική εκπαίδευση, τότε και η μουσική εκπαίδευση αποτελεί εξίσου ένα πλαίσιο για 

την κοινωνία (Kingsbury, 1998: 59). Στην έρευνα που παρουσιάζεται εδώ, μέσα από τη διάδραση 
και ανατροφοδότηση των διαφορετικών αυτών πλαισίων, επιδιώκεται να σκιαγραφηθεί πώς η 
μουσική διδασκαλία σε ένα ωδείο εκφράζει τα κοινωνικά συμφραζόμενα αλλά και πώς η ίδια τα 

επηρεάζει, καθώς και πώς οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των ανθρώπων και των δομών του 
συγκεκριμένου ωδείου είτε λειτουργούν μεμονωμένα είτε αλληλοκαθορίζονται, συνθέτοντας τελικά 

ένα ευέλικτο και ρεαλιστικό σύστημα μουσικής εκπαίδευσης, καλλιτεχνικής παραγωγής αλλά και 
κοινωνικής προσαρμογής. 

Αναλύοντας τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της εκμάθησης της μουσικής, ο 

εθνομουσικολόγος Timothy Rice (2003: 82) επισημαίνει τη σημασία τους για την ανάλυση και 
ερμηνεία της ανθρώπινης νόησης, της πολιτισμικής έκφρασης και των κοινωνικά δομημένων 
συμπεριφορών και θέτει τρεις βασικούς παράγοντες περαιτέρω διερεύνησής τους: α) τη σχέση 

μαθητή-δασκάλου, β) την εκάστοτε δομή ή το πλαίσιο εντός των οποίων διαμορφώνεται η εν λόγω 
σχέση και γ) την κοινωνικοποίηση και την πολιτισμική καλλιέργεια, στοιχεία τα οποία προκύπτουν 

τόσο μέσω των μαθημάτων μουσικής όσο και μέσω των μουσικών παραστάσεων. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω, η αναζήτηση των τρόπων με τους οποίους δομείται και υλοποιείται η 
διδασκαλία στο πεδίο της παρούσας έρευνας ξεκίνησε από τον μικρότερο εκπαιδευτικό πυρήνα (τα 

ατομικά μαθήματα και τις συναυλίες μιας μουσικής τάξης) για να στραφεί στη συνέχεια στις πρόβες 
και τις συναυλίες της ευρύτερης καλλιτεχνικής δομής του ωδείου (της ορχήστρας), ακολουθώντας 

μια πορεία από το ειδικό στο γενικό. 
Μια ακόμη παρατήρηση, απαραίτητη για την κατανόηση του ανα χείρας κειμένου, είναι η 

εννοιολογική διασαφήνιση του δίπολου «επίσημη και ανεπίσημη μουσική εκπαίδευση». Η «επίσημη 

διδασκαλία» νοείται ως θεσμική πρακτική, η οποία οριοθετείται αυστηρά εντός των πλαισίων των 
αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και των δομών του εκπαιδευτικού συστήματος της κλασικής 

μουσικής. Με τον όρο «ανεπίσημη διδασκαλία» περιγράφεται η μουσική διδασκαλία που αντλεί και 
υιοθετεί στοιχεία από τη σύγχρονη πολιτισμική πραγματικότητα, χωρίς όμως να βασίζεται 
απαραίτητα στο τρίπτυχο της «προφορικής-οπτικής-απτής» διαδικασίας εκμάθησης της μουσικής 

που συναντάται στα πιο παραδοσιακά μουσικά είδη (Rice, 2003: 77). Η ένταξη μουσικών γνώσεων 
και συμπεριφορών προερχόμενων από τη δημοφιλή μουσική, η εκμάθηση με μη συστηματικό τρόπο 

(ενίοτε παραβλέποντας καθιερωμένα μέσα, όπως π.χ. τη χρήση παρτιτούρας) και η ενσωμάτωση 
στοιχείων προφορικότητας (όπως π.χ. η μίμηση του δασκάλου από τον μαθητή) συνιστούν μορφές 
ανεπίσημης μουσικής διδασκαλίας. Μέσα από τις δύο μελέτες περίπτωσης που παρουσιάζονται στην 

εργασία αυτή, αναζητείται η λεπτή σχέση που δημιουργείται μεταξύ των επίσημων και ανεπίσημων 
μορφών διδασκαλίας στο ωδείο, η οποία θέτει σε δοκιμασία το στατικό και αμετάβλητο χαρακτήρα 

των προγραμμάτων σπουδών που βασίζονται στο κλασικό ρεπερτόριο. 
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Μεθοδολογικά, η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με άξονα την επιτόπια έρευνα 
(Οκτώβριος 2018-Ιούνιος 2019) μέσω συμμετοχικής παρατήρησης και ανοικτών συνεντεύξεων 
πεδίου. Ως αφετηρία της υπό εξέταση περιόδου τέθηκε συμβολικά το έτος 2009, το οποίο σήμανε 

τυπικά την έναρξη της οικονομικής κρίσης στη χώρα. Η προσωπική και μακροχρόνια σχέση μιας εκ 
των ερευνητών με το συγκεκριμένο ωδείο –υπό τις ιδιότητες αρχικά της μαθήτριας και στη συνέχεια 

της δασκάλας– συντέλεσε στην επιλογή αυτού του φορέα ως πεδίου διεξαγωγής της έρευνας. 
Επιπλέον, η έρευνα στηρίχθηκε στην εναλλαγή των ποικίλων ρόλων των ερευνητών εντός και εκτός 
του πεδίου (Kingsbury, 1998) ως εξωτερικών παρατηρητών ή θεατών (Finnegan, 1989). Το υλικό το 

οποίο εν τέλει αξιοποιήθηκε είναι αποτέλεσμα της σύζευξης πρωτογενών δεδομένων που 
συλλέχθηκαν στη διάρκεια της έρευνας και της προϋπάρχουσας εμπειρίας στο πεδίο. 

Μολονότι στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνας στο ωδείο συλλέχθηκε πλούσιο υλικό, η μελέτη 
ειδικότερων περιπτώσεων περιορίστηκε στην τάξη της κλασικής κιθάρας και στη μαθητική ορχήστρα 
του. Οι επιλογές αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι άμεσα σχετιζόμενες με τους 

τρόπους με τους οποίους το ωδείο ανταποκρίνεται στις γύρω κοινωνικές μεταβολές, καθώς κατέχουν 
ειδοποιά χαρακτηριστικά: η τάξη της κιθάρας εξαιτίας της διττής φύσης του οργάνου (ταυτόχρονα 

κλασικό και λαϊκό), ενώ η ορχήστρα διότι λειτουργεί ως ένα μεταβατικό επίπεδο για τους σπουδαστές 
από τα ατομικά μαθήματα στη ζωντανή σκηνική παρουσία, συνδέοντας το ωδείο με την κοινωνία 
αναφοράς. Μέσω των διδακτικών μετασχηματισμών που προτείνουν οι νέοι καθηγητές κλασικής 

κιθάρας και της λειτουργίας της ορχήστρας ταυτόχρονα ως φορέα τυπικής και άτυπης μουσικής 
εκπαίδευσης, επιδιώκεται η ανάδειξη της μουσικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στο ωδείο 

σε συνάρτηση με τη σύγχρονη ελληνική μουσική-εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

2.2.1. Οι καθηγητές κλασικής κιθάρας, οι καινοτόμες μέθοδοι και οι μαθητικές συναυλίες 

Τα τελευταία χρόνια, η διδασκαλία της κλασικής κιθάρας συμβαδίζει με τη γενικευμένη τάση 
στα ελληνικά ωδεία για αυστηρότερη εφαρμογή των ευρωπαϊκών ή ρώσικων μουσικών μεθόδων. Η 
αποκλειστική εκμάθηση έργων από το ρεπερτόριο «μεγάλων συνθετών», η έμφαση στην ανάπτυξη 

της δεξιοτεχνίας μέσω επίμονης εξάσκησης, η καλλιέργεια των μαθητών σύμφωνα με το πρότυπο 
του σολίστα και ο περιορισμός της μουσικής δραστηριότητας στην ατομική/προσωπική εκτέλεση 

των μουσικών έργων υπήρξαν τα κυριότερα γνωρίσματα της ωδειακής εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Οι νέοι καθηγητές κιθάρας, πολλοί εκ των οποίων υπήρξαν μαθητές στο υπό εξέταση ωδείο, 
διαθέτουν μια συνολική εικόνα της πορείας του και, ειδικότερα, της τάξης της κλασικής κιθάρας, 

ενώ η μεταξύ τους πολυετής συνεργασία τους έχει οδηγήσει σε κοινές αντιλήψεις που αφορούν 
βασικές πτυχές της σύγχρονης μουσικής εκπαίδευσης. Ανακαλώντας την εποχή της μαθητείας τους, 

οι παλαιότερες διδακτικές πρακτικές έρχονται σε αντιδιαστολή με αυτές της τελευταίας δεκαετίας, 
φωτίζοντας τους τρόπους και τα αίτια διαμόρφωσης της διδασκαλίας της κλασικής κιθάρας στην 
Ελλάδα στις μέρες μας. 

Η καινούρια γενιά καθηγητών, αναλαμβάνοντας μερικά χρόνια πριν τη λειτουργία της τάξης 
της κλασικής κιθάρας στο ωδείο, διαφοροποιείται από τους προκατόχους της σε καίρια σημεία. Η 

ευρεία χρήση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας από τους νέους μαθητές και η υπερφόρτωση του 
προγράμματός τους με πληθώρα δραστηριοτήτων –φαινόμενο άμεσα σχετιζόμενο με τον τρόπο 
λειτουργίας της σύγχρονης εκπαίδευσης– συνιστούν βασικές συνθήκες οι οποίες συνετέλεσαν στην 

αναδιαμόρφωση των μουσικοδιδακτικών στόχων και μεθόδων. Η επαφή των μαθητών με ποικίλα 
μουσικά είδη και ερεθίσματα, η συνήθης έλλειψη του απαιτούμενου χρόνου για επαρκή μελέτη και 

η γενικότερη αποδυνάμωση του μαθήματος της μουσικής στα αναλυτικά σχολικά προγράμματα 
δυσκολεύουν σε μεγάλο βαθμό τους νέους καθηγητές στην παράδοση μιας απαιτητικής ή αυστηρά 
κλασικής ύλης. Τόσο το τεχνοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα όσο και οι επιπτώσεις της ευάλωτης 

περιόδου της οικονομικής κρίσης στον τομέα του πολιτισμού συνέβαλαν στην απομάκρυνση της νέας 
γενιάς μαθητών από την κλασική μουσική, οδηγώντας –την τελευταία περίπου δεκαετία– σε 
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σημαντικές μεταβολές οι οποίες εντοπίζονται στο σύνολο των ελληνικών ωδείων, με πιο εμφανή τη 
διεύρυνση της διδακτέας ύλης και του ρεπερτορίου. Ο καθηγητής Σ. Ι. διευκρινίζει: «Έχει διευρυνθεί 
τα τελευταία 10-15 χρόνια το ρεπερτόριο σίγουρα. Νομίζω σε όλα τα ωδεία γίνεται ή τουλάχιστον 

το προσπαθούν, γιατί δεν υπήρχε το διαδίκτυο τότε. Τώρα βλέπουν τα παιδιά κομμάτια στο 
διαδίκτυο, τα ζητάνε, είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις. Αλλιώς ήταν κάποτε που δεν είχαμε ιδέα και 

ό,τι είχαμε ακούσει ήταν από κασέτες. Τώρα πατάς ένα κουμπί και βλέπεις ό,τι θες, οπότε είναι 
αυτονόητο να αλλάξει η κατεύθυνση στα ωδεία». 

Αναζητώντας ισορροπία ανάμεσα στην επίσημη ύλη και στην εισαγωγή στοιχείων από τη 

σύγχρονη μουσική σκηνή, οι καθηγητές κιθάρας στρέφουν τους εκπαιδευτικούς στόχους από το 
πρότυπο του βιρτουόζου μουσικού σε μια παιδαγωγικά προσανατολισμένη προσέγγιση, 

προσβλέποντας κυρίως στη συνολική μουσική και πολιτισμική καλλιέργεια των μαθητών και 
δευτερευόντως στην ανέλιξή τους στις ωδειακές σπουδές. Για παράδειγμα, η (σε αρχικό επίπεδο) 
ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων επιδιώκεται μέσω νέων πρακτικών, αποφεύγοντας την εκτέλεση 

πολλών και δύσκολων μουσικών έργων από μικρότερους ηλικιακά μαθητές. Όπως σχολιάζει ο 
καθηγητής Λ. Α.: «Κάποτε στόχευαν μόνο στον σολίστα. Εδώ όμως, στο ωδείο, οι άνθρωποι που το 

απαρτίζουν ενδιαφέρονται πιο πολύ για τους μαθητές παρά για το πού θα φτάσουν, για το πώς θα 
μπορέσουν να αποκτήσουν ωραίες εμπειρίες μέσω των μουσικών τους σπουδών και να γίνουν 
καλύτεροι άνθρωποι μέσα από αυτό, παρά να γίνουν σολίστες... Σπουδή μπορείς να κάνεις και με 

ένα πιο απλό κομμάτι. Ίσως παλιότερα να βιαζόμασταν με τις σπουδές χωρίς να καταλαβαίνουν τα 
παιδιά τι είναι αυτό που παίζουν, ενώ τώρα μπορούμε να τους το βάλουμε σε λίγο μεγαλύτερες τάξεις 

για να καταλαβαίνουν τι παίζουν και να το παίξουν πιο ευχάριστα». 
Επιπλέον, οι καθηγητές του ωδείου εμπλουτίζουν το μαθητικό ρεπερτόριο και υιοθετούν 

στοιχεία από τη δημοφιλή μουσική, επηρεασμένοι από την πληθώρα διασκευών και μεταγραφών που 

είναι πλέον ευρέως διαδεδομένες και εύκολα προσβάσιμες στο διαδίκτυο. Αξιοποιώντας την τάση 
αυτή, η ανανεωμένη διδακτέα ύλη περιλαμβάνει νέο υλικό από διάφορα μουσικά είδη του δυτικού 
(π.χ. κινηματογραφική, ροκ και ποπ μουσική) αλλά και τον ελληνικό χώρο, καθιστώντας την 

εκμάθηση του οργάνου πιο προσιτή στους νέους μαθητές. Εκτός όμως από τον παράγοντα της ύλης, 
οι καθηγητές εστιάζουν και στον ρόλο του δασκάλου, ο οποίος εμπλέκεται πια περισσότερο ενεργά, 

άλλοτε παρεμβαίνοντας κριτικά στο πρόγραμμα σπουδών και άλλοτε διασκευάζοντας μουσικά 
κομμάτια, με σκοπό την επαρκέστερη προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες και τις δυνατότητες 
των μαθητών. Σύμφωνα με τον καθηγητή Α. Σ., διασκευάζοντας ή παραλλάσσοντας με απλό τρόπο 

σύγχρονα τραγούδια και κλασικά έργα είναι δυνατόν να επιτευχθεί πιο ομαλά η κατανόηση ενός 
ετερόκλητου και χρονολογικά απομακρυσμένου ρεπερτορίου από τους μαθητές: «Αν τα [κλασικά 

έργα τα] παίξεις εσύ με έναν ωραίο δικό σου τρόπο, και λίγο πιο σύγχρονο ενδεχομένως, και έτσι το 
ακούσουν και το αγαπήσουν τα παιδιά, και σιγά σιγά στην πορεία τους το φέρεις όμορφα, έντεχνα, 
με τον τρόπο που πρέπει, εγώ πιστεύω θα μπορούν να τα ακούνε τα παιδιά... Είναι θέμα του 

μουσικού, του καθηγητή, πώς θέλει να δείξει ή πώς θέλει να παίξει αυτό που είναι να παίξει». 
Οι μετασχηματισμοί στην τάξη της κιθάρας δεν περιορίστηκαν στα ατομικά μαθήματα, αλλά 

επηρέασαν τις μαθητικές συναυλίες, καθιερώνοντας ουσιαστικά την ιδέα των μουσικών συνόλων. 
Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι συναυλίες της κιθάρας περιλαμβάνουν είτε παράλληλες 
σόλο εκτελέσεις και παραστάσεις με σύνολα από σπουδαστές είτε αποκλειστικά παρουσιάσεις 

μαθητικών συνόλων. Στα σύνολα συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας και 
επιπέδου, ενώ το πρόγραμμα συγκροτείται κυρίως από σύγχρονα αλλά και κλασικά κομμάτια, τα 

οποία συχνά ενορχηστρώνονται από τους ίδιους τους διδάσκοντες. Ο καθηγητής Λ. Α. περιγράφει: 
«Έχουν αλλάξει [οι μαθητικές συναυλίες] γιατί έχουν μπει και τα άλλα στυλ μουσικής, έχει μπει και 
η πιο μοντέρνα μουσική και δεν είναι η κλασική συναυλία που γινόταν παλιά και ήταν κάπως πιο 

αυστηρή. Οπότε, στα σύνολα τα παιδιά μπορούν να παίζουν και πιο ρυθμικά, να κάνουν και κάποια 
κρουστά πάνω στην κιθάρα και να βγουν στο τέλος στη συναυλία να παίξουν κάτι πιο ευχάριστο, πιο 

ζωντανό και πιο κοντά στα αυτιά της εποχής. Είναι πολύ ωραίο αυτό γιατί τα παιδιά αισθάνονται ότι 
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κάνουν κάτι ξεχωριστό από το να παίζουν τα ίδια πράγματα τα οποία έχουν χιλιοακουστεί ανά τους 
αιώνες». 

Οι νέοι καθηγητές αναγνωρίζουν τα μουσικά σύνολα ως σημαντικά διδακτικά εργαλεία, καθώς 

όχι μόνο συνδέουν άμεσα τους μαθητές με τη μουσική σκηνή της εποχής τους, αλλά συμβάλλουν 
στην πολύπλευρη ανάπτυξη των μουσικών τους δεξιοτήτων και προάγουν την κοινωνικοποίησή 

τους. Μέσω της μουσικής σύμπραξης οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ξεφύγουν από τον 
ατομοκεντρικό χαρακτήρα της κλασικής εκπαίδευσης, να αντιληφθούν τη μουσική πράξη ως 
κοινωνική δραστηριότητα και να διαμορφώσουν μικρά δίκτυα που λειτουργούν ως κίνητρο μελέτης 

και εξέλιξης των σπουδών τους στο όργανο (Regelski, 2016). Τέλος, τα σύνολα αποτελούν μια 
ασφαλή συνθήκη δημόσιας έκθεσης για τους νεότερους, προάγοντας τη σταδιακή αντιμετώπιση τους 

επί σκηνής άγχους. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Σ. Ι.: «Τα παιδιά που μελετούν έτσι κι αλλιώς θα 
παίξουν και μόνα τους και μαζί, αλλά κι αυτά τα βοηθάει γιατί δεν είναι καλό να κλείνεσαι στον 
εαυτό σου και να παίζεις μόνος σου. Τα παιδιά που κάποια στιγμή δεν θα μπορούσαν να 

ανταποκριθούν στα κλασικά, στα σόλο [κομμάτια], τα βοηθάει και τα κρατάει σε επαφή με το 
όργανο. Στο τέλος θα δείξει άμα ενδιαφέρονται περισσότερο, αλλά μέχρι ένα σημείο τους κρατάει». 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι καθηγητές κιθάρας αντιλαμβανόμενοι την ευάλωτη θέση 
στην οποία έχει επέλθει η κλασική μουσική παιδεία στην ελληνική κοινωνία, επιδιώκουν τον 
εκσυγχρονισμό και την αναπροσαρμογή της, αναπτύσσοντας μια ανοιχτή συνομιλία ανάμεσα στην 

ωδειακή εκπαίδευση και στη ζωντανή μουσική σκηνή. Στην αναζήτηση της χρυσής τομής ανάμεσα 
στην παλιά και τη σύγχρονη εποχή διδασκαλίας, οι καθηγητές εφαρμόζουν με μέτρο και ευελιξία 

νεωτεριστικές εκπαιδευτικές μεθόδους, με σκοπό τη διαρκή ανατροφοδότηση του ενδιαφέροντος των 
μαθητών για το όργανο, τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους μέσα από διαφορετικά μουσικά είδη και 
την ομαλότερη μύησή τους στον μακρινό γι’ αυτούς κόσμο της κλασικής μουσικής. 

2.2.2. Η παρουσία της συμφωνικής μαθητικής ορχήστρας 

Η συμφωνική μαθητική ορχήστρα είναι δυνατό να ιδωθεί, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου 
διδακτικού περιγράμματος του ετερογενούς συνόλου που συνιστά το ωδείο, ως προέκταση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας των ατομικών μαθημάτων στη ζωντανή μουσική σκηνή της πόλης. 
Απευθύνεται προς την τοπική κοινωνία και αλληλεπιδρά με αυτή, έχοντας ανέκαθεν ενεργό ρόλο 

στα δρώμενα στα 40 περίπου έτη λειτουργίας της. Κατά τα πρώτα έτη της οικονομικής κρίσης στη 
χώρα, ο μαέστρος της ορχήστρας και διευθυντής του ωδείου Ε. Π. αποφάσισε την αυτονόμηση και 
αποδέσμευσή της από την κρατική χρηματοδότηση, αρνούμενος να εξυπηρετήσει τις επιθυμίες της 

εκάστοτε δημοτικής αρχής, να λογοκρίνει τις καλλιτεχνικές επιλογές του και να περιορίζει τον 
κοινωνικό χαρακτήρα του συνόλου. Έκτοτε η ορχήστρα από δημοτική έχει μετατραπεί σε ορχήστρα 

του ωδείου, αλλά παραμένει ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 
Το έντονο κοινωνικό της πρόσημο διατηρείται, ωστόσο βασική πρόθεση του μαέστρου αποτελεί η 
αισθητική και πολιτιστική καλλιέργεια των μαθητών και του ακροατηρίου, μέσα από τις πρόβες, τις 

συναυλίες, αλλά και τη διασύνδεση της επίσημης εκπαίδευσης με τη σύγχρονη μουσική σκηνή και 
την κοινωνία αναφοράς. Ο μαέστρος αφουγκράζεται την τάση της εποχής για διασύνδεση της 

έντεχνης με τη δημοφιλή μουσική, αλλά και για εκσυγχρονισμό της μουσικής επιτέλεσης, και 
επιδιώκει να αποκαταστήσει την ευάλωτη σχέση της ελληνικής κοινωνίας με το κλασικό ρεπερτόριο, 
εξισορροπώντας ανάμεσα σε τυπική και άτυπη μουσική εκπαίδευση. 

Τα τελευταία 10 έτη περίπου, και ειδικότερα κατόπιν της αυτονόμησής της, παρουσιάζει 
ξεχωριστό ενδιαφέρον ο διακριτός διαχωρισμός των δύο ετήσιων παραστάσεων της ορχήστρας (της 

«κλασικής» χειμερινής και της «λαϊκότροπης» εαρινής συναυλίας), ο οποίος έχει πλέον εδραιωθεί. 
Οι χειμερινές συναυλίες λαμβάνουν χώρα σε επίσημες σκηνές της περιοχής (π.χ. στην αίθουσα του 
Δημαρχείου) και διαθέτουν τα γενικότερα γνωρίσματα των συναυλιών συμφωνικής μουσικής. Το 

ρεπερτόριό τους αποτελείται από έργα δυτικής και ελληνικής έντεχνης μουσικής, ενώ το κοινό 
υπακούει στους κανόνες συμπεριφοράς που υπαγορεύουν τέτοιου είδους συναυλίες. Σε αντίθεση με 

τις χειμερινές, οι καλοκαιρινές συναυλίες της ορχήστρας τελούνται συνήθως στο ανοιχτό δημοτικό 
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θέατρο της περιοχής, με αποτέλεσμα το συνολικό μουσικό δρώμενο να παρουσιάζεται εν γένει όχι 
μόνο ως ακρόαμα αλλά και ως θέαμα. Στο ρεπερτόριό τους περιλαμβάνονται κυρίως κομμάτια της 
δυτικής και ελληνικής δημοφιλούς μουσικής (ροκ, μέταλ, ποπ, παραδοσιακά, λαϊκά κ.λπ.), ενώ 

είθισται η σύμπραξη με ηλεκτρική μπάντα. Στις καλοκαιρινές συναυλίες οι μουσικοί και το κοινό 
σχετίζονται με πιο άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία. Οι ακροατές των εαρινών συναυλιών έχουν 

περισσότερο ενεργητικό ρόλο στη μουσική δραστηριότητα της περίστασης, ανατροφοδοτώντας τους 
μουσικούς, καθώς κατά τη μουσική επιτέλεση θεωρείται επιτρεπτό (και συχνά αναμένεται) να 
χειροκροτήσουν, να τραγουδήσουν, να επευφημήσουν ή και να χορέψουν, συχνά μάλιστα ύστερα 

από παρακίνηση του μαέστρου ή των σολίστ. Επιπλέον, ο διευθυντής ορχήστρας εντάσσει τακτικά 
στο πρόγραμμα κομμάτια που ανταποκρίνονται στην κοινωνική επικαιρότητα, προκειμένου ο 

κόσμος να μπορέσει να εκφραστεί ή και να διαμαρτυρηθεί μέσω της μουσικής, ειδικά μετά το 
ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. 

Μέσω του συνδυασμού δύο διαφορετικών μοντέλων συναυλιών, με ετερόκλητο ρεπερτόριο 

και ξεχωριστές επιτελεστικές πρακτικές, ο μαέστρος επιχειρεί την προσαρμογή της επίσημης 
μουσικής εκπαίδευσης στις ανάγκες και τα δεδομένα του σήμερα. Οι μαθητές, ενόσω εξασκούν το 

μουσικό σύστημα που διδάσκονται στα ατομικά μαθήματα του ωδείου, δύνανται να ξεφύγουν από 
το καθιερωμένο και αυστηρό ρεπερτόριο του «μουσικού μουσείου» (Goehr, 1992 & Small, 1998) 
και να αντιληφθούν τη μουσική πράξη ως κοινωνική δραστηριότητα που συνδέεται με τη σύγχρονη 

πολιτισμική πραγματικότητα και όχι αποκλειστικά με μια υψηλή και λόγια παράδοση. Επιπλέον, 
καθώς το καλοκαιρινό πρόγραμμα διαμορφώνεται συμπεριλαμβάνοντας ποικίλα μουσικά είδη, χωρίς 

προκαταλήψεις περί ποιοτικής ή εμπορικής, ανώτερης ή κατώτερης μουσικής, ο μαέστρος 
απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό και όχι μόνο στο μυημένο στη δυτική μουσική ακροατήριο, με 
στόχο την πολιτιστική και αισθητική επιμόρφωση των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας. Ο ίδιος 

αναφέρει: «Με κάποιες ενορχηστρώσεις, που προσπαθούμε να είναι ενδιαφέρουσες, μπορούμε να 
έχουμε πολλές εμπειρίες ακουστικές στο ακροατήριο [...] και είναι σαν να κάνεις ένα είδος 
μαθήματος. Έτσι, δουλεύουμε όλα τα είδη μουσικής και στις καλοκαιρινές συναυλίες έχουμε ροκ, 

ποπ, χαρντ ροκ και μέταλ. [...] Γιατί είναι μια μουσική που αγκαλιάζει αρκετά παιδιά και τα φέρνει 
κοντά μας, ώστε να μπορούν σε μια συναυλία να παρακολουθήσουν και ένα συμφωνικό έργο, [...] 

ένα παραδοσιακό, ελαφρολαϊκό, ποπ και ροκ πρόγραμμα. Οπότε, όλος ο κόσμος, από τις πιο μικρές 
ηλικίες έως τις πιο μεγάλες, ακούει όλα τα πράγματα μέσα από μια συμφωνική ορχήστρα σε 
συνεργασία με μια μπάντα ηλεκτρική [...] και έτσι έχεις ένα πολύ πιο εντυπωσιακό και ενδιαφέρον 

ακρόαμα και θέαμα». 
Όπως συνεπάγεται, στην ορχήστρα συντελείται ένα «φιλτράρισμα» του ρεπερτορίου το οποίο, 

εφόσον εκτελείται μέσω ενός επίσημου μουσικού φορέα, «επαναπλαισιώνεται» και αποκτά νέα 
νοήματα και λειτουργίες για τους μαθητές και το ακροατήριο (Fung, 1995). Στο πλαίσιο της 
ορχήστρας, μαθητές και κοινό, ερχόμενοι σε επαφή με διάφορα μουσικά είδη, οδηγούνται σε μια 

διαδικασία επαναξιολόγησης και διεύρυνσης των μουσικών ερεθισμάτων και αισθητικών τους 
αντιλήψεων. Η ορχήστρα λειτουργεί ως φορέας κοινωνικοποίησης και πολιτισμικής μάθησης, καθώς 

οι πρόβες και οι συναυλίες της συνιστούν «περιστάσεις όπου μαθαίνεται μια ποικιλία συμπεριφορών 
αναφορικά με τη μουσική, όπως και γενικότερα μαθήματα σχετικά με την πολιτισμική γνώση και την 
κοινωνική συμπεριφορά» (Rice, 2003: 74). Συνδυάζοντας στοιχεία των διπόλων «έντεχνη-

δημοφιλής» μουσική και «τυπική-άτυπη» μουσική εκπαίδευση, η ορχήστρα αλληλεπιδρά με την 
κοινωνία και επιχειρεί, όχι μόνο την προσαρμογή, αλλά και την εξέλιξη της διδασκαλίας και της 

ακρόασης της κλασικής μουσικής, προκειμένου το ωδείο να ανταποκριθεί στους μετασχηματισμούς 
της σύγχρονης εποχής. 

5. Συμπεράσματα 

Το κείμενο αποτελεί μια απόπειρα παρουσίατης και ανάλυης των δοκιμασιών στις οποίες 
υποβάλλεται η τυπική μουσική εκπαίδευση εντός του πολυδιάστατου διδακτικού πλαισίου ενός 

ελληνικού ωδείου, καθώς και μια καταγραφή της πρόθεσης των συμμετεχόντων στην έρευνα για 
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σύγκλιση των θεσμικών τρόπων εκμάθησης της έντεχνης δυτικής μουσικής με τα δεδομένα και τις 
τάσεις της σύγχρονης πολιτισμικής πραγματικότητας. Μέσα από τη μελέτη αυτή, το εν λόγω ωδείο 
της πρωτεύουσας αναδεικνύεται ως ένας ανοιχτός καλλιτεχνικός χώρος με έντονο κοινωνικό 

χαρακτήρα που επιχειρεί να διαχειριστεί την ευάλωτη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η 
κλασική μουσική στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και συνολικά στον τομέα του πολιτισμού και των 

τεχνών στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, αντιλαμβανόμενο την αναγκαιότητα προσαρμογής της σε 
εκπαιδευτικό, καλλιτεχνικό, αλλά και επαγγελματικό επίπεδο. 

Εξετάζοντας τις δυνατότητες για δημιουργία σημείων επαφής μεταξύ ωδειακής εκπαίδευσης 

και σύγχρονης δυτικής μουσικής σκηνής, οι καθηγητές της τάξης της κλασικής κιθάρας επιχειρούν 
την αναδιαμόρφωση της διδακτέας ύλης, των εκπαιδευτικών μεθόδων, καθώς και των μαθητικών 

συναυλιών, ενώ η ορχήστρα συγκροτείται αντλώντας στοιχεία της τυπικής και άτυπης μουσικής 
εκπαίδευσης και αναπλάθοντας τις προϋπάρχουσες πολιτισμικές αξίες και μουσικές συμπεριφορές. 
Εν τέλει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ωδείο βρίσκεται σε διαρκή συνομιλία και διασύνδεση με 

την τοπική κοινότητα, συνιστώντας –όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του– ένα «αναπόσπαστο 
κομμάτι της κοινωνίας που δραστηριοποιείται, συμμετέχει και σχεδιάζει δράσεις για μια καλύτερη 

και ποιοτικότερη ζωή». 
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Μπάρτζου Στυλιανή 

Φιλόλογος ΜΕ, Υποψήφια Διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης 

 

Περίληψη  

Στόχο της παρούσας εισήγησης αποτελεί η ανάδειξη της σχέσης βιογραφίας και εργογραφίας 

του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Επιχειρείται η ανάλυση των προσωπικών βιωμάτων, του ψυχολογικού 
προφίλ και η μετουσίωσή τους σε υψηλή τέχνη. Ο Θεόφιλος αποτέλεσε μια ιδιάζουσα περίπτωση 

στην ιστορία της νεοελληνικής τέχνης, καθώς έζησε δυστυχισμένη ζωή με χλευασμούς και 
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προπηλακισμούς που αντιμετώπιζε ωστόσο με πραότητα και αταραξία ανάλογη μ’ έναν άνθρωπο 
υψηλού ήθους. Ο ίδιος καλλιέργησε με συνέπεια ένα ιδιότυπο ύφος, το οποίο έμελλε να συγκινήσει 
όχι μόνο την ελληνική πρωτοπορία και διανόηση, αλλά και την παγκόσμια εξαιτίας της καθοριστικής 

του συνάντησης με τον Tériade. Με τα ταπεινά, αλλά υψηλά έργα ως μια ανακεφαλαίωση της 
ζωγραφικής του εμπειρίας και των θεματογραφικών του επινοήσεων επρόκειτο να γίνει πρεσβευτής 

της υψηλής ευαισθησίας. Με παιδική αφέλεια, αθωότητα, ειλικρίνεια εξέφρασε το ελληνικό πνεύμα 
της εποχής του, ενώ με την υποκειμενική του ματιά, την έλλειψη προοπτικής, την αντιφυσιοκρατική 
αναπαράσταση συμπορευόταν με τους μεγάλους καλλιτέχνες της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας.   

 
Λέξεις κλειδιά: μετουσίωση, χρωματικότητα, ναϊφ, ηρωολατρεία, ζωγραφική  

1. Εισαγωγή 

Η πιο αυθεντική βιογραφία ενός ζωγράφου γράφεται από τα έργα του, ως αποτυπώματα της 
ζωής, μαζί μ' ό,τι πιο ουσιαστικό μπορούμε να ξέρουμε για έναν άνθρωπο (Τσαρούχης,1967:13).  Τα 

βιογραφικά στοιχεία, ως υλικό της επιστήμης της ψυχολογίας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας, που 
μας δίνουν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, ως φορείς βαθιάς υπαρξιακής αγωνίας,  θα καταυγάσουν την 

πορεία της καλλιτεχνικής δημιουργίας, την ένταξη στο ιστορικό γίγνεσθαι και τον συνακόλουθο 
προβληματισμό.  Η θεμελιωδέστερη ωστόσο θεώρηση της τέχνης  προϋποθέτει την ανάλυση των 
ίδιων των καλλιτεχνημάτων και των δομικών τους σχέσεων. Μια κοινωνική ιστορία της τέχνης 

απαιτεί να ενσκήψουμε στα έργα αυτά καθ' αυτά και να διερευνήσουμε τόσο την ψυχοσύνθεση του 
δημιουργού και του θεατή, όσο και τις πολιτιστικές και κοινωνικές συνθήκες που παράγουν τα 

καλλιτεχνήματα. 
Στην περίπτωση του Θεόφιλου επιχειρείται η διερεύνηση  της πορείας από τη σύλληψη στην 

πραγμάτωση καθώς και των όρων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ιδιόμορφης καλλιτεχνικής 

του προσωπικότητας. Η τέχνη, ως ένα μυστήριο με διάρκεια, υπερβαίνει τον νόμο που κρατά 
δέσμιους τους ανθρώπους, νικά τον χρόνο∙ ο καλλιτέχνης επιτέλεσε τη θεία πράξη της δημιουργίας, 
με την οποία γεννιέται εκ του μηδενός κάτι διαρκές (Zweig, 2013:18) και ο μεγάλος καλλιτέχνης έχει 

επίγνωση αυτής της δύναμης. Ο ζωγράφος, με αφετηρία τη σύλληψη ως εσωτερική διαδικασία, 
χρησιμοποιεί τα επτά χρώματα της ίριδας και τους δύο τόνους, του φωτός και της σκιάς, για να 

δημιουργήσει μια εικόνα που καθρεφτίζεται μέσα στην ψυχή του θεατή, παραβιάζοντας τον νόμο της 
φύσης και δημιουργώντας μια διαχρονική ουσία (Zweig, 2013:19,22). Στην πραγματικότητα, η τέχνη 
πραγματώνεται σε μια κατάσταση αποστασιοποίησης και έκστασης, κατά την οποία ο καλλιτέχης 

έχει περάσει με όλες του τις αισθήσεις στις μορφές που αναπαριστά (Zweig, 2013:29,31,33). Το 
πραγματικά δημιουργικό στοιχείο είναι αόρατο, όμως η διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας 

δεν περιορίζεται στην έμπνευση, αλλά είναι μια πράξη μετάφρασης που επιτρέπει το πέρασμα από 
τον κόσμο του πνεύματος στον κόσμο των αισθήσεων, από το όραμα στην πραγματικότητα και την 

αμφιταλάντευση ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο(Zweig, 2013:35,37, 53,55-57). 
Ο Θεόφιλος διαφοροποιείται από τον  καλλιτέχνη, όπως τον ορίζει η Αναγέννηση, και συνιστά 

τον τύπο του μποέμ, του απόκληρου, του παρία της κοινωνίας (Δασκαλοθανάσης, 2012:93-95) Η 

αστική κοινωνία εξάλλου αναγκάζει τους καλλιτέχνες  να προσαρμοστούν, λόγω της απουσίας 
πραγματικού κοινωνικού νοήματος της δραστηριότητάς τους, στον ρόλο του ιδιόρρυθμου, του 

εσωστρεφούς και κάποτε του απόκληρου (Δασκαλοθανάσης, 2012:44), πράγμα που δικαιολογεί και 
τη γενικότερη στάση που αντιμετώπισε ο Θεόφιλος σε όλους τους σταθμούς της ζωής του. Γι’ αυτόν 
η ζωγραφική αποτελούσε- πέρα από έκφραση- και έναν τρόπο ψυχοθεραπείας και εκτόνωσης, 

εφόσον μέσα από την ολοκλήρωση της καλλιτεχνικής πράξης μπορούσε να οδηγηθεί στην 
απελευθέρωση και στην κάθαρση (Maslow, 2011:210). Εξάλλου, η (καλλιτεχνική) αυτοπραγμάτωση 

δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διάνοιας ή της λογικότητας, αλλά εξίσου μέσω της 
συναισθηματικότητας και της βουλητικής ή επιθυμητικής ενορμητικής πλευράς της ανθρώπινης 
φύσης, ως συνιστώσες μιας ενιαίας και αδιαίρετης ανθρώπινης οντότητας (Maslow,2011:249). Αυτή 
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ακριβώς η συνύπαρξη και η συνέργεια της λογικής και του συναισθήματος συνιστούν τη σύζευξη 
του διονυσιακού και του απολλώνιου στοιχείου και δικαιολογούν τον τίτλο της εισήγησης. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1.Από τη μεριά των τρελών 

Ο Θεόφιλος πολύ νωρίς εκδήλωσε την κλίση στη ζωγραφική και σχεδίαζε συνέχεια ακόμη και 

την ώρα του μαθήματος στο σχολείο, όπου αντιμεπώπιζε τη χλεύη των συμμαθητών, ενώ η σωματική 
του διάπλαση και το οικογενειακό περιβάλλον δεν προοιώνιζαν σημαντική εξέλιξη∙ γι’ αυτό ο 
πατέρας του τον έστειλε να μάθει διάφορες δουλειές, αλλά μάταια και ανεπιτυχώς (Τσαρούχης, 

1967:14∙ Ελύτης, 1996:27). Στα δεκαπέντε  έφυγε για τη Σμύρνη, όπου έμαθε να ζωγραφίζει και να 
κερδίζει χρήματα ως ζωγράφος, αλλά του τα έκλεβαν (Τσαρούχης,1967:14), ενώ από τις Απόκριες 

του 1887 φόρεσε τη φουστανέλα και δεν την αποχωρίστηκε ποτέ ταυτιζόμενος με τους εθνικούς 
ήρωες (Ελύτης, 1996:27). Η επιμονή του στην εθνική στολή συμβολίζει την ένταξή του μέσα στον 
εθνικό μύθο, τη μεταστοιχείωση του φανταστικού παρελθόντος σε απτό παρόν, τη συναρμογή των 

συμβόλων ζωής- τέχνης και την τελική μετουσίωσή τους σε μια ενότητα (Ελύτης, 1996:36∙ 
Τσαρούχης,1967:17∙ Λυδάκης,2010:34). Μετά τη Σμύρνη τον βρίσκουμε στη Θεσσαλία- και 

συγκεκριμένα στο Πήλιο-, όπου έζησε μια ζωή δυστυχισμένη, αλλά και δημιουργική, γιατί εκεί 
θεμελίωσε τη μετέπειτα καλλιτεχνική του εξέλιξη και ολοκλήρωση στη Μυτιλήνη· εκεί εξάλλου 
δημιούργησε τους προσωπικούς και εικονογραφικούς τύπους δείχνοντας τα πρώτα δείγματα της 

καλλιτεχνικής του ιδιοφυΐας (Τσαρούχης,1967:15). Οι στενοχώριες τον οδήγησαν στην 
αυτοσυγκέντρωση, στην αγάπη της μοναξιάς, στο κλείσιμο στον εαυτό του∙ και σ' αυτήν ακριβώς τη 

συναισθηματική κατάσταση οφείλουμε μεγάλο αριθμό έργων αυτής της περιόδου, γεμάτα θερμό 
αίσθημα, αλλά παράλληλα η αλάνθαστη γλώσσα της ζωγραφικής μαρτυρεί την παρουσία του σε 
εχθρικό περιβάλλον· η ειδική απάθεια ορισμένων έργων του, ως αποτέλεσμα υπερευαισθησίας, 

υποκρύπτει τις ταπεινώσεις που υπέστη από τους Θεσσαλούς χωρικούς·οι αθλιότητες της επαρχίας, 
που κατατρύχεται από πλήξη, συναισθήματα κατωτερότητας και απαισιοδοξίας, δε δημιουργούσαν 
το ιδεώδες κλίμα για έναν άνθρωπο γεννημένο για τον συνεχή ενθουσιασμό (Τσαρούχης, 1967:16). 

Ο ανεξάρτητος χαρακτήρας του Θεόφιλου, η πίστη του σε καλλιτεχνικά ιδανικά ασφαλώς θα 
σκανδάλιζαν όλους αυτούς τους μικροαστούς και χωρικούς και το παραμικρό ελάττωμα-ήταν 

βραδύγλωσσος και αριστερόχειρας-ή παράπτωμά του ήταν γι' αυτούς μια ευκαιρία να τον 
εκδικηθούν, μεταφέροντας τη σύγκριση σε μια περιοχή όπου υπερτερούσαν (Τσαρούχης, 1967:16∙ 
Σεφέρης, 1992:460).  

Τα μόνα πλάσματα που έβλεπε και αγαπούσε ήταν τα παιδιά, παρόλο που συχνά τον 
περιγελούσαν∙ τα είχε οργανώσει σε αληθινό θίασο και έδινε παραστάσεις στο ύπαιθρο με δικά του 

έργα εμπνευσμένα από τα κατορθώματα του Μεγαλέξανδρου και τα μεσαιωνικά ποιητικά δράματα 
(Ελύτης,1996:28). Γύρω στα 1907 στο Πήλιο εγκαινιάζει την πρώτη περίοδο της ζωγραφικής του 
δραστηριότητας, την εξαιρετικά δημιουργική, ίσως την πιο αντιπροσωπευτική, όπως τεκμηριώνεται 

από τα καφενεία και τα σπίτια της Ανακασιάς και του Άνω Βόλου (Ελύτης, 1996:29). Τα πιο 
εντυπωσιακά εικονογραφικά σύνολα είναι οι τοιχογραφίες στον φούρνο του Βελέντζα, ως 

αντάλλαγμα για την προστασία, στέγη και τροφή, που απολάμβανε ο ζωγράφος (Διαμαντοπούλου, 
2007:86). Οι τοιχογραφίες παρουσιάζουν αρκετές ηρωικές μεταμορφώσεις του Θεόφιλου και 
προβάλλουν σαν μνημειακές μεταρσιώσεις ενός λαϊκού οράματος λεβεντιάς και αντρειοσύνης 

(Λυδάκης,1976: 392), ανάλογες με αυτές του Καραγκιόζη (Διαμαντοπούλου, 2007:29). Οι 
τοιχογραφίες στο σπίτι του Κοντού στον Άνω Βόλο (1912) (Διαμαντοπούλου, 2007: 127-204), το 

μοναδικό πλήρες δείγμα γραφής του ζωγράφου, σε μεγάλες επιφάνειες των εσωτερικών τοίχων 
δίνουν τη δυνατότητα στον Θεόφιλο να αναπλάσει πολλές εικόνες που είχε ως παρακαταθήκη και 
περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία να ξεδιπλωθούν∙ τα περίφημα λιθογραφημένα φύλλα του Peter 

von Hess, που περιγράφουν μ’ ένα λιτό και μνημειακό τρόπο τους ήρωες και τους ηρωισμούς του 
’21, πρέπει να αποτελούσαν ένα πραγματικό ευαγγέλιο∙ αποβάλλοντας τον ακαδημαϊσμό του 
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προτύπου στον Θεόφιλο αποκτούν τη δική του θέρμη (Λυδάκης,1976:392-393). Ο Θεόφιλος ύστερα 
από πολλά χρόνια θα επιστρέψει στο γενέθλιο νησί, τη Λέσβο, πάντοτε φουστανελοφόρος, φτωχός 
και μοναχικός, διψασμένος για επιφάνειες κατάλληλες να χωρέσουν τα οράματά του 

(Ελύτης,1996:29). Εκεί έκανε τοιχογραφίες στα σπίτια συγγενών του και μάλιστα αυτές που έκανε 
στο πατρικό του σπίτι στη Βαρειά καταστράφηκαν από τους συγγενείς του, οι οποίοι δεν είχαν σε 

καμιά υπόληψη ούτε τα έργα του ούτε τον ίδιο (Τσαρούχης, 1967:17).  
Ο Θεόφιλος είχε έναν τρόπο να συνοδεύει τα έργα του με λεζάντες ασύντακτες και σχεδόν 

πάντοτε ανορθόγραφες, που μαρτυρούν μια αφέλεια χαριτωμένη (Ελύτης,1996:32). Ο ζωγράφος 

υπερακοντίζει με τον τρόπο που δείχνει ότι λειτουργεί σαν πλαστική συνείδηση, τα έσχατα όρια όπου 
συνήθως φτάνουν ο πρωτόγονος, ο τρελός ή το παιδί∙ και ολόκληρο ίσως το αιρετικό μέρος του έργου 

του πηγάζει απ’ ευθείας από τον ειδικό τρόπο της αίσθησης που χαρακτηρίζει τους ανατολικούς 
λαούς, στους αντίποδες της καθιερωμένης ευρωπαϊκής τέχνης∙ κι όταν ξενίζει η απουσία της 
προοπτικής και των αναλογιών και το θρησκευτικό κάλυμμα φεύγει από τη μέση, καταλαμβάνει τη 

θέση του ο φυσικός κόσμος (Ελύτης,1996:36-38). Στην απουσία της προοπτικής, εξάλλου, 
αντέτασσε τα ζωηρότερα και πιο ανόμοια χρώματα, παρουσίαζε πλήρη άγνοια των διαστάσεων, 

παραγέμιζε τη σύνθεσή του με τις επινοήσεις του∙ ο Θεόφιλος είχε εκφράσει στις συνθέσεις του τη 
λαϊκή ψυχή με την αφέλεια, την ευπιστία, τη δροσιά της και ιδίως την ιδιότητά της του μεγάλου 
δημιουργού του Μύθου∙ αν και είχε ζωγραφίσει χωρίς γνώσεις, διέθετε ωστόσο αγάπη συγκινητική, 

επιμέλεια κατανυκτική και αγιότητα θρησκευτική (Ουράνης, 1936:137).  Εξάλλου η σχέση του με 
τη βυζαντινή τέχνη είναι πρωτογενής, καθώς μαθήτευσε δίπλα στον αγιογράφο παππού του, και 

λειτουργική ως προς τις προσωπικές επιλογές στο χρώμα, την τυπολογία, τη σύνθεση και τον χώρο 
(Παπανικολάου, 2006:66). 

2.2. Η τέχνη ως λυτρωτική διαδικασία 

Από τον τρόπο αντίδρασης του Θεόφιλου στις ταπεινώσεις και τα πειράγματα διαπιστώνουμε 
ότι διέθετε αυτεπίγνωση, ως την αίσθηση αυτοκυριαρχίας που αποτελεί ικανότητα συναισθηματικής 
ανταπόκρισης στις αντιξοόητες της τύχης, αυτό που ονομάζουν οι αρχαίοι Έλληνες σωφροσύνη 

(Goleman, 2011:90,101).  Η παιδικότητα και η αθωότητα τού εξασφάλιζαν την αισιοδοξία, ως έντονη 
προσδοκία της βελτίσωσης, παρά τα εμπόδια και τις απογοητεύσεις, και ως στάση που εμποδίζει τους 

ανθρώπους να βυθιστούν στην απάθεια, την απελπισία ή την κατάθλιψη μόλις βρεθούν αντιμέτωποι 
με μια δυσκολία (Goleman, 2011:146). Ενσάρκωνε την έννοια του αγαθού τόσο με την αρχαία 
ελληνική σημασία(του καλού, ηθικού, ενάρετου) όσο και με τη σύγχρονη που του απέδιδαν, δηλαδή 

του αφελούς. Εξάλλου οι θεμελιώδεις ηθικές στάσεις ζωής προκύπτουν από ουσιαστικές 
συναισθηματικές ικανότητες· η ικανότητα έλεγχου της παρόρμησης, ως στοιχείο αυτοελέγχου και 

ηθικής κρίσης, είναι η βάση της θέλησης και του χαρακτήρα· ανάλογα η ρίζα του αλτρουισμού 
βρίσκεται στην ενσυναίσθηση, στην ικανότητα της επίγνωσης και της συμμετοχής στα συναισθήματα 
του άλλου(Goleman, 2011:25). 

Ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε τους φόβους και τις επιθυμίες που δεν μπορούμε να 
πραγματοποιήσουμε είναι η εξιδανικευτική «μετουσίωσή» τους (sublimation), με την οποία ο Freud 

εννοεί να τις κατευθύνουμε προς έναν σκοπό που η κοινωνία εκτιμά περισσότερο∙ σύμφωνα με τον 
Freud ο πολιτισμός δημιουργείται χάρη σε μια τέτοια εξιδανίκευση: η ίδια η πολιτισμική ιστορία 
δημιουργείται με την παροχέτευση και την υποταγή των ενστίκτων σ’ αυτούς τους υψηλότερους 

στόχους (Eagleton, 1989:227∙ Gemes, 2009:38-59). Η τέχνη, ως διαμεσολαβητική περιοχή, βοηθά να 
εισχωρήσουμε στην εικόνα του ασυνείδητου· ο συνειδησιακός εγκέφαλος εναρμονίζεται εξαιρετικά 

με τις συμβολικές έννοιες και με τη διαδικασία που ο Freud ονόμασε «πρωταρχική»: τα μηνύματα 
της μεταφοράς, της αφήγησης, του μύθου, της τέχνης χρησιμοποιούνται συχνά ως θεραπεία ψυχικά 
τραυματισμένων μέσω της εξωτερίκευσης τραυματικών εμπειριών (Goleman, 2011:313), γεγονός 

εμφανές στην περίπτωση του Θεόφιλου. 
Ο ζωγράφος ακολούθησε τη δημιουργική πορεία χωρίς να διαβρωθεί από τις θεωρίες  για την 

ενοχή και την αμαρτία, που πρόβαλλαν οι θρησκείες∙ επιπλέον ασυναίσθητα έφτασε να ενσαρκώνει 
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μια προσωπικότητα ηθική, ακατανόητη στα συμβατικά μέτρα (Ελύτης, 1996:17). Είχε το θάρρος να 
προχωρήσει  στη ζωή, στηριγμένος στην αγαθότητα της ψυχής του, εντελώς απαλλαγμένος από τα 
καθημερινά πάθη και παραδομένος στην ευπιστία μικρού παιδιού στα όνειρά του∙ η διαύγεια, που 

επιβάλλει στον ορατό κόσμο,  είναι η μεταγραφή μιας έντονης ροπής που διαγράφεται μέσα του να 
φτάσει αυτός ο κόσμος, σε μια ιδανική κατάσταση (Ελύτης, 1996:18). Το πρόσωπο της καλοσύνης, 

που ενσάρκωνε, κάλυπτε και ξεπερνούσε το πρόσωπο της χριστιανικής αγάπης∙ γι’ αυτό και στις 
αντιξοότητες αντέτασσε το σχήμα του ψυχικού κόσμου και τις ακύρωνε∙ κι εκεί βρίσκεται η 
βαθύτερη σημασία της ηθικής προσωπικότητάς του καθώς και στη συνέπεια της ζωής και του έργου 

του (Ελύτης, 1996:18-19). Στη βαναυσότητα αντέτασσε έναν ζωγραφιστό Καραϊσκάκη, έναν Άι- 
Γιώργη, τον Μεγαλέξανδρο, όλους τους ήρωες του ελληνισμού που λειτουργούσαν ως 

προστατευτικό τείχος απέναντι στη δική του ισχνότητα και ως συμβολική ανάθεση των ελπίδων του 
ταπεινού που ζητά να ολοκληρωθεί μέσα στα αισθήματά του, προς τις δυνάμεις που ξεπερνούν τον 
άνθρωπο (Ελύτης, 1996:18∙ Λυδάκης,1976:391)∙ στις κοροϊδίες των κοριτσιών ή σ’ έναν 

ανεκπλήρωτο έρωτα απαντούσε με την εξιστόρηση των ερωτικών παθών του Ερωτόκριτου και της 
Αρετούσας, του Ρομβέρτου και της Ιουλίας.  

Ο δονκιχωτισμός του Θεόφιλου αποκαλύπτει έναν λαϊκό ρομαντισμό της λεβεντιάς και 
διαγράφει τη νοσταλγία για έργα ωραία και μεγάλα (Λυδάκης, 1976:392). Ωστόσο, πέρα από τα 
προσωπικά του βιώματα και τους οραματισμούς αυτή η τάση συνδέεται ιστορικά με τα οράματα της 

Μεγάλης Ιδέας, με όλες τις συνέπειες- αρχικά ελπιδοφόρες και αργότερα οδυνηρές- για τον νεότερο 
ελληνισμό. 

2.3. Από τη μεριά των σοφών 

Μια μεγάλη μέρα για τον Θεόφιλο ήταν όταν συνάντησε στη Μυτιλήνη τον συμπατριώτη του 
Στρατή Ελευθεριάδη, τον γνωστό τεχνοκριτικό Tériade, εγκατεστημένο στο Παρίσι, τον φίλο των 

σημαντικότερων εκπροσώπων της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας· φωτογραφίες έργων του Θεόφιλου στο 
εργαστήρι του Γιώργου Γουναρόπουλου, που εργαζόταν τότε στο Παρίσι, έφεραν τον Tériade σε 
επαφή με τα έργα του ζωγράφου· μερικοί Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Γουναρόπουλος, ο Τόμπρος, 

ο Κόντογλου και ο Κανέλλης είδαν αρχικά την κρυμμένη ζωγραφική μέσα στα έργα του Θεόφιλου, 
σε μια εποχή που  ζωγραφική θεωρούνταν μόνο ό,τι έμοιαζε με τα έργα που εκτίθενται στα μεγάλα 

Salons (Τσαρούχης, 1967:20∙ Ελύτης, 1996:69-70), ενώ αυτός που τον ανέφερε για πρώτη φορά σ’ 
ένα ταξιδιωτικό του χρονικό ήταν ο Κώστας Ουράνης το 1930, αναφορά όμως που έμεινε 
ανεπαίσθητη(Κωτίδης,1993:92∙ Ουράνης, 1936:137-138). Όταν ο Tériade είδε έργα του Θεόφιλου 

στο νησί, αναγνώρισε την τεχνοτροπία του, συναντήθηκε με τον καλλιτέχνη, συμφώνησε μαζί του 
να ζωγραφίζει ό,τι του άρεσε και να τα παραδίδει για λογαριασμό του στο σπίτι του πατέρα του∙ το 

καλοκαίρι του 1934 όταν επέστρεψε στο νησί του βρήκε έναν θησαυρό, όμως ο Θεόφιλος είχε 
περάσει στην αιωνιότητα∙ κι από εδώ και πέρα θα άρχιζε μια άλλη ιστορία, αυτή που θα οδηγούσε 
ως τις εκθέσεις της Ζυρίχης, του Άμστερνταμ, του Παρισιού (Τσαρούχης,1967:20-21∙ 

Ελύτης,1996:69-70∙ Λυδάκης, 2010:32). Η πρώτη έκθεσή του, μεταθανάτια, έγινε το 1936 στο 
Παρίσι με πρωτοβουλία του Tériade, για ν’ ακολουθήσουν πολλές άλλες και να ιδρυθεί το Μουσείο 

Θεόφιλου στη γενέτειρά του τη Μυτιλήνη∙ στο Μουσείο αυτό βρίσκουμε ορισμένα από τα ωραιότερα 
έργα του, αλλά στο Πήλιο ορισμένες από τις πολύ εμπνευσμένες συνθέσεις του 
(Παπανικολάου,2006:68). 

Ο αυτοδίδακτος αυτός δημιουργός στα έργα του δεν απεικονίζει ξερά τα χαρακτηριστικά 
ελληνικά πρότυπά του, αλλά τα αναπλάθει δημιουργικά, τα μετουσιώνει με τη σπάνια δική του 

καλλιτεχνική ευαισθησία, τα ζωντανεύει και εμφυσά τη ζωή της Ελλάδας (Τσαρούχης, 1967:7). Το 
έργο του Θεόφιλου μπορούμε να το χωρίσουμε- με βάση την τεχνοτροπία- σε τρεις μεγάλες 
περιόδους: την πρώτη της Θεσσαλίας με έργα συχνά σφιγμένα, με μια τάση για σχέδιο που σπάνια 

φτάνει σε αποτέλεσμα με περιορισμένη χρωματική κλιμακα, που έχουν και κάτι το σχεδιαστικό και 
συγχρόνως σκληρό· η εποχή της επανόδου στη Μυτιλήνη αποτελεί τη δεύτερη περίοδο που 

χαρακτηρίζεται από χρωματική ευφορία, με πλήθος σπάνιους τόνους, λεπτότατους και συγχρόνως 
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γεμάτους ευδαιμονία· το χρώμα φτάνει σε μια λάμψη που εκφράζει ευτυχία, ξενοιασιά και 
συγχρόνως εκστασιακή αυτοσυγκέντρωση· διαθέτουν μια απίστευτη  ποιότητα στην ύλη τους, μια 
δυνατή συνείδηση των κανόνων του έργου τέχνης, με την ανατολίτικη και τη βυζαντινή σημασία του 

όρου· η τρίτη περίοδος οριοθετείται από τη συνάντησή του με τον Tériade· εδώ τα εντυπωσιακά και 
πολύτιμα χρώματα αρχίζουν να υποχωρούν κάπως, για να δώσουν τη θέση τους σε χρώματα πιο 

σωστά, πιο ζωγραφικά, ενώ το σχέδιο γίνεται ευκρινέστερο και οι λεπτομέρειες αισθητά λιγότερες 
(Τσαρούχης, 1967:23∙ Παπανικολάου, 2006:69). Η λάμψη της ζωγραφικής του αρχίζει να 
εμφανίζεται στην τελευταία του περίοδο· έργα όπως ο Κόλπος της Γέρας ή ο Μόλυβος ή η Νεκρά 

Θάλασσα και ιδίως ο Λήμνιος Κεχαγιάς είναι έργα Ζωγραφικής, γιατί τα βαρίδια έχουν εκλείψει από 
την όραση του συγκεκριμένου που είναι η πηγή κάθε αυθεντικής οικουμενικότητας (Τσαρούχης, 

1967:23). Απλά πράγματα αποτελούν τον κόσμο ενός λαϊκού ανθρώπου, αλλά και μιας 
ολοκληρωμένης και «καλλιεργημένης» προσωπικότητας∙ τα έργα του απεικονίζουν ανθρώπους, 
σπίτια, τοπία, σκηνές, αλλά εκφράζουν και απλά μα βασικά ανθρώπινα συναισθήματα, πάθη ή 

ηρωικές- ιστορικές αναμνήσεις, μύθους, συμπυκνωμένα σε μια ενότητα (Καλλιγάς, 2003:131).  
Χωρίς να είναι καλλιτέχνης με την αυστηρή σημασία του όρου με το έργο του έδωσε λύσεις 

με αναμφισβήτητη και μόνιμη αισθητική αξία∙ τα έργα του χωρίς καμία σοφία διδάσκουν όμως όσο 
λίγοι πίνακες «σοφών»∙ ο Θεόφιλος είναι ένα από τα σπάνια δημιουργήματα που προσφέρει κάποτε 
η φύση: έχει προτερήματα που δεν έμαθε ο ίδιος, δεν τα κατέκτησε και για τον λόγο αυτό, δεν είναι 

δυνατόν να κριθεί με τα μέτρα των καθιερωμένων καλλιτεχνών (Καλλιγάς, 2003:133). Η εικαστική 
του γλώσσα έχει μια μοναδική μελωδικότητα, που οφείλεται σε εσωτερική ζεστασιά και σ ένα 

αλάνθαστο ποιητικό ένστικτο, το οποίο εκδηλώνεται κυρίως στη χρωματική ποικιλία 
(Λυδάκης,1976:391). Η θέση του σε μια ιστορία της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης οφείλεται στις 
μοναδικής έμπνευσης εικόνες του, στην προσέγγισή του προς το καλλιτεχνικό πνεύμα του καιρού 

του μέσα από μια άδολη λαϊκή ματιά και στις καλλιτεχνικές αξίες – όπως αφέλεια, πρωτογονισμό, 
απλοϊκότητα- που αποτελούσαν βασικές ιδιότητες των μοντέρνων κινημάτων (Παπανικολάου, 
2006:66-67). Η γραφή του κατά βάση αντινατουραλιστική και τα χρώματά του αντλημένα από τη 

φύση, τον ηλιόλουστο ελληνικό χώρο, διατηρούν τη φρεσκάδα της ατμοσφαιρικής αλλαγής και του 
τοπικού κλίματος∙ η πινελιά του έχει αναλυτικό χαρακτήρα, καθώς επεξεργάζεται τα θέματά του με 

πολλές λεπτομέρειες, που τείνουν προς τη διακόσμηση, ενώ η ζωγραφική επιφάνεια καλύπτεται με 
πολλά θέματα και η δομή της είναι αρκετά περίπλοκη χωρίς ωστόσο να αποτρέπεται η ισορροπία της 
σύνθεσης (Παπανικολάου,2006:67). Τα εικαστικά του πρότυπα μετατρέπονται σε σύγχρονες σκηνές 

γεμάτες λυρισμό και ποίηση∙ ο Θεόφιλος επιδεικνύει μια υπερβολική σχολαστικότητα στην 
πραγμάτευση των θεμάτων του και παραμένει ένας βαθύτατα ρομαντικός καλλιτέχνης, επιδιώκοντας 

την τεχνική των πεπαιδευμένων ζωγράφων (Παπανικολάου, 2006:67). 
Η προβολή του Θεόφιλου από τον Ελευθεριάδη γίνεται στο πλαίσιο της ανακάλυψης και 

αναγνώρισης των ναΐφ, ανταποκρίνεται όμως και στην πνευματική ατμόσφαιρα που κυριαρχεί αυτές 

τις δεκαετίες (1929-1960) στην ίδια την Ελλάδα, όπου η λεγόμενη «Γενιά του ‘30» αναζητεί σχέσεις 
όχι με τις πρωτογενείς πηγές τέχνης γενικότερα, αλλά ειδικότερα με τις καταβολές της ελληνικής 

καλλιτεχνικής ιδιοτυπίας∙ οι Έλληνες ναΐφ λαϊκοί θεωρούνται πραγματικοί φορείς και εκφραστές της 
ελληνικότητας (Λυδάκης,2010:32). Η περίπτωση του Henri Rousseau (1844-1910), του 
αυτοδίδακτου Γάλλου ζωγράφου, που θεωρήθηκε ιδιοφυής και εκτιμούνταν από τους μοντέρνους 

καλλιτέχνες της εποχής του, έκανε ώστε να αναγνωριστεί το έργο του Θεόφιλου και ν’ αποτελέσει 
για πολλές γενιές το πρότυπο μιας χαμένης αθωότητας (Παπανικολάου,2006:68).  Σύμφωνα με τους 

εκπροσώπους της Γενιάς του ’30 η περίπτωση του Θεόφιλου φαινόταν να γεφυρώνει το τεράστιο 
ιστορικό χάσμα ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη Ελλάδα ή τουλάχιστον ανάμεσα στο 
Βυζάντιο και τη σύγχρονη πνευματική πραγματικότητα∙ η λαϊκή τέχνη- που εκφράζει το βαθύτερο 

αίσθημα ενός λαού- ταυτιζόταν τελικά με την τέχνη των ναΐφ (Λυδάκης,2010:34).  
Η τέχνη του αποτελεί την περίληψη , το διάγραμμα των εκφραστικών ορμών του Γένους∙ κι 

επειδή ξέρει να συμφιλιώνει το ποιητικό πάθος με το πλαστικό, επειδή ο κόσμος του, διατηρώντας 
το κύρος της προσωπικής δημιουργίας, περικλείει μέσα του και τις αξίες της απρόσωπης και της 
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ομαδικής, έρχεται να πάρει στην ιστορία των αισθητών μορφών την ανάλογη θέση που κατέχουν 
στην ιστορία των νοητών μορφών τα δημοτικά μας τραγούδια (Ελύτης,1996:44). Ο Θεόφιλος 
προχωρεί στη δουλειά του και την ελέγχει αποκλειστικά και μόνο με το αίσθημα και την αίσθηση, 

σταδιακά βρίσκει αυτά που οι άλλοι εφευρίσκουν και συναντιέται μαζί τους χωρίς να το επιδιώξει, 
κατά συνέπεια να τοποθετείται- με μόνη διαφορά την αμάθειά του- παράλληλα μ’ εκείνους 

(Ελύτης,1996:55). Μέσα στην αντίληψή του προέχει η ζωγραφιά καθεαυτή, σαν πραγματοποίηση με 
υπόσταση αυτόνομη που σκοπός της είναι να ενώσει την αίσθηση με τη νόηση∙ και ο τρόπος που 
ξαναοργανώνει τον κόσμο στα όρια τα υλικά που του δίνονται, με σχέσεις απαρχής δημιουργημένες 

ανάμεσά τους  μας παρέχει το δικαίωμα να τον συγκρίνουμε με τους μεγάλους καθιερωμένους 
ζωγράφους του εικοστού αιώνα(Ελύτης,1996:59).  

Πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει πάντοτε το χρώμα- μοιάζει με την τέχνη των φοβιστών και 
τις καλύτερες στιγμές του Bonnard (Ελύτης,1996:61-62). Μέριμνά του αποτελεί η ενσωμάτωση του 
χρώματος στο σχέδιο, έτσι ώστε τα σχήματα να ζωντανέψουν και να αποκτήσουν λόγο 

(Διαμαντοπούλου, 2007:53-54). Με χρωστικές ουσίες από φυτά ή σε σκόνη, με συνδετικά υλικά από 
τη φύση, επεξεργασία γρήγορη και πρόχειρη, φτιάχνει ο Θεόφιλος τα χρώματά του- παρασκευή 

ανάλογη μ’ αυτήν των βυζαντινών αγιογράφων- από σκόνες και κολλητικές ουσίες φυσικής 
προέλευσης∙ ανακυκλώνει δηλαδή τα υλικά με τα οποία τον εφοδιάζει η φύση, για να παρουσιάσει 
πάλι την ίδια τη φύση, την ορατή πλευρά των πραγμάτων, έτσι όπως αποκαλύπτεται μέσα από τα 

χρώματα, με σαφή προτίμηση στο μπλε και το πράσινο, τα χρώματα του ελληνικού τοπίου∙ ωστόσο 
με τον χρωστήρα του μπορεί μόνο να αναπαραστήσει τα πράγματα και όχι να τα αντιγράψει 

(Διαμαντοπούλου, 2007:54-57∙ Τόμπρος,1947:35). Ο τρόπος που χειρίζεται το χρώμα και το φως 
θυμίζει τρεις από τους πιο εκφραστικούς ζωγράφους της νεότερης εποχής: σαν τον Matisse ο 
Θεόφιλος χαίρεται το χρώμα κι όλο αναζητάει καινούριους συνδυασμούς αποχρώσεων∙ σαν τον Van 

Gogh  κατευθύνει με νεύρο και ευαισθησία το πινέλο του στις πιο συμπυκνωμένες εκφραστικά  
τονικότητες και σαν τον Utrillo  γοητεύεται από το φως, αλλά το κατευθύνει σ’ έναν ασπρισμένο 
τοίχο, ή ανάμεσα στα πιο ποικίλα πράσινα των δέντρων (Ξύδης,1976:20). Ο Θεόφιλος έχει 

κληροδοτήσει ένα έργο που στέκεται σαν καθαρή ζωγραφική, χωρίς φιλολογία, χωρίς ηθικολογία, 
χωρίς πολιτική, ένα έργο που μεταδίδει την ηδονή της αμεσότατης δημιουργίας (Ξύδης,1976:20). Η 

ζωγραφική του Θεόφιλου είναι καθαρά ελληνική, γιατί είναι ο μόνος σύγχρονος Έλληνας ζωγράφος 
που ήξερε να αποδώσει με τα πιο απλά μέσα το φως του τόπου του και τις αποχρώσεις εκείνες τις 
σχεδόν μυστικές που συνθέτουν την ελληνική ατμόσφαιρα και το ελληνικό τοπίο∙ αλλά και τα 

εικονογραφικά του ενδιαφέροντα είναι ελληνικά, καθώς δίχως την ελάχιστη διανοητική προσπάθεια 
για τη γεφύρωση του ρήγματος που διασπά την ελληνική παράδοση συμπαραθέτει ελληνικές μορφές 

του μύθου και της ιστορίας προερχόμενες από διαφορετικές παραδόσεις και εποχές(Ξύδης,1976:22).  
Κάθε έργο του Θεόφιλου είναι σύνθετο, γιατί περιλαμβάνει ταυτόχρονα λόγο και εικόνα, 

πράγμα που σημαίνει ότι το ορατό γεγονός της εικόνας του συνοδεύεται από ένα ερμηνευτικό κείμενο 

το οποίο αφενός αναλύει τα δομικά στοιχεία της μορφής της και αφετέρου την επανασυνθέτει 
ορίζοντας τα εσωτερικά της στοιχεία, αυτά της εγγενούς της σημασίας (Διαμαντοπούλου, 2007:21). 

Στις ζωγραφικές παραστάσεις του Θεόφιλου δεν  εξαίρεται μόνο το θείο, αλλά και ο ηρωισμός, η 
δύναμη και η ωραιότητα, έτσι ώστε το Υψηλό να εμπεριέχει το Ωραίο και αντιστρόφως, σε μια σχέση 
διαλεκτική και με μορφές ελάχιστα πλαστικές (Διαμαντοπούλου, 2007:46-47). Όταν κάνει 

προσωπογραφίες κοινωνικών τύπων ή εξαίρετων ιστορικών μορφών, πέρα από τα εξωτερικά 
γνωρίσματα της ενδυμασίας, της στάσης και πολύ σπάνια ατομικών χαρακτηριστικών, προσδίδει 

συχνά και την ηθική φυσιογνωμία των προσώπων, τοποθετώντας την προσωπικότητα σε μια ιδανική 
ηρωική σφαίρα με την ανδρική στάση, με το ζωντανό βλέμμα, τη φανταχτερή φορεσιά, το αρειμάνιο 
μουστάκι, το έντονο χρώμα κ’ ένα υψηλό ύφος που εξυψώνει και επιβάλλει τον εικονιζόμενο 

(Διαμαντοπούλου,2007:47). Πραγματικά οι μορφές του Θεόφιλου προβάλλουν μ’ ένα σώμα σχεδόν 
επίπεδο, το οποίο συχνά λειτουργεί ως αρχέτυπο που παραλλάσσεται ανάλογα με τη μεταμφίεση που 

επιλέγει ο ζωγράφος∙ αυτή η μεταμφίεση, όπως και οποιαδήποτε άλλη συνάντηση του σώματος με 
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το ένδυμα, συνιστά από μόνη της μια σκηνή είτε σε διάλογο με την ψυχική σκηνή που μπορεί να 
εγγράφεται στη ζωγραφική σκηνοθεσία (Διαμαντοπούλου, 2007:47).  

3. Συμπεράσματα 

Η ιστορία του Θεόφιλου, ενός καλλιτέχνη σε μια κοινωνία στενόμυαλη, φτωχή ή πολύ υγιή 
που έχει ανάγκη να προστατεύεται από τον κίνδυνο των ονειροπολήσεων, έρχεται σε αντίθεση με 

την πραγματική ιστορία των ενθουσιασμών του, της πίστης του, που έχει γραφεί στους τοίχους του 
Πηλίου και της Μυτιλήνης πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια (Τσαρούχης, 1967:22). Η ανεκτίμητη 
βυζαντινή τέχνη, συγκεκριμένα η βυζαντινή ζωγραφική, που διατήρησε τον σπόρο της ελληνικής 

ιδιοφυΐας, ήρθε σε μια εποχή που έπαψε να δίνει ό,τι είχε δώσει ως τότε με ποικίλες μορφές, που 
έβγαιναν από ένα μοναδικό και διαρκές πνεύμα (Τσαρούχης,1967:24). Ο Θεόφιλος είναι ένας naïf 

(αφελής) και primitive (πρωτόγονος), άνισος και συγκινημένος, που καταφέρνει με μια πινελιά, μ' 
ένα διαφανές χρώμα, να δώσει άλλο νόημα στο έργο του, που όλα εντούτοις μας πείθουν πως 
απέβλεπε αλλού· πέρα από τη φθορά και την απογοήτευση θα μπορεί να συλλάβει τη λάμψη του 

κόσμου και αγωνίζεται στο μέτρο του εφικτού να την εκφράσει με τη μεγαλύτερη πειστικότητα· η 
ζωγραφική του βγαίνει γυμνή μέσα από τη διήγησή του, γίνεται ζωγράφος από ενθουσιασμό για το 

θέμα· ο Θεόφιλος είναι από τη μεριά των σοφών και των τρελών, ανήκει στην ίδια χορεία με τον 
Σολωμό, τον Κάλβο, τον Παπαδιαμάντη, τον Καβάφη, τον Χαλεπά κι όλους αυτούς τους φυσικά 
επαναστατημένους Έλληνες, μα εξίσου φυσικά συντηρητικούς, που σπάνε τα δεσμά της 

συμβατικότητας (Τσαρούχης, 1967:26-27). Ωστόσο, ο  πρωτογονισμός του δεν είναι μανιέρα, αλλά 
πηγαία και εσώτερη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Και είναι παράδοξο πως ένας ζωγράφος σαν τον 

Θεόφιλο, που με το έργο του εκφράζει την αγνότητα και την άγνοια, μπορεί να διδάσκει πολλές 
φορές αποτελεσματικότερα από πολλούς άλλους που ευαγγελίζονται τη γνώση.  

Αυτή η παιδική απλοϊκότητα εξασφαλίζει στα έργα του Θεόφιλου ειλικρίνεια και αμεσότητα 

που συναρπάζει τον θεατή, ενώ από την άλλη, αξιοποιώντας ενστικτωδώς το χρώμα καταφέρνει ώστε 
σε πολλές περιπτώσεις η τονικότητα να είναι θαυμαστού επιπέδου (Λυδάκης, 2010:35-36). Ως 
απαύγασμα μιας λαϊκής ευαισθησίας, που διαμορφώνεται και ενισχύεται ακόμα από τον ιδεαλιστικό 

ηρωισμό  των μετεπαναστατικών γενεών και της Μεγάλης Ιδέας, ο Θεόφιλος είναι ένας λαϊκός 
ζωγράφος χωρίς να παύει να είναι και ένας τυπικός ναΐφ∙ δεν εκφράζει μόνο τον εαυτό του, αλλά και 

τον λαό από τον οποίο προέρχεται και αυτή είναι η σημαντικότερη ιδιαιτερότητά του: η αγνή ομορφιά 
του λαϊκού ναϊβισμού του Θεόφιλου έφτασε να επηρεάζει ζωγράφους όπως τον Γιάννη Τσαρούχη, 
τον Γιώργο Μανουσάκη και το έργο του είχε σημαντικές απηχήσεις στο πολιτισμικό πλαίσιο της 

περιόδου (Λυδάκης, 2010:36). Ο Θεόφιλος ζει σ’ ένα παραμύθι ή μεταβάλλει την πραγματικότητα 
και την ιστορία σε παραμύθι, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος, ενώ οι θεοί και κυρίως οι κάθε λογής 

ήρωες κατέχουν μια ξεχωριστή θέση σ’ αυτό (Λυδάκης, 2010:42). Η ηρωοπλασία και η ηρωολατρεία 
υπήρξαν από την εποχή του Ομήρου μια τυπική πλευρά της πνευματικής ιδιομορφίας του Έλληνα 
και η «Γενιά του ‘30» με την αναζήτηση της ελληνικότητας ήταν επόμενο να διακρίνει στον Θεόφιλο 

τον κατ’ εξοχήν  Έλληνα που είναι ήρωας και δημιουργεί ήρωες, δεν διαβρώθηκε από κανενός είδους 
ξενικές επιδράσεις, παραμένει δεμένος με τις καταβολές του λαού του, εκφράζει αυτόν τον λαό και 

οτιδήποτε είναι γι’ αυτόν χαρακτηριστικό∙ και πράγματι το ελληνικό στοιχείο είναι ατόφιο στον 
Θεόφιλο με την προϋπόθεση ότι ταυτίζονται παρελθόν και παρόν, παραμύθι και πραγματικότητα, 
ποίηση και αλήθεια (Λυδάκης, 2010:42). Όπως καθοδηγείται από το ένστικτο και το αίσθημα, 

ζωγραφίζει πέρα από οποιεσδήποτε ακαδημαϊκές δεσμεύσεις της τεχνικής- όπως περίπου το 
παιδί(Λυδάκης, 2010:42).  

Η αναγνώριση του Θεόφιλου υπήρξε πράξη προσωπικής δικαίωσης και μεταφυσικής 
δικαιοσύνης. Ο Teriade είδε στη ζωγραφική του Θεόφιλου τη χρωματική αντίληψη του Matisse, την 
αφηγηματική δύναμη, την παιδική αφέλεια του Marc Chagall και του Juan Miro. Ωστόσο,  από το 

1935 που ο Tériade πραγματοποιεί έκθεση των έργων του, η δημοσιότητα φουντώνει και ο διάλογος 
για το έργο του φέρνει στην επιφάνεια ακόμα και ζητήματα ιδεολογίας∙ το αν η πρωτόγονη τέχνη 

έχει ή όχι την αισθητική πληρότητα της λόγιας , παρέχει ένα αρκετά λογικοφανές πρόσχημα για να 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

509 

αναζωπυρωθεί η ιδεολογική διαμάχη ανάμεσα σε συντηρητικούς και προοδευτικούς αστούς και 
λογίους∙ για τους υπέρμαχούς της η πρωτόγονη ή λαϊκή τέχνη είναι συγκρίσιμη με κάθε λογής μεγάλη 
τέχνη (Κωτίδης,1993:93). Με αφοπλιστική ειλικρίνεια εξέφρασε το πνεύμα της Ελλάδας και της 

εποχής του· με μια εντελώς προσωπική ματιά εκδήλωσε το πνεύμα του μοντερνισμού, που από το 
τέλος του 19ου αιώνα συνιστούσε την ευρωπαϊκή πρωτοπορία. Όπως παρατηρεί ο Σεφέρης ύστερα 

από τον Θεόφιλο δεν βλέπουμε πια με τον ίδιο τρόπο∙ ο Θεόφιλος μάς έδωσε ένα καινούριο μάτι, 
έπλυνε την όρασή μας (Σεφέρης, 1992:460). Κυριευμένος από το πάθος της έκφρασης, αυτός ο 
μικρόσωμος και αλαφροΐσκιωτος άνθρωπος,  απορροφά και παράγει ζωγραφική όπου τη βρει και 

όπως μπορεί∙ έτσι ζωγραφίζει ως το τέλος της ζωής του σε όποια επιφάνεια πετύχει αντλώντας κάποτε 
τις μορφές του από λιθογραφίες ή από δελτάρια (Σεφέρης, 1992:465). 

Ο Θεόφιλος αντιπροσωπεύει ένα ανόθευτο καλλιτεχνικό φαινόμενο, που εκδηλώνεται με 
μοναδική προσήλωση στις αρχές μιας ανεπιτήδευτης και παρθενικής μορφοποιητικής διάθεσης 
(Λυδάκης, 1976:390). Ωστόσο, τη ζωντάνια και την καθαρότητά του, τον δεσμό με τη γη του και την 

αντιπροσώπευση του λαϊκού πνεύματος της εποχής του τα οφείλει κυρίως στο ότι δεν 
συνειδητοποίησε ποτέ τον ρόλο και την αποστολή του∙ με τον τυπικό του τρόπο παραμορφώνει τη 

φύση διαμορφώνοντας την εικόνα που του ταιριάζει με ζεστούς και ζωντανούς χρωματισμούς και 
την ειλικρίνεια εκείνου που θέλει να πει κάτι, αδιάφορο αν είναι το σωστό (Λυδάκης, 1976:390). 
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ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  
ΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ PERSONA DOLL ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ 

 
Μίχα Αθανασία 

Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δ.Π.Μ.Σ, ΠΑΔΑ 
 

Περίληψη  

Το project έχει τη βασική ιδέα ‘’Η μεθοδολογία της κούκλας Persona Doll και η εφαρμογή της 
στη σχολική τάξη στο πλαίσιο της παιδαγωγικής της συμπερίληψης. Μελέτη περίπτωσης της 

κούκλας persona doll με απώλεια όρασης’’ και πραγματοποιήθηκε σε έναν παιδικό σταθμό στο 
πλαίσιο της παιδαγωγικής μου ιδιότητας. Πρόκειται για ένα εναλλακτικό project που κύριος στόχος 
του είναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, ώστε να αποκτήσουν μαθησιακές, 

ψυχικές, κοινωνικές δεξιότητες , αποδοχή της διαφορετικότητας και ισότητα ευκαιριών μέσα από 
την τέχνη της κούκλας και του πολιτισμού. Είναι μια καινοτόμος μέθοδος που συνεισφέρει στην 

παιδαγωγική της συμπερίληψης που οφείλουν όλοι οι Παιδαγωγοί να πρεσβεύουν και να εφαρμόζουν 
στις σχολικές τάξεις. Με παιγνιώδη τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν αξίες όπως αποδοχή, σεβασμός, 
αλληλεγγύη, αγάπη, ενσυναίσθηση και ήθη και έθιμα διαφόρων λαών. Εκτιμούν τη σημασία της 

δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων μέσα από τη συμβολή της τέχνης της 
κούκλας και του θεάτρου. 

 

Λέξεις κλειδιά: Persona Doll, συμβολικό παιχνίδι, μαθησιακό συμβόλαιο 
 

1. Εισαγωγή 

Η μέθοδος project στα πλαίσια της παιδαγωγικής της συμπερίληψης θεωρείται πολύπλοκη, 

ριζοσπαστική και ανατρεπτική αλλά αποτελεί την πιο ολιστική προσέγγιση της σύγχρονης 
παιδαγωγικής επιστήμης. Προτάσσει την ενεργή προσέγγιση με την ενδυνάμωση των μειονοτήτων 
μέσω της εκπαίδευσης με θεμέλιο την <<Εκπαίδευση για όλους>> (UNESCO,1994). Κυρίαρχη 

έννοια είναι η οικουμενικότητα και η ελευθερία έκφρασης και αλληλοσεβασμού. H μεθοδολογία της 
κούκλας Persona doll συμβάλλει στην εισαγωγή της διαφορετικότητας στην σχολική τάξη και 

επενδύει στην αλληλεπίδραση και την αποδοχή των διαφορετικών πολιτισμών. (Καζέλα, 2014). Με 
την εισαγωγή αυτού του είδους της κούκλας η διαφορετικότητα αποτελεί μέρος του συνόλου και 
οφείλει να υπάρχει αν θέλουμε να μιλάμε για ένα <<Σχολείο για όλους>>. Πρόκειται για μια 

βιωματική προσέγγιση  που εμφανίζεται με παιγνιώδη μορφή  στη σχολική τάξη και δημιουργεί 
γόνιμο διάλογο για την ισότητα ευκαιριών  και δικαιωμάτων ανάμεσα στους μαθητές  με σκοπό να 

πραγματοποιηθούν σταδιακά αλλαγές τόσο σε επίπεδο κοινωνίας όσο και σε επίπεδο σχολείου. 

2. Κυρίως μέρος 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ  ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ  PROJECT 

Όταν πήγα πρώτη φορά στο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ασχολήθηκα με 
τη γνωριμία με τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης παρουσίας μου στο Κέντρο Προσχολικής 

αγωγής και εκπαίδευσης βρισκόμουν στην πρώτη φάση του σχεδίου δράσης. Διερεύνησα τις ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντα των παιδιών  με τον διάλογο και με την τεχνική ακρόασης δηλαδή το μωσαϊκό. 
(Roopnarine & Johnson, 2005)   Μέσα από μία σαλάτα λέξεων (συμβολικό παιχνίδι), παρατηρήθηκε 
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καταιγισμός ιδεών-ιδεοθύελλα (brainstorming) 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 δημιουργία, που ήδη έχει ξεκινήσει με αυτή την ιδέα,ενός project η εκπαιδευτικός της τάξης.  
Αποφάσισα να ρωτήσω τα παιδιά τι τα ενδιαφέρει να μάθουν και να δημιουργήσουν σε σχέση με τις 

κούκλες. 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 εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του project  

και αποτέλεσαν οι έμπρακτες απαντήσεις στα ερωτήματα-απορίες που έθεσαν τα ίδια τα παιδιά. 
Πόσα είδη κούκλας υπάρχουν; 

Ακολουθώ Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψην τα ενδιαφέροντα των παιδιών 
με την εμπλοκή των δικών μου ενδιαφερόντων. Στη διάρκεια της τρίτης παρουσίας μου στο Κέντρο 
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης βρίσκομαι 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 Μπάμπουσκα που υπήρχε στην τάξη αποτέλεσε το σχέδιο που θα φιλοξενούσε  την 
κεντρική ιδέα ΄΄κούκλες΄΄. Τα παιδιά ζωγράφισαν την μπάμπουσκα και κόλλησαν τις εικόνες κάτω 

από τις ερωτήσεις τους (ενεργό ρόλο). Ύστερα μιλήσαμε για το τι είναι η Μπάμπουσκα.  
        Στη διάρκεια της τρίτης παρουσίας μου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Προσχολικής Αγωγής 

βρίσκομαι στη δεύτερη φάση του project.( Katz & Chard, 2011)  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. 

Η συμβολή της κούκλας στη παιδαγωγική διαδικασία μέσα στη  σχολική τάξη 

Οι κούκλες είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού. Είναι ένα ζωντανό μέσο 

επικοινωνίας, έκφρασης συναισθημάτων και παράδειγμα για εμψύχωση και κινητοποίηση μιας 
ομάδας. Πολλές κούκλες μάλιστα συμβάλλουν στο να προσεγγίζουν έννοιες του χώρου και του 
χρόνου(κούκλα άνοιξη, κούκλα χειμώνας) και κάποιες άλλες μπορούν να συμβάλλουν στην 

άσκηση δεξιοτήτων ελέγχου (κούκλα Ησυχούλης). Η μεθοδολογία της κούκλας PersonaDoll 
αναπτύχθηκε αρχικά στην Αμερική και στη συνέχεια εξαπλώθηκε η κατασκευή και η χρήση της 

στην Ευρώπη, τη Δανία και την Αγγλία(Smith,2009). Οι Persona Dolls είναι κούκλες με 
προσωπικότητα, ιστορία, οικογένεια. Βασίζονται στη θεωρία της  Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης 
του Vygotsky, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός έχει διαμεσολαβητικό, ενθαρρυντικό και 

υποστηρικτικό ρόλο στην έκφραση των συναισθημάτων των παιδιών, στη διεύρυνση του 
γνωστικού τους επιπέδου και στην επίλυση των προβληματικών καταστάσεων. Επιπλέον, αυτού 

του είδους οι κούκλες βασίζονται και στη θεωρία του Bruner περί γνωστικής ανάπτυξης που 
ενισχύεται όταν δίνουμε στα παιδιά ευκαιρίες να αναπτύξουν δημιουργικούς τρόπους σκέψης σε 
φαντασιακές καταστάσεις μέσα από τη συμβολή της καθοδήγησης, των ερωτήσεων και των 

δοκιμών. Το ύψος κυμαίνεται από  0.75-1μ. (Smith,2009). Μπορεί να είναι κορίτσι ή αγόρι απλά 
το έντονο  που έχει αυτή η κούκλα είναι ότι μπορεί να έχει χαρακτηριστικό μιας συγκεκριμένης 

ομάδας παιδιών της σχολικής τάξης (κάποια ιδιαιτερότητα, διαφορετικό χρώμα κ.λπ.). 
Εφαρμόζεται παιδαγωγικό άνοιγμα στην τάξη, καθώς οι κούκλες μας επισκέπτονται στο σχολείο, 
στην σχολική τάξη μας. Η μεθοδολογία της Persona Doll μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στην 

Προσχολική όσο και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.Oι Persona Dolls αντιπροσωπεύουν τα 
παιδιά της ομάδας και οι ιστορίες τους εκφράζουν τις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών. Οι 

κούκλες αυτές δε μοιράζονται μόνο δυσάρεστες καταστάσεις (θυμός, λύπη, στεναχώρια) με τα 
παιδιά αλλά και ευχάριστες και θετικές στιγμές(Καζέλα,2014). 
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2.1. Μεθοδολογία εφαρμογής 

Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψην από τις Παιδαγωγούς πριν την εισαγωγή της 

κούκλας στη σχολική τάξη 

Πριν χρησιμοποιήσουμε την κούκλα και την εισάγουμε στη σχολική τάξη, θα πρέπει πρώτα να 
χτίσουμε την ταυτότητά της. Πρώτα από όλα επιλέγουμε την κούκλα με μια συγκεκριμένη 

προσωπικότητα που της δίνουμε, επιλέγουμε το όνομα, την ηλικία της, τη γλώσσα που μιλάει, το 
οικογενειακό και πολιτισμικό περιβάλλον από όπου προέρχεται και την κοινωνική τάξη που ανήκει. 
Ύστερα επιλέγουμε σε ποια δομή οικογένειας έχει μεγαλώσει, τον τόπο διαμονής της κούκλας, τις 

προτιμήσεις που μπορεί να έχει π.χ. στη μουσική  ή σε κάποια αγαπημένη της δραστηριότητα και 
φυσικά τις πιο σημαντικές ημέρες και γιορτές που έχει η κούκλα μας. Γενικά λαμβάνουμε υπόψην 

μας το σχολικό πλαίσιο, τη δυναμική της ομάδας μας, αντλούμε στοιχεία από χαρακτήρες από την 
ομάδα της τάξης  και παρατηρούμε πολύ καλά για να εντοπίσουμε τη διαφορετικότητα. Επιπλέον 
χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας  τα φυσικά χαρακτηριστικά της ομάδας(φυλετικά, χρώμα μαλλιών, 

παιδιά με ειδικές ανάγκες), τις εθνοτικές και μειονοτικές ομάδες στην τάξη μας εφόσον υπάρχουν 
(ρομά, παλιννοστούντες)και τη δομή των  οικογενειών από όπου προέρχονται οι μαθητές μας 

(μονογονεϊκές, πολυμελείς, πυρηνικές) (Καζέλα,2014). Επιπροσθέτως, χρειάζεται να λάβουμε 
υπόψην μας την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των οικογενειών των μαθητών (άνεργοι, 
επαγγέλματα γονέων, οικονομικές δυσκολίες) και τις προτιμήσεις και τα  ενδιαφέροντα των παιδιών 

(ασχολίες, παιχνίδια, φαγητό) (Καζέλα,2014). Η χρήση της κούκλας είναι πολύ συγκεκριμένη, δεν 
είναι ένα παιχνίδι αλλά ένα παιδαγωγικό εργαλείο. Η κούκλα κάθεται στην αγκαλιά του 

εκπαιδευτικού. Κατά διαστήματα ο εκπαιδευτικός σκύβει στην κούκλα, για να ακούσει τι έχει να πει 
στα παιδιά.Ύστερα ο εκπαιδευτικός μεταφέρει το μήνυμα της κούκλας στα παιδιά μιλώντας σε  τρίτο 
πρόσωπο. Η κούκλα δε μιλάει ποτέ. Ο παιδαγωγός καθοδηγεί τα παιδιά με ερωταπαντήσεις ανοιχτού 

τύπου, τα παροτρύνει να εκφράσουν δικές τους εμπειρίες, να μιλήσουν για τα συναισθήματα που 
τους δημιουργεί η κατάσταση που περιγράφεται, να διατυπώσουν σκέψεις, ιδέες και προτάσεις 
(Καζέλα,2014). 

Ιστορία  της κούκλας - Παρασκευής- Σενάριο 

Ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ανάγνωσης και γραφής Braille, με αφορμή την ένταξη των 

παιδιών με απώλεια όρασης στη σχολική τάξη, εμπνεύστηκα τη δημιουργία της κούκλας. Η 
Παρασκευή  είναι μια κούκλα που έχει απώλεια όρασης   με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει με 
ευκολία πράγματα που αγαπάει όπως lego, puzzle, και πολλή τηλεόραση και διάβασμα βιβλίων. 

Τώρα τελευταία υπάρχει στο σχολείο της  ένα παιδί που  την κοροϊδεύει και την αποκαλεί 
<<τυφλόμυγα>>. Αισθάνεται ανήμπορη. Αναρωτιέται για ποιο λόγο ένας συνομίληκος  της να την 

κοροϊδεύει  και να μην την δέχεται έτσι όπως είναι. Φανταστείτε να μην μπορούσατε να δείτε τίποτα, 
ούτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα; Ή  την αγαπημένη σας ταινία; Ή αν δεν μπορούσατε να διαβάσετε 
το αγαπημένο σας βιβλίο γιατί δεν είναι στη γραφή Braille ή να παίξετε το αγαπημένο σας παιχνίδι; 

Η κούκλα εμφανίζεται στο πλαίσιο μιας πολύ δύσκολης προσαρμογής ενός παιδιού που έβγαζε 
αρκετή επιθετικότητα στην τάξη απέναντι σε παιδί που είχε απώλεια όρασης.  Το παιδί μετά από μια  

αρνητική εμπειρία που είχε βιώσει σε άλλο παιδικό σταθμό, για να αναγκάσει  τη μητέρα του να μην 
το αφήσει στο σχολείο, εκφραζόταν με θυμό και αντιδρούσε έντονα με το να σπρώχνει με επίθεση 
όλα τα παιδιά της τάξης αλλά και να κοροϊδεύει το συγκεκριμένο παιδί που είχε αναπηρία. Η 

Παρασκευή είναι μια κούκλα με απώλεια όρασης που με βοήθησε να κάνουμε ένα παιδαγωγικό 
άνοιγμα στην τάξη. Με την εμφάνισή της στην τάξη μας, μας είπε τη δική της ιστορία και μας 

βοήθησε να αποκτήσουμε ενσυναίσθηση, να φροντίζουμε τους φίλους μας και να τους αγαπάμε. Η 
Παρασκευή έρχεται στην τάξη μας να μας πει ότι ένας αγαπημένος της  φίλος την έσπρωξε και 
χτύπησε τόσο πολύ  γιατί δεν έβλεπε καθόλου. Στεναχωρήθηκε αρκετά και δεν ήθελε μετά να είναι 

φίλοι. Εσείς παιδιά πώς θα νιώθατε αν ήσαστε στη θέση της Παρασκευής;  Τι παθαίνει ο φίλος μας, 
άμα τον σπρώχνουμε; Πώς θα νιώθατε αν σας κορόϊδευαν οι φίλοι σας επειδή δεν βλεπετε;  Τι πρέπει 
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να κάνουμε στους φίλους μας, για να είμαστε αγαπημένοι; Τα παιδιά έδωσαν ιδέες και λύσεις στο 
πρόβλημα της Παρασκευής και στη συνέχεια παρατήρησαν αισθητηριακά και επεξεργάστηκαν την 
κούκλα (Εικόνα 1). Η κούκλα Persona Doll μπορεί να φύγει και να αποχαιρετίσει τη παιδιά, αλλά 

μπορεί και να μείνει στην τάξη ως επισκέπτης, σε ένα ψηλό και όχι προσβάσιμο σημείο από τα παιδιά, 
ώστε να διατηρείται η ταυτότητά της και να παρακολουθεί τα δρώμενα (Καζέλα, 2014). 

 

  
 

Εικόνα 1: Η κούκλα Persona Doll Παρασκευή με απώλεια όρασης 

Προτεινόμενες δραστηριότητες μετά από την εισαγωγή της κούκλας PersonaDoll στη σχολική 

τάξη 

Μετά την εισαγωγή της κούκλας PersonaDoll στη σχολική τάξη, μπορεί να εφαρμοστεί από 

την Παιδαγωγό προσχολικής ηλικίας παιδαγωγικό άνοιγμα στην τάξη με τη χρήση της τεχνολογίας. 
Σκοπός είναι η ενίσχυση της προσέγγισης της κούκλας με επιπλέον ψηφιακά εργαλεία και μέσα από 

το παιχνίδι. Μπορεί να γίνει βιντεοπροβολή με την παρουσίαση αυτού του είδους της κούκλας, ακόμα 
και διαδικτυακή περιήγηση στο μουσείο Κούκλας στο Παρίσι. 

Μία άλλη δραστηριότητα είναι το παιχνίδι ρόλων που είναι αναγκαίο και ωφέλιμο για τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Μέσα από το παιχνίδι ρόλων μπορούμε να προσεγγίσουμε την 
διαφορετικότητα της κάθε κούκλας Persona Doll.  Για παράδειγμα προτεινόμενες δραστηριότητες 

θεατρικού παιχνιδιού που αφορούν την κούκλα Persona Doll Παρασκευή με προβλήματα όρασης 
είναι: «Από το εγώ..στο εμείς». Τα παιδιά αναλαμβάνουν έναν ρόλο και μαθαίνουν να βοηθούν, να 
προσφέρουν και να μετακινούν τα  άλλα παιδιά που υποδύονται άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Μεταμφιέζονται σε συνοδοί, μαθαίνουν τους τρόπους σωστής συμπεριφοράς, τους τρόπους καλής 
συνοδείας με παιγνιώδη και βιωματικό τρόπο με στόχο την  καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. 

Άλλη δραστηριότητα είναι το εργαστήρι κατασκευής Persona Doll. Τα παιδιά μπορούν να 

φτιάξουν μικρές Persona Doll με απλά υλικά, ύφασμα, μαλλί, κουμπιά και να τις ζωγραφίσουν με 
μαρκαδόρους δίνοντας το κάθε παιδί στην δική του κούκλα κάτι διαφορετικό. Η δραστηριότητα αυτή 

θα μπορούσε να επεκταθεί με το να δημιουργήσουν τα παιδιά μια ιστορία γύρω από την κούκλα που 
κατασκεύασαν, ένα τραγούδι ή ένα ποίημα (κυρίως για τα παιδιά του νηπιαγωγείου και της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης). 

Τέλος άλλη μια προτεινόμενη δραστηριότητα που έχει στόχο την ενσυναίσθηση μέσα από την 
ανάπτυξη των αισθήσεων της αφής και της όρασης είναι: Ζωγραφική σε χαρτί του μέτρου με δεμένο 

κάποιο μέλος του σώματος των παιδιών, ανάλογα με τη διαφορετικότητα που έχει η κούκλα 
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PersonaDoll που εισάγουμε (Σταματοπούλου,1998).Για παράδειγμα, ζωγραφική με δεμένα τα πόδια 
(για προσέγγιση της κινητικής αναπηρίας) ή ζωγραφική με δεμένα τα μάτια (για προσέγγιση της 
απώλειας όρασης). 

2.2. Αποτελέσματα της μεθοδολογίας που στηρίζεται στη χρήση των Persona Dolls 

Η  Αυτονομία των παιδιών  είναι έκδηλη σε αυτό το σχέδιο εργασίας.  Τα παιδιά είχαν ενεργό 

ρόλο από τη γέννηση της ιδέας μέχρι την επεξεργασία, διαπραγμάτευση και υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων.  Εντάχθηκαν πολύ γρήγορα στο Project. Κάθε φορά που πήγαινα στον σταθμό, 
παρατηρούσα πως τα παιδιά ερχόντουσαν από μόνα τους και μου έλεγαν με χαρά πως σήμερα θα 

κάνουμε τη 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 εμπλούτισαν 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.  
Τα παιδιά, μέσα από την επίλυση των προβλημάτων, έμαθαν να αποκτούν ικανοποίηση -

ενίσχυση της αυτοεικόνας τους.  Φυσικά έμαθαν τη σημασία της  έννοιας της ενσυναίσθησης και 
διαμόρφωσαν στάσεις, αξίες και τη συμπεριφορά. Τα παιδιά διαχειριζόντουσαν τις καταστάσεις, 
συζητούσαν για τη συλλογική δράση και επέλυαν 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. Ανακάλυψαν τον τρόπο με τον οποίο  μαθαίνουν πράγματα με συνεργατικό 

τρόπο.  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 

στο πλαίσιο της  παιδαγωγικής της συμπερίληψης. 

3. Συμπεράσματα 

Οι Persona Doll ενθαρρύνουν τα παιδιά και υποκινούν το ενδιαφέρον τους για επικοινωνία και 

οι ιστορίες που λένε, είναι μέσα από βιώματα και εμπειρίες των παιδιών, βοηθούν στην ανάπτυξη 
της συναισθηματικής αποδοχής και εμπλοκής τους. Τα παιδιά μιλούν για το τι θα έκαναν στη θέση 

της κούκλας και αισθάνονται ότι είναι σημαντική η συνεισφορά τους στην επίλυση του προβλήματος 
(Smith,2013). 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ 
ΕΤΩΝ 1902-1922: ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ  

ΣΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΡΕΛΑΣ-ΤΕΧΝΗΣ 
 

Στειακάκης Χρυσοβαλάντης  

Δρ. στις «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (Α.Π.Κ.Υ.) – Ιστορικός Τέχνης 
 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να γίνει μια σκιαγράφιση της πολιτισμικής-
καλλιτεχνικής «ευαλωτότητας» στην Ελλάδα των ετών 1902-1922. Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν 

οι θεωρίες εκφυλισμού που καλλιεργήθηκαν στην Ευρώπη αυτών των ετών και καθόρισαν την 
αισθητική ιδεολογία και την πρόσληψη των νεωτερικών τάσεων εντός των συνόρων. Ταυτόχρονα, 
θα καταστεί σαφής η διεύρυνση των ορίων σχέσης τρέλας-τέχνης, όπως άρχισαν να διαμορφώνονται 

στη Δύση στον αντίποδα του συντηρητικού πνεύματος, επιδρώντας καταλυτικά στο εγχώριο 
πολιτισμικό τοπίο αυτής της περιόδου.  

 
Λέξεις κλειδιά: τρέλα, τέχνη, εκφυλισμός, καλλιτέχνης, έργο.  

1. Εισαγωγή 

Οι θεωρίες για τη σχέση τρέλας-τέχνης-δημιουργικότητας όπως διαμορφώθηκαν στην Ευρώπη 
του 19ου αιώνα, μέσα από μια μακρά πορεία στον χρόνο (Παπαδημητρίου, 2005, 223-226), 

επηρέασαν τον ορίζοντα προσδοκίας στην Ελλάδα των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, που 
ταλαντευόταν σταθερά ανάμεσα σε κατεστημένες και νεωτερικές κατευθύνσεις. 

2. Κυρίως μέρος 

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, οι ιδεαλιστικές απόψεις για τη μεγαλοφυΐα, δέχτηκαν επιρροές 
από την αναπτυσσόμενη υλιστική τάση αυτής της περιόδου, με αποτέλεσμα το αποκαλούμενο «θεϊκό 

δώρο» να αντιμετωπίζεται ως μια μορφή ανωμαλίας (Παπαδημητρίου, 2005, 227-228), 
καλλιεργώντας ένα ρεύμα πολιτισμικής-καλλιτεχνικής «ευαλωτότητας». Η εξέλιξη αυτή 
αντικατοπτρίζεται και στον ιατρικό χώρο, όπου  δέσποζαν οι θεωρίες του Γάλλου Moreau de Tours 

(1804-1884) και του Ιταλού Cesare Lombroso (1835-1909). Αυτοί συσχέτισαν τη μεγαλοφυΐα με την 
ψυχοπάθεια με γενικευτικά επιχειρήματα. Ο de Tour από νωρίς παρατηρεί ότι οι αιτίες, οι οποίες 

προκαλούν τη μεγαλοφυΐα, είναι ίδιες με εκείνες που ευθύνονται για την τρέλα (Παπαδημητρίου, 
2005, 228). Αντίστοιχα, ο Lombroso υποστηρίζει ότι «η μεγαλοφυΐα γειτονεύει μάλλον με την τρέλλα 
παρά με την μετρίαν διάνοιαν. Η ζωή των μεγαλοφϋών μάς δεικνύει ότι συχνά είναι σαν τρελλοί 

περιελθόντες εις την κατάστασιν της αδιακόπου διαταράξεως» (Λομπρόζο, 1909, 38-43. 
Ματθιόπουλος, 2004, 35). Πολύ κοντά στο πνεύμα του Lombroso βρίσκεται και η δογματική σκέψη 

του Γάλλου φυσιολόγου Charles Robert Richet (1850-1935) για τους μεγαλοφυείς. Τους αποκαλεί 
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με απαξιωτικό ύφος «ανώμαλα περίεργα όντα», «έκφυλους και ψυχοπαθείς» που «διαφέρουν από τους 
ανθρώπους του περιβάλλοντός τους και δεν κατέχουν την κοινή διανοητική υγεία» (Παπαδημητρίου, 
2005, 229).  

Ο Γερμανός φρενολόγος Max Nordau (1849-1923), που ήταν ενήμερος για τις θεωρίες των de 
Tour και Lombroso και τις ψυχιατρικές έρευνες των Γάλλων Jean-Martin Charcot (1825-1893) και 

Paul Jannet (1823-1899) γύρω από την υστερία, δημοσίευσε το 1893 το σύγγραμμά του Entartung 
[Εκφυλισμός] (Ματθιόπουλος, 2004, 35. Ματθιόπουλος, 2005, 415. Nordau, 1893). Σε αυτό 
συνέδεσε με απόλυτο τρόπο τη νεωτερική, μοντέρνα – μη κλασικιστική – παραγωγή, που απορρίπτει 

το συνεχές της παράδοσης μέσω της κατάργησης των ακαδημαϊκών κανόνων, με τις ψυχώσεις. 
Αντιμετώπισε τη δημιουργικότητα και το ταλέντο ως μια μορφή εκφυλισμού. Πιο συγκεκριμένα, στο 

βιβλίο του εμμένει στην απόρριψη των νεορομαντικών-ιδεαλιστικών τάσεων του 19ου αιώνα και 
τονίζει την «ηθικήν παράνοιαν, την υπερευαισθησίαν» των καλλιτεχνών που προήγαν την καινοτομία 
(Nordau, 1905, 13-15). Αναπτύσσει τον συλλογισμό του και ταυτίζει το ιδεαλιστικό κίνημα του 

Συμβολισμού του 19ου αιώνα – που σκιαγραφεί ρεαλιστικά έναν κόσμο του επέκεινα – με την 
παρακμή, τον εκφυλισμό και την ασθένεια (Nordau, 1905, 28-35). Σε συναφή άξονα κινήθηκε και ο 

Γάλλος μυθιστοριογράφος και κριτικός Anatole France (1844-1924), ο οποίος προχώρησε σε μια 
εξίσωση του Συμβολισμού με τις ψυχικές διαταραχές (France, 1925, VII-VIII). Πιστός στις θέσεις 
του σχετικά με τη νεωτερικότητα, ο Νοrdau σημειώνει για τον Βαγκνερισμό του 19ου αιώνα – που 

συνδέεται με τον ιδεαλιστικό κόσμο του Συμβολισμού στο πεδίο της μουσικής – πως «εξ όλων των 
πνευματικών αποπλανήσεων των νεωτέρων χρόνων η βαγνερολατρεία είναι αναντιρρήτως η 

σοβαρωτέρα και μάλλον διαδιδομένη» (Nordau, 1905, 42-53). Για τους παρνασικούς δημιουργούς-
ποιητές-λογοτέχνες του 19ου αιώνα, που προτάσσουν τη συναισθηματική απάθεια, παρατηρεί 
αντίστοιχα ότι «βυθίζονται εις το κακόν και φεύγουσιν μακράν του αγαθού» (Nordau, 1905, 62-69).  

Οι απόψεις αυτές του Νοrdau ανακαλούν στη μνήμη τις ιδέες του Γάλλου διανοούμενου Paul 
Bourde (1851-1914), που παραλλήλισε γενικόλογα τους παρνασιστές με τους παρακμιακούς (France 
κ. ά., 1983, 21-34, 37). Αυτήν τη γραμμή υιοθέτησε και ο Νοrdau για να τεκμηριώσει την 

απορριπτική του στάση απέναντι στη νεωτερική δημιουργία, την οποία εκλαμβάνει ως προϊόν τρέλας 
(Nordau, 1905, 112).  

Οι θεωρίες αυτές για τη μεγαλοφυΐα, την τρέλα και τη νεώτερη ευρωπαϊκή τέχνη αφομοιώθηκαν 
από τους Έλληνες εκφραστές του πνεύματος των τελευταίων ετών του 19ου αιώνα, που επιζητούσαν 
την επικύρωση της «εθνικής» υπόστασης της χώρας μέσα από τα «ηθικοπλαστικά», κλασικιστικά 

πρότυπα της Δύσης του 18ου-19ου αιώνα. Ως αποτέλεσμα, στην Ελλάδα αυτών των ετών 
διαμορφώθηκε μια επιφυλακτική στάση απέναντι στις οψιφανείς τάσεις και στους εκπροσώπους 

τους. Ο απόηχός της επεβίωσε και στις αρχές του 20ού αιώνα, καταδεικνύοντας τον συντηρητισμό 
της σύγχρονης τοπικής κοινωνίας, που διαιώνιζε το αίσθημα της πολιτισμικής-καλλιτεχνικής 
«ευαλωτότητας». Ο ψυχίατρος Σίμων Αποστολίδης (1853-1919) αμφισβήτησε με επιφανειακά-

απόλυτα επιχειρήματα τον δυτικό πολιτισμό, τον οποίο θεώρησε εκφυλισμένο. Μέσα από το έργο 
του Αἱ ψυχώσεις. Μελέται ἰατρικαί, κοινωνιολογικαὶ καὶ φιλοσοφικαί, περὶ φρενοπαθειῶν (1889), 

προσπάθησε να αποδείξει τη σχέση της «μεγαλοφυΐας ή εν γένει του υπερόχου των πνευματικών 
ιδιοτήτων του ανθρώπου μετά της φρενοβλαβείας ή γενικώτερον των ψυχώσεων και νευρώσεων (που) 
παρετηρήθη ανέκαθεν από των αρχαίων ήδη χρόνων και καθ’ όλας τας εποχάς και υφ’ όλων των 

λαών» (Ἀποστολίδης, 1889, 350 κ. εξ.). Για να τεκμηριώσει τη σκέψη του επικαλείται περιπτώσεις 
πολιτικών και ανθρώπων του πνεύματος και των τεχνών από την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη. 

Παράλληλα, αναφέρεται σε άλλες αντίστοιχες, που καλύπτουν στην Ευρώπη την περίοδο από την 
Αναγέννηση και μετά (Ἀποστολίδης, 1889, 350 κ. εξ.). Καταδικάζει τη «φρενοβλάβεια» και 
ειρωνεύεται όσους την εκλάμβαναν ως «ένα εκ των θεμελιωδών παραγόντων και μεγάλων μοχλών 

της προόδου των πολιτισμένων κοινωνιών» (Ἀποστολίδης, 1889, 374).  
Σε αυτό το περιβάλλον εκδόθηκε στο Παρίσι – τη χρονιά που κυκλοφόρησε ο Εκφυλισμός του 

Νοrdau – το κείμενο L’ homme singe dégénéré. Notes et impressions d’ un singe à travers le monde 
ancien et moderne [Ο άνθρωπος μιμείται εκφυλιζόμενος. Σημειώσεις και εντυπώσεις ενός μιμητή μέσα 
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από τον παλιό και τον σύγχρονο κόσμο]. Συντάκτης του ήταν ο Filadelf Gorilla, που δεν είναι άλλος 
από τον αρχαιολόγο και τεχνοκρίτη Αλέξανδρο Φιλαδελφέα (1866-1955) (Gorilla, 1893. 
Ματθιόπουλος, 2005, 412-413, 438). Ο Φιλαδελεύς δέχτηκε επιρροές από τις ιδέες των de Tour, 

Lombroso, Νοrdau και ταύτισε την πρόοδο με τον εκφυλισμό και την τρέλα, χωρίς να προχωρά σε 
μια σαφή και συγκροτημένη τεκμηρίωση. Αποκήρυξε κάθε καινοτομία στο ευρύτερο πολιτισμικό 

πεδίο. Ειδικότερα, παρουσίασε τον Συμβολισμό και τον Ιμπρεσιονισμό – που επιχειρούσε να 
αποτυπώσει εικαστικά την «εντύπωση» κατά τον 19ο αιώνα – ως συμπτώματα εκφυλισμού μιας 
κοινωνίας, η οποία παραπαίει στην παρακμή. Έτσι, ο Φιλαδελφεύς αντιμετώπισε με υποτιμητική 

διάθεση τους νεωτεριστές, τους οποίους αποκαλεί «πνευματικά ασθενείς», που κινούνται ανάμεσα 
στην τρέλα και στο ταλέντο (Gorilla, 1893. Ματθιόπουλος, 2005, 412-413). 

Η πρόσληψη των κυρίαρχων ευρωπαϊκών ιατρικών θεωριών, και κατά κύριο λόγο εκείνων του 
Νοrdau στην Ελλάδα του τέλους του 19ου αιώνα, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η 
Εἰκονογραφημένη Ἑστία ενημέρωνε ήδη από τον Ιανουάριο του 1894 τους αναγνώστες της για την 

έκδοση του εν λόγω συγγράμματος. Ο ανώνυμος αρθρογράφος πληροφορεί το κοινό για την 
προσπάθεια του Nordau να αποδείξει «την σημερινήν τέχνη […] ως προϊόν παθολογικής 

καταστάσεως» (Ἀνώνυμος, 1894). Έναν χρόνο μετά, ο προοδευτικός πεζογράφος και κριτικός 
Νικόλαος Επισκοπόπουλος (1874-1944) γράφει ότι «και προ του περιφήμου βιβλίου του Νορντάου 
περί “Εκφυλίσεως” είχε καταστεί πλέον τετριμμένη αλήθεια ότι η μεγαλοφυΐα έχει σχέσεις στενάς με 

την παραφροσύνην» (Ἐπ.[ισκοπόπουλος], 1895). Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται φανερός ο βαθμός 
επίδρασης των ιδεών του Νordau στη σύγχρονη ελληνική σκέψη γύρω από το θέμα της νοσηρότητας-

παρακμής, που συνόδευσε τη νεωτερικότητα ως απόρροια της ψυχικής διαταραχής. 
Οι γενικευτικές πεποιθήσεις του Νοrdau για τη σχέση καλλιτεχνικής καινοτομίας και 

εκφυλισμού έγιναν γνωστές στο ελληνικό κοινό μέσα από το έργο του πολιτικού και λογοτέχνη 

Άγγελου Βλάχου (1838-1920), Ἐκφυλισμὸς κατὰ τὸν Max Nordau, που δημοσιεύθηκε το 1905. Η 
τμηματική δημοσίευση του κειμένου είχε αρχίσει από το 1899 στην εφημερίδα Τὸ Ἄστυ 
(Ματθιόπουλος, 2004, 35. Ματθιόπουλος, 2005, 417-418). Ο Άγγελος Βλάχος, πιστός στην 

ιδεολογία και στην αισθητική του 19ου αιώνα, εκδήλωσε από τις αρχές της δεκαετίας του 1890 την 
αντίθεσή του απέναντι στα εκσυγχρονιστικά ρεύματα, που εμφανίζονταν στο πνευματικό περιβάλλον 

της χώρας (Ματθιόπουλος, 2005, 417-418), χαρακτηρίζοντάς τα «φαινόμενα του συγχρόνου 
φιλολογικού και καλλιτεχνικού εκφυλισμού» (Nordau, 1905, δ΄).  

Στο πλαίσιο της απήχησης των απόψεων του Νοrdau, Έλληνες διανοούμενοι αυτής της περιόδου, 

όπως οι Πέτρος Αποστολίδης (Παύλος Νιρβάνας, 1866-1938), Νικόλαος Επισκοπόπουλος, Άγγελος 
Σημηριώτης (1873-1944), Ειρήνη Δεντρινού (1879-1974), Ρώμος Φιλύρας (1898-1942), επικρίθηκαν 

για την ψυχογραφική-ιδεαλιστική λογοτεχνική τους θεματολογία (Ματθιόπουλος, 2005, 417-427). 
Σε αυτήν τη γραμμή, ο δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, λογοτέχνης, Γρηγόριος Ξενόπουλος 
(1867-1951), μέσα από τη βιβλιοκρισία του για τα Λόγια τῆς πλώρης του Ανδρέα Καρκαβίτσα (1865-

1922) στο Ἄστυ, επιτίθεται το 1899 στα μέλη του περιοδικού Τέχνη (1898-1899), που συνασπίστηκαν 
με τον Νεορομαντισμό του 19ου αιώνα και την ιδεαλιστική-εσωτερική του αισθητική (Ματθιόπουλος, 

2005, 422-425). Με αυστηρό τόνο επισημαίνει ότι «τα φιλολογικά είδη εκφυλίζονται διά της 
καλλιεργείας, όπως τα άνθη», καθώς θεωρεί σύμπτωμα του λογοτεχνικού εκφυλισμού την «ισχυρή 
ροπή προς τον Λυρισμό» (Ξενόπουλος, 1899α. Ξενόπουλος, 1899β. Ξενόπουλος, 1899γ. Ξενόπουλος, 

1899δ). Προχωρά την κριτική του και διατείνεται ότι «η διάκρισις μεταξύ υγιών και εκφύλων – 
μολονότι τα σύνορα είνε τόσον δυσδιάκριτα! – συνιστά και την μεγάλην διαφοράν των φιλολογικών 

προτιμήσεων» (Ξενόπουλος, 1899α. Ξενόπουλος, 1899β. Ξενόπουλος, 1899γ. Ξενόπουλος, 1899δ). 
Φτάνει στο σημείο να χαρακτηρίσει το περιοδικό Τέχνη «σύμπτωμα νοσηρότητος», για τη στήριξη 
που παρείχε στους εγχώριους εκπροσώπους του Συμβολισμού – Κώστα Χατζόπουλο (1868-1920), 

Κωστή Παλαμά (1859-1943), Γιάννη Καμπύση (1872-1901), Παύλο Νιρβάνα, Επισκοπόπουλο – 
τους οποίους καλεί «ανισόρροπους» (Ξενόπουλος, 1899α. Ξενόπουλος, 1899β. Ξενόπουλος, 1899γ. 

Ξενόπουλος, 1899δ). Η τοποθέτηση του Ξενόπουλου απέναντι στις νεωτερικές τάσεις αυτής της 
εποχής – ιδωμένη υπό το πρίσμα των θεωριών εκφυλισμού – επικυρώνεται και από τον τίτλο του 
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μυθιστόρηματός του Ἡ νύχτα τοῦ ἐκφυλισμοῦ (1926) (Ξενόπουλος, 1926), που  προέρχεται από την 
τελευταία φράση του προλόγου του Βλάχου για το σύγγραμμα του Νordau (Nordau, 1905, δ΄).  

Οι σκέψεις του Νordau, όπως μεταφέρθηκαν στο ελληνικό κοινό στις αρχές του 20ού αιώνα δια 

χειρός Βλάχου, βρήκαν οπαδούς (Ματθιόπουλος, 2005, 426-427). Χαρακτηριστικά, ο φιλόλογος και 
σύμβουλος της «Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας» Κωνσταντίνος Γ. Ζήσιου (1848/9-1928), δογματικός 

απέναντι στην «καινή τέχνη», ισχυρίζεται το 1910 ότι είναι «άτονος, άψυχος, ηλιθία, εκφυλισμός» 
(Ζήσιου, 1910, σ΄). Από τη στιγμή που η ταύτιση της τρέλας με την καλλιτεχνική δημιουργία 
παρουσιάζεται ως δεδομένο, αρχίζει να συγκροτείται μια νέα κατηγορία συντηρητικών Ελλήνων 

θεωρητικών της τέχνης (Timeson [Χρονόπουλος], 1904, 88). 
Από την άλλη πλευρά, οι νεορομαντικοί διανοούμενοι στην Ελλάδα διατήρησαν ήδη από τα τέλη 

του 19ου αιώνα μια απαξιωτική στάση απέναντι στις αντιλήψεις, που καλλιεργήθηκαν στην Ευρώπη 
γύρω από το θέμα του εκφυλισμού και της σύνδεσης της νεώτερης τέχνης με τις ψυχώσεις. 
Αντιδρώντας στο ρεύμα της πολιτισμικής-καλλιτεχνικής «ευαλωτότητας» που είχε προκύψει, τις 

θεώρησαν αυθαίρετες και αποδοκίμασαν – με απολυτότητα – την αφομοίωσή τους από την ελληνική 
κοινωνία. Παράλληλα, μέσα από τις οψιφανείς απόψεις για την τρέλα, όπως αναδύονταν σταδιακά 

στην εκσυγχρονιστική Δύση στον αντίποδα των πάγιων «ηθικοπλαστικών» ιδεών, προσπάθησαν να 
κατοχυρωθούν ως προοδευτικοί, εντός και εκτός των συνόρων, μετά την κατάρρευση της Μεγάλης 
Ιδέας και τη συνακόλουθη εθνοκεντρική αναδίπλωση (Ματθιόπουλος, 2005, 427-436). Με αυτόν τον 

τρόπο συνέβαλαν στην οικοδόμηση του επιθυμητού μοντερνιστικού πολιτισμικού προσανατολισμού 
της χώρας, κατά τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο ποιητής και εκπρόσωπος της Νέας Αθηναϊκής Σχολής 

Κωστής Παλαμάς, σφοδρός πολέμιος του Νοrdau, σημειώνει ότι «οι ξένοι ρουτινιάρηδες από καιρό 
έπαψαν να γελούν με τους λεγόμενους decadents και symbolists – ανόητες ετικέτες του όχλου.» (Ἀριήλ 
[Παλαμᾶς], 1898). Παράλληλα, βεβαιώνει ότι ο Γερμανός συγγραφέας «μεταχειρίζεται τόσο πολύ 

στοιχεία ξένα και ασυμβίβαστα με τη φιλολογία και την Ιστορία της Τέχνης και τόση κατάχρηση κάνει 
της φρενολογίας» (Παλαμᾶς, χ.χ., τόμ. 6, 231). Στην ίδια λογική, ο δημοτικιστής λογοτέχνης και 
επαιδευτικός Ιωάννης Γρυπάρης (1870-1942) χαρακτηρίζει το βιβλίο του Νοrdau «άδικον και 

ανεπιεικές» (Γρυπάρης, 1893). Ανάλογη τύχη είχε και η μετάφραση του Βλάχου, που ουσιαστικά 
μετακένωνε στους Έλληνες αποδέκτες του λόγου του τις ιδέες του Γερμανού γιατρού για τη σχέση 

τέχνης-τρέλας. Ακόμη και ο εθνοκεντρικών πεποιθήσεων δημοσιογράφος Περικλής Γιαννόπουλος 
(1869-1910) ομολογεί πως «κριτική δεν είναι Άγγελος Βλάχου. […] Κριτική είναι έρως» 
(Γιαννόπουλος, 1903, 84). Ακολούθως, ο Νικόλαος Επισκοπόπουλος επισημαίνει με τη σειρά τους 

ότι «ποιητής υπήρξεν ο κ. Βλάχος, αλλ’ υπήρξε μετριώτατος» (Ἐπισκοπόπουλος, 1902, 178-180). Ο 
Παλαμάς σχολιάζει σε μια σύντομη βιβλιοκρισία του το γεγονός ότι ο Ἐκφυλισμὸς ήταν 

«κουτσουρεμένος» από τον Βλάχο (Παλαμᾶς, χ.χ., τόμ. 6, 231). Αντίστοιχα, ο ποιητής, πεζογράφος 
και θεατρικός συγγραφέας Γιάννης Καμπύσης παρουσιάζει τον Βλάχο ως «ένα Ρωμηό που η ψυχή 
του είνε γεμάτη από προλήψεις και αμφίβολη σοφία» (Καμπύσης, 1900, 201). Σε παρόμοιο ύφος 

κινήθηκε και το πρώτο τεύχος του Νουμᾶ, όπου διαβάζει κανείς: «ποτέ άλλοτε η στενοκεφαλιά δύο 
ανθρώπων – συγγραφέως και μεταφραστού – δεν παρουσιάσθη αρμονικώτερα ταιριασμένη» 

(Ἀνώνυμος, 1903, 5).  
Η επίθεση, ωστόσο, στον Νοrdau και στον Βλάχο, κορυφώθηκε από τον συγγραφέα και ποιητή 

Παύλο Νιρβάνα, που κάνει λόγο για μια «κάπως σαρλατάνικη εκμετάλλευση των επιστημονικών 

προβλημάτων» (Νιρβάνας, 1899α, 75. Νιρβάνας, 1904, 19-24). Μέσα από το έργο του Φυσιολογικὴ 
αἰσθητική. Τέχνη καὶ φρενοπάθεια, επέμεινε δογματικά το 1905 στο δυσδιάκριτο των ορίων υγείας 

και νόσου (Ἀποστολίδης [Νιρβάνας], 1905). Ο Νιρβάνας είχε δεχτεί επιρροές από τη σκέψη του 
Γάλλου φιλοσόφου και ποιητή Jean Marie Guyau (1854-1888) (Ματθιόπουλος, 2004, 35-36. 
Ματθιόπουλος, 2005, 268-269). Βάση της φιλοσοφίας του Guyau ήταν η αναζήτηση μιας ηθικής 

αρχής μέσα από μια φυσική, εμπειρικά παρατηρούμενη διαδικασία, παρά μέσα από μια ορθολογική. 
Ως αποτέλεσμα, ερχόταν πιο κοντά στην εμπειρική ψυχολογία. Στην εισαγωγή του βιβλίου του  Les 

problèmes de l’ esthétique contemporaine [Τα προβλήματα της σύγχρονης αισθητικής], που 
κυκλοφόρησε το 1884, ο Guyau σημειώνει τη σπουδαιότητα της τέχνης και τη σχέση της με την ίδια 
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τη ζωή (Guyau, 1884). Εμβαθύνει στη σύγκρουση ανάμεσα στο επιστημονικό πνεύμα και στο 
αυθόρμητο ένστικτο της ευφυΐας, ανάμεσα στη φαντασία και στο συναίσθημα. Αναφέρεται στη 
δυσκολία αντίληψης των διακριτών σημείων μεταξύ ανθρώπων υγειών και ανθρώπων που έχουν 

οδηγηθεί στην παράνοια και παρατηρεί ότι «ο καλλιτέχνης είναι στοιχειωμένος από ένα αληθινό 
ένστικτο παραγωγής. Ουδέποτε είναι ελεύθερος ή σε πλήρη συνείδηση. Δεν γνωρίζει τι ήθελε να κάνει 

έως ότου το έργο του ολοκληρωθεί» (Guyau, 1884, 137-138).  
Σε μια απόπειρα στήριξης των υπέρμαχων του Συμβολισμού στην Ελλάδα – Κωστή Παλαμά, 

Κώστα Χατζόπουλο, Γιάννη Καμπύση – που είχαν «χαρακτηρισθή ως ομάς παραφρόνων» 

(Ἀποστολίδης [Νιρβάνας], 1905, 10), ο Νιρβάνας επισημαίνει ότι η «νεωτέρα Αισθητική» στην τέχνη 
καθορίζεται «ως ανάγκη της ψυχικής ζωής των ενοργάντων όντων» (Ἀποστολίδης [Νιρβάνας], 1905, 

8). Παράλληλα, διατείνεται πως «τα όρια της υγείας και της νόσου […] είναι λίαν συγκεχυμένα και 
δυσδιάκριτα» (Ἀποστολίδης [Νιρβάνας], 1905, 16-19). Επιπλέον, προβληματίζεται για το πόσο 
«παρακεκινδυνευμένην είνε η επιπολαία αναζήτησις της νοσηρότητος ή της υγείας εν τη τέχνη και πόσον 

πρόωρος πάσα απόπειρα προς διαχάραξιν των ορίων μεταξύ τέχνης και φρενοπάθειας» (Ἀποστολίδης 
[Νιρβάνας], 1905, 20). Θεωρεί τον καλλιτέχνη ένα «πλάσμα μυστηριώδες ενέχον υπερανθρώπινην 

τινά ουσίαν και εγγίζον εις τα όρια της θεότητος» (Ἀποστολίδης [Νιρβάνας], 1905, 22-23). 
Συνεκδοχικά, βεβαιώνει ότι «ο καθορισμός ακριβούς εν γένει κριτηρίου μεταξύ υγείας και νόσου 
σωματικής είνε […] ανέφικτος. Προκειμένου περί των ορίων της ψυχικής υγείας και της ψυχικής νόσου 

η αναζήτησις του κριτηρίου τούτου μεταπίπτει προφανώς […] εις ουτοπίαν και ματαιοσχολίαν » 
(Ἀποστολίδης [Νιρβάνας], 1905, 48). Άλλωστε, όπως τονίζει, «το καλλιτέχνημα είνε προϊόν μέθης 

μιας υπερόχου διανοίας», θεωρώντας ότι ένας δημιουργός μπορεί να είναι ψυχασθενής (Ἀποστολίδης 
[Νιρβάνας], 1905, 28, 41). 

Το θεωρητικό υπόβαθρο του ιδεαλιστικού αυτού πλαισίου εντοπίζεται στις εσωτερικές, 

συναισθηματικές, πνευματικές αρχές του Ρομαντισμού και του Συμβολισμού του 19ου αιώνα, που 
προέβαλλαν επίμονα την τέχνη «σαν ένα είδος θρησκείας» (Ματθιόπουλος, 2005, 113). Σε αυτό το 
περιβάλλον, οι εικαστικοί απέκτησαν την ιδιότητα του ιερέα-προφήτη. Για τους διανοούμενους 

εκείνους, που αποδέχονταν τα διδάγματα της νεορομαντικής σκέψης τόσο στην Ευρώπη όσο και 
στην Ελλάδα, ο εκφραστής της τέχνης θεωρήθηκε ένα «ένθεο ον» και η φαντασία του 

αντιμετωπίστηκε ως ένα «θεϊκό δώρο». Υπό αυτό το σπιριτουαλιστικό πρίσμα, ο Νιρβάνας δηλώνει 
στην αυγή του αιώνα ότι «ο καλλιτέχνης είναι εκ γενετής προνομιούχος φύσις, εις την ψυχή του οποίου, 
[…], συγκεντρούνται αι λάμψεις και αι αρμονίαι της φύσεως και της ζωής» (Νιρβάνας, 1968, τόμ. Δ΄, 

21). Ο Νιρβάνας επηρεάστηκε από τις απόψεις του Γάλλου συγγραφέα και υπερασπιστή των 
ιδεαλιστικών τάσεων Joséphin Péladin (1858-1918). Αυτό φαίνεται από τον ορισμό που έδωσε ο 

Νιρβάνας για τον σύγχρονο εικαστικό, όπου προωθεί τον πνευματικό παροξυσμό στην παραγωγή 
του έργου τέχνης και αφήνει τον πλαστικό κανόνα σε δεύτερη μοίρα (Νιρβάνας, 1900, 82 
[αναδημοσίευση: Νιρβάνας, 1968, τόμ. Γ΄, 561]). Εξάλλου, όπως γράφει από νωρίς ο Νικόλαος 

Επισκοπόπουλος, «η τέχνη είνε η μετάφραση, η εκδήλωση μιας συγκινήσεως, είνε μια ανάγκη 
συγκοινωνίας συναισθημάτων και ψυχικών καταστάσεων» (Ἐπ.[ισκοπόπουλος], 1899). Στο ίδιο 

πνεύμα, ο Νιρβάνας συμπληρώνει ότι «ο καλλιτέχνης θέλει να συγκοινωνεί προς άλλας ψυχάς, αι 
οποίαι ομοιάζουν με την ιδικήν του» (Νιρβάνας, 1908, 59 [αναδημοσίευση: Νιρβάνας, 1968, τόμ. Β΄, 
467]). Το θέμα της εσωτερικής έκφρασης απασχολεί συνεχώς τον Νιρβάνα. Αυτό γίνεται φανερό από 

τη δημοσίευση αποσπάσματος του De Profundis [Εκ βαθέων, 1905] του Ιρλανδού εκπροσώπου του 
ρομαντικών-συμβολιστικών τάσεων Αισθητισμού στη λογοτεχνία και στην ποίηση Oscar Wilde 

(1854-1900), στην οποία προχώρησε ο Νιρβάνας στα Παναθήναια το 1907 (Ματθιόπουλος, 2005, 
622. Wilde, 1907, 5). Σε αυτό το αισθητικό-ιδεολογικό τοπίο επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του 
καλλιτέχνη στον αντίποδα των υλιστικών θεωριών για την τέχνη. Έτσι, ο συμβολικός θάνατος του 

δημιουργού, η πορεία του οποίου διακόπτεται λόγω της τρέλας του, φορτίζεται με μια πανθεϊστική 
αισιοδοξία, καθώς ένα τέλος φέρνει μια νέα αρχή (Ουάιλντ, 1984, 118-121). 

Οι αντιλήψεις αυτές για την τέχνη και τους παραγωγούς των εικαστικών προϊόντων έγιναν 
δεκτές από τους Έλληνες οπαδούς του Μοντερνισμού, κατά την πρώτη εικοσαετία του αιώνα 
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(Παλαμᾶς, 1906, 26). Αυτές συνέβαλαν στην περαιτέρω απενεχοποίηση του συσχετισμού τρέλας-
τέχνης. Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ὁ Καλλιτέχνης το 1912 ένα κείμενο του 
Αυστριακού ψυχολόγου Theodor Reik (1888-1969) για την ποίηση και την ψυχανάλυση 

(Ματθιόπουλος, 2004, 36). Στο συγκεκριμένο άρθρο, ο Reik επισημαίνει την ουσιώδη σχέση μεταξύ 
ψυχικής διαταραχής και τέχνης (Ράυκ, 1912, 156). Από τη στιγμή που η ψυχική νόσος παύει 

σταδιακά να αποτελεί όνειδος και να στιγματίζει, διαμορφώνεται η άποψη ότι η απώλεια της λογικής 
δε σημαίνει αυτόχρημα αδυναμία παραγωγής σημαντικών έργων. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτέλεσε 
ο Γερμανός υπαρξιστής φιλόσοφος Friedrich Nietzsche (1844-1900), που έδωσε αριστουργήματα, 

παρά την ψυχική του κατάρρευση (1888). Η αξία τους αναγνωρίστηκε από το σύγχρονο και το 
μεταγενέστερο κοινό. Το γεγονός αυτό, συνέτεινε στη διεύρυνση των ορίων δεξίωσης του έργου 

εικαστικών που βρέθηκαν σε κοινή μοίρα. 
Σύμφωνα με τον Kαθηγητή Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης του Πανεπιστημίου Κρήτης Ευγένιο 

Δ. Ματθιόπουλο (1959), η Γέννησις τῆς τραγωδίας (1872) του Νietzsche και η πρόσληψή της από 

τους Έλληνες αποδέκτες του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα (Αργυροπούλου, 1998, 
43-49, 535-545. Ματθιόπουλος, 2004, 37. Ματθιόπουλος, 2005, 332-340) διευκόλυναν τη διείσδυση 

νέων αντιλήψεων στο ιδεολογικό-αισθητικό πεδίο του εσωτερικού της χώρας (Νίτσε, 1954, 38, 41, 
146). Το εικαστικό ανάλογο του Νietzsche εντοπίζεται στο πρόσωπο του Ολλανδού – 
ιμπρεσιονιστικών, μεταϊμπρεσιονιστικών τάσεων – ζωγράφου Vincent van Gogh (1853-1900), ο 

οποίος έζησε στην αφάνεια, έχασε τα λογικά του (1888), αυτοκτόνησε και επανεκτιμήθηκε στα 
χρόνια της πρωτοπορίας (Ματθιόπουλος, 2004, 37). Μετά την αναδρομική του έκθεση, στο «Salon 

des Indépentants» στο Παρίσι το 1905, το έργο του δέχτηκε διθυραμβικές κριτικές και ο ζωγράφος 
αντιμετωπίζεται έκτοτε ως ένας από τους κύριους εκφραστές του Μοντερνισμού (Ματθιόπουλος, 
2004, 37). Άλλωστε, σύμφωνα με τον Γερμανό υπαρξιστή ψυχίατρο Karl Jaspers (1883-1969), ο 

σύγχρονος άνθρωπος επιδίδεται «σε ένα είδος αναζήτησης του πρωτογονισμού», που θυμίζει την 
ειλικρίνεια των σχιζοφρενών δημιουργών (Jaspers, 1993, 234. Ματθιόπουλος, 2004, 37-38). Στη 
βάση των παραπάνω κατευθύνσεων, που εξισώνουν την τρέλα με την ιδιοφυΐα, η εικαστική παρουσία 

παραγνωρισμένων, «ευάλωτων» εγχώριων καλλιτεχνών, όπως και του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά 
(1851-1938) – ο οποίος πέρασε από τον Ακαδημαϊσμό στη Μοντέρνα Τέχνη κατά τη «μεταλογική 

του περίοδο» (1902-1938) – απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα στην Ελλάδα των αρχών του 20ού αιώνα 
και εξής. Το σύνολο του έργου του αντιμετωπίστηκε πάντα θετικά από τους σύγχρονους και 
μεταγεννέστερους, μοντερνιστές αλλά και συντηρητικούς, θεατές και κριτικούς της τέχνης στην 

πορεία του χρόνου.  

3. Συμπεράσματα 

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η μεγαλοφυΐα αντιμετωπίστηκε ως μια μορφή «ανωμαλίας» 
στη βάση των θεωριών που αναδύονταν στον ιατρικό χώρο της Δύσης. Οι θεωρίες αυτές 
υιοθετήθηκαν από τους Ευρωπαίους συντηρητικούς εκφραστές του πνεύματος. Μέσα από τις θέσεις 

τους επηρέασαν αρνητικά την υποδοχή των νεωτερικών τάσεων στο πολιτισμικό σκηνικό, 
ταυτίζοντας με απολυτότητα την πρωτοπορία με τις ψυχώσεις και κατά συνέπεια με τον εκφυλισμό. 

Η εξίσωση της μοντέρνας δημιουργίας με την τρέλα έγινε δεκτή από τους Έλληνες διανοητές του 
τέλους του 19ου αιώνα, οι οποίοι προέκριναν εμμονικά τον ηθικοπλαστικό χαρακτήρα της τέχνης, 
στο όνομα του κυρίαρχου εθνικισμού. Η τάση αυτή επεβίωσε έως τις αρχές του 20ού αιώνα, 

καταδεικνύοντας τον ανελαστικό χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας αυτών των ετών, που 
παρέμενε προσκολημμένη στα διδάγματα του παρελθόντος και επιζητούσε αποκλειστικά την 

κοινωνική αποστολή της τέχνης. 
Στον αντίποδα του συντηρητισμού, που συνέτεινε στη δημιουργία «ευάλωτων» πολιτισμικά-

καλλτεχνικά ομάδων, οι νεορομαντικοί στοχαστές εντός των συνόρων απέρριψαν την αυθαίρετη, 

κατά την κρίση τους, σύνδεση της νεωτερικότητας με την ψυχική διαταρραχή. Στηρίζοντας το ρεύμα 
του εκσυγχρονισμού, που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στην Ευρώπη ήδη από την καμπή του 19ου 

αιώνα, προώθησαν τις οψιφανείς ιδέες για την τρέλα στην τέχνη, παρουσιάζοντάς την ως ένα «θείο 
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δώρο». Με αυτόν τον τρόπο, προσπάθησαν να οικοδομήσουν τη μοντερνιστική πολιτισμική 
ταυτότητα της χώρας καθόλη τη διάρκεια αυτών των χρόνων αλλά και κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες 
του 20ού αιώνα. Η συμβολή τους στη διεύρυνση των ορίων «τρέλας-τέχνης», κατά τα δυτικά 

εκσυγχρονιστικά πρότυπα, λειτούργησε καταλυτικά στη γόνιμη πρόσληψη του Μοντερνισμού στη 
συντηρητική ελληνική κοινωνία αυτής της περιόδου και στη συνακόλουθη υποδοχή και εκτίμηση 

παραγνωρισμένων, λησμονημένων, «ευάλωτων», λόγω της τρέλας τους, δημιουργών.     

Βιβλιογραφία  

Ελληνόγλωσση 

Ἀνώνυμος. (1894). Εἰκονογραφημένη Ἑστία, τχ. 1. 
Ἀνώνυμος. (1903 [2.1.1903]). Φαινόμενα καὶ πράγματα. Ὁ Νουμᾶς, τχ. 1, 5. 

Ἀποστολίδης, Π. [Νιρβάνας, Π.]. (1905). Φυσιολογικὴ αἰσθητική. Τέχνη καὶ φρενοπάθεια. Ἀθῆναι: 
χ.ε..  

Ἀποστολίδης, Σ. (1889). Αἱ ψυχώσεις. Μελέται ἰατρικαί, κοινωνιολογικαὶ καὶ φιλοσοφικαί, περὶ 

φρενοπαθειῶν. Ἀθῆναι: Ν. Ιγγλέση. 
Αργυροπούλου, Ρ. (1995). Η φιλοσοφική σκέψη στην Ελλάδα από το 1828 ως το 1922. Ευρωπαϊκές 

επιδράσεις και προσπάθειες για μια εθνική φιλοσοφία 1828-1878, τόμ. Α΄. Αθήνα: Γνώση. 
Ἀριήλ [Παλαμᾶς, Κ.]. (1898). Ὁ Μαίτερλιγκ καὶ τὸ δράμα. Ἡ Τέχνη, τχ. 2. 
Γιαννόπουλος, Π. (1903). Μία περίεργη κριτική. Κριτικὴ, τχ. 3, 84. 

Γρυπάρης, Ἰ. (1893 [27.9.1893]). Ὁ Συμβολισμὸς ἐν τῇ ποιήσει. Φιλολογικὴ Ἠχώ. 
Ἐπ.[ισκοπόπουλος], Ν. (1985 [16.10.1895]). Ἰδιότροποι μεγαλοφυΐαι. Τὸ Ἄστυ. 

Ἐπ.[ισκοπόπουλος], Ν. (1899 [24.10.1899]). Πρωϊνὰ γράμματα. Τὸ Ἄστυ. 
Ἐπισκοπόπουλος, Ν. (1902). Τὸ ἔργον τοῦ κ. Βλάχου. Παναθήναια, τόμ. Ε΄, τχ. 54,  178-180. 
France, A. – Moréas, J. – Bourde, P. (1983). Τα πρώτα όπλα του Συμβολισμού (Έ. Πανταζής, Μτφρ.). 

Αθήνα: Γνώση. 
Ζήσιου, Κ. Γ. (1910). Ἱστορία τῶν Καλῶν Τεχνῶν, τόμ. Α΄. Ἀθήνα: Π. Λεώνη. 
Καμπύσης, Γ. (1900). Ὁ Ψυχαρισμὸς κ΄ ἡ ζωή. Τὸ Περιοδικόν μας, τχ. 6, 201. 

Λομπρόζο, Κ. (1909). Μεγαλοφυεῖς παράφρονες (Π., Μτφρ.). Παναθήναια, τόμ. ΙΘ΄, τχ. 218, 38-43. 
Ματθιόπουλος, Ε. Δ. (2004). Η ανακάλυψη ενός “μοντέρνου πριμιτίφ”. Στο Γ. Μπόλης – Δ. 

Παυλόπουλος (επιμέλεια), Γιαννούλης Χαλεπάς. Τραγικότητα και μύθος. Τήνος: Έκπλους, 32-
43. 

Ματθιόπουλος, Ε. Δ. (2005). Η τέχνη πτεροφυεί εν οδύνη. Η πρόσληψη του Νεορομαντισμού στο πεδίο 

της ιδεολογίας, της θεωρίας της τέχνης και της τεχνοκριτικής στην Ελλάδα. Αθήνα: Ποταμός. 
Νιρβάνας, Π. (1899). Ἡ φιλοσοφία τοῦ Νίτσε. Ἡ Τέχνη, τχ. 4, 75.  

Νιρβάνας, Π. (1900). Φελκιανὸς Ρώψ. Τὸ Περιοδικόν μας, τχ. 3, 82. 
Νιρβάνας, Π. (1904). Τριγύρω ἀπὸ μία ἐπετηρίδα. Κριτικὴ, τχ. 1, 19-24. 
Νιρβάνας, Π. (1908). Ἡ Καλλιτεχνικὴ Ἔκθεσις. Παναθήναια, τόμ. ΙΖ΄, τχ. 194, 59. 

Νιρβάνας, Π. (1968). Τὰ ἄπαντα, τόμ. B΄-Γ΄-Δ΄. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Γιοβάνη. 
Νίτσε, Φ. (1954). Ἡ γέννηση τῆς τραγωδίας ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς μουσικῆς (Κ. Μεραναῖος, Μτφρ.). 

Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Μαρή. 
Nordau, Μ. (1905). Ἐκφυλισμός (Ἄ. Βλάχος, Μτφρ.). Ἀθῆναι: Φέξης-Κουμπούγιας. 
Ξενόπουλος, Γ. (1899α [18.9.1899]). Τὸ διήγημα καὶ τὰ Λόγια τῆς πλώρης. Τὸ Ἄστυ.   

Ξενόπουλος, Γ. (1899β [19.9.1899]). Τὸ διήγημα καὶ τὰ Λόγια τῆς πλώρης. Τὸ Ἄστυ.  
Ξενόπουλος, Γ. (1899γ [20.9.1899]). Τὸ διήγημα καὶ τὰ Λόγια τῆς πλώρης. Τὸ Ἄστυ.   

Ξενόπουλος, Γ. (1899δ [21.9.1899]). Τὸ διήγημα καὶ τὰ Λόγια τῆς πλώρης. Τὸ Ἄστυ.   
Ξενόπουλος, Γ. (1926 [7.8-17.12.1926]). Ἡ νύχτα τοῦ ἐκφυλισμοῦ. Ἔθνος. 
Ουάιλντ, Ό. (1984). Ο κριτικός ως δημιουργός (Σ. Τσακνιάς, Μτφρ.). Αθήνα: Στιγμή. 

Παλαμᾶς, Κ. (χ.χ.). Ἄπαντα, τόμ. 6. Ἀθήνα: Ἲδρυμα Κ. Παλαμᾱ. 
Παλαμᾶς, Κ. (1906). Παναθήναια, τόμ. Ι΄, τχ. 145, 26. 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

522 

Παπαδημητρίου Ν. Γ. (20052). Ταλέντο και τέχνη. Αισθητικά και συναφή ψυχιατρικά μελετήματα. 
Αθήνα: Επικαιρότητα. 

Ράυκ, Θ. (1912). Ποίησις καὶ ψυχοανάλυσις. Ὁ Καλλιτέχνης, τχ. 29, 156. 

Timeson [Χρονόπουλος, Ἐ.]. (1904). Νέα Τέχνη. Πινακοθήκη, τόμ. Δ΄, τχ. 40-41, 88. 
Wilde, O. (1907). Ὁ Χριστός (Π.Νβ., Μτφρ.). Παναθήναια, τόμ. ΙΔ΄, τχ. 157, 5. 

Ξενόγλωσση 

France, A. (1925). La vie littéraire, vol. II. Paris: Calmann Lévy. 
Gorilla, F. (1893). L’ homme singe dégénéré. Notes et impressions d’ un singe à travers le monde 

ancien et modern. Paris: H. Jouve. 
Guyau, J. M. (1884). Les problèmes de l’ esthétique contemporaine. Paris: Félix Alcan. 

Jaspers, K. (1922). Strindberg und Van Gogh, Swedenborg – Hölderlin. Berlin: J. Springer.  
Nordau, Μ. (1893). Entartung, vol. 1-2. Berlin: Dundet.  
 

 

Η ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ ΩΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

Στριλιγκάς Γεώργιος 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Θεολόγων 

 

Περίληψη 

Το πρόβλημα της ευαλωτότητας της ανθρώπινης φύσης, με αφορμή το αίτημα για την 
υποστήριξη των ευάλωτων ή αποκλεισμένων κοινωνικά ομάδων, έχει απασχολήσει τη θεολογική 
γραμματεία του Χριστιανισμού, ήδη, από τα βιβλικά χρόνια. Οι θεολόγοι του Χριστιανισμού 

θεώρησαν την ευαλωτότητα ως καθολικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης και ότι σχετίζεται 
με το μείζον πρόβλημα της ύπαρξης του κακού στον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό επιδίωξαν τη 

θεολογική ερμηνεία του προβλήματος, αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία του για την 
ανθρώπινη τελείωση.  

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη βιβλιογραφική διερεύνηση θεωρήσεων της ανθρώπινης 

ευαλωτότητας σε βιβλικές και πατερικές πηγές, καθώς και σε σύγχρονες θεολογικές προσεγγίσεις. 
Στα αποτελέσματα της εργασίας μας αναδεικνύεται η πατερική θέση ότι ο άνθρωπος είναι φθαρτός 

επειδή είναι κτιστός. Η  ανθρώπινη αστοχία για υπαρκτική τελείωση δεν οφείλεται σε κάποια θεϊκή 
τιμωρία ή σε κάποια συλλογική κληρονομική ενοχή. Η Ορθόδοξη χριστιανική σωτηριολογία 
παραπέμπει στη δυνατότητα του ανθρώπου να τελειωθεί πνευματικά, πέρα από τα όρια της 

κτιστότητας, της τρεπτότητας και της ευαλωτότητας.  
 

Λέξεις κλειδιά: Ευαλωτότητα, κτιστότητα, φθαρτότητα, τελείωση.   

1. Εισαγωγή 

Η έννοια της ευαλωτότητας δεν είναι γνωστή στην αρχαία χριστιανική θεολογική γραμματεία. 

Παρ΄ όλα αυτά, το ζήτημα στο οποίο παραπέμπει ο όρος είναι πολύ γνωστό και απασχολεί κομβικά 
τόσο τη θεολογική σκέψη, όσο και το εκκλησιαστικό ποιμαντικό έργο. Το φαινόμενο της 

ευαλωτότητας στις διάφορες εκφάνσεις του και το αίτημα για τη θεραπεία του, μολονότι  
περιγράφεται με άλλη ορολογία, βρίσκεται από μιας αρχής στον πυρήνα της χριστιανικής θεολογικής 
σκέψης, καθώς και της ποιμαντικής πρακτικής.  

Από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, οι χριστιανικές κοινότητες χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα που αφορούσαν σε ευάλωτες, καταπιεζόμενες ή αποκλεισμένες κοινωνικά ομάδες. Στις 

Πράξεις των Αποστόλων και στις Επιστολές του Παύλου αναφέρεται η περίπτωση της κοινότητας 
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των Ιεροσολύμων, όπου χρειάστηκε να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση των αδυνάτων (Πραξ 4, 32-
35· Α Κορ 16, 4). Στο πλαίσιο αυτό, προβάλλονται αξίες και αναπτύσσονται δράσεις για την 
υποστήριξη και την ενίσχυση των αδυνατούντων και την υποστήριξη ανθρώπων οι οποίοι βίωναν 

τον κοινωνικό αποκλεισμό στις συνθήκες της εποχής. Μετά την αποστολική περίοδο, μεγάλοι 
πατέρες της Εκκλησίας (ενδεικτικά ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιωάννης Χρυσόστομος) ανέπτυξαν 

αξιόλογο φιλανθρωπικό ή κοινωνικό έργο και επικεντρώθηκαν σε δράσεις πρόνοιας. Ταυτόχρονα, 
στον Χριστιανισμό αναδύεται βαθμιαία μια κοινωνική διδασκαλία, με σημαντικές προσεγγίσεις σε 
μια σειρά ζητημάτων, όπως είναι η ιδιοκτησία, ο πλούτος, η φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες. 

Στις θεωρήσεις αυτές, η ευαλωτότητα προσεγγίζεται, θα λέγαμε, με ένα σύγχρονο εννοιολογικό 
φορτίο, ως μια μορφή ή ως μια συνέπεια του κοινωνικού κακού.  

Εκτός από τις παραπάνω ειδικές προσεγγίσεις, η θεολογική γραμματεία και διδασκαλία του 
Χριστιανισμού, ήδη από τα βιβλικά χρόνια, στρέφεται στη συστηματική μελέτη και διερεύνηση του 
φαινομένου της ευαλωτότητας ως ενός βαθύτατα υπαρξιακού προβλήματος, το οποίο έχει καθολικό 

χαρακτήρα. Ο Χριστιανισμός διερευνά την ερμηνεία του φαινομένου στο επίπεδο της ανθρώπινης 
ύπαρξης, αναζητώντας τα βαθύτερα αίτιά του, ώστε να προχωρήσει σε προτάσεις για την ανάσχεση 

ή την αντιμετώπισή του. Βεβαίως, ο προβληματισμός αυτός δεν είναι μόνο χριστιανικός ή μόνο 
θεολογικός, καθότι είναι διαχρονικά πανανθρώπινος. Σχετικούς προβληματισμούς βρίσκουμε στη 
φιλοσοφία και σε εκφάνσεις της τέχνης.  

Μια από τις πιο πετυχημένες διατυπώσεις του ερωτήματος για τα αίτια της ευαλωτότητας και 
της φθοράς που τη συνοδεύει έχει δοθεί από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, στο διήγημα «Αμαρτίας 

Φάντασμα»: «Φεῦ! διατί ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν λόχμην, τὴν ποικίλην καὶ πολύχρωμον καὶ 
ἀνθοφοροῦσαν νὰ ἐξέρχωνται ἄκανθαι, συρίζουσαι γλῶσσαι, ἔχιδναι; Καὶ πῶς ἠλλοιώθη τὸ κάλλος 
τῆς φύσεως, καὶ τὸ μιαρὸν πνεῦμα εἰσέβαλεν εἰς τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, τὰ ὁποῖα ὁ ἴδιος ἐπεθεώρησε «καὶ 

ἰδοὺ καλὰ λίαν;»… Πόθεν τὸ κράτος τῆς ἁμαρτίας;» (Άπαντα, Γ ́, σ. 230). 
Τα ερώτημα του Παπαδιαμάντη θέτει, από μια θεολογική αφετηρία, θεμελιώδη καθολικά 

ερωτήματα για την ανθρώπινη ύπαρξη και τον προορισμό της. Τα ερωτήματα αυτά έχουν μακρά 

ιστορία, καθότι τα είχε θέσει πρώτη η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, κυρίως τα ρεύματα του  
πλατωνισμού και του νεοπλατωνισμού, του στωικισμού, της κυνικής φιλοσοφίας και των 

πυθαγορείων. Στη συνέχεια παρέλαβε τα ερωτήματα αυτά ο Χριστιανισμός, ο οποίος αναμετρήθηκε 
γόνιμα μαζί τους. Στον διάλογο που αναπτύχθηκε τέθηκαν θεμελιώδη ζητήματα όπως: ύπαρξη, 
ελευθερία, φθορά, ασθένεια, θάνατος, προορισμός, τελείωση κ.ά. Ταυτόχρονα, παρήχθησαν και 

μελετήθηκαν σχετικές με την ευαλωτότητα θεολογικές έννοιες, π.χ. πτώση, αμαρτία, κακό, 
τρεπτότητα, φθορά, ασθένεια, θνητότητα κ.ά., καθώς και αντώνυμες έννοιες, π.χ. δικαίωση, σωτηρία, 

τελείωση, θέωση κ.ά. Συναφές είναι το ζήτημα της θεοδικίας το οποίο απασχόλησε μέχρι και 
νεώτερους φιλοσόφους, όπως τον Λάιμπνιτς (Ματσούκας, 1981, σ. 340). Οι θεολόγοι του 
Χριστιανισμού προσδιόρισαν το φαινόμενο της αποτυχίας της ανθρώπινης ύπαρξης για τελειότητα 

και αναζήτησαν από τη σκοπιά του Χριστιανισμού τα αίτια και τις συνέπειές του.  Αποτελεί κοινή 
διαπίστωση ότι η εκτροπή από  τον αρχικό στόχο της ύπαρξης οδήγησε στην αλλοτρίωση-διατάραξη 

των σχέσεων του ανθρώπου αρχικά με τον Θεό και στη συνέχεια με τον συνάνθρωπο και 
συνακόλουθα με το φυσικό περιβάλλον.  

Η παρούσα εργασία στοχεύει, λοιπόν, στη διερεύνηση της θεολογικής ερμηνείας του 

φαινομένου της ευαλωτότητας, μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση βιβλικών και πατερικών 
πηγών, κυρίως της πρώτης χιλιετίας, καθώς και σύγχρονων θεολογικών προσεγγίσεων.  

Στα αποτελέσματα της διερεύνησής μας αναδεικνύεται η κρισιμότητα της πατερικής θέσης ότι 
ο άνθρωπος κινείται υπαρκτικά ανάμεσα στην προοπτική της τελείωσης και τον κίνδυνο απώλειας 
αυτού του προορισμού, που μπορεί να φτάσει μέχρι και στον αφανισμό της ύπαρξης, δηλαδή στην 

επιστροφή στο μηδέν. Η ανθρώπινη φύση είναι ευάλωτη στη φθορά, λόγω του ότι είναι κτιστή, 
καθότι προέρχεται από το μηδέν. Μολονότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ελεύθερος, είναι ευάλωτος 

έναντι του κινδύνου της φθοράς, λόγω της κτιστότητας και της τρεπτότητας της ανθρώπινης φύσης. 
Η ανθρώπινη αστοχία για υπαρκτική τελείωση και συνακόλουθα η ευαλωτότητα δεν οφείλονται σε 
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κάποια θεϊκή τιμωρία ή σε κάποια συλλογική κληρονομική ενοχή. Το κακό δεν προέρχεται από τον 
Θεό και είναι αντιμετωπίσιμο. Πάνω σε αυτή τη θέση θεμελιώνεται η χριστιανική σωτηριολογία, η 
οποία παραπέμπει στη δυνατότητα του ανθρώπου να τελειωθεί πνευματικά, πέρα από τα όρια της 

κτιστότητας, της τρεπτότητας και της ευαλωτότητας.  

2. Η κοινωνική διάσταση της ευαλωτότητας  

Το αίτημα της αντιμετώπισης της ευαλωτότητας σε κοινωνικό επίπεδο αναδύεται, ήδη, στο 
έργο και στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Είναι χαρακτηριστική η θετική και ενίοτε κριτική 
στάση του Χριστού απέναντι σε ευάλωτες ομάδες της εποχής και σε κοινωνικά αποκλεισμένους 

ανθρώπους, όπως είναι οι φτωχοί (Μτ 5, 3· Μκ 6, 20-21), οι γυναίκες (Ιω 4, 27· Λκ 10, 38-42), οι 
χήρες (Μκ 12, 40-42· Λκ 20, 27), οι λεπροί (Μτ 8, 2-3·. Μτ 10, 8· Λκ 17, 12-17), η αιμορροούσα 

(Λκ 9, 20-21), οι τελώνες (Μτ 9, 11· Μτ 21, 31· Λκ 19, 2-10) και οι πόρνες (Μτ 21, 31· Λκ 7, 37), 
απέναντι σε περιθωριακές κοινωνικές και πολιτικές ομάδες όπως είναι οι Σαμαρείτες (Λκ 10, 30-35· 
Ιω 4, 4-42) και οι Ζηλωτές (Μτ 22, 15-22) και απέναντι στη δράση του Ιωάννη Βαπτιστή (Μτ 11, 

11). Παρομοίως, είναι χαρακτηριστική η κριτική στάση του Χριστού απέναντι στην άρχουσα τάξη 
της εποχής, τους Σαδδουκαίους και τους Φαρισαίους, εναντίον των οποίων άσκησε συχνά δριμύτατη 

κριτική (Μτ 16, 34· Μτ 23, 1-26· Μτ 21, 12· Μκ 8, 11-13· Λκ 11, 37-52· Λκ 20, 45-47). Στην 
κοινωνική διδασκαλία του Χριστού έχει θεμελιώδη σημασία η θέση του για τον πλούτο: «Είναι 
ευκολότερο να περάσει καμήλα από βελονότρυπα, παρά να μπει πλούσιος στη βασιλεία του Θεού» 

(Μτ 19, 24). 
Η ρηξικέλευθη στάση του Χριστού προσδιόρισε τις εξελίξεις στην πρωτοχριστιανική 

κοινότητα. Στα κείμενα της Καινής Διαθήκης υπάρχουν άφθονες αναφορές για σχετικά ζητήματα ή  
γεγονότα. Σε συνέχεια της διδασκαλίας του Χριστού, προωθούνται η κοινοτική οργάνωση και 
πρακτικές κοινοκτημοσύνης (Πραξ 2, 44-45 και 4, 32-35), καθιερώνονται οι αγάπες, δηλ. τα κοινά 

δείπνα (Πραξ 6, 1-2), δημιουργείται κοινό ταμείο από τις εισφορές των μελών (Πραξ 4, 35 και 5, 1-
2), καλλιεργείται η έμπρακτη αλληλεγγύη (Α Κορ 10· 24. Γαλ 6, 2), εφαρμόζεται η πρακτική της 
λογείας (Α Κορ 16, 1-4), δηλ. του εράνου ή της χορηγίας υπέρ των αδυνάτων, κινητοποιούνται τα 

μέλη της κοινότητας για την ανακούφιση των κοινωνικά πληττόμενων κοινοτήτων ή ανθρώπων 
(Πραξ 9, 39. Α Κορ. 16, 4), καυτηριάζεται η κοινωνική αδικία (Κολ 3, 25), αναγνωρίζονται 

ανθρώπινα δικαιώματα στους δούλους (Κολ. 3, 11 και 4, 1) και εκδηλώνονται δράσεις για την 
υποστήριξή τους (Φλμ 1, 1-25), λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τις χήρες (Πραξ 6,1· Α Τιμ 5, 3-
11. Ιακ 1, 27), κ.ά.  

Σχετικά με το κλίμα που επικρατούσε στην πρωτοχριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων 
είναι χαρακτηριστικές οι αναφορές των Πράξεων των Αποστόλων: «Όλοι οι πιστοί ζούσαν σε έναν 

τόπο και είχαν τα πάντα κοινά· πουλούσαν ακόμα και τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους, και 
μοίραζαν τα χρήματα σε όλους, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός» (Πραξ 2, 44-45). «Όλοι όσοι 
πίστεψαν είχαν μία καρδιά και μία ψυχή. Κανείς δεν θεωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του ήταν 

δικό του, αλλά όλα τα είχαν κοινά […] Δεν υπήρχε κανείς ανάμεσά τους που να στερείται τα 
απαραίτητα. Γιατί όσοι είχαν χωράφια ή σπίτια τα πουλούσαν, κι έφερναν το αντίτιμο αυτών που 

πουλούσαν, και το έθεταν στη διάθεση των αποστόλων. Απ’ αυτό δινόταν στον καθένα ανάλογα με 
τις ανάγκες του» (Πραξ 4, 32-35). 

Παρόμοιες αναφορές εντοπίζουμε στα κείμενα των λεγόμενων αποστολικών πατέρων, κατά 

τον 1ο και 2ο αιώνα μ.Χ., π.χ. στον Ποιμένα του Ερμά (PG 2, 892), στην Επιστολή προς Διόγνητον 
(PG, 2, 1167), στη Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων (Μουστάκης, 1986) κ.ά.  

Στους τρεις πρώτες αιώνες του Χριστιανισμού υπάρχουν προσεγγίσεις οι οποίες συσχετίζουν 
την κοινωνική αδικία με την πλεονεξία, την ιδιοκτησία και τον πλούτο (Χατζημιχάλης, 1972· 
Μαντζαρίδης, 1983, σ. 296-305). Οι θεωρήσεις αυτές εκκινούν από τον κοινό τόπο της υπεράσπισης 

των αδυνάτων, αλλά διαφοροποιούνται ως προς την ερμηνεία του φαινομένου της ευαλωτότητας. Η 
ιδιοκτησία, η εργασία και τα οικονομικά αγαθά λογίζονται άλλοτε ως δώρο του Θεού, το οποίο ο 

άνθρωπος χρειάζεται να διαχειριστεί με σωφροσύνη και άλλοτε ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης 
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εκτροπής, της αμαρτίας ή της εκκοσμίκευσης. Οι προτάσεις για την αντιμετώπιση της ευαλωτότητας 
ποικίλουν ανάλογα με τον τόπο, την εποχή και τις κοινωνικές συνθήκες. Έτσι, άλλοτε προβάλλεται 
η καλή ατομική ιδιοχρησία, άλλοτε η κοινοχρησία και η κοινοκτημοσύνη και άλλοτε τα ασκητικά 

ιδεώδη, που φτάνουν μέχρι και την πλήρη απάρνηση των εγκοσμίων και την εφαρμογή της πλήρους 
ακτημοσύνης. Από τα μέσα του 3ου αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται ο αναχωρητισμός και αργότερα 

ο κοινοβιακός μοναχισμός. Ακραίες προσεγγίσεις διατυπώθηκαν όχι μόνο από τους μοναχούς για τη 
ζωή των μοναχών. Υπάρχουν συγγραφείς, οι οποίοι στο πλαίσιο των υφιστάμενων κοινωνικών 
αντιλήψεων και ενίοτε επηρεασμένοι από νεοπλατωνικές απόψεις, βλέπουν με καχυποψία τα υλικά 

αγαθά, την ατομική ιδιοκτησία και την τάση για πλουτισμό. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του 
Κλήμη Αλεξανδρέα, ο οποίος φαίνεται να θεωρεί κάθε μορφή ιδιοκτησίας ως αμαρτία ή ανομία (PG 

9, 618). Σε κάθε περίπτωση θεωρούνται ως εκτροπή η οικονομική εκμετάλλευση, η αδικία, ο 
αθέμιτος πλουτισμός, η κακή χρήση του πλούτου, οι κοινωνικές ανισότητες και η εξουδένωση των 
αδυνάτων.  

Υπάρχουν άφθονες ομιλίες ή πραγματείες από πατέρες της Εκκλησίας υπέρ αδυνάτων 
(Γρηγόριος Νύσσης, PG 44, 1194), κατά πλουτούντων (Γρηγόριος Θεολόγος, PG 37, 856· Βασίλειος, 

31, 277), κατά τοκιζόντων (Μέγας Βασίλειος, PG 29, 264· Γρηγόριος Νύσσης PG 44, 453), κατά της 
πλεονεξίας (Μ. Βασίλειος, PG 31, 261), εναντίον θεσμών και φορέων της εξουσίας (Ιωάννης 
Χρυσόστομος, PG 64, 493), καθώς και κάθε υπόπτου για το φαινόμενο της κοινωνικής αδικίας. Με 

το ίδιο πνεύμα εντοπίζουμε θέσεις ή ακόμη και δράσεις για την υπεράσπιση ή ενίσχυση των πάσης 
φύσεως κατατρεγμένων, των ασθενών, των πληττόμενων από πανδημίες, των αναπήρων, των 

πενθούντων, των λιμονοκτονούντων, των φυλακισμένων, των εξορίστων, των αιχμαλώτων, των 
ξένων, των ξενητεμένων κ.ά. (Μπουγάτσος, 1988). Είναι ενδεικτικές, επίσης, οι πολλαπλές σχετικές 
αναφορές στη λατρεία της Εκκλησίας. Παραθέτουμε μόνο δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα: Στη 

Θεία Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου (172021) οι πιστοί εύχονται υπέρ «πλεόντων, 
ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων», καθώς επίσης υπέρ «τῶν κατοικούντων καὶ 
παρεπιδημούντων» στην πόλη και στη συγκριμένη ενορία. Σε τροπάριο του Μικρού Παρακλητικού 

Κανόνα (2016) υπάρχει ειδική αναφορά για τους θλιβόμενους, τους αδικούμενους, τους πενόμενους, 
τους ξένους, τους τυφλούς, τους ξένους, τους ασθενείς, τους καταπονούμενους και τους ορφανούς.  

3. Η ευαλωτότητα ως υπαρξιακή διάσταση της ανθρώπινης φύσης 

Εκτός από τη θεώρηση της ευαλωτότητας ως κοινωνικού προβλήματος στο πλαίσιο της 
κοινωνικής διδασκαλίας του Χριστιασμού, η χριστιανική σκέψη και παράδοση ασχολήθηκε με την 

ευαλωτότητα σε ανθρωπολογικό και υπαρξιακό επίπεδο, θεωρώντας την εγγενές και καθολικό 
χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Η αναζήτηση ερμηνείας για τη γένεση και την ανάπτυξη του 

φαινομένου σχετίζεται με το όραμα ελπίδας για την υπέρβασή του.  
Μια πρώτη σχετική προσέγγιση υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, στην περίπτωση του Ιώβ και 

εν μέρει του Ιωνά, όπου τέθηκε το ζήτημα της θεοδικίας, με άλλα λόγια το γιατί ο άνθρωπος και 

μάλιστα ο ευσεβής και ο δίκαιος δοκιμάζεται από αντιξοότητες. Τα βιβλία των προφητειών και τα 
ποιητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης περιγράφουν ή διεκτραγωδούν συχνά τις συνθήκες στις 

οποίες ο άνθρωπος μπορεί να περιπέσει λόγω της ευαλωτότητάς του. Το γενικό συμπέρασμα των 
προσεγγίσεων αυτών είναι ότι ο άνθρωπος παιδαγωγείται μέσα από τις δυσκολίες και τις κακουχίες 
της ζωής.  

Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει διάχυτη η αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι ασθενής από τη φύση 
του, το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί σε μια εσχατολογική προοπτική. Η προσδοκώμενη αναγέννηση 

και τελείωση είναι ένα γεγονός ελπίδας που κομίζει η ενανθρώπηση του Χριστού. Ο ερχομός του 
Χριστού στον κόσμο πραγματοποιήθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό, όπως δηλώνεται στο πρώτο κήρυγμά 
του, που έγινε στη Ναζαρέτ: «Το Πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και μ’ 

έστειλε ν’ αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους συντριμμένους 
ψυχικά. Στους αιχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους, 
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να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους, να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό που ο Κύριος θα φέρει 
τη σωτηρία στο λαό του»  (Λκ 4,18-19).                 

Ο Παύλος, προεκτείνοντας τη θέση του Χριστού, περιγράφει τον άνθρωπο, με μια ωραία 

εικόνα, ως προικισμένο από τον Θεό αλλά και ταυτόχρονα αδύναμο: «Αλλά εμείς που έχουμε αυτόν 
το θησαυρό είμαστε σαν τα πήλινα δοχεία· έτσι γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού 

αυτού προέρχεται από το Θεό κι όχι από μας» (Β Κορ 4, 7-9). Έτσι, διαπιστώνουμε ότι ο άνθρωπος 
υπόκειται στη φθορά και κινδυνεύει να εκμηδενιστεί, ωστόσο τείνει προς την τελείωση, μέσα από 
τον αγώνα για την αντιμετώπιση του κακού, σε μια πορεία προς την οριστική του κατάργηση.  

Οι διαπιστώσεις περί ευαλωτότητας και φθαρτότητας, καθώς και η ελπίδα για λύτρωση και 
σωτηρία, θεμελιώνονται και αναπτύσσονται στη λεγόμενη σωτηριολογική διδασκαλία του 

Χριστιανισμού και ειδικότερα στην ευρύτατη διδασκαλία σχετικά με το πρόβλημα του κακού.  
Ας εξετάσουμε συνοπτικά μερικές από τις κύριες θέσεις αυτής της διδασκαλίας:  
Καταρχάς, στη θεολογία του Χριστιανισμού είναι θεμελιώδης η πίστη ότι ο Θεός δεν είναι ο 

δημιουργός του κακού (Μέγας Βασίλειος, PG 31, 329). Η θέση αυτή διαφοροποίησε τον 
Χριστιανισμό από τις ειδωλολατρικές δεισιδαιμονίες, καθώς και από τα ρεύματα του γνωστικισμού, 

που ήταν  διαδεδομένα κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.  
Σημαντική είναι και η θέση ότι το κακό είναι «μη ον», δηλαδή δεν έχει οντολογική υπόσταση 

(Ιωάννης Δαμασκηνός, PG 94, 1192-1197). Συνεπώς, δεν αναγνωρίζονται δύο οντολογικές αρχές 

στη δημιουργία, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί θεοί, δεν υπάρχουν δύο κόσμοι. Το κακό είναι 
ουσιαστικά η απουσία του καλού. Τα ευχάριστα νέα σε αυτή τη θέση είναι ότι το κακό ως «μη ον» 

είναι αντιμετωπίσιμο, καθότι τα όντα είναι και γίνονται «καλά λίαν», κατά την έκφραση της Παλαιάς 
Διαθήκης (Γεν 1, 31), όταν κοινωνούν με το όντως καλό δηλαδή με τη ζωοποιό ενέργεια του Θεού.  

Εδώ εντάσσεται και το ζήτημα του λεγόμενου προπατορικού αμαρτήματος. Πολλοί θεολόγοι 

αναζήτησαν την εξήγηση για το πώς εισήλθε το κακό στον κόσμο στην περιβόητη σχετική διήγηση 
της Παλαιάς Διαθήκης (Γεν 3, 1-24). Στο σημείο αυτό έχουμε μια σοβαρή διαφοροποίηση μεταξύ 
των θεολόγων της Δύσης και των θεολόγων της Ανατολής. Ο Αυγουστίνος, θεμελιωτής της 

θεολογίας του δυτικού Χριστιανισμού, υποστήριξε ότι η αιτία του κακού και εν τέλει της ανθρώπινης 
ευαλωτότητας είναι η αρχέγονη προπατορική αμαρτία, όπως αυτή περιγράφεται στο βιβλίο της 

Γένεσης, την οποία ο Αυγουστίνος θεωρεί ως ιστορικό γεγονός (Λουδοβίκος, 2005). Οι 
πρωτόπλαστοι άνθρωποι απώλεσαν την παραδείσια ευδαιμονία εξαιτίας του προπατορικού 
αμαρτήματος και στη συνέχεια κληροδότησαν συλλογικά την ενοχή της παράβασης στο ανθρώπινο 

γένος. Έτσι, δημιουργήθηκε η δοξασία περί του τιμωρού Θεού και της κληρονομικής ενοχής, λόγω 
του προπατορικού αμαρτήματος, η οποία εκπλύνεται με το Βάπτισμα (Ματσούκας, 1985, σ. 202). 

Τώρα, λοιπόν, «είναι η αμαρτία που "γεννά" το κακό και όχι αντίστροφα», κατά την εύστοχη 
παρατήρηση του π. Νικολάου Λουδοβίκου (2005), δηλ. ο άνθρωπος είναι εκείνος που εφευρίσκει το 
κακό. Από την άλλη πλευρά, οι θεολόγοι πατέρες της Ανατολής (Μέγας Αθανάσιος, Καππαδόκες, 

Μάξιμος Ομολογητής) συνήθιζαν να συσχετίζουν την αιτία του κακού πρωταρχικά με την εκ του 
μηδενός δημιουργία του κόσμου (Ματσούκας, 1985, σ. 174, 202). Ο άνθρωπος και ολόκληρη η κτίση 

έχει ροπή προς το είναι και την ύπαρξη και ταυτόχρονα, λόγω του ότι προέρχεται από το μηδέν, 
χαρακτηρίζεται από μία αντίρροπη τάση προς την «απογένεσιν» προς το μη ον, κατά την έκφραση 
του Μαξίμου Ομολογητή (Μάξιμος Ομολογητής, PG 90, 644 BC· Ματσούκας, 1980, σ. 51). 

Επομένως, το κακό μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια φθορά του είναι και όχι απλώς ένα «ηθικό»  
γεγονός (Λουδοβίκος, 2005). Ο σπόρος του μηδενός ενυπάρχει μέσα στα κτιστά, συνακόλουθα και 

στην ανθρώπινη φύση,  και γεννά τη δυνατότητα για διολίσθηση προς τη φθορά. Το κακό και η 
φθαρτότητα δεν είναι απλώς ζήτημα ηθικής επιλογής (Φλωρόφσκυ, 1983, σ. 95). Ο άνθρωπος, ως 
προερχόμενος από το μηδέν, έχει πάντοτε σπερματικά στην ύπαρξη του την τάση για επιστροφή στον 

μηδέν, δηλαδή κινδυνεύει από την απειλή της αυτοεκμηδένισης (Ματσούκας, 1976, σ. 34). Γι’ αυτόν 
τον λόγο ο άνθρωπος είναι τρεπτός και φθαρτός και εν τέλει θνητός. Οι πατέρες της Ανατολής είδαν 

το κακό πάντοτε ως απουσία ή άρνηση του καλού, ως διακοπή σχέσης από την πηγή των αγαθών που 
είναι ο Θεός, σε αντίθεση με τον Αυγουστίνο και τους επιγενέστερους δυτικούς θεολόγους που 
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διέβλεπαν στο είναι της ανθρώπινης φύσης κάποια διαστροφή, φορτώνοντας την ενοχικά πλέγματα 
(Φλωρόφσκυ, 1983, σ. 94).  

Η ελληνική πατερική θεολογία έχει αποκρυσταλλώσει σχηματικά τις θέσεις της για το ζήτημα 

αυτό ως εξής: Βασική αιτία του κακού είναι το γεγονός της εκ του μηδενός δημιουργίας και της 
κτιστότητας, που καθιστά τη φύση των όντων, καθώς και την ανθρώπινη φύση, τρεπτή και 

ευμετάβλητη, με κίνδυνο να διολισθήσει ακόμη και στο απόλυτο μηδέν από το οποίο προέρχεται. 
Στην αναπαραγωγή του κακού συμβάλλει η ελεύθερη προαίρεση του ανθρώπου, όταν εκτρέπεται 
από τον υπαρξιακό στόχο της. Η εκτροπή της φύσης του ανθρώπου και του κόσμου σχετίζεται με τη 

λαθεμένη επιλογή του ανθρώπου, ωστόσο αποτελεί μη μόνιμο και επομένως θεραπεύσιμο γεγονός 
(Λουδοβίκος, 2005). Ο άνθρωπος δεν είναι κακός από τη φύση του. Θεμελιώδες  χαρακτηριστικό 

της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η ελευθερία. Ο Μάξιμος Ομολογητής, σε αντίθεση με τον Αυγουστίνο, 
θεωρεί ως διαβλητή την «πτώση της προαίρεσης» και όχι βεβαίως τη φθαρτότητα της ανθρώπινης 
φύσης, η οποία είναι αδιάβλητη, καθότι σχετίζεται με τη δημιουργία του ανθρώπου από το μηδέν 

(Λουδοβίκος, 2005). Στο σημείο αυτό η πατερική σκέψη είναι προσηλωμένη στη βιβλική θέση για 
την «καλή λίαν» δημιουργία (Γεν 1, 31). 

Η συζήτηση αυτή, όσο και αν φαίνεται θεωρητική, δεν αφορά μόνο στην ιστορία των εννοιών. 
Σε ολόκληρη τη διαδρομή της δυτικής και της ανατολικής πνευματικότητας και ευρύτερα της 
πολιτιστικής παράδοσης του Χριστιανισμού υπάρχουν απτές και σοβαρές ιστορικές προεκτάσεις των 

εκατέρωθεν θεωρήσεων. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ταλαιπωρήθηκε συχνά από ηθικιστικά και 
ενοχικά πλέγματα και έντονες αντιπαραθέσεις, λόγω των νομικιστικών θεωρήσεων για τη 

δημιουργία, την προέλευση του κακού, την ενανθρώπηση του Χριστού και την ηθική και οντολογική 
τελείωση του ανθρώπου.  Μολονότι, η Σχολαστική Θεολογία, με πρωταγωνιστή τον Θωμά Ακινάτη, 
θεώρησε το κακό ως «μη ον» (Ματσούκας, 1976, σ. 25) και απέδιδε, όπως οι Έλληνες Πατέρες, την 

αιτία του κακού στην κτιστότητα και την τρεπτότητα των όντων και όχι στο προπατορικό αμάρτημα, 
σε γενικές γραμμές η δυτική θεολογική σκέψη δεν απομακρύνθηκε από τις θεμελιώδεις 
αυγουστίνειες θεωρήσεις (Ρωμανίδης, 21989, σ. 7) . Σημαντικά πολιτιστικά ρεύματα, όπως η 

Αναγέννηση, η Μεταρρύθμιση και η Αντιμεταρρύθμιση και αργότερα η νεώτερη φιλοσοφία και οι 
νέες ανθρωπιστικές επιστήμες ασχολήθηκαν με τα ζητήματα αυτά ή με τις συνέπειές τους στην 

ιστορία και αντέδρασαν βίαια στις μεσαιωνικές δικανικές αντιλήψεις περί κληρονομικής ενοχής.  
Στον 20ό αιώνα, με την αναγέννηση των πατερικών σπουδών στην Ορθόδοξη Ανατολή, έχουμε 

πολλούς σκαπανείς της πατερικής γραμματείας, οι οποίοι ανέδειξαν τις θέσεις της πατερικής 

θεολογίας στο θέμα αυτό. Μεταξύ αυτών διακρίνονται οι αείμνηστοι π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ (1973, 
1983), ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης (21989) και ιδιαιτέρως ο Νίκος Ματσούκας (1976, 1980,1981, 1985, 
21990), ενώ από τους ζώντες έχουν ασχοληθεί ιδιαιτέρως ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης 
Ζηζιούλας (2005), ο π. Νικόλος Λουδοβίκος (2005) κ.ά.  

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, οι θέσεις του Χριστιανισμού για το υπό μελέτη θέμα συνοψίζονται στα 
παρακάτω: 

1. Η ανθρώπινη ευαλωτότητα σχετίζεται με τη φθαρτότητα και την τρεπτότητα της ανθρώπινης 
φύσης, λόγω της γένεσής της από το μηδέν.  

2. Το κακό δεν είναι οντολογική αρχή ούτε έχει οντολογική υπόσταση. Επίσης, δεν 

δημιουργήθηκε από τον Θεό ούτε είναι κάποια τιμωρία από τον Θεό, αλλά εμφανίζεται ως 
απουσία του καλού, ως διακοπή σχέσης με τον Θεό. 

3. Η αλλοτρίωση ή η διακοπή της σχέσης με τον Θεό επιφέρει ανάλογη διαταραχή στις σχέσεις 
του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.  

4. Η ανθρώπινη ευαλωτότητα και φθαρτότητα είναι αναστρέψιμη ιστορικά, εάν ο άνθρωπος 

αγωνιστεί γι’ αυτόν τον σκοπό. Χρέος του ανθρώπου είναι να μεριμνά για τη θεραπεία της 
δικής του ευαλωτότητας, αλλά και ολόκληρου του κόσμου και ιδιαιτέρως των ανήμπορων 

και των αδυνάτων.  
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5. Η τελείωση των κτιστών και η οριστική αντιμετώπιση της φθαρτότητας είναι εφικτή σε μια 
εσχατολογική προοπτική, η οποία θεμελιώνεται στην αέναη πρόνοια του Θεού για τα 
δημιουργήματά του. Στο πλαίσιο αυτό προσεγγίζεται και η ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου 

του Θεού, μέσω της οποίας, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, άνοιξε ο δρόμος για την 
τελείωση των πάντων.  
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ 
 

Τραντά Χριστίνα 

Μουσικός ΤΕ16 & Φιλόλογος ΠΕ02 
 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή της δυναμικής της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και το πως αυτή επηρεάζει την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο 

και όχι μόνο. Πρόκειται να δοθεί ιδιαίτερη μνεία στον τρόπο που τα πολιτιστικά κληρονομήματα σε 
επίπεδο πολιτισμού είναι σε θέση να δώσουν πνοή στο μέλλον του τουρισμού καθώς ο επισκέπτης 

είναι – όσο τα χρόνια περνούν – περισσότερο απαιτητικός και αρέσκεται στην ανακάλυψη και τη 
γνώση νέων αντικειμένων και εννοιών. Στην εποχή που διανύουμε με τον περιορισμό των 
ανθρώπινων επαφών λόγω της διασποράς του COVID-19 και κατ’ επέκταση του περιορισμού του 

συνωστισμού των πολιτών, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να εξευρεθούν λύσεις για την επαφή με τον 
πολιτισμό ιδιαίτερα μέσα από την αρωγή της ψηφιακής τεχνολογίας.  

  Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη και προβολή του εν λόγω μνημείου μέσα από τις 
προσπάθειες που έχουν γίνει για να εισέλθει στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO, αλλά και η επίδραση αυτού στην τοπική οικονομία εν γένει. Τέλος, πρόκειται να δοθούν 

προτάσεις με σκοπό την είσοδο, βελτίωση και αναβάθμιση της ψηφιακής τεχνολογίας που σχετίζεται 
με το πολιτιστικό μνημείο της Σπιναλόγκα. 

 

Λέξεις κλειδιά: πολιτιστική κληρονομιά, Unesco, Σπιναλόγκα, ψηφιακή τεχνολογία 

Εισαγωγή 

Η τουριστική βιομηχανία την τελευταία δεκαετία αποτελεί έναν από τους τομείς της οικονομίας 
που έχει παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη. Δεν είναι λίγοι οι παράγοντες που συνέβαλλαν σε αυτή την 
ανάπτυξη θεσπίζοντας νέες μορφές τουρισμού και δημιουργώντας μια μεγάλη ποικιλία κινήτρων, τα 

οποία καθορίζουν την τουριστική ζήτηση. Ένα, όμως από τα κίνητρα που παραμένει σταθερό όχι 
μόνο δεκαετίες αλλά και αιώνες είναι η επαφή και η γνώση μέσα από την γνωριμία και την μελέτη 

της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό 
γνώρισμα κάθε πολιτισμού που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. Παράλληλα, αποτελεί 
πλέον τον τέταρτο πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς η διατήρηση και η προστασία της 

υποστηρίζουν την βασική της αρχή που δεν είναι άλλη από την διατήρηση των υπάρχοντων αγαθών 
αλλά και του περιβάλλοντος είτε φυσικό είτε ανθρωπογενές – όπως είναι η πολιτιστική κληρονομιά 

–με σκοπό να παραδοθεί στις επόμενες γενιές χωρίς μεγάλες μεταβολές και καταστροφές.Πολλοί 
ερευνητές θεωρούν πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να ενισχύσει τόσο την ενασχόληση 
και την αναζήτηση των πολιτισμικών μνημείων, όσο και την βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού 

κλάδου μέσα από καινοτομίες και χρήση νέων τεχνολογιών  
Τα ιστορικά μνημεία, μουσεία, παραδοσιακές πρακτικές και μορφές σύγχρονης τέχνης 

συνθέτουν την πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η 
οποία προσδίδει ξεχωριστό χαρακτήρα στις τοπικές κοινωνίες, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα 
για την διατήρηση της ταυτότητάς τους (UNESCO, WHAT IS UNESCO?, 2019). Η Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ το 2015 στα πλαίσια της Agenda 2030 θέσπισε 17 στόχους για την επίτευξη της 
βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν θεμελιώδεις πολιτικές ώστε να 

διασφαλιστεί η ανάπτυξη μέσω βιώσιμων πρακτικών . 
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Ο πολιτιστικός τουρισμός ή τουρισμός πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί μια από τις πιο παλιές 
μορφές ταξιδιού για αναψυχή και εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού έχει αναδειχθεί 
μέσα από έρευνες ως ένας από τους σημαντικότερους πόρους της τουριστικής βιομηχανίας. Τα 

τελευταία χρόνια προβάλλεται όλο και πιο συχνά το επιχείρημα της οικονομικής απόδοσης των 
μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του τουρισμού. (Navrud 

and Ready 2002,Greffe 2003,Mazzanti 2003). Οι νέες τεχνολογίες καλούνται να αναδείξουν, να 
προβάλουν και να επισημάνουν με το δικό τους τρόπο τον υλικό και άυλο πολιτισμό προκειμένου να 
συνεχίσει η βιωσιμότητά του εις το διηνεκές. 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα της σύγχρονης κοινωνίας έχει 
επηρεάσει τις συνήθειες και την ζωή των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα. Τα πράγματα αλλάζουν από 

τη μια μέρα στην άλλη εντάσσοντας ολοένα και περισσότερο τις ψηφιακές τεχνολογίες στην 
διεξαγωγή των παραγωγικών διαδικασιών και στις επιχειρηματικές λειτουργίες. Πολλές 
πρωτοβουλίες έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον επιχειρηματικό κλάδο με σκοπό την 

εξέλιξη των διαδικασιών, τη διεύρυνση των τεχνικών στα επίπεδα διανομής και προώθησης των 
προϊόντων, επηρεάζοντας ακόμη και τις οργανωσιακές δομές (Matt, Hess, & Benlian, 2015). 

Η «Ψηφιακή επιχειρηματική στρατηγική», σύμφωνα με τους (Bharadwaj, El Sawy, Pavlou, & 
Venkatraman, 2013), επηρεάζεται από τέσσερις βασικές παραμέτρους, οι οποίες είναι: 

• 1)το πεδίο εφαρμογής (the scope) 

• 2)η κλίμακα ή το μέγεθος (the scale) 

• 3)η ταχύτητα (the speed) 

• 4)οι πηγές της δημιουργίας και της σύλληψης της επιχειρησιακής αξίας (the sources of 
business value creation and capture), δηλαδή οι αλλαγές που σχετίζονται με (α) την πρόταση 

αξίας, (β) τα δίκτυα αξίας, (γ) τα ψηφιακά κανάλια και (δ) την ενεργοποίηση ενός ευέλικτου 
μοντέλου λειτουργίας (Vial, 2019). 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθορίζουν την επιτυχία της στρατηγικής και επηρεάζουν τον 
τρόπο διοίκησης που ασκούν τα διευθυντικά στελέχη. 

Επιπλέον, η εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών σε κάθε οργανισμό έχει ως απαραίτητη 

προϋπόθεση την ύπαρξη χρηματοοικονομικού προϋπολογισμού, γι’ αυτό το λόγο εξαρτάται από το 
μέγεθος, τη δυναμική και το αντικείμενο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης ή του 

οργανισμού. Επίσης, η επιλογή των στρατηγικών επηρεάζεται από τους στόχους που θέτει κάθε 
οργανισμός στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση και τη μεγιστοποίηση του κέρδους, είτε είναι 
οικονομικό είτε άλλου είδους κέρδος, όπως είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος. 

Από την άλλη πλευρά, είναι σκόπιμο να γίνει αναφορά στους παράγοντες που εμποδίζουν την 
επίτευξη της αλλαγής ώστε να υιοθετηθούν οι νέες τεχνολογίες και αυτοί δεν είναι άλλοι από την 

αδράνεια (inertia) και την αντίσταση (resistance) (Vial, 2019). Αρχικά, η αδράνεια σχετίζεται με τους 
υπάρχοντες πόρους και τις δυνατότητες που εμφανίζονται ως εμπόδιο υπενθυμίζοντας την σχέση 
εξάρτησης με την παραγωγική διαδικασία τονίζοντας τις περιορισμένες δυνατότητες των ψηφιακών 

τεχνολογιών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτή η διαδικασία είναι βελτιστοποιημένη, αλλά τις 
περισσότερες φορές άκαμπτη αφού βασίζεται σε πόρους που δεν είναι εύκολο να αναδιανεμηθούν 

(Andriole, 2017). Το δεύτερο εμπόδιο, το οποίο είναι η αντίσταση συνήθως εμφανίζεται στους 
εργαζομένους στην περίπτωση εισαγωγής νέων τεχνολογιών για τις οποίες είτε δεν είναι 
προετοιμασμένοι είτε τους έχει δημιουργηθεί αρνητική άποψη. Οι μελετητές του ψηφιακού 

μετασχηματισμού έχουν επικεντρωθεί στην αντίσταση ως μια μεταβλητή που επηρεάζει αισθητά τον 
τρόπο και τον ρυθμό υιοθέτησης μιας τεχνολογίας (Fitzgerald, Kruschwitz, Bonnet, & Welch, 2014, 

p. 9). 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία (ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση) ως δευτερογενής 

μορφή έρευνας. 
Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο μέσω  

google drive, προκειμένου να γίνει μία σύντομη σφυγμομέτρηση μίας μικρής ομάδας ανθρώπων που 
κατοικούν στην πόλη του Αγίου Νικολάου.Το ερωτηματολόγιο αφορούσε ερωτήσεις κλειστού τύπου 
αλλά και σύντομης ανάπτυξης σχετικά με την πολιτιστική κληρνομιά. Παράλληλα 

πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις - μεσω διαδικτυακής πλατφόρμας ή μέσω τηλεφώνου, δεδομένου 
των περιοριστικών μέτρων λόγω Covid 19 - σε πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με τη νήσο 

Σπιναλόγκα όπως στο δήμαχο της πόλης του Αγίου Νικολάου , σε αρχαιολόγους, ξεναγούς, φύλακες 
του νησιού, και στην αναπτυξιακή εταιρία νομού Λασιθίου.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η ερευνητική περιοχή της νήσου Σπιναλόγκα βρίσκεται στον Δήμο Αγίου Νικολάου, στο νομό 
Λασιθίου Κρήτης.Η Σπιναλόγκα είναι ένα μικρό νησί 85 στρεμμάτων με μεγάλη ιστορία, γνωστό και 

ως «νησί των δακρύων» (GNTO, 2021). Στο νησί δεν κατοικεί κανείς από το 1957 και ύστερα, οπότε 
οι τελευταίοι ασθενείς του Λεπροκομείου μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Το υψόμετρο φτάνει τα 53 
μέτρα (Υπουργείο Πολιτισμού, 2012). Η πρόσβαση στο νησί γίνεται με καραβάκι από το γραφικό 

χωριουδάκι της Πλάκας (10 λεπτά) που βρίσκεται ακριβώς απέναντι, είτε από τον Άγιο Νικόλαο 
διάρκειας 60 λεπτών είτε από την Ελούντα 20 λεπτά.  

3.1. Σχεδιασμός Έρευνας 

Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας που 
οφείλουν να διέπουν μια οποιαδήποτε ερευνητική διαδικασία. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης 

εισήγησης, η έρευνα είναι εργαλείο συλλογής δεδομένων που βοηθούν στη διαδικασία συγγραφής 
αλλά και επεξήγησης των αποτελεσμάτων που θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο. 

3.1.1.Σκοπός Έρευνας & Ερευνητικά Ερωτήματα 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά την παρούσα διπλωματική εργασία σκοπεύει στην περεταίρω 
παρουσίαση όσων αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και στην απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων 

που τέθηκαν πριν την έναρξη της συγγραφής.Οι ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 
τόσο σε πρωτογενές επίπεδο έρευνας μέσω της συλλογής ερωτηματολογίων αλλά και συνεντεύξεων 
από τους αρμόδιους φορείς, όσο και σε δευτερογενές επίπεδο μέσω της αναζήτησης ερευνητικών 

μελετών και δεδομένων για την μελέτη περίπτωσης που συλλέχτηκαν κυρίως από την διαδικτυακή 
ερευνητική βιβλιογραφία και από έγκυρες πηγές του διαδικτύου. Σκοπός της χρήσης πολλαπλών 

ερευνητικών μεθόδων είναι η ολιστική παρουσίαση της συμβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς 
στην εκάστοτε τοπική οικονομία και πως πραγματοποιείται αυτή κυρίως στην μελέτη περίπτωσης, η 
οποία είναι το νησί της Σπιναλόγκας. 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα, στα οποία εστιάζει η παρούσα διπλωματική εργασία είναι τα εξής: 

1)Πώς μπορεί να επηρεάσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός την διαχείριση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς; 
2)Η ένταξη ενός μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς στον Κατάλογος Παγκόσμιας Κληρονομίας της 

UNESCO συμβάλλει στην εικόνα και τις ενέργειες συντήρησης του μνημείου; 
3)Στην περίπτωση που το μνημείο της Σπιναλόγκας ενταχθεί στον Κατάλογο της UNESCOθα είναι 

τα πλεονεκτήματα που θα λάβει σε σχέση με την παρούσα κατάσταση; 
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4)Για να μπορέσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός να επέμβει στην διαχείριση ενός μνημείου 
χρειάζονται δεδομένα, π.χ. επισκεψιμότητα, στη νησίδα της Σπιναλόγκας, μπορεί να γίνει εύκολα 
κάτι τέτοιο; Υπάρχουν δεδομένα και στοιχεία; 

5)Σε τι βαθμό η διαχείριση και η επισκεψιμότητα ενός πολιτιστικού μνημείου συμβάλλει στην τοπική 
οικονομία της περιοχής; 

Στα συγκεκριμένα ερωτήματα λαμβάνεται υπόψη και η περίοδος της πανδημίας COVID -19 
που έχει επηρεάσει τόσο τις μετακινήσεις όσο και την επισκεψιμότητα σε χώρους που διαθέτουν 
πολιτιστικά αγαθά και μνημεία. 

3.2. Πρωτογενής Έρευνα 

Η πρωτογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δυο φάσεις, στο ερωτηματολόγιο και στις 

συνεντεύξεις. Αρχικά, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 15 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 6 είναι 
γενικής φύσης για τη συλλογή δημογραφικών χαρακτηριστικών ώστε να γίνει καλύτερη κατανόηση 
στο υπόβαθρο του δείγματος και στις 9 ειδικές ερωτήσεις που εστιάζουν στην πολιτιστική 

κληρονομιά και στο πως γίνεται η διαχείριση αυτής από τον Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης. Οι 
ερωτήσεις στην πλειοψηφία τους είναι υποχρεωτικές εκτός της συμπλήρωσης του ονόματος του 

συμμετέχοντα που έγινε κατ’ επιλογήν. Επίσης, οι 9 ερωτήσεις είναι ανοιχτού τύπου ώστε οι 
ερωτηθέντες να μπορέσουν να εκφράσουν την προσωπική τους άποψη και οι 6 είναι κλειστού τύπου 
με κύριες απαντήσεις το Ναι/Όχι/Δεν γνωρίζω. Στις συνεντεύξεις ο αριθμός των ερωτήσεων ήταν 

πολύ λιγότερος και διαμορφώθηκαν έτσι λόγω περιορισμένου χρόνου κατά την τηλεφωνική 
συνομιλία με τους συμμετέχοντες. Οι ερωτήσεις κατά μέσο όρο ήταν 5 και σε κάποιες περιπτώσεις 

υπήρξαν προσθήκες καθώς ζητήθηκε περεταίρω ανάλυση σε υπάρχουσα ερώτηση.  

3.2.1.Καθορισμός Δείγματος 

Το δείγμα στην πρωτογενή έρευνα καθορίστηκε ως εξής: 

1) για τα ερωτηματολόγια, χρησιμοποιήθηκε τυχαίο δείγμα 34 ατόμων. 
2) για την συνεντεύξεις επιλέχθηκαν οι φορείς και πρόσωπα που σχετίζονται με τη Μελέτη 

Περίπτωσης, δηλαδή το νησί της Σπιναλόγκας. Γι’ αυτό το λόγο ερωτήθηκαν αρχαιολόγοι, φύλακες 

στο νησί, ο Δήμαρχος του Αγίου Νικολάου Κρήτης όπου ανήκει η Σπιναλόγκα και τέλος η 
Αναπτυξιακή Λασιθίου, η οποία αναλαμβάνει την σύνταξη προτάσεων για την λήψη προγραμμάτων 

χρηματοδότησης, π.χ. ΕΣΠΑ. 

3.2.2.Συλλογή Δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων στην πρωτογενή έρευνα έγινε μέσω της χορήγησης του ερωτηματολογίου 

με χρήση GoogleForms, διαδικτυακής υπηρεσίας της Google ώστε το ερωτηματολόγιο να βρίσκεται 
σε ψηφιακή μορφή και να μπορεί να διανεμηθεί μέσω προσωπικών μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Για την συλλογή δεδομένων κατά 
την διάρκεια των συνεντεύξεων έγινε χρήση τηλεφωνικής συσκευής και πλατφόρμας 
τηλεδιασκέψεων Webex. Είναι σημαντικό να παρουσιαστούν επίσης οι πολλοί περιορισμοί που 

υπήρξαν, καθώς λόγω της επείγουσας κατάστασης που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID -19, η 
φυσική παρουσία έλλειπε οπότε ο αριθμός των ερωτηματολογίων ήταν περιορισμένος. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση τα ερωτηματολόγια θα μπορούσαν να είχαν διανεμηθεί σε έντυπη μορφή και να 
συμπληρώνονταν από περισσότερους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας. Επίσης, κατά την διάρκεια 
των συνεντεύξεων υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις και τεχνικά προβλήματα, τα οποία λιγόστευαν το 

χρόνο μεταξύ του ερευνητή και των ερωτηθέντων. 

3.2.3.Ανάλυση Δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κυρίως ποιοτικά με την καταγραφή λέξεων - κλειδιά 
από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Τα ερωτηματολόγια στο σύνολό τους ήταν 34, δηλαδή 
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περισσότερα από 30 και έτσι ακολουθούν τους κανόνες εγκυρότητας και αξιοπιστίας που 
χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές έρευνες. Τα αριθμητικά δεδομένα αναλύθηκαν μέσω των εργαλείων 
Excel και GoogleForms, τα οποία διαθέτουν αλγόριθμους που εμφανίζουν αυτόματα την ανάλυση 

των δεδομένων που συλλέγονται. 

3.3. Δευτερογενής Έρευνα & Μελέτη Περίπτωσης 

3.3.1 Συλλογή & Ανάλυση Δεδομένων 

      Η δευτερογενής έρευνα υλοποιήθηκε μέσω ψηφιακών βιβλιοθηκών και άρθρων από ψηφιακά 
περιοδικά, τα οποία επιλέχθηκαν προσεκτικά από την συγγραφέα ώστε να προέρχονται από 

αξιόπιστες πηγές. Επίσης, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση σε τοπικά ιστορικά αρχεία για την συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με τη Μελέτη Περίπτωσης για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Η ανάλυση των δεδομένων της δευτερογενούς έρευνας πραγματοποιήθηκε με ποιοτικό τρόπο και 
μέσα από την συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών και στοιχείων ώστε να 
παρουσιαστεί μια ολιστική προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος. 

     Η έρευνα διεξήχθη το έτος  2021 από το Δεκέμβριο έως το Μάιο. Προέκυψε σε ποσοστό 79,4% 
έναντι ποσοστού 20,6% ότι ο τουρισμός προωθεί την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. 

Επιπρόσθετα, στο ερώτημα αν οι ερωτηθέντες γνωρίζουν την ύπαρξη πηγών χρηματοδότησης για 
την ανάπτυξη πολιτισμού της περιοχής του Αγίου Νικολάου , οι περισσότεροι ,σε ποσοστό 58,8% 
απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν . Το 38,2% απάντησαν Ναι και 2,9% απάντησαν Όχι. Ακόμη στην 

ερώτηση αν οι πηγές χρηματοδότησης επαρκούν για την συντήρηση των δομών πολιτισμού το 
μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε Όχι 55,9% και Δεν γνωρίζω 38,2%. Βάσει αυτού του ιδιαίτερα 

μικρού δείγματος λόγω των δυσκολιών του περιορισμού εξαιτίας της πανδημίας και των μέτρων 
προστασίας, δόθηκε το συμπέρασμα ότι οι πολίτες δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και 
ικανοποιημένοι με την ανάπτυξη και ανάδειξη του πολιτισμού σε τοπικό επίπεδο. Ένα μεγάλο μέρος 

του κοινού θεωρεί ότι καλό θα ήταν να υπάρξουν ακόμη περισσότεροι πόροι που θα στηρίξουν τον 
πολιτισμό της κοινωνίας. 

Σε επόμενο επίπεδο επιλέχθηκαν ως ποιοτική μέθοδος έρευνας οι δομημένες συνεντεύξεις προς 

πρόσωπα που είχαν εργαστεί για αρκετά χρόνια ή εργάζονται στο νησί της Σπιναλόγκα. Τα 
ερωτήματα που τέθηκαν στους συνεντευξιαζόμενους ήταν με βάση την επαγγελματική τους ιδιότητα 

(αρχαιολόγοι, ξεναγοί, φύλακες, δήμαρχος της πόλης και αναπτυξιακή ενότητα Λασιθίου). Αρχικά 
δόθηκαν κάποιες γενικές ερωτήσεις μέσω google drive οι οποίες απαντήθηκαν άμεσα και στην 
συνέχεια πραγματώθηκαν στοχευμένες - δομημένες ερωτήσεις που αφορύσαν τις επιπτώσεις που θα 

έχει η ένταξη του μνημείου της Σπιναλόγκα στον κατάλογο της Unesco, τους κινδύνους 
εμπορευματοποίησης του πολιτισμού , τη διενέργεια πολιτιστικών δράσεων στον χώρο του μνημείου, 

τις μελλοντικές ενέργειες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και 
την ένταξη της ψηφιακής τεχνολογίας στον χώρο της Σπιναλόγκα. Στα σημαντικά ευρήματα της 
μελέτης αυτής ήταν το γεγονός ότι η ένταξη του μνημείου της Σπιναλόγκα στον κατάλογο της Unesco 

θα βοηθήσει στην περαιτέρω διαφήμιση, προβολή, διατήρηση και βιωσιμότητα του μνημείου. 
 Ο  δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την εφορεία αρχαιοτήτων ετοίμασαν φάκελο 

υποψηφιότητας του φρουρίου της Σπιναλόγκα για την εγγραφή του στον κατάλογο μνημείων 
παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Ακόμη, προέκυψε το γεγονός ότι εφόσον τηρούνται κάποιες 
προϋποθέσεις και οι πολιτιστικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα στον τόπο του νησιού γίνονται με 

γνώμονα τον σεβασμό στο μνημείο, δεν υπάρχει κίνδυνος εμπορευματοποίησης του πολιτιστικού 
μνημείου. Ως προς τη διαδύνδεση του μνημείου με εκπαιδευτικές ξεναγήσεις υπάρχει ακόμη πολύς 

δρόμος που θα πρέπει να διανυθεί .  
Η λύση ακόμη θα δοθεί από τους επισκέπτες, οι οποίοι ερχόμενοι στη νησίδα θα πρέπει να 

βιώνουν μια ξεχωριστή εμπειρία. Με την ύπαρξη νέων τεχνολογιών η εμπειρία των επισκεπτών θα 

μπορούσε να είναι ολοκληρωμένη. Για παράδειγμα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και των 
έξυπνων κινητών τηλεφώνων θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθεί μια εφαρμογή όπου στην οθόνη του 
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κινητού θα εμφανίζονταν στοιχεία από την καθημερινή ζωή της ανάλογης περιόδου που θα επέλεγε 
ο χρήστης στο νησί. Δηλαδή σημαδεύοντας τα τείχη με την κάμερα του κινητού του ο χρήστης θα 
μπορούσε να παρακολουθεί την καθημερινότητα των Ενετών και πως πραγματοποιούσαν τις 

εμπορικές τους συναλλαγές. Άλλη μια σκηνή θα μπορούσε να είναι στην είσοδο του Λεπροκομείου 
ώστε να βιώνουν μέσω της τεχνολογίας τον αποχαιρετισμό από τον έξω κόσμο των ασθενών που 

έμπαιναν πρώτη φορά μέσα. 
Σχετικά με τις πολιτιστικές δράσεις, η αρχαιολόγος, κ.Μοσχόβη, τόνισε πως καλό είναι να 

έχουν κάποια σχέση με το νησί της Σπιναλόγκας και το παρελθόν της. Έτσι, θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν εκθέσεις φωτογραφίας ή άλλες εικαστικές εκθέσεις, οι οποίες θα έχουν διάρκεια 
σε αντίθεση με μία μουσική παράσταση,η οποία μπορεί να είναι πολύ περιορισμένη χρονικά, καθώς 

έχει συγκεκριμένη ώρα και περιορισμένο αριθμό επισκεπτών. Η δημιουργία ενός Φεστιβάλ 
Μουσικής για παράδειγμα σε μια εποχή όχι και τόσο τουριστική θα έδινε πνοή στην τοπική οικονομία 
και με τη σωστή διαχείριση και προώθηση θα ήταν πιθανό άνθρωποι από όλη την Ευρώπη να 

φτάνουν στο νησί για να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. 
Παρόλες τις μεγάλες αλλαγές που έφερε η πανδημίαCOVID-19 στην διαχείριση των μνημείων σε 

όλο τον κόσμο, στο μνημείο της Σπιναλόγκας δεν έγιναν μεγάλες προσπάθειες υιοθέτησης κάποιων 
νέων τεχνολογιών. Εκτός από το βίντεο που μιλά για το μνημείο και παρουσιάστηκε εν μέσω 
πανδημίας, δείχνοντας μόνο ένα τοπίο, καμία άλλη προσπάθεια για προβολή του μνημείου και των 

χώρων του δεν έγινε, ώστε να είναι ελκυστική και να δημιουργήσει κίνητρα στους δυνητικούς 
επισκέπτες της Κρήτης να περάσουν και από τον αρχαιολογικό χώρο της Σπιναλόγκας. Ίσως μια 

ξενάγηση με την χρήση virtual reality που θα μπορούσε να πραγματοποιείται και από το σπίτι θα 
ήταν μια πρωτοτυπία που θα είχε το χρόνο κάποιος να ασχοληθεί και να «βιώσει». 

Τέλος, στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας έχουν ήδη κατατεθεί προτάσεις από το δήμο  του 

Αγίου Νικολάου προς το Υπουργείο Πολιτισμού με την ονομασία '' Ψηφιακό ταξίδι στη Σπιναλόγκα''. 
Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η υδροδότηση και ηλεκτροδότηση 
του νησιού με αποτέλεσμα να παρακωλύονται άλλες παροχές που θα μπορούσαν να δοθούν στον 

εκάστοτε επισκέπτη(Μοσχόβη,2013). Στη Σπιναλόγκα οι εργασίες συνεχίζονται, μένουν ακόμη να 
γίνουν πολλά.... 

Παράρτημα Β: Φωτογραφικό Υλικό 

 
Προωθητικό Φυλλάδιο Νήσου Σπιναλόγκα του ΕΟΤ (GNTO, 2021) 
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Στιγμιότυπο από το Προωθητικό Βίντεο της Νήσου Σπιναλόγκα του Δήμου Αγίου  

 

 
Στιγμιότυπο από την Σειρά Προωθητικών Βίντεο του Δήμου Αγίου Νικολάου κατά την 

διάρκεια του περιορισμού μετακινήσεων λόγω COVID-19  
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Ψυχαγωγία, επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις 

AΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ «REFELCTIVE PARENTING»: ΕΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 6-12 ΕΤΩΝ 
ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΝΟΗΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (MENTALIZATION)  

ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ  
 

ΛαμπρινέαΣταυρούλα 

ΚΕΣΥ Χανίων 
 

Περίληψη  

Αναστοχαστική λειτουργία (Reflective Functioning) είναι η βασική ικανότητα του ανθρώπου να 
αποδίδει προθέσεις και νόημα στη συμπεριφορά, να κατανοεί τον εαυτό του και τους άλλους και να 

προβλέπει τη συμπεριφορά, τις επιθυμίες, τις πεποιθήσεις, τις προθέσεις, τα συναισθήματα και τις 
ελπίδες. Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει αφενός τις βασικές θεωρητικές αρχές της γονικής 

αναστοχαστικής λειτουργίας κι αφετέρου ένα δομημένο πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης για γονείς με 
παιδιά 6-12 ετών βασισμένο στη νοητικοποιήση, το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση της σχέσης 
γονέα-παιδιού, στη μείωση των συγκρούσεων και στη γενικότερη βελτίωση και αρμονία των 

οικογενειακών σχέσεων.  
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι αναδείξουμε τον καθοριστικό ρόλο της 

νοητικοποίησης στην ποιότητα του δεσμού γονέα-παιδιού, στο ψυχικό τραύμα που μεταβιβάζεται 
από γενιά σε γενιά, και στην πρόληψη της οικογενειακής βίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Aναστοχαστικός γονέας, νοητικοποίηση, ρύθμιση συναισθήματος, 
κατανόηση. 

1. Εισαγωγή 

Ο όρος Reflective Functioning εισήχθη από τους Fonagy et al. (Fonagy et al., 1991) και 

προέκυψε από τις μελέτες τους σχετικά με τη διαγενεακή μετάδοση προτύπων προσκόλλησης. 
Αναστοχαστική λειτουργία (Reflective Functioning) είναι η βασική ικανότητα του ανθρώπου να 
αποδίδει προθέσεις και νόημα στη συμπεριφορά, να κατανοεί τον εαυτό και τους άλλους και να 

προβλέπει τη συμπεριφορά, τις επιθυμίες, τις πεποιθήσεις, τις προθέσεις, τα συναισθήματα και τις 
ελπίδες (Fonagy & Target, 1997). 

 Σύμφωνα με την Slade (Slade, 2005), η Γονική Αναστοχαστική Λειτουργία (Parental Reflective 
Functioning) αναφέρεται στην ικανότητα των γονέων να «συγκρατούν» (holding) την εσωτερική ζωή 
του παιδιού και να αναστοχάζονται γύρω από τη δική τους γονική εμπειρία, αλλά και την εμπειρία 

του παιδιού τους. Η ικανότητα αυτή καθορίζεται από την ικανότητα της βασικής τροφού (μητέρας) 
να γεφυρώσει τη φαντασία του παιδιού της με τον πραγματικό κόσμο, χρησιμοποιώντας παιχνίδι και 

ομιλία, γλώσσα και σύμβολα. Τα πρώτα σύμβολα δημιουργούνται σε δράση μεταξύ της μητέρας και 
του παιδιού, και το παιδί αρχίζει να σχηματίζει μια αναπαράσταση του εαυτού του, ως συνάρτηση 
της ικανότητας της μητέρας του να κάνει την εμπειρία του πραγματική και ουσιαστική (Slade, 2000). 

Ακόμη, κατά τους Gergely & Watchon (1996), το παιδί δεν γεννιέται με την ικανότητα να 
αναγνωρίζει τις συναισθηματικές εμπειρίες ως νοητικές καταστάσεις. Αυτή η δυνατότητα 

εξελίσσεται σταδιακά, μέσω της «σήμανσης» (marking) της μητέρας, που συμβολοποιεί τα 
συναισθήματα του βρέφους της, και στη συνέχεια αντικατοπτρίζει τις καταστάσεις του βρέφους ως 
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μια αναπαράσταση για το παιδί, που αρχίζει να δομεί τη δική του προσωπική εμπειρία. Έτσι, η 
Αναστοχαστική Λειτουργία αναφέρεται όχι μόνο στην ικανότητα αναγνώρισης των νοητικών 
καταστάσεων, αλλά και στη σήμανση και τη σύνδεση των νοητικών καταστάσεων με τη 

συμπεριφορά με ουσιαστικό και σαφή τρόπο (Slade, 2005). 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, μπορεί να συναχθεί ότι οι αναστοχαστικές 

λειτουργικές ικανότητες (Reflective Functioning capacities) ενθαρρύνουν την ανάπτυξη κοινωνικών 
σχέσεων. Αν δεν υπήρχαν δυνατότητες αναστοχαστικής λειτουργίας στους ανθρώπους, οι άνθρωποι 
θα περιορίζονταν απλώς στην απάντηση στη συμπεριφορά των άλλων, παρά στο να ενδιαφέρονται 

για το  μυαλό των άλλων. Όσο περισσότερο οι άνθρωποι μπορούν να οραματιστούν τις ψυχικές 
καταστάσεις στον εαυτό τους ή σε άλλους, τόσο περισσότερο μπορούν να εμπλακούν σε 

παραγωγικές, οικείες, σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις, ενώ από την άλλη πλευρά μπορούν να 
διατηρούν την αυτονομία τους και τη μοναδικότητά τους ως υποκείμενα (Fonagy et al.,2002). 

Σε γενικές γραμμές, η Αναστοχαστική Λειτουργία (Reflective Functioning) γίνεται εμφανής στις 

αφηγήσεις που σχετίζονται με την ικανότητα Νοητικοποίησης (Mentalization) ενός ατόμου. 
Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει αφενός τις βασικές θεωρητικές αρχές της γονικής 

αναστοχαστικής λειτουργίας κι αφετέρου ένα δομημένο πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης για γονείς με 
παιδιά 6-12 ετών βασισμένο στη νοητικοποιήση, το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση της σχέσης 
γονέα-παιδιού, στη μείωση των συγκρούσεων και στη γενικότερη βελτίωση και αρμονία των 

οικογενειακών σχέσεων. Κύριος στόχος της εργασίας είναι αναδείξουμε μέσα από τη βιβλιογραφική 
επισκόπηση τον καθοριστικό ρόλο της νοητικοποίησης στην ποιότητα του δεσμού γονέα-παιδιού και 

στη βελτίωση της ποιότητας των διαπροσωπικών σχέσεων, όταν εφαρμόζεται. 

2. Κυρίως μέρος:Αναστοχαστικός Γονέας: θεωρητικό υπόβαθρο 

Ο όρος Reflective Parenting έχει στενούς θεωρητικούς δεσμούς με την Νοητικοποίηση και την 

Αναστοχαστική Λειτουργία. Βοηθά τους ενήλικες να κατανοήσουν καλύτερα  τόσο το δικό τους 
μυαλό όσο και του παιδιούτους. Είναι μια μέθοδος γονικής μέριμνας που βοηθά τους γονείς να 
κατανοήσουν τι συμβαίνει στο μυαλό του παιδιού τους, καθώς και να γνωρίζουν τα δικά τους 

συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Έτσι, χρησιμοποιώντας τον όρο Reflective Parenting εννοούμε 
ένα στυλ γονικής συσχέτισης και ανταπόκρισης στο παιδί που έχει χαρακτηριστικά που σχετίζονται 

με γονείς που έχουν υψηλή αναστοχαστική λειτουργία (Cooper & Redfern, 2016). 
Η Νοητικοποίηση είναι μια θεμελιώδη ικανότητα, απαραίτητη για να επηρεάσει τη ρύθμιση του 

συναισθήματος (affect regulation) και τις κοινωνικές σχέσεις και αναφέρεται στην ικανότητα του 

ατόμου να κατανοεί την δική του νοητική κατάσταση, όσο και εκείνη των άλλων και να ερμηνεύει 
τις διαπροσωπικές συμπεριφορές με όρους νοητικών καταστάσεων, όπως είναι τα συναισθήματα, οι 

σκέψεις, οι πεποιθήσεις, οι ανάγκες, τα κίνητρα και οι επιθυμίες. Είναι μια ζωτική πτυχή της 
ανθρώπινης λειτουργίας, προκειμένου να κατανοήσουμε τις εσωτερικές ψυχικές καταστάσεις 
(συναισθήματα, σκέψεις, προθέσεις) και να προβλέψουμε τις ενέργειες του άλλου (Fonagy & Target, 

1998). 
Η θεωρία επηρέασε έντονα τη σκέψη των κλινικών για την ανάπτυξη και τις διαπροσωπικές 

λειτουργίες της διαταραχής της προσωπικότητας. Εκτός από αυτό, η θεωρία έχει προσφέρει μια 
σημαντική πρόοδο στην κατανόησή μας για την ανάπτυξη του εαυτού και των σχέσεων πρώιμης 
παιδικής ηλικίας. Έτσι, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η Νοητικοποίηση δεν είναι μόνο μια 

γνωστική διαδικασία, αλλά μια κρίσιμη αναπτυξιακή διαδικασία στην ανακάλυψη των 
συναισθημάτων που ξεκινάει κατά τη διάρκεια των πρώιμων σχέσεων, όπου το παιδί μαθαίνει για τις 

ψυχικές καταστάσεις μέσω της αλληλεπίδρασης του με τους σημαντικούς άλλους της ζωής του και 
βασικά τη μητέρα (Fonagy & Target 2003; Fonagy, 2004).   

Σύμφωνα  με την Slade (2005), ο αναστοχαστικός γονέας διαθέτει βασικές δεξιότητες. Αρχικά, 

είναι ικανός να καταλάβει (contemplation and reflexion) καλύτερα τις ανάγκες του παιδιού του, να 
έχει ενσυναίσθηση (empathy) και να βοηθάει στη ρύθμιση του συναισθήματος (affect regulation) και 

στη διαχείριση της παιδικής δυσφορίας. Η αναστοχαστική ικανότητα είναι βασική ανθρώπινη 
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λειτουργία, απαραίτητη στην αυτορρύθμιση του συναισθήματος και στις  κοινωνικές σχέσεις 
(Fonagy & Target, 2004). Επομένως, ο αναστοχαστικός γονιός εφοδιάζει το παιδί του με ένα επαρκή 
ψυχολογικό περιβάλλον, στο οποίο αναπτύσσεται η ικανότητα ρύθμισης του συναισθήματος, 

συμβάλλοντας στην βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων και στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης 
υγειών κοινωνικών σχέσεων. 

Επίσης, ο αναστοχαστικός γονέας είναι ικανός να αναγνωρίζει και να καταλαβαίνει τις σκέψεις, 
τα συναισθήματα, τις προθέσεις του παιδιού του ως διαφορετικές (unique perspective) από τις δικές 
του, ακόμα και αν μοιράζονται την ίδια εμπειρία. Άρα, δεν ταυτίζεται με το παιδί του, δεν επιβάλλει 

τις επιθυμίες του, δεν κάνει ατυχείς συγκρίσεις με άλλα παιδιά/αδέλφια (Cooper & Redfern, 2016). 
Πρώτα ηρεμεί ο ίδιος τον εαυτό του και μετά μαθαίνει στο παιδί του να αναγνωρίζει τα συναισθήματα 

του (contingent, mark and mirroring), να μιλάει για αυτά, να τα ονοματίζει και να τα ρυθμίζει. Έτσι, 
το παιδί μαθαίνει να αντέχει τις στρεσσογόνες καταστάσεις, χωρίς να κατακλύζεται από τα 
συναισθήματα του, τους φόβους του, τις σκέψεις του (Schore, 2001; Cooper & Redfern, 2016). 

Ακόμη, ο Αναστοχαστικός Γονέας παρατηρεί το παιδί του και αναρωτιέται με γνήσιο 
ενδιαφέρον (curiosity), αναγνωρίζοντας ότι δεν ξέρει πάντα, αλλά προσπαθεί να καταλάβει 

(opaqueness of mental states). Για αυτό και δίνει χρόνο και στο παιδί και στον εαυτό του. Εστιάζει 
σε συγκεκριμένα χαρίσματα, ικανότητες του παιδιού και τα επιβραβεύει. Χαίρεται με τα μικρά 
επιτεύγματα και του παιδιού και δικά του. Γνωρίζει ότι η ανάπτυξη του παιδιού δεν είναι ευθεία 

γραμμή, καθώς το παιδί αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον και κατανοεί τις αλλαγές της συμπεριφοράς 
του παιδιού του ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο-ηλικία του παιδιού (developmental perspective). 

Για αυτό και δεν απογοητεύεται γρήγορα. Αντιθέτως, αποδέχεται, αναγνωρίζει και προσπαθεί να 
αποκαταστήσει (repair) τυχόν αποτυχίες στην αλληλοεπίδραση του με το παιδί. Έτσι, καλλιεργεί 
κλίμα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και αποφεύγει τις εντάσεις. (Cooper & Redfern, 2016; Fonagy et al., 

1994; Fonagy and Target 2003; Fonagy, 2004).  
Επιπλέον, αποδέχεται και προσπαθεί να δει τα πράγματα μέσα από την διαφορετική οπτική 

γωνία του παιδιού του και γενικά του άλλου (perspective taking). Έτσι, είναι ικανός να 

συνειδητοποιήσει και να συνδέσει την επίδραση που έχουν οι νοητικές καταστάσεις (awareness of 
the nature of mental states) πάνω στην συμπεριφορά (linking feelings with behavior). Άρα, είναι σε 

θέση να προβλέπει καταστάσεις και να αποφεύγει κατά το δυνατόν τις οικογενειακές συγκρούσεις. 
Μέχρι τώρα, η πλειονότητα της βιβλιογραφίας έχει συνδέσει την αναστοχαστική λειτουργία με 

την ποιότητα των σχέσεων προσκόλλησης, των διαταραχών της προσωπικότητας και των κλινικών 

παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωσή της. Επιπλέον, ο κλινικός ψυχολόγος και ψυχαναλυτής Fonagy 
και οι συνάδελφοί του (2002) στο Αnna Freud Center τόνισαν τη σημασία της αναστοχαστικής 

λειτουργίας στην εξήγηση της διαδικασίας με την οποία τα παιδιά μαθαίνουν ότι έχουν ξεχωριστά 
μυαλά (separate minds) από τους γονείς, δηλαδή στην ικανότητα του  «σκέπτεσθαι» για να υπάρχει 
καλύτερη κατανόηση των νοητικών καταστάσεων του εαυτού και των άλλων.  

Η δουλειά των παραπάνω ερευνητών από μια αναπτυξιακή ψυχοπαθολογική προοπτική έχει 
δείξει ότι η ανεπάρκεια στην ικανότητα Νοητικοποίησης –Mentalization- εμπλέκεται σε ένα φάσμα 

διαταραχών και συμπεριφορικών προβλημάτων από την ψύχωση έως τις οριακές διαταραχές της 
προσωπικότητας, τις διαταραχές της διάθεσης και του άγχους, αλλά και στην αποκατάσταση τυχόν 
διαταραχών των οικογενειακών σχέσεων και γενικότερα των κοινωνικών επαφών (Allen, Fonagy & 

Bateman, 2008; Sharp & Fonagy, 2008; Luyten et al., 2017). 
Όμως, η Νοητικοποίηση δεν είναι μια ικανότητα που επιδιώκει κανείς να διατηρεί συνεχώς ή  

που διατηρείται σταθερή σε όλες τις καταστάσεις και οι διαταραχές της Νοητικοποίησης σχετίζονται 
στενά με το αυξημένο άγχος και το τραύμα (Vrouva, Target & Ensink, 2012; Fonagy and Allison, 
2012; Sharp & Venta, 2012). 

Επομένως, δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε από τους γονείς να γνωρίζουν πάντα πώς να 
επιδρούν θετικά  στα παιδιά τους. Φαίνεται ότι η αναστοχαστική λειτουργία των γονέων (Parental 

reflective functioning) στην αλληλεπίδρασή τους με τα παιδιά κυμαίνεται, ανάλογα με τις εξωτερικές 
και εσωτερικές συνθήκες, άρα υπάρχουν αναπόφευκτες αστοχίες στην κατανόηση και στο 
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συναισθηματικό συντονισμό γονέα-παιδιού. Ωστόσο, όταν αυτή η έλλειψη αυτής της λειτουργίας 
γίνεται χρόνια ή ακραία, τα παιδιά ενδέχεται να εκτεθούν σε τραυματικές καταστάσεις (Cooper & 
Redfern, 2016). 

 Κατά συνέπεια, αυτά τα αποτελέσματα φαίνεται να υποστηρίζουν ένα εύφορο έδαφος για τις 
εκτιμήσεις των παρεμβάσεων που αφιερώνονται στην ενίσχυση της Αναστοχαστικήςλειτουργίας. 

Tα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές έρευνες με ενήλικες και παιδιά που αποδεικνύουν 
την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων παρεμβάσεων που βασίζονται στην προσέγγιση της 
Νοητικοποίησηςκαι στοχεύουν στην αύξηση της Γονικής Αναστοχαστικής λειτουργίας (Suchman et 

al., 2010; Sadler et al., 2013; Luyten et al., 2017; Camoirano,2017). 
Όμως, παρά τις ενδείξεις του σημαντικού αντίκτυπου της γονικής αναστοχαστικής λειτουργίας 

στην υγιή ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, σχετικά λίγα είναι γνωστά για τη 
διερεύνηση των επιπτώσεων των προγραμμάτων της γονικής αναστοχαστικής ικανότητας στα 
αναπτυξιακά επιτεύγματα των παιδιών 6-12 ετών και κυρίως στα κρίσιμα συναισθηματικά ζητήματα 

σχετικά με την ικανότητα ρύθμισης των συναισθημάτων. Η παιδική ηλικία είναι μια σημαντική 
αναπτυξιακή φάση για την εμφάνιση ικανοτήτων αυτορρύθμισης, προκειμένου το παιδί να αποκτήσει 

τον έλεγχο, την ανεξαρτησία και να διαχωρίσει την ταυτότητα του από τον φροντιστή (μητέρα), το 
οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό και την πρόληψη έναντι μεταγενέστερων δυσκολιών 
(Zaphirou-Woods & Pretorius, 2016). 

Όπως προτάθηκε από τους Calkings και Johnson (1989), η θετική καθοδήγηση της μητέρας 
συσχετίστηκε με τις συναισθηματικές ρυθμιστικές συμπεριφορές που εμφανίζει το μικρό παιδί, όταν 

στενοχωρείται. Αντίθετα, η μητρική παρέμβατικότητα και η τάση να κάνει δραστηριότητες για το 
παιδί, σχετίζονται με τη χαμηλή ανοχή του παιδιού για την ματαίωση και τις επιθετικές αντιδράσεις, 
επειδή οι προσπάθειές του να κάνει πράγματα ανεξάρτητα, συνεχώς αποτρέπονται και οι στόχοι των 

αναγκών του απορρίπτονται. Επιπλέον, οι μητέρες με διαταραχές στις ικανότητές Νοητικοποίησης 
τους (mentalizing), όπως οι οριακές διαταραχές της προσωπικότητας μπορεί να έχουν δυσκολίες στη 
σύνδεση, την εσωτερίκευση, να επηρεάσουν τον συναισθηματικό συντονισμό και να τη ρύθμιση του 

συναισθήματος. Το παιδί μπορεί να αποτύχει να αναπτύξει σταθερότητα αντικειμένου και να 
κυριαρχήσει στα καθήκοντα της εξατομίκευσης και αυτοελέγχου (Chlebowiki, 2013). 

Πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι τα βρέφη με αναστοχαστικούς γονείς μεγαλώνουν για να 
γίνουν παιδιά πιο ικανά να καταλάβουν και να ελέγξουν τα συναισθήματά τους, αναπτύσσοντας τις 
δεξιότητες για τη δημιουργία και τη διατήρηση σχέσεων (Cooper & Redfern, 2016; Heron-Delaney 

et al., 2016). 
  Επιπλέον, έρευνα έχει δείξει ότι το να είναι κανείς αναστοχαστικός για τα συναισθήματα και 

τη σκέψη του βρέφους του, σημαίνει ότι το βρέφος είναι πιο πιθανό να έχει καλύτερες γλωσσικές 
ικανότητες και ικανότητες παιχνιδιού στην ηλικία των δύο ετών (Cooper & Redfern, 2016; Meins & 
Fernyhough, 1999). 

2.1 Η σημαντικότητα να είσαι Αναστοχαστικός Γονέας  

Σύμφωνα με τους Cooper & Redfern (2017), oι γονείς με υψηλή αναστοχαστική λειτουργία 

(RF1) έχουν πιο ασφαλή ιστορικά προσκόλλησης και πιο ασφαλή συνδεδεμένα παιδιά. Η ασφαλής 
προσκόλληση είναι ένας από τους καλύτερους προγνωστικούς παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας  
στη μετέπειτα ζωή. Ακόμη, βοηθούν τα  παιδιά να μαθαίνουν για τα συναισθήματά τους, πώς να τα 

αναγνωρίζουν και μετά πώς να τα διαχειρίζονται και έτσι προάγουν την απόκτηση καλών κοινωνικών 
δεξιοτήτων, ακόμα και σε αναπόφευκτες στρεσσογόνες  καταστάσεις.Το σπουδαιότερο όμως 

πλεονέκτημα είναι ότι όταν οι γονείς ακολουθούν μια πιο ενεργή προσέγγιση στον εσωτερικό κόσμο 
του παιδιού τους, βοηθούν επίσης το παιδί να μάθει ένα άλλο σημαντικό μάθημα, ότι άλλα άτομα 
(που εμπιστεύονται και που τα φροντίζουν) μπορούν  να είναι χρήσιμα και διαθέσιμα, όταν τα 

χρειάζονται. Αυτό θέτει ένα πρότυπο για τη ζωή, ένα είδος μοντέλου στο μυαλό, το οποίο 
ενεργοποιείται σε κρίσιμα σημεία. Για παράδειγμα, ένα παιδί που έχει βιώσει αυτήν την υποστήριξη 

από νωρίς, θα περιμένει ότι κάποιος κοντά του θα θέλει να βοηθήσει. Θα έχει ένα συμπληρωματικό  
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μοντέλο εαυτού, το οποίο λέει "Αξίζω φροντίδα και προσοχή." Όταν τα παιδιά δεν έχουν αυτές τις 
εμπειρίες με γονείς ή φροντιστές, τότε δυσκολεύονται περισσότερο να ζητήσουν βοήθεια για  να 
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που μπορεί να τους παρουσιάσει ο κόσμος. Αυτά τα παιδιά είναι πιο 

πιθανό να υποφέρουν από προβλήματα ψυχικής υγείας.  

2.2. Reflecting Parenting: ένα πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης 

Η ομάδα αναστοχαστικών γονέων (Reflecting Parenting Group) αποτελεί ένα πρόγραμμα 
ψυχοεκπαίδευσης οχτώ (8) εβδομάδων, το οποίο βασίζεται στη θεωρία της Νοητικοποίσης και στις 
έρευνες που έγιναν για τον αναστοχαστικό γονιό με σκοπό να βελτιώσει τη σχέση γονέα-παιδιού, να 

μειώσει τις συγκρούσεις και να επιφέρει γενικότερη βελτίωση και αρμονία στις οικογενειακές 
σχέσεις. Εφαρμόζεται στο Anna Freud, το  Εθνικό Κέντρο για το Παιδί και την Οικογένεια  στο 

Λονδίνο, σύμφωνα με  το μοντέλο των Cooper & Redfern, από το 2016. To κέντρο έχει στενή 
συνεργασία σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο με το University College London 
Psychoanalysis Unit και το Yale University Child Medical Center. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

απευθύνεται σε γονείς που αναγνωρίζουν δυσκολίες στη σχέση τους με το παιδί τους ή που έχουν 
παιδιά με σημαντικές συναισθηματικές, συμπεριφοριστικές και κοινωνικές δυσκολίες. Παρότι ο 

κύριος σκοπός είναι να αυξήσει την Αναστοχαστική ικανότητα των γονέων, και σχετίζεται με αρχές 
γύρω από τη Θεραπεία της Νοητικοπίησης (Μ.Β.Τ.), το πρόγραμμα δεν είναι θεραπεία, ούτε 
αντικαθιστά άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις για πολύπλοκα προβλήματα. Κύριος στόχος είναι να 

μάθουν οι γονείς για το πώς σκέπτονται πρώτα οι ίδιοι, μετά να καταλάβουν το πώς σκέπτονται τα 
παιδιά τους και έτσι μέσα από πολλές διαφορετικές προοπτικές να έχουν μια «ζωντανή» εμπειρία 

νοητικοποίσης - μια κουλτούρα διερεύνησης για τις ψυχικές καταστάσεις (Cooper & Redfern, 2016). 
Βασικοί επίσης στόχοι που απορρέουν από το πρόγραμμα είναι : 

•  Η ομάδα να είναι ένας σύντομος και αποδοτικός τρόπος λειτουργίας ενός μοντέλου 
γονεϊκότητας, που θα τους βοηθήσει να αισθάνονται ότι γίνονται αποδεχτοί και ότι αξίζουν. 

•  Να μειώσει την αίσθηση του στίγματος και της απομόνωσης. 

•  Να παρέχει στους συμμετέχοντες την αίσθηση του ανήκειν και της κοινότητας και ευκαιρίες 
για μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων. 

•  Να προσφέρει μια ευκαιρία για μια ζωντανή εμπειρία αποκατασταθείσης σχέσης 
(arestorative, relational experience), προωθώντας τη γονική αναστοχαστική ικανότητα. 

Οι ρόλοι των εκπαιδευτών της ομάδας έγκειται στο να παρατηρούν και να προωθούν τη 
νοητικοποίηση μεταξύ των διαφορετικών απόψεων και  προοπτικών των συμμετεχόντων . 

Το πρόγραμμα Reflective Parenting Groupπεριλαμβάνει τις εξής συνεδρίες: 
 

•  Εισαγωγή  στη γονική αναστοχαστική λειτουργία: Γιατί μας είναι χρήσιμη; 

• Τι σκέφτεστε για τον εαυτό σας ως γονέα: πώς η δική σας νοητική κατάσταση επηρεάζει τις 
γονικές σας ικανότητες; 

• Γονικός χάρτης: πώς να κατορθώσετε να διαχειριστείτε τα συναισθήματα σας και του παιδιού. 
(μέσω του θερμομέτρου συναισθημάτων). 

• Έναρξη κατανόησης της συμπεριφοράς του παιδιού, τι μπορεί να κρύβεται πίσω.  

• Αύξηση του γονικού προβληματισμού σχετικά με τη συμπεριφορά του παιδιού: ο αντίκτυπος 
της προσοχής. 

• Σύνδεση έναντι διόρθωσης: πώς να αντιμετωπίσετε την πειθαρχία σε ένα αναστοχαστικό 
μοντέλο γονικής μέριμνας. 

• Αυθεντικοί έναντι αυταρχικών γονέων - διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών. 

•  Ψυχαγωγία σε καλές εποχές: παίξτε και παρατηρήστε τον θετικό συντονισμό και τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ γονέα και παιδιού. Συνέχιση του Reflective Parenting στο μέλλον.  
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Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης που στοχεύει στην 
ενδυνάμωση του αναστοχαστικού γονέα και στην όσο καλύτερη προετοιμασία του να ανταπεξέλθει 
στο γονεϊκό του ρόλο με επιτυχία. Όσες φορές εφαρμόστηκε, οι γονείς δήλωσαν ότι  αφιέρωσαν 

περισσότερο χρόνο για να σκέφτονται τη σχέση τους με το παιδί τους, ότι βοηθήθηκαν να σκεφτούν 
διαφορετικά για τη συμπεριφορά του και ότι χρειάζονταν λιγότερη «κλινική βοήθεια» (Cooper & 

Redfern,2016). 

3. Συμπεράσματα 

Η αναστοχαστική λειτουργία των γονέων μπορεί να διαδραματίσει μεσολαβητικό ή ρυθμιστικό 

ρόλο στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών σχολικής ηλικίας. Η εφαρμογή της 
μπορεί να προσφέρει μια πιο ολιστική εικόνα του πλούτου και της πολυπλοκότητας των 

συναισθημάτων και συμπεριφορών τόσο των γονέων, όσο και τωνπαιδιών, η οποία είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη για τη διαπραγμάτευση κρίσιμων κοινωνικο-συναισθηματικών ζητημάτων, όπως η 
αυτορρύθμιση συναισθημάτων, η διαχείριση αρνητικών  συναισθημάτων όπως της ματαίωσης, για 

την αποφυγή  ενδοοικογενειακών συγκρούσεων. 
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ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΣΙΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
 

Ντούλια Αθηνά 

Συντονίστρια Εκαπιδευτικού Έργου 
 

Λαμπρινέα Σταυρούλα 

Ειδική Παιδαγωγός ΚΕΣΥ  Χανίων 
 

Περίληψη 

Η έννοια της νοητικοποίησης  (Μentalization) προσδιορίζει την αναστοχαστική λειτουργία 

(reflective functioning), δηλαδή την κατανόηση του εαυτού και του άλλου καθώς αλληλεπιδρούν. 
Συμβάλλει στη ρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων, μέσω της ρύθμισης του συναισθήματος και της 
κατανόησης των πεποιθήσεων, των σκέψεων, των επιθυμιών και των κινήτρων του εαυτού και του 

άλλου στη μεταξύ τους επικοινωνία.  
Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται το μοντέλο της αναστοχαστικής λειτουργίας για 

γονείς (Mentalization –Based Treatment for Parents: Reflective Parenting) και για εκπαιδευτικούς , 
το οποίο εφαρμόσαμε σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο προστατευτικός ρόλος της νοητικοποίησης 
στην ποιότητα του δεσμού γονέα/εκπαιδευτικού –παιδιού.  

Σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιάσουμε ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νομό Χανίων σε μια προσπάθεια 
εφαρμογής της αναστοχαστικής λειτουργίας στο χώρο της εκπαίδευσης, εξηγώντας τη λειτουργία 

του αναστοχαστικού δασκάλου. 
 

Λέξεις κλειδιά: αναστοχαστική λειτουργία, νοητικοποίσηση, αναστοχαστικός 
γονέας/εκπαιδευτικός, ενδυνάμωση σχέσεων 

1. Εισαγωγή 

Αναστοχαστική λειτουργία (Reflective Functioning) είναι η βασική ικανότητα του ανθρώπου να 
αποδίδει προθέσεις και νόημα στη συμπεριφορά, να κατανοεί τον εαυτό και τους άλλους και να 

προβλέπει τη συμπεριφορά, τις επιθυμίες, τις πεποιθήσεις, τις προθέσεις, τα συναισθήματα και τις 
ελπίδες (Fonagy & Target, 1997). Γίνεται εμφανής στις αφηγήσεις που σχετίζονται με την ικανότητα 
Νοητικοποίησης (Mentalization) ενός ατόμου. 

Ως έννοια εισήχθηκε από τους Fonagy και Target (Fonagy & Target, 1997). Γενικά, η 
Νοητικοποίηση είναι μια θεμελιώδης ικανότητα, απαραίτητη για να επηρεάσει τη ρύθμιση του 

συναισθήματος και τις κοινωνικές σχέσεις και αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να κατανοεί  
την δική του νοητική κατάσταση, όσο και εκείνη των άλλων και να ερμηνεύει τις διαπροσωπικές 
συμπεριφορές με όρους νοητικών καταστάσεων, όπως είναι  τα συναισθήματα, οι σκέψεις, οι 

πεποιθήσεις, οι ανάγκες, τα κίνητρα και οι επιθυμίες. Είναι μια ζωτική πτυχή της ανθρώπινης 
λειτουργίας, προκειμένου να κατανοήσουμε τις εσωτερικές ψυχικές καταστάσεις (συναισθήματα, 

σκέψεις, προθέσεις) και να προβλέψουμε τις ενέργειες του άλλου (Fonagy & Target, 1998). 
Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει το μοντέλο της αναστοχαστικής λειτουργίας για 

γονείς (Mentalization –Based Treatment for Parents: Reflective Parenting) και για εκπαιδευτικούς με 

στόχο να αναδειχθεί ο προστατευτικός ρόλος της νοητικοποίησης στην ποιότητα του δεσμού 
γονέα/εκπαιδευτικού –παιδιού. Το μοντέλο για εκπαιδευτικούς παρουσιάζεται για πρώτη φορά. 

Σχεδιάστηκε στη βάση του μοντέλου για γονείς με τις απαραίτητες τροποποιήσεις.  Σκοπός της 
εισήγησης είναι να παρουσιάσουμε ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται πιλοτικά για 
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πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νομό Χανίων σε μια προσπάθεια εφαρμογής της 
αναστοχαστικής λειτουργίας στο χώρο της εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας τη λειτουργία του 
αναστοχαστικού γονέα και του αναστοχαστικού δασκάλου για την καλύτερη προσαρμογή του παιδιού 

στο σχολικό περιβάλλον. Οι παρούσες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και από την πανδημία μας 
ώθησαν στο να εφαρμόσουμε άμεσα και συστημικά το μοντέλο σε γονείς και εκπαιδευτικούς με 

σκοπό την καλύτερη υποστήριξη και ενδυνάμωση των μαθητών/τριών. Στο σκεφτικό μας 
κυριάρχησε η άποψη ότι αν εκπαιδευτούν και συνεργαστούν οι δύο αυτοί σημαντικοί άλλοι στη ζωή 
των παιδιών, τα αποτελέσματα θα είναι σημαντικά και προς όφελος όλων. Για το λόγο αυτό 

ξεκινήσαμε το πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης σε γονείς και εκπαιδευτικούς πιλοτικά, αξιοποιώντας 
εργαλεία και μέσα αξιολόγησης για να μετρήσουμε την απόδοση του εγχειρήματος, τα πρώτα 

αποτελέσματα του οποίου φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε σε προσεχή εισήγηση.  

2. Κυρίως μέρος: :Αναστοχαστικός Γονέας: θεωρητικό υπόβαθρο 

Η γονική αναστοχαστική λειτουργία αποτελεί  μια μέθοδο γονικής μέριμνας που βοηθά τους 

γονείς να κατανοήσουν τι συμβαίνει στο μυαλό του παιδιού τους, καθώς και να γνωρίζουν τα δικά 
τους συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Συνδέεται στενά με την Νοητικοποίηση (Mentalization) και  

την Αναστοχαστική Λειτουργία (Reflective Functioning). Χρησιμοποιώντας επομένως τον όρο 
Reflective Parenting εννοούμε ένα στυλ γονικής συσχέτισης και ανταπόκρισης στο παιδί, το οποίο 
έχει χαρακτηριστικά που σχετίζονται με γονείς που έχουν υψηλή αναστοχαστική λειτουργία (Cooper 

& Redfern, 2016). Ως όρος συνδέεται με την ασφαλή προσκόλληση του παιδιού (Fonagy et al, 1991; 
Grienenberger et al, 2005). Η ανάπτυξη αναστοχαστικών λειτουργικών ικανοτήτων (Reflective 

Functioning capacities) ενθαρρύνουν την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων (Fonagy & Target, 2004). 
Ο Aναστοχαστικός Γονέας είναι σε θέση να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες του παιδιού του, 

τις σκέψεις και τα συναισθήματα του και να αφουγκραστεί τη συναισθηματική του κατάσταση, ώστε 

να το βοηθήσει στη ρύθμιση του συναισθήματος και κατ’ επέκταση στη διαχείριση της συμπεριφοράς 
του. Προσπαθεί να διαχειρίζεται πρώτα ο ίδιος το συναίσθημά του, ώστε να μάθει και το παιδί του 
να κάνει το ίδιο για να μπορεί να αντέχει τις στρεσσογόνες καταστάσεις, χωρίς να κατακλύζεται από 

τα συναισθήματα του, τους φόβους του, τις σκέψεις του (Schore, 2001 ; Cooper και Redfern, 2016). 
Αναγνωρίζει τις ικανότητες και τα χαρίσματά του παιδιού του, επιβραβεύοντας το, χωρίς να 

προβαίνει σε ατυχείς συγκρίσεις με άλλα παιδιά ή αδέλφια. Επιπλέον, ο αναστοχαστικός γονέας δεν 
ταυτίζεται με το παιδί του και δεν επιβάλλει τις επιθυμίες του (Cooper και Redfern, 2016). Αντίθετα, 
αναγνωρίζει τη μοναδικότητα της προσωπικότητας του παιδιού του και προσπαθεί για την όσο το 

δυνατόν καλύτερη αλληλεπίδραση μαζί του, καλλιεργώντας κλίμα ασφάλειας, αποδοχής, 
εμπιστοσύνης χωρίς εντάσεις και προστριβές (Cooper & Redfern, 2016; Fonagy et al., 1991; Fonagy 

and Target 2003; Fonagy, 2004). Προσπαθεί να ενημερώνεται για τα αναπτυξιακά στάδια του 
παιδιού, ώστε να κατανοεί τις αλλαγές στη συμπεριφορά του. Τέλος, αναπτύσσει ενσυναίσθηση και 
εσωτερικές δυνάμεις, ώστε να μην απογοητεύεται. 

2.1 Αναστοχαστικός εκπαιδευτικός: θεωρητικό υπόβαθρο 

 Το Reflecting Teaching θεωρείται μια πολυδύναμη και πολύπλευρη διαδικασία. Αποτελεί 

«μάθηση μέσω και από την εμπειρία προς απόκτηση νέων ιδεών για τον εαυτό και την πρακτική» 
(Finlay, 2008). Θεωρείται μια  συστηματική προσέγγιση διερεύνησης όσων διαδραματίζονται στην 
τάξη. Απαιτεί υπομονή, ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση, προσεκτική παρατήρηση ολόκληρης 

της εμπειρίας του μαθήματος, κατάρτιση και εκπαίδευση. 
Ο όρος reflecting teaching αποτελεί ένα εργαλείο που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για να παρατηρήσουν και να αξιολογήσουν τον τρόπο συμπεριφοράς τους στην 
τάξη τους. Όταν ένας εκπαιδευτικός συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη στην τάξη του 
και αφιερώνει χρόνο για να τις αναλύσει από απόσταση, μπορεί να προσδιορίσει περισσότερο 

αναφορικά με το τι ακριβώς λειτούργησε και τι όχι. Μπορεί να στοχαστεί στον τρόπο διδασκαλίας 
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και συμπεριφοράς του στην τάξη. Αυτό το είδος αυτογνωσίας είναι ένας ισχυρός σύμμαχος για έναν 
δάσκαλο, ειδικά τη σύγχρονη εποχή με τους συνεχείς μετασχηματισμούς και τις τρέχουσες συνθήκες.  

 Ένας αναστοχαστικός εκπαιδευτικός αφουγκράζεται τις ανάγκες των μαθητών του, γνωρίζει 

το στιλ μάθησης του καθενός και προσαρμόζει τη διδασκαλία του σε αυτούς, ακούει σκέψεις, 
προτάσεις, συναισθήματα. Η αναστοχαστική λειτουργία του εκπαιδευτικού σύμφωνα με ερευνητική 

ομάδα του Cambridge, συνδέεται με την καινοτομία, την πρόοδο, την επίλυση προβλήματος, την 
ενεργητική εμπλοκή, το κλίμα της τάξης, την εμπιστοσύνη που καλλιεργείται μεταξύ των 
εμπλεκόμενων και διασφαλίζει ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία ωφελούνται 

ποικιλοτρόπως. 
 To έργο του Shön έφερε τον στοχαζόμενο επαγγελματία στο προσκήνιο κι έδωσε το έναυσμα 

για να αναπτυχθεί ένας επιστημονικός διάλογος για τη διαμόρφωση του στοχαζόμενου 
εκπαιδευτικού. Ερευνητές της εκπαίδευσης στράφηκαν στη διαμόρφωση πλαισίων για τη μέτρηση 
στρατηγικών για την ενίσχυση της αναστοχαστικότητας των εκπαιδευτικών, διαμορφώνοντας 

διάφορες προσεγγίσεις του θέματος που  πηγάζουν από τις διαφορετικές θεωρητικές καταβολές και 
παραδοχές των ερευνητών. Σύμφωνα με τον Zeichner (1987), άλλες προσεγγίσεις βασίζονται σε 

θεωρίες μάθησης, άλλες στην κριτική κοινωνική θεωρία και άλλες σε συγκεκριμένες παραδοχές για 
το ρόλο του εκπαιδευτικού, χωρίς ιδιαίτερη θεωρητική τεκμηρίωση. Η αναστοχαστική σκέψη  
εξάλλου συνδέεται άμεσα με το επιστημολογικό ζήτημα της αξίας και της αλήθειας (Nelson, Sadler, 

2013). Τα στοιχεία που διαφοροποιούν τις προσεγγίσεις, μπορούν αδρομερώς να ταξινομηθούν ως 
προς τον προσανατολισμό, το περιεχόμενο και τη διαδικασία του αναστοχασμού (Lee, 2005; Nelson 

& Sadler, 2013; Valli, 1993,1997). 
Επιπλέον, η διαδικασία του αναστοχασμού μπορεί να διαφοροποιείται ως προς τις τεχνικές που 

εφαρμόζονται, ως προς το χρόνο που αναπτύσσεται σε σχέση με την πράξη και ως προς τη μορφή 

που μπορεί να λάβει (Hatton & Smith, 1995; Loughran, 2002; Shön, 1999). Παρά το γεγονός ότι ο 
αναστοχασμός θεωρείται συνήθως μια δραστηριότητα σκέψης μετά την πράξη, δεν περιορίζεται 
μόνο σε αυτόν τον χρόνο. Ο αναστοχασμός μπορεί να αναπτυχθεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 

την πράξη (Manen, 1991). Ο χρόνος του αναστοχασμού παίζει καθοριστικό ρόλο στο περιεχόμενο 
και τη δράση που προκύπτει από αυτόν (Loughran, 1996, 2002). 

Ως φιλοσοφία συνάδει επίσης με τη θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού και τη 
σπουδαιότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη διαδικασία της μάθησης (Vygotsky, 1962, 1978), 
αλλά και με τα θεωρητικά μοντέλα των Kolbs, Gibbs και Shön. Σύμφωνα με τους Sluijsman et al. 

(2003), οι προσεγγίσεις που στηρίζονται στη θεωρία του κονστρουκτιβισμού βλέπουν τον 
εκπαιδευόμενο ως ένα ενεργό άτομο που μοιράζεται ευθύνες και συνεργάζεται. 

Σύμφωνα με τον Richards (1991), η αναστοχαστική λειτουργία του εκπαιδευτικού 
περιλαμβάνει τη συνειδητή ανάκληση και εξέταση της εμπειρίας ως βάση για την αξιολόγηση και τη 
λήψη αποφάσεων και ως πηγή σχεδιασμού και δράσης. Για να γίνει κάποιος αναστοχαστικός 

εκπαιδευτικός απαιτείται εκπαίδευση με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές τεχνικές. Ο Bartlett 
ισχυρίζεται ότι ο βαθμός αυτονομίας και ευθύνης του εκπαιδευτικού καθορίζεται από το επίπεδο 

ελέγχου που μπορεί να ασκήσει επί των δράσεών του με στόχο την αλλαγή της καθημερινής ζωής 
στην τάξη (Bartlett, 1990: 267). 

Επιπρόσθετα, η αναστοχαστική λειτουργία στην εκπαίδευση υποστηρίζει την επαγγελματική 

ανάπτυξη (Bell & Mladenovic, 2013). Μέσα από την αναστοχαστική λειτουργία οι εκπαιδευτικοί 
εντοπίζουν μια ποικιλία διαφορετικών πτυχών των μαθημάτων τους, παρατηρούν και συλλέγουν 

πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση του μαθήματος, τη διαχείριση του χρόνου, την απόδοση των 
μαθητών σε εργασίες, το χρόνο εργασίας, τις ερωτήσεις των εκπαιδευτικών και τις απαντήσεις των 
μαθητών, την απόδοση των μαθητών και της τάξης. Γενικά, ο  αναστοχασμός αποτελεί μια 

συστηματική διαδικασία αναθεώρησης για όλους τους εκπαιδευτικούς που τους επιτρέπει να κάνουν 
συνδέσμους από τη μία εμπειρία στην άλλη, διασφαλίζοντας ότι οι μαθητές τους θα έχουν τη μέγιστη 

πρόοδο. Θεωρείται βασικό μέρος της διδασκαλίας και της μάθησης. Στόχος του είναι να καταστήσει 
τον εκπαιδευτικό πιο ενήμερο για την επαγγελματική του γνώση και δράση με «προκλητικές 
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παραδοχές της καθημερινής πρακτικής και αξιολογώντας κριτικά τις απαντήσεις των επαγγελματιών 
σε καταστάσεις εξάσκησης» (Finlay, 2008). Η στοχαστική διαδικασία ενθαρρύνει τον εκπαιδευτικό 
να συνεργαστεί με άλλους, να μοιραστεί βέλτιστες πρακτικές και να προσελκύσει άλλους για 

υποστήριξη, καθώς η συμβολή άλλων προσώπων θεωρείται πολύ σημαντική (Hatton & Smith, 1995; 
Knight et al., 2006; Samuels & Betts, 2007; Simon et al, 2011; Topping, 2009). Γενικά, η 

αναστοχαστική λειτουργία πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά διερευνά τις αλληλεπιδράσεις και 
διασυνδέσεις πολλών παραγόντων, ενεργοποιεί τη λανθάνουσα επαγγελματική γνώση του 
εκπαιδευτικού τη στιγμή που έρχεται αντιμέτωπος με μια μοναδική κατάσταση και νοηματοδοτεί τη 

δράση του. 

2.2 Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος 

Την τρέχουσα χρονιά το πρόγραμμα του αναστοχαστικού γονέα και εκπαιδευτικού 
εφαρμόζεται πιλοτικά σε περιαστικό σχολείο των Χανίων. Το πρόγραμμα βρίσκεται υπό την αιγίδα 
του εργαστηρίου ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αποφασίσαμε την έναρξη της πιλοτικής 

εφαρμογής τη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας, διότι κρίναμε σκόπιμο ότι με αυτόν τον τρόπο 
θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε πιο ουσιαστικά και δυναμικά τους μαθητές μας που έχουν 

επηρεαστεί από την κατάσταση του εγκλεισμού. Σκεφτήκαμε ότι, αν εκπαιδεύσουμε γονείς και 
εκπαιδευτικούς, τους δύο αυτούς πιο σημαντικούς πυλώνες στη ζωή του παιδιού, τα αποτελέσματα 
υποστήριξης και ενδυνάμωσης των μαθητών θα είναι πιο ουσιαστικά και δυναμικά. Αν γονείς και 

εκπαιδευτικοί εκπαιδευτούν και συνεργαστούν, πολύτιμα οφέλη θα προκύψουν από τη συνεργασία 
αυτή.  

Το πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης γονέων και εκπαιδευτικών βασίζεται στη θεωρία 
Νοητικοποίησης και περιλαμβάνει οχτώ δίωρες συνεδρίες με συγκεκριμένη θεματική, στις οποίες ο 
ρόλος των εκπαιδευτών (γραφουσών) έγκειται στο να παρατηρούν και να προωθούν τη 

νοητικοποίηση μεταξύ των διαφορετικών απόψεων και  προοπτικών των συμμετεχόντων.  
Το πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης για γονείς απευθύνεται σε γονείς που αναγνωρίζουν 

δυσκολίες στη σχέση τους με το παιδί τους ή που έχουν παιδιά με σημαντικές συναισθηματικές, 

συμπεριφοριστικές και κοινωνικές δυσκολίες και στόχο έχει να αυξήσει την αναστοχαστική 
ικανότητα των γονέων με σκοπό να βελτιώσει τη σχέση γονέα-παιδιού, να μειώσει τις συγκρούσεις 

και να επιφέρει γενικότερη βελτίωση  στις οικογενειακές σχέσεις. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται  
εδώ και χρόνια στο Εθνικό Κέντρο Για το Παιδί και την Οικογένεια Anna Freud στο Λονδίνο, 
σύμφωνα με  το μοντέλο των Cooper and Redfern, από το 2016, από το οποίο οι εκπαιδευτές 

παίρνουν και την πιστοποίηση.  
Το πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς με στόχο 

την ανάπτυξη της αναστοχαστικής ικανότητας τους για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας 
τους και των διαπροσωπικών σχέσεων τους με τους μαθητές.  

Η εφαρμογή του προγράμματος που είναι σε εξέλιξη θα γίνει με τα εξής εργαλεία: α) Tο 

Συναισθηματικό θερμόμετρο (Τhe emotional thermometer), β) το Professional APP (Επαγγελματική 
Στάση), γ) τον Γονεϊκό χάρτη (Τhe Parent Map), δ), το Τhe Parent APP(εργαλείο μέτρησης της 

γονεϊκής στάσης) και το Τwo Hands (Δύο χέρια). Τα ίδια εργαλεία θα αξιοποιήσουμε και για τον 
εκπαιδευτικό με κάποιες τροποποιήσεις μαζί με δύο ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση. 
Αναλυτικότερα, τα εργαλεία αυτά σχετίζονται με την Νοητικοποίηση και το θεωρητικό της 

υπόβραθρο και είναι τα ακόλουθα:   
Το Συναισθηματικό θερμόμετρο είναι ένας τρόπος που βοηθάει το γονέα/εκπαιδευτικό να 

αναγνωρίζει τα συναισθήματα του και την ένταση τους. Μέσω της αναγνώρισης και επίγνωσης αυτής 
ο γονέας/εκπαιδευτικός μπορεί να πετύχει πρώτα τη δική του συναισθηματική αυτορρύθμιση και 
μετέπειτα την μείωση των εντάσεων. Έτσι, θα έχει την δυνατότητα για καλύτερη εύρεση τρόπων για 

το πώς και πότε πρέπει να δράσει ή αν πρέπει να κρατήσει στάση αναμονής στις αλληλοεπιδράσεις 
με το παιδί/μαθητές του.  
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 Η Επαγγελματική στάση αφορά την ικανότητα νοητικοποίησης του επαγγελματία-εκπαιδευτή 
σε σχέση  με τον γονέα/εκπαιδευτικό. Βοηθάει τον επαγγελματία στη αλληλοεπίδραση του με τον 
γονέα να επιδείξει τις παρακάτω απαραίτητες δεξιότητες: Προσοχή και Παρατηρητικότητα, 

Eσυναίσθηση  και τη Δυνατότητα να λαμβάνει υπόψη του την διαφορετική οπτική γωνία του άλλου. 
 Το Professional APP ως εργαλείο, βοηθάει τους γονείς/εκπαιδευτικούς να  αναπτύξουν την 

αναστοχαστική τους ικανότητα και να δουν τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τη συμπεριφορά του 
παιδιού/μαθητή τους. Υποστηρίζει τους γονείς/εκπαιδευτικούς στην αλληλεπίδραση με τα παιδιά 
τους, ώστε να επιδείξουν και αυτοί τις παρακάτω απαραίτητες δεξιότητες: Προσοχή και 

Παρατηρητικότητα, Eνσυναίσθηση  και τη Δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη τους την διαφορετική 
οπτική γωνία των παιδιών τους. Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνονται  γονείς και εκπαιδευτικοί  να 

ανταποκριθούν συναισθηματικά στις σκέψεις και στα συναισθήματα των παιδιών τους, με 
αποτέλεσμα την αποφυγή των παρανοήσεων που οδηγούν σε συγκρούσεις. 

Ο Γονεικός Χάρτης/Χάρτης του εκπαιδευτικού βοηθάει τους γονείς/εκπαιδευτικούς να  

αναστοχαστούν για τον εαυτό τους και για το ρόλο τους. Ενθαρρύνονται να σκεφτούν για το πώς θα 
ήθελαν οι ίδιοι να είναι ως γονείς/εκπαιδευτικοί, τους παράγοντες που τους επηρεάζουν, τις εμπειρίες 

τους από το παρελθόν τους και γενικά τις σχέσεις τους. Ο Χάρτης βοηθάει ιδιαίτερα τους γονείς να 
βελτιώσουν τη σχέση τους με τα παιδιά τους, καθώς συμβάλλει να συνειδητοποιήσουν πόσο 
διαφορετικοί είναι από τα παιδιά τους ως προς τις σκέψεις, επιθυμίες τους και τα συναισθήματα τους. 

Το Two Hands  (Δύο χέρια) ως εργαλείο βοηθά γονείς και εκπαιδευτικούς να κρατήσουν την 
ισορροπία ανάμεσα στην κατανόηση της συμπεριφοράς του παιδιού τους και στη διαχείριση  αυτής 

της συμπεριφοράς. Τους βοηθά  στην ανάπτυξη της ικανότητας επιβολής ορίων και κανόνων, χωρίς 
να γίνονται αυταρχικοί και απόμακροι. Έτσι διατηρούνται υγιείς και ζεστές οι σχέσεις μεταξύ τους. 

 Τέλος, για την αξιολόγηση του προγράμματος θα χορηγηθούν ερωτηματολόγια. Για τους γονείς 

θα χορηγηθεί η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου The Strengths and Difficult Questionnaire 
του Goodman (1997), (Giannakopoulos, Dimitraki, Papadopoulou, Tzavara, Kolaitis,  Ravens-
Sieberer, & Tountas, 2013), το οποίο περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις για συναισθηματικά, κοινωνικά 

προβλήματα παιδιών 6-16 χρονών. Για τους εκπαιδευτικούς θα χορηγηθούν δύο ερωτηματολόγια. 
Το πρώτο αναφέρεται στο σχεδιασμό και δόμηση της διδασκαλίας, στους παράγοντες που 

μεσολαβούν, στις μεθόδους, στρατηγικές και τεχνικές/ παρεμβάσεις τους, ενώ το δεύτερο αξιολογεί 
τις φάσεις του αναστοχασμού τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διδασκαλία. 

Πρόκειται για ένα πολυδύναμο πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης που δεν αποτελεί θεραπεία ή 

θεραπευτική προσέγγιση αλλά στοχεύει μεταξύ άλλων να παρέχει στους συμμετέχοντες την αίσθηση 
του ανήκειν και της κοινότητας, να αναπτύξει την αναστοχαστική τους ικανότητα και να προσφέρει 

ευκαιρίες για μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων μέσα από την απόκτηση στρατηγικών. 
Εξάλλου, σύμφωνα με τους Fonagy, Gergely, Jurist, & Target (2002), όσο περισσότερο οι άνθρωποι 
μπορούν να οραματιστούν τις ψυχικές καταστάσεις στον εαυτό τους ή σε άλλους, τόσο περισσότερο 

μπορούν να εμπλακούν σε παραγωγικές, οικείες, σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις, ενώ από την 
άλλη πλευρά μπορούν να διατηρούν την αυτονομία τους και τη μοναδικότητά τους ως υποκείμενα. 

  Απαιτείται πιστοποίηση, εξαιρετική κατάρτιση και εκπαίδευση καθώς και μεγάλη προσοχή 
από την πλευρά των εκπαιδευτών, ώστε να μην παγιδευτούν σε ατομική θεραπεία, ή να κάνουν 
υπερβολική χρήση της αναστοχαστικής τους ικανότητας και να υπερ-νοητικοποιήσουν,  

αναζητώντας την πραγματικότητα πίσω από την ιστορία του γονέα/εκπαιδευτικού, τα συναισθήματα, 
τις σκέψεις και τις προσδοκίες τους. Σκοπός τους είναι να ορίσουν τη δυσκολία ή το πρόβλημα του 

γονέα/εκπαιδευτικού στις πραγματικές του διαστάσεις και να επιμένουν στην κατανόηση της 
διαφορετικής άποψης του άλλου.  

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από την 

εφαρμογή του με τη λήξη του πιλοτικού αυτού κύκλου εφαρμογής.   
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3. Συμπεράσματα 

Η προσέγγιση της Νοητικοποίησης προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών 
τρόπων αποκατάστασης και ενίσχυσης της ικανότητας ενός ατόμου να αναστοχαστεί σχετικά με τις 

σκέψεις, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του ίδιου, αλλά  και των άλλων (Mayes, 2012). Η 
αναστοχαστική λειτουργία μπορεί να διαδραματίσει μεσολαβητικό ή ρυθμιστικό ρόλο στην 

κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών σχολικής ηλικίας. Επιπλέον, υποθέτουμε ότι η 
εφαρμογή της ποιοτικής μεθοδολογίας μπορεί να μας δώσει μια πιο ολιστική εικόνα του πλούτου και 
της πολυπλοκότητας των συναισθημάτων και συμπεριφορών τόσο των γονέων/εκπαιδευτικών όσο 

και των παιδιών, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη διαπραγμάτευση κρίσιμων κοινωνικο-
συναισθηματικών ζητημάτων, όπως η  αυτορρύθμιση συναισθημάτων, η διαχείριση αρνητικών  

συναισθημάτων (π.χ. ματαίωση) για την αποφυγή συγκρούσεων και την ομαλή προσαρμογή στο 
σχολικό περιβάλλον.  

Η συλογή στοιχείων από την μέχρι τώρα έρευνα με ενήλικες και παιδιά αποδεικνύει την 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων παρεμβάσεων που βασίζονται στην προσέγγιση της 
Νοητικοποίησης και στοχεύουν στην αύξηση της Γονικής Αναστοχαστικής λειτουργίας (Suchman et 

al., 2010; Sadler et al., 2013; Luyten et al., 2017; Camoirano,2017). Φιλοδοξούμε να αξιολογήσουμε 
ην αποτελεσματικότητα και στο χώρο της εκπαίδευσης, προσφέροντας ένα pio συστημικό και 
ολιστικό μοντέλο στήριξης και υποστήριξης παιδιών, οικογενειών και εκπαιδευτικών.  
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Παπαγάλου Φωτεινή 

Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
 

Περίληψη 

Η μεταβολή στην επικοινωνία και στις ανθρώπινες σχέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

δεν άφησε ανεπηρέαστο τον χώρο της εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά συστήματα διαμόρφωσαν νέο 
πλαίσιο λειτουργίας, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η απομάκρυνση από το σχολείο και ο 
περιορισμός ανθρώπινης επαφής, που αντικαταστάθηκε από τη διαδικτυακή, ενδεχομένως 

επηρεάζουν την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση ορισμένων παιδιών/εφήβων. Η παροχή στήριξης 
στους μαθητές είναι σημαντική και ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμβάλει μέσω κατάλληλων 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. 
Η εργασία αφορά πρακτικές ενίσχυσης της κοινωνικοσυναισθηματικής διάστασης της 

μαθησιακής διαδικασίας, που συντελείται εξ αποστάσεως με σύγχρονο τρόπο στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Σκοπός είναι η στήριξη των μαθητών στον µαθησιακό και συναισθηµατικό τοµέα, 
προκειμένου να επιτευχθεί θετικό πλαίσιο ηλεκτρονικής διδασκαλίας που προάγει επικοινωνία, 

συμμετοχή, σχέσεις και συναισθηματική ευεξία. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται ενδεικτικές 
δραστηριότητες. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επικοινωνία, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, 
πρακτικές 

1. Εισαγωγή 

Η παγκόσμια υγειονομική κρίση, που βρίσκεται σε εξέλιξη και προκαλεί διεθνή ανησυχία, έχει 
αφήσει το ψυχικό της αποτύπωμα σε ολόκληρο τον κόσμο, λόγω της παρατεταμένης διάρκειας, της 

αβεβαιότητας που προκαλεί και της αιφνίδιας ανατροπής της ισορροπίας στη ζωή και την 
καθημερινότητα. 

Η έλλειψη της αίσθησης της ασφάλειας και η μεταβολή στην επικοινωνία, στις ανθρώπινες 
σχέσεις, σε σκέψεις, συναισθήματα, συνήθειες και συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας  
λειτούργησαν επιβαρυντικά και επέβαλαν προσαρμογές σε νέα πρότυπα, χωρίς να αφήσουν 

ανεπηρέαστο τον χώρο της εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά συστήματα διαμόρφωσαν νέο πλαίσιο 
λειτουργίας και η διδακτική και κοινωνική καθημερινότητα διαφοροποιήθηκαν. Από την άλλη 

πλευρά, η κρίση υποκίνησε την καινοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης, που προσαρμόστηκε, 
προκειμένου να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες και να εξακολουθήσει η πρόσβαση σε αυτό το 
παγκόσμιο κοινό αγαθό, που αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα (United 

Nations, 2020). Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων ακολούθησε η από απόσταση λειτουργία 
τους, ώστε τα σχολεία να συνεχίσουν τη μαθησιακή και, κατά το δυνατόν, την κοινωνικοποιητική 
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λειτουργία τους, η οποία περιορίστηκε, καθώς, λόγω των υγειονομικών συνθηκών, δεν ήταν δυνατή 
η πραγματοποίηση ομαδικών δράσεων και δραστηριοτήτων σε φυσικό χώρο. 

Χωρίς να αγνοείται η θετική επίδραση της ηλεκτρονικής μάθησης και μάλιστα σε έκτακτη 

ανάγκη, ούτε το γεγονός ότι η διαδικτυακή διδασκαλία είναι γενικώς μία καινοτόμος, εναλλακτική, 
πρακτική και ευέλικτη επιλογή εκπαίδευσης, η μάθηση στη σχολική τάξη είναι πιο προσωπική και 

διαδραστική και δεν αντικαθίσταται. Η νέα διαδικτυακή εκπαιδευτική συνθήκη επηρεάζει με 
διαφορετικό τρόπο τη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών. Παρότι τα παιδιά και οι έφηβοι 
έχουν ανεπτυγμένη προσαρμοστικότητα, κάθε παιδί έχει τη δική του προσωπικότητα και τον δικό 

του ψυχικό κόσµο και αντιµετωπίζει τις καταστάσεις µε τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Έτσι, ορισμένα 
από αυτά καθίστανται περισσότερο ευάλωτα σε αλλαγές της καθημερινότητά τους όπως οι αλλαγές 

επικοινωνίας και σχέσεων (United Nations, 2020). 
Η κοινωνική αποστασιοποίηση, η αναγκαστική απομάκρυνση από σχολείο, δασκάλους, φίλους 

και συμμαθητές, η αποκοπή από την «ομάδα», ο περιορισμός φυσικής κίνησης, δραστηριότητας, 

εγγύτητας, ανθρώπινης επαφής, που αντικαταστάθηκε από τη διαδικτυακή με τα συνακόλουθα 
τεχνολογικά και παιδαγωγικά εμπόδια, είναι πιθανό να επηρεάσουν την ψυχοσυναισθηματική 

κατάσταση κάποιων παιδιών/εφήβων και ενδέχεται να προκαλέσουν ανησυχία, άγχος, αγανάκτηση, 
ένταση, οξυθυμία, επιθετικότητα, αρνητικές σκέψεις, απαισιοδοξία, θυμό, αίσθημα μοναξιάς, 
αποδιοργάνωση, αδράνεια, κόπωση (Μπρούζος κ.ά., 2020). 

Αν και δεν είναι ακόμη πλήρως τεκμηριωμένη η σχέση των διαστάσεων της πανδημίας με την 
ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, αρχικές αναλύσεις ερευνών αναφέρουν πως τα παιδιά και οι 

έφηβοι επηρεάζονται σε πολλαπλά επίπεδα από την πανδημία με πιο πιθανές ψυχολογικές 
εκδηλώσεις την αυξημένη ανησυχία, ευερεθιστότητα και το άγχος (Fegert et al., 2020; Jiao et al., 
2020; Orgilιs et al., 2020). Έρευνες έδειξαν, επίσης, ότι οι έφηβοι θεωρούν την έλλειψη της δια ζώσης 

επαφής με τους φίλους τους, ως μία από τις βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
(Χατζηχρήστου κ.ά,, 20201). Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα εφαρμογής εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων με στόχο τη στήριξη της σχολικής κοινότητας και, ιδιαίτερα, των μαθητών 

(Hatzichristou et al., 2019). 
Η παροχή στήριξης σε όλους και ιδιαίτερα στους ήδη ευάλωτους μαθητές είναι σημαντική για 

την ενίσχυση και προαγωγή της ψυχικής τους ανθεκτικότητας (Meyers, Meyers, 2003). Η 
ανθεκτικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που προκύπτει από τη συστημική αλληλεξάρτηση των 
παιδιών με τις οικογένειες, τις κοινότητες και τα σχολεία τους (Σιακού, 2021). Το σχολείο δεν έχει 

μόνο μορφωτικό και κοινωνικοποιητικό ρόλο, αλλά αποτελεί και ισχυρό προστατευτικό παράγοντα, 
που στηρίζει τους μαθητές σε διάφορες περιστάσεις, με ποικίλους τρόπους και επιδιώκει την 

ενδυνάμωσή τους, προς όφελος της ψυχικής υγείας τους (Baker et al., 1997; Χατζηχρήστου κ.ά., 
2004; Zins, Elias, 2006). Το σχολείο κυριαρχεί στις ζωές των παιδιών και αποτελεί εξαιρετικά 
σημαντική πηγή φροντίδας της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η σχολική τάξη μπορεί να αποτελέσει 

ψυχικά ανθεκτική κοινότητα, που θα αναπτύξει μηχανισμούς αντιμετώπισης δύσκολων 
καταστάσεων και, ενισχύοντας τις κοινωνικοσυναισθηματικές διαστάσεις της μαθησιακής 

διαδικασίας, θα βοηθήσει τον μαθητή να νιώσει ασφάλεια, να διαμορφώσει έναν ισχυρό ψυχισμό, 
ανθεκτικό στους κραδασμούς της ζωής και να προσαρμοστεί ευκολότερα στο νέο περιβάλλον 
(Henderson, Milstein, 2008; Doll et al., 2009). Ο εκπαιδευτικός, ως θετικό υγιές πρότυπο και 

«σημαντικός άλλος», μέσα από την προσωπική σχέση με τους μαθητές του μπορεί να συμβάλει στην 
προαγωγή της επικοινωνίας και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης σχέσεων στις πρωτόγνωρες 

καταστάσεις, προσφέροντας φροντίδα, ενδιαφέρον, κατανόηση και συναισθηματική καθοδήγηση 
στους μαθητές της ηλεκτρονικής τάξης και εφαρμόζοντας κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Doll et al., 2009; Henderson, Milstein, 2008). 

Η παρούσα εργασία αφορά πρακτικές ενίσχυσης της κοινωνικοσυναισθηματικής διάστασης 
της μαθησιακής διαδικασίας, που συντελείται εξ αποστάσεως με σύγχρονο τρόπο για μαθητές 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός είναι η στήριξη όλων των μαθητών στον µαθησιακό και 
συναισθηµατικό τοµέα, ιδιαίτερα αυτών που εμφανίζουν κάποιο βαθμό ευαλωτότητας. Ζητούμενο 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

553 

είναι να επιτευχθεί θετικό πλαίσιο ηλεκτρονικής διδασκαλίας, που προάγει τη μάθηση, την 
επικοινωνία, τη συμμετοχή και ενισχύει τους δεσμούς, τις σχέσεις, τη συνοχή της τάξης και τη 
συναισθηματική και διανοητική ευεξία και ευημερία. Παρουσιάζονται ενδεικτικές εκπαιδευτικές 

πρακτικές, προσεγγίσεις και δραστηριότητες ως προστατευτικοί παράγοντες, που μπορούν να 
ενσωματωθούν στον ιστό των καθημερινών πρακτικών στις εικονικές τάξεις. Οι πρακτικές 

σχετίζονται με διαμόρφωση θετικού κλίματος, με διδακτικές/παιδαγωγικές προσεγγίσεις και με 
δραστηριότητες που ευνοούν την εμπλοκή και επικοινωνία των μαθητών και την έκφραση 
συναισθημάτων, δίνουν αίσθηση σταθερότητας και ελέγχου των πραγμάτων και αποπνέουν 

αισιοδοξία. 

2. Εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση: πρακτικές μαθησιακής και ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης 

Για την επίτευξη τόσο της ψυχικής ανθεκτικότητας όσο και της μάθησης στις ιδιαίτερες 
συνθήκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι σημαντική η διαμόρφωση κλίματος ασφαλούς για 

όλους τους μαθητές, η βελτίωση της ποιότητας των διαπροσωπικών σχέσεων και η διασφάλιση της 
συμμετοχής στο ηλεκτρονικό μάθημα με κατάλληλα σχεδιασμένο υλικό (Doll et al., 2009; Ραλλιάς, 

Αναστασιάδης, 2015; Λιοναράκης κ.ά., 2020). Το κλίμα στην ηλεκτρονική αίθουσα χρειάζεται να 
είναι θετικό και επωφελώς αλληλεπιδραστικό και δημιουργικό (Markova et al., 2017).  

Οι τάξεις που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών δίνουν δυνατότητες 

ενεργοποίησης, δραστηριοποίησης, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, προσφέρουν διεξόδους 
δημιουργίας, έκφρασης και διαλόγου και παρέχουν ευκαιρίες για αυτενέργεια, επιβεβαίωση των 

προσπαθειών και καταξίωση (Doll et al., 2009). Οι πρακτικές αυτές κρατούν σε εγρήγορση τα παιδιά 
και λειτουργούν υποστηρικτικά, προκειμένου αυτά να βρουν τις ισορροπίες τους στον νέο τρόπο 
ζωής και εκπαίδευσης με την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Επίσης, βοηθούν τους μαθητές να 

αναπτύξουν γνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητες (Χατζηχρήστου, 2011). Ακόμη, δίνουν το 
μήνυμα ότι η ηλεκτρονική τάξη αποτελεί ομάδα, όπου υπάρχει συνεργασία, αλληλοϋποστήριξη, 
εμπιστοσύνη, αποδοχή, αγάπη και ενσυναίσθηση και βοηθούν τα παιδιά να αναπτύσσουν θετικά 

συναισθήματα, αυτοπεποίθηση και να διατηρούν την ηρεμία και αισιοδοξία τους. 
Ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας, υιοθετούνται εκείνες που ευνοούν τη συμμετοχή και 

επικοινωνία μαθητών (διαλογική, διερευνητική, ομαδοσυνεργατική) και δημιουργούν θετικό κλίμα 
(Χατζηχρήστου κ. ά., 2004). 

Σημαντικό για τη στήριξη των μαθητών είναι το σχολείο να διατηρήσει σταθερές τις ημερήσιες 

δραστηριότητές του και την «κανονικότητά» του, την οποία έχουν ανάγκη οι μαθητές, αλλά και οι 
οικογένειές τους μέσα στη ρευστότητα των καταστάσεων που βιώνουν (Μαγκλάρα, Λαζαράτου, 

χ.χ.). 
Οι οργανωμένες και δομημένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες βοηθούν τους 

μαθητές να μετριάζουν την αρνητική επίδραση των αγχογόνων καταστάσεων και μπορεί να 

οδηγήσουν σε αποτελεσματική αλλαγή της κοινωνικής επικοινωνίας και σε βελτίωση της 
ετοιμότητας των μαθητών για αντιμετώπιση δυσκολιών και προσαρμογή σε αντίξοες συνθήκες 

(Telzrow et al., 2000; Δημητριάδου κ.ά., 2012). 
Για τη δόμηση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία 

της πλατφόρμας Webex για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (share, annotate, polling, 

whiteboard, chat) αλλά και εργαλεία ασύγχρονης πλατφόρμας (π.χ. e-me) για τη δημιουργία 
δραστηριοτήτων, που θα αξιοποιηθούν στο περιβάλλον της σύγχρονης ηλεκτρονικής διδασκαλίας 

(InteractiveVideo, Quiz, Collage, MemoryGame, Timeline κ.ά.). Επίσης, χρησιμοποιούνται το 
διαδίκτυο (ιστοσελίδες, βίντεο κτλ), ασκήσεις/δραστηριότητες εκτός υπολογιστικού περιβάλλοντος 
(εργαλεία/λογισμικά Web 2.0.) και προγράμματα/εφαρμογές Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint). 
Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται στη συνέχεια, αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα, 

που μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινή διδακτική πρακτική και αφορούν τόσο την άμεση 
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ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών με τη ανάπτυξη διαλόγου, συζητήσεων, παιχνιδιού κ.ά. όσο 
και την έμμεση, μέσα από δραστηριότητες που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο και 
αξιοποιούν τη «δύναμη της διδασκαλίας» (teaching power) (Tussman, 1977). Οι προτεινόμενες 

δραστηριότητες αντιστοιχούν σε όλο το φάσμα της στοχοθεσίας (Bloom, 1956). Προσαρμόζονται 
στο ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η εφαρμογή τους 

μπορούν να γίνουν με διεπιστημονική συνεργασία του εκπαιδευτικού ειδικότητας με τον ψυχολόγο 
και τον κοινωνικό λειτουργό του σχολείου, για την ολόπλευρη προσέγγιση των αναγκών και της 
ενδυνάμωσης των μαθητών. 

2.1. Δραστηριότητες συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα 

Αναγνώριση συναισθημάτων. Ο εκπαιδευτικός ανιχνεύει τις ανάγκες των μαθητών και τους 

διευκολύνει να κατανοήσουν τα νέα δεδομένα, να μοιραστούν προβληματισμούς, ανησυχίες, απορίες 
και συναισθήματα, θετικά και αρνητικά και να αισθανθούν ότι το σχολείο και ο εκπαιδευτικός 
μπορούν να τους παρέχουν στήριξη (Χατζηχρήστου κ.ά., 20202). Ενθαρρύνονται οι συζητήσεις στην 

τάξη, με σκοπό να στραφεί η προσοχή από μια αγχωτική μνήμη σε επίγνωση της πραγματικότητας 
και να γίνει αποδεκτό ότι η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη για όλους και τα συναισθήματα ανησυχίας, 

φόβου και άγχους είναι φυσιολογικά (Χατζηχρήστου κ.ά., 20202). Τα θέματα συζήτησης αντλούνται 
από τα μαθήματα (π.χ. ιστορία, λογοτεχνία, τέχνη, γυμναστική), το αξιακό σύστημα (συνεργασία, 
ομαδικότητα, φιλία), την επικαιρότητα (αλληλεγγύη) και τους προβληματισμούς των μαθητών. Ο 

εκπαιδευτικός ακούει με προσοχή και δίνει σαφείς πληροφορίες πρόσφατες, επιστημονικά έγκυρες 
και παιδαγωγικά ενδεδειγμένες, από επίσημους φορείς, βοηθώντας να διακρίνουν οι μαθητές αυτό 

που συμβαίνει από εκείνο που φαντάζονται ή φοβούνται, ώστε να μην υποβαθμίζονται οι συνέπειες 
της δύσκολης συνθήκης ούτε να μεγεθύνονται παράλογοι φόβοι, αλλά να παρουσιάζονται οι 
πραγματικές διαστάσεις της κατάστασης και να προλαμβάνονται ή περιορίζονται αρνητικά 

συναισθήματα και συμπεριφορές. Επίσης, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει την κρίση ως ευκαιρία 
επαναπροσδιορισμού και προσωπικής βελτίωσης και προκαλεί συζητήσεις για τη σημασία της 
επικοινωνίας, ευελιξίας και προσαρμοστικότητας σε νέες συνθήκες (Σιακού, 2021; Γαλανάκη, 2021). 

Έκφραση συναισθημάτων. Δίνονται ευκαιρίες ατομικής ή συνεργατικής έκφρασης των 
συναισθημάτων των μαθητών, σε ασφαλές προστατευτικό περιβάλλον, χωρίς πίεση. Λαμβάνονται 

υπόψη οι ευάλωτες ομάδες μαθητών. Εκτός από τον λόγο, γραπτό και προφορικό, οι μαθητές έχουν 
δυνατότητες έκφρασης με ζωγραφική, λογοτεχνία, παιχνίδι ρόλων, παιγνιώδεις δραστηριότητες, 
θεατρικά δρώμενα, μουσική και Τ.Π.Ε.. Είναι σημαντικό τα παιδιά να εκφράσουν θετικά 

συναισθήματα, που θα τα εμπνεύσουν και θα ενδυναμώσουν τις σχέσεις τους, όπως η χαρά, η 
ευχαρίστηση, ικανοποίηση, η ελπίδα, το χιούμορ και το γέλιο. (Γαλανάκη, 2021). Για παράδειγμα, 

γράφουν κείμενο για τη φιλία, ζωγραφίζουν την αγάπη, δημιουργούν δρώμενο για την αλληλεγγύη 
και αλληλοϋποστήριξη, μια παρουσίαση PowerPoint με θέμα την ομαδικότητα και συνεργασία, 
συντάσσουν κείμενα δημιουργικής γραφής για το πότε νιώθουν καλά στην τάξη τους, τα δυνατά 

στοιχεία τους, τι θα τους βοηθούσε αυτήν την περίοδο στην τάξη, τι θέλουν να κρατήσουν από αυτήν 
τη χρονιά που θα τους κάνει πιο δυνατούς, ποιες σκέψεις τους βοηθούν, τι προτείνουν στους 

συμμαθητές για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ποιοι είναι οι στόχοι και τα όνειρά τους για το 
μέλλον (Χατζηχρήστου κ.ά., 20202). Τα παιδιά παρωθούνται να αναγνωρίσουν τη σημασία των 
σχέσεων, την ευελιξία και προσαρμοστικότητα των ομάδων, να πιστέψουν στις προσωπικές τους 

πηγές δύναμης και να αξιοποιούν πηγές στήριξης. Ενθαρρύνονται συζητήσεις με μελλοντικό 
ορίζοντα, που αποτελούν κινητήριο δύναµη και στοιχείο που δίνει αίσθηση προοπτικής και 

αισιοδοξίας (Σιακού, 2021; Χατζηχρήστου κ.ά., 20202). Ακόμη, δημιουργούν ψηφιακές αφίσες με 
μηνύματα αισιοδοξίας, βίντεο με συνθήματα για τη δύναμη της επικοινωνίας, γελοιογραφία με θετικό 
μήνυμα για συμμαθητές, χιουμοριστικά σκίτσα με φίλους που συνομιλούν στο τηλέφωνο,  ψηφιακά 

κόμικς σκηνών γέλιου και διασκέδασης με φίλους, προκειμένου να αποφορτιστούν από 
συναισθήματα που δημιουργεί η βαρύτητα και η σοβαρότητα του θέματος (Δεγγλέρη, κ.ά., 2011).  
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Πρόληψη και ενημέρωση. Ενθαρρύνεται η εμπλοκή των μαθητών σε συμμετοχικές δράσεις 
ενημέρωσης, που ενισχύουν τους δεσμούς τους. Συναποφασίζονται δραστηριότητες πρόληψης, όπως 
συλλογή έγκυρου και κατάλληλου γραπτού και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού για την 

πανδημία και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ψυχολογία του ατόμου: α) άρθρα, ομιλίες, 
συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, έρευνες. β) παρουσιάσεις, βίντεο, διαφημιστικά spots, αποσπάσματα 

τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών. Ενημερωτικό υλικό, ηλεκτρονικό ή έντυπο, μπορεί να 
δημιουργήσουν και οι μαθητές (π.χ. αφίσα, σκίτσα, κόμικς, κατάλογο οδηγιών με εικόνες). 

Ένταξη σε σχολικό δίκτυο. Επειδή η επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 

ψυχικής ευρωστίας, μπορεί να δημιουργηθεί σχολικό δίκτυο, που θα προωθήσει την επικοινωνία με 
μαθητές άλλων σχολείων και θα δώσει την αίσθηση του «ανήκειν» σε ένα υποστηρικτικό δίκτυο, με 

ποικίλη θεματολογία, που στρέφει το ενδιαφέρον σε γόνιμες δράσεις (π.χ. «Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο», «Τα έθιμα του τόπου μου», «Δημιουργίες Web 2.0»). 

2.2. Δραστηριότητες γνωστικού τομέα 

Μάθηση και αλληλεπίδραση. Για την προαγωγή της μάθησης και την αποτελεσματική εξ 
αποστάσεως επικοινωνία, είναι αναγκαία, η διδακτική αλληλεπίδραση και η παροχή ερεθισμάτων, 

με παρακίνηση και υποστήριξη για ενεργή συμμετοχή των μαθητών και ανάδειξη των ικανοτήτων 
τους. Σε αυτήν την κατεύθυνση αξιοποιούνται τα εργαλεία της πλατφόρμας σύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης της Webex. Παραδείγματα δραστηριοτήτων: 

-Annotate. Άσκηση Σ/Λ με χρήση των συμβόλων  και Χ. Συμπλήρωση κενών με το εργαλείο 
Tτ. Διερεύνηση και υπογράμμιση με έγχρωμες γραμμές. Ομαδοποίηση με σχήματα (τετράγωνο, 

κύκλο). Συσχετισμοί εννοιών με βελάκια. Σημείωση διαδρομών με γραμμές. Σχεδίαση σε χάρτη. 
Σημείωση σημαντικών γεγονότων σε χρονογραμμή κτλ. 

-Polling. Από σειρά αντικειμένων εντοπίζονται αυτά που ταιριάζουν ή δεν ταιριάζουν. 

Προσομοίωση, π.χ. με επιλογή απαντήσεων που θα έδινε ο Κολόμβος. Σύντομη γραπτή απάντηση 
σε ανοιχτή ερώτηση για το μάθημα. Δημιουργική γραφή/έκφραση: π.χ. συμπλήρωσε τους στίχους, 
γράψε σύνθημα για τη δύναμη της ομάδας. Δίνεται σειρά παραδειγμάτων και στην ανοιχτή ερώτηση 

γράφεται ο κανόνας. Σε συνδυασμό με διαμοιρασμό (Share) κειμένου, βίντεο, σχήματος, 
γραφήματος, εικόνας δίνονται απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις. Συγκρίνονται εικόνες/γραφήματα 

κ.ο.κ. 
-Chat. Καταιγισμός ιδεών (τι σας φέρνει στον νου ή εικόνα, ο τίτλος κτλ). Προβολή κειμένου, 

εικόνας κτλ με Share, σχετικές οδηγίες/ερωτήσεις και αντίστοιχες απαντήσεις στο Chat. Γράφονται 

απόψεις, προτάσεις λύσεων, απαντήσεις σε διλημματικές ερωτήσεις (τι θα επέλεγες), εναλλακτικές 
υποθέσεις (τι θα γινόταν αν). Δίνεται ένα παράδειγμα για το μάθημα, δύο λέξεις/χαρακτηρισμοί για 

κάτι, σύντομος ορισμός, ένα επιχείρημα, τίτλος/πλαγιότιτλος, ένας στόχος των παιδιών, τι 
οραματίζονται, το κυρίαρχο συναίσθημα κ.ο.κ. 

-Share. Δείχνουμε και διαχειριζόμαστε κάτι μόνο του (εικόνες, κείμενα, βίντεο, ιστότοπους και 

φύλλα εργασίας) ή σε συνδυασμό. Γίνονται: διαμοιρασμός ιστοσελίδων με υλικό αρχειακό, 
κειμενικό, εικονιστικό, μουσικό, προσομοίωση μάχης, φυσικού φαινομένου, πειράματος (π.χ. 

επίδρασης των βάσεων στο χρώμα των δεικτών), on line διαδραστικές ασκήσεις (από Φωτόδεντρο ή 
άλλους ιστοτόπους), εκπαιδευτικά παιχνίδια (π.χ. σταυρολέξα, παζλ). 

-Ασπροπίνακας. Έχει χρήση ηλεκτρονικού πίνακα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

καταιγισμό ιδεών (π.χ. σκεφτείτε ένα ομαδικό παιχνίδι). 
-Meeting Room. Εδώ γίνονται τα Share, Annotate, Polling, κάθε είδους ερωτήσεις (γνώσης, 

κατανόησης, εφαρμογής, ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης, συγκλίνουσες, αποκλίνουσες, κλειστές, 
ανοιχτές, απλές, σύνθετες, κριτικής σκέψης, διλημματικές, υποθετικές κτλ.), αναγωγές στη σύγχρονη 
πραγματικότητα και συζητήσεις στην ολομέλεια της τάξης. Οι μαθητές μιλούν «σηκώνοντας» το 

ηλεκτρονικό χέρι, επικοινωνούν και σχολιάζουν στο Chat, διατυπώνουν απορίες στο Q & A, όπου 
απαντά και ο εκπαιδευτικός. 
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Κοινωνική και ενσυναισθητική επικοινωνία-Εργασία σε ομάδες. Επειδή η δυναμική της ομάδας 
πλήττεται από την κρίση, είναι ανάγκη να αποτελεί εστία του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων, προκειμένου οι μαθητές να νιώθουν ότι ανήκουν σε ομάδα, βασική ανάγκη της 

ηλικίας τους και να διατηρήσουν ανθρώπινους δεσμούς, που θα τους βοηθήσουν να έχουν θετική 
οπτική για το μέλλον. Για την ενδυνάμωση της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διεργασίας σημαίνοντα 

ρόλο διαδραματίζει η θεωρία της ενσυναίσθησης και η καλλιέργεια θετικών διαπροσωπικών 
σχέσεων, οι οποίες συμβάλλουν στο ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον και στη δημιουργία κινήτρων 
(Holmberg, 2005). Η ενδυνάμωση της κοινωνικής και ενσυναισθητικής επικοινωνίας των μαθητών 

διευκολύνεται με δραστηριότητες στα Breakout Sessions, που αποτελούν πλαίσιο αλληλεπίδρασης 
και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, εντός του οποίου έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τη 

συναισθηματική τους νοημοσύνη, να αναπτύξουν δράσεις, να πάρουν αποφάσεις, να δώσουν λύσεις 
και να επιβραβευθούν για την προσπάθεια (Δημητριάδου κ.ά., 2012). Στα Breakout Sessions οι 
μαθητές λειτουργώντας ομαδικά απαντούν σε ερωτήσεις/ασκήσεις/μελέτη περίπτωσης (για το 

μάθημα, για την άποψη/στάση τους απέναντι σε κάτι), διερευνούν, μετασχηματίζουν (κείμενο 
γραπτό, εικονιστικό, πολυτροπικό) πραγματεύονται έννοιες (αγάπη, συναλληλία ή άλλες σχετικές με 

το μάθημα), επιλύουν πρόβλημα, προετοιμάζονται για Polling, αγώνα επιχειρηματολογίας, παιχνίδι 
ρόλων που θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια, προετοιμάζουν ρεπορτάζ, ραδιοφωνική/τηλεοπτική 
εκπομπή για ένα ζήτημα του μαθήματος (π.χ. μάχη), ερωτήσεις για συνέντευξη (π.χ. από τον Einstein) 

κ.ά. 
Ψηφιακές πολυτροπικές δημιουργίες. Αναφορικά με την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών για την ενεργή συμμετοχή τους, η οποία αποτελεί προϋπόθεση επικοινωνίας και 
διατήρησης/βελτίωσης σχέσεων, αξιοποιείται η εκπαιδευτική τεχνολογία για πολυαισθητηριακές 
ευχάριστες δραστηριότητες (Ραλλιάς, Αναστασιάδης, 2015). Οι μαθητές μαθαίνουν παίζοντας, 

συμπληρώνοντας διαδραστικές δραστηριότητες από ψηφιακά αποθετήρια και αρχεία (π.χ. 
Φωτόδεντρο, ΕΡΤ), άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους ή εκπαιδευτικά λογισμικά: ασκήσεις 
αντιστοίχισης, σωστού/λάθους, συμπλήρωσης κενών, πολλαπλών επιλογών. Ανάλογα με τις 

ψηφιακές δεξιότητές τους, κινητοποιούνται και συνεργατικά συμπληρώνουν/δημιουργούν πίνακες, 
καταλόγους σε αρχείο Word, Excel, πολυτροπικά κείμενα σε PowerPoint, αφίσα, κολάζ, πόστερ, 

εννοιολογικούς χάρτες, λεύκωμα με φωτογραφίες για το θέμα που εξετάζουν, ψηφιακή βιβλιοθήκη, 
μουσείο ή ιστολόγιο, εκπαιδευτικά κόμικς, προσεγγίζοντας βιωματικά και ομαδικά το αντικείμενο 
που εξετάζουν. 

Παιγνιώδεις δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι ενθαρρύνεται χωρίς να υποκαθίσταται 
το σχολικό πρόγραμμα, καθώς οι δραστηριότητες ψυχαγωγίας είναι σημαντικές για τη δημιουργία 

ευχάριστου κλίματος, μικρού «διαλείμματος», την αποφόρτιση/χαλάρωση των μαθητών, τη 
βελτίωση σχέσεων και τη διαχείριση με θετικό τρόπο ενδεχόμενων αρνητικών συναισθημάτων. 
Δραστηριότητες με χρήση ελεύθερων διαδικτυακών εργαλείων, οι οποίες συντελούν στο θετικό 

μαθησιακό κλίμα, είναι τα κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, ηλεκτρονικά παζλ, κολάζ, συννεφόλεξα,, 
παιχνίδια μνήμης, «κρεμάλα» κ.ά.. Τέτοιου τύπου δραστηριότητες συμβάλλουν στη δημιουργία 

ευχάριστων στιγμών και συναισθημάτων σχετικά με το σχολείο και την τάξη είτε είναι ηλεκτρονική 
είτε φυσική. 

Ανάληψη ευθύνης δράσης. Η ανάληψη ευθύνης για δράσεις δίνει την αίσθηση ελέγχου στα 

πράγματα και βοηθά στη συνεργασία, αλλά και στη διατήρηση της ηρεμίας (Χατζηχρήστου κ.ά., 
20202). Δίνονται για εκπόνηση στους μαθητές συνθετικές εργασίες, μικρά σχέδια εργασίας (project) 

και κατασκευές με εργαλεία Web 2.0 (αφίσα, πόστερ, χρονογραμμή κ.ά.), που βοηθούν τους μαθητές 
να αυτοπροσδιορίζονται θέτοντας προσωπικούς στόχους μάθησης και να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες στην τάξη τους. Για παράδειγμα, οι μαθητές συνεργάζονται  διαδικτυακά σε μικρές 

ομάδες και δημιουργούν μια αφίσα είτε με περιεχόμενο σχετικό με τον ρόλο των σχέσεων στη 
διαχείριση δύσκολων καταστάσεων είτε με τα βασικά σημεία της ενότητας του μαθήματος. 
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3. Συμπέρασμα 

Το σχολείο είναι σημαντικό να καλλιεργεί κουλτούρα συνεργασίας, επικοινωνίας και να 
προωθεί την αίσθηση της κοινότητας. Η ανάπτυξη «συνεργατικής κουλτούρας» σε ένα σχολικό 

περιβάλλον που νοιάζεται για την ψυχική υγεία των μαθητών επηρεάζει την οικολογία της τάξης ως 
προς την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητάς της (Χατζηχρήστου κ. ά., 2004; Doll et al., 2009). 

Είναι βασικό το σχολείο να παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες αποφόρτισης μέσα από παραγωγικές 
δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και ευκαιρίες καταξίωσης των μαθητών, 
ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους και ενδυνάμωσης σχέσεων. 

Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντες που μεταδίδουν 
στους μαθητές και τις οικογένειές τους μηνύματα ασφάλειας, σταθερότητας, πολύ χρήσιμα και 

ουσιαστικά μέσα στο ρευστό κλίμα της υγειονομικής  κρίσης. Για την αποτελεσματικότερη επίτευξη 
των προαναφερόμενων θεωρείται σημαντική η συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες, τους 
ψυχολόγους, τους κοινωνιολόγους των σχολείων και, όταν υπάρχει ιδιαίτερη επιβάρυνση και 

κρίνεται απαραίτητο, με υποστηρικτικές δομές, όπως τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και άλλες δομές ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. 

Αναγκαία είναι, ακόμη, η υποστήριξη και κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσω επιμορφωτικών 
δράσεων με αντικείμενο τόσο τη χρήση του περιβάλλοντος της σύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης όσο και την ψυχική ανθεκτικότητα, για την οποία θα πρέπει να ενημερώνονται και οι 

γονείς/κηδεμόνες, προκειμένου οι «σημαντικοί μεγάλοι» να μπορούν να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των παιδιών (United Nations, 2020). 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των ανθεκτικών σχολικών τάξεων, εικονικών ή φυσικών, είναι 
η ευελιξία τους σε ιδιαίτερες συνθήκες, αναφορικά με τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τις 
διαδρομές μάθησης. Έτσι γίνονται πιο λειτουργικές και δυναμικές, περισσότερο αποτελεσματικές 

στην εκπλήρωση της αποστολής τους και αποκτούν μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας, για να 
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των μαθητών, της σχολικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. 
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Περίληψη  

Η παρούσα εργασία μελετά τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

αναφορικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων του νομού 
Αττικής. Η καταγραφή  και η ανάλυση των απόψεων των εκπαιδευτικών, αναφορικά με την 
επικοινωνιακή διευθυντική συμπεριφορά, αποτελούν το βασικό σκοπό της παρούσας μελέτης. 

Βασικοί άξονες του ερωτηματολογίου αποτέλεσαν: οι δεξιότητες ακρόασης, οι προστριβές, τα 
εμπόδια, τα δίκτυα επικοινωνίας, η αποτελεσματικότητα των συναντήσεων και οι επικοινωνιακοί 

ρόλοι των διευθυντών/τριών. Οι βασικοί αυτοί άξονες αποτελούν και τους επιμέρους στόχους της 
έρευνας και συνιστούν ταυτόχρονα τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων (σύμφωνα με 

τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών) παρουσιάζουν μεικτές (θετικές και αρνητικές) επικοινωνιακές 
συμπεριφορές σε όλες τις διαστάσεις διευθυντικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς. 

 
Λέξεις κλειδιά: Επικοινωνία, εμπόδια επικοινωνίας, αποτελεσματική επικοινωνία 

1. Εισαγωγή 

Μια από τις λειτουργίες κλειδιά σε έναν οργανισμό, που συμβάλλει τα μέγιστα στην επίτευξη 
των οργανωσιακών στόχων, είναι η επικοινωνία. Η σημασία της επικοινωνίας στη διοίκηση των 

σύγχρονων οργανισμών, διαπροσωπικής και οργανωσιακής, τονίζεται από το σύνολο της σύγχρονης 
βιβλιογραφίας (Hardy, Hobbs & Bham, 2020. Ασπρίδης, Τσέλιος & Ρωσσίδης, 2018. Robbins, 
Coulter & Decenzo 2017.  Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2016. Μπουραντάς, 2015. Burke & 

Barron, 2014. Burke, 2014. Schermerhorn, 2012. Βακόλα & Νικολάου, 2012. Robbins και Judge, 
2011. Πετρίδου, 2011. Gordon & Alston, 2010.  Glanz, 2006. Κέφης, 2005. Ζαβλανός, 1998). 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία μπορούμε να αντλήσουμε ένα μεγάλο αριθμό ορισμών για την 
επικοινωνία. Ο Schermerhorn (2012: 490) αναφέρει πως η επικοινωνία είναι μια διαπροσωπική 
διαδικασία αποστολής και λήψης συμβόλων που έχουν συνημμένα μηνύματα. Το Σώμα Γνώσεων 

της Ένωσης Διευθυντών Έργου (APMBok-Association of project Managers Body of Knowledge) 
ορίζει την επικοινωνία ως την παράδοση, την παραλαβή, την επεξεργασία και την ερμηνεία 

πληροφοριών. Οι πληροφορίες μπορούν να μεταφέρονται προφορικά, γραπτά, ενεργητικά, παθητικά, 
επίσημα, ανεπίσημα, συνειδητά ή ασυνείδητα (στο Burke & Barron, 2014: 290). 

https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-education-during-covid-19-and-beyond
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-education-during-covid-19-and-beyond
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Οι Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς (2016: 618) κάνουν λόγο για μια διακριτή λειτουργία του 
οργανισμού και επικεντρώνονται κυρίως στην εσωτερική επικοινωνία, η οποία συνίσταται σε ένα 
σύστημα θεσμοθετημένων ενεργειών που αφορούν την άμεση επικοινωνία μεταξύ της Διοίκησης της 

Επιχείρησης ή των οργανωτικών μονάδων και των εργαζομένων. Σύμφωνα με τους ίδιους αποτελεί 
μια βασική λειτουργία της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού μέσω αυτής μπορούν να 

επηρεαστούν οι στάσεις και οι συμπεριφορές των εργαζομένων σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.  
 Η επιτυχημένη επικοινωνία, δηλαδή η αποτελεσματική επικοινωνία, αποτελεί προϋπόθεση, 

προκειμένου να υπάρξει επίδραση στη συμπεριφορά των αποδεκτών, το οποίο είναι και το 

ζητούμενο. Μέσω της αποτελεσματικής επικοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί η οργανωσιακή αλλαγή, 
αφού μόνο με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητή η ανάγκη για αλλαγή (Hardy και συν. 2020: 17. 

Fullan, 2001: 31). Σε επιθυμητό επίπεδο, μια ιδανική κατάσταση θα ήταν η επικοινωνία να είναι 
ταυτόχρονα αποτελεσματική και αποδοτική. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντα και ενίοτε μια 
αποτελεσματική επικοινωνία δεν είναι πάντα αποδοτική ή και αντίστροφα.  

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ανασχετικοί παράγοντες της αποτελεσματικής και 
αποδοτικής επικοινωνίας τόσο οι διευθυντές/τριες οργανισμών, όσο και το προσωπικό, θα πρέπει να 

γνωρίζουν τα βασικότερα εμπόδια της αποτελεσματικής επικοινωνίας, με σκοπό να λειτουργήσουν 
σε μεγαλύτερο βαθμό προδραστικά. Αυτά σχετίζονται με: 

• Την αντίληψη (perception), τη διαδικασία μέσω της οποίας δίνουμε νόημα στο περιβάλλον 
μας, οργανώνοντας και ερμηνεύοντας αισθητηριακές εντυπώσεις (Robbins και συν. 2012: 
461-2). 

• Την πληροφοριακή υπερφόρτωση (information overload). 

• Τα ίδια τα συναισθήματα, τα οποία τον τρόπο που ερμηνεύεται το μήνυμα από τον δέκτη.  

• Με το φόβο επικοινωνίας 

• Τη σιωπή, η οποία σχετίζεται με την επιλογή των εργαζομένων να αποσιωπήσουν τόσο 
πληροφορίες όσο και τις δικές τους προτάσεις, ιδέες, συναισθήματα και απόψεις, δείχνοντας 
μια διστακτικότητα (Milliken, Morrison & Hewlin, 2003 στο Βακόλα και Νικολάου, 2012: 

353).  

• Τη γλώσσα, όπου τα σημαινόμενα κάθε μηνύματος διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Η ίδια 
λέξη αποκτά διαφορετική σημασία από άνθρωπο σε άνθρωπο. Συνήθως ο/η αποστολέας έχει 
την εσφαλμένη εντύπωση ότι και ο/η αποδέκτης θα αποδώσει την ίδια σημασία στο μήνυμα 
που αυτός/η στέλνει. 

• Το φύλο, όπου ένα μήνυμα μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά από τις γυναίκες και τους 
άντρες εκπαιδευτικούς.  

• Με το σκοπό, το περιεχόμενο των μηνυμάτων και την κακή επιλογή καναλιών.  

• Τους πολιτισμικούς φραγμούς, οι οποίοι προκύπτουν: από τη σημασιολογία των λέξεων, από 
τις συνδηλώσεις των λέξεων, από τη διαφορά στον επιτονισμό και από την ανοχή των 
συγκρούσεων και των μεθόδων επίλυσής τους (Robbins και Judge, 2011: 346-7).  

• Τις σχέσεις μεταξύ του αποστολέα και του αποδέκτη δημιουργούν πολλές φορές εμπόδια στη 
μεταξύ τους επικοινωνία (Μπουραντάς, 2015: 542-3) 

Σε καθημερινό επίπεδο οι διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων επικοινωνούν, τυπικά και μη, 
με το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό, τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου, με τους γονείς και 
κηδεμόνες των μαθητών/ριών, με άλλες σχολικές μονάδες και με διάφορους φορείς. Αντιμετωπίζουν 

παράπονα, ζητήματα, προβλήματα συγκρούσεις αλλά διαχειρίζονται επίσης και το μοίρασμα της 
γνώσης. Ενθαρρύνουν τους/τις εκπαιδευτικούς, επεξεργάζονται δεδομένα, προγραμματίζουν, 

σχεδιάζουν, εκτιμούν καταστάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα και διαμορφώνουν την 
κουλτούρα της σχολικής μονάδας. Μια από τις πιο βασικές διαστάσεις της επικοινωνίας στους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς σχετίζεται με τη διαχείριση της γνώσης, δηλαδή τη συστηματική 

συγκέντρωση γνώσεων και το μοίρασμα αυτών (Glanz, 2006: xvi). Σύμφωνα με τον Fullan (2017: 
xv) τα βαθιά μαθησιακά αποτελέσματα, εκτός των άλλων, στηρίζονται στην επικοινωνία και τη 
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συνεργασία. Συμπερασματικά, ότι γίνεται στη σχολική μονάδα σχετίζεται με την επικοινωνία, από 
την πρώτη «καλημέρα» έως τη διαχείριση της πιο περίπλοκης αλλαγής (Hardy, Hobbs & Bham, 
2020. Ράπτης & Ψαράς, 2015. Harris, 2014. Σαΐτη και Σαΐτης, 2011).  

Κανείς δεν μπορεί να διοικήσει έναν εκπαιδευτικό οργανισμό εάν δεν διαθέτει γνώσεις σε 
επικοινωνιακές δεξιότητες και πρακτικές και την ικανότητα να τις χρησιμοποιήσει. Οι 

διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» που θα πρέπει να δημιουργήσουν 
ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και σεβασμού στους ανθρώπους του οργανισμού, στο εσωτερικό και 
εξωτερικό περιβάλλον, με βασικό σκοπό την ανάπτυξη μιας ποιοτικής επικοινωνίας. Σε ένα πιο 

εξεζητημένο επίπεδο, θα πρέπει οι ίδιοι/ες να διερευνήσουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την 
ποιότητα της επικοινωνιακής σχέσης που υπάρχει μεταξύ τους (Gorton & Alston , 2010: 117). Τα 

αποτελέσματα μπορεί να αναδείξουν πως το σχολείο θα μπορούσε να βελτιώσει την επικοινωνία και 
ίσως η επικοινωνιακή συμπεριφορά των διευθυντών/ριών δεν γίνεται αντιληπτή όπως οι ίδιοι 
πιστεύουν. Μια τέτοια έρευνα θα οδηγούσε τους/τις διευθυντές/ριες να οικοδομήσουν μια 

προσωπική και υπηρεσιακή εμπιστοσύνη και μέσα από μια πειθαρχημένη συνεργασία να αναπτύξουν 
τεχνικές για τη βελτίωση της επικοινωνίας και του κλίματος και (Middlewood, Abbot & Robinson, 

2018: 38-39). 
Στις μέρες μας, με τη ραγδαία πρόοδο των ηλεκτρονικών μέσων, το πεδίο των σχολικών 

μονάδων γίνεται όλο και περισσότερο «ηλεκτρονικό». Η ταυτόχρονη παρουσία της Covid 19, 

ανέδειξε την ανάγκη ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων και δει ψηφιακών δεξιοτήτων, όλων των 
εκπαιδευτικών και κυρίως των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων.  

Οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά: α) τη χρήση εργαλείων των νέων 
ηλεκτρονικών μέσων, η οποία χρήση μπορεί να κυμαίνεται από μια απλή εφαρμογή έως 
εξειδικευμένη υποστήριξη (τα δύο άκρα του συνεχούς των ψηφιακών δεξιοτήτων) και β) ήπιες (soft) 

οι οποίες σχετίζονται με τις κοινωνικές, συναισθηματικές και διαπροσωπικές επιπτώσεις των 
εργαλείων της τεχνολογίας σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. 

Επιγραμματικά αναφέρονται οι κατηγορίες ψηφιακών δεξιοτήτων όπως αυτές παρουσιάζονται 

στο Capital.gr (Digital Economy and Society Index, 2020) Ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων: 

• Ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία 

• Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 

• Ασφάλεια  

• Επίλυση προβλημάτων 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους τρόπους βελτίωση της 

επικοινωνίας των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται, αφού 
η επικοινωνία αναγνωρίζεται ως μια αναγκαία ηγετική ικανότητα των διευθυντών/τριών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Fullan, 2017: xv. Gordon & Alston, 2010: 96. 
Glanz, 2006: 91).  
 

 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή και ανάλυση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής, αναφορικά με τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων που υπηρετούν. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται 
οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε έξι θεματικούς άξονες. Οι έξι κατηγορίες με βάση το περιεχόμενο 

δήλωσης αναφέρονται: 

• Στις δεξιότητες ακρόασης 
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• Στη διαχείριση προστριβών 

• Στα εμπόδια αποτελεσματικής επικοινωνίας 

• Στα δίκτυα επικοινωνίας 

• Στην αποτελεσματικότητα των συναντήσεων  

• Στους επικοινωνιακούς ρόλους των διευθυντών/τριών 

Οι επιμέρους στόχοι, οι οποίοι συνιστούν ταυτόχρονα και τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα, 

είναι: 
(1) Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την επικοινωνιακή συμπεριφορά 

των διευθυντών/τριών ως προς τις παραμέτρους που ορίζουν τις δεξιότητες ακρόασής 

τους; 
(2) Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την επικοινωνιακή συμπεριφορά 

των διευθυντών/τριών ως προς τις παραμέτρους που ορίζουν την αντιμετώπιση των 
προστριβών; 

(3) Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την επικοινωνιακή συμπεριφορά 

των διευθυντών/τριών ως προς τις παραμέτρους που ορίζουν τα εμπόδια αποτελεσματικής 
ακρόασης; 

(4) Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την επικοινωνιακή συμπεριφορά 
των διευθυντών/τριών ως προς τις παραμέτρους που ορίζουν τις ψηφιακές δεξιότητές 
τους; 

(5) Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την επικοινωνιακή συμπεριφορά 
των διευθυντών/τριών ως προς τις παραμέτρους που ορίζουν την αποτελεσματικότητα 

των συναντήσεων; 
(6) Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την επικοινωνιακή συμπεριφορά 

των διευθυντών/τριών ως προς τις παραμέτρους που ορίζουν τους επικοινωνιακούς τους 

ρόλους; 
(7) Διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τους έξι θεματικούς 

άξονες σε σχέση με το φύλο των διευθυντών/τριών; 
 
Το ερευνητικό εργαλείο το οποίο ταιριάζει στη συγκεκριμένη ποσοτική και δειγματοληπτική 

έρευνα και χρησιμοποιήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο (Babbie, 2018: 454-5. Bryman, 2017: 258-
61). 

 Στην παρούσα εργασία το εργαλείο έρευνας που χρησιμοποιήθηκε στηρίχτηκε εν μέρει σε 
ερωτηματολόγιο μεταπτυχιακής εργασίας (Τσιλίκη, 2017: 87-91), το οποίο όμως εμπλουτίστηκε με 
ερωτήσεις που προέκυψαν από την ανασκόπηση της συναφούς βιβλιογραφίας και προσαρμόστηκε 

στις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, με ιδιαίτερη προσοχή στη συνάφεια με τους ερευνητικούς 
στόχους.  

 Πριν το ερωτηματολόγιο μοιραστεί στο δείγμα του πληθυσμού, δοκιμάστηκε πιλοτικά σε 
δεκαπέντε εκπαιδευτικούς με σκοπό να αυξηθεί ο βαθμός εγκυρότητας, αξιοπιστίας και 
πρακτικότητας του εργαλείου (Gray: 2018: 323).   

 Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από δύο μέρη και μια συνοδευτική 
επιστολή. Η πρώτη σελίδα λειτουργεί ως μια συνοδευτική επιστολή η οποία αναφέρει το σκοπό της 

έρευνας, τον τρόπο επικοινωνίας με τους ερευνητές για τυχόν ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων 
και ρητή αναφορά για τη διασφάλιση της ανωνυμίας και την εκ των προτέρων έκφραση ευχαριστιών 
(Cohen και συν., 2008: 438-9).  

 Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με 
το στατιστικό πακέτο I.B.M.-S.P.S.S. v26. 

 Για την ευχερέστερη ανάγνωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται, 
θεωρείται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η κωδικοποίηση των δεδομένων για την εξαγωγή των τιμών 
των παραπάνω δεικτών έγινε με τον εξής τρόπο: 
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Σπάνια  / Καθόλου=1,  
Μερικές φορές / Πολύ λίγο =2,  
Αρκετές φορές / Μέτρια =3,  

Συχνά / Πολύ =4,  
Πολύ συχνά/ πάντα  / Πάρα πολύ =5 

Αναφορικά με την επαγωγική στατιστική (7ο ερευνητικό ερώτημα) ως ελάχιστο επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας υιοθετήθηκε το p=.05.  

2.2. Περιγραφή του δείγματος  

 Στη συγκεκριμένη έρευνα τον πληθυσμό αναφοράς αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που εργάζονται σε δημοτικά σχολεία του νομού Αττικής. Τα 

ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν είναι 157. Το δείγμα, ως προς τη διαδικασία επιλογής του, θα 
πρέπει να χαρακτηρισθεί ως «δείγμα ευκολίας» εφόσον καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή 
του υπήρξε η δυνατότητα πρόσβασής μας σε σχολικές μονάδες του νομού Αττικής (Gray, 2018:193-

4).  
 

Πίνακας 1: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση το φύλο  

 

ΦΥΛΟ Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Άνδρες 67 39,9 39,9 

Γυναίκες 101 60,1 100,0 

Σύνολο 168 100,0  

 

 Από τον παραπάνω πίνακα 1 προκύπτει ότι στην  έρευνα έλαβαν μέρος 168 άτομα, από τα 
οποία τα 67 είναι άνδρες (ή ποσοστό 39,9%) και τα 101 άτομα είναι γυναίκες (ή ποσοστό 60,1%). 

 
Πίνακας 2: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την εργασιακή σχέση  

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΣΧΕΣΗ 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Μόνιμοι/ες 49 29,2 29,2 

Αναπληρωτές/τριες 119 70,8 100,0 

Σύνολο 168 100,0  

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 2 διαπιστώνεται ότι 119 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 70,8%) είναι 
μόνιμοι/ες και 49 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 29,2%) είναι με την εργασιακή σχέση του/της 

αναπληρωτή/τριας.  
 

 
Πίνακας 3: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την ηλικία 

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Μέχρι 29 έτη 8 4,8 4,8 

Από 30 έως 39 έτη 51 30,4 35,1 

Από 40 έως 49 έτη 38 22,6 57,7 

Από 50 και άνω  71 42,3 100,0 

Σύνολο 168 100,0  
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Από τα δεδομένα του πίνακα 3 προκύπτει ότι 8 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 4,8%) έχουν ηλικία 
μέχρι 29 έτη, 51 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 30,4%) έχουν ηλικία από 30 έως 39 έτη,  38 εκπαιδευτικοί 
(ή ποσοστό 22,6%) έχουν ηλικία από 40 έως 49 έτη και 71 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 42,3%) έχουν 

ηλικία από 50 έτη και άνω.  
 

Πίνακας 4: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση το φύλο της διεύθυνσης  

 

ΦΥΛΟ Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Άνδρες 81 48,2 48,2 

Γυναίκες 87 51,8 100,0 

Σύνολο 168 100,0  

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 4 συμπεραίνεται ότι από τα 168 άτομα που έλαβαν μέρος στην 

έρευνά μας τα 81 άτομα (ή ποσοστό 48,2%) δήλωσαν πως το σχολείο διευθύνεται από άνδρες και 87 
άτομα (ή ποσοστό 51,8) από γυναίκες. Διαπιστώνεται μία μικρή υπεροχή των γυναικών 

διευθυντών/τριών έναντι των ανδρών διευθυντών.  

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας  

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολουθεί τη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων. 

Για κάθε ένα θεματικό άξονα [διερευνητικό ερώτημα] εμφανίζονται για το σύνολο των αντίστοιχων 
δηλώσεων οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις. Αναλυτικότερα: 

• Το 1ο ερευνητικό ερώτημα  

Πίνακας 5: Παρουσίαση των Μέσων Όρων (μ.ο.) και των Τυπικών Αποκλίσεων (τ.α.) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

του δείγματος αναφορικά με το σύνολο των 12 δηλώσεων που αφορούν τις δεξιότητες ακρόασης 

 

Δηλώσεις (12) Μ.Ο. Τ.Α. (s) 

Επιχειρεί να ακούσει πολλές συζητήσεις ταυτόχρονα 3,06 1,182 

Ξέρει τι θέλει να πει ο συνομιλητής του, πριν τη συζήτηση 3,19 1,121 

Διακόπτη τους συνομιλητές πριν ολοκληρώσουν   1,85 1,105 

Σχηματίζει την απάντηση ενόσω μιλάει ο συνομιλητής 2,51 1,132 

Βάζει σύντομα σχόλια για όσα συζητιούνται 2,93 1,184 

Καταβάλλει συντονισμένη προσπάθεια να κατανοήσει την 
οπτική γωνία των άλλων 

3,62 1,227 

Ενθαρρύνει τον συνομιλητή να συνεχίσει την ομιλία του 3,58 1,176 

Χρησιμοποιεί μη λεκτικές παροτρύνσεις για να συνεχίσει 
την ομιλία ο συνομιλητής του 

3,25 1,232 

Έχει οπτική επαφή με τον συνομιλητή 4,22 0,938 

Συγκεντρώνεται στα λεγόμενα του συνομιλητή 3,64 1,149 

Είναι καλός κριτής των μη λεκτικών τρόπων επικοινωνίας 3,49 1,184 

Προσπαθεί να διαγνώσει τα συναισθήματα του ομιλητή 3,58 1,201 
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Από τα δεδομένα του πίνακα 5 διαπιστώνεται ότι, οι μέσοι όροι όλων κυμαίνονται από το 1,85 
έως και 4,22.   

 

• Το 2ο ερευνητικό ερώτημα 

 Πίνακας 6: Παρουσίαση των Μέσων Όρων (μ.ο.) και των Τυπικών Αποκλίσεων (τ.α.) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

του δείγματος αναφορικά με το σύνολο των 7 δηλώσεων που αφορούν τη διαχείριση προστριβών 

 

Δηλώσεις Μ.Ο. Τ.Α. (s) 

Σε περίπτωση προστριβής ενδίδει στις επιθυμίες του άλλου 2,24 1,086 

Σε περίπτωση προστριβής προσπαθεί να βρει μια 
συμβιβαστική λύση 

3,82 1,118 

Σε περίπτωση προστριβής επιμένει στη δική του άποψη 2,48 1,295 

Σε περίπτωση προστριβής αποφεύγει την αναμέτρηση 2,46 1,228 

Σε περίπτωση προστριβής προσπαθεί να κάνει τις διαφορές 
να φαίνονται λιγότερο σοβαρές 

3,23 1,184 

Σε περίπτωση προστριβής κάνει τα πάντα για να κερδίσει 2,33 1,279 

Είναι σε θέση να διαχειριστή μια διένεξη στον εργασιακό 
χώρο 

3,76 1,215 

 
Από τον πίνακα  προκύπτει ότι, οι μέσοι όροι όλων κυμαίνονται από το 2,24 έως και 3,82.   

• Το 3ο ερευνητικό ερώτημα 
 

Πίνακας 7: Παρουσίαση των Μέσων Όρων (μ.ο.) και των Τυπικών Αποκλίσεων (τ.α.) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

του δείγματος αναφορικά με το σύνολο των 7 δηλώσεων που αφορούν τα εμπόδια αποτελεσματικής επικοινωνίας 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Από τα δεδομένα του πίνακα 7 προκύπτει ότι, οι μέσοι όροι των δηλώσεων κυμαίνονται από 
το 1,85 έως και 4,22.   

• Το 4ο ερευνητικό ερώτημα 

Δηλώσεις Μ.Ο. Τ.Α. (s) 

Ασκεί κριτική  βάζοντας ταμπέλες 1,79 1,126 

Χρησιμοποιεί επαίνους 3,26 1,309 

Χρησιμοποιεί εντολές για να γίνει κάτι 2,26 1,154 

Χρησιμοποιεί απειλές για να γίνει κάτι 1,52 0,997 

Παρακάμπτει την ουσία της κουβέντας 1,80 1,059 

Αποσύρεται από την ουσία της συζήτησης 1,79 1,094 

Επιδεικνύει διακριτικότητα και ευαισθησία στις ανάγκες 

των άλλων 

3,86 1,235 
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Πίνακας 8: Παρουσίαση των Μέσων Όρων (μ.ο.) και των Τυπικών Αποκλίσεων (τ.α.) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

του δείγματος αναφορικά με το σύνολο των 6 δηλώσεων που αφορούν την αποτελεσματικότητα των συναντήσεων 

 

Δηλώσεις Μ.Ο. Τ.Α. (s) 

Αναρτά σχετική πληροφόρηση πάνω στον πίνακα 

ανακοινώσεων 

3,25 1,409 

Κρατάει ενήμερη την ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας 3,43 1,316 

Στέλνει σχετικά e-mails στους εκπαιδευτικούς 4,01 1,262 

Είναι δικτυωμένος ηλεκτρονικά με συναδέλφους 3,68 1,229 

Βγαίνει έξω με συναδέλφους για γεύμα ή καφέ 3,12 1,261 

Είναι δικτυωμένος ηλεκτρονικά με άλλες σχολικές μονάδες 3,57 1,156 

Κατανοεί τα μέσα ψηφιακής επικοινωνίας 3,89 1,140 

Είναι σε θέση να προσδιορίσει και να επιλύσει τεχνικά 

προβλήματα σε ψηφιακά περιβάλλοντα 

3,37 1,241 

Συμμετέχει σε τηλεσυνεδριάσεις 3,89 1,145 

Είναι σε θέση να δημιουργεί τηλεδιασκέψεις 3,54 1,397 

Είναι παντού στη σχολική μονάδα και πάντα παρών όταν 

τον/την χρειαζόμαστε 

3,96 1,242 

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 8 διαπιστώνεται ότι, οι μέσοι όροι των δηλώσεων κυμαίνονται από 

το 3,12 έως και 4,01. 

• Το 5ο ερευνητικό ερώτημα 

 
Πίνακας 9: Παρουσίαση των Μέσων Όρων (μ.ο.) και των Τυπικών Αποκλίσεων (τ.α.) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

του δείγματος αναφορικά με το σύνολο των 6 δηλώσεων που αφορούν την αποτελεσματικότητα των συναντήσεων 
 

Δηλώσεις Μ.Ο. Τ.Α. (s) 

Οι συναντήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων έχουν σαφείς 

και ξεκάθαρους στόχους 

4,13 1,068 

Προετοιμάζει και σχεδιάζει λεπτομερώς την κάθε 

συνάντηση 

3,74 1,101 

Προσπαθεί να πάρει πληροφορίες από όλους πριν τις 

συναντήσεις με το Σύλλογο Διδασκόντων 

3,18 1,293 

Κάνει πειστικές παρουσιάσεις 3,34 1,266 
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Οι συναντήσεις περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης 

3,02 1,116 

Στις συναντήσεις με το Σύλλογο Διδασκόντων μονοπωλεί 

τη συζήτηση 

2,33 1,119 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 9 προκύπτει ότι, οι μέσοι όροι των δηλώσεων κυμαίνονται από 
2,33 έως και 4,13. 

• Το 6ο ερευνητικό ερώτημα 

 
Πίνακας 10: Παρουσίαση των Μέσων Όρων (μ.ο.) και των Τυπικών Αποκλίσεων (τ.α.) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

του δείγματος αναφορικά με το σύνολο των 6 δηλώσεων που αφορούν τους επικοινωνιακούς ρόλους των διευθυντών/ριών 

 

Δηλώσεις Μ.Ο. Τ.Α. (s) 

Επικεντρώνεται στην εξωτερική εμφάνιση 1,92 1,148 

Ενισχύει την επικοινωνία από «κάτω» προς τα «πάνω» 3,62 1,212 

Είναι αποδέκτης της επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον 3,86 1,061 

Είναι επόπτης της επικοινωνίας μέσα στο σχολικό χώρο 3,32 1,170 

Είναι αποστολέας και αναμεταδότης μηνυμάτων στο 

σχολικό περιβάλλον   

3,49 1,194 

Είναι αναζητητής της επικοινωνίας μέσα στο σχολικό χώρο 3,60 1,184 

Αποδέχεται όλες της μορφές (υλικές και άυλες) 

διαφορετικότητας 

3,93 1,133 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 10 διαπιστώνεται ότι, οι μέσοι όροι των δηλώσεων κυμαίνονται 
από 1,92 έως και 3,39. 

Στον παρακάτω πίνακα 11 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι  και οι τυπικές αποκλίσεις για τις 

ομαδοποιημένες μεταβλητές [συνολικές].  
 

Πίνακας 11: Παρουσίαση των Μέσων Όρων (μ.ο.) και των Τυπικών Αποκλίσεων (τ.α.) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

του δείγματος αναφορικά με τις συνολικές διαστάσεις (θεματικοί άξονες) της έρευνας μας 

 

Δηλώσεις (50) Μ.Ο. Τ.Α. (s) 

Δεξιότητες ακρόασης (12 δηλ.) 3,24 0,672 

Διαχείριση προστριβών (7 δηλ.) 2,90 0,540 

Εμπόδια αποτελεσματικής επικοινωνίας (7 δηλ.) 2,33 0,492 

Δίκτυα επικοινωνίας (11 δηλ.) 3,61 0,896 

Αποτελεσματικότητα των συναντήσεων (6 δηλ.) 3,29 0,687 
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Επικοινωνιακούς ρόλους των διευθυντών/ριών (7 δηλ.) 3,39 0,770 

 
Από τα ομαδοποιημένα στοιχεία του πίνακα 11 διαπιστώνεται ότι, οι μέσοι όροι των δηλώσεων 

στις έξι διαστάσεις της διευθυντικής συμπεριφοράς κυμαίνονται από 2,33 έως και 3,61. 

• Το 7ο ερευνητικό ερώτημα 

Προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη ή μη στατιστικής σημαντικής διαφοράς ανάμεσα στους 

άνδρες διευθυντές και γυναίκες διευθύντριες στις έξι διαστάσεις της διευθυντικής συμπεριφοράς, 
γίνεται χρήση του του στατιστικού κριτήριου t για ανεξάρτητα δείγματα (Ρούσσος & Τσαούσης, 

2020: 293) 
 
Πίνακας 12: Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των μέσων όρων των διευθυντών και διευθυντριών 

σχολικών μονάδων, με βάση τις απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με τις έξι διαστάσεις της επικοινωνιακής 

διευθυντικής συμπεριφοράς 

 

Διαστάσεις επικοινωνιακής 

διευθυντικής συμπεριφοράς 

 

 

Άνδρες  

 

Γυναίκες 

Έλεγχος  

στατιστικής 

σημαντικότητας  

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. t p 

1  Δεξιότητες ακρόασης (12 δηλ.) 3,26 0,66 3,24 0,69 0,14 0,889 

2  Διαχείριση προστριβών (7 δηλ.) 2,83 0,59 2,97 0,48 1,73 0,086 

3  Εμπόδια αποτελεσματικής 

επικοινωνίας (7 δηλ.) 

2,32 0,53 2,34 0,46 0,30 0,766 

4  Δίκτυα επικοινωνίας (11 δηλ.) 3,74 0,83 3,49 0,94 1,79 0,075 

5  Αποτελεσματικότητα των 

συναντήσεων (6 δηλ.) 

3,26 0,70 3,32 0,67 0,55 0,581 

6  Επικοινωνιακούς ρόλους των 
διευθυντών/ριών (7 δηλ.) 

3,37 0,80 3,41 0,75 0,34 0,738 

 
Από την ανάλυση των δεδομένων, πίνακας 12, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικώς 

σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των δύο ομάδων [ανδρών  διευθυντών – γυναικών 

διευθυντριών]. Η στατιστική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το πρότυπο 
παρουσίασης της APA, για κάθε διάσταση, είναι: 

(1)  t(166) = 0,14, p = 0,889 
(2)  t(166) = 1,73, p = 0,086 
(3)  t(166) = 0,30, p = 0,766 

(4)  t(166) = 1,79, p = 0,075  
(5)  t(166) = 0,55, p = 0,581 

(6)  t(166) = 0,34, p = 0,738  

5. Συμπεράσματα 

Η οργάνωση και η σειρά παρουσίασης των συμπερασμάτων παρουσιάζονται με βάση τα 

ερευνητικά ερωτήματα. 

• 1ο ερευνητικό ερώτημα:  

Από τον πίνακα 5 προκύπτει ότι σχεδόν όλες οι πτυχές που ορίζουν τις δεξιότητες ακρόασης 
είναι πάνω από το μέσο όρο ( 2,5 στην πενταβάθμια κλίμακα), από 2,51 έως 4,22 με εξαίρεση τη 

δήλωση: «Διακόπτη τους συνομιλητές πριν ολοκληρώσουν»,  με μ.ο. 1,85. 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

569 

Σε μια κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι διευθυντές/ριες 
παρουσιάζουν τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά τους αναφορικά με τις 
δεξιότητες ακρόασης. Στα θετικά μπορούμε να αναφέρουμε: α) μερικές φορές διακόπτουν τον 

συνομιλητή τους, β) βάζουν σύντομα σχόλια στη συζήτηση και χρησιμοποιούν μη λεκτικές 
παροτρύνσεις για να συνεχίσει την ομιλία ο συνομιλητής τους, άρα ενεργούν με βάση την ενεργητική 

ακρόαση, γ) καταβάλλουν συντονισμένη προσπάθεια να κατανοήσουν την οπτική γωνία των άλλων, 
δ) Ενθαρρύνουν τον συνομιλητή να συνεχίσει την ομιλία του, ε) Διατηρούν οπτική επαφή με τον 
συνομιλητή τους και στ) χαρακτηρίζονται από μάλλον υψηλό βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης, 

αφού προσπαθούν να διαγνώσουν τα συναισθήματα του ομιλητή. Στα αρνητικά μπορούμε να 
καταθέσουμε πως επιχειρούν να ακούσουν πολλές συζητήσεις ταυτόχρονα και ξέρουν τι θέλει να πει 

ο συνομιλητής του, πριν αρχίσει η συζήτηση. 

• 2ο ερευνητικό ερώτημα:  

Από τα στοιχεία του πίνακα 6 μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι διευθυντές/ριες τοποθετούνται, 

με βάση πάντα τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών,  στο «μερικές φορές» και «αρκετές φορές».  Αυτό 
φανερώνει πως υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με τη διαχείριση 

προστριβών στο σχολικό χώρο.  

• 3ο ερευνητικό ερώτημα:  

Από τον πίνακα 7 προκύπτει ότι δύο από τις πτυχές που ορίζουν τα εμπόδια αποτελεσματικής 
επικοινωνίας είναι πάνω από το μέσο όρο (2,5 στην πενταβάθμια κλίμακα) και οι υπόλοιπες πέντε 
βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο. Συγκεκριμένα οι δηλώσεις «Χρησιμοποιεί επαίνους», και 

«Επιδεικνύει διακριτικότητα και ευαισθησία στις ανάγκες των άλλων» βρίσκονται πάνω από το μέσο 
όρο (μ.ο. 3,26 και 3,86 αντίστοιχα). Στα θετικά μπορούμε να αναφέρουμε πως οι διευθυντές/ριες 

χρησιμοποιούν επαίνους και επιδεικνύουν διακριτικότητα και ευαισθησία στις ανάγκες των άλλων. 
Στα αρνητικά μπορούμε να αναφέρουμε πως ένα σημαντικό ποσοστό των διευθυντών/ριών κάνουν 
χρήση της δύναμης της θέσης (εντολών) προκειμένου για να πετύχουν ένα στόχο. 

• 4ο ερευνητικό ερώτημα:  

Από τον πίνακα 8 προκύπτει ότι όλες οι πτυχές που αναφέρονται στη χρήση των δικτύων 

επικοινωνίας είναι πάνω από το μέσο όρο (2,5 στην πενταβάθμια κλίμακα). Ως συμπέρασμα στη 
θεματική αυτή μπορούμε να αναφέρουμε πως οι διευθυντές/ριες κάνουν ικανοποιητική χρήση 

διάφορων δικτύων επικοινωνίας προκειμένου να ενημερώνουν τους/τις εκπαιδευτικούς. 

• 5ο ερευνητικό ερώτημα:  

Από τον πίνακα 9 προκύπτει ότι οι πέντε από τις έξι πτυχές που αναφέρονται στην 

αποτελεσματικότητα των συναντήσεων είναι πάνω από το μέσο όρο (2,5 στην πενταβάθμια 
κλίμακα), εκτός από τη δήλωση: «Στις συναντήσεις με το Σύλλογο Διδασκόντων μονοπωλεί τη 

συζήτηση» (μ.ο. 2,33). Ως συμπέρασμα στη θεματική αυτή μπορούμε να αναφέρουμε πως οι 
διευθυντές/ριες κάνουν μια ικανοποιητική προσπάθεια αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των 
συναντήσεων και ιδιαίτερα με τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων. Αρνητικό είναι το  

γεγονός ότι οι συναντήσεις περιορίζονται στα θέματα ημερήσιας διάταξης πάνω από το μέσο όρο.  

• 6ο ερευνητικό ερώτημα:  

Από τον πίνακα 10 προκύπτει ότι οι έξι από τις επτά πτυχές που αναφέρονται στους 
επικοινωνιακούς τους ρόλους είναι πάνω από το μέσο όρο (2,5 στην πενταβάθμια κλίμακα). 

Εξαίρεση αποτελεί η  δήλωση: «Επικεντρώνεται στην εξωτερική εμφάνιση» (μ.ο. 1,92) Ως 
συμπέρασμα στη θεματική αυτή μπορούμε να αναφέρουμε πως οι διευθυντές/ριες έχουν διάφορα 
μοτίβα συμπεριφοράς  στην επικοινωνία τους μέσα στο σχολικό χώρο.  

Εν κατακλείδι, διαπιστώνουμε αναφορικά με τις συνολικές διαστάσεις της επικοινωνιακής 
διευθυντικής συμπεριφοράς, πως αυτές  κυμαίνονται από 2,33 έως και 3,61. Αυτή η διαπίστωση μας 
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οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων γενικά δείχνουν ικανοποιητική 
συμπεριφορά στην καθημερινή επικοινωνία τους με τους εκπαιδευτικούς. Από τους μέσους όρους 
διαφαίνεται πως υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση όλων των διαστάσεων που σχετίζονται με τη 

επικοινωνιακή διευθυντική συμπεριφορά, όπως η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και η 
ανάπτυξη διάφορων μεθόδων/μοντέλων προσεγγίσεων διαχείρισης προστριβών/συγκρούσεων.  

• 7ο ερευνητικό ερώτημα:  

Από τη μελέτη των μέσων όρων του πίνακα 12, προκύπτει πως δεν υπάρχει καμία στατιστικώς 
σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών διευθυντών και γυναικών διευθυντριών, σύμφωνα με τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών, στις έξι διαστάσεις της επικοινωνιακής διευθυντικής συμπεριφοράς. 
Δηλαδή, τόσο οι γυναίκες διευθύντριες όσο και οι άνδρες διευθυντές, φαίνεται να δείχνουν την ίδια 

επικοινωνιακή συμπεριφορά, χωρίς να διαφοροποιούνται οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 
 
Επιλογικά, διατυπώνονται ορισμένες ενδεικτικές προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στη 

συγκεκριμένη θεματική: 

• Η πραγματοποίηση αντίστοιχης έρευνας με μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό δείγμα. 

• Η πραγματοποίηση αντίστοιχης έρευνας με πληθυσμό αναφοράς όλους τους εκπαιδευτικούς 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

• Η πραγματοποίηση συγκριτικής μελέτης των απόψεων των εκπαιδευτικών μεταξύ 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

• Η πραγματοποίηση μεικτής ερευνητικής μελέτης με πληθυσμό αναφοράς τους/τις 
διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων  και των δύο βαθμίδων. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΩΣ ΑΤΥΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Βεργέτη Αθανασία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 
Κατσιγιάννη Βικτωρία 

 ΣΕΕ ΠΕ70 

 

Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την έννοια του μουσείου ως άτυπο περιβάλλον 

μάθησης, τη μουσειακή εκπαίδευση στην Ελλάδα και τη σχέση σχολείου με το μουσείο μέσω των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών. Με την εν λόγω εργασία επιχειρείται ο εμπλουτισμός του  
αναλυτικού προγράμματος των τάξεων του δημοτικού σχολείου με τις συλλογές των μουσείων. Η  

τεκμηρίωση γίνεται μέσα από συγκεκριμένο παράδειγμα σύνδεσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων 
Σπουδών της ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου με Συλλογές των Μουσείων. Ανάλογο παράδειγμα  

μπορεί  να εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού σχολείου. 
 
Λέξεις κλειδιά: Άτυπο περιβάλλον μάθησης, μουσειακή εκπαίδευση, Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών, Δημοτικό Σχολείο. 
 

Εισαγωγή 

Η μάθηση συμβαίνει μέσα από ποικίλες εμπειρίες και είναι ένα οργανικό, δυναμικό, ατελείωτο 
και ολιστικό φαινόμενο δημιουργίας προσωπικών νοημάτων (Dierking et al., 2003). H διδασκαλία 

σε περιβάλλοντα εκτός του σχολείου, μπορεί να δημιουργήσει στους μαθητές ευκαιρίες να εμπλακούν 
ενεργά σε δραστηριότητες, όπου η μάθηση κατευθύνεται από τα δικά τους ενδιαφέροντα (Rennie et 
al., 2003). Τα σχολεία από μόνα τους αδυνατούν πολλές φορές να παράσχουν ίσες ευκαιρίες γιατί η 

αιτία των ανισοτήτων βρίσκεται κυρίως εκτός των σχολείων και οι προσπάθειες βελτίωσης πρέπει 
να συσχετιστούν με μία ευρύτερη στρατηγική (Ainscow et al., 2008). Σύμφωνα με τον Resnick 

(1987), οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να δημιουργήσουν λειτουργικές κοινωνικές ομάδες σε 
τέτοιου είδους περιβάλλοντα, διαφορετικές από αυτές που δημιουργούνται εντός του σχολείου ή της 
τάξης, να λειτουργήσουν ως ενεργά μέλη και να ηγηθούν των ομάδων, αν χρειαστεί. Η διδασκαλία 

σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης αποκτά τη δική της δυναμική τα τελευταία χρόνια δίνοντας έμφαση 
στη συμμετοχή και τη διαφοροποίηση, στη διδασκαλία και την παροχή ίσων ευκαιριών. Επίσης, 

λειτουργεί ως μία βασική συνισταμένη για μείωση των ανισοτήτων (Banks et al., 2007, Αγγελίδης, 
2019). 

Ο ρόλος των μουσείων είναι ιδιαίτερα σημαντικός γιατί όχι μόνο δρα συμπληρωματικά ως προς 

την τυπική εκπαίδευση (Hooper-Greenhill, 2007, Κανάρη, 2014, Νικονάνου, 2015), αλλά και διά 
βίου, αφού οι άνθρωποι στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους μαθαίνουν εκτός του  

τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (Falk, Dierking & Adams, 2006). Εξάλλου, μία από τις βασικές 
διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στη μάθηση στο σχολείο και στο μουσείο αφορά και τα κίνητρα  
των μαθητών, τα οποία στο σχολείο είναι κυρίως εξωτερικά, όπως η βαθμολογία, ενώ στο μουσείο 

εσωτερικά, καθώς αφορούν το θετικό βίωμα της μαθησιακής διαδικασίας (Lewalter, 2012). 
Δεδομένου ότι η διδασκαλία εκτός της παραδοσιακής σχολικής τάξης αποτελεί καινούριο εγχείρημα, 

όχι μόνο για μαθητές, αλλά και για εκπαιδευτικούς (Kisiel, 2006) απαιτείται κατάλληλη 
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προετοιμασία για την επιτυχή ανάπτυξη δραστηριοτήτων και στρατηγικών που πρόκειται να 
εφαρμοστούν. 

Το μουσείο είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικός, ανοιχτός στο κοινό και συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της κοινωνίας Οι σκοποί του είναι η συλλογή, η συντήρηση, η έρευνα και έκθεση της 
υλικής και άυλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος για την εκπαίδευση και 

ψυχαγωγία του κοινού (ICOM, 2007). Οι συλλογές των μουσείων έχουν εκπαιδευτική αξία, καθώς 
παρέχουν πρόσβαση σε ποικίλα υλικά και αποσκοπούν στο να γίνει το παιδί ικανό να αντιμετωπίζει 
προβλήματα και να επινοεί έργα σε διαφορετικούς πολιτιστικούς χώρους (Χατζηπιερή, 2017:89). Η 

συντήρηση αφορά στην προστασία των μουσειακών αντικειμένων και εμπεριέχει θέματα 
αποθήκευσης των αντικειμένων, κλοπής και βανδαλισμού (Μπούνια, 2015:140). Η εκπαιδευτική 

αξιοποίηση αυτής της λειτουργίας οδηγεί σε γνώση μέσα από την εμπειρία (Νικονάκου, 2013:116). 
Τα μουσεία είναι ερευνητικά κέντρα, καταγίνονται με τη συστηματική ταξινόμηση και εξέταση 

του υλικού τους. Με την ερευνητική εργασία και τη βιωματική προσέγγιση ενισχύουν και αξιοποιούν 

οι μαθητές/τριες τις νοητικές και κοινωνικές τους δεξιότητες (Hill et.al, 2011:22), αποκτούν γνώσεις 
και συλλογίζονται για τη σπουδαιότητα των συλλογών στην κατανόηση του κόσμου. Οι εκθέσεις 

των συλλογών εμπλουτίζονται με σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα, βίντεο, ταινίες, ψηφιακές 
παρουσιάσεις (Πικοπούλου-Τσολάκη, 2002:29), που ενεργοποιούν τις αισθήσεις και διευρύνουν τη 
γνώση εξαιτίας του διαδραστικού χαρακτήρα τους (Χολέβας κ.ά., 2018:133). Επιπλέον, τα έντυπα, 

μουσειοσκευές, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό, ιστοσελίδες (Πικοπούλου-
Τσολάκη, 2002:66-67) υποστηρίζουν γνώσεις και δεξιότητες που καλλιεργούνται στα σχολεία. 

Κυρίως μέρος 

Σύνδεση μουσειακής εκπαίδευσης και Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών: Επισκόπηση 

βιβλιογραφίας 

Η μουσειακή εκπαίδευση συναποτελεί μέρος της εκπαίδευσης με οικουμενική αποδοχή και  
ανάπτυξη. Οι τέχνες εξάπτουν τη μάθηση, καλυτερεύουν την ακαδημαϊκή απόδοση, ενισχύουν την  
ομαδική δουλειά, ωφελούν τα παιδιά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και στην επίλυση 

δυσκολιών (Hill et.al, 2011:22). Η μουσειακή εκπαίδευση στις ΗΠΑ και σε χώρες της Ευρώπης όπως 
Βρετανία και Γαλλία, συνδέεται με το άνοιγμα του σχολείου προς το φυσικό, κοινωνικό και  

πολιτισμικό περιβάλλον (Νάκου, 2001:199). 
Το 1989 το Ηνωμένο Βασίλειο υιοθέτησε το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, που  

οδήγησε σε μια σειρά δημοσιεύσεων σχετικά με τρόπους υποστήριξης του σχολικού προγράμματος  

από τα μουσεία (Άμμερμαν & Καλεσοπούλου, 2011:38). Το μουσείο αποδέχεται ότι ο καλύτερος 
τρόπος για την πολιτιστική ολοκλήρωση των παιδιών είναι η συνεργασία μουσείων και νομοθετικής 

εξουσίας, με στόχο την έμπρακτη υποστήριξη της μουσειακής μάθησης στο αναλυτικό πρόγραμμα 
του σχολείου (Bellamy et.al 2009:13). 

Στα μουσεία εφαρμόζοντα είτε παθητικές θεωρίες μάθησης (Hooper-Greenhill, 2000: 216) είτε 

ενεργητικές όπου οι μαθητές/τριες μαθαίνουν μέσα από τον στοχασμό και την πράξη (Ηein, 2006: 
345). Σήμερα, πολλά μουσεία αξιοποιούν το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο παραγωγής συλλογισμών 

(Μούλιου, 2005: 12), τα ερευνητικά στοιχεία ερμηνεύονται από πολλές οπτικές (Mertens, 2009:43-
44) και οι βιωματικές θεωρίες εκπαίδευσης, συνδέονται με την πρωτοτυπία και την ανάπτυξη 
συμπεριφορών και αξιών (Ηein, 2006: 344). Τα μουσεία, ως οργανισμοί δημόσιας υπηρεσίας και 

εκπαίδευσης, εμπεριέχουν την έρευνα, την παρατήρηση, την κριτική σκέψη και το διάλογο (Ηein, 
2006:341), συνεπώς ο ρόλος τους είναι εκπαιδευτικός.  

Αντικείμενο ερευνών έχουν αποτελέσει τα μαθησιακά αποτελέσματα από τη σύνδεση 
μουσείου και σχολείου. Το Βρετανικό Μουσείο, σε έρευνα εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών, όλων 
των βαθμίδων εκπαίδευσης διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν τις εκπαιδευτικές 

μεθοδολογίες των μουσείων, διότι επιτρέπουν στα παιδιά να αντιλαμβάνονται καλύτερα το μάθημα, 
ως συμπληρωματική και ανατροφοδοτική διαδικασία (Dodd, Jones, 2009:17). Επιπροσθέτως, 
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βελτιώνεται η πολιτιστική κατανόηση, η δεξιότητα συνεργασίας, η εκτίμηση στο διαφορετικό, η 
διασκέδαση και η δημιουργικότητα (Hooper-Greenhill, 2004:4). Στην Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί 
αναγνωρίζουν σε ποσοστό 86,4% ότι το μουσείο είναι σχολείο και το 80,1% θεωρεί απαραίτητη την 

επιμόρφωση στη μουσειακή αγωγή (Ανδρέου κ.ά., 2008: 314-320). Οι εκπαιδευτικοί έχουν τονίσει 
τη σπουδαιότητα της οπτικοποίησης και των άτυπων μαθησιακών εμπειριών στο αναλυτικό  

πρόγραμμα, καθώς γεφυρώνει το κενό μεταξύ άτυπων και τυπικών μαθησιακών περιβαλλόντων  
(Πυρίνη κ.ά., 2008:433). Οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να συμπεριλάβουν στη διδασκαλία τους έννοιες 
και παραδείγματα από διαφορετικές μουσειακές συλλογές, να αξιοποιήσουν τον πολιτισμό στην τάξη 

(Βαλιαντή κ.ά., 2017:134). Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2015, μόνο το 17ο/ο των Ελλήνων 
επισκέφτηκε κάποιο μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών (Νίκου, 

2018:25). Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμετοχή στον πολιτισμό αναφέρεται ότι 
άτομα με υψηλότερη εκπαίδευση και υψηλότερα εισοδήματα συμμετέχουν περισσότερο στις 
πολιτιστικές δράσεις. Η έκθεση προτρέπει να εντοπιστούν τα εμπόδια που αποκλείουν τους 

ανθρώπους από τον πολιτισμό με βάση σωματικά, οικονομικά, γεωγραφικά και άυλα χαρακτηριστικά 
(European Agenda for Culture, 2012). 

Στην πατρίδα μας, πολλά μουσεία συγκροτούν εκπαιδευτικά προγράμματα, εναρμονιζόμενα 
με τα στάδια ανάπτυξης των παιδιών, σε σύζευξη με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για την ενίσχυση 
του αναλυτικού προγράμματος (Τσιτούρη, 2010:154). Τα εκπαιδευτικά βίντεο, συγκροτούν αξιόλογη 

βοήθεια, ιδιαιτέρως για το στάδιο πριν και μετά την επίσκεψη στο μουσείο. Το εκπαιδευτικό αυτό 
υλικό μπορεί όχι μόνο να προετοιμάσει αλλά και να αναπληρώσει την επίσκεψη στο μουσείο 

(Τσιτούρη, 2010:155). Το ενυπάρχον υλικό της μάθησης που διδάσκεται στα παιδιά, εμπεριέχεται 
στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του δημοτικού σχολείου, το οποίο είναι δυνατόν να 
εμπλουτιστεί από τις συλλογές των μουσείων ανάλογα με την ενότητα των προγραμμάτων σπουδών, 

αξιοποιώντας τα στάδια επίσκεψης σε ένα μουσείο με σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες: 
α)πριν την επίσκεψη, β)κατά τη διάρκεια και γ)μετά την επίσκεψη, με βάση την ποιοτική μέθοδο 
έρευνας. Τα τρία στάδια επίσκεψης στα μουσεία συγκροτούν και εργαλείο αξιολόγησης της 

μαθησιακής διαδικασίας (Φιλιππάτου, 2013:11-13). 
Η σχέση του σχολείου με το μουσείο ενισχύεται με το ΔΕΠΠΣ, το οποίο εντάσσει την Ευέλικτη 

Ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Ε.Ζ.) στο δημοτικό. Η επίτευξη των 
στόχων των προγραμμάτων συνδέεται με επισκέψεις σε μουσεία και την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η εισαγωγή των τεχνών ενισχύεται με το ολοήμερο σχολείο, που 

περιλαμβάνει τη διδασκαλία της θεατρικής αγωγής, της μουσικής, της ζωγραφικής, και άλλων 
τεχνών (Κακούρη-Χρόνη, 2006:37-38). Στην αύξηση της ζήτησης για τα μουσεία συντέλεσαν και τα  

νέα βιβλία, στα οποία προτείνεται να αναζητηθούν μέσα από τη διδασκαλία, οι προεκτάσεις και οι 
συσχετίσεις που έχουν τα εξεταζόμενα θέματα των αυτοτελών μαθημάτων στο πεδίο των επιστημών, 
της τέχνης, της τεχνολογίας, και στη διαμόρφωση στάσεων και αξιών, μέσω των διαθεματικών 

δραστηριοτήτων, 
(Π.Ι,  http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/1Geniko_Meros.pdf) 

Το Α.Π.Σ. συγκροτεί την επίσημη έκφραση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας μιας κοινωνίας, ενώ 
τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν τα εργαλεία πραγμάτωσής της στη σχολική πράξη. Ο συνδυασμός 
των δυο αντικατοπτρίζει το επίπεδο παιδείας και πολιτισμού ενός λαού (Καψάλης, Χαραλάμπους,  

2008:254). Η μουσειακή εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών 
όλων των Παιδαγωγικών Τμημάτων (Μαυροπούλου-Τσιούμη 2010:24), εφαρμόζεται 

αποσπασματικά και επαφίεται στις πρωτοβουλίες μεμονωμένων προσώπων (Τσιτούρη, 2010:156).  
Τα σχετικά μαθήματα παρέχονται συνήθως από διδάσκοντες με σύμβαση έργου και έτσι δε 
διασφαλίζεται η σταθερή θέση τους στο πρόγραμμα σπουδών (Βέμη, 2010:59). Η εκπαιδευτική 

πολιτική στα περισσότερα μουσεία αναχαιτίζεται μεταξύ άλλων, από ελλείψεις που σχετίζονται με 
οικονομικούς πόρους και κατάλληλους χώρους για εκπαιδευτικά προγράμματα (Νάκου, 2010:330).  

Οι προβλεπόμενες εκπαιδευτικές εκδρομές ή «περίπατοι» δεν είναι υποχρεωτικές, δεν αποτελούν 
μέρος του αναλυτικού προγράμματος, ώστε να υποστηρίζονται από αυτό (Σπυρόπουλος, 2002:313-

http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/1Geniko_Meros.pdf
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315). Τα Πολιτιστικά Προγράμματα, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τα Προγράμματα Αγωγής 
Υγείας, είναι «θεσμοθετημένες προαιρετικές, σχολικές δραστηριότητες», (Π.Ι. 2011:7) και όχι 
ενταγμένες στο αναλυτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός» 

εφαρμόστηκε πειραματικά σε ορισμένες τάξεις του δημοτικού και σε περιορισμένο αριθμό σχολείων, 
άρα θα χρειάζονταν πολλά χρόνια για να επιμορφωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί (Μαυροπούλου-

Τσιούμη, 2014:205). 

 Μία πρόταση για τη ΣΤ Δημοτικού για το μάθημα της Γλώσσας 

Η οργάνωση της ελληνικής εκπαίδευσης είναι τέτοια που η πρόσβαση στο μουσείο δεν είναι  

εύκολη και το ουσιώδες τμήμα των προγραμμάτων μουσειακής εκπαίδευσης συμβαίνει εκτός 
σχολείου, ενώ στην τάξη προκύπτουν δραστηριότητες επαναφοράς και εμπέδωσης της εμπειρίας και 

της γνώσης που αποκτήθηκε εκτός σχολείου (Γερμανός, 2010:287). Η δυνατότητα ίσης πρόσβασης 
στο μουσείο αποτελεί κοινή ευθύνη της επίσημης εκπαίδευσης και των μουσειακών οργανισμών, 
διότι το μουσείο στις δυτικού τύπου κοινωνίες, θεωρείται φορέας διαπαιδαγώγησης (Βέμη, 2010:60). 

Ο συνεχής διάλογος πάνω στους τρόπους εξοικείωσης των παιδιών με την τέχνη είναι 
απαραίτητος, προϋποθέτει την ισάξια εμπλοκή αρμόδιων φορέων: μουσείων, εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας, Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής, 
Φιλοσοφικών Σχολών, Ανωτάτων Σχολών Τέχνης και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Επί της 
ουσίας, η συνέργεια των αρμοδίων φορέων είναι περιορισμένη, οι διαβουλεύσεις αντανακλούν την  

επιθυμία εκάστου φορέα να ορίσει την κυριαρχία του και να ιδιοποιηθεί το αποτέλεσμα (Αλεξάκη, 
2002:201). Για την ευόδωση του εγχειρήματος χρειάζονται θεσμικές επεμβάσεις στο αναλυτικό  

πρόγραμμα, στα σχολικά εγχειρίδια και εν κατακλείδι στην υποχρεωτικότητα της εισαγωγής της 
μουσειακής εκπαίδευσης στο πρόγραμμα του σχολείου. 

Η πρότασή μας, αφορά στο δημοτικό σχολείο με επιδίωξη κατά την αποφοίτησή τους, οι 

μαθητές/τριες να έχουν γνωρίσει 96 μουσεία (ψηφιακά και κάποια δια ζώσης) και εξειδικεύεται, 
μέσω παραδείγματος, στην ΣΤ τάξη του δημοτικού σχολείου. Προτείνεται στη διάρκεια ενός 
σχολικού έτους, κάθε διδακτική ενότητα της Γλώσσας, να σχετίζεται με ένα μουσείο και μια 

διαθεματική δραστηριότητα. 
Τα μουσεία και οι φορείς που οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα (Βεργέτη κ.ά., 2021: 

https://view.genial.ly/5f79733c3c86e90cf793adbe/guide-17-02-21-moyseia-kai-foreis-me-
ekpaideytiko-yliko), θα προσφέρουν στα σχολεία κάποιο εκπαιδευτικό υλικό, αλληλένδετο με το 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών: εκπαιδευτικό πρόγραμμα δομημένο στα τρία στάδια επίσκεψης, 

εκπαιδευτικό έντυπο, μουσειοσκευή, βίντεο της συλλογής, ψηφιακή ξενάγηση κλπ. Στο αναλυτικό 
πρόγραμμα του δημοτικού, η διαθεματική αυτή δραστηριότητα θα υπολογίζεται ως χρόνος του 

συγκεκριμένου μαθήματος. Οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα/εκπαιδευτικό 
υλικό ενισχύουν μαθητές/τριες να παρατηρούν και να περιγράφουν τα εκθέματα, αξιοποιώντας το 
εποπτικό υλικό και τα φύλλα εργασίας του εξεταζόμενου μουσείου. 

Στα βιβλία μαθητών/τριών ο ρόλος των μουσειακών κειμένων, που βρίσκονται στα σχολικά 
εγχειρίδια, είναι σημαντικός. Δύνανται να συμπληρωθούν με θεματικές κατηγορίες μουσείων, να 

εμπλουτιστούν με θέματα προστασίας των αντικειμένων των μουσείων, να εθίζουν τα παιδιά στην 
έρευνα των μουσειακών αντικειμένων (Μαυροπούλου - Τσιούμη, 2014:200), να ενέχουν ερωτήσεις 
για την περιγραφή των μουσειακών εκθεμάτων (Νικονάκου, 2013:97). 

Τα βιβλία των εκπαιδευτικών, θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν την ολότητα των μουσειακών 
συλλογών της χώρας, τους φορείς που οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα, την ιστοσελίδα τους. 

Η προσβασιμότητα στις ιστοσελίδες των μουσείων και η ποιότητά τους είναι τεράστιας σημασίας 
καθώς επιτυγχάνει ότι παιδιά και εκπαιδευτικοί «δεν αποκλείονται λόγω γεωγραφίας ή φτώχειας» 
(Dayton- Johnson, 2002:448). Επιπλέον να δίδονται στα βιβλία, οι αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις 

για τη διδασκαλία των μουσειακών κειμένων (Βέμη, 2010:62) και να σχετίζονται οι προτεινόμενες 
συλλογές των μουσείων με τα διδακτικά αντικείμενα των τάξεων (Σηφάκη, 2012:46). 

https://view.genial.ly/5f79733c3c86e90cf793adbe/guide-17-02-21-
https://view.genial.ly/5f79733c3c86e90cf793adbe/guide-17-02-21-moyseia-kai-foreis-me-ekpaideytiko-yliko
https://view.genial.ly/5f79733c3c86e90cf793adbe/guide-17-02-21-moyseia-kai-foreis-me-ekpaideytiko-yliko
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Ακολουθεί το παράδειγμα αξιοποίησης μουσειακών συλλογών στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών της Έκτης τάξης του δημοτικού σχολείου, στο μάθημα της Γλώσσας (www.ebooks.edu.gr). 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 17 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθηνών, 

150 χρόνια, ελληνικοί σιδηρόδρομοι. Η εξέλιξη κινείται στις ράγες μας 
https://www.ose.gr/images/OSE_Entipo16sel.pdf 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης, Αγγελικής Χατζημιχάλη.  

https://www.opanda.gr/index.php/ipodomes-opanda/item/aggeliki-xatzimixali  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Πολεμικό Μουσείο. Τρισδιάστατες Ιστορικές Μάχες- Video Η μάχη της Κρήτης 20 -29 Μαΐου 
1941 http://warmuseum.gr/el/3D-historical-battles 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Διεύθυνση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Μεσογειακή Διατροφή http://ayla.culture.gr/wp-

content/uploads/2016/11/word-to-pdf_med_diet_7_7.pdf  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: 17η ΝΟΕΜΒΡΗ 

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων: Σκοτεινή Επταετία 
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I453I1167I646I453976  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Η ΖΩΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Τέχνης Πολιτική 

http://www.emst.gr/web3/wpcontent/uploads/2017/01/texnhs_dhmotiko_tel.pdf  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Η ΖΩΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου: Αναπαράσταση κύκλου του ψωμιού (παρασκευή, πλάσιμο, 
κέντημα, ψήσιμο) https://mouseio-psomiou.com 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

 Βυζαντινό Μουσείο Αθήνας, Video : 
«Της Κοκκώνας το σπίτι» (1893), Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 

https://www.byzantinemuseum.gr/?nid=2567 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Σ ΥΣΚΕΥΕΣ 

ΟΤΕ - Μουσείο Τηλεπικοινωνιών 
Ένα ταξίδι από τα αρχαία δίκτυα στο διαδίκτυο και στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο! 
https://www.otegroupmuseum.gr/portal/educational_programs 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

Πυροσβεστικό Μουσείο, Προστατευτείτε από τους σεισμούς 
http://museum.fireservice.gr/archive/sites/default/files/Binder1_63.pdf  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Μουσείο Αφής. http://www.tactualmuseum.gr 

 

http://www.ebooks.edu.gr/
https://www.ose.gr/images/OSE_Entipo16sel.pdf
https://www.opanda.gr/index.php/ipodomes-opanda/item/aggeliki-xatzimixali
http://warmuseum.gr/el/3D-historical-battles
http://ayla.culture.gr/wp-content/uploads/2016/11/word-to-pdf_med_diet_7_7.pdf
http://ayla.culture.gr/wp-content/uploads/2016/11/word-to-pdf_med_diet_7_7.pdf
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I453I1167I646I453976
http://www.emst.gr/web3/wp-content/uploads/2017/01/texnhs_dhmotiko_tel.pdf
https://mouseio-psomiou.com/
https://www.byzantinemuseum.gr/?nid=2567
https://www.otegroupmuseum.gr/portal/educational_programs
http://museum.fireservice.gr/archive/sites/default/files/Binder1_63.pdf
http://www.tactualmuseum.gr/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 12: 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
Όψεις της καθημερινής ζωής των Ελλήνων (18ος-19ος αιώνας) 

https://www.nhmuseum.gr/ekpaidefsi/ekpaideftika-programmata-gia-mathites- kai-omadikes- 
episkepseis-sxoleion 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΤΡΟΠΟΙ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού: 

Άνθρωποι και εργαλεία. Όψεις της εργασίας στην προβιομηχανική κοινωνία  
http://mnep.gr/gr/ekpaideysi/gia-sholikes-omades/ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΠΑΣΧΑ 

Μουσείο Μπενάκη: Πρόγραµµα «Μελίνα», εκπαιδευτικός φάκελος: Έθιμα του Πάσχα 

http://oldwww.benaki.gr/index.asp?id=3030401&lang=gr 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ- ΘΕΑΤΡΑ 

Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών Δ. Αμαρουσίου: 
Ο Καραγκιόζης και η παρέα του. 

  http://www.karagiozismuseum.gr/xartokoptiki/index.htm 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: ΜΟΥΣΕΙΑ 

Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Αθήνα. «Κλασική Παιδεία και Δημοκρατία».  
http://followodysseus.culture.gr/ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 17: ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ 

Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας: Από τα πανιά στον ατμό 

http://www.hmmuseum.gr/Εκπαίδευση/Υλικό-για-εκπαιδευτικούς 
 

Με αναγωγή του παραπάνω παραδείγματος, στις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 
προκύπτει ο παρακάτω πίνακας ανά τάξη, αριθμό και συνολικού αριθμού μουσείων κατά την  
αποφοίτηση από το δημοτικό σχολείο, από το μάθημα της Γλώσσας : 

 
Πίνακας 1: Αριθμός Μουσείων ανά τάξη Δημοτικού Σχολείου 

 

Τάξη Αριθμός μουσείων 

Α΄ 10 

Β΄ 24 

Γ΄ 12 

Δ΄ 16 

Ε΄ 17 

 ΣΤ΄ 17 

Σύνολο 96 

 
Πίνακας 2: Διδακτικά αντικείμενα Δημοτικού Σχολείου 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: 

1.ΓΛΩΣΣΑ 

2.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

3.ΙΣΤΟΡΙΑ 

http://www.nhmuseum.gr/ekpaidefsi/ekpaideftika-programmata-gia-mathites-
http://www.nhmuseum.gr/ekpaidefsi/ekpaideftika-programmata-gia-mathites-
http://mnep.gr/gr/ekpaideysi/gia-sholikes-omades/
http://oldwww.benaki.gr/index.asp?id=3030401&lang=gr
http://www.karagiozismuseum.gr/xartokoptiki/index.htm
http://followodysseus.culture.gr/
http://www.hmmuseum.gr/Î•ÎºÏ€Î±Î¯Î´ÎµÏ…ÏƒÎ·/Î¥Î
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4.ΦΥΣΙΚΗ 

5. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

7. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

9. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 

10. ΜΟΥΣΙΚΗ 

11. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

12. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

13. ΑΓΓΛΙΚΑ 

14. ΓΑΛΛΙΚΑ 

15. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

16. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

17. Τ.Π.Ε 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ <17>. 

 

Όταν αυτή η συνεργασία αφορά και τα 17 διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα του δημοτικού 
σχολείου, οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν και θα εκπαιδευτούν στο σύνολο της 
μουσειακής κληρονομιάς της χώρας μας. 

Συμπεράσματα 
Ο εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων είναι ιδιαίτερα σημαντικός και η αξιοποίησή τους ως 

εργαλείων μάθησης μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο των μαθημάτων όλων των βαθμίδων της 
εκπαίδευσης. Οι δυσκολίες που εντοπίζονται στη συνεργασία μουσείου και σχολείου, σχετίζονται με 
την οργάνωση της ελληνικής εκπαίδευσης, την προσβασιμότητα, την αποσπασματική εφαρμογή της  

μουσειακής εκπαίδευσης στις παιδαγωγικές σπουδές, την προαιρετική εφαρμογή της μουσειακής 
αγωγής στο Α.Π.Σ. Τα τελευταία χρόνια, έχει αναδειχθεί η συμβολή των άτυπων περιβαλλόντων  

μάθησης και η συμβολή τους στη συμπερίληψη και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Το μουσείο  
ανήκει στην κατηγορία αυτή και η συνεργασία φορέων και σχολείων βοηθά προς αυτή την 
κατεύθυνση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνέβαλε στο να ανοίξουν τα ψηφιακά παράθυρα των 

μουσείων, τα μαθήματα να γίνονται εντός των ψηφιακών αιθουσών, πρωτοβουλία που εμφορείται 
με θετικό πρόσημο και αποδοχή από μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς. 

Με την υποχρεωτική εισαγωγή της Μουσειακής Εκπαίδευσης στα Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου και τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές, είναι εφικτό, κατά την 
αποφοίτηση από το δημοτικό σχολείο, οι μαθητές/τριες,  να έρθουν σε επαφή με πολλά μουσεία της 

Ελλάδας.  Μια προέκταση και πρόταση θα ήταν η υποχρεωτική εισαγωγή της μουσειακής 
εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 
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Κομσέλη Ε. Φωτεινή (Φανή) 

Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ/ΕΚΕ53 Εκπαιδευτική Ηγεσία-Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων/ ΔΗΔ42 

Ηθική και Δεοντολογία, Επιστημονικό προσωπικό ΕΚΔΔΑ – ΕΣΔΔΑ 
 

Παπαμιχαήλ Γεώργιος 

Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ/Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 
Προϊστάμενος Τμήματος Συντονισμού ΙΝ.ΕΠ – ΕΚΔΔΑ 

 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε εθνικό επίπεδο, η 
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αποτελεί βασική κατεύθυνση και οριζόντιος άξονας 
δημόσιων πολιτικών.  Κύρια κατεύθυνση είναι το δικαίωμα των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) για 

διευκόλυνση τους με ενίσχυση των μέτρων αυτονομίας και ανεμπόδιστης συμμετοχής σε όλες τις 
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.  Η ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των 

πολιτών στις δραστηριότητες της κοινωνίας αποτελεί δείγμα ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα.  Συνακόλουθα, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά επιβάλλει, 
πέραν του συντονισμού όλων των εμπλεκομένων,  την επιμόρφωση μεγάλου φάσματος των 

δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό κατέστη ιδιαίτερα εμφανές ειδικά το τελευταίο διάστημα κατά την 
περίοδο της πανδημίας. 

Στο πλαίσιο αυτό το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχει υλοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν πρόγραμμα με τίτλο «Ο 
ρόλος των Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ) στην προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση των ΑμεΑ», με στόχο 

την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων καταρχάς, καθώς και 
των υπαλλήλων και στελεχών των υπηρεσιακών μονάδων ΑμεΑ. 

Από τα στοιχεία των αξιολογήσεων των σχετικών προγραμμάτων διαπιστώνεται η 
αναγκαιότητα επιμόρφωσης για τις δυνατότητες που παρέχει η χρήση ΝΤ στο θέμα της 
προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των ΑμεΑ. Με δεδομένο ότι η αξιολόγηση της επιμόρφωσης 

είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που αφορά στη βελτίωση της ποιότητας του επιμορφωτικού 
έργου, στην παρούσα εργασία διερευνώνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από δεδομένα που 

συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών που υλοποιήθηκε το επιμορφωτικό πρόγραμμα.   

http://warmuseum.gr/el/3D-historical-battles
http://museum.fireservice.gr/archive/sites/default/files/Binder1_63.pdf
https://www.ose.gr/images/OSE_Entipo16sel.pdf
http://www.karagiozismuseum.gr/xartokoptiki/index.htm
http://followodysseus.culture.gr/
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Σε δεύτερο επίπεδο, η αποτίμηση του επιμορφωτικού έργου με αφετηρία τις εκπαιδευτικές 
εμπειρίες των συμμετεχόντων/χουσών, αποτέλεσε το έναυσμα για την ενσωμάτωση δημόσιων 
πολιτικών σχετικών με την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ σε μια σειρά συμπληρωματικών εκπαιδευτικών 

δράσεων. Αυτό αναμένεται να κορυφωθεί με την υλοποίηση καθολικής ψηφιακής προσβασιμότητας 
στους ιστοτόπους της Δημόσιας Διοίκησης και υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέσω δράσεων του 

ΕΚΔΔΑ, όπως επιτάσσει η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού. 
 

Λέξεις κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, Προσβασιμότητα ΑμεΑ, Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 

Επιμόρφωση Δημοσίων υπαλλήλων, Αξιολόγηση επιμόρφωσης 

1. Εισαγωγή 

Η πρόσβαση των ΑμεΑ στην πληροφόρηση και γενικότερα η επικοινωνία τους αναφέρεται  
στην Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ (άρθ. 2, Δεκέμβριος 2006). Εκεί γίνεται 
αναφορά στην επικοινωνία με προσβάσιμους τρόπους, που περιλαμβάνει: γλώσσες, απεικόνιση 

κειμένου, Braille, οπτική επικοινωνία, χαρακτήρες μεγάλου μεγέθους, προσβάσιμα πολυμέσα, καθώς 
και γραπτή, ηχητική, φυσική γλώσσα, αναγνώστη κειμένου, μεγεθυντή και εναλλακτικούς τρόπους, 

μέσα και μορφές επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης προσβάσιμης τεχνολογίας πληροφόρησης και 
επικοινωνίας.  

Στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τα ΑμεΑ (2004 -2005), δίνεται προτεραιότητα στην αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων των ΝΤ για την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των ΑμεΑ, στην 
καθιέρωση προτύπων για την πρόσβαση και στην αποφυγή του ψηφιακού αποκλεισμού. 

Στην Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020, Ανανέωση της δέσμευσης για 
μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια «η πλήρης οικονομική και κοινωνική συμμετοχή των ΑμεΑ αποτελεί 
σημαντική παράμετρο για την επιτυχία της στρατηγικής, όσον αφορά τη δημιουργία έξυπνης, 

διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης .» (ΕΕ, Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 
2010-2020:  σ.4). Ο γενικός στόχος της στρατηγικής είναι η δημιουργία προϋποθέσεων ώστε τα 
ΑμεΑ να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιωμάτά τους αντλώντας όσο το δυνατό περισσότερα οφέλη 

από τη συμμετοχή στην κοινωνία και στην ευρωπαϊκή οικονομία, ιδίως μέσω της ενιαίας αγοράς. 
Η στρατηγική αυτή είχε ως συνέπεια την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στην πολιτική 

συνοχής ενώ διατέθηκαν πόροι από τα ταμεία της ΕΕ για να γίνουν διαρθρωτικές παρεμβάσεις κατά 
την προγραμματική περίοδο 2007 -2013 για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων 
πολιτών με αναπηρία. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι οι οριζόντιες αρχές της προσβασιμότητας 

των ΑμεΑ και της μη διάκρισης (άρθ. 16 του Γενικού Κανονισμού των Ταμείων της ΕΕ.), 
εσωματώθηκαν υποχρεωτικά στους τρεις οριζόντιους στόχους των Κοινοτικών Στρατηγικών 

Κατευθυντηρίων Γραμμών για τη Συνοχή. Οι τομείς δράσης που επισημαίνονται είναι οι: 
προσβασιμότητα, συμμετοχή, ισότητα, απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, κοινωνική 
προστασία, υγεία και εξωτερική δράση για την εξάλειψη των εμποδίων πρόσβασης των ΑμεΑ. 

Στο πλαίσιο του Ε.Π. για την «Κοινωνία της Πληροφορίας», εκπονήθηκε μελέτη με 
αντικείμενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιμη Συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας (2004). Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «…η Μελέτη αναλύει 
συστηματικά τα θέματα που αφορούν: (i) τις απαιτήσεις των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων σε μία ΚτΠ 
για όλους τους πολίτες, (ii) τις τεχνολογικές και μη τεχνολογικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί 

και προταθεί διεθνώς για την προώθηση της έννοιας της Καθολικής Πρόσβασης στις τεχνολογίες της 
ΚτΠ, καθώς και (iii) την εξειδίκευση των προσεγγίσεων αυτών σε προτάσεις για απαιτούμενες 

παρεμβάσεις προς τη δημιουργία στην Ελλάδα μιας προσβάσιμης και αποδεκτής ΚτΠ» (2004:  σ.5). 
Σχετικά με τη αξιοποίηση των ΤΠΕ μπορούμε να εστιάσουμε σε τρία σημεία: 
Δίνουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης και εργασίας, με παράλληλη φροντίδα της φυσικής 

κατάστασης του ατόμου, σε σχέση με τις προσωπικές του παραμέτρους: διαθέσιμο χρόνο, 
προτεραιότητες, περιορισμούς. 
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Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, μπορεί να συνεισφέρει 
ουσιαστικά στην κοινωνικο-οικονομική ένταξη ΑμεΑ.  

Κατά την σχεδίαση και ανάπτυξη τους είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη έγκαιρα οι ανάγκες 

και απαιτήσεις των ΑμεΑ επειδή η ανάπτυξη των ΝΤ είναι ραγδαία και ελλοχεύει ο κίνδυνος 
περιθωριοποίησης και δημιουργίας νέων μορφών κοινωνικού αποκλεισμού τους. Για να αποτραπεί 

αυτός ο κίνδυνος απαιτείται η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις νέες 
τεχνολογίες. 

Για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων και την αποτροπή του κινδύνου κοινωνικού 

αποκλεισμού δρομολογήθηκαν οι κατάλληλες ενέργειες. Βασικό θεσμικό πλαίσιο προς την 
κατεύθυνση αυτή είναι οι δράσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ)  στα κράτη - μέλη της ΕΕ 

μέσα από την πρωτοβουλία της ΕΕ «eEurope» (2000). Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η 
«Συμμετοχή για όλους στην οικονομία της γνώσης»  αναγνωρίζοντας «ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στην καταπολέμηση του «πληροφορικού αποκλεισμού».   

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «..η πρόκληση συνίσταται στο να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
προσβασιμότητα σε τεχνολογίες πληροφοριών εν γένει, καθώς και η συμβατότητά τους με 

υποβοηθητικές τεχνολογίες. Οι ΝΤ μπορούν συχνά να αποδειχθούν ευκολότερες στη χρήση τους για 
όλους, εάν συνεκτιμηθούν, από την αρχή της διαδικασίας σχεδιασμού οι απαιτήσεις χρηστικότητας του 
συνόλου των δυνητικών καταναλωτών» (eEurope 2002: σ.16). Στο  πλαίσιο της πρωτοβουλίας 

eEurope, η δράση eAccessibility, επικεντρώνεται στη δημιουργία δυνατοτήτων πρόσβασης που οι 
ΝΤ μπορούν να παρέχουν στους πολίτες και ιδιαίτερα στις ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, 

μεταξύ των οποίων τα ΑμεΑ και οι ηλικιωμένοι. 
Έτσι δημιουργήθηκε τον Ιούλιο 2002 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχεδίασης για Όλους, EDeAN 

(European Design for All eAccessability Network)  και στην συνέχεια το GR-DeAN (Greek Design 

for All eAccessability Network) στο πλαίσιο του ΕΠ για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» που 
αποτελεί συμμετοχή της Ελλάδος στο EDeAN με σκοπό την «αποτελεσματική προώθηση των αρχών 
της Σχεδίασης για Όλους και την εφαρμογή των αρχών της Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» 

(GR-DeAN, brochure).   
Το δίκτυο παρείχε  σε εθνικό επίπεδο κοινή πλατφόρμα διαλόγου με σκοπό την προώθηση της 

αρχής της ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών στην ΚτΠ. Αποτελούσε ανοικτό δίκτυο 
συνεργασίας για όλους τους φορείς που ασχολούνται ενεργά με θέματα ηλεκτρονικής πρόσβασης 
ΑμεΑ και ειδικότερα τους οργανισμούς που ειδικεύονται σε θέματα Σχεδίασης για Όλους και 

Καθολικής Πρόσβασης για την ισότιμη συμμετοχή ΑμεΑ και άλλων ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού στην ΚτΠ.  

Για να ανταποκριθεί η δημόσια διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αναπηρία 2010-
2020 στη φάση προετοιμασίας της και στην φάση υλοποίηση της, το ΙΝΕΠ σχεδίασε και υλοποίησε 
σειρά δράσεων σχετικών με τα ΑμεΑ και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τα στελέχη του 

δημόσιου τομέα είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους ώστε να μπορούν 
να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και αξιοποιήσουν σύνθετες, συμπεριληπτικές δημόσιες πολιτικές στη 

γνωστική περιοχή της προσβασιμότητας. Εδώ παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 
την αξιολόγηση μία από αυτές τις δράσεις και την ενσωμάτωση των συστατικών της 
προσβασιμότητας σε ένα ευρύτερο σύνολο επιμορφωτικών δράσεων του ΕΚΔΔΑ. Τέλος, 

παρουσιάζεται η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται τόσο με την παρουσίαση και υιοθέτηση 
της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού όσο και με την ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης της 

στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 (EC 2021). 

2. Κυρίως μέρος 

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι αναγκαία για τον σχεδιασμό, την οργάνωση 

και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε επίπεδο οργανισμού και σε επίπεδο εθνικών 
ή ευρωπαϊκών αρχών (Βεργίδης & Καραλής, 2008). Με τον όρο αξιολόγηση αναφερόμαστε στην 

προσπάθεια διερεύνησης του βαθμού στον οποίο επιλογές που έγιναν στη φάση του σχεδιασμού μιας 
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εκπαίδευσης και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά την υλοποίησή της κρίνονται εύστοχες και 
επιτυχημένες (Καραλής & Παπαγεωργίου, 2012). Σε γενικές γραμμές, ο σχεδιασμός ενός 
επιμορφωτικού προγράμματος απαιτεί: τη διερεύνηση των αναγκών κατάρτισης, που αναμένεται να 

οδηγήσει σε καθορισμό των εκπαιδευτικών στόχων, τον σχεδιασμό και την οργάνωση του 
περιεχομένου. Η προσπάθεια αυτή φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε περιβάλλοντα 

επαγγελματικής κατάρτισης, όταν οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία διερεύνησης (Γούλας, 2006). Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα δεδομένο, ιδιαίτερα όταν 
υπάρχει αυξημένο επίπεδο γραφειοκρατίας και ελέγχου της διαδικασίας από τον φορέα που παρέχει 

τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαδικασία της αξιολόγησης μπορεί να 
διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.  

Ειδικότερα, όσον αφορά προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους, φαίνεται ότι η 
αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος είναι αναγκαία, γιατί συνδέεται με θέματα λήψης 
αποφάσεων για τη μελλοντική επανάληψή του, την παροχή πληροφοριών για τη βελτίωση επόμενων 

καταρτίσεων, αλλά και επειδή συμβάλλει στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων που έχουν 
τεθεί (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). Τρεις από τους συνηθέστερους τύπους και μορφές 

αξιολόγησης είναι η διαμορφωτική, όταν ο στόχος είναι να βελτιωθεί το πρόγραμμα ενώ βρίσκεται 
σε εξέλιξη, η απολογιστική, όταν το πρόγραμμα έχει τελειώσει και η αξιολόγηση βάσει στόχου, η 
οποία επικεντρώνεται στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε σχέση με τους στόχους που έχουν 

τεθεί (Scriven, 1991). Άλλα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό 
υλικό και τα προγράμματα σπουδών, τους εκπαιδευτές, τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία, τα 

εποπτικά μέσα και τον τόπο εκπαίδευσης ή ακόμα και τη διοικητική υποστήριξη της εκπαίδευσης 
(Karalis, 2005). 

Ο Donald Kirkpatrick το 1959 παρουσίασε ένα μοντέλο αξιολόγησης της εκπαίδευσης, που 

περιλαμβάνει διαδικασίες αποτίμησης σε τέσσερα επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά θεωρείται ότι επιδρούν 
διαδοχικά το ένα στο άλλο και είναι: αντίδραση (reaction), μάθηση (learning), συμπεριφορά 
(behavior) και αποτελέσματα (results). Επιγραμματικά, η αντίδραση (1ο επίπεδο) αφορά στον βαθμό 

ικανοποίησης των συμμετεχόντων σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η μάθηση (2ο επίπεδο) αφορά 
στη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων και στην αλλαγή των στάσεών τους. Οι διαστάσεις αυτές 

μπορεί να αποτιμηθούν κατά τη διάρκεια μιας εκπαίδευσης. Αντίθετα, στο 3ο επίπεδο, στο οποίο 
επιδιώκεται να μετρηθεί η αλλαγή στη συμπεριφορά, η αποτίμηση φαίνεται να μπορεί να γίνει με 
ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, όταν είναι εφικτό να παρατηρηθεί κατά πόσο η μάθηση (του 2ου 

επιπέδου) έγινε πρακτική εφαρμογή από τον εργαζόμενο με συνέχεια και συνέπεια. Τα αποτελέσματα 
στο 4ο επίπεδο (π.χ. αύξηση πωλήσεων, αναβάθμιση ποιότητας υπηρεσιών κ.ά.) είναι το πιο 

σημαντικό ζήτημα για κάθε οργανισμό, ωστόσο είναι και το πιο δύσκολο να αποτιμηθεί σε σχέση με 
την παρεχόμενη εκπαίδευση για λόγους που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την ανάγκη συλλογής και 
επεξεργασίας πολλών και διαφορετικών δεδομένων από παράγοντες πέραν της εκπαίδευσης 

(Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Α. Το πλαίσιο 

Με βάση τις κατευθύνσεις των δημόσιων πολιτικών το ΙΝΕΠ ανταποκρίθηκε είτε σχεδιάζοντας 
και υλοποιώντας νέα προγράμματα που είχαν άμεση σχέση κυρίως με την προσβασιμότητα των 

ευπαθών ομάδων, είτε επικαιροποιώντας σχεδιασμό προγραμμάτων με ενσωμάτωση θεμάτων για την 
προσβασιμότητα των ευπαθών ομάδων.  

Στην παρούσα εργασία μελετώνται τα αποτελέσματα που αφορούν στην αξιολόγηση του 
επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Ο ρόλος των ΝΤ στην προσβασιμότητα και 

Εξυπηρέτηση των ΑμεΑ», που υλοποιήθηκε από το ΙΝΕΠ τον Οκτώβριο του 2009 έως τον 

Φεβρουάριο του 2011. Αποτέλεσε το πρώτο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε για την υλοποίηση της 
δημόσιας πολιτικής για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ με χρήση των ΝΤ και το έναυσμα για την 
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ενσωμάτωση νέων θεματικών ενοτήτων σε μια σειρά άλλων προγραμμάτων που συνέχισαν να 
υλοποιούνται τα επόμενα χρόνια και εμφανίζονται στον Πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1. Επιμορφωτικά προγράμματα, εκπαιδευόμενοι και αξιολογήσεις επιμορφωτικών προγραμμάτων ΙΝΕΠ που 

περιλαμβάνουν  θεματικά αντικείμενα σχετικά με ευπαθείς ομάδες  

 

Τίτλοι Πλήθος 

προγραμμάτων 

Πλήθος 

εκπαιδευομένων 

Πλήθος 

αξιολογήσεων 

Δημόσια Διοίκηση και Ευπαθείς 

Κοινωνικές Ομάδες:  Ποιότητα 

Παρεχόμενων Υπηρεσιών  

120 2.264 2.074 

Εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ  26 672 698 

Κοινωνικός Σχεδιασμός των 
κοινωνικών υπηρεσιών και 

εξατομικευμένο σχέδιο παρέμβασης για 

την κοινωνική ένταξη ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων  

9 175 184 

 
Οι δράσεις υλοποιήθηκαν την περίοδο 2011-2020 και αποσκοπούσαν στην επιμόρφωση και 

ευαισθητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου να εφαρμοστεί η δημόσια πολιτική της 
αύξησης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε τομείς όπως η Δημόσια Διοίκηση, η Βιώσιμη Ανάπτυξη 
και η Κοινωνική Πολτική. 

Το πρόγραμμα του ΙΝΕΠ «Ο ρόλος των ΝΤ στην προσβασιμότητα και Εξυπηρέτηση των 
ΑμεΑ» έχει συνολική διάρκεια 35 διδακτικών ωρών. Βασικές θεματικές ενότητες είναι:  

Πρόσβαση ΑμεΑ στο περιβάλλον,  
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) - Προσβασιμότητα ΑμεΑ,  
Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στα ΑμΕα 

Ε.Π.  ΚτΠ –Ψηφιακή Σύγκλιση, Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας για ΑμεΑ,  
Τεχνολογίες, εργαλεία και βοηθήματα για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) ,  
Εργαλεία και εφαρμογές  φωνής 

Προσβάσιμες υπηρεσίες εξυπηρέτησης όλων των πολιτών 
Δημιουργία λειτουργικής, αισθητικά άρτιας και προσβάσιμης ιστοσελίδας 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και ιδιαίτερα σε 
υπαλλήλους και στελέχη, των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την εξυπηρέτηση 
του πολίτη  και ιδιαίτερα του ΑμεΑ. Αφορά υπαλλήλους που έχουν στελεχώσει τις ιδιαίτερες δομές 

της Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔ)., αλλά και όσους/ες υπηρετούν σε υπηρεσίες, σχετικές με την 
προσβασιμότητα του πολίτη και την εξυπηρέτηση από τη ΔΔ και την ΤΑ. Αφορά ιδιαίτερα 

υπαλλήλους και στελέχη που είναι ΑμεΑ. Στα καθήκοντα της ομάδας - στόχου αναφέρεονται η 
σχεδίαση, κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδων, θέματα  ΑμεΑ και εξυπηρέτηση κοινού (Φ1: σ.7).  

Σκοπός του προγράμματος είναι: 

η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, γνώση και εξοικείωση των επιμορφωνόμενων, με την έννοια 
της καθολικής προσβασιμότητας,  της ηλεκτρονικής ενσωμάτωσης όλων στην ΚτΠ και της 

καθολικής σχεδίασης, για την αποτελεσματική προώθηση των πολιτικών και αρχών που τη διέπουν, 
η καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών των στελεχών της Δ.Δ. προσανατολισμένων προς 

τη μη διάκριση των πολιτών με αναπηρία και την εφαρμογή της προσβασιμότητας στο σχεδιασμό 

έργων, πολιτικών, διαδικασιών κλπ, 
η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα θέματα αυτά, μέσω των ενημερωμένων 

και ευαισθητοποιημένων Δ.Υ., ώστε να καταπολεμηθεί η προκατάληψη και τα στερεότυπα, 
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η βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής ζωής του προσωπικού με αναπηρίες. (Φ1:  σ.8) 
Β. Δεδομένα και εργαλείο 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 12/10/2009 έως και την 25/2/2011, υλοποιήθηκαν 15 

επιμορφωτικά προγράμματα σε όλη την Ελλάδα και το πλήθος των συμπληρωμένων αξιολογήσεων 
από συμμετέχοντες/-χουσες ανέρχεται στις 248, επί συνόλου 257 επιμορφωμένων. Σε σχέση με την 

γεωγραφική αποτύπωση των δεδομένων, από τα 15 προγράμματα, υλοποιήθηκαν 9 στην Αθήνα, 2 
στη Θεσσαλονίκη, 2 στην Κέρκυρα, 1 στην Πάτρα και 1 στην Λάρισα.  

 
Πίνακας 2. Περιγραφικά στοιχεία για το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στην 

προσβασιμότητα και Εξυπηρέτηση των ΑμεΑ», 2009-2011  

 

Πόλη 

Διεξαγωγής 

Πλήθος 

Προγραμμάτων 

Αρ.Συμμετεχόντων: 

257 

ΠλήθοςΑξιολογήσε

ων 

Άνδρ

ες 

Γυναίκ

ες 

Αθήνα 9 34 122 152 

Θεσσαλονί

κη 2 
7 22 

28 

Κέρκυρα 2 8 33 40 

Λάρισα 1 
 

19 18 

Πάτρα 1 3 9 10 

Σύνολα 15 52 205 248 

 
Η εργασία αυτή στηρίζεται στη μελέτη δεδομένων από δευτερογενή πηγή, στην οποία 

λαμβάνεται ως δεδομένη η ποσοτική προσέγγιση για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου 
επιμορφωτικού προγράμματος, η οποία θεωρείται ότι μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες 

για την αξιολόγηση προγραμμάτων (Creswell, 2016). Η ποσοτική έρευνα έχει ως σκοπό την εύρεση 
σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων μέσω αριθμητικής ανάλυσης και συνήθως χρησιμοποιεί 
αντιπροσωπευτικό δείγμα προκειμένου να αναδείξει κάποιες γενικές τάσεις. Το ποσοστό 

ανταπόκρισης που συμπλήρωσαν το εργαλείο της έρευνας (ερωτηματολόγιο) ήταν εξαιρετικά υψηλό 
(96,5%). Βασικό ερευνητικό εργαλείο αποτελεί το ερωτηματολόγιο του ΙΝΕΠ στο σύνολο των 15 
προγραμμάτων και περιλαμβάνει ερωτήσεις σε έξι γενικούς δείκτες:  

Γενικός Δείκτης 1: Εκπαιδευτικές συνιστώσες  (Σημειώσεις/Υλικό, Διάρκεια) 
Γενικός Δείκτης 2:  Οργάνωση του προγράμματος (Οργανωτική υποστήριξη) 

Γενικός Δείκτης 3: Υποδομές – Αίθουσα επιμόρφωσης 
Γενικός Δείκτης 4: Ξενοδοχείο διαμονής (εφόσον έχει αξιοποιηθεί) 
Γενικός Δείκτης 5: Εκπαιδευτές/-τριες 

Γενικός Δείκτης 6:  Χρησιμότητα 
 

Η αποτύπωση των αποκρίσεων των συμμετεχόντων/χουσών έγινε στη βάση επιλογής σε 
δεκαβάθμια κλίμακα τύπου Likert, όπου 0 = απόλυτα ανεπαρκής / καθόλου χρήσιμη και 10 = 
εξαιρετικά επαρκής / απόλυτα χρήσιμη. Στα αποτελέσματα παρουσιάζονται τα ευρήματα από τους 

πέντε γενικούς δείκτες, καθώς και από τις ανοικτές ερωτήσεις. Όσον αφορά στην δεοντολογία της 
εργασίας, αξιοποιήθηκαν στατιστικά δεδομένα του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ, δεν αξιοποιήθηκαν προσωπικά 

δεδομένα, ούτε υπάρχει αναφορά σε ονόματα και προσωπικά στοιχεία τόσο των συμμετεχόντων/-
χουσών στις αξιολογήσεις, όσο και σε αξιολογούμενους/-ες από αυτούς.   

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ανταποκρίθηκαν 248 από 257 συμμετέχοντες 
(96,5%), ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό συμμετοχής. Οι αξιολογήσεις των Γενικών Δεικτών που 
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παρουσιάζονται δείχνουν μια θετική εικόνα τόσο ως προς τις εκπαιδευτικές σημειώσεις όσο και ως 
προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτών/τριών. 

 

 
 

Γράφημα 1.  Ηλικιακή κατανομή συμμετεχόντων/χουσών στην έρευνα αξιολόγησης  

 

Από την ηλικιακή κατανομή προκύπτει ότι περίπου το 45% των συμμετεχόντων/χουσών 
ανήκουν στην ομάδα 35-45 ετών, 30% στην ομάδα κάτω των 35 ετών και 25% στην ομάδα άνω των 
45 ετών. Η καμπύλη συχνοτήτων των ηλικιών ακολουθεί την κανονική κατανομή, γεγονός που μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα το παρακολούθησαν υπάλληλοι από όλες τα βαθμίδες της 
δημόσιας διοίκησης όπως στη συνέχεια επαληθεύσαμε και από τα προφίλ των θέσεων ευθύνης.

 
 

Γράφημα 2. Εκπαιδευτικές Συνιστώσεις (Σημειώσεις/Υλικό, Διάρκεια)  

 

Αναφορικά με τις εκπαιδευτικές συνιστώσεις, ο ΜΟ εμφανίζεται ικανοποιητικός για το 
εκπαιδευτικό υλικό και για τη διάρκεια του προγράμματος πάντα σε σχέση με τα θεματικά 

αντικείμενα που αποτελούν το φυσικό αντικείμενο. Στην περίπτωση όμως του εκπαιδευτικού υλικού 
εμφανίζεται μεγάλο εύρος τιμών ανάμεσα στα διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα (6,62 – 9,81). 
Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει αναπτυχθεί εκ των προτέρων πρότυπο εκπαιδευτικό 
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υλικό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως δεν καλύφθηκαν επαρκώς οι θεματικές ενότητες 
από το υλικό που δόθηκε στους/στις συμμετέχοντες/χουσες στο πρόγραμμα. Μετά από διασταύρωση 
με τον ΓΔ 5 αξιολόγησης των εκπαιδευτών/τριών παρατηρήσαμε ότι όντως συνδέεται με χαμηλότερη 

πληρότητα και μεταδοτικότητα εισήγησης. 
 

 
 

Γράφημα 3. Οργάνωση του προγράμματος και χρήση υποδομών (αίθουσα και τεχνολογικός εξοπλισμός)  

 

Στους ΓΔ 2 και 3 η οργανωτική υποστήριξη εμφανίζεται άριστη, ενώ ακολουθεί ο τεχνολογικός 
εξοπλισμός. Στην περίπτωση της χωρητικότητας της αίθουσας διεξαγωγής, δεδομένου ότι ο ΜΟ 

βρίσκεται κάτω από 8,5, εξετάσαμε τα αναλυτικά σχόλια και παρατηρήσεις των εκπαιδευόμενων στα 
οποία έχουν καταγραφεί περιστασιακά προβλήματα θέρμανσης ή ψύξης της αίθουσας που 
χρησιμοποιήθηκε, αλλά και προσανατολισμού του εξοπλισμού σε σχέση με το σημείο διδασκαλίας. 

 

 
 

Γράφημα 4. Συνιστώσεις αξιολόγησης εκπαιδευτών/τριών (Προετοιμασία, Πληρότητα Εισήγησης, Μεταδοτικότητα)  

 

Αναφορικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτών/τριών τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά τόσο σε επίπεδο ΜΟ αξιολόγησης αλλά και κατανομής συχνοτήτων όπου κινούνται 

συνολικά σε άριστο επίπεδο. Εξαίρεση αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο οι 
εκπαιδευόμενοι/ες αξιολόγησαν αρκετά χαμηλά (6,62/10) το εκπαιδευτικό υλικό και τη συνιστώσα 
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«Μεταδοτικότητα» των εισηγητών/τριών (8,56) χωρίς όμως να κρίνεται ότι βρισκόμαστε εκτός 
ορίων. 

 

 
 

Γράφημα 5. Χρησιμότητα Προγράμματος, κάλυψη προσωπικών και υπηρεσιακών αναγκών 

 

Τέλος, αναφορικά με τη χρησιμότητα του προγράμματος εμφανίζεται ότι έχουν καλυφθεί σε 
άριστο βαθμό τα προσωπικά/επιστημονικά ενδιαφέροντα και σε πολύ καλό βαθμό οι υπηρεσιακές 

ανάγκες. Δεδομένου ότι το επιμορφωτικό πρόγραμμα ξεκίνησε ως μια δράση ενημέρωσης στο 
αντικείμενο της εξυπηρέτησης των ΑμΕΑ, αυτή η διαφοροποίηση δεν αποτέλεσε έκπληξη κατά την 
καταγραφή των αποτελεσμάτων. 

3. Συμπεράσματα – Προτάσεις πολιτικής 

Όπως αναφέρουν οι Ferri & Favalli (2018: σ. 3) «Τα άτομα με αναπηρία είναι πιο πιθανό από 

άλλες ομάδες να αντιμετωπίσουν εμπόδια όταν επιχειρούν για πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ο σκοπός της 
προσβασιμότητας στο Διαδίκτυο είναι η εξάλειψη αυτών των εμποδίων και η ενεργοποίηση όλων των 
χρηστών να έχουν ίση πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες στον Ιστό. Αυτό σημαίνει ότι οι 

άνθρωποι μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να πλοηγούν και να αλληλεπιδρούν και να 
συμβάλλουν στον Ιστό, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους ή αναπηρίες». Θα πρέπει άρα να 

υιοθετηθούν πρακτικές πέραν των απλών παραδοσιακών προγραμμάτων περιήγησης στον Ιστό, ώστε 
τα ΑμεΑ να έχουν εύκολα πρόσβαση σε αυτόν (Peters, B., 2010; 206-232).  Επιπρόσθετα, η 
προσβασιμότητα των ωφελούμενουν ΑμεΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει άτομα που ανήκουν σε 

διαφορετικές κατηγορίες, όπως άτομα ηλικιωμένα ή άτομα που έχουν προσωρινή αναπηρία (Harper, 
S. & Chen, A.Q. 2012: σ. 61-88). 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας κατέδειξαν ότι η επιμόρφωση των στελεχών του δημοσίου 
μπορεί να βοηθήσει πέραν της ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση των ΑμεΑ και στην ανάπτυξη 
πολιτικών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη λογισμικού και επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

θα λειτουργήσουν βοηθητικά προς την κατεύθυνση αυτή.  
Ιδιαίτερα κατά την ψηφιακή εποχή που διαμορφώνεται, η ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών προς 

αυτήν την κατεύθυνση είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού ψηφιακού 
περιβάλλοντος που δεν θα αποκλείει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από την πρόσβαση στις 
δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται ψηφιακά, ανάγκη που έγινε επιτακτική στην περίοδο της 

πανδημίας κατά την οποία σχεδιάστηκαν και παρέχονται πλέον ψηφιακά πολλές υπηρεσίες από το 
δημόσιο (βλ. σχετικά https://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/pierrakakis-1-100-oi-psifiakes-ypiresie s-

toy-dimosioy/ ) 

https://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/pierrakakis-1-100-oi-psifiakes-ypiresies-toy-dimosioy/
https://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/pierrakakis-1-100-oi-psifiakes-ypiresies-toy-dimosioy/
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Η επιμόρφωση μπορεί να βοηθήσει στην διάχυση αυτής της ψηφιακής πολιτικής και ιδιαίτερα 
να βοηθήσει στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού δημοσίου αυξάνοντας την προσβασιμότητα στις 
υπηρεσίες του. 

Προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης της συμπεριληπτικής δημόσιας πολιτικής στην ψηφιακή 
εποχή, το ΙΝΕΠ σχεδιάζει και υλοποιεί επιμορφωτικές δράσεις, εξυπηρετώντας τους στόχους και 

ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 
(Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης), που θα απευθύνονται: 

Στους υπαλλήλους τεχνολογικής κατεύθυνσης του δημοσίου, προκειμένου να αναβαθμίσουν 

τις γνώσεις τους για να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες που θα δημιουργηθούν για την εξυπηρέτηση 
της ψηφιακής πολιτικής στην λογική του up skilling (Κομσέλη Φ. 2020; 217). 

Στα άτομα που υπηρετούν σε δομές του δημοσίου που εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο ΑμεΑ.  
Στα άτομα που ανήκουν σε υπηρεσίες του δημοσίου που εξυπηρετούν κοινό με στόχο την 

ευαισθητοποίησή τους στην συμπεριληπτική ψηφιακή δημόσια πολιτική.  

Στους δημόσιους υπαλλήλους που είναι ΑμεΑ με την ταυτόχρονη ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
υλικού με όρους προσβασιμότητας και βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 

θέμα. 
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ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.  Κύρια ευρήματα της Έρευνας του 2002 και Ενδεικτική καταγραφή μέτρων 

πολιτικής για ΑμεΑ, 
  https://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/gr_disab_gr.pdf  
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ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 

Νικολάου Κωνσταντίνος 

 Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, ΑΠΘ 

 
Καρυπίδου Χριστίνα 

Υποψήφια Διδάκτορας, Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ, ΑΠΘ  

 

Περίληψη 

Η εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει δημιουργήσει έναν νέο εκσυγχρονισμένο 
κόσμο, με κύριο χαρακτηριστικό του την παγκοσμιότητα. Νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες, σε 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/11/Greece_National-action-plan-on-human-rights.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/11/Greece_National-action-plan-on-human-rights.pdf
http://undocs.org/A/75/187
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συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις, αναμένεται να επιφέρουν τα επόμενα χρόνια ακόμα 
μεγαλύτερες και πιο σημαντικές αλλαγές σε διάφορους τομείς, όπως η Εκπαίδευση και τα Μέσα 
Ενημέρωσης. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει δεδομένα τα οποία αφορούν στην ποιότητα του 

δημοσιογραφικού επαγγέλματος και της εκπαίδευσης, κυρίως της εκπαίδευσης ενηλίκων, υπό τις 
προαναφερθείσες συνθήκες σε σχέση με τις γενιές. Πρόκειται για μια δευτερογενή έρευνα, η οποία 

χρησιμοποιεί μέρος πρωτογενών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων από 
τρεις (3) έρευνες, με δείγμα ενήλικα άτομα από Κύπρο και Ελλάδα, ως δευτερογενή. 

 

Λέξεις κλειδιά: μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γενιές χρηστών, δημοσιογραφία, εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας καθώς και ο συνδυασμός τεχνολογικών και κοινωνικών 
αλλαγών έκαναν τους μελετητές τις τρεις (3) τελευταίες δεκαετίες, να βαπτίσουν τις γενιές με 
διάφορα ονόματα, δημιουργώντας έτσι τις γενεαλογικές κοόρτες (cohorts). Με βάση τη θεωρία των 

γενεών από τους Strauss και Howe (1997, 1992), καθώς και της έρευνας του Tapscott (2009, 1998), 
η χρονική τοποθέτηση των γενεών συμπίπτει αλλά και επηρεάζεται με τα εκάστοτε κίνητρα και τη 

χρήση των Μέσων Ενημέρωσης από τα άτομα της κάθε γενιάς (Νικολάου κ.ά., 2021; Podara et al., 
2020, 2019), έχοντας διαφορετικούς τρόπους σκέψης, επικοινωνίας και μάθησης (Barnes et al., 2007; 
Prensky, 2009; Tapscott, 2009, 1998). Παράλληλα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη δικών τους 

γλωσσολογικών μοντέλων (Grenier, 2007) και νέων κωδίκων επικοινωνίας (Νικολάου, Καλλίρης, 
2021; Νικολάου, 2020). Οι πιο πολυσυζητημένες γενιές αφορούν στα άτομα που γεννήθηκαν κυρίως 

από το 1980 και έπειτα: Γενιά Ζ, Γενιά της Χιλιετίας και Γενιά Χ. 
Τα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο έχει δώσει στις επιχειρήσεις, αλλά και σε εκπαιδευτικούς 

και δημοσιογράφους τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέους τρόπους επικοινωνίας, συνεργασίας, 

διείσδυσης και ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να κατακλυζόμαστε με νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες 
(Dimoulas et al., 2019; Matsiola et al., 2015; Σαρρίδης, Νικολάου, 2015). Η λειτουργία και η εξέλιξη 
του Διαδικτύου διαδραματίζονται πλέον μέσα σε δικτυωμένα δίκτυα ιστοσελίδων, δημιουργώντας 

ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων, τα γνωστά σε όλους μας μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ). Τα 
ΜΚΔ διέπονται από διάφορες απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα λειτουργικές, δεδομένων και μη 

λειτουργικών απαιτήσεων (Αβούρης, 2000). Επίσης, βασίζονται στην ανάπτυξη των λεγόμενων 
τεχνολογιών και προτύπων web 2.0 (Dimoulas et al., 2019), στην οποία το περιεχόμενο κυρίως είναι 
προϊόν παραγωγής των ίδιων των χρηστών και γίνεται χωρίς ιδιαίτερες εξειδικευμένες γνώσεις σε 

υπολογιστές και δίκτυα (Σαρρίδης, Νικολάου, 2015), με αποτέλεσμα μια μεγαλύτερη αμφίδρομη 
αλληλεπίδραση, συζήτηση και συνομιλία (Hopkins, Rees, 2007) και τον γρήγορο πολλαπλασιασμό 

των ΜΚΔ (Faizi et al., 2013).  
Οι μελέτες των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας βασίζονται συχνά σε 

δύο (2) γενικές αφηγήσεις: μια αντιμετώπιση της ομαλοποίησης και μια αντιμετώπιση ελέγχου. Η 

ομαλοποίηση επικεντρώνεται στις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι 
σχετίζονται με το επάγγελμά τους και τον θεσμικό ρόλο τους. Ο έλεγχος επικεντρώνεται στις αλλαγές 

στις σχέσεις των δημοσιογράφων με το κοινό και το περιεχόμενό τους (Lewis, Molyneux, 2019). Τα 
ΜΚΔ επιτρέπουν στους δημοσιογράφους να φτάσουν πέρα από τα τυπικά δίκτυα πηγών ελίτ, να 
δημιουργήσουν μια προσωπική «επωνυμία» (π.χ. επαγγελματικό προφιλ) και να ακολουθήσουν και 

να διαδώσουν πληροφορίες στο δίκτυό τους (Diakopoulos et al., 2012). Αυτό που κάνει τα ΜΚΔ 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη δημοσιογραφία είναι πώς έχει επηρεαστεί ως εργαλείο επικοινωνίας 

και έκτακτης ανάγκης (Jennifer, 2010). Από την άλλη πλευρά, η χρήση των ΜΚΔ στην εκπαίδευση 
είναι ένας σημαντικός παράγοντας, που προϋποθέτει έναν νέο τρόπο προσέγγισης για μια 
αποτελεσματική διδασκαλία (Νικολάου, 2019), η οποία απαιτεί πολλές νέες δεξιότητες και 

ικανότητες (Nicolaou et al., 2019; Nicolaou, Kalliris 2020). 
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2. Το ψηφιακό κοινωνικό περιβάλλον και οι γενιές: ιστορικο-τεχνολογική προσέγγιση 

2.1. Ιστορικό υπόβαθρο: τα ΜΚΔ, η ανάγκη και η χρήση 

Στη σημερινή εποχή, το ευρύ κοινό ως «Διαδίκτυο» εννοεί συνήθως το ορατό και όχι το αόρατο 

τμήμα του διαδικτύου, και κυρίως τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web – WWW ή αλλιώς web), 
το οποίο αναπτύχθηκε από τον Tim Berners-Lee και μια ομάδα επιστημόνων, το 1990, 

δημιουργώντας την τεχνολογία (Berners-Lee, 1999). Ο Παγκόσμιος Ιστός πρωτοεμφανίστηκε 
επίσημα το 1991, με την ανάπτυξη των προγραμμάτων περιήγησης σε αυτόν, και βαπτίστηκε ως web 
1.0. Η DiNucci το 1999 έκανε λόγο σε ένα άρθρο της για τη δεύτερη εκδοχή του, με τον όρο web 2.0 

(βλ. DiNucci, 1999). Το έναυσμα για τον νέο αυτό όρο ήταν κυρίως η οπτική μετεξέλιξη των απλών 
ιστοσελίδων, με προσθήκες δελεαστικών γραφικών και επισημασμένων υπερ-συνδέσεων, ως 

καινοτομία. Η εμφάνιση αυτής της καινοτομίας στον Παγκόσμιο Ιστό σηματοδοτεί τη μετακίνηση 
από τα 3W (world, wide και web) στα 3C (collaboration, contribution και community / συνεργασία, 
συνεισφορά και κοινότητα/ομάδα) (Davies et al., 1998), και τη δημιουργία της Generation C (Γενιάς 

Γ). Η γενιά αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στις γενεαλογικές γενιές, άλλα είναι ένας όρος ο οποίος 
χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία για να περιγράψει την μετακίνηση στα 3C (Hardey, 2011; Gazi et 

al., 2014). Προέκυψε κυρίως από τους χρήστες και τα μέλη των (σύγχρονων) διαδικτυακών φόρουμ 
(π.χ. κοινότητες torrents, που τα περισσότερα πλέον απαγορεύτηκαν ή/και έκλεισαν λόγω καθολικών 
νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων κυρίως στα μέσα της 

δεκαετίας του 2000 παγκοσμίως) από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας 
του 2000. Έτσι, οι/τα περισσότεροι/α χρήστες/μέλη μετακινήθηκαν αναγκαστικά σε άλλα ΜΚΔ, 

όπως το YouTube και το Twitter. Τα άτομα αυτής της γενιάς είναι οι πρώτοι «ενεργοί» χρήστες του 
Διαδικτύου (active online users), οι οποίοι έχουν πρωτοδημιουργήσει και διακινήσει την 
(διαδικτυακή) πληροφορία, και δεν ήταν απλώς αναγνώστες και καταναλωτές περιεχομένου, 

διευκολύνοντας έτσι τη συνεργασία και την ανταλλαγή (πληροφοριών και γνώσεων) μεταξύ τους, 
δημιουργώντας διάδραση και αλληλεπίδραση (βλ. Καρυπίδου, 2021, 2012; Νικολάου, 2011; 
Σαρρίδης, Νικολάου, 2015; Nicolaou, 2011). Ο όρος web 2.0 θεσμοποιήθηκε από το 2007 και έπειτα, 

με την επίσημη εννοιολογική οριοθέτηση του ορισμού από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD), o 

οποίος εστίασε στο μοντέλο παραγωγής και συνεισφοράς περιεχομένου από απλούς χρήστες (User 
Generated Content - UGC model) (OECD, 2007). Επίσης, από το 2001 εισάγεται ο σημασιολογικός 
ιστός, ως μετεξέλιξη του αρχικού Παγκόσμιου Ιστού (ως δεύτερη εκδοχή του web), με εννοιολογικές 

ρίζες από το 1960, ευρέως γνωστός ως web 3.0 (βλ. Crosslin, 2011), ενώ σήμερα χαρακτηρίζεται και 
ως  web 2.5. 

Οι όροι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν αρχικά στη διεθνή βιβλιογραφία για να μπορέσουν να 
περιγράψουν την εξελιγμένη καινοτομική μορφή των ιστοσελίδων που υποστήριζαν τη διάδραση και 
την κοινωνική αλληλεπίδραση και συνεργασία, ήταν οι όροι social software («κοινωνικό λογισμικό») 

και social computing («κοινωνική χρήση υπολογιστή» ή «κοινωνική (χρήση) πληροφορικής»). Οι 
όροι αυτοί, αν και συνεχίζεται ακόμη η χρήση τους στη βιβλιογραφία, αντικαταστάθηκαν πλέον με  

τους όρους online social network (OSN) και social network site (SNS) με διάφορες υποκατηγορίες 
(π.χ. social business network, sound platforms, κ.λπ.), αντικατοπτρίζοντας όσο καλυτέρα μπορούν τη 
νέα εκδοχή των ιστοσελίδων και των (νέων) υπηρεσιών και εφαρμογών του Παγκόσμιου Ιστού 

(Dimoulas et al., 2019; Matsiola et al., 2015; Nicolaou, Kalliris, 2020; Nicolaou et al., 2019; Stirling, 
2016; Σαρρίδης, Νικολάου, 2015). Όλοι αυτοί οι ορισμοί σε σχέση με τον Παγκόσμιο Ιστό 

εντάσσονται στο πρίσμα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (Nicolaou, 
Kalliris, 2020; Nicolaou et al., 2019). Για την ιστορία το GeoCities ήταν το πρώτο (ανεπίσημο) 
κοινωνικό δίκτυο το 1994 και το SixDegrees το 1997 ως το πρώτο ΜΚΔ - πριν ακόμη ανακαλυφθεί 

ο όρος «κοινωνικό». ενώ ακολούθησε το πρώτο wiki το 1995 ως η πρώτη διαδικτυακή εφαρμογή 
καθώς επίσης εμφανίστηκαν τα ιστολόγια / blogs το 1998 ως οι πρώτοι ιστότοποι πολυμέσων 

πλήρους μορφής (Καρυπίδου, 2012; boyd, Ellson, 2007). 
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Η μαζική και εκτεταμένη χρήση των ΜΚΔ από το ευρύ κοινό, ξεκίνησε κυρίως από το 2003 
με την εμφάνιση των LinkedIn και MySpace, ενώ εντονότερη γίνεται από το 2006 και έπειτα, όταν 
εμφανίζονται τα Hi5 και Facebook (2004), YouTube (2005), Twitter (2006) (Σαρρίδης, Νικολάου, 

2015; boyd, Ellson, 2007). Η μαζική αυτή κινητικότητα κι η αυξανόμενη χρήση και ζήτηση από το 
κοινό επανέφεραν τον όρο «web 2.0», ο οποίος γίνεται ευρέως γνωστός από το 2005 και μετά, όταν 

ο Tim O'Reilly τον χρησιμοποίησε σε ένα συνέδριο (Prandini, Ramilli, 2012). Νέα ΜΚΔ 
εμφανίζονται στο προσκήνιο, όπως τα Instagram (2010), Snapchat (2011) και TikTok (2017) που 
έγινε γνωστό παγκοσμίως κατά την πρώτη περίοδο καραντίνας της πανδημίας COVID-19 (Μάρτιος 

2020). Εν κατακλείδι, τα τελευταία χρόνια άρχισαν να χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ έμμεσα ή άμεσα, είτε 
εν γνώσει τους είτε όχι, επιχειρηματίες, στελέχη και επαγγελματίες, δημοσιογράφοι κι εκπαιδευτικοί 

(π.χ. μέσω των αναλυτικών στοιχείων ΜΚΔ / social media analytics - SMO ή της βελτιστοποίησης 
για τα ΜΚΔ / Social Media Optimization - SMO, η οποία λειτουργεί όπως η Βελτιστοποίηση για τις 
Μηχανές Αναζήτησης / Search Engine Optimization - SEO) (Giomelakis et al., 2019; Ištvanić et al., 

2017; Σαρρίδης, Νικολάου, 2015). Τέλος, ένας μεγάλος αριθμός χρηστών αυτοαποκαλείται bloggers, 
vloggers, instagrammers, youtuberers, tiktokers κ.λπ., οι λεγόμενοι influencer ή social media 

influencer (SMI) ή και γκουρού των ΜΚΔ (social media gurus) (βλ. επίσης Cheng et al. 2021; Coates 
et al., 2020; Kádeková & Holienčinová, 2018; Konstantopoulou et al., 2019).  

2.2. Γενιές: Η αποσαφήνιση της Γενιάς Χ, της Γενιάς της Χιλιετίας και της Γενιάς Ζ 

Η Γενιά Χ/Generation X (Gen X/Gen Xers ή «Génération Bof» στα γαλλικά, λόγω της τάσης 
τους να χρησιμοποιούν τη λέξη «bof», η οποία, μεταφρασμένη στα Αγγλικά, σημαίνει «οτιδήποτε») 

(McCrindle, 2014) είναι τα άτομα που γεννήθηκαν το 1965 έως το 1979. Πρόκειται για τους γονείς 
των επόμενων δύο (2) γενιών (Thomas, 2011, 2010), Γενιάς της Χιλιετίας και συνήθως Γενιάς Ζ. Η 
γενιά αυτή μεγάλωσε διαβάζοντας βιβλία ή/και ακούγοντας ραδιόφωνο. Έζησε την απαρχή της 

τεχνολογικής εξέλιξης ως απλός θεατής κυρίως, ενώ τα τελευταία χρόνια αναγκάστηκε να 
ενστερνιστεί και να εξοικειωθεί εν μέρει με τις τεχνολογικές αλλαγές (π.χ. νέες μορφές ροής / 
streaming) και να χρησιμοποιεί πλέον τις νέες παρεχόμενες δυνατότητες και τεχνολογίες στην 

καθημερινότητά της. Γνώρισε από την αρχή την (παραδοσιακή) τηλεόραση και τη μετεξέλιξή της 
και βίωσε την επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί κυρίως από την 

αμερικάνικη κουλτούρα (π.χ. υπερπαραγωγές Hollywood), τα νέα μουσικά είδη (hip hop, wrap, punk 
rock κ.λπ.) και την εμφάνιση των μουσικών βίντεο (για αυτό μερικές φορές την ονομάζουν και MTV 
Generation) (MetLife, 2013; Thomas, 2011, 2010). Τέλος, οι πολύ νεότεροι της γενιάς, ως έφηβοι 

μαθητές ή νεαροί ενήλικες, ως φοιτητές κυρίως, ήταν από τους πρώτους που είχαν πρόσβαση σε 
προσωπικούς υπολογιστές από το σπίτι ή στα σχολεία/πανεπιστήμια (McCrindle, 2014). Οι πιο 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις για την απεικόνιση των ατόμων που αποτελούν την Γενιά Χ μέσω των 
Μέσων Ενημέρωσης είναι οι ξένες τηλεοπτικές σειρές Friends, Sex and the City, How I Met Your 
Mother, Beverly Hills, 90210 και Saved by the Bell. 

Η δεύτερη πολυσυζητημένη γενιά, είναι η Γενιά της Χιλιετίας (Millennials Generation), και 
θεωρούνται τα άτομα που γεννήθηκαν από το 1980 έως το 1994. Τα μέλη αυτής γενιάς είναι γνωστά 

ως millennials (μιλένιαλ στα ελληνικά). Ο όρος «Millennials» προέκυψε από τους Neil Howe και 
William Strauss (2000), οι οποίοι ήθελαν να αναφερθούν στην ομάδα των νέων που θα 
ενηλικιωνόταν στις αρχές του 21ου αιώνα. Ευρέως ταυτόσημες ονομασίες με τον όρο «Millennials» 

είναι οι: Generation Y (Γενιά Υ),  Generation D (Γενιά Δ), Gen Next (Επόμενη Γενιά), Boomerang 
Generation και echo boomers με βάση τις μηχανές αναζήτησης του Διαδικτύου (βλ. και Furstenberg, 

2017). Αυτή η γενιά μεγάλωσε κυρίως βλέποντας (πολλή) τηλεόραση μέχρι την ενηλικίωση (βλ. 
Strauss, Howe, 1992), με ιδιαίτερη προτίμηση στις αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές για την 
καθημερινή ζωή των μελών της Γενιάς Χ, την οποία έχει συχνά ως πρότυπο συμπεριφοράς. Σήμερα 

φαίνεται να στρέφεται σε νέες μορφές τηλεοπτικής προβολής από και μέσω Διαδικτύου (π.χ. Netflix), 
ειδικά κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας COVID-19. Επιπλέον, μεγάλωσε ανακαλύπτοντας και 

χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο, ενώ έχει αποτελέσει (ή και συνεχίζει) ενεργό μέλος (κυρίως ως 
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χρήστες) σε διάφορα φόρουμ στο Διαδίκτυο (π.χ. πύλες / φόρουμ κοινότητας torrent). Λόγω αυτής 
της ενασχόλησης με το Διαδίκτυο, οφείλουμε σήμερα τα φαινόμενα της διαδικτυακής 
κοινωνικοποίησης (π.χ. τα μιμίδια τα οποία χαρακτηρίζονται σήμερα ως φαινόμενο του Διαδικτύου) 

και το φαινόμενο της αναβίωσης (π.χ. θρυλικών τηλεοπτικών σειρών). Τέλος, το μεγαλύτερο μέρος 
αυτής της γενιάς ανακάλυψε για πρώτη φορά και πειραματίστηκε με διάφορα διαδικτυακά 

συστήματα διαχείρισης μάθησης (όπως Blackboard, WebCT, Moodle, καθώς και Wikis ή blogs) κατά 
τη διάρκεια των σπουδών ως προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ ήταν οι πρώτοι 
χρήστες των ΜΚΔ. 

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας 
προσανατολίστηκε στην αμέσως επόμενη γενιά, τη Γενιά Ζ / Generation Z (ή αλλιώς Generation 

Zeds, Post Millenials, Google Generation, iGeneration, Quaranteens ή Homeland Generation) 
(McCrindle, 2014; Podara et al., 2020, 2019). Είναι η γενιά, η οποία γεννήθηκε στην ψηφιακή εποχή 
(στην εποχή ακμής του Διαδικτύου) εν μέσω σημαντικών νέων τεχνολογικών αλλαγών και 

ανακαλύψεων (π.χ. έξυπνων συσκευών, ΜΚΔ κ.λπ.) - και για αυτό το λόγο, την ονομάζουν και Γενιά 
της Ψηφιοποίησης / Ψηφιακή Γενιά (Generation Digital) (βλ. Νικολάου κ.ά., 2021; Podara et al., 

2020, 2019). Ο κώδικας επικοινωνίας της είναι πολυμεσικός (βλ. Νικολάου, 2011), αφού τα άτομα 
που την αποτελούν χρησιμοποιούν κείμενο, εικόνες, ήχο και βίντεο για να μπορέσουν να 
κατανοήσουν τον κόσμο (Νικολάου κ.ά., 2021). Είναι η γενιά με τους νεότερους ενήλικες του σήμερα 

(2021), και οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται (σήμερα) στη μαθησιακή ηλικία (Podara et al., 
2020, 2019). Αν και γεννημένοι στην εποχή των ΜΚΔ, τα άτομα της γενιάς αυτής προστατεύουν 

πολύ την ιδιωτικότητά τους και χρησιμοποιούν κυρίως συγκεκριμένα ΜΚΔ (π.χ. Instagram, 
Snapchat, TikTok) ή και καθόλου. Από την άλλη, περνούν πολλές ώρες στο διαδίκτυο, 
καταναλώνοντας οπτικοακουστικό περιεχόμενο (π.χ. στο YouTube) (βλ. και Nicolaou, Kalliris, 

2020; Matsiola et al., 2019; Podara et al., 2020, 2019), δημιουργώντας δικούς τους κώδικες 
επικοινωνίας και εκφράζοντας κοινωνιογλωσσικές συμπεριφορές πολύ διαφορετικές σε σχέση με τις 
προηγούμενες δύο (2) τελευταίες γενιές στην καθημερινότητα ή και στις κοινωνικές τους σχέσεις 

(βλ. Βάρβογλη, 2019). Φαίνεται επίσης να έχουν πολλά κοινά με τα άτομα της γενιάς που γεννήθηκαν 
από το 1925 έως το 1945, τη λεγόμενη Σιωπηλή Γενιά (Silent Generation), που ως επί το πλείστον 

είναι κυρίως οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους ή των προπαπούδων και προγιαγιάδων (βλ. και 
McCrindle, 2014; Nicolaou, Kalliris, 2020). Επίσης, είναι η μόνη γενιά που είναι στενά συνδεδεμένη, 
αλλά και υπεύθυνη για τη δημιουργία παγκόσμιων εμπορικών brands, τεχνολογικών προϊόντων και 

(νέων) τάσεων (McCrindle, 2014; Podara et al., 2020, 2019). 
3. Μεθοδολογία, Ευρήματα και Αποτελέσματα 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η παρουσίαση δεδομένων τα οποία θα συμβάλλουν στην 
ποιότητα κυρίως του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες. Είναι μια δευτερογενής έρευνα, η οποία 

χρησιμοποιεί μέρος πρωτογενών δεδομένων με δείγμα ενήλικων ατόμων (18 ετών και άνω) από 
Κύπρο και Ελλάδα που συλλέχθηκαν με τη μέθοδο ερωτηματολογίου, ως δευτερογενή δεδομένα, 

από τρεις (3) έρευνες, με διαφορετική χρονολογική εκκίνηση και διαφορετικούς κύριους στόχους 
αντίστοιχα. Αυτές οι δύο (2) χώρες χαρακτηρίζονται από παρόμοιο κοινωνικο-πολιτισμικό 
περιβάλλον και μοντέλο μέσων ενημέρωσης, καθώς και πρόσφατο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 

οικονομικής κρίσης και λιτότητας. Επίσης, έχουν την ίδια επίσημη γλώσσα (ελληνική) και παρόμοιο 
πολιτιστικό υπόβαθρο και πολιτισμό, ήθη, έθιμα, θρησκείες και συμπεριφορές. 

Η πρώτη έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2011 και διερευνούσε τις νέες τεχνολογίες (π.χ. τα 
ΜΚΔ κ.λπ.) και πώς αυτές επηρεάζουν τις Δημόσιες Σχέσεις ως προς τη χρήση τους από τους 
επαγγελματίες (Nicolaou, 2011). Η δεύτερη έρευνα ξεκίνησε το 2011 και ολοκληρώθηκε το 2012, 

και εξέταζε σε ποιο βαθμό αξιοποιούν τις νέες παρεχόμενες δυνατότητες οι ειδησεογραφικές-
δημοσιογραφικές ιστοσελίδες στην Ελλάδα, αλλά και εάν και πώς αυτές αξιοποιούνται από τους 

ίδιους τους χρήστες (Καρυπίδου, 2012). Η τρίτη έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2019 και αποτελεί 
κομμάτι έρευνας που διερευνά την ύπαρξη, χρήση και επίδραση των οπτικοακουστικών μέσων 
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επικοινωνίας, η οποία είναι το 2ο σκέλος της κύριας έρευνας που βρίσκεται σε υπό εξέλιξη, και 
διερευνά μέσω του πολυεπιστημονικού επιπέδου, το τρίπτυχο Μέσα Επικοινωνίας, Οπτικοακουστικό 
Περιεχόμενο και Εκπαίδευση, ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (σε Ελλάδα και Κύπρο), που 

ξεκίνησε το 2016. Συνοψίζοντας, η πρώτη έρευνα έχει δείγμα 50 ενήλικά άτομα (18 έως 35 ετών το 
2011) από Κύπρο (Γενιά της Χιλιετίας και Γενιά Χ), η δεύτερη 76 ενήλικά άτομα (18 έως 45 ετών 

το 2011/2012) από Ελλάδα (Γενιά της Χιλιετίας και Γενιά Χ) και η τρίτη 177 ενήλικα άτομα (18 
ετών έως 45 ετών το 2019) από Ελλάδα και Κύπρο (Γενιά Ζ, Γενιά της Χιλιετίας και Γενιά Χ) 
(Διάγραμμα 1).  

 

 
Διάγραμμα 1 

 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη εργασία επιλέχθηκαν βάσει των 
κοινών ερωτήσεων από τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια, και αφορούν στον τρόπο χρήσης των ΜΚΔ, 

και κυρίως για το Facebook, το Twitter και το LinkedIn. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η 
ενημέρωση (αν χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ για να μαθαίνουν νέα, ειδήσεις κ.λπ.), η ψυχαγωγία (π.χ. αν 
χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ για παιχνίδια) και η επαγγελματική προβολή (π.χ. αν χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ 

για επαγγελματικούς λόγους) των συμμετεχόντων από και μέσω των ΜΚΔ. Η ανάλυση των 
δεδομένων έγινε με τη χρήση του Στατιστικού Πακέτου για τις Κοινωνικές Επιστήμες (Statistical 

Package for Social Sciences - SPSS) (έκδοση 20) της ΙΒΜ, καθώς και μέσω της εξειδικευμένης 
διαδικτυακής πλατφόρμας Survs.com. Τα δεδομένα παρουσιάζονται μετά από ειδική επεξεργασία 
και αναγωγή ως στρογγυλοποιημένα ποσοστά επί τοις εκατό (Πίνακας 1), ακολουθώντας και 

εφαρμόζοντας τις νέες τάσεις στη μεθοδολογική έρευνα (βλ. και Nicolaou, 2021). 
 

Πίνακας 1: Χρήση των ΜΚΔ 

 Ενημέρ
ωση 

Ψυχαγ
ωγία 

Επαγγελματική 
Προβολή 

1η Έρευνα 64 % 52 % 30 % 

2η Έρευνα 97 % 17 % 55 % 

1η και 2η Έρευνα 81 % 33 % 43 % 

3η Έρευνα 96 % 42 % 58% 

Αναγώγιμο Συνολικό Σύνολο 86 % 37 % 48 % 

4. Συμπεράσματα και Συζήτηση 

Οι συνεχές εξελίξεις, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση έχουν 
αναπροσαρμόσει την καθημερινότητα και τις συνήθειές μας, κάνοντας τη ζωή μας πιο εύκολη και 

άνετη (π.χ. εξάλειψη των αποστάσεων, πληροφορία προσβάσιμη από παντού κ.λπ.) (Νικολάου κ.ά., 
2021; Σαρρίδης, Νικολάου, 2015; Nicolaou et al., 2019). Τα ΜΚΔ είναι γεγονός, και είναι ένα θέμα 
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που απασχολεί και θα συνεχίσει να απασχολεί για πολύ καιρό ακόμη σε διάφορους τομείς, όπως η 
Εκπαίδευση και τα Μέσα Ενημέρωσης (Nicolaou et al., 2019; Καρυπίδου, 2012; Σαρριδης, 
Νικολάου, 2015). Με βάση τα αποτελέσματα, βλέπουμε ότι  το δείγμα της έρευνας χρησιμοποιεί τα 

ΜΚΔ κυρίως για ενημέρωση (Διάγραμμα 2), κάτι το οποίο είναι παρά πολύ σημαντικό και 
ενθαρρυντικό κυρίως για τον χώρο της ελληνικής και της ελληνοκυπριακής δημοσιογραφίας, και θα 

πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα, ενώ οι εκπαιδευτικοί, και κυρίως οι εκπαιδευτές ενηλίκων (λόγω 
του δείγματος της έρευνας) θα πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψιν στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας για μια αποτελεσματική διδασκαλία (βλ. και Nicolaou et al., 2019; 

Νικολάου κ.ά., 2021; Νικολάου, 2019). Επίσης, με την πάροδο του χρόνου βλέπουμε ότι το δείγμα 
τείνει να χρησιμοποιεί περισσότερο τα συγκεκριμένα ΜΚΔ (δλδ Facebook, Twitter και LinkedIn) 

για επαγγελματική προβολή και λιγότερο για ψυχαγωγία (Πίνακας 1, Διάγραμμα 2), κάτι το οποίο 
είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό βέβαια μπορεί να οφείλεται στην εμφάνιση νέων (εξειδικευμένων) 
ΜΔΚ τις τελευταίες δεκαετίες, όπως είναι οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (social networking 

services) κοινής χρήσης φωτογραφιών/εικόνων ή/και βίντεο (π.χ. Pinterest, Instagram, TikTok κ.λπ.). 

 
Διάγραμμα 2 

 
Συνοψίζοντας, η παρούσα εργασία παρουσιάζει δεδομένα τα οποία αφορούν στην ποιότητα 

του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και της εκπαίδευσης, κυρίως της εκπαίδευσης ενηλίκων, υπό τις 
προαναφερθείσες συνθήκες σε σχέση με τις ενεργές διαδικτυακά τωρινές γενιές (Γενιά Ζ, Γενιά της 
Χιλιετίας και Γενιά Χ). Πρόκειται για μια δευτερογενή έρευνα, η οποία χρησιμοποιεί μέρος 

πρωτογενών δεδομένων -τα οποία συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων από τρεις (3) έρευνες, με 
δείγμα ενήλικα άτομα από Κύπρο και Ελλάδα- ως δευτερογενή. Τα αποτελέσματά της συμφωνούν 
με τα ευρήματα και τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (βλ. και Νικολάου κ.ά., 2021; Νικολάου, 2011; 

Matsiola et al., 2019; Podara et al., 2020, 2019), και είναι κάτι που οι εκπαιδευτικοί και οι 
δημοσιογράφοι θα πρέπει από τώρα και στο εξής, αν δεν το έχουν κάνουν ήδη, να χρησιμοποιούν τα 

ΜΚΔ μέσω εργαλείων και πρακτικών (Nicolaou et al., 2019; Καρυπίδου, 2012; Σαρριδης, Νικολάου, 
2015).  

Καταλυτικά, τα ΜΚΔ είναι ίσως το ισχυρότερο όπλο, το οποίο προσφέρεται προς αξιοποίηση 

(Σαρρίδης, Νικολάου, 2015; Νικολάου, 2011), και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ανοικτό πνεύμα 
για σωστή, ολοκληρωμένη και υγιή επικοινωνία (βλ. και Nicolaou, Kalliris, 2020; Νικολάου, 2020, 

2011). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί και οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι και ανοικτοί για 
οτιδήποτε καινούριο (Nicolaou et al., 2019; Καρυπίδου, 2021), ώστε να δουν πώς θα μπορέσουν να 
προσαρμόσουν όλα αυτά στις ανάγκες τους, έχοντας πάντοτε υπόψιν και τα χαρακτηριστικά και τις 

συμπεριφορές κάθε γενιάς (βλ. και Νικολάου κ.ά., 2021; Nicolaou, Kalliris, 2020). Η χρήση των 
ΜΚΔ απαιτεί προσοχή, ιδιαίτερη υπομονή, και φυσικά σωστή επαγγελματική χρήση.  
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Κουρουτσίδου Μαρία 

ΕΔΙΠ ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 
Κουτσουράη Σεβασμία - Αικατερίνη 

 Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας 

 
 Αντωναράκης Γεώργιος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή και η διερεύνηση του φαινόμενου της 

αειφορικής ηγεσίας στις σχολικές μονάδες  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της έρευνας είναι 
η ανάδειξη του εν λόγω φαινομένου και η μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών του νομού 

Δωδεκανήσου αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της αειφορικής ηγεσίας. Η πρωτοτυπία του έγκειται, 
τόσο ως προς το περιεχόμενο των ερωτημάτων που θέτει για τα χαρακτηριστικά της ηγετικής 
συμπεριφοράς, όσο και στο ότι επιχειρεί να προσεγγίσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σε δύο 

επίπεδα, στο πραγματικό και στο επιθυμητό. 
Ως ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα κατάλληλα δομημένο 

ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 35 προτάσεις. Τα ίδια τα υποκέιμενα της έρευνας απαντούν 
ταυτόχρονα τις προτάσεις αυτές σε δύο επίπεδα, σε επίπεδο «ισχύος» (αυτό που συμβαίνει) και σε 
επίπεδο «συμφωνίας» (επιθυμητό επίπεδο), αυτό που θα ήθεκλαν να σθμβαίνει. Η έρευνα έδειξε πως 

υπάρχει σημαντική στατιστική διαφοροποίηση των δύο αυτών επιπέδων.   
 

Λέξεις κλειδιά: ηγεσία, αειφορική ηγεσία, αειφορία 

1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ολοένα και περισσότερες συντονισμένες προσπάθειες που 

αφορούν στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και τεχνικών της παιδαγωγικής με στόχο την 
ποιοτικότερη μάθηση τόσο στην προσχολική όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με στροφή προς 

την αειφορία. Ο παραδοσιακός παιδαγωγικός χαρακτήρας που διατηρεί ο τομέας της εκπαίδευσης 
εδώ και πολλές δεκαετίες, πλέον φαίνεται πως δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα νέα προβλήματα που 
προκύπτουν και απαιτούνται νέες λύσεις σε σημαντικά ζητήματα που θα μας κατευθύνουν προς την 

αναθεωρημένη σκέψη. Οι καινούριες αυτές λύσεις θα προκύψουν μέσα από τις νέες γενιές και τους 
μελλοντικούς πολίτες, ξεκινώντας από την εφαρμογή νέων μοντέλων εκπαίδευσης, τα μοντέλα του 

αειφόρου σχολείου όπου τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τις έννοιες της συνεργασίας, του ομαδικού 
πνεύματος, της βιωματικής μάθησης και της κριτικής σκέψης. 

Η καινοτομία κατέχει τον πρωταρχικό ρόλο στα νέα μοντέλα ολιστικής μάθησης, αλλά εξίσου 

σημαντικός είναι και ο ρόλος του σχολικού ηγέτη, δηλαδή του Διευθυντή, ο οποίος θα πρέπει να 
διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις αλλά και να ακολουθεί ένα μοντέλο εκπαίδευσης που θα προσβλέπει 

στην βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, προάγοντας την συμμετοχική και ενεργή παρουσία 
όλων των μελών της εκπαιδευτικής και ευρύτερης τοπικής κοινότητας προκειμένου να σχεδιάσει και 
να εφαρμόσει ένα σχολείο αειφορίας. Μια αειφόρα σχολική μονάδα έχει ως βασικό της στόχο να 

αυτό-βελτιωθεί αλλά και να αναπτύξει τη σχολική κουλτούρα και το σχολικό κλίμα, τόσο για τους 
μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους πολίτες της τοπικής κοινότητας με 

σκοπό να εμπλέξει όλα τα μέλη με ενεργό τρόπο στη μαθησιακή διαδικασία σχετικά με την αειφορία 
(Harris & West-Burnham, 2018. Κάτσενου, 2012). 
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Ο ρόλος του διευθυντή ως εκπαιδευτικού ηγέτη έχει συνδεθεί μέχρι τώρα, μόνο με την 

αναζήτηση τρόπων για συνεχή σχολική βελτίωση. Θα πρέπει, λοιπόν, να διευρυνθούν οι στόχοι όλων 

και να εστιάσουμε στους διευθυντές ως ηγέτες αλλαγής της κουλτούρας. Η σχολική βελτίωση 
εξαρτάται από τους διευθυντές, οι οποίοι μπορούν να προωθήσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για 

τη διαρκή μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης σε μια σύνθετη και ραγδαία μεταβαλλόμενη κοινωνία. 
(Fullan, 2017). Οι διευθυντικές ηγεσίες των σχολικών μονάδων που οραματίζονται και επιδιώκουν 
έναν αειφόρο σχολικό οργανισμό, θα πρέπει να διαθέτουν σημαντικά εφόδια και ικανότητες όπως 

είναι οι ξεκάθαροι στόχοι,  οι υψηλές προσδοκίες, η αποφασιστικότητα, αλλά και η προσήλωση σε 
μια αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση (Bush, 2020. Harris & Jones, 2016, Ράπτης & 

Γρηγοριάδης, 2017. Ράπτης & Ψαράς 2015),. 
Για την εξέλιξη και την υποστήριξη των ηγετών της αλλαγής, απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί η βιωσιμότητα, δηλαδή, η δυνατότητα του γενικού συστήματος  να μπορεί να βελτιώνεται 

συνεχώς από μόνο του. Οι βασικοί παράμετροι της βιωσιμότητας είναι: η ανάπτυξη του κοινωνικού 
περιβάλλοντος, η μάθηση εντός του πλαισίου, η καλλιέργεια ηγετών σε πολλά επίπεδα (για την 

εξασφάλιση διαδοχής της ηγεσίας) και η ενίσχυση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.(Fullan, 
2017).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιείται η ποσοτική προσέγγιση (η οποία βασίζεται σε μια 

θετικιστική αντίληψη για την οικοδόμηση της γνώσης) και  εργαλείο συλλογής δεδομένων αποτέλεσε 
το ερωτηματολόγιο (Bryman, 2017: 256-8). Πρόθεση της ερευνητικής διαδικασίας είναι η παραγωγή 
αποτελεσμάτων που να είναι έγκυρα, αντικειμενικά και να έχουν τη δυνατότητα να αναπαραχθούν 

είτε από τον ίδιο/α ερευνητή/ρια, είτε από άλλους/ες  (Gray, 2018: 116). 
Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το διαγνωστικό εργαλείο του Μπουραντά (2005:245): 

«Αξιολόγηση του χαρακτήρα της Ηγετικής Συμπεριφοράς». Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο 
που δημιουργήθηκε για να μελετήσει την ηγετική συμπεριφορά διευθυντών/τριών (ηγετών με 

θεσμική θέση) οργανισμών. Στην προκειμένη περίπτωση δόθηκε για την εκτίμηση της ηγετικής 
συμπεριφοράς διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δωδεκανήσου.  
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο κλίμακες. Η μία έχει στόχο να εκτιμήσουν οι εκπαιδευτικοί 

σε ποιο βαθμό οι διευθυντές/τριες  σχολικών μονάδων  πρέπει να έχουν τα τριάντα πέντε (35) 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται ως προστάσεις (επιθυμητό επίπεδο-επίπεδο σημαντικότητας), 

ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικότητα. Η δεύτερη κλίμακα έχει 
στόχο να αξιολογήσουν οι εκπαιδευτικοί σε ποιο βαθμό οι διευθυντές/ριες  σχολικών μονάδων  
έχουν, σε πρακτικό επίπεδο, τα τριάντα πέντε (35) χαρακτηριστικά που αναφέρονται ως προτάσεις. 

Η κλίμακα των απαντήσεων είναι πενταβάθμια από ένα (1) έως (5). Στην πρώτη κλίμακα το ένα (1) 
σημαίνει «Συμφωνώ απόλυτα», το (2) «Συμφωνώ αρκετά», το τρία (3) «Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ», το τέσσερα (4) «Διαφωνώ αρκετά» και το πέντε (5) «Διαφωνώ απόλυτα». Στη δεύτερη 
κλίμακα το ένα (1) σημαίνει «Πολύ», το (2) «Αρκετά», το τρία (3) «Μέτρια», το τέσσερα (4) «Λίγο»  
και το πέντε (5) «Καθόλου». Συνολικά ζητούνται δύο απαντήσεις μία για τη 

«σπουδαιότητα/σημαντικότητα/επιθυμητό επίπεδο» και μία για την «Εφαρμογή».   
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από έξι σελίδες.  Συγκεκριμένα, η πρώτη σελίδα έχει ως 

βασικό σκοπό να εισαγάγει τον/την συμμετέχοντα/ουσα στη συγκεκριμένη έρευνα με ένα εύκολο 
τρόπο. Είναι η σελίδα η οποία προδιαθέτει τον/την συμμετέχοντα/ουσα στην έρευνα θετικά για να 
απαντήσει με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις. Αναλυτικότερα, η πρώτη σελίδα ακολούθησε τις 

οδηγίες των Cohen, Manion&Morrison (2008: 438-439) και συμπεριελάμβανε: 
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• Την παρουσίαση του ερευνητή. Στην αρχή της σελίδας, όπως διαπιστώνεται και από το 
αντίγραφο ενός ερωτηματολογίου που είναι διαθέσιμο στο παράρτημα της εργασίας, 
αναφέρεται ο οργανισμός στον οποίο ανήκει ο ερευνητής. Στο τέλος της σελίδας 

παρουσιάζεται το όνομα του ερευνητή και το προσωπικό του ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η 
ηλεκτρονική διεύθυνση δίνει τη δυνατότητα στον/στην συμμετέχοντα/ουσα να έλθει σε 

επαφή με τον ερευνητή για όποια διευκρίνιση ή επιπρόσθετη πληροφορία χρειαστεί.  

• Το θέμα της έρευνας, τους στόχους της ερευνητικής διαδικασίας και τα οφέλη της έρευνας.  

• Διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχουν διαβεβαιώσεις εμπιστευτικότητας, ανωνυμίας και μη 
ανιχνευσιμότητας.   

• Ευχαριστήριο για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες εκ των προτέρων για τη συνεργασία τους.  

Η δεύτερη σελίδα αναφέρεται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά και οι επόμενες τέσσερις 

σελίδες αποτελούν το κύριο μέρος του ερωτηματολογίου, απαρτιζόμενο από 35 προτάσεις. Η διάταξη 
των ερωτήσεων σχετίζεται με το σκοπό του ερωτηματολογίου,  δηλαδή τη συλλογή δεδομένων. 

Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του χειμερινού 

εξαμήνου 2020-2021. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε εκπαιδευτικούς της νήσου Ρόδου από τον 
ίδιο τον ερευνητή. Μοιράστηκαν 30 ερωτηματολόγια μέσα σε φακέλους σε εκπαιδευτικούς 

δημοτικών σχολείων, σε συνεννόηση με τους/τις διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων. Η επιστροφή 
έγινε είτε ατομικά (από γνωστούς), είτε με τη βοήθεια της σχολικής διεύθυνσης. Τα ερωτηματολόγια 
επιστρέφονταν μέσα στο φάκελο για να πληροί τις προϋποθέσεις της ανωνυμίας. Επίσης λόγο των 

έκτακτων συνθηκών που βιώνουμε με τον COVID-19,στάλθηκε στα email των σχολείων της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου κατόπιν συνεννόησης μαζί τους, 
διαδικτυακό ερωτηματολόγιο μέσω της GoogleForm. Από τα 30 ερωτηματολόγια, επιστράφηκαν τα 

22 και δόθηκαν και 94 απαντήσεις στην πλατφόρμα GoogleForm. Για την κωδικοποίηση των 
ερωτηματολογίων και την επεξεργασία και εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε πίνακες αξιοποιήθηκε 

το λογισμικό IBM-SPSSv.23.  
Ένας βασικό περιορισμό της έρευνας, είναι ότι τα δείγμα αποτέλεσε δείγμα ευκολίας, λόγω του 

Covid 19.  

2.2. Περιγραφή του δείγματος  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η σύνθεση του δείγματος σύμφωνα με τις 

δημογραφικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.  
 

Πίνακας 1:Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς το φύλο 

I. Φύλο 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό ποσοστό  

Άνδρες 29 25.0 25.0 

Γυναίκες 87 75.0 100.0 

Σύνολο  116 100.0  

 

 Όπως παρατηρούμε, από το δείγμα της έρευνας,  29 άτομα (ή ποσοστό 25%) είναι άνδρες και 
87 άτομα (ή ποσοστό 75%) είναι γυναίκες. 

 
Πίνακας 2 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση το Επίπεδο μόρφωσης  
 

ΙΙ. Επίπεδο μόρφωσης 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό ποσοστό  

Διδασκαλείο  8 6.9 6.9 

Πτυχίο  28 24.1 31.0 

Μεταπτυχιακό 75 64.7 95.7 

Διδακτορικό  5 4.3 100.0 
Σύνολο  116 100.0  
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Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι 8 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 6,9%) έχουν δηλώσει πως το 
ανώτερο πτυχίο τους είναι το διδασκαλείο, 28 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 24,1%) έχουν δηλώσει πως 
έχουν μόνο πτυχίο σπουδών τους, 75 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 64,7%) έχουν δηλώσει πως είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου,  και μόλις 5 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 4,3%) έχουν δηλώσει πως 
κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.  

 
Πίνακας 3 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση τα έτη προϋπηρεσίας τους 

III. Χρόνια διδασκαλίας 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό ποσοστό  

Από 1 - 5 έτη 38 32.8 32.8 

Από 6 - 10 έτη 17 14.7 47.4 

Από 11 - 15 έτη 22 19.0 66.4 

Από 16 - 20 έτη 13 11.2 77.6 
Από 21 έτη και άνω 26 22.4 100.0 

Σύνολο  116 100.0  

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 3, διαπιστώνεται ότι 38 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 32,8%) έχουν 
προϋπηρεσία μέχρι 5 έτη, 17 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 14,7%) έχουν προϋπηρεσία από 6 έως 10 

έτη,22 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 19,0%) έχουν προϋπηρεσία από 11 έως 15 έτη, 13 εκπαιδευτικοί (ή 
ποσοστό 11,2%) έχουν προϋπηρεσία από 16 έως 20 έτηκαι τέλος 26 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

22,4%) έχουν προϋπηρεσία πάνω από 21 έτη. Παρατηρείται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των 
εκπαιδευτικών βρίσκεται στην κατηγορία μέχρι 10 έτη, ίσως επειδή υπάρχουν πολλοί/ές 
αναπληρωτές/ριες.   

 
Πίνακας 4 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση τη σχέση εργασίας τους 

 
IV. Εργασιακή σχέση 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό ποσοστό 

Μόνιμος/η 43 37.1 37.1 

Αναπληρωτής/ρια 73 62.9 100.0 

Σύνολο 116 100.0  

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 4 διαπιστώνεται ότι 43 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 37,1%) είναι 
μόνιμοι/ες, ενώ οι υπόλοιποι/ες 73 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 62,9%) είναι με την εργασιακή σχέση 

του/της αναπληρωτή/ριας.  

 

Πίνακας 5 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την ηλικία τους 

V. ΗΛΙΚΙΑ 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό ποσοστό  

Μέχρι 29 έτη 25 21.6 21.6 

Από 30 έως 39 έτη 39 33.6 55.2 
Από 40 έως 49 έτη 20 17.2 72.4 

Πάνω από 50 32 27.6 100.0 

Σύνολο  116 100.0  

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 5 προκύπτει ότι, 24 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 21,6%) έχουν 

ηλικία μέχρι 29 έτη, 39 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 33,6%) έχουν ηλικία από 30 έως 39 έτη, 20 
εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 17,2%) έχουν ηλικία από 40 έως 49 έτη και 32 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

27,6%) έχουν ηλικία πάνω από 50 έτη. Παρατηρείται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών 
βρίσκεται στην κατηγορία μέχρι 39 έτη.  
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Πίνακας 6 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς το φύλο του διεύθυντή/τρία προϊστάμενου/νης του 

σχολείου 

VI. ΦΥΛΟ 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό ποσοστό  

Άνδρες 43 37.1 37.1 
Γυναίκες 73 62.9 100.0 

Σύνολο  116 100.0  

Από τα δεδομένα του πίνακα 6 διαπιστώνεται ότι  43 άτομα (ή ποσοστό 37,1%) είναι άνδρες 

και 73 άτομα (ή ποσοστό 62,9%) είναι γυναίκες. Διαπιστώνεται δηλαδή μεγάλη μικρή υπεροχή των 
γυναικών στο δείγμα. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας προσεγγίζεται περιγραφικά και ερμηνευτικά. Σύμφωνα με 
την ερμηνευτική προσέγγιση τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας ήταν και οι επιμέρους 

ερευνητικοί στόχοι.  
Επιλέχθηκαν ποιοτικά μεθοδολογικά εργαλεία όπως το παραμετρικό στατιστικό κριτήριο 

paired-samplesttest το οποίο ενδείκνυται στην περίπτωση ζευγών «μετρήσεων» στα ίδια υποκείμενα 

(σημαντικότητα – εφαρμογή). Αξίζει, τέλος, να προστεθεί, ότι για όλες τις περιπτώσεις στατιστικού 
ελέγχου, ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας υιοθετήθηκε το p=.05 (Ρούσσος & 

Τσαούσης, 2020).  
 

Πίνακας 7 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθμού συμφωνίας και του βαθμού ισχύος για τις 35 

δηλώσεις που αφορούν τις παραμέτρους της αειφορικής σχολικής ηγεσίας. Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των 

διαφορών των μέσων όρων 

 

Α/Α 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ (35) 

ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
μ. ο. τ. α. μ. ο. τ. α. t-pair p 

1 
Η έννοια της αειφορίας θα πρέπει να απασχολεί 

την καθημερινή σχολική διοίκηση 
1,68 0,60 2,50 1,06 8,196 ,000 

2 
Οι διευθυντές/τριες θα πρέπει να αποτελούν καλό 

πρότυπο συμπεριφοράς, ενεργώντας με 

περιβαλλοντική συνείδηση 

1,33 0,56 2,00 0,99 7,420 ,000 

3 

Οι διευθυντές/τριες θα πρέπει να αναζητούν 

προγράμματα που σχετίζονται με την έννοια της 
αειφορίας 

1,67 0,67 2,61 1,09 8,310 ,000 

4 
Οι διευθυντές/τριες θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών να υλοποιήσουν 
προγράμματα για την αειφορία 

1,55 0,69 2,56 1,22 8,857 ,000 

5 
Ο/η  διευθυντής/τρια θα πρέπει να εμπλέκουν 

τους/τις εκπαιδευτικούς στη διαδικασία του 
προγραμματισμού της σχολικής μονάδας  

1,50 0,61 2,06 1,03 6,100 ,000 

6 
Οι διευθυντές/τριες θα πρέπει να εμπλέκουν 

τους/τις εκπαιδευτικούς στη διαδικασία της λήψης 
αποφάσεων της σχολικής μονάδας 

1,54 0,70 1,99 1,06 4,921 ,000 

7 
Οι διευθυντές/τριες θα πρέπει να λαμβάνουν 

σοβαρά τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τον 

προγραμματισμό της σχολικής μονάδας 

1,41 0,53 1,86 0,95 5,800 ,000 

8 
Οι διευθυντές/τριες θα πρέπει να σέβονται την 

όποια διαφορετικότητα εκφράζεται από τους/τις 

εκπαιδευτικούς 

1,41 0,54 1,91 0,85 6,610 ,000 
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9 
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών θα πρέπει να 
γίνονται σεβαστές από τη σχολική διεύθυνση 

1,39 0,50 1,81 0,85 5,444 ,000 

10 
Οι διευθυντές/τριες θα πρέπει να ελαχιστοποιούν 

τη σπατάλη και ό,τι είναι περιττό μέσα στη 
σχολική μονάδα (π.χ. φωτοτυπικό χαρτί) 

1,58 0,78 2,22 1,10 6,938 ,000 

11 
Οι διευθυντές/τριες θα πρέπει να χρησιμοποιούν 

την ηλεκτρονική ενημέρωση προς τους/τις 
εκπαιδευτικούς 

1.22 0.41 1.48 0.92 3,354 ,001 

12 

Οι διευθυντές/τριες θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
την ηλεκτρονική ενημέρωση προς το εξωτερικό 

περιβάλλον (γονείς, φορείς, άλλες σχολικές 
μονάδες κ.λπ.) 

1,33 0,51 1,84 1,11 5,621 ,000 

13 
Η σχολική μονάδα θα πρέπει να διαθέτει 

σύγχρονη ηλεκτρονική υποδομή (internet, 
υπολογιστές κ.λπ.) 

1,09 0,32 1,75 0,97 7,485 ,000 

14 
Η σχολική διοίκηση θα πρέπει να επηρεάζεται από 

την ηλεκτρονική υποδομή 
2,02 0,87 2,28 0,99 3,046 ,003 

15 
Μερικές εργασίες της σχολικής μονάδας θα πρέπει 
να γίνονται με τηλεργασία (γίνονται υπηρεσιακές 

εργασίες του σχολείου από το σπίτι) 
2,51 1,15 2,95 1,28 4,829 ,000 

16 
Οι διευθυντές/τριες  θα πρέπει να αξιοποιούν τις 

δυνατότητες κάθε εκπαιδευτικού 
1,26 0,44 1,94 0,92 7,898 ,000 

17 
Οι διευθυντές/τριες  θα πρέπει να εμπλέκουν 
τους/τις μαθητές/τριες στις όποιες αλλαγές 

προωθούνται ισότιμα με τους/τις εκπαιδευτικούς 
2,06 0,96 2,77 1,20 7,216 ,000 

18 
Στη σχολική μονάδα θα πρέπει να υπάρχει ενεργή 
συμμετοχή όλων στη σχολική ζωή (καλλιτεχνικές 

δράσεις, πρωτοβουλίες κλπ) 
1,34 0,51 2,13 0,94 8,654 ,000 

19 
Η προαγωγή πολιτισμικών δράσεων θα πρέπει να 
είναι υψηλά στον προγραμματισμό του σχολείου 

1,47 0,53 2,42 1,08 9,122 ,000 

20 
Η ανάπτυξη της συνεργασίας θα πρέπει να 
αποτελεί στόχευση της σχολικής μονάδας 

1,16 0,36 1,89 0,93 8,886 ,000 

21 
Η επικοινωνία θα πρέπει να είναι οριζόντια και 

ανοιχτή στη σχολική μονάδα 
1,27 0,44 1,93 0,89 8,371 ,000 

22 
Η μάθηση θα πρέπει να είναι σφαιρική και 

διαφοροποιημένη, βασιζόμενη στις δυνατότητες 
και στις δυνάμεις κάθε μαθητή/τριας 

1,25 0,49 2,24 0,99 10,161 ,000 

23 
Οι μαθητές θα πρέπει να συμμετέχουν στο 

σχεδιασμό της γνώσης 
1,99 0,88 2,95 1,12 10,141 ,000 

24 
Η σχολική μονάδα που υπηρετώ θα πρέπει να 

σέβεται την όποια μορφή διαφορετικότητας 
(σωματική, υλική και συμβολική)  

1,12 0,42 1,63 0,84 6,876 ,000 

25 
Το σχολείο που υπηρετώ θα πρέπει να σέβεται την 

τοπική αρχιτεκτονική  
1,40 0,62 2,03 1,10 6,836 ,000 

26 
Οι αίθουσες διδασκαλίας θα πρέπει να 

υποστηρίζουν λειτουργικά την παιδαγωγική 
διαδικασία  

1,09 0,28 2,41 1,06 13,268 ,000 

27 
Η σχολική μονάδα θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τις 

ενεργειακές ανάγκες (διπλά τζάμια, μόνωση κ.λπ.) 
1,45 0,92 3,09 1,22 12,242 ,000 

28 
Ο προαύλιος χώρος της σχολικής μονάδας θα 

πρέπει να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ 
μαθητών/τριών 

1,18 0,47 2,19 1,13 9,675 ,000 

29 
Ο προάυλιος χώρος της σχολικής μονάδας θα 

πρέπει να έρχεται σε επαφή με το φυσικό κόσμο 
(βιοποικιλότητα)  

1,31 0,60 2,74 1,23 12,811 ,000 
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30 
Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί κάδοι για τα 

απορρίμματα (οργανικά, πλαστικά κ.λπ) 
1,06 0,24 2,98 1,49 13,869 ,000 

31 
Θα πρέπει να γίνεται συνετή διαχείριση του νερού 

στη σχολική μονάδα  
1,11 0,32 2,32 1,15 11,575 ,000 

32 
Στη σχολική μονάδα η επικοινωνία θα πρέπει να 

είναι ηθική, δηλαδή να μην αποκρύβει τίποτα και 
να μην  παραπλανεί. 

1,16 0,44 1,84 0,89 8,624 ,000 

33 

Στη σχολική μονάδα που υπηρετώ θα πρέπει να 
υπάρχει κώδικας δεοντολογίας, όπου 

αναφέρονται οι ηθικοί κανόνες που αναμένονται 

να ακολουθηθούν από τον/την διευθύντρια και 
τους/τις εκπαιδευτικούς  

1,41 0,69 2,23 1,14 7,544 ,000 

34 
Στη σχολική μονάδα που υπηρετώ θα πρέπει να 
έχει προτεραιότητα η ανάπτυξη του κοινωνικού 

κεφαλαίου και όχι του ατομικού  
1,45 0,68 2,29 0,97 9,513 ,000 

35 
Θα πρέπει να υπάρχει μοίρασμα της γνώσης και 
της εμπειρίας στη σχολική μονάδα που υπηρετώ  

1,29 0,51 2,28 1,04 10,161 ,000 

 

Στον πίνακα 77, εμφανίζονται, για το σύνολο των εκπαιδευτικών του δείγματος, οι μέσοι όροι 
και οι τυπικές αποκλίσεις του βαθμού συμφωνίας και του βαθμού ισχύος για καθεμία από τις 
τριανταπέντε δηλώσεις που αφορούν στην ενίσχυση του ρόλου των εκπαιδευτικών. Στον ίδιο πίνακα 

εμφανίζονται και τα αποτελέσματα από τον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των 
μέσων όρων. 

Από τα δεδομένα του πίνακα 77 προκύπτει ότι, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος συμφωνούν 
κατά μέσο όρο απόλυτα και αρκετά με τις τριανταπέντε δηλώσεις της αειφορικής σχολικής 
ηγεσίας.Πιο συγκεκριμένα: 

Για την 1η δήλωση:         t(115) = 8,2, p <.05 

Για την 2η δήλωση:       t(115) = 7,42, p <.05  

Για την 3η δήλωση :      t(115) = 8,31, p <.05  

Για την 3η δήλωση:       t(115) = 8,86, p <.05  

Για την 4η δήλωση:       t(115) = 6,1, p <.05  

Για την 5η δήλωση:       t(115) = 4,92, p <.05  

Για την 6η δήλωση:       t(115) = 5,8, p <.05  

Για την 7η δήλωση:       t(115) = 6,61, p <.05  

Για την 8η δήλωση:       t(115) = 5,44, p <.05  

Για την 9η δήλωση:       t(115) = 6,94, p <.05  

Για την 10η δήλωση:     t(115) = 3,35, p <.05  

Για την 11η δήλωση:      t(115) = 5,62, p <.05  

Για την 12η δήλωση:      t(115) = 7,48, p <.05  

Για την 13η δήλωση:      t(115) = 3,04, p <.05  

Για την 14η δήλωση:      t(115) = 4,83, p <.05  

Για την 15η δήλωση:      t(115) = 7,9, p <.05  

Για την 16η δήλωση:      t(115) = 7,21, p <.05  

Για την 17η δήλωση:      t(115) = 8,65, p <.05  

Για την 18η δήλωση:      t(115) = 9,12, p <.05  

Για την 19η δήλωση:      t(115) = 8,88, p <.05  

Για την 20η δήλωση:      t(115) = 8,37, p <.05  

Για την 21η δήλωση:      t(115) = 10,16, p <.05  

Για την 22η δήλωση:      t(115) = 10,14, p <.05  

Για την 23η δήλωση:      t(115) = 6,88, p <.05  
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Για την 24η δήλωση:      t(115) = 6,83, p <.05  

Για την 25η δήλωση:      t(115) = 13,26, p <.05  

Για την 26η δήλωση:      t(115) = 12,24, p <.05  

Για την 27η δήλωση:      t(115) = 9,67, p <.05  

Για την 28η δήλωση:      t(115) = 12,81, p <.05  

Για την 29η δήλωση:      t(115) = 13,86, p <.05  

Για την 30η δήλωση:      t(115) = 11,57, p <.05  

Για την 31η δήλωση:     t(115) = 8,62, p <.05  

Για την 32η δήλωση:     t(115) = 7,54, p <.05  

Για την 33η δήλωση:     t(115) = 9,51, p <.05  

Για την 34η δήλωση:     t(115) = 10,16, p <.05  

5. Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα αναφορικά με την επαγωγική ανάλυση γίνονται με βάση τους δύο 
ερευνητικούς στόχους της έρευνας.  

1ο ερευνητικό ερώτημα: Οι μέσοι όροι των απαντήσεων των εκπαιδευτικών κυμαίνονται από 
το «Συμφωνώ απόλυτα» έως το «Συμφωνώ αρκετά». Μοναδική εξαίρεση η 15η δήλωση όπου ο 

μέσος όρος της φανερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί «ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν» με τη 
συγκεκριμένη δήλωση. 

2ο ερευνητικό ερώτημα: Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 77 μπορούμε να κατατάξουμε τις 

δηλώσεις σε δύο κατηγορίες: α) στις δηλώσεις όπου οι μέσοι όροι είναι μέχρι 2,5 και β) στις δηλώσεις 
όπου οι μέσοι όροι είναι πάνω από 2,5. Στην πρώτη περίπτωση (μ.ο.≤2,5) οι μέσοι όροι κυμαίνονται 

από 1,48 έως και 2,5 και φανερώνουν πως ο βαθμός «ισχύος»κυμαίνεται από «Αρκετά» έως 
«Μέτρια». Οι 27 αυτές δηλώσεις αυτές είναι: «Οι διευθυντές/τριες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την 
ηλεκτρονική ενημέρωση προς τους/τις εκπαιδευτικούς» (1,48), «Η σχολική μονάδα που υπηρετώ θα 

πρέπει να σέβεται την όποια μορφή διαφορετικότητας (σωματική, υλική και συμβολική)» (1,63), «Η 
σχολική μονάδα θα πρέπει να διαθέτει σύγχρονη ηλεκτρονική υποδομή (internet, υπολογιστές κ.λπ.)» 

(1,75), «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών θα πρέπει να γίνονται σεβαστές από τη σχολική διεύθυνση» 
(1,81), «Στη σχολική μονάδα η επικοινωνία θα πρέπει να είναι ηθική, δηλαδή να μην αποκρύβει τίποτα 
και να μην  παραπλανεί.» (1,84), «Οι διευθυντές/τριες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική 

ενημέρωση προς το εξωτερικό περιβάλλον (γονείς, φορείς, άλλες σχολικές μονάδες κ.λπ.)» (1,84), «Οι 
διευθυντές/τριες θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τον 

προγραμματισμό της σχολικής μονάδας» (1,86), «Η ανάπτυξη της συνεργασίας θα πρέπει να αποτελεί 
στόχευση της σχολικής μονάδας» (1,89), «Οι διευθυντές/τριες θα πρέπει να σέβονται την όποια 
διαφορετικότητα εκφράζεται από τους/τις εκπαιδευτικούς» (1,91), «Η επικοινωνία θα πρέπει να είναι 

οριζόντια και ανοιχτή στη σχολική μονάδα» (1,93), «Οι διευθυντές/τριες  θα πρέπει να αξιοποιούν τις 
δυνατότητες κάθε εκπαιδευτικού» (1,94), «Οι διευθυντές/τριες θα πρέπει να εμπλέκουν τους/τις 
εκπαιδευτικούς στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων της σχολικής μονάδας» (1,99), «Οι 

διευθυντές/τριες θα πρέπει να αποτελούν καλό πρότυπο συμπεριφοράς, ενεργώντας με περιβαλλοντική 
συνείδηση» (2,00),«Το σχολείο που υπηρετώ θα πρέπει να σέβεται την τοπική αρχιτεκτονική» (2,03), 

«Ο/η  διευθυντής/τρια θα πρέπει να εμπλέκουν τους/τις εκπαιδευτικούς στη διαδικασία του 
προγραμματισμού της σχολικής μονάδας» (2,06), «Στη σχολική μονάδα θα πρέπει να υπάρχει ενεργή 
συμμετοχή όλων στη σχολική ζωή (καλλιτεχνικές δράσεις, πρωτοβουλίες κλπ)» (2,13), «Ο προαύλιος 

χώρος της σχολικής μονάδας θα πρέπει να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ μαθητών/τριών» (2,19), 
«Οι διευθυντές/τριες θα πρέπει να ελαχιστοποιούν τη σπατάλη και ό,τι είναι περιττό μέσα στη σχολική 

μονάδα (π.χ. φωτοτυπικό χαρτί)» (2,22), «Στη σχολική μονάδα που υπηρετώ θα πρέπει να υπάρχει 
κώδικας δεοντολογίας, όπου αναφέρονται οι ηθικοί κανόνες που αναμένονται να ακολουθηθούν από 
τον/την διευθύντρια και τους/τις εκπαιδευτικούς» (2,23), «Η μάθηση θα πρέπει να είναι σφαιρική και 

διαφοροποιημένη, βασιζόμενη στις δυνατότητες και στις δυνάμεις κάθε μαθητή/τριας» (2,24), «Θα 
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πρέπει να υπάρχει μοίρασμα της γνώσης και της εμπειρίας στη σχολική μονάδα που υπηρετώ» (2,28), 
«Η σχολική διοίκηση θα πρέπει να επηρεάζεται από την ηλεκτρονική υποδομή» (2,28), «Στη σχολική 
μονάδα που υπηρετώ θα πρέπει να έχει προτεραιότητα η ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου και όχι 

του ατομικού» (2,29), «Οι αίθουσες διδασκαλίας θα πρέπει να υποστηρίζουν λειτουργικά την 
παιδαγωγική διαδικασία» (2,41), «Η προαγωγή πολιτισμικών δράσεων θα πρέπει να είναι υψηλά στον 

προγραμματισμό του σχολείου» (2,42), «Η έννοια της αειφορίας θα πρέπει να απασχολεί την 
καθημερινή σχολική διοίκηση» (2,5). 

Στη δεύτερη περίπτωση (μ.ο.>2,5) οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 2,56 έως και 3,09 και 

φανερώνουν πως ο βαθμός «ισχύος» κυμαίνεται από «Μέτρια» έως «Λίγο». Οι 8 αυτές δηλώσεις 
αυτές είναι: «Οι διευθυντές/τριες θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών να 

υλοποιήσουν προγράμματα για την αειφορία» (2,56), «Οι διευθυντές/τριες θα πρέπει να αναζητούν 
προγράμματα που σχετίζονται με την έννοια της αειφορίας» (2,61), «Ο προάυλιος χώρος της σχολικής 
μονάδας θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με το φυσικό κόσμο (βιοποικιλότητα)» (2,74), «Οι 

διευθυντές/τριες  θα πρέπει να εμπλέκουν τους/τις μαθητές/τριες στις όποιες αλλαγές προωθούνται 
ισότιμα με τους/τις εκπαιδευτικούς» (2,77), «Οι μαθητές θα πρέπει να συμμετέχουν στο σχεδιασμό της 

γνώσης» (2,95), «Μερικές εργασίες της σχολικής μονάδας θα πρέπει να γίνονται με τηλεργασία 
(γίνονται υπηρεσιακές εργασίες του σχολείου από το σπίτι)» (2,95), «Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί 
κάδοι για τα απορρίμματα (οργανικά, πλαστικά κ.λπ)» (2,98), «Η σχολική μονάδα θα πρέπει να 

ελαχιστοποιεί τις ενεργειακές ανάγκες (διπλά τζάμια, μόνωση κ.λπ.)» (3,09).  
3ο ερευνητικό ερώτημα: Από τα στοιχεία του πίνακα 77 συμπεραίνουμε, μέσα από τη σύγκριση 

του βαθμού «συμφωνίας» (αυτό που επιθυμούν) και του βαθμού «ισχύος» (αυτό που συμβαίνει), ότι 
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της σημαντικότητας και της εφαρμογής, δηλαδή 
μεταξύ προσδοκίας των εκπαιδευτικών και πράξης σε καθημερινή βάση. Σε όλες τις περιπτώσεις 

στατιστικού ελέγχου του επιπέδου σημαντικότητας, η τιμή του είναι .000. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί 
φαίνεται να τοποθετούνται σε επίπεδο προσδοκιών μεταξύ των «Συμφωνώ απόλυτα» και «Ούτε 
συμφωνώ ούτε διαφωνώ», ενώ στην πράξη αυτό φαίνεται να διαφοροποιείται, αφού οι εκπαιδευτικοί 

τοποθετούνται στο διάστημα μεταξύ του «Αρκετά» και του «Λίγου». υπάρχει δηλαδή μια σημαντική 
στατιστική διαφορά σε όλες τις παραμέτρους της αειφορικής ηγεσίας, σύμφωνα πάντα με τις 

δηλώσεις των εκπαιδευτικών, ανάμεσα στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών (αυτό που επιθυμούν) 
και σε αυτό που συμβαίνει στην καθημερινή πρακτική (αυτό που ισχύει).  

Τέλος, μερικές ενδεικτικές προτάσεις που θα μπορούσαν να διατυπωθούν για περαιτέρω 

έρευνα είναι οι εξής: 

• Να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα με χρήση του ερωτηματολογίου σε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού των εκπαιδευτικών της  Εκπαίδευσης της 
Δωδεκανήσου και σε πανελλαδική κλίμακα αντίστοιχα. 

• Να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού των 
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δωδεκανήσου και σε πανελλαδική 

κλίμακα αντίστοιχα 

•  Να πραγματοποιηθεί συγκριτική μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

• Να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες έρευνες σε άλλους φορείς του δημοσίου σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο. 

• Να γίνει συγκριτική μελέτη των απόψεων εκπαιδευτικών και διευθυντών/τριών στο 
εξετασθέν θέμα. 

• Να αξιοποιηθεί το ποιοτικό ερευνητικό παράδειγμα, με τη λήψη συνεντεύξεων ή/και ομάδων 
εστίασης από εκπαιδευτικούς ή/και διευθυντές/τριες. 

• Να πραγματοποιηθεί έρευνα με συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων, ώστε να 
φωτιστεί ολιστικότερα η διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων. 
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• Να παρατηρηθούν στην πράξη οι συμπεριφορές των διευθυντών/τριών ώστε να εξαχθεί μια 
αυθεντικότερη εικόνα για τις συνθήκες, τα προβλήματα και τη διαδικασία λήψης 
εκπαιδευτικών αποφάσεων. 
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ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19. 

 
Παπαδήμας Χρήστος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ86 
 
 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του επιπέδου  ετοιμότητας των 

εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης να χρησιμοποιήσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλίας ως 
εναλλακτική μορφή διδασκαλίας την εποχή της πανδημίας COVID-19. Αρχικά  θα γίνει αναφορά 
στη διαμορφωθείσα   κατάσταση  και τους τρόπους εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 
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θα διατυπωθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. Τέλος θα παρουσιαστεί η έρευνα αναλυτικά και τα 
συμπεράσματα που θα προκύψουν. 

 

Λέξεις κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση,  εκπαιδευτικοί, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Ο πρωτοεμφανιζόμενος στην Κίνα και συγκεκριμένα  στην επαρχία Ουχάν (Wuhan) τον 
Δεκέμβριο του 2019, ο νέος κορωνοϊός, πήρε  την επίσημη  ονομασία SARS-CoV-2 από το 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,   ενώ είναι επίσης γνωστός από το όνομα της νόσου που προκαλεί 

την COVID-19 (Guo et al., 2020). Η ασθένεια αυτή, εξαιτίας της επιδημικής της διάστασης, πέρα 
από την υγειονομική κρίση που προκάλεσε, επηρέασε αρνητικά όλες τις κοινωνικοοικονομικές 

πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, μη εξαιρουμένης και της εκπαίδευσης 
σε όλες της τις βαθμίδες (World Bank, 2020a). Οι κυβερνήσεις των κρατών, ανταποκρινόμενες στο 
κάλεσμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αναγκάστηκαν να πάρουν προληπτικά μέτρα 

περιορισμού της διασποράς του ιού, που είχαν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των Δημόσιων  
Υπηρεσιών, των επιχειρήσεων και των καταστημάτων καθώς επίσης και τον περιορισμό της 

κυκλοφορίας. Τα εκπαιδευτικά συστήματα δοκιμάστηκαν και οι πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων 
Παιδείας, τα στελέχη, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας 
βρέθηκε αντιμέτωπο με μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αφού με το κλείσιμο των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων έπρεπε να βρεθεί τρόπος συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε πολλές  χώρες 
παγκοσμίως, ακολουθήθηκαν οι  υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και 

χρησιμοποιήθηκαν  εναλλακτικές μέθοδοι  διδασκαλίας που περιελάμβαναν,  online εκπαιδευτικές 
πλατφόρμες,  Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, ηλεκτρονικά βιβλία (ebooks), ψηφιακές 
βιβλιοθήκες, κοινωνικά δίκτυα, διαδικτυακές  διανομές, εκπαιδευτική τηλεόραση κ.α.  Στην 

Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, χρησιμοποιήθηκαν πλατφόρμες  σύγχρονης  τηλεκπαίδευσης  
όπως  το Zoom, τα Google Hangouts κ.α., και κοινωνικά δίκτυα όπως  Facebook, Youtube κ.α., ενώ 
οι εκπαιδευτικοί άντλησαν βοήθεια  από ιστότοπους όπως οι EdTech Hub,  Inter-Agency Network 

for Education in Emergencies (INNE) κ.α. (World Bank, 2020b).  
    Στην Ελλάδα, η Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση  και ιδιαίτερα η σύγχρονη, ως μέθοδος 

διδασκαλίας  πριν την εποχή της πανδημίας COVID-19, είχε χρησιμοποιηθεί ελάχιστα και κυρίως 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στις χαμηλότερες εκπαιδευτικές   βαθμίδες, δεν υπήρχε  πρότερη 
εμπειρία και η εκπαιδευτική κοινότητα καθώς ήταν απροετοίμαστη έπρεπε σε μικρό χρονικό 

διάστημα να προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα.  Για την υλοποίησή της εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας, χρησιμοποιήθηκαν οι ψηφιακές πλατφόρμες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

e-class και e-me  του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), ενώ, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με 
την εταιρία Cisco διατέθηκε και η πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης  Webex.   

     Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας που ανακοινώθηκαν τον Μάιο του 

2020, η συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών από το ξεκίνημά της και μετά κινήθηκε με 
αυξανόμενους ρυθμούς και τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την ευρεία συμμετοχή της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Συγκεκριμένα, 112.872  εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης δημιούργησαν 
την προσωπική τους ψηφιακή τάξη, και κταγράφηκαν 9.462.802 συμμετοχές μαθητών αθροιστικά 
σε ψηφιακές τάξεις. 

    Παρά όμως την έντονη δραστηριοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας,  δεν έλειψαν τα 
προβλήματα που  σχετίζονταν με    την ανεπάρκεια των υλικοτεχνικών  υποδομών (ελλιπής ή και  

ανύπαρκτος τεχνολογικός εξοπλισμός,   ασταθής ή και ανύπαρκτη σύνδεση στο διαδίκτυο),  και  τις 
δυσκολίες προσαρμογής, λόγω έλλειψης εμπειρίας στην χρήση των εργαλείων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1 Σκοπός της Έρευνας 

Με βάση τα δεδομένα αυτά, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το επίπεδο 

ετοιμότητας των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιήσουν την Εξ Αποστάσεως διδασκαλία ως 
εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Συγκεκριμένα, με βάση και την 

επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας ανακύπτουν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 
Α) Ποιες είναι οι στάσεις και οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην εξ αποστάσεως 

διδασκαλία; 

Β) Είναι εφοδιασμένοι οι εκπαιδευτικοί της  Β/θμιας   εκπαίδευσης με τις κατάλληλες γνώσεις 
και δεξιότητες για την αποτελεσματική εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας; 

Γ)  Παρέχεται στα σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός 
για την υποστήριξη και εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας;    

     Η περίοδος που πραγματοποιείται η έρευνα αυτή, συνέπεσε με το ξέσπασμα του δεύτερου 

κύματος της πανδημίας COVID-19, γεγονός που καθιστά την έρευνα  επίκαιρη και τα αποτελέσματά 
της σε μεγάλο βαθμό ενδεικτικά της επιτυχούς έκβασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

3. Περιγραφή της Έρευνας  

3.1 Δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 206 εκπαιδευτικοί  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

προερχόμενοι από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Οι 135 (65,5%) είναι γυναίκες και 
71 (34,5%) άνδρες. Οι περισσότεροι, 86 (41,7%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 51-60 ετών,  150 

(72,8%) είναι μόνιμοι,  55 (26,7%) αναπληρωτές/τριες και 1 (0,5%) ωρομίσθια. Οι 66 (32%) έχουν 
11-20 έτη υπηρεσίας,   61 (29,6%) έχουν 21-30 έτη υπηρεσίας και  20 (9,7%) έχουν πάνω από 30 έτη 
υπηρεσίας. Οι 93 (45,1%) διδάσκουν σε Γυμνάσιο ή και σε Γυμνάσιο, 71 (34,5%) διδάσκουν σε 

Γενικό Λύκειο ή και σε Γενικό Λύκειο,  68 (33%) διδάσκουν σε Επαγγελματικό Λύκειο  ή και σε  
Επαγγελματικό Λύκειο  και  14 (6,8%) διδάσκουν σε Ειδικό Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ή και σε Ειδικό Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι 145 (70,4%) διδάσκουν σε σχολεία που 

ανήκουν σε αστικές περιοχές,  49 (23,8%) διδάσκουν σε σχολεία που ανήκουν σε ημιαστικές περιοχές 
και 12 (5,8%) διδάσκουν σε σχολεία που ανήκουν σε αγροτικές περιοχές. Ως προς το μορφωτικό 

τους επίπεδο,  104 (50,5%) έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών,  94 (45,6%) είναι πτυχιούχοι 
ΑΕΙ/ΤΕΙ  και  8 (3,9%) είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών.  

3.2  Μεθοδολογία της έρευνας 

Για τη συλλογή των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από δυο 
μέρη. Το πρώτο μέρος, περιελάμβανε 9 ερωτήσεις δημογραφικού περιεχομένου και το δεύτερο μέρος 

32 κλειστού τύπου διαβαθμισμένης κλίμακας (τύπου Likert) από το 1 έως το 5 με το 1 να αντιστοιχεί 
στο καθόλου και το 5 στο πάρα πολύ. Το ερωτηματολόγιο προέκυψε από την μετάφραση και 
τροποποίηση  του  ερωτηματολογίου των (I., Kolo & T., Zuva, 2018)  που χρησιμοποιήθηκε στην  

εργασία νε θέμα: «Comparison Between the e-Learning Readiness of Educators and Learners in 
South African Schools». Με βάση το μοντέλο που υιοθετήθηκε  για την αξιολόγηση της ετοιμότητας 

των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία, οι 32 ερωτήσεις κατανεμήθηκαν 
σε 6 θεματικούς άξονες. Ο πρώτος θεματικός άξονας περιελάμβανε 5 ερωτήσεις σχετικές με τις 
στάσεις και τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ο 

δεύτερος θεματικός άξονας περιελάμβανε 10 ερωτήσεις σχετικές με τις γνώσεις-εμπειρία των 
εκπαιδευτικών για να χρησιμοποιήσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Οι 6 ερωτήσεις που  

εντάχθηκαν στον τρίτο άξονα, είχαν ως θέμα την υλικοτεχνική υποδομή και τους διαθέσιμους πόρους 
(υλικό και λογισμικό) των σχολικών μονάδων για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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O τέταρτος θεματικός άξονας, περιείχε 6 ερωτήσεις σχετικές με τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών. 
Ο πέμπτος θεματικός άξονας, είχε  2 ερωτήσεις που αφορούσαν την ανάγκη για επιμόρφωση στις 
τεχνικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και  μαθητές. Τέλος, ο έκτος θεματικός 

άξονας, περιείχε  3 ερωτήσεις σχετικές με την στρατηγική σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο ηγεσίας 
της παιδείας για την προώθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε 

με την εφαρμογή Google Forms και διανεμήθηκε τυχαία μέσω e-mail σε σχολεία όλων των τύπων,  
σε όλους τους νομούς της χώρας με την παράκληση να διαβιβαστεί η ηλεκτρονική διεύθυνσή του 
στους εκπαιδευτικούς των σχολείων. Αφού τονίστηκε η ανωνυμία, ο προαιρετικός χαρακτήρας της 

συμμετοχής και   εξηγήθηκε ο ερευνητικός  σκοπός του,  τελικά, το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε 
από 206 εκπαιδευτικούς  Β/θμιας εκπαίδευσης. 

 

 
 

Γράφημα 1: Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί κατά κλάδο – ειδικότητα 

3.3 Ανάλυση των δεδομένων  

Για την στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS 17. 
Αρχικά, ελέγχθηκαν όλες οι ερωτήσεις για το αν πληρούν το κριτήριο της κανονικότητας.. Από τον 

έλεγχο της κανονικότητας των απαντήσεων  στο σύνολο των 32 συνεχών μεταβλητών, βρέθηκε ότι 
σε όλες τις περιπτώσεις πληρείται το κριτήριο της κανονικότητας (σε δυο μόνο περιπτώσεις η 

κατανομή των απαντήσεων εμφάνισε λοξότητα (skewness) με τιμές    2.015 και -1.403 αντίστοιχα).  
Από τον υπολογισμό των συσχετίσεων   των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, προέκυψαν 

αρκετές ισχυρές και στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις p-value < .01. 
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Πίνακας 1: Ισχυρές, στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταβλητών p -value < .01 (2-tailed), N=206 

 

Item Q12d Q12e Q12f Q12a

Q12d

Διαχειρίζεστε τα ψηφιακά αρχεία στον υπολογιστή σας (π.χ. αποθήκευση, αντιγραφή, 

διαγραφή, μετακίνηση) με ευχέρεια;

1 ,686
**

,738
**

,689
**

Q12e

Έχετε εξοικείωση με τη χρήση λογισμικού εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου όπως 

για παράδειγμα, το Microsoft Office, το Open Office, ή κάποιο άλλο;
,686

** 1 ,797
**

,686
**

Q12f

Μπορείτε να αναγνωρίσετε διάφορους τύπους αρχείων εφαρμογών με βάση την 

επέκτασής τους όπως .pdf, .docx, .xls, .ppt;
,738

**
,797

** 1 ,694
**

Q12a Χρησιμοποιείτε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με ευχέρεια; ,689
**

,686
**

,694
** 1

Item Q14c Q14d Q14b

Q14c Χρησιμοποιείτε τις μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google, Yahoo, Bing κ.α.); 1 ,782
**

,757
**

Q14d Γνωρίζετε να πλοηγείστε μεταξύ των σελίδων ενός ιστότοπου; ,782
** 1 ,803

**

Q14b

Χρησιμοποιείτε τους φυλλομετρητές (web browsers) (π.χ. Google Chrome, Mozilla 

Firefox, κ.α.), με ευχέρεια;
,757

**
,803

** 1

Item Q12d Q12e Q12f

Q12d

Διαχειρίζεστε τα ψηφιακά αρχεία στον υπολογιστή σας (π.χ. αποθήκευση, αντιγραφή, 

διαγραφή, μετακίνηση) με ευχέρεια;

1 ,686
**

,738
**

Q12e

Έχετε εξοικείωση με τη χρήση λογισμικού εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου όπως 

για παράδειγμα, το Microsoft Office, το Open Office, ή κάποιο άλλο;
,686

** 1 ,797
**

Q12f

Μπορείτε να αναγνωρίσετε διάφορους τύπους αρχείων εφαρμογών με βάση την 

επέκτασής τους όπως .pdf, .docx, .xls, .ppt;
,738

**
,797

** 1

Item Q16a Q16b

Q16a Είναι εύκολη η πρόσβαση σε κάποιον υπολογιστή στο χώρο του σχολείου σας; 1 ,743
**

Q16b

Είναι εύκολη η πρόσβαση σε κάποιον υπολογιστή με σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο 

διαδίκτυο (internet) στον χώρο του σχολείου σας;
,743

** 1

Item Q12g Q12h

Q12g

Έχετε εμπειρία στην αναζήτηση και εύρεση έτοιμου εκπαιδευτικού υλικού για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση;

1 ,778
**

Q12h

Έχετε εμπειρία στη δημιουργία –σύνθεση εκπαιδευτικού υλικού για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση;
,778

** 1

Correlations

 
       

Από την διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis) που ακολούθησε,  εξήχθησαν  

τέσσερις παράγοντες όπως φαίνεται από τον πίνακα ιδιοτιμών που  ακολουθεί αλλά και την 
παράλληλη ανάλυση (parallel analysis) για τον αριθμό των παραγόντων που πρέπει να εξαχθούν με 
βάση τον αριθμό των μεταβλητών και το μέγεθος του δείγματος. Από το αρχικό μοντέλο που 

περιελάμβανε έξι παράγοντες, εξαιρέθηκαν οι δυο που αφορούσαν την επιμόρφωση και τη 
στρατηγική, επειδή εμφάνισαν δείκτη εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s Alpha) <.07. Αυτό, 

οφείλεται στο γεγονός ότι και οι δυο παράγοντες  περιείχαν μικρό αριθμό ερωτήσεων (2 και 3 
ερωτήσεις αντίστοιχα).  Ο πρώτος παράγοντας δημιουργείται  από τις ερωτήσεις που σχετίζονται με 
την εμπειρία-γνώσεις των εκπαιδευτικών. Ο δεύτερος παράγοντας, δημιουργείται από τις ερωτήσεις 

για την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων. Ο τρίτος παράγοντας διαμορφώνεται από τις ερωτήσεις 
που αφορούν τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Τέλος,  ο τέταρτος παράγοντας,  δημιουργείται από 

τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην εξ αποστάσεως 
διδασκαλία. 
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Πίνακας 2: Πίνακας Ιδιοτιμών των παραγόντων 

 

 

Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e %

1 10,014 31,293 31,293 10,014 31,293 31,293 6,828 21,336 21,336

2 4,010 12,531 43,824 4,010 12,531 43,824 4,097 12,804 34,140

3 2,632 8,224 52,048 2,632 8,224 52,048 3,324 10,386 44,526

4 1,689 5,277 57,325 1,689 5,277 57,325 3,002 9,382 53,908

5 1,154 3,605 60,931 1,154 3,605 60,931 1,701 5,316 59,224

6 1,085 3,392 64,323 1,085 3,392 64,323 1,451 4,534 63,758

7 1,035 3,234 67,557 1,035 3,234 67,557 1,216 3,799 67,557

8 ,961 3,005 70,562

9 ,930 2,906 73,468

10 ,777 2,429 75,897

11 ,731 2,285 78,182

12 ,708 2,214 80,395

13 ,581 1,816 82,212

14 ,538 1,680 83,892

15 ,532 1,662 85,554

16 ,483 1,510 87,064

17 ,439 1,372 88,436

18 ,402 1,257 89,694

19 ,355 1,109 90,802

20 ,330 1,031 91,833

21 ,316 ,988 92,822

22 ,303 ,948 93,770

23 ,286 ,892 94,662

24 ,260 ,813 95,475

25 ,242 ,755 96,231

26 ,223 ,697 96,928

27 ,222 ,692 97,620

28 ,198 ,619 98,239

29 ,173 ,541 98,780

30 ,161 ,502 99,282

31 ,126 ,394 99,676

32 ,104 ,324 100,000

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings
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Πίνακας 3: Παραγοντική δομή του μοντέλου. Μέθοδος Εξαγωγής: Ανάλυση κύριων συνιστωσών,   Μέθοδος Περιστροφής: 

Μέγιστης Διακύμανσης (Varimax rotation with Kaiser Normalization) 

 

1 2 3 4 5 6 7

Μπορείτε να αναγνωρίσετε διάφορους τύπους αρχείων εφαρμογών με βάση την επέκτασής 

τους όπως .pdf, .docx, .xls, .ppt;

,838       

Έχετε εξοικείωση με τη χρήση λογισμικού εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου όπως για 

παράδειγμα, το Microsoft Office, το Open Office, ή κάποιο άλλο;

,824       

Έχετε εμπειρία στην αναζήτηση και εύρεση έτοιμου εκπαιδευτικού υλικού για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση;

,794       

Χρησιμοποιείτε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με ευχέρεια; ,754  ,381     

Έχετε εμπειρία στη δημιουργία –σύνθεση εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση;

,733       

Διαχειρίζεστε τα ψηφιακά αρχεία στον υπολογιστή σας (π.χ. αποθήκευση, αντιγραφή, 

διαγραφή, μετακίνηση) με ευχέρεια;

,730  ,370     

Γνωρίζετε να επιλύετε συνήθη προβλήματα που σχετίζονται με το υλικό (hardware) και το 

λογισμικό (software) των ηλεκτρονικών υπολογιστών;

,648      ,378

Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail), ως βασικό μέσο επικοινωνίας με 

τους συναδέλφους/ή και τους μαθητές σας;

,640       

Πιστεύετε ότι μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε την εξ αποστάσεως διδασκαλία; ,592   ,333    

Γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε κάποια/ες πλατφόρμα/ες ασύγχρονης (π.χ. e-class, e-me του ΠΣΔ 

, Google Classroom, κ.α.);

,509  ,438     

Χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Twitter κ.α.) ,337       

Είναι εύκολη η πρόσβαση σε κάποιον υπολογιστή στο χώρο του σχολείου σας;  ,849      

Είναι εύκολη η πρόσβαση σε κάποιον υπολογιστή με σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο 

διαδίκτυο (internet) στον χώρο του σχολείου σας;

 ,805      

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η υπάρχουσα Τεχνολογική υποδομή στο χώρο του σχολείου σας 

μπορεί να υποστηρίξει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση;

 ,756     ,359

Παρέχεται στο σχολείο σας επαρκής αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της 

εξ αποστάσεως διδασκαλίας;

 ,720    ,307  

Η παροχή λογισμικού (προγράμματα εφαρμογών) όπως (το Microsoft Office, κ.α.), στον χώρο 

του σχολείου σας, είναι επαρκής;

,309 ,715      

Υπάρχει στο σχολείο σας ικανοποιητικός αριθμός ταμπλετών (tablets), διαθέσιμος για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση;

 ,652    ,378  

Πιστεύετε ότι η παροχή ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) και άλλου ψηφιακού υλικού, μέσα 

από διαθέσιμες πλατφόρμες, είναι επαρκής για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;

 ,433      

Χρησιμοποιείτε τις μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google, Yahoo, Bing κ.α.); ,354  ,819     

Γνωρίζετε να πλοηγείστε μεταξύ των σελίδων ενός ιστότοπου; ,516  ,743     

Χρησιμοποιείτε τους φυλλομετρητές (web browsers) (π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, 

κ.α.), με ευχέρεια;

,550  ,696     

Έχετε εύκολη πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό (www); ,489  ,628     

Γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε κάποια/ες πλατφόρμα/ες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (π.χ. 

Webex, Zoom, Skype, Messenger, κ.α.);

,520  ,560     

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης;

   ,864    

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητά σας;    ,825    

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι πιο αποτελεσματική από την παραδοσιακή 

διδασκαλία στην αίθουσα;

   ,790    

Σε ποιο βαθμό επιθυμείτε να εμπλακείτε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση;    ,534  ,466  

Πιστεύετε ότι η χρήση της εξ αποστάσεως μάθησης, είναι εύκολη για τους μαθητές σας;  ,344  ,436   -,424

Οι μαθητές σας χρειάζεται να εκπαιδευτούν στη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;     ,835   

Χρειάζεστε επιμόρφωση στη χρήση και τις τεχνικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; -,310    ,809   

Είσαστε πρόθυμος/η να διαθέσετε χρήματα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση;      ,680  

Πιστεύετε ότι η διάθεση διαδραστικών πόρων, όπως διαδραστικοί πίνακες ,είναι επαρκής στον 

χώρο του σχολείου σας για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;

 ,441     ,652

Rotated Component Matrix
a

Component

 

 
Με δεδομένο ότι το μοντέλο έχει δομή τεσσάρων παραγόντων,  για να εκτιμήσουμε την 

αξιοπιστία του ερευνητικού  εργαλείου, αρχικά υπολογίσαμε τον δείκτη εσωτερικής συνέπειας 

Cronbach’s  Alpha του οποίου η τιμή ήταν .917  και στη συνέχεια, τον ίδιο δείκτη ξεχωριστά για 
καθένα από τους τέσσερις παράγοντες. Για τον πρώτο παράγοντα (εμπειρία – γνώσεις) 

χρησιμοποιήθηκαν επτά ερωτήσεις, για τον δεύτερο παράγοντα (υλικοτεχνική υποδομή )  
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χρησιμοποιήθηκαν έξι ερωτήσεις και για τον τρίτο (δεξιότητες) και τέταρτο παράγοντα (στάσεις) 
χρησιμοποιήθηκαν από πέντε ερωτήσεις.     Από την επεξεργασία προέκυψαν οι τιμές:  

 
Πίνακας 4: Δείκτης εσωτερικής συνέπειας των παραγόντων 

 

Παράγοντες (factors) Cronbach's Alpha Αριθμός Ερωτήσεων 

Παράγοντας 1 .919 7 

Παράγοντας 2 .868 6 

Παράγοντας 3 .908 5 

Παράγοντας 4 .763 5 

Παρατηρούμε ότι οι παράγοντες 1 και 3 παρουσιάζουν εξαιρετική αξιοπιστία, ο παράγοντας 2 
πολύ καλή αξιοπιστία και ο παράγοντας 4 αποδεκτή αξιοπιστία (δείκτης Cronbach’s Alpha = .763 > 

.700). Σε συνδυασμό με τη συνολική αξιοπιστία (δείκτης Cronbach’s Alpha = .917), συμπεραίνουμε 
ότι το ερευνητικό εργαλείο είναι έγκυρο και αξιόπιστο. 

3.4 Τα ερευνητικά ευρήματα 

      Από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που σχετίζονται με την εμπειρία για την εφαρμογή της  
εξ αποστάσεως διδασκαλίας,  διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε αρκετά καλό 

επίπεδο ετοιμότητας (Μ=3.76). Στις ερωτήσεις του δεύτερου παράγοντα, οι συμμετέχοντες 
απάντησαν με  χαμηλές τιμές (Μ=2.57), δηλώνοντας την ανεπάρκεια των τεχνολογικών πόρων στα 

σχολεία της για την  αποτελεσματική υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι απαντήσεις 
στις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις δεξιότητες, φανερώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σε υψηλό 
επίπεδο  ετοιμότητας (Μ=4.20). Στις ερωτήσεις που αφορούν τις στάσεις και τις πεποιθήσεις 

απέναντι στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν με αρκετά χαμηλές τιμές 
(Μ=2.71), υποδηλώνοντας ότι δεν είναι θετικά διακείμενοι απέναντι στην εξ αποστάσεως 

διδασκαλία.  Η συνολική ετοιμότητα (Μ=3.40), με βάση τον συντελεστή βαρύτητας του κάθε 
παράγοντα, φανερώνει ότι πρέπει να γίνουν κάποια βήματα βελτίωσης για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας  ως εναλλακτική μορφή διδασκαλίας σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης. 
     Στο πλαίσιο των επιμέρους αναλύσεων, διερευνήσαμε τη διάσταση του φύλου ως προς τους 

παράγοντες εμπειρία, δεξιότητες και στάσεις.  

     Ως προς τον παράγοντα εμπειρία, οι γυναίκες απάντησαν με υψηλότερες τιμές (Μ=3.80), 
σε σχέση με τους άνδρες (Μ=3.75). Από τον στατιστικό έλεγχο T-Test [F(1.64), p-value =.202], 

διαπιστώνουμε ότι οι διαφορές δεν είναι στατιστικώς σημαντικές, συνεπώς, οδηγούμαστε στο 
συμπέρασμα ότι το φύλο δεν επηρεάζει την εμπειρία των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας.  

     Αναφορικά με το παράγοντα δεξιότητες, τόσο οι γυναίκες (Μ=4.21), όσο και οι 
άνδρες(Μ=4.19),  απάντησαν με υψηλές τιμές. Από την εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου T-Test  

[F(.149), p-value =.899], δεν προέκυψαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Επομένως η διάσταση 
του φύλου δεν επηρεάζει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας. 

     Όσον αφορά τον  παράγοντα στάσεις, οι γυναίκες απάντησαν με υψηλότερες τιμές 
(Μ=2.78), από τους άνδρες (Μ=2.60), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι γυναίκες έχουν θετικότερες 

στάσεις από  τους άνδρες  για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ωστόσο,  από την εφαρμογή του ίδιου 
ελέγχου, δεν διαπιστώθηκε ότι η διαφορά αυτή είναι στατιστικώς σημαντική [F(6.45), p-value = 
.138]. Συνεπώς ο παράγοντας φύλο δεν επηρεάζει τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση.  
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     Στη συνέχεια διερευνήσαμε τη διάσταση της ηλικίας ως προς τους παράγοντες εμπειρία, 
δεξιότητες και στάσεις, με τη χρήση της ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης  (One-Way 
ANOVA). 

     Στις ερωτήσεις που αφορούσαν τον παράγοντα εμπειρία, οι εκπαιδευτικοί της ηλικιακής 
ομάδας  22-30 ετών, απάντησαν με τις υψηλότερες τιμές (M=4.43) και οι εκπαιδευτικοί της ηλικιακής 

ομάδας  51-60 ετών που είναι και η πολυπληθέστερη στο δείγμα,  με τις χαμηλότερες τιμές (Μ=3.60). 
Η ανάλυση έδειξε ότι η διαφορά αυτή είναι στατιστικώς σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας <.05  
όπως φαίνεται και στους πίνακες που ακολουθούν: 

 
Πίνακας 5: ANOVA έλεγχοι για την εμπειρία σε σχέση με την ηλικία των συμμετεχόντων 

ANOVA 

Παράγοντας1_Εμπειρία 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 

8,926 4 2,232 2,721 ,031 

Within 
Groups 

164,872 201 ,820 
    

Total 173,798 205       
 

Πίνακας 6: Τμήμα του πίνακα ANOVA ελέγχων πολλαπλών συγκρίσεων για την εμπειρία σε σχέση με την ηλικία των 

συμμετεχόντων 

Multiple Comparisons 

Παράγοντας1_Εμπειρία Tukey HSD 

(I) Ηλικία (J) Ηλικία 

Mean 
Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 
Bound Upper Bound 

22-30 
ετών 

31-40 ετών ,56786 ,28914 ,288 -,2281 1,3638 

41-50 ετών ,62088 ,28084 ,180 -,1522 1,3939 

51-60 ετών ,82724* ,26951 ,020 ,0854 1,5691 

Άνω των 60 ετών ,83810 ,34319 ,109 -,1066 1,7828 

 

Ανάλογα αποτελέσματα προέκυψαν από την εφαρμογή του ίδιου  κριτηρίου όσον αφορά τις 
δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Οι συμμετέχοντες της ηλικιακής ομάδας  22-30 ετών, απάντησαν με 

τις υψηλότερες τιμές (M=4.83), ενώ οι συμμετέχοντες από τις ηλικιακές ομάδες των 51-60 ετών και 
άνω των 60 ετών με τις χαμηλότερες τιμές (Μ=4.07) και (Μ=3.93) αντίστοιχα. Η ανάλυση έδειξε ότι 

οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας <.01 και 
<.05.  αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 7: ANOVA έλεγχοι για τις δεξιότητες  σε σχέση με την ηλικία των συμμετεχόντων 

ANOVA 

Παράγοντας3_Δεξιότητες 

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 

9,139 4 2,285 3,929 ,004 

Within 
Groups 

116,891 201 ,582 
    

Total 126,030 205       
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Πίνακας 8: Τμήμα του πίνακα ANOVA ελέγχων πολλαπλών συγκρίσεων για τις δεξιότητες σε σχέση με την ηλικία  των 

συμμετεχόντων 

Multiple Comparisons 

Παράγοντας3_Δεξιότητες Tukey HSD 

(I) 
Ηλικία (J) Ηλικία 

Mean 
Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 
Bound Upper Bound 

22-30 
ετών 

31-40 ετών ,45077 ,24346 ,347 -,2194 1,1209 

41-50 ετών ,60000 ,23647 ,087 -,0509 1,2509 

51-60 ετών ,76565* ,22693 ,008 ,1410 1,3903 

Άνω των 60 ετών ,89744* ,28897 ,018 ,1020 1,6929 

      
Αναφορικά με τον παράγοντα στάσεις, από την ανάλυση δεν προέκυψαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές για τους μέσους όρους των απαντήσεων σε σχέση με την ηλικία των 
συμμετεχόντων.  Επομένως, η ηλικία δεν επηρεάζει τις στάσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί απέναντ ι 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

      Όσον αφορά την ετοιμότητα για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, συνολικά 
με τη συμπερίληψη και των τεσσάρων παραγόντων, από την ανάλυση δεν προέκυψαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές. Συνεπώς, η διάσταση της ηλικίας δεν επηρεάζει  την ετοιμότητα των 
εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

Ακολούθως, διερευνήσαμε τη διάσταση του μορφωτικού επιπέδου ως προς τους παράγοντες 

εμπειρία, δεξιότητες και στάσεις. Όσον αφορά  τον παράγοντα εμπειρία,  οι συμμετέχοντες κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, απάντησαν με τις υψηλότερες τιμές (Μ=4.01), ακολουθούν οι 

κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών (Μ=3.88) και οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ (Μ=3.46). Από την 
ανάλυση προέκυψε ότι η διαφορά στους μέσους όρους των τιμών  των κατόχων μεταπτυχιακού 
τίτλου και των αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ, είναι στατιστικώς σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας <.01. 

Συνεπώς, το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει την εμπειρία των εκπαιδευτικών όσον αφορά την 
εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

 

Πίνακας 9: ANOVA έλεγχοι για την εμπειρία σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων 

ANOVA 

Παράγοντας1_Εμπειρία 

  
Sum of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 15,157 2 7,579 9,698 ,000 

Within Groups 158,641 203 ,781     

Total 173,798 205       

 
Πίνακας 10: Τμήμα του πίνακα ANOVA ελέγχων πολλαπλών συγκρίσεων για την εμπειρία σε σχέση με το μορφωτικό 

επίπεδο των συμμετεχόντων 

Multiple Comparisons 

Παράγοντας1_Εμπειρία Tukey HSD 

(I) Μορφωτικό 
Επίπεδο 

(J) Μορφωτικό 
Επίπεδο 

Mean 
Difference (I-J) 

Std. 
Error Sig. 

99% Confidence Interval 

Lower 
Bound Upper Bound 

Μεταπτυχιακό  Διδακτορικό ,13736 ,32434 ,906 -,8183 1,0931 

Απόφοιτος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

,55188* ,12581 ,000 ,1812 ,9226 
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Συναφή αποτελέσματα προέκυψαν από την ανάλυση και για τον παράγοντα δεξιότητες. Η 
διαφορά των μέσων όρων των τιμών των απαντήσεων στις σχετικές ερωτήσεις μεταξύ των κατόχων 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και των αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι στατιστικώς σημαντική σε επίπεδο 

σημαντικότητας <.001, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το μορφωτικό επίπεδο 
επηρεάζει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών ως προς την εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.  

 
Πίνακας 11: ANOVA έλεγχοι για τις δεξιότητες σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων 

 

ANOVA 

Παράγοντας3_Δεξιότητες 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9,685 2 4,843 8,449 ,000 

Within Groups 116,345 203 ,573     

Total 126,030 205       
 

 

Πίνακας 12: Τμήμα του πίνακα ANOVA ελέγχων πολλαπλών συγκρίσεων για τις δεξιότητες σε σχέση με το μορφωτικό 
επίπεδο των συμμετεχόντων 

Multiple Comparisons 
Παράγοντας3_ΔεξιότητεςTukey HSD 

(I) Μορφωτικό 
Επίπεδο 

(J) Μορφωτικό 
Επίπεδο 

Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

99% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
Μεταπτυχιακό Διδακτορικό ,03269 ,27776 ,992 -,6231 ,6885 

Απόφοιτος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

,43748* ,10774 ,000 ,1831 ,6919 

 

Όσον αφορά τον παράγοντα στάσεις, από την ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφορά σε επίπεδο σημαντικότητας <.01, μεταξύ του μέσων όρων των τιμών των 
απαντήσεων των κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ=2.90) και των αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ 

(Μ=2.55). Συνεπώς το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών επηρεάζει τη στάση τους απέναντι 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

 
 

Πίνακας 13: ANOVA έλεγχοι για τις στάσεις απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο 

των συμμετεχόντων 

 

ANOVA 

Παράγοντας4_Στάσεις 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7,670 2 3,835 6,352 ,002 

Within Groups 122,574 203 ,604     

Total 130,244 205       
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Πίνακας 14: Τμήμα του πίνακα ANOVA ελέγχων πολλαπλών συγκρίσεων για τις στάσεις απέναντι στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων 

 

Multiple Comparisons 

Παράγοντας4_Στάσεις Tukey HSD 

(I) Μορφωτικό 
Επίπεδο 

(J) Μορφωτικό 
Επίπεδο 

Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

99% Confidence Interval 

Lower 
Bound Upper Bound 

Μεταπτυχιακό Διδακτορικό ,60192 ,28510 ,090 -,2381 1,4420 

Απόφοιτος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

,35511* ,11059 ,004 ,0293 ,6810 

     

Αναφορικά με την ετοιμότητα συνολικά με τη συμπερίληψη και των τεσσάρων παραγόντων, 
σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο, προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο 
σημαντικότητας <.01. Συνεπώς, το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών επηρεάζει συνολικά την 

ετοιμότητά τους να εφαρμόσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία. 
 

Πίνακας 15: ANOVA έλεγχοι για την ετοιμότητα εφαρμογής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας συνολικά σε σχέση με το 

μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων 

ANOVA 

Συνολική_Ετοιμότητα 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7,619 2 3,810 11,128 ,000 

Within Groups 69,497 203 ,342     

Total 77,116 205       

 
Επιπλέον, στην ανάλυσή μας, διερευνήσαμε την επίδραση που έχει η περιοχή στην οποία 

βρίσκονται τα σχολεία των εκπαιδευτικών,  ως προς τον δεύτερο παράγοντα που αφορά την 
υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί που 
διδάσκουν σε σχολεία που βρίσκονται σε ημιαστικές περιοχές απάντησαν με τις υψηλότερες τιμές 

(Μ=2.85) σε σχέση με τους συναδέλφους τους που διδάσκουν σε σχολεία αγροτικών περιοχών 
(Μ=2.63) και αστικών περιοχών (Μ=2.48). Από την ανάλυση προέκυψε ότι η διαφορά μεταξύ των 

μέσων όρων των τιμών,  είναι στατιστικώς σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας <.05. Από το 
γεγονός αυτό, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στα σχολεία των αστικών περιοχών, η έλλειψη των 
απαιτούμενων υλικοτεχνικών πόρων για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι 

περισσότερο αισθητή σε σχέση με τα σχολεία των ημιαστικών περιοχών.  

3.5 Συμπεράσματα 

Στόχος της παρούσας εργασίας, ήταν να διερευνηθεί το επίπεδο ετοιμότητας των 
εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας ως 
εναλλακτική μορφή διδασκαλίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή που βιώνουμε στην 

τρέχουσα περίοδο εξαιτίας της πανδημίας Covid-19. Προκειμένου να κατακτηθεί ένα υψηλό επίπεδο 
ετοιμότητας, πρέπει οι εκπαιδευτικοί να είναι εφοδιασμένοι με τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες 

για την χρήση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (Rhini, 2018).  
Από τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σε ικανοποιητικό 

επίπεδο ετοιμότητας κυρίως σε ότι αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 

κατ’ ανάγκη μετάβαση από την παραδοσιακή δια ζώσης διδασκαλία στην εξ αποστάσεως 
διδασκαλία. Ιδιαίτερα, οι εκπαιδευτικοί με αυξημένα τυπικά προσόντα, όπως οι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, φαίνεται να βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο όσον αφορά τον 
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ψηφιακό γραμματισμό που είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (Alwaraikat, 2017). 

Οι εκπαιδευτικοί με τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας που έχουν και μεγαλύτερο μέσο όρο 

ηλικίας, είναι οι λιγότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι 
μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί, έχουν σε μικρότερο βαθμό τις απαιτούμενες γνώσεις και 

δεξιότητες, συνεπώς, πρέπει να βοηθηθούν και να εκπαιδευτούν στα εργαλεία και τις τεχνικές της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης όπως προτείνουν οι (Alea et all, 2020). 

Μιας κάποιας μορφής επιμόρφωση στη χρήση και τις τεχνικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

με μέριμνα του υπουργείου Παιδείας και των δομών του, ενδεχομένως να συνέβαλε στη βελτίωση 
της μάλλον αρνητικής στάσης που τηρούν οι εκπαιδευτικοί για την εξ αποστάσεως διδασκαλία όπως 

προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας. Το γεγονός ότι οι γυναίκες εμφανίζονται να έχουν πιο 
θετικές στάσεις απέναντι στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, είναι σε συμφωνία με το αποτέλεσμα 
άλλης έρευνας όπου οι γυναίκες εμφανίζονται πιο έτοιμες στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας (Alea et all, 2020).  
Η επάρκεια των τεχνολογικών πόρων είναι σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή χρήση της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Όπως προκύπτει και από την έρευνα των (Rivza, Bogdan, 2017) η 
γεωγραφική θέση των σχολείων επηρεάζει την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην 
παρούσα έρευνα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε σχολεία 

ημιαστικών περιοχών, έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό διαθέσιμους τους αναγκαίους πόρους για τις 
ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Αυτό βέβαια, μπορεί να σχετίζεται και με το γεγονός ότι 

τα σχολεία των αστικών περιοχών είναι και τα πολυπληθέστερα, με αποτέλεσμα, η ανεπάρκεια των 
τεχνολογικών πόρων να είναι περισσότερο εμφανής στο πολυάριθμο εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας εκπαίδευσης είναι σε ικανοποιητικό βαθμό 

έτοιμοι για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 
Ωστόσο, ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την επιτυχή εφαρμογή της, πρέπει να λάβει υπ όψιν 
και τη μαθητική κοινότητα και τους γονείς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την εξ 

αποστάσεως διδασκαλία. 
Η διερεύνηση της ετοιμότητας των μαθητών και των γονέων όσον αφορά τη χρήση της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας αποτελεί πεδίο για περαιτέρω έρευνα.  
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Περίληψη 

Η μελέτη διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές των μαθητών 
του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Εξετάζονται οι 
διαστάσεις της αυτοεκτίμησης και η επαγγελματική τους αυτεπάρκεια. Στόχος μας είναι η καταγραφή 

των  παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές 127 μαθητών Λυκείου με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες σε συνάρτηση με αντίστοιχο δείγμα 127 μαθητών Λυκείου του γενικού 

πληθυσμού. Τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν ήταν η «Κλίμακα αυτοεκτίμησης για παιδιά-
ανεξαρτήτως πολιτισμικών παραγόντων» (Culture-Free Self Esteem Inventory for children CFSEI-
B) και η αναθεωρημένη έκδοση του Τεστ Επαγγελματικής Αυτεπάρκειας (ΤΕΠΑ) του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου (2007). Αναλύονται τα χαρακτηριστικά των μαθητών Λυκείου με μαθησιακές 
δυσκολίες, η επαγγελματική τους αυτεπάρκεια και η αυτοεκτίμηση. Διαπιστώθηκαν 

διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των μαθητών τόσο στις διαστάσεις της αυτοεκτίμησης, όσο και 
στην επαγγελματική αυτεπάρκεια. Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία υστερούν 
τόσο στις διαστάσεις της αυτοεκτίμησης (συνολική, γενική και ακαδημαϊκή) όσο και στα επίπεδα 

της επαγγελματικής αυτεπάρκειας. 
 

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Μαθησιακές Δυσκολίες, Αυτεπάρκεια-
Αυτοεκτίμηση, Β’θμια Εκπαίδευση 
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1. Εισαγωγή 

Yποστηρίζεται ότι η αρνητική αυτοεικόνα του μαθητή σε σχέση με την απόκτηση της γλώσσας 
μπορεί να γενικευτεί και να προκαλέσει αισθήματα φόβου για αποτυχία και διάκριση, χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, αισθήματα κατωτερότητας, οργή εναντίον του εαυτού του, απάθεια και παραίτηση 
από την προσπάθεια και αποθαρρυντικές σκέψεις. 

Τα περισσότερα ερευνητικά ευρήματα υποστηρίζουν τις παρακάτω παρατηρήσεις 
(Ridsdale,2004) 

• Η δυσλεξία επηρεάζει την ακαδημαϊκή παρά τη γενική αυτοεκτίμηση. 

• Η συσχέτιση μεταξύ ακαδημαϊκής επίδοσης και αυτοεκτίμησης δεν είναι μονόδρομη. 

• Στη συσχέτιση μεταξύ ακαδημαϊκής επίδοσης και αυτοεκτίμησης, η ακαδημαϊκή επίδοση 
είναι η βασική ανεξάρτητη μεταβλητή. 

• Υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ δυσλεξίας, χαμηλής αυτοεκτίμησης και 
συναισθηματικών αλλά και συμπεριφορικών προβλημάτων. 

• Η κατάλληλα δομημένη εκπαίδευση σε θέματα εγγραματοσύνης επιδρά τόσο στην επίδοση 
όσο και στην αυτοεκτίμηση. 

To θέμα της σχέσης με τον εαυτό δεν είναι μόνο ζήτημα ποσοτικό, δηλαδή σε ποιο βαθμό η 

αυτοεκτίμηση είναι υψηλού ή χαμηλού επιπέδου. (Γαλανουδάκη – Ράπτη, 2001), αλλά είναι και 
ποιοτικό, διότι έχουν εντοπιστεί και αμυντικές, δηλαδή δυσλειτουργικές - μη αυθεντικές στην ουσία 
τους - μορφές υψηλής αυτοεκτίμησης (Block & Τhomas, 1955; Stotland et al.,1957; Schneider & 

Turkat, 1975; Burns, 1979) 
Όσον αφορά την ακαδημαϊκή αυτοεκτίμηση, οι μαθητές με δυσλεξία εμφανίζουν χαμηλότερα 

επίπεδα ακαδημαϊκής αυτοεκτίμησης συγκρινόμενοι με τους συνομηλίκους τους (Chapman, 1988; 
Gans, et. al., 2003; Tabassam & Grainger, 2002; Lackaye et. al., 2006). Μελέτη με δυσλεκτικούς και 
μη δυσλεκτικούς μαθητές (Polychroni, Koukoura, Anagnostou, 2006) έδειξε ότι τα παιδιά με 

δυσλεξία παρουσίαζαν χαμηλότερα επίπεδα σχολικής- ακαδημαϊκής αυτοεκτίμησης συγκρινόμενοι 
με τους μη δυσλεκτικούς συμμαθητές τους, τόσο αυτούς που κατατάσσονται στα υψηλότερα, τα μέσα 

και τα χαμηλότερα επίπεδα επίδοσης. Η σχολική – ακαδημαϊκή αυτοεκτίμηση των δυσλεκτικών ήταν 
χαμηλότερη από τους μη δυσλεκτικούς με μόνη εξαίρεση την πρακτική ακαδημαϊκή αυτοεκτίμηση. 

Παράλληλα, σε μια γενική θεώρηση της αυτοεκτίμησης, υπάρχουν ενδείξεις ότι η δυσλεξία 

μπορεί να συνεισφέρει στη δημιουργία χαμηλότερων επιπέδων γενικής αυτοεκτίμησης ενώ μπορεί 
να επιδράσει στη δημιουργία αρνητικής αυτοαντίληψης του μαθητή (Ridsdale,2004). Σύμφωνα με 

τη Ridsdale (2004) εμφανίζεται αμοιβαιότητα στη σχέση μεταξύ επίτευξης και αυτοεκτίμησης. 
Υποστηρίζει ότι στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν την αποτυχία κάποιοι δυσλεκτικοί 
μαθητές αναπτύσσουν προσαρμόσιμες ψυχολογικές άμυνες, ενώ κάποιοι άλλοι παραποιούν τις 

εσωτερικές κατασκευές της πραγματικότητας. Mερικές εξάλλου μελέτες που αξιολογούν την γενική 
αυτοαντίληψη έχουν δείξει ότι τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης έχουν την τάση να γενικεύουν τη 

μειωμένη ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη τους και σε άλλους τομείς της ζωής τους. Ο Chapman (1988) 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα δυσλεκτικά παιδιά τείνουν να έχουν χαμηλότερη γενική και όχι 
μόνο ακαδημαϊκή αυτοεκτίμηση συγκριτικά με τους συμμαθητές τους χωρίς δυσλεξία. 

Σε κοινωνικό επίπεδο οι Humphrey & Mullins (2002a) αναφέρουν ότι οι μαθητές με δυσλεξία 
σε σχολικό πλαίσιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νιώθουν απομονωμένοι και κοινωνικά μη 

αποδεκτοί από την παρέα των ομηλίκων τους ενώ συχνό είναι το φαινόμενο του εκφοβισμού τους. 
Υποστηρίζεται ότι οι μαθητές των πρώτων τάξεων Λυκείου (Gadeyne et al., 2004) και οι έφηβοι 
(Stone, 1997) οι οποίοι και είναι διαγνωσμένοι ως μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-

δυσλεξία εμφανίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες σε επίπεδο κοινωνικής λειτουργικότητας. Οι Waadman 
et al. (2008) μελετώντας την κοινωνική αυτοεκτίμηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

υποστηρίζουν ότι οι έφηβοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες επιθυμούν την αλληλεπίδραση με 
συμμαθητές τους, αλλά εκφράζουν διστακτικότητα σε κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως η αυτοεκτίμησή 
τους επηρεάζεται από την αποτυχία και την απόρριψη που βιώνουν, καθώς και από το χαμηλό 
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κοινωνικό κύρος που έχουν μεταξύ των συνομηλίκων τους (Κρόκου,2007). Η υποστήριξη των 
γονέων και των ειδικών μειώνουν τη συχνότητα και την ένταση των αρνητικών εμπειριών, τις οποίες 
και βιώνουν συχνά οι μαθητές με δυσλεξία (McNulty,2003). 

Η βιβλιογραφία που σχετίζεται με την επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες συνδέει τα χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής αυτεπάρκειας των μαθητών 

αυτών με τα χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής ωριμότητας, την έλλειψη ενεργητικής ανάμειξης στον 
σχεδιασμό του επαγγελματικού μέλλοντος (Anderson & Brown, 1997) και τη δυσκολία στη λήψη 
επαγγελματικών αποφάσεων (Savickas, 1990). Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

αναφέρουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής αυτεπάρκειας συγκρινόμενοι με τους 
συνομηλίκους τους, ενώ οι απόψεις αυτές συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στις δραστηριότητες 

επαγγελματικής εξερεύνησης τους (Ochs & Roesler,2004). Παρόλο που τα πρόσωπα με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες εκφράζουν χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής αυτεπάρκειας 
συγκρινόμενοι με τους μη δυσλεκτικούς συμμαθητές τους, οι μετριοπαθείς αυτές δηλώσεις τους 

υπερεκτιμούν την ακαδημαϊκή τους αυτεπάρκεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή 
προετοιμασία τους στις ακαδημαϊκές προκλήσεις και στην αυτοαξιολόγησή τους (Dunning, et al., 

2004). Με άλλα λόγια, η επαγγελματική αυτεπάρκεια των δυσλεκτικών μαθητών είναι ένας ισχυρός 
και δυνητικός περιοριστικός παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει την επαγγελματική επιλογή τους. Σε 
ό,τι αφορά την αυτοαποτελεσματικότητά τους, φαίνεται σε έρευνες ότι, οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες τείνουν να υπερεκτιμούν την επίδοση τους (Pintrich et al., 1994). Σε πολλές περιπτώσεις 
οι υπερβολές των αυτοαξιολογήσεων μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της τάσης των μαθητών για 

αυτοπροστασία προκειμένου να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους θετικά. (Alvarez & 
Adelman,1986). Χαμηλός δείκτης αυτοαποτελεσματικότητας από την άλλη φανερώνει ότι τα 
πρόσωπα με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίσουν χαμηλή θέληση να εξερευνήσουν 

επαγγέλματα καθώς και να πειραματιστούν με διάφορους εργασιακούς ρόλους σε μια προσπάθεια να 
ανακαλύψουν μια επαγγελματική κατεύθυνση που να ταιριάζει καλύτερα σε αυτά. Πολλά άτομα με 
μαθησιακές δυσκολίες είναι πιθανό να αισθάνονται ότι η απόρριψη είναι προδεδικασμένη όταν 

απευθύνονται για πρόσληψη σε κάποιους τομείς εργασίας (Ασβεστάς, 2005). 
Ο Βandura (1989) στο πλαίσιο της θεωρίας του για την αντίληψη της αυτεπάρκειας, την οποία 

και θεωρεί ως μέρος του συστήματος αυτοελέγχου της συμπεριφοράς του ανθρώπου και καθοριστικό 
παράγοντα της διαδικασίας στοχοθεσίας και δράσης συνέδεσε την έννοια αυτή με τη συναισθηματική 
κατάσταση και τον βαθμό επίτευξης των στόχων. Έτσι αναφέρει ερευνητικά δεδομένα, σύμφωνα με 

τα οποία, η συναισθηματική προδιάθεση του ατόμου σχετίζεται σημαντικά όχι μόνο με τον βαθμό 
επίτευξης του στόχου, αλλά και με τον χαμηλό βαθμό πίστης του ατόμου στην αυτεπάρκεια του. 

Υποστηρίζει ότι τα καταθλιπτικά πρόσωπα θέτουν πολύ υψηλούς στόχους για τον εαυτό τους, ενώ 
συγχρόνως η αντίληψη της αυτεπάρκειας τους είναι χαμηλή. 

Τα πρόσωπα με χαμηλή αυτοεκτίμηση τείνουν να είναι συναισθηματικά πιο ευάλωτα σε 

αρνητικές κρίσεις όσον αφορά την εργασία. Μπορεί να αλληλεπιδρούν λιγότερο κατάλληλα με άλλα 
πρόσωπα στην εργασία τους. Η υψηλή αυτοεκτίμηση είναι μια δύναμη που ενισχύει την αντίληψη 

του εργαζόμενου για την ικανότητα και τη μοναδικότητα του και κατά συνέπεια υποστηρίζει την 
ενεργό αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων. Σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η συνεχής 
σχολική αποτυχία επηρεάζει αρνητικά τόσο την αυτοαντίληψη όσο και την αυτοεκτίμηση των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (Κρόκου,2007). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Ως κατάλληλη ερευνητική μέθοδος κρίθηκε η μέθοδος επισκόπησης, η οποία ανήκει στην 
ποσοτική μέθοδο όπου τη συλλογή δεδομένων ακολουθεί η στατιστική ανάλυση και η παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά των 
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μαθητών Λυκείου με μαθησιακές δυσκολίες, όσον αφορά την επαγγελματική τους αυτεπάρκεια και 
την αυτοεκτίμηση. 

2.2. Διερευνητικά Ερωτήματα 

Διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

• Ποιος είναι ο βαθμός διαφοροποίησης, της συνολικής, γενικής, και ακαδημαϊκής 
αυτοεκτίμησης, μεταξύ των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία και των 
μαθητών του γενικού πληθυσμού όπως αυτός προκύπτει από την χρήση της κλίμακας 
αυτοεκτίμησης για παιδιά – ανεξάρτητη πολιτισμικών παραγόντων (CFSEI-B); 

• Ποιος είναι ο βαθμός διαφοροποίησης της επαγγελματικής αυτεπάρκειας μεταξύ των 
μαθητών Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και των μαθητών Λυκείου γενικού 

πληθυσμού, όπως αυτός προκύπτει από την χορήγηση του Τεστ Επαγγελματικής 
Αυτεπάρκειας (ΤΕΠΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2007); 

2.3. Ερευνητικό εργαλείο 

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλάμβανε 10 ερωτήσεις μέσω των οποίων 
καταγράφονται τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Το δεύτερο μέρος του 

ερωτηματολογίου, αποτελούταν από την «Κλίμακα αυτοεκτίμησης για παιδιά -ανεξάρτητη 
πολιτισμικών παραγόντων- (Culture-Free Self Esteem Inventory for children CFSEI-B) και την 

«Αναθεωρημένη έκδοση του Τεστ Επαγγελματικής Αυτεπάρκειας (ΤΕΠΑ) του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (2007)». 

2.4. Στατιστική Ανάλυση 

Στην έρευνα συμμετείχαν 127 μαθητές διαγνωσμένοι από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ως μαθητές με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία (ποσοστό 50% του δείγματος ) και  127 μαθητές  μη δυσλεκτικοί 

(ποσοστό 50% του δείγματος). Το μεγαλύτερο ποσοστό από τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες-δυσλεξία είναι αγόρια (ποσοστό 65,4%) ενώ μικρότερο είναι το ποσοστό των 
δυσλεκτικών κοριτσιών  (ποσοστό 34,6%). Αντίστοιχα το ποσοστό των μη δυσλεκτικών  αγοριών 

είναι  66,1% και των κοριτσιών 33,9%.  
Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η ηλικία των μαθητών του δείγματος μας. Συγκεκριμένα 40  

δυσλεκτικοί  μαθητές (ποσοστό 31,5%) και 37 μη δυσλεκτικοί μαθητές (ποσοστό 29,1%) είναι 16 
ετών. Οι μαθητές που είναι 17 ετών ανέρχονται για την ομάδα των δυσλεκτικών στους 49 (ποσοστό 
38,6%) και για την ομάδα των μη δυσλεκτικών στους 52 (ποσοστό 40,9%). Οι μαθητές που δηλώνουν 

ότι είναι 18 ετών ανέρχονται τόσο για την ομάδα των δυσλεκτικών  όσο και για την ομάδα των μη 
δυσλεκτικών στους 32 (ποσοστό 25,2% για κάθε ομάδα). Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνει η ομάδα 

των μαθητών που είναι 19 ετών. Συγκεκριμένα  6 δυσλεκτικοί και  6 μη δυσλεκτικοί μαθητές 
(ποσοστό 4,7%)  συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα μας. 

 

Πίνακας 1: Ηλικία του δείγματος 

 

 Πειραματική Ομάδα – 

Δυσλεξικοί 

Ομάδα Ελέγχου – 

Μη Δυσλεξικοί 

 Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

16 40 31,5 37 29,1 
17 49 38,6 52 40,9 
18 32 25,2 32 25,2 

19 6 4,7 6 4,7 
Σύνολο 127 100,0 127 100,0 
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2.4.1. Ανάλυση και παρουσίαση του πρώτου διερευνητικού ερωτήματος  

Ποιος είναι ο βαθμός διαφοροποίησης, της συνολικής, γενικής και ακαδημαϊκής 
αυτοεκτίμησης, μεταξύ των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία και των μαθητών 

του γενικού πληθυσμού όπως αυτός προκύπτει από την χρήση της κλίμακας αυτοεκτίμησης για 
παιδιά – ανεξάρτητη πολιτισμικών παραγόντων (CFSEI-B); 

Για να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα, δόθηκαν τριάντα επιμέρους ερωτήματα. 
Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε στην έρευνα αναφερόταν στον βαθμό 

διαφοροποίησης, της συνολικής, γενικής και ακαδημαϊκής αυτοεκτίμησης, μεταξύ των μαθητών 

Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία και των μαθητών Λυκείου του γενικού 
πληθυσμού. 

Από τα δεδομένα του Πίνακα 2 παρατηρούμε ότι στη συνολική αυτοεκτίμηση στους μαθητές 
Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία και στους μαθητές Λυκείου του γενικού 
πληθυσμού παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι μαθητές με δυσλεξία οι οποίοι 

αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα δηλώνουν ότι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και μέτρια 
αυτοεκτίμηση στο μεγαλύτερό  ποσοστό 98,4% (ΧΑ 62,2%+ ΜΑ 36,2%), ενώ υψηλή έχει μόλις το 

1,6%. Αντίστοιχα, οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίς δυσλεξία οι οποίοι αποτέλεσαν την ομάδα 
ελέγχου δηλώνουν ότι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και μέτρια αυτοεκτίμηση στο συνολικό  ποσοστό 
100% (ΧΑ 97,6%+ ΜΑ 2,4%). 

Πίνακας 2 
CFSEI-B_All: Συνολική αυτοεκτίμηση 

 

 Πειραματική Ομάδα –  
Δυσλεξικοί 

Ομάδα Ελέγχου – 
Μη Δυσλεξικοί 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Χαμηλή 79 62,2 124 97,6 
Μέτρια 46 36,2 3 2,4 

Υψηλή 2 1,6 
  

Σύνολο 127 100,0 127 100,0 

 

Από τα δεδομένα του Πίνακα 3 παρατηρούμε ότι στη γενική αυτοεκτίμηση στους μαθητές 
Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία και στους μαθητές Λυκείου του γενικού 
πληθυσμού παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι μαθητές με δυσλεξία οι οποίοι 

αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα δηλώνουν ότι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση σε ποσοστό 35,4% 
και μέτρια αυτοεκτίμηση στο μεγαλύτερό  ποσοστό 51,2%, ενώ υψηλή έχει το 13,4%. Αντίστοιχα, 

οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίς δυσλεξία οι οποίοι αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου δηλώνουν ότι 
έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση σε ποσοστό 43,3%, μέτρια αυτοεκτίμηση σε ποσοστό 51,2% και υψηλή 
σε ποσοστό 5,5%. 

Πίνακας 3 
CFSEI-B_G: Γενική αυτοεκτίμηση 

 

 Πειραματική Ομάδα –  
Δυσλεξικοί 

Ομάδα Ελέγχου – 
Μη Δυσλεξικοί 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Χαμηλή 45 35,4 55 43,3 
Μέτρια 65 51,2 65 51,2 

Υψηλή 17 13,4 7 5,5 

Σύνολο 127 100,0 127 100,0 
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Από τα δεδομένα του Πίνακα 4 παρατηρούμε ότι στην ακαδημαϊκή-σχολική αυτοεκτίμηση 
στους μαθητές Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία και στους μαθητές Λυκείου του 
γενικού πληθυσμού παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι μαθητές με δυσλεξία, οι οποίοι 

αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα δηλώνουν ότι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση στο μεγαλύτερο 
ποσοστό 80,3% και μέτρια αυτοεκτίμηση σε ποσοστό 11,8%, ενώ υψηλή έχει το 7,9%. Αντίστοιχα, 

οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίς δυσλεξία οι οποίοι αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου δηλώνουν ότι 
έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση σε ποσοστό 89,8%, μέτρια αυτοεκτίμηση σε ποσοστό 7,9% και υψηλή 
σε ποσοστό 2,4%. 

 
Πίνακας 4 

CFSEI-B_Α: Ακαδημαϊκή-σχολική αυτοεκτίμηση 

 

 Πειραματική Ομάδα –  

Δυσλεξικοί 

Ομάδα Ελέγχου – 

Μη Δυσλεξικοί 

 Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

Συχνότητα 
Ν 

Ποσοστό 
% 

Χαμηλή 102 80,3 114 89,8 

Μέτρια 15 11,8 10 7,9 
Υψηλή 10 7,9 3 2,4 
Σύνολο 127 100,0 127 100,0 

 

Πιο αναλυτικά η αντίστοιχη ανάλυση διακύμανσης (t-test) επιβεβαιώνει όλα όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω. Στη συνολική αυτοεκτίμηση, οι μέσοι όροι τιμών στάσης διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα 

στους μαθητές Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία και στους μαθητές Λυκείου του 
γενικού πληθυσμού. Από την ανάλυση των δεδομένων φαίνεται ότι οι μαθητές χωρίς δυσλεξία, οι 
οποίοι αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου τείνουν να συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση αυτή από 

ότι οι μαθητές με δυσλεξία οι οποίοι αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα, με  αντίστοιχους μέσους 
όρους 1,02 των μαθητών χωρίς δυσλεξία έναντι 1,39 των μαθητών με δυσλεξία (t=7,67 – df= 252 – 

sig. 0,00). 
Αντίστοιχα, στη γενική αυτοεκτίμηση οι μέσοι όροι τιμών στάσης διαφέρουν ανάμεσα στους 

μαθητές Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία και στους μαθητές Λυκείου του γενικού 

πληθυσμού. Από την ανάλυση των δεδομένων φαίνεται ότι, οι μαθητές χωρίς δυσλεξία, οι οποίοι 
αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου τείνουν να συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση αυτή από ότι οι 

μαθητές με δυσλεξία οι οποίοι αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα, με  αντίστοιχους μέσους όρους 
1,62 των μαθητών χωρίς δυσλεξία έναντι 1,78 των μαθητών με δυσλεξία (t=1,99 – df= 252 – sig. 
0,04). Τέλος, στην ακαδημαϊκή αυτοεκτίμηση, οι μέσοι όροι τιμών στάσης διαφέρουν σημαντικά 

ανάμεσα στους μαθητές Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία και στους μαθητές 
Λυκείου του γενικού πληθυσμού. Από την ανάλυση των δεδομένων φαίνεται ότι οι μαθητές χωρίς 

δυσλεξία, οι οποίοι αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου τείνουν να συμφωνούν περισσότερο με την 
πρόταση αυτή από ότι οι μαθητές με δυσλεξία οι οποίοι αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα, με  
αντίστοιχους μέσους όρους 1,13 των μαθητών χωρίς δυσλεξία έναντι 1,28 των μαθητών με  δυσλεξία 

(t=2,34 – df= 252 – sig. 0,02). 

2.4.2. Ανάλυση και παρουσίαση του δεύτερου διερευνητικού ερωτήματος  

Ποιος είναι ο βαθμός διαφοροποίησης της επαγγελματικής αυτεπάρκειας μεταξύ των μαθητών 
Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και των μαθητών Λυκείου γενικού πληθυσμού, όπως 
αυτός προκύπτει από την χορήγηση του Τεστ Επαγγελματικής Αυτεπάρκειας (ΤΕΠΑ) του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2007); 
 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

630 

Για να απαντήσουμε, δόθηκαν πενήντα επτά επιμέρους ερωτήματα. 
 
Το τεστ Επαγγελματικής Αυτεπάρκειας (ΤΕΠΑ) αποτελείται από έξι ξεχωριστές υποκλίμακες, 

οι οποίες αντιστοιχούν σε έξι διαφορετικούς επαγγελματικούς τύπους και επαγγελματικά 
περιβάλλοντα. Η δομή της επαγγελματικής αυτεπάρκειας του ατόμου, που συμπληρώνει το τεστ, 

προκύπτει από συνδυασμό ερωτήσεων που αντιστοιχεί σε κάθε υποκλίμακα επαγγελματικής 
αυτεπάρκειας. Στην παρούσα έρευνα καταγράφεται και παρουσιάζεται η ενδεχόμενη διαφοροποίηση 
της επαγγελματικής αυτεπάρκειας μεταξύ των μαθητών Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες -

δυσλεξία σε συνάρτηση με δείγμα των μαθητών Λυκείου του γενικού πληθυσμού. Από τις 
υποκλίμακες (Πρακτικός Τύπος, Ερευνητικός Τύπος, Καλλιτεχνικός Τύπος, Κοινωνικός Τύπος, 

Επιχειρηματικός Τύπος, Οργανωτικά-Διοικητικά επαγγέλματα) που φαίνεται να διαφοροποιούνται 
ανάμεσα στους μαθητές Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία και στους μαθητές 
Λυκείου του γενικού πληθυσμού είναι α) ο Ερευνητικός Τύπος και β) ο Επιχειρηματικός Τύπος. 

Από τα δεδομένα του Πίνακα 5 παρατηρούμε ότι στην υποκλίμακα «Ερευνητικός Τύπος» 
στους μαθητές Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία και στους μαθητές Λυκείου του 

γενικού πληθυσμού παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι μαθητές με δυσλεξία οι οποίοι 
αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα δηλώνουν ότι τείνουν να έχουν θετικότερη στάση για 
επαγγέλματα που σχετίζονται με τον ερευνητικό τύπο σε ποσοστό 44,9%, αρκετά θετική στάση σε 

ποσοστό 34,6%, λιγότερο θετική σε ποσοστό 18,1% και καθόλου θετική στάση σε ποσοστό 2,4%. 
Αντίστοιχα, οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίς δυσλεξία οι οποίοι αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου 

δηλώνουν ότι τείνουν να έχουν πάρα πολύ θετική στάση για επαγγέλματα που σχετίζονται με τον 
ερευνητικό τύπο σε ποσοστό 29,9%, αρκετά θετική στάση σε ποσοστό 40,9%, λιγότερο θετική σε 
ποσοστό 22,8% και καθόλου θετική στάση σε ποσοστό 6,3%. 

 
Πίνακας 5 

Τεστ Επαγγελματικής Αυτεπάρκειας (ΤΕΠΑ): Ερευνητικός τύπος 

 

 Πειραματική Ομάδα –  
Δυσλεξικοί 

Ομάδα Ελέγχου – 
Μη Δυσλεξικοί 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Πάρα πολύ 57 44,9 38 29,9 
Αρκετά 44 34,6 52 40,9 
Λίγο 23 18,1 29 22,8 

Καθόλου 3 2,4 8 6,3 
Σύνολο 127 100,0 127 100,0 

 

 
Από τα δεδομένα του Πίνακα 6 παρατηρούμε ότι στην υποκλίμακα «Επιχειρηματικός Τύπος» 

στους μαθητές Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία και στους μαθητές Λυκείου του 
γενικού πληθυσμού παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι μαθητές με δυσλεξία, οι οποίοι 
αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα δηλώνουν ότι τείνουν να έχουν πάρα πολύ θετική στάση για 

επαγγέλματα που σχετίζονται με τον επιχειρηματικό τύπο σε ποσοστό 30,7%, αρκετά θετική στάση 
σε ποσοστό 46,5%, λιγότερο θετική σε ποσοστό 20,5% και καθόλου θετική στάση σε ποσοστό 2,4%. 

Αντίστοιχα, οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίς δυσλεξία, οι οποίοι αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου 
δηλώνουν ότι τείνουν να έχουν πάρα πολύ θετική στάση για επαγγέλματα που σχετίζονται με τον 
ερευνητικό τύπο σε ποσοστό 21,3%, αρκετά θετική στάση σε ποσοστό 50,4%, λιγότερο θετική σε 

ποσοστό 20,5% και καθόλου θετική στάση σε ποσοστό 7,9%. 
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Πίνακας 6 

Τεστ Επαγγελματικής Αυτεπάρκειας (ΤΕΠΑ): Επιχειρηματικός τύπος 

 

 Πειραματική Ομάδα –  

Δυσλεξικοί 

Ομάδα Ελέγχου – 

Μη Δυσλεξικοί 

 Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Συχνότητα 

Ν 

Ποσοστό 

% 

Πάρα πολύ 39 30,7 27 21,3 

Αρκετά 59 46,5 64 50,4 

Λίγο 26 20,5 26 20,5 
Καθόλου 3 2,4 10 7,9 

Σύνολο 127 100,0 127 100,0 

 

Πιο αναλυτικά η αντίστοιχη ανάλυση διακύμανσης (t-test) επιβεβαιώνει όλα όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω. Στην υποκλίμακα «Ερευνητικό Τύπος» οι μέσοι όροι τιμών στάσης διαφέρουν σημαντικά 
ανάμεσα στους μαθητές Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία και στους μαθητές 

Λυκείου του γενικού πληθυσμού. Από την ανάλυση των δεδομένων φαίνεται ότι οι μαθητές με 
δυσλεξία, οι οποίοι αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα τείνουν να συμφωνούν περισσότερο με την 

πρόταση αυτή από ότι οι μαθητές χωρίς δυσλεξία οι οποίοι αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου, με  
αντίστοιχους μέσους όρους 1,78 των μαθητών με δυσλεξία έναντι 2,06 των μαθητών χωρίς δυσλεξία 
(t=-2,56 – df= 252 – sig. 0,01). 

Αντίστοιχα, στην υποκλίμακα «Επιχειρηματικός Τύπος» οι μέσοι όροι τιμών στάσης 
διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στους μαθητές Λυκείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία 

και στους μαθητές Λυκείου του γενικού πληθυσμού. Από την ανάλυση των δεδομένων φαίνεται ότι 
οι μαθητές με δυσλεξία, οι οποίοι αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα, τείνουν να συμφωνούν 
περισσότερο με την πρόταση αυτή από ότι οι μαθητές χωρίς δυσλεξία οι οποίοι αποτέλεσαν την 

ομάδα ελέγχου, με  αντίστοιχους μέσους όρους 1,94 των μαθητών με δυσλεξία έναντι 2,15 των 
μαθητών χωρίς δυσλεξία (t=-2,00 – df= 252 – sig. 0,04). 

3. Αποτελέσματα 

Tα αποτελέσματα υποδηλώνουν την ανάγκη για συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών 
όσον αφορά τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης τους, 

τόσο για τους μαθητές γενικής, όσο και για μαθητές ειδικής αγωγής. Τα περιγραφικά στατιστικά 
στοιχεία και η ανάλυσή τους, οι αναλύσεις των παραγόντων και οι σχέσεις με την ανεξάρτητη 

μεταβλητή επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία και την εσωτερική κυριότητα των δύο εργαλείων που 
αξιοποιήθηκαν σε αυτή την έρευνα. Παράλληλα, τα ευρήματα μας δείχνουν ότι οι μαθητές με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία υστερούν στις διαστάσεις της αυτοεκτίμησης (συνολική, γενική και 

ακαδημαϊκή), ενώ εμφανίζουν υστέρηση, συγκρινόμενοι με τους μη δυσλεκτικούς μαθητές, στα 
επίπεδα της επαγγελματικής αυτεπάρκειας. 

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία συγκρινόμενοι με 
τους μαθητές χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο όρο 
ακαδημαϊκής-σχολικής αυτοεκτίμησης, ενώ παράλληλα, οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

διαφοροποιούνται συγκρινόμενοι με τους μαθητές χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες- δυσλεξία 
όσον αφορά τη γενική αυτοεκτίμησή τους. 

Από τα δεδομένα διαπιστώσαμε ότι η επαγγελματική αυτεπάρκεια των μαθητών με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτήν των μαθητών χωρίς ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία. Παράλληλα διαπιστώσαμε μια σχετική υψηλότερη αυτεπάρκεια 

στους μαθητές χωρίς μαθησιακές ανάγκες που απηχεί μια αισιοδοξία ως προς την πίστη τους ότι 
έχουν την ικανότητα να ολοκληρώσουν συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες. Παρόλο που 

οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εκφράζουν χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 
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αυτεπάρκειας συγκρινόμενοι με τους μη δυσλεκτικούς συμμαθητές τους, οι μετριοπαθείς αυτές 
δηλώσεις τους υπερεκτιμούν την ακαδημαϊκή τους αυτεπάρκεια. 

Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ των ομάδων αυτών, ερευνητικού και επιχειρηματικού 

τύπου, αποδίδονται στο γεγονός ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν τις επιδοκιμάζουν στην 
κλίμακα των ικανοτήτων, ενώ αξιολογούν τις ικανότητες και τις δυνατότητες τους συγκρινόμενοι με 

τους συνομηλίκους τους χαμηλότερα στην υποκλίμακα της αυτοαξιολόγησης. Οι μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες αξιολογούν τις επιστημονικές τους ικανότητες χαμηλότερα συγκρινόμενοι με 
τους συνομηλίκους τους, ενώ δεν εμπιστεύονται την αυτοαποτελεσματικότητα τους σε αυτές τις 

περιοχές συγκρινόμενοι με τους συνομηλίκους τους. 
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ΟΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΩΣ ΜΙΑ «ΕΥΑΛΩΤΗ» ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ 
 

Χριστολουκά Ιωάννα 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
 

 

Περίληψη  

Είναι κοινώς αποδεκτό πως ένας από τους βασικότερους συντελεστές για την επίτευξη των 

στόχων ενός οργανισμού, είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Στον τομέα της εκπαίδευσης, το σύνολο των 
λειτουργιών που διασφαλίζει την παροντική και μελλοντική ύπαρξη του απαιτούμενου και 

ταυτόχρονα κατάλληλου προσωπικού, κατονομάζεται στελέχωση. Η παρούσα εργασία θα 
επικεντρωθεί στα τελευταία στάδια της στελέχωσης, δηλαδή σε αυτά της υποδοχής του νέου 
εκπαιδευτικού και την αρχική εκπαίδευση που αυτός λαμβάνει. Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να 

επιτευχθούν κατά τη διαδικασία της υποδοχής ενός νεοδιοριζόμενου είναι η κοινωνικοποίηση, η 
αποδοτικότητα και η οργανωσιακή κουλτούρα. Ωστόσο, μέχρι τώρα, δεν υφίσταται ένα επίσημο 

πρόγραμμα υποδοχής των νεοδιόριστων στη σχολική μονάδα. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την 
κατάδειξη της σπουδαιότητας της υποδοχής και της ενσωμάτωσης των νέων εκπαιδευτικών, καθώς 
και προτάσεις τρόπων που αυτά μπορούν να επιτευχθούν μέσα στο περιβάλλον της σχολικής  

μονάδας. 
 

Λέξεις κλειδιά: νεοδιοριζόμενοι, υποδοχή, ευαλωτότητα 
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1. Εισαγωγή 

Πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια έχουν υποστηρίξει το συμπέρασμα του Parker Palmer πως 
η διαδικασία της διδασκαλίας αποτελεί μία «καθημερινή άσκηση ευαλωτότητας» (1998) και αυτό  

οφείλεται, κυρίως, στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί βιώνουν αυτή την κατάσταση. Η 
ευαλωτότητα στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται μία συναισθηματική διάθεση, δηλαδή  μία 

συναισθηματική κατάσταση που δε χρειάζεται κάποια συγκεκριμένο περιστατικό ή αντικείμενο για 
να δημιουργηθεί (Solomon, 1993). 

 Στην προκειμένη περίπτωση, ευαλωτότητα είναι η διάθεση που προκύπτει από ένα ιδιαίτερα 

απαιτητικό και αβέβαιο περιβάλλον, όπου οι εκπαιδευτικοί εκτός των συνεχών υπενθυμίσεων των 
περιορισμών τους από τα ανώτερα επίπεδα της διοίκησης και τους  συναδέλφους τους, έρχονται 

αντιμέτωποι καθημερινά με τον «φόβο» και το «άγχος» ενός απογοητευμένου μαθητή ή ενός 
δυσαρεστημένου και παραπονούμενου γονέα (Bullough, 2005). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κάθε 
εκπαιδευτικός βιώνει και διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο την «ευαλωτότητα» της 

επαγγελματικής του ιδιότητας. Κύριο ρόλο σε αυτό παίζει, το εργασιακό περιβάλλον, το οποίο είτε 
αυξάνει τα αίσθημα της ευαλωτότητας και περιορίζει την ικανότητα των εκπαιδευτικών να πετύχουν 

τους στόχους τους ή  τη μειώνει και τους επιτρέπει να είναι προσηλωμένοι στο έργο τους (Bullough, 
2005).  

 Άμεσα σχετιζόμενο με το αίσθημα της ευαλωτότητας, αποτελεί η αύξηση των περιπτώσεων 

εμφάνισης εργασιακού άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς, καθώς η 
ευαλωτότητα βιώνεται ως προσωπική απογοήτευση και αποτυχημένοι στόχοι (Schonfeld, 1992). 

Ακόμα, σύμφωνα με τους Brouwers & Tomic (2000), η ευαλωτότητα και η αδυναμία αντιμετώπισής 
της μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, πράγμα που 
οδηγεί αναπόφευκτα σε μειωμένη απόδοση. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι εύκολα κατανοητό πως η εξάλειψη του αισθήματος 
της ευαλωτότητας είναι ένας σημαντικός και άξιος λόγου στόχος που αφορά το σύνολο της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. Απαιτείται, όμως, να κατονομαστούν οι πηγές προέλευσής της. 

Υφίστανται πηγές εξωτερικές, όπως το ακατάλληλο ή συνεχώς διαφοροποιούμενο εκπαιδευτικό 
υλικό και ο μεγάλο όγκος διδακτικής ύλης, καθώς και πηγές εσωτερικές που αναφέρονται στην 

ανάπτυξη ανθρωπίνων σχέσεων και στην ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών. Και οι δύο 
περιπτώσεις χρήζουν πολιτικής δράσης και ατομικής προσπάθειας.   

Σε αυτά τα πλαίσια του διαρκούς άγχους και πίεσης, καλείται να έρθει αντιμέτωπος ένας 

νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός. Τα πρώτα χρόνια, αν όχι ο πρώτος χρόνος, υπηρεσίας του νέου 
εκπαιδευτικού είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετέπειτα επαγγελματική του πορεία (Γκότοβος 

& Μαυρογιώργος, 1992). Είναι γνωστό πως η επιτυχής αποφοίτηση από τη πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση και ο μετέπειτα διορισμός ή η προσωρινή τοποθέτηση σε μία εκπαιδευτική μονάδα δεν 
αποτελούν σε καμία περίπτωση εγγύηση για την ομαλή του ένταξη. Απαιτείται μία διαρκής 

επιμόρφωση και ανανέωση των εκπαιδευτικών του εφοδίων, η οποία βασίζεται στην παροχή 
κινήτρων, αρωγής και ευκαιριών ώστε οι νέοι εκπαιδευτικοί να παρωθηθούν στη δημιουργία στάσης 

διαρκούς μάθησης και βελτίωσης ήδη από την αφετηρία της σταδιοδρομίας τους ως ενεργοί 
εκπαιδευτικοί (Κατσουλάκης, 1999). 

Στην παρούσα εργασία, θα γίνει αναφορά στη σπουδαιότητα της διαδικασίας της ομαλής 

τοποθέτησης και ενσωμάτωσης  των νέων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα, τον ιδιαίτερο ρόλο 
που καλείται να διαδραματίσει η διοίκηση του σχολείου, καθώς και στους τρόπους που μπορεί  να 

καταστήσουν τους νεοδιοριζόμενους λιγότερο «ευάλωτους» στο ήδη ευάλωτο επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού.  

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως με την αναφορά στην ομάδα «νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί» 

γίνεται λόγος τόσο για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, όσο και για τους αναπληρωτές και 
ωρομίσθιους οι οποίοι εδώ και χρόνια, ελλείψει μόνιμων διορισμών, στελεχώνουν και εξασφαλίζουν 

την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εκπαίδευσης στη χώρα μας. 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1.  Η υποδοχή και η τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών 

Όπως στους περισσότερους, αν όχι όλους, οργανισμούς ο βασικότερος παράγοντας για την 

επίτευξη των στόχων τους είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι κοινώς παραδεκτό πως η εκπαίδευση, 
ως θεσμός και ως ευρύτερος οργανισμός, βασίζεται κατά κύριο λόγο στο ανθρώπινο δυναμικό που 

την απαρτίζει. Αυτό το γεγονός καθιστά υψίστης σημασίας τη διαδικασία στελέχωσης, δηλαδή «τις 
λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι κάθε οργανισμός έχει στο παρόν και θα έχει και στο μέλλον το 
απαιτούμενο και κατάλληλο σε γνώσεις και ικανότητες προσωπικό» (Παπακωνσταντίνου & 

Αναστασίου, 2013). 
Στη διαδικασία της στελέχωσης περιλαμβάνονται διακριτά στάδια: α. ο προγραμματισμός, β. 

η προσέλκυση, γ. η επιλογή και δ. η υποδοχή και η τοποθέτηση, όπου θα επικεντρωθεί το ενδιαφέρον 
της παρούσας εργασίας. Τελικός στόχος κάθε διαδικασίας στελέχωσης είναι η ομαλή προσαρμογή 
του νέου μέλους εκπαίδευσης στη νέα θέση εργασίας. Σύμφωνα με τους Shein, Hunt & Kakabadse 

(1978; 1986; 1987;  oπ. αναφ. στο Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013), η διαδικασία της 
υποδοχής και τοποθέτησης έχει τρεις κύριους στόχους: α. την κοινωνικοποίηση, όπου ο 

νεοεισερχόμενος γίνεται μέλος της ομάδας, β. την αποδοτικότητα, όπου ο νέος εκπαιδευτικός πρέπει 
να επιτύχει τη μέγιστη απόδοση όσο το δυνατόν συντομότερα και γ. την οργανωσιακή κουλτούρα, 
δηλαδή τη γνωστοποίηση και κατανόηση των κανονισμών που ισχύουν στην εκπαιδευτική μονάδα.  

Μία ομαλή αρχή για έναν νέο εκπαιδευτικό είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς αποτελεί την 
πιο δύσκολη στιγμή της μετάβασης από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στον επαγγελματικό στίβο. 

Εάν οι πρώτες εργασιακές εμπειρίες είναι τραυματικές, τότε οι νέοι εκπαιδευτικοί αποθαρρύνονται, 
αισθάνονται μία συνεχή πίεση, ανασφάλεια και οδηγούνται σε ανεπιτυχείς πρακτικές.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, ο νεοεισερχόμενος εκπαιδευτικός, έπειτα από 

την τοποθέτησή του από την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας, προσέρχεται στη σχολική 
μονάδα όπου γίνεται πράξη ανάληψης των νέων του καθηκόντων. Εκεί του παραδίδεται ένα πακέτο 
πληροφοριών, κανονισμών, διδακτικών βιβλίων, καταλόγων με ονόματα μαθητών-γονέων-

συναδέλφων, γίνεται μία συνοπτική ξενάγηση στον χώρο του σχολείου και γενικώς δέχεται μία 
μεγάλη ποσότητα πληροφοριών. Ουσιαστικά, εντός λίγων ημερών αναλαμβάνει πλήρως τα 

καθήκοντά του χωρίς καμία θεσμική υποστήριξη (Κωστανάσιος, 2008). 
Αντίθετα με τις πρακτικές που αναφέρθηκαν παραπάνω και λαμβάνουν χώρα στην πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας μας, οι μελέτες έχουν καταδείξει πως η ομαλή υποδοχή και 

τοποθέτηση ενός νέου εκπαιδευτικού δεν μπορεί να επιτευχθεί σε μία μόνο μέρα αλλά χρειάζεται ένα 
εύλογο χρονικό διάστημα με κύρια ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντριας της σχολικής μονάδας. 

Συγκεκριμένα, οι Everald & Morris (οπ. Αναφ. στο Ανθοπούλου, 1999) υποστηρίζουν πως η 
διαδικασία της υποδοχής καθίσταται επιτυχής με τις εξής ενέργειες: 

• Παροχή απαραίτητων πληροφοριών. 

• Σύσταση του νέου εκπαιδευτικού στον σύλλογο διδασκόντων της σχολικής μονάδας. 

• Δήλωση συνεργασίας και συλλογικότητας. 

• Παροχή υποστήριξης και βοήθειας. 

• Προσωπική ενασχόληση. 

• Ενίσχυση των απαιτήσεων της εκπαιδευτικής μονάδας. 

 

 Συνεπώς, βάσει της σπουδαιότητας της περιόδου της υποδοχής των νέων εκπαιδευτικών, κάθε 
εκπαιδευτική μονάδα θα έπρεπε να διαθέτει έναν οργανωμένο μηχανισμό αρχικής υποστήριξης, ο 
οποίος θα διέπει την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική της και θα εκφράζει επαγγελματική ευθύνη 

από την πλευρά τόσο της ηγεσίας της σχολικής μονάδας όσο και του συλλόγου διδασκόντων 
(Κωστανάσιος, 2008). 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

636 

2.2. Ο ρόλος της διοίκησης της εκπαιδευτικής μονάδας 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η διοίκηση της σχολικής μονάδας, και συγκεκριμένα ο/η 
Διευθυντής/-ντρια, αποτελούν το πρόσωπο που προσανατολίζει έναν νέο εκπαιδευτικό, καθώς 

αποτελεί το πλέον σημείο αναφοράς στα πλαίσια του σχολικού οργανισμού  (Κατσουλάκης, 1999). 
Ειδικότερα, ο/η Διευθυντής/-ντρια οφείλει να είναι ο κύριος μεταδότης της κουλτούρας της εκάστοτε 

σχολικής μονάδας, δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας της, καθώς και την αισθητική και της παροχές του 
χώρου. Ακόμα, ο/η Διευθυντής/-ντρια είναι απαραίτητο να αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς και να 
αναθέτει πρωτοβουλίες, ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα συνεργασίας κι επικοινωνίας προς όφελος 

του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. 
Οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στον/στη  Διευθυντής/-ντρια και στον νέο 

εκπαιδευτικό αποτελούν ένα πρότυπο- υπόδειγμα για τις σχέσεις που ο ίδιος θα αναπτύξει στη 
συνέχεια με τους υπόλοιπους συναδέλφους του. Συνεπώς ο επικεφαλής της διοίκησης οφείλει να 
μεριμνήσει, ώστε ο νέος εκπαιδευτικός να έχει την πρέπουσα υποδοχή προς όλες τις παραμέτρους. 

Σύμφωνα με τους Weise & Holland  (οπ. Αναφ. Ανθοπούλου, 1999), ο ρόλος του Διευθυντή στην 
υποδοχή και υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών μπορεί να συνοψισθεί στις παρακάτω προτάσεις 

κατά τις οποίες ο Δευθυντής:  

• Οφείλει να γνωστοποιήσει με σαφήνεια και ακρίβεια στους νεοδιοριζόμενους τις προσδοκίες 
και απαιτήσεις που έχει από αυτούς. 

• Πρέπει να διερευνήσει τις ανάγκες επιμόρφωσης των νέων εκπαιδευτικών σε θέματα υψηλής 
σημασίας για την αποτελεσματικότερη απόδοσή τους. 

• Καλό θα ήταν να λειτουργήσει ως «μέντορας» και να μάθει στους νεοεισερχόμενους 
εκπαιδευτικούς να θέτουν προσωπικούς - επαγγελματικούς στόχους, να εποπτεύει την πορεία 

τους σε σχέση με αυτούς και να τους βοηθά να συμμορφώνονται εάν παρεκκλίνουν από 
αυτούς, 

• Απαιτείται να είναι παράδειγμα για τη δημιουργία υγιών επαγγελματικών σχέσεων που 
στηρίζονται πρωτίστως στη συνεργασία. 

Επομένως, ο/η  Διευθυντής/-ντρια είναι η κύρια κινητήριος δύναμη της εκπαιδευτικής μονάδας, 

καθώς λόγω της θέσης εξουσίας που κατέχει λειτουργεί ως παράδειγμα για τους υφισταμένους του, 
οι οποίοι με τη σειρά τους παρατηρούν και υιοθετούν τις στάσεις του (Μπάκας, 2006).  

 

2.3. Συνθήκες εργασίας ενός νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού στο σύγχρονο περιβάλλον 

Στη σύγχρονη εποχή της μετανεωτερικότητας, στις σημερινές κοινωνίες της γνώσης που 

χαρακτηρίζονται από ιδεοτύπους όπως η παγκοσμιοποίηση, η γνώση και πιο συγκεκριμένα η 
εκπαίδευση βρίσκονται στο επίκεντρο μιας συνεχούς μετασχηματιστικής πορείας (Hargreaves & 

Fullan, 2008). Σε αυτά τα πλαίσια, ο εκπαιδευτικός και ειδικότερα ο νέος εκπαιδευτικός έρχεται 
αντιμέτωπος με νέα και πιο περίπλοκα ζητήματα, τα οποία απαιτούν αναπροσαρμογή του τρόπου 
δράσης του, των απόψεών του, των τρόπων και μεθόδων διδασκαλίας του, καθώς και των 

λειτουργιών που ασκεί (Ασημάκη, Μυλωνοπούλου & Βεργίδης, 2016). 
Η είσοδος στη διδακτική διαδικασία αποτελεί παραδοσιακά μία κατάσταση «ευπάθειας», όπου 

οι νεοδιοριζόμενοι επιζητούν την αυτό-επιβεβαίωση. Αυτή η «ευπάθεια» ή αλλιώς «ευαλωτότητα» 
σχετίζεται με την αβεβαιότητα που συναντούν οι νέοι εκπαιδευτικοί στο εργασιακό περιβάλλον 
(Shanks, 2014) και αποτελεί τον συνδυασμό πολλαπλών παραγόντων. 

Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε εκπαιδευτικός με βάση την κατάρτιση που έχει λάβει, τα προσωπικά 
βιώματα και την προσωπικότητά του προσδιορίζει ο ίδιος τις προσδοκίες που έχει για τον εαυτό του. 

Με την τοποθέτησή του εντάσσεται αυτόματα στον χώρο των δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος 
υπόκειται σε συγκεκριμένη ιεραρχία, με συγκεκριμένο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και ειδική 
νομοθεσία. Έτσι, ο νέος εκπαιδευτικός αναλαμβάνει έναν διττό ρόλο, αυτόν του «εντολοδόχου» και 
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αυτόν του «στοχαζόμενου» εκπαιδευτικού. Κατά τον πρώτο ρόλο, ο νεοεισερχόμενος εκπαιδευτικός 
οφείλει να μεταδίδει προκαθορισμένες και ελεγχόμενες γνώσεις και αξίες, ενώ από το πρίσμα του 
δεύτερου ρόλου πρέπει να επιτελεί ένα καινοτόμο έργο όντας πλήρως ενημερωμένος για τις 

απαιτήσεις της κοινωνίας και των μαθητών του (Κωστανάσιος, 2008). 
Στην καθημερινότητα, όμως, το έργο των εκπαιδευτικών γίνεται όλο και πιο ελεγχόμενο μέσα 

από τους τρόπους διδασκαλίας και τη διδακτέα ύλη. Υπό αυτές τις συνθήκες οι εκπαιδευτικοί, και 
ειδικότερα οι νέοι που στερούνται εμπειρίας, τείνουν να χάσουν τις ικανότητες σχεδιασμού και 
προγραμματισμού της διδακτικής πράξης καθώς οι «ειδικοί» του συστήματος δεν αφήνουν το 

περιθώριο ανάληψης πρωτοβουλιών.  Με άλλα λόγια, ενώ η πανεπιστημιακή κατάρτιση 
προετοιμάζει τους νέους εκπαιδευτικούς με όλα τα επιστημονικά εφόδια, η διδασκαλία μέσω του 

κεντρικού ελέγχου καθίσταται μια τεχνική δραστηριότητα εκτέλεσης εντολών με διεκπεραιωτικά 
χαρακτηριστικά (Μαυρογιώργος, 2005). 

  Ως αποτέλεσμα, ο φόρτος εργασίας και η εντατικοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

οδηγεί τους νέους εκπαιδευτικούς σε «έτοιμα» μαθήματα βοηθημάτων. Έτσι, οι όποιες 
επιστημονικές γνώσεις καταλήγουν ασήμαντες και περιθωριοποιούνται μπροστά στο «κυνήγι» του 

αποτελέσματος που μετριέται μόνο με ποσοτικά κριτήρια. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Λαΐνας 
(2000), οι Έλληνες εκπαιδευτικοί και το ελληνικό δημόσιο σχολείο λειτουργεί σε ένα ασφυκτικό 
πλαίσιο νόμων, εγκυκλίων και οδηγιών που διαμορφώνουν συνθήκες οι οποίες δεν είναι οι ιδανικές 

για την απαιτούμενη στήριξη και εξέλιξη των νέων εκπαιδευτικών. 

2.4. Τρόποι υποστήριξης 

Οι προβληματισμοί που απασχολούν τους νέους εκπαιδευτικούς είναι πολλαπλοί και ποικίλοι. 
Η περίοδος προσαρμογής στη νέα εκπαιδευτική μονάδα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι 
διαφορετικοί ρόλοι του εκπαιδευτικού με τα διοικητικά και διδακτικά καθήκοντα, η διαχείριση της 

σχολικής τάξης και η υποκίνηση των μαθητών, η οργάνωση των μαθημάτων και η κατανομή της 
ύλης, η συνεργασία με τους συναδέλφους και η ομαλή επικοινωνία με τους γονείς είναι μόνο μερικά 
από τα θέματα που απασχολούν τους νεοδιοριζόμενους, αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα 

(Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013). Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη οργάνωσης ενός κοινά 
αποδεκτού τρόπου ή  μίας διαδικασίας για την ομαλή και επιτυχημένη προσαρμογή του νέου 

εκπαιδευτικού στη νέα θέση εργασίας. 
Μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία έχουν προταθεί ορισμένες πρακτικές ως απαντήσεις στην 

ευάλωτη θέση των νέων εκπαιδευτικών και οι οποίες θα λάβουν χώρα στο σχολικό μαθησιακό 

περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, τα σχολεία ως εργασιακοί χώροι όπου πραγματοποιείται 
επαγγελματική ανάπτυξη θα μπορούσε να λειτουργήσουν ως κοινότητες μάθησης και πρακτικής για 

τους εκπαιδευτικούς (Evans, Hodkinson et al, 2006, οπ. Αναφ. στο Shanks, 2014). Οι κοινότητες 
μάθησης και πρακτικής αποτελούνται από μία ομάδα ατόμων, εδώ τον Σύλλογο Διδασκόντων της 
σχολικής μονάδας, που μοιράζεται κοινά ενδιαφέροντα και δεσμεύεται σε μια διαδικασία συλλογικής 

μάθησης από την οποία προκύπτουν δεσμοί (Wegner, 2001).  Έτσι, τα μέλη του εκάστοτε Συλλόγου 
Διδασκόντων αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, μοιράζονται καλές πρακτικές, εμπειρίες και γνώσεις. Το 

σύνολο όλων αυτών των στοιχείων οδηγούν σε συλλογική μάθηση, το οποίο προωθεί το αίσθημα της 
ασφάλειας, αυτοπεποίθησης και αυτό-αποτελεσματικότητας όχι μόνο για τους νέους εκπαιδευτικούς, 
αλλά για όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό (Karalis, Kampeza & Sotiropoulos, 2007). 

Από την άλλη, κύριος είναι ο ρόλος των διευθυντών οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και του περιβάλλοντος μάθησης. Ο/Η διευθυντής/-

ντρια αποτελεί βασικό παράγοντα κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης των νέων εκπαιδευτικών 
σχετικά με την υποστηρικτική δράση στην παροχή πληροφοριών, την ενθάρρυνση της συνεργασίας  
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, αλλά και την ισότιμη και δίκαιη κατανομή των καθηκόντων (Fantili 

& McDougall, 2009). Έτσι καταλήγουμε πως και οι ίδιοι οι Διευθυντές χρειάζονται την παροχή 
ευκαιριών μάθησης των τρόπων διευκόλυνσης και διαχείρισης ανάλογων καταστάσεων (Gustavsson, 

2009). 
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Επιπλέον, μεγάλη βοήθεια αποτελεί και η ύπαρξη συναδέλφων εκπαιδευτικών που θέλουν να 
συνδράμουν και να στηρίξουν ένα περιβάλλον επαγγελματικής μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, οι 
νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί στην πρώτη τους επαφή με το νέο εργασιακό περιβάλλον, 

χρειάζονται άτομα προσβάσιμα, πρόθυμα και ικανά να τους ακούσουν κα να παρέχουν βοήθεια όταν 
αυτά την αναζητούν (Hobson, 2009). Οι νέοι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη  από διαπροσωπικές 

σχέσεις καλής ποιότητας, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να ζητούν αβίαστα συμβουλές και να 
συζητούν τα θέματα που τους απασχολούν. Είναι εξάλλου αποδεδειγμένο πως η ομάδα των 
συναδέλφων σε κάθε εργασιακό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο για την αρχική υποστήριξη και 

την εξέλιξη του κάθε εργαζόμενου (Skar, 2010). 
Βάσει των παραπάνω, ένας κατάλληλος τρόπος να μειωθεί η ευαλωτότητα των 

νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών είναι η συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που 
εργάζονται στην ίδια σχολική μονάδα, αλλά και εκπαιδευτικοί από άλλους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς.  Η συνεργασία θα μπορούσε να πάρει τη μορφή μιας ομαδικής-υποδειγματικής 

διδασκαλίας, καθώς και μία άτυπη καθοδήγηση από έναν ή δύο έμπειρους εκπαιδευτικούς. Σε αυτά 
τα πλαίσια, η συνεργασία με τους συναδέλφους δίνει την ευκαιρία στους νέους εκπαιδευτικούς να 

διερευνήσουν τις πρακτικές και μεθόδους διδασκαλίας, να προβληματιστούν σε υφιστάμενες 
καταστάσεις, καθώς και να αναδειχθούν μείζονα ζητήματα που ίσως να μην είχαν λάβει υπόψη 
(Mackenzie et al.,2014).  Ωστόσο, η συνεργασία θα πρέπει να γίνεται με προγραμματισμό, 

στοχευόμενα και με κριτική προσέγγιση προς αποφυγή της αναπαραγωγής λανθασμένων 
πεποιθήσεων, στάσεων και αξιών, καθώς και μίας πατερναλιστικής οπτικής που θα λειτουργήσει 

μελλοντικά εις βάρος της ζητούμενης αυτονομίας του εκπαιδευτικού (Williams, 2001). 
Άλλη μία πρακτική που εφαρμόζεται με επιτυχία σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο είναι ο 

θεσμός του «μέντορα». Παίρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση της Σκωτίας, διαπιστώνεται πως 

σε  κάθε νεοεισερχόμενο εκπαιδευτικό έχει καθοριστεί ένα «μέντορας», ο οποίος είτε εργάζεται στην 
ίδια σχολική μονάδα είτε σε γειτονικό. Ο νέος εκπαιδευτικός συναντάται με τον μέντορά του σε 
εβδομαδιαία βάση και συζητούν σχετικά με την πρακτική του κατά τη διδακτική διαδικασία και την 

επαγγελματική του ανάπτυξη με βάση έναν κατάλογο δεικτών που έχει συνταχθεί από το αρμόδιο 
Υπουργείο της χώρας (Shanks, 2014). Οι νέοι εκπαιδευτικοί, όπως έχει υπογραμμιστεί από έρευνες, 

εκτιμούν τη συμβολή του μέντορα, την καθοδήγησή του και κυρίως τον γόνιμο διάλογο που 
αναπτύσσεται μεταξύ τους. Ακόμα, σημαντικό στοιχείο αναδεικνύεται η γειτνίαση εκπαιδευόμενου 
και μέντορα, καθώς είναι εύκολη η πρόσβαση για τις επίσημες, αλλά και άτυπες-έκτακτες 

συναντήσεις (Harrison et al., 2006).  
Το μόνο αμφισβητούμενο και υπό συζήτηση ζήτημα σε αυτές τις περιπτώσεις ύπαρξης του 

μέντορα είναι ο διττός ρόλος του μέντορα και ως αξιολογητή. Οι περισσότερες γνώμες συγκλίνουν 
πως οι μέντορες δε θα πρέπει να αξιολογούν τους εκπαιδευόμενους που έχουν αναλάβει, καθώς η 
σχέση τους είναι απαραίτητο να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, χωρίς καμία από τις δύο 

πλευρές να είναι επιφυλακτική και εγκρατής. Είναι εξάλλου κοινώς παραδεκτό πως η εμπιστοσύνη, 
ως βάση για την ανάπτυξη σχέσεων, αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο καταπολέμησης της 

ευαλωτότητας των ατόμων (Misztal, 2011). 
 Στη χώρα μας, αν και σύμφωνα με τον Ν.3848/2010 θεσπίστηκε ο θεσμός του μέντορα για την 

καθοδήγηση του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού, πρέπει να σημειωθεί πως παραμένει ακόμα 

ανενεργός. Με τις παρούσες συνθήκες του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος η εισαγωγική επιμόρφωση των νέων εκπαιδευτικών μοιάζει ως ιδανική 

λύση. Όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει ο Μαυρογιώργος (1992) «η επιμόρφωση των 
νεοδιοριζομένων μπορεί να λειτουργήσει ως διαδικασία παροχής των διδακτικών και των άλλων τους 
καθηκόντων, όχι ως απλών πρακτικών προβλημάτων, αλλά ως ευρύτερων κοινωνικοπολιτικών και 

παιδαγωγικών θεμάτων».  Σίγουρα, τα επιμορφωτικά προγράμματα με τον κατάλληλο 
προγραμματισμό μπορούν να λειτουργήσουν ως «γέφυρα» μετάβασης από τη θεωρία της βασικής 

εκπαίδευσης στην πράξη της άσκησης των καθηκόντων. Ο βασικός στόχος τέτοιων προγραμμάτων 
είναι  παροχή υποστήριξης και βοήθειας στο νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό, ώστε να είναι σε θέση να 
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διαμορφώσει ατομικούς τρόπους προσέγγισης στα σχολικά προβλήματα (Κατσουλάκης, 1999). Τα 
προγράμματα αυτά πρέπει να είναι εστιασμένα στις ειδικές ανάγκες των νέων εκπαιδευτικών, ενώ 
για την επιτυχή υλοποίηση τους απαιτείται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να ενστερνιστούν πως η 

επιμορφωτικές διαδικασίες χρειάζονται εκούσια συμμετοχή και ενεργό στάση από τους ίδιους και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής τους εξέλιξης. 

3. Συμπεράσματα 

Από τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 
καταλήγουμε πως η υποδοχή και η ενσωμάτωση των νέων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα, 

αποτελεί μια πολυσχιδής διαδικασία όπου πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλές παράμετροι. Ο ρόλος 
της ηγεσίας του σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι συνθήκες 

εργασίας, καθώς και οι ευκαιρίες επιμόρφωσης είναι κάποιοι από τους παράγοντες που σχετίζονται 
με την υποστήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών.  

Ωστόσο, παρά τα ερευνητικά ευρήματα της βιβλιογραφίας, η υποδοχή των εκπαιδευτικών στα 

σχολεία δεν είναι οργανωμένη , ενώ τα περισσότερα σχολεία δεν έχουν καν προγραμματισμό για μία 
τέτοια διαδικασία (Feiman-Nemser, 2010). Επομένως, η έρευνα σχετικά με αυτό το θέμα παραμένει 

«ανοιχτή» στην τρέχουσα ερευνητική ατζέντα της εκπαιδευτικής κοινότητας (Kutsyuruba et al., 
2019). 

Σχετικά με την ελληνική πραγματικότητα, δεν υφίσταται κάποια επίσημα καθιερωμένη 

διαδικασία υποδοχής του νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού. Όποιες ενέργειες γίνονται προς αυτή την 
κατεύθυνση, είναι συμπληρωματικής φύσης και επικεντρώνεται σε θέματα διδακτικής ύλης, χρήσης 

της τεχνολογίας στην τάξη και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Katsimpras & Gelameris, 2018). 
Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή και του Συλλόγου 
Διδασκόντων.  Ως αποτέλεσμα, οι νέοι εκπαιδευτικοί τείνουν να αισθάνονται «ξένοι» στη σχολική 

μονάδα χωρίς ουσιαστική αλληλεπίδραση με τη σχολική κοινότητα και χωρίς ενεργή συμμετοχή στη 
σχολική ζωή. Αυτή η παρατήρηση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ιδιαίτερα σημαντική, 
καθώς έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου (Σαΐτη & Σαΐτης, 

2020). 
Κλείνοντας, η ευάλωτη κατάσταση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών πρέπει να 

αναγνωρισθεί και να υπάρξει σχετική μέριμνα, ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες μάθησης και 
επαγγελματικής εξέλιξης, να ενισχύσουν την αυτό-εκτίμησή τους και να μπορέσουν να γίνουν οι 
εκπαιδευτικοί που θέλουν να είναι (Kyrou et al., 2020). 
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ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΩ ΚΑΙ ΛΕΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Ψύρη Μαρία  

Διευθύντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Κω 
 

Εμμανουήλ Αικατερίνη-Στυλιανή   

Προϊσταμένη 1ου Νηπιαγωγείου Λακκίου Λέρου 

Περίληψη  

Η συγκεκριμένη εργασία ερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης των δημοτικών κοινοτήτων Κω και Λέρου αναφορικά με το ρόλο της ενεργητικής 

ακρόασης στην αποτελεσματική επικοινωνία. Η εργασία σκοπεύει στην αναγνώριση των δεξιοτήτων 
ακρόασης από τον κάθε εκπαιδευτικό και στο βαθμό που θα πρέπει να βελτιώσουν αυτές τις 

δεξιότητες.  Συγκεκριμένα, ο κάθε εκπαιδευτικός κλήθηκε να απαντήσει σε 12 δηλώσεις 
χρησιμοποιώντας μια 5/βάθμια κλίμακα likert, σε δύο επίπεδα: α) Σε επίπεδο «εφαρμογής», δηλαδή 
τι ισχύει για τους εαυτού τους. Στο επίπεδο αυτό οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν το βαθμό που εξασκούν 

την κάθε δεξιότητα ακρόασης και β) Σε επίπεδο επιθυμητό, δηλαδή σε τι βαθμό θα ήθελαν να 
βελτιωθούν στις συγκεκριμένες δεξιότητες ακρόασης προκειμένου να ανταποκριθούν στην ανάγκη 

κατανόησης και ερμηνείας του μηνύματος των ομιλητών.   
Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. 

Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα και η μέθοδος δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε είναι η 

δειγματοληψία ευκολίας (μη πιθανοτική), αφού οι συγγραφείς αποφάνθηκαν στα πλέον εύκολα 
προσβάσιμα υποκείμενα της έρευνας, μέσα από ένα διαδικτυακό κάλεσμα.  Τα αποτελέσματα της 

έρευνας ήταν ενθαρρυντικά, αφού προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 
επιπέδων δηλαδή μεταξύ των δεξιοτήτων ακρόασης που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί και του 
βαθμού βελτίωσης που απαιτούν αυτές. 

.   
Λέξεις κλειδιά: επικοινωνία, αποτελεσματική επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση 
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1. Εισαγωγή 

Η σπουδαιότητα των επικοινωνιακών πρακτικών μέσα σε έναν οργανισμό τονίζεται εμφατικά 
από τη διεθνή βιβλιογραφία (Fullan, 2017:  xiv. Robbins & Judge. 2011: 325. Robbins, Coulter και 

DeCenzo , 2017: 446. Schermerhorn, 2012: 490. Ασπρίδης, Τσέλιος & Ρωσσίδης, 2018: 147. 
Κάλλας, 2015: 31. Μπουραντάς: 2015: 529).  

Οι ορισμοί για την  επικοινωνία τονίζουν τόσο τη μεταφορά του μηνύματος από τον δέκτη, όσο 
και την κατανόησή του. Χαρακτηριστικά ο Μπουραντάς (2015: 530) αναφέρει πως επικοινωνία είναι 
η διαδικασία με την οποία μεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήματα από έναν άνθρωπο σε άλλον. 

Επίσης, οι Robbins και Judge (2011: 325) αναφέρουν πως η επικοινωνία «είναι πολύ περισσότερα 
από την μετάδοση νοημάτων, η επικοινωνία περιλαμβάνει και την  κατανόηση του νοήματος». 

 
Οι Alvy και Robbins (στο Glanz, 2006: 91) αναφερόμενοι στη σπουδαιότητα της επικοινωνίας 

τονίζουν ότι: 

«Το να είσαι διευθυντής/τρια (σχολείου) είναι ένα επάγγελμα που έχει να κάνει με ανθρώπους 
και κανένας βαθμός ικανότητας στις εκπαιδευτικές δεξιότητες, στις δεξιότητες για το αναλυτικό 

πρόγραμμα, τον προϋπολογισμό ή για τη διαχείριση του χρόνου δεν πρόκειται να κάνει τους/τις 
διευθυντές/τριες επιτυχημένους εάν δεν έχουν την ικανότητα να επικοινωνούνε με ειλικρίνεια με 
τα τμήματα του σχολείου, με το προσωπικό, με τους γονείς και με την ευρύτερη κοινωνία»  

Επίσης οι Gorton και Αlston (2010: 97) αναφέρονται εμφατικά στους επικοινωνιακούς ρόλους 
των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων και στην ανάγκη ανάπτυξης και βελτίωσής τους από τους 

ίδιους. Αναλυτικότερα, οι διευθυντές/τριες σχολείων λειτουργούν ως  φορείς επικοινωνίας – 
αποστολείς ή αναμεταδότες μηνυμάτων και ως αποδέκτες μηνυμάτων. Αυτοί οι ρόλοι από μόνοι τους 
δεν θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του οργανισμού και την ανάπτυξη της κατάλληλης 

κουλτούρας. Οι διευθυντές/τριες σχολικών  μονάδων θα πρέπει να λειτουργούν ως επόπτες 
(επιμελητές) και ως αναζητητές της επικοινωνίας. 

Σε μια προέκταση της παραπάνω πρότασης και σε συνδυασμό με την ηγεσία του εκπαιδευτικού 

(Bush, 2020: 76) τόσο οι ρόλοι, όσο και η βελτίωσή τους μπορούν να αναπτυχθούν και από το 
διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Στην περίπτωση που εκπαιδευτικοί αναπτύξουν τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες τους, μπορούν να εμβαθύνουν σε καθημερινά ζητήματα μέσα στη σχολική 
μονάδα και να αναπτύξουν αυτό που ο Fullan (2017: vix) αποκαλεί βαθιά μάθηση (Deep Learning).  

Μέρος των καθηκόντων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων 

αποτελεί η προαγωγή ενός θετικού κλίματος που ευνοεί τη μαθησιακή διαδικασία (Mousena & 
Raptis, 2020). Αυτό όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς μια αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 

των εκπαιδευτικών και ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες. Η διαχείριση 
της γνώσης απαιτεί την προαγωγή ενός θετικού κλίματος, τη συστηματική συγκέντρωση και το 
μοίρασμα της  γνώσης προκειμένου να λειτουργεί ο εκπαιδευτικός οργανισμός ως ένας οργανισμός 

μάθησης (Robbins και συν., 2017: 443). Ικανή όμως και αναγκαία συνθήκη για τα παραπάνω 
αποτελεί η ανάπτυξη μιας συστηματικής, στοχευμένης και ελεγχόμενης επικοινωνιακής διαδικασίας 

μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και ανάμεσα στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Harris, 2014. 
Ράπτης & Ψαράς, 2015).  

Προκειμένου να γίνει κατανοητό το νόημα της επικοινωνίας, δηλαδή ο/οι αποδέκτης/ες να 

κατανοήσουν αυτό ακριβώς που θέλει να πει ο πομπός και να καταστεί η επικοινωνία 
αποτελεσματική, θα πρέπει να υπάρξουν προσπάθειες βελτίωσης της διαδικασίας τόσο από τη μεριά 

του πομπού, όσο και από τη μεριά του δέκτη (Μπουραντάς, 2015). Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
ακρόασης, η αποκαλούμενη «Ενεργή ακρόαση» κατά την οποία ο αποστολέας προσπαθεί να 
βοηθήσει το αποδέκτη να πει αυτό ακριβώς που εννοεί, αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές 

τεχνικές βελτίωσης της επικοινωνίας (Schermerhorn, 2012: 495-497). Οι Robbins, DeCenzo και 
Coulter (2012: 647-48) αναφέρουν πως η ενεργή ακρόαση απαιτεί τέσσερα θεμελιώδη στοιχεία:  
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• Συγκέντρωση. Με δεδομένο ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να διαχειριστεί, ως δέκτης, 
το διπλάσιο αριθμό λέξεων, από όσα μπορεί να εκφράσει ο πομπός, υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα «διάσπασης» της προσοχής του. Αυτό απαιτεί την πλήρη συγκέντρωση του 

αποδέκτη (Robbins και συν. 2017: 436). 

• Ενσυναίσθηση. Η ικανότητα κάποιου να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα του άλλου 
αποτελεί βασική επικοινωνιακή δεξιότητα. Η ενσυναίσθηση είναι η μια από τις πέντε 
διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης [Αυτογνωσία, αυτοδιαχείριση, 

αυτοπαρακίνηση και κοινωνικές δεξιότητες οι υπόλοιπες τέσσερις διαστάσεις]. Ο βαθμός 
συναισθηματικής νοημοσύνης (Σ.Ν.) του κάθε εκπαιδευτικού, ο τρόπος δηλαδή που  
κατανοεί και ερμηνεύει εύστοχα τα συναισθήματα των άλλων σχετίζεται με την 

αποτελεσματικότητα στην εργασία. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες αναδεικνύουν τη 
σημαντικότητα της Σ.Ν., όπου άτομα με υψηλές επιδόσεις χαρακτηρίζονταν από υψηλή 

συναισθηματική και όχι διανοητική νοημοσύνη. Δηλαδή έχουν πρωτεύοντα ρόλο όχι οι 
διανοητικές ικανότητες και οι εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά οι δεξιότητες Σ.Ν. Σε μια έρευνα 
για τις σημαντικές δεξιότητες εργατικού δυναμικού (Critical Skills for Workforce), μετά τη 

νοηματοδότηση [η ικανότητα προσδιορισμού του βαθύτερου νοήματος ή σημασίας των όσων 
διατυπώνονται], η πιο σημαντική είναι η Σ.Ν. (Robbins και συν. 2017: 306). Χαρακτηριστικοί 

είναι οι κανόνες του Schermerhorn (2012: 496) αναφορικά με την ενεργή ακρόαση: α) Η 
προσπάθεια να ακούσουμε το περιεχόμενο του μηνύματος, β) η προσπάθεια διάγνωσης των 
συναισθημάτων, γ) η ανταπόκριση στα συναισθήματα, δ) η προσοχή στη μη λεκτική 

επικοινωνία  και ε) η παράφραση και η ξαναδιατύπωση του νοήματος με σκοπό την πλήρη 
κατανόησή του.  

• Η αποδοχή. Ο καλός ακροατής αποφεύγει την προσποίηση,  δεν ψάχνει για λεπτομέρειες 
χωρίς να εξετάζει το γενικότερο νόημα, δεν επικεντρώνεται στην εξωτερική παρουσίαση και 

στον τρόπο ομιλίας εις βάρος του περιεχομένου, ακούει με προσοχή χωρίς να απορρίπτει το 
περιεχόμενο και τέλος είναι αντικειμενικός χωρίς να προβαίνει σε κρίσεις (Gorton Alston, 
2010: 112).  

• Ανάληψη ευθύνης για την εξασφάλιση πληρότητας, η οποία μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται με 
την οπτική επαφή, με νεύματα, με εκφράσεις προσώπου, με διατύπωση ερωτήσεων και με 

κάθε θετική δράση που διασφαλίζει την κατανόηση της επικοινωνίας (Robbins και συν. 2012: 
647).  

Εν κατακλείδι, η επικοινωνιακές δεξιότητες για τη βελτίωση της επικοινωνίας και ιδιαίτερα για 

την αποτελεσματική ενεργητική ακρόαση, μπορούν να αναπτυχθούν, να καλλιεργηθούν και να 
προστεθούν στο οπλοστάσιο του κάθε εκπαιδευτικού, με σκοπό την βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη ενός συνεργατικού πνεύματος (Ράπτης & Ψαράς, 2015).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των δημοτικών κοινοτήτων Κω και Λέρου αναφορικά με τις δεξιότητες 

ακρόασης τους σε δύο επίπεδα: α) σε επίπεδο αυτοαξιολόγησης/εφαρμογής των δεξιοτήτων που 
σχετίζονται με την ενεργή ακρόαση (δεξιότητες που εφαρμόζουν καθημερινά) και β)  στο βαθμό που 
οι ίδιοι/ες θεωρούν πως χρήζουν βελτίωση  στις συγκεκριμένες δεξιότητες (σε επιθυμητό επίπεδο). 

Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας, οι οποίοι αποτελούν ταυτόχρονα και τα βασικά ερευνητικά 
ερωτήματα, είναι: 

• Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την καθημερινή εφαρμογή των  
δεξιοτήτων ακρόασης μέσα στη σχολική μονάδα;  
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• Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με το βαθμό βελτίωσης που 
επιθυμούν αναφορικά με τις δεξιότητες ακρόασης;  

• Διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις δεξιότητες ακρόασης που 
εφαρμόζουν καθημερινά μέσα στη σχολική μονάδα και των απόψεων τους για το βαθμό 
βελτίωσης αυτών των δεξιοτήτων;  

Για την παρούσα εργασία, ως εργαλείο συλλογής δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε το διαδικτυακό 
ερωτηματολόγιο με τη χρήση του Παγκόσμιου Ιστού. Τα διαδικτυακά ερωτηματολόγια αποτελούν 

μια από τις πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνικές συλλογής δεδομένων αφού παρουσιάζουν 
σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως: α) είναι από τα πλέον αποδοτικά, αφού έχουν μηδενικό σχεδόν 
κόστος, β) προσφέρουν πολλές δυνατότητες για να αναπτυχθούν ως «αντικείμενα» (διάφοροι τρόποι 

παρουσίασης και βελτιωμένη εμφάνιση), γ) ο έλεγχος της ροής ανά πάσα στιγμή επιθυμεί ο/η 
ερευνητής/τρια και δ) η δυνατότητα αυτόματης κωδικοποίησης των κλειστών ερωτήσεων (Bryman, 

2017: 267. Gray, 2018: 467). 
 Το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο βασίστηκε στις δεξιότητες ακρόασης των Robbins, 

DeCenzo και Coulter (2012: 640) και στην ανασκόπηση της συναφούς βιβλιογραφίας. Πριν το 

ερωτηματολόγιο σχεδιαστεί σε μία από τις υπάρχουσες πλατφόρμες λογισμικού, δόθηκε  
δοκιμαστικά σε πέντε (5) εκπαιδευτικούς προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πιλοτική του 

εφαρμογή, που είχε ως σκοπό να αυξήσει την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την πρακτικότητά του 
και να εντοπισθούν τυχόν αδυναμίες (Cohen, Manion & Morrison, 2008: 439). Οι ερευνήτριες 
έλαβαν υπόψη τους ορισμένες υποδείξεις της πιλοτικής διαδικασίας και τις συμπεριέλαβαν στο 

τελικό ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε στη φόρμα της Google. Η online δημιουργία του 
ερωτηματολογίου στην φόρμα της Google παρείχε μια διεύθυνση URL, προκειμένου να σταλεί 

στους/στις εκπαιδευτικούς των δημοτικών κοινοτήτων Κω και Λέρου, που αποτελούσαν τον 
πληθυσμό της έρευνας μας. Πριν βέβαια διαμοιραστεί μέσω του διαδικτύου έγινε και ένας δεύτερος 
έλεγχος του ερωτηματολογίου, από τις ίδιες τις ερευνήτριες.  

Το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, στο 
εισαγωγικό κομμάτι, αναφέρεται ο βασικός σκοπός της έρευνας και τονίζεται η προστασία των 

συμμετεχόντων/ουσών αναφορικά με την ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα και δίνονται τα 
προσωπικά emails των ερευνητριών προκειμένου να υπάρξει, αν χρειαστεί, ανατροφοδότηση των 
συμμετεχόντων/ουσών. Στο τέλος του εισαγωγικού μέρους αναφέρονται ευχαριστίες τους στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες, σημαντική διαιδκασία για την ανάπτυξη θετικού κλίματος για τη συμπλήρωσή 
του (Babbie, 2018: 149). Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου εμπεριέχει έξι 

δημογραφικές/προσωπικές ερωτήσεις που σχετίζονται με: το φύλο, τα χρόνια διδασκαλίας (την 
προϋπηρεσία) των εκπαιδευτικών της έρευνας, την εργασιακή τους σχέση, την ηλικία τους, την 
οικογενειακή τους κατάσταση και τους τίτλους σπουδών των συμμετεχόντων/ουσών. Το τρίτο μέρος 

του ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελεί και το κύριο μέρος του, συνίσταται από δώδεκα (12) 
δηλώσεις, οι οποίες βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία με τον ερευνητικό σκοπό. Οι ερωτήσεις 

αυτές αναφέρονται στις δεξιότητες ακρόασης των εκπαιδευτικών. Οι ερωτόμενοι/ες απαντούν 
ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα: α) σε επίπεδο αυτοαξιολόγησης/εφαρμογής των δεξιοτήτων ακρόασης, 
δηλαδή τα υποκείμενα της έρευνας δηλώνουν/αποτιμούν τη συμπεριφορά τους στο σχολικό 

περιβάλλον αναφορικά με τις δεξιότητες ακρόασης και β) δηλώνουν το βαθμό που πρέπει να 
βελτιώσουν αυτές τις δεξιότητες.  

Πληθυσμό αναφοράς της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης των δημοτικών κοινοτήτων Κω και Λέρου του νομού Δωδεκανήσου. Η διαδικασία 
επιλογής του δείγματος βασίστηκε στη «δειγματοληψία ευκολίας», μια μη πιθανοτική δειγματοληψία, 

με κριτήριο την ευκολία πρόσβασης στα υποκείμενα της έρευνας (Babbie, 2018: 193-194).  Τόσο το 
δεύτερο μέρος με τις δημογραφικές ερωτήσεις, όσο και το τρίτο μέρος με τις δηλώσεις του 

ερωτηματολογίου ακολούθησαν την κυλιόμενη σχεδίαση στη φόρμα της Google.  
Η χορήγηση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από τον Οκτώβρη του 

2020 έως και τον Νοέμβρη του 2020. Τα δεδομένα των κλειστών ερωτήσεων αποθηκεύτηκαν 
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αυτόματα σε ένα φύλλο του excel. Στη συνέχεια αυτά μεταφορτώθηκαν σε ένα λογισμικό φύλλο του 
IBM-SPSS v26, από όπου και πραγματοποιήθηκε η στατιστική τους επεξεργασία (Ζαφειρόπουλος & 
Μυλωνάς,2018: 12-3).   

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια πενταβάθμια ισοδιαστημική 
κλίμακα (interval scale) τύπου Likert από το «Πάρα πολύ» έως το «Καθόλου» και στα δύο επίπεδα, 

και στο επίπεδο της αυτοαξιολόγησης (επίπεδο ισχύος/εφαρμογής) και στο επίπεδο της βελτίωσης 
(επιθυμητό επίπεδο). Συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός των αριθμητικών δεδομένων έγινε με τον εξής 
τρόπο:  

• Συμφωνώ απόλυτα / Πάρα πολύ  = 1,  

• Συμφωνώ αρκετά / Αρκετά = 2,  

• Συμφωνώ μέτρια = 3,  

• Διαφωνώ αρκετά = 4,  

• Διαφωνώ απόλυτα  = 5 

Η κλίμακα ίσων διαστημάτων μας πληροφορεί για τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις 

θέσεις μιας κατάταξης (Ρούσσος & Τσαούσης, 2020: 32) 
Σε επίπεδο συμπερασματικής στατιστικής, προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη συνάφειας 

ανάμεσα στο βαθμό αυταοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών (πραγματικό επίπεδο) με τις διάφορες 
δεξιότητες ακρόασης και το βαθμό που «χρήζουν» βελτίωση (επιθυμητό επίπεδο), εφαρμόστηκε το 
παραμετρικό paired-samples t test το οποίο ενδείκνυται στην περίπτωση ζευγών «μετρήσεων» στα 

ίδια υποκείμενα (Ζαφειρόπουλος & Μυλωνάς, 2018: 358-362 ).  
 Αναφορικά με τον στατιστικό έλεγχο, ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

υιοθετήθηκε το p=.05. Αν δηλαδή το επίπεδο σημαντικότητας ήταν μικρότερο του .050 μπορούσαμε 
να υιοθετήσουμε την εναλλακτική υπόθεση και να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφορά μεταξύ του ισχύος μιας δήλωσης και του βαθμού βελτίωσής της. Δηλαδή η πιθανότητα το 

τελικό μας αποτέλεσμα να είναι προϊόν τυχαίων παραγόντων περιορίζεται στο 5% (Ρούσσος & 
Τσαούσης, 2020: 168).  

 

2.2. Περιγραφή του δείγματος  

  

Στους πίνακες 1 έως 6 παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.  
 

 

Πίνακας 1: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση το φύλο τους 
 

ΦΥΛΟ Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Άνδρες 65 29,5 29,5 

Γυναίκες 155 70,5 100,0 

Σύνολο 220 100,0  

 

 Από τον παραπάνω πίνακα 1 προκύπτει ότι στην  έρευνα έλαβαν μέρος 220 άτομα, από τα 
οποία τα 65 είναι άνδρες (ή ποσοστό 29,5%) και τα 155 άτομα είναι γυναίκες (ή ποσοστό 71,6%). 
Διαπιστώνεται μια αριθμητική υπεροχή των γυναικών εκπαιδευτικών έναντι των ανδρών 

εκπαιδευτικών. 
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Πίνακας 2: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την προϋπηρεσία  

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Από 1 έως 5 έτη 70 31,8 31,8 

Από 6 έως 10 έτη 50 22,7 54,5 

Από 11 έως 15 έτη 35 15,9 70,5 

Από 16 έως 20 έτη 30 13,6 84,1 

Από 21 και άνω  35 15,9 100,0 

Σύνολο 220 100,0  

 
Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι 70 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 31,8%) έχουν έως 5 έτη 

προϋπηρεσία, 50 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 22,7%) έχουν από 6 έως 10 έτη προϋπηρεσία, 35 
εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 15,9%) έχουν από 11 έως 15 έτη προϋπηρεσία, 30 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 13,6%) έχουν από16 έως 20 έτη προϋπηρεσία και 35 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 15,9%) 
έχουν πάνω από  20 έτη προϋπηρεσία. Διαπιστώνεται πως πάνω από τους/τις μισούς/ές 
εκπαιδευτικούς έχουν προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη. 

 
 

Πίνακας 3: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την εργασιακή σχέση 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΣΧΕΣΗ 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Μόνιμοι/ες 80 36,4 36,4 

Αναπληρωτές/τριες 140 63,6 100,0 

Σύνολο 220 100,0  

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 3 διαπιστώνεται ότι 80 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 36,4%) είναι 
μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί και 140 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 63,6%) είναι με την εργασιακή σχέση 
του/της αναπληρωτή/τριας. Διαπιστώνεται πως οι δύο στους/στις τρις εκπαιδευτικούς είναι με την 

εργασιακή σχέση του/της αναπληρωτή/τριας 
 

 
Πίνακας 4: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την ηλικία  

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Μέχρι 29 έτη 40 18,2 18,2 

Από 30 έως 39 έτη 105 47,7 65,9 

Από 40 έως 49 έτη 45 20,5 86,4 

Από 50 και άνω  30 13,6 100,0 

Σύνολο 220 100,0  

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 4 προκύπτει ότι 40 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 18,2%) έχουν ηλικία 
μέχρι 29 έτη, 105 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 47,7%) έχουν ηλικία από 30 έως 39 έτη,  45 

εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 20,5%) έχουν ηλικία από 40 έως 49 έτη και 30 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 
13,6%) έχουν ηλικία από 50 έτη και άνω.  
. 
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Πίνακας 5: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση   

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ανύπαντρος/η 100 45,5 45,5 

Παντρεμένος/η 95 43,2 88,6 

Σύμφωνο συμβίωσης  10 4,5 93,2 

Χωρισμένος/η  15 6,8 100,0 

Σύνολο 220 100,0  

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 6 προκύπτει ότι 100 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 45,5%) είναι 
ανύπαντροι/ες,  95 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 43,2%) είναι παντρεμένοι/ες 10 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 4,5%) έχουν σύμφωνο συμβίωσης και 15 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 6,8%) είναι 
χωρισμένοι/ες.  

 
Πίνακας 6: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση τον ανώτερο τίτλο σπουδών που κατέχουν  
 

ΤΙΤΛΟΙ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

2o Πτυχίο διορισμού  40 18,2 18,2 

Διδασκαλείο-

ΑΣΠΑΙΤΕ 

25 11,4 29,5 

Μεταπτυχιακό 150 68,2 97,7 

Διδακτορικό  5 2,3 100,0 

Σύνολο 220 100,0  

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 6 προκύπτει ότι 40 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 18,2%) έχουν 
ανώτερο τίτλο σπουδών το δεύτερο πτυχίο,  25 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 11,4%) έχουν ανώτερο 

τίτλο σπουδών τον τίτλο του διδασκαλείου ή της ΑΣΠΑΙΤΕ, 150 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 68,2%) 
έχουν ανώτερο τίτλο σπουδών το μεταπτυχιακό και 5 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 2,3%) έχουν 
ανώτερο τίτλο σπουδών το διδακτορικό. Διαπιστώνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών (ποσσοστό 70,5%) έχει αποκτήσει  μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.  

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας  

Στην παρούσα μελέτη, τα υποκείμενα της έρευνας απαντούν σε δύο διαφορετικές συνθήκες, 
στη συνθήκη που αναφέρεται στην «εφαρμογή/αυτοαξιολόγηση» των δεξιοτήτων ενεργής ακρόασης 
και στη συνθήκη που αναφέρεται στις «προσδοκίες» τους, στο βαθμό όπου θα ήθελαν να βελτιωθούν.  

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολουθεί τη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων. 
Συγκεκριμένα, στον πίνακα 7, εμφανίζονται για το σύνολο των εκπαιδευτικών του δείγματος, οι 

μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις του βαθμού «αυτοαξιολόγησης» και του βαθμού «βελτίωσης» 
για το σύνολο των 12 δηλώσεων που αφορούν τις δεξιότητες ακρόασης Στον ίδιο πίνακα 
εμφανίζονται και τα αποτελέσματα από τον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών των 

μέσων όρων. 
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Πίνακας 7: Παρουσίαση των Μέσων Όρων (μ.ο.) και των Τυπικών Αποκλίσεων (τ.α.) του βαθμού «εφαρμογής» και 

«βελτίωσης», για τις 12 δηλώσεις αναφορικά με τις δεξιότητες ακρόασης  

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 

Οι 12 δηλώσεις  Βαθμός 

εφαρμογής  

Βαθμός  

βελτίωσης    

Έλεγχος  

στατιστικής 

σημαντικότητας  

μ.ο. τ.α. μ.ο. τ.α. t-pair p 

1  Έχω οπτική επαφή με τον 
συνομιλητή μου, τον/την 
κοιτάζω όταν συνομιλώ μαζί 

του/της 

1,68 
 

0,90 2,55 1,47 6,41 .000 

2  Επιδεικνύω καταφατικά νεύματα 
όταν συνομιλώ με κάποιον/α  

1,91 0,88 2,70 1,26 7,54 .000 

3  Επιδεικνύω κατάλληλες 

εκφράσεις  όταν συνομιλώ με 
κάποιον/α 

1,86 0,84 2,66 1,32 6,77 .000 

4  Αποφεύγω ενέργειες που 

δηλώνουν ανία 

2,05 0,77 2,36 1,19 2,93 .004 

5  Αποφεύγω ενέργειες που 
υποδηλώνουν ότι σκέφτομαι 
κάτι άλλο 

2,09 0,64 2,39 1,19 2,91 .004 

6  Απευθύνω διευκρινιστικές 

ερωτήσεις στο/στην 
συνομιλητή/τριά μου 

1,98 0,79 2,41 1,06 4,66 .000 

7  Χρησιμοποιώ παραφράσεις για 

να ελέγχω την ακρίβεια των 
λεγομένων 

2,41 0,92 2,43 1,16 0,24 .809 

8  Αποφεύγω να διακόπτω τον/την 

συνομιλητή/τριά μου  

2,05 0,96 2,34 1,25 2,68 .008 

9  Αποφεύγω να μιλάω υπερβολικά 
και περισσότερο ακούω 

2,20 0,87 2,30 1,28 0,80 .427 

10  Μεταβαίνω ομαλά από το ρόλο 
του ακροατή στο ρόλο του 

ομιλητή και αντίστροφα  

2,16 0,98 2,27 1,18 1,03 .302 

11  Έχω την ικανότητα να 
δημιουργώ αμοιβαία συμπάθεια 

με τους/τις συνομιλητές/τριες 
μου 

1,98 0,84 2,18 1,18 2,02 .045 

12  Έχω την ικανότητα να κατανοώ 

τα συναισθήματα των 
συνομιλητών μου 

2,11 0,96 2,23 1,15 1,07 .285 

 

Στον πίνακα 7, από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικώς 
σημαντική διαφορά στους μέσους όρους στα περισσότερα ζευγάρια δηλώσεων και με επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας  p < 0,05. Αναλυτικά, στατιστική σημαντική διαφορά διαπιστώνουμε 
στις 8 από τις 12 δηλώσεις. Συγκεκριμένα: στην 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 8η και 11η.  Στις υπόλοιπες 
δηλώσεις δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφορά. Σύμφωνα με τα πρότυπα παρουσίασης 

του Εγχειριδίου Δημοσιεύσεων της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας (APA, 7η έκδοση) για κάθε 
δήλωση είναι:  
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Για την 1η δήλωση: t(219) = 6,41, p < 0,05 
Για τη   2η δήλωση: t(219) = 7,54, p < 0,05 
Για την 3η δήλωση: t(219) = 6,77, p < 0,05 

Για την 4η δήλωση: t(219) = 2,93, p < 0,05 
Για την 5η δήλωση: t(219) = 2,91, p < 0,05 

Για την 6η δήλωση: t(219) = 4,66, p < 0,05 
Για την 7η δήλωση: t(219) = 0,24, ns 
Για την 8η δήλωση: t(219) = 2,68, p < 0,05 

Για την 9η δήλωση: t(219) = 0,80, ns 
Για τη 10η δήλωση: t(219) = 1,03, ns 

Για την 11η δήλωση: t(219) = 2,02, p < 0,05 
Για τη   12η δήλωση: t(219) = 1,07, ns 

 

5. Συμπεράσματα 

Μέσα από το παραμετρικό κριτήριο του μέσου όρου μπορούμε αρχικά να συμπεράνουμε πως 
οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, παρουσιάζουν τα παρακάτω γενικά 
χαρακτηριστικά: 

• Όλες οι δηλώσεις που αναφέρονται στις δεξιότητες ακρόασης σε επίπεδο εφαρμογής,  
δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος συμφωνούν κατά μέσο όρο «Πάρα πολύ» και 

«Αρκετά», αφού οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 1,68 (στην δήλωση «Έχω οπτική επαφή με 
τον συνομιλητή μου, τον/την κοιτάζω όταν συνομιλώ μαζί του/της») μέχρι 2,41 (στη δήλωση 
«Χρησιμοποιώ παραφράσεις για να ελέγχω την ακρίβεια των λεγομένων»).  

• Όλες οι δηλώσεις που αναφέρονται στις δεξιότητες ακρόασης σε επίπεδο βελτίωσης,  
δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος συμφωνούν κατά μέσο όρο «Πάρα πολύ» και 

«Αρκετά», αφού οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 2,18 (στη δήλωση «Έχω την ικανότητα να 
δημιουργώ αμοιβαία συμπάθεια με τους/τις συνομιλητές/τριες μου») έως 2,70 (στη δήλωση 

«Επιδεικνύω καταφατικά νεύματα όταν συνομιλώ με κάποιον/α»).  

Στη συνέχεια, αναφορικά με την επαγωγική ανάλυση, η οποία γίνεται με βάση τον ερευνητικό 
στόχο, διαπιστώνεται πως στα δύο τρίτα των δηλώσεων (8 στις 12 δηλώσεις) υπάρχει στατιστική 

σημαντική διαφορά. Αυτό φανερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν  πως πρέπει να βελτιωθούν, 
δηλαδή υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αυτό που πράττουν και σε αυτό που 

θα ήθελαν. Η στατιστική αυτή διαφοροποίηση εντοπίζεται στις δηλώσεις που σχετίζονται με: α) την 
οπτική επαφή με τον συνομιλητή τους, β) την επίδειξη καταφατικών νευμάτων, γ) την επίδειξη 
κατάλληλων εκφράσεων, δ) με την αποφυγή ενεργειών που δηλώνουν άνια, ε) με την αποφυγή 

ενεργειών που δηλώνουν έλλειψη προσοχής, στ) με την κατάθεση διευκρινιστικών ερωτήσεων, ζ) με 
την αποφυγή ενεργειών που διακόπτουν το συνομιλητή και η) την δημιουργία αμοιβαίας συμπάθειας.  

Επιλογικά, διατυπώνονται ορισμένες ενδεικτικές προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στη 
συγκεκριμένη θεματική: 

• Να πραγματοποιηθούν με ευθύνη της πολιτείας επιμορφωτικές διαδικασίες που να 
σχετίζονται με την καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης. 

• Να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα με χρήση του ερωτηματολογίου σε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Δωδεκανήσου. 

• Να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα με χρήση του ερωτηματολογίου σε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης σε πανελλαδική κλίμακα. 

• Να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού των 
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δωδεκανήσου. 
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• Να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα με χρήση του ερωτηματολογίου σε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε πανελλαδική κλίμακα. 

• Να πραγματοποιηθεί συγκριτική μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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Ευάλωτες ομάδες και εκπαίδευση 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΉ 
 

Αγγελιδάκη Μαρια 

Εκπαιδευτικός – Ψυχολόγος 
Διδάκτορας Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

Περίληψη  

O ρόλος της εικόνας, στη σύγχρονη κοινωνία, αναδεικνύεται καταλυτικός όχι μόνο για την 

πρόσληψη της γνώσης και τη συγκρότηση της ταυτότητας του υποκειμένου, αλλά και για τις δι-
υποκειμενικές σχέσεις και την κατασκευή ιδεολογιών. Στη μετανεωτερική αυτή εποχή, εποχή 

εξεικόνισης της πραγματικότητας, ένα νέο πολιτισμικό «παράδειγμα» αναδύεται με πολλαπλούς 
κινδύνους για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταστρατήγηση των 
ελευθεριών. Για την αποτροπή αυτού του κινδύνου, η εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει ένα νέο 

δυναμικό ρόλο, προσανατολισμένο στην κριτική ανάγνωση, στην αποκωδικοποίηση και στην 
ερμηνεία των εικόνων, με στόχευση στη συνειδητότητα των κοινωνικών ανισοτήτων και στην 

καλλιέργεια της κοινωνικής ευαισθησίας. 
Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια πρόταση διδακτικής αξιοποίησης της δύναμης της εικόνας 

και της συμβολικής χρήσης της, ως εργαλείου διαμεσολάβησης. Η μαθησιακή διαδικασία λαμβάνει 

τη μορφή διαλογικού-διακαλλιτεχνικού πλαισίου. Μέσα από την αναστοχαστική διαδικασία γίνονται 
αντιληπτοί οι εκλεπτυσμένοι μηχανισμοί και διερευνώνται τα αίτια των κοινωνικών ανισοτήτων.  

 
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση με Τέχνες, Οπτικός Γραμματισμός, Ευαλωτότητα, Ανθεκτικότητα  

1. Εισαγωγή 

Η σύγχρονη κοινωνία, κοινωνία της μετανεωτερικότητας, βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με νέες 
προκλήσεις, καθώς η ανθρωπότητα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, έχει πρόσβαση σε μια 

πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται ως ψηφιακή και φέρει έντονα στοιχεία εικονικότητας. Η φυσική 
δηλαδή πραγματικότητα συγχέεται τόσο πολύ με την εξεικόνισή της, ώστε φυσική και εικονική 
πραγματικότητα να θεωρούνται αδιαχώριστες (Τάσης, 2019). Η φωτογραφία, ο κινηματογράφος, οι 

ψηφιακές δημιουργίες αποτελούν σύγχρονες μορφές  αναπαράστασης που έχουν επιβάλλει νέους 
όρους στη νοηματοδότηση του εαυτού και του κόσμου. Κατά αντίστοιχο τρόπο, η τηλεόραση και το 

διαδίκτυο, αποτελώντας μέσα επικοινωνίας με τεράστιες δυνατότητες στην άμεση μετάδοση της 
πληροφορίας δημιουργούν νέες συνθήκες στην κοινωνική τοποθέτηση, μεταβάλλοντας τους όρους 
ύπαρξης (Βate, 2021). Η αλλαγή αυτή στο κοινωνικό παράδειγμα, από την κοινωνία της 

νεωτερικότητας στην κοινωνία της μετανεωτερικότητας έφερε την ανάγκη αλλαγής στην 
εκπαιδευτική διαδικασία με τη διδασκαλία νέων γραμματισμών που θα καταστήσουν εφικτή την 

ανάγνωση και την ερμηνεία του πολυσύνθετου πολυτροπικού περιβάλλοντος και ταυτόχρονα θα 
καλλιεργήσουν την κριτική συνείδηση και αφύπνιση προς κάθε πρακτική φυσικοποίησης της 
κοινωνικής αδικίας.  

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η πρόταση δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος που βασίζεται στις αρχές διδασκαλίας του οπτικού γραμματισμού, με βάση τις τέχνες 

και στοχεύει στην αντίσταση στην ύπαρξη ανισοτήτων και στην καλλιέργεια της ευαισθησίας και 
της επιθυμίας παρέμβασης για την άρση των κοινωνικών αδικιών. Στο εκπαιδευτικό αυτό 
συγκείμενο, η φωτογραφία αξιοποιείται ως παιδαγωγικό εργαλείο για την αφύπνιση της κριτικής 
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συνείδησης και την απόκτηση κοινωνικής συνειδητότητας. Μέσα από τη δημιουργία συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων - πρακτικών ανάγνωσης και ερμηνείας της εικόνας επιχειρείται η καλλιέργεια της 
προσωπικής ευθύνης και η διάθεση συμμετοχής και εμπλοκής και για την επίτευξη της κοινωνικής 

αλλαγής.  

2. Θεωρητικό πλαίσιο  

Η αξιοποίηση της φωτογραφίας ως εκπαιδευτικού μέσου με στόχευση την αφύπνιση για τα 
κοινωνικά προβλήματα και την αλλαγή εδράζεται στη συζευξη των θεωριών της αισθητικής 
φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, της κοινωνολιογίας, της παιδαγωγικής. Στη στροφή της εκπαίδευσης 

από τη μονοτροπική στην πολυτροπική διδασκαλία, οι Τέχνες διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο, 
καθώς διαπλέκουν τον οπτικό γραμματισμό με την πολιτική φιλοσοφία με τις πρακτικές ειρηνικής 

αντίστασης και την ανάδειξη του υποκειμένου σε παράγοντα αλλαγής μέσα στην κοινότητα (Potash, 
2011). Σύμφωνα με τον Freire, η φιλοσοφία της εκπαίδευσης επίλυσης προβλημάτων που αξιοποιεί 
φωτογραφίες ή πίνακες ζωγραφικής ενισχύει την κριτική ανάλυση προβλημάτων και τη συλλογική 

δράση (Freire, 1973).  
Η φωτογραφία αποτελεί την ιστορική απόδειξη της ύπαρξης ενός πολιτισμικού φαινομένου και 

ταυτόχρονα έναν τρόπο θέασης, αποδοχής και συνενοχής ή αμφισβήτησης και αντίστασης. Η εικόνα 
που φέρει αποκαλύπτει πτυχές της πραγματικότητας. Σύμφωνα με τον Cassirer η συνείδηση 
διαμεσολαβείται και μεταμορφώνεται μέσω των συμβολικών μορφών. Η τέχνη, όπως ο μύθος και η 

γλώσσα, συνιστά ένα εργαλείο που διαμεσολαβεί ανάμεσα στο “Εγώ” και στον “κόσμο” (Cassirer, 
1955). To καλλιτεχνικό αντικείμενο που προσλαμβάνεται αλλά και δημιουργείται, εντός της 

προσλαμβάνουσας συνείδησης, συνεισφέρει στην συνδεση του υποκειμένου με τον εαυτό του και 
τον κόσμο. Η διαδικασία αυτή αυτή συνδέεει και μεταμορφώνει (Schaverien, 1992).  

Η φωτογραφία δύναται να ενθαρρύνει, να προωθήσει την πρόσβαση στην αλήθεια πίσω από 

την εικόνα, αυτό που ο Wright ονομάζει «βλέμμα» και «βλέμμα πίσω από την εικόνα» (Wright, 
1999). Η φωτογραφία παρουσιάζει μια εκδοχή της πραγματικότητας με αληθοφάνεια. Καταγράφει 
ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο από την πραγματικότητα αλλά αυτό το «απόσπασμα» της 

πραγματικότητας αποκαλύπτει τη φιλοσοφική ματιά του φωτογράφου, καθώς και την πολιτική του 
θέση. Οι φωτογράφοι εκκινούν από την αναπαράσταση της πραγματικότητας, αλλά αποσπώντας από 

αυτήν το θέμα τους, επιτυγχάνουν να το μετουσιώσουν σε ιδέα. Έννοιες,όπως,  για παράδειγμα, η 
ανισότητα, η δύναμη, η κυριαρχία, η σύγκρουση, η αδικία λαμβάνουν νέες διαστάσεις μέσα από την 
αποτύπωσή τους σε μια συγκεκριμένη συνθήκη. Η εικόνα διαθέτει τη μοναδική δύναμη να λειτουργεί 

διαμεσολαβητικά ως προς το βίωμα του «πάσχειν»,  που είναι καθολικό και διαχρονικό, ανάμεσα 
στο άτομο και στο  κοινωνικό σύνολο, καθώς φέρνει στη συνειδητότητα του αναγνώστη την 

υπάρχουσα κατάσταση και τον συνδέει από τη μια με το αισθητικό αντικείμενο (φωτογραφία) και 
από την άλλη με το πάσχον υποκείμενο (Κaplan, 2007). 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η μετατόπιση της ανάγνωσης από μονοτροπική- λεκτική – γραμμική 

σε πολυτροπική - εικονική – χωρική, φέρνει τη φωτογραφία σε μια νέα λειτουργία, με ενισχυμένο 
ρόλο, στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ως εργαλείο επικοινωνίας και πρόσβασης στις ιδέες αλλα και ως 

μέσο απόκτησης συνειδητοποίησης σχετικά με τα κοινωνικά προβλήματα. Η ανάγνωση των εικόνων 
εμπεριέχει στοχασμό σχετικά με την ύπαρξη κοινωνικών κατηγοριών και τάξεων, όπως η τάξη, το 
φύλο, η φυλή, η σεξουαλικότητα και τη θέση του σκεπτόπμενου υποκειμένου .  Η ανάγκη για 

κοινωνική αλλαγή εδράζεται στην απόκτηση επίγνωσης της ύπαρξης κοινωνικών προβλημάτων και 
στην καλλιέργεια της βούλησης για κοινωνική αλλαγή, στην αφύπνιση και στην κινητοποίηση. Η 

μεταστροφή αυτή μπορεί να προκληθεί μέσα από την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της 
αλληλεγγύης για τον πάσχοντα συνάνθρωπο.  

Οι καλλιτέχνες, οι κοινωνικοί ερευνητές, και στη συγκεριμένη περίπτωση οι φωτογράφοι, 

αναλαμβάνουν τον ρόλο να αποτελέσουν τη «φωνή» των υποκειμένων ή των κοινοτήτων που 
παραδοσιακά παραγκωνίζονται και αδυνατούν να επικοινωνήσουν την ιστορία τους. Οι φωτογραφίες 

είναι τα πολιτισμικά ντοκουμέντα που μεταφέρουν την ιστορία και παρέχουν τις αποδείξεις, ώστε να 
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προκαλέσουν την αλλαγή θέασης του κόσμου (Rose, 2001). Η φωτο-δημοσιογραφία αποτελεί μια 
πολιτική πράξη και μια πράξη ευθύνης, καθώς «καθοδηγεί» τη ματιά στους κοινωνικά 
ασθενέστερους, στους ανθρώπους που υποφέρουν και «αποσιωπώνται» από την ιστορία. 

Αποκαλύπτουν τις άβολες αλήθειες για την ποιότητα του πολιτισμού και με αυτόν τον τρόπο 
ενισχύουν τη συνειδητότητα για τις κοινωνικές ανισότητες. Η συνεισφορά τους στο πεδίο της 

κατανόησης του υπό μελέτη αντικειμένου είναι σημαντική ενώ συμβάλλουν παράλληλα στην 
κατανόηση του εαυτού, σε σχέση με το ιστορικό, πολιτισμικό και κοινωνικό συγκείμενο (Lee, 1985: 
28). 

Το φωτογραφικό στιγμιότυπο αποτυπώνει την ευαλωτότητα σε συγκρουσιακές καταστάσεις, 
όταν η ανθρώπινη φύση βρίσκεται αντιμέτωπη με την κοινωνική αδικία και την ανισότητα. Η 

εκπαιδευτική αξιοποίηση αυτών των αποτυπωμάτων - βιωμάτων και καταστάσεων «συνδέει» τους 
μαθητές με την κοινότητα και τα προβλήματα της και τους καθιστά συμμέτοχους στον ανθρώπινο 
πόνο. Επεκτείνει, με αυτόν τον τρόπο, τη ματιά στον χώρο και στον χρόνο. Για να αξιοποιηθούν 

παιδαγωγικά οι φωτογραφίες ως εργαλείο κριτικού αναστοχασμού, είναι αναγκαίο να 
αναγνωριστούν κάποιες αρχές στην πρόσληψη και στην ερμηνεία. Η Rose συμπυκνώνει τις αρχές 

της κριτικής ανάγνωσης στις παρακάτω:  
Οι φωτογραφίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως σημαντικό εργαλείο διερεύνησης κοινωνικών 

ζητημάτων. Η αρχή αυτή αναφέρεται στην αμφισβήτηση της κυρίαρχης αντίληψης για την 

φωτογραφία, που την εκλαμβάνει ως αντίδραση σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Σύμφωνα με τη Rose, η 
κριτική ματιά είναι ανάγκη να εμβαθύνει σε κάθε φωτογραφία, καθώς δεν είναι δυνατόν απλώς να 

γίνει αναγωγή στο κοιωνικό περιβάλλον που παρήχθη. Οι οπτικές αναπαραστάσεις, όταν 
αποκόπτονται από το κοινωνικό πλαίσιο, αποκτούν τη δική τους ζωή. 

Αναστοχασμός σχετικά με με τις κοινωνικές συνθήκες και επιδράσεις των οπτικών 

αντικειμένων. Αναγνώριση των πολιτισμικών πρακτικών ως έργων με βερύνουσα σημασία στην 
εκφορά του νοήματος και στη διαπραγμάτευση των κοινωνικών συγκρούσεων κατά την παραγωγή 
των κοινωνικών θεμάτων. Οι οπτικές ναπαραστάσεις λειτουργούν σε δύο επίπεδα: εξαρτώνται αλλά 

και παράγουν κοινωνικές συμπεριλήψεις αλλά και κοινωνικούς αποκλεισμούς. Η κριτική διερεύνηση 
αυτών είναι ανάγκη να απευύνεται και στις πρακτικές και στο κοινωνικό τους νόημα.  

Συγκρότηση της προσωπικής ματιάς θέασης των εικόνων. Εάν ο τρόπος που βλέπει κάποιος 
διαμορφώνεται απο ιστορικά, γεωγραφικά, πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, τότε η θέαση 
δεν είναι προσωπική ή αθώα αλλά φέρει όλες αυτές τις προγενέστερες εμπειρίες. Είναι σημαντικό ο 

κάθε αναγνώστης να αποκτήσει τη δική του προσωπική ματιά ανάγνωσης, η οποία να είναι 
απαλλαγμμένη από τις ιστορικο-πολιτισμικές επηρροές (Rose, 2001).  

3. Μεθοδολογία – Εφαρμογή 

3.1. Μεθοδολογία 

Η κριτική ανάγνωση φωτογραφιών σημαίνει τη μεταφορά της οπτικής εμπειρίας από το πεδίο 

της οπτικής πρόσληψης και σκέψης σε αυτό της λεκτικής έκφρασης και της παραγωγής νοήματος με 
νέα μορφή (Aperture, 1957:48). Η ανάγνωση φωτογραφιών σημαίνει τη λεκτική επικοινωνία, με 

γραπτό ή προφορικό λόγο, σχετικά με ό,τι έχει προσληφθεί ως οπτικό ερέθισμα.  
Η αξιοποίηση των φωτογραφιών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον δύναται να χωριστεί σε δύο 

φάσεις:  

Α΄ φάση: Πρόσληψη/ κριτική ανάγνωση & συνανάγνωση φωτογραφιών. 
Β΄ Φάση: Συνανάγνωση λεκτικών και οπτικών κειμένων 

Γ’ φάση: Παραγωγή/ διακαλλιτεχνικός διάλογος. Παραγωγή κειμένων σε διάλογο με οπτικά 
ερεθίσματα. Καλλιέργεια δημιουργικής γραφής.   

Στην πρώτη φάση, αναλύονται φωτογραφίες με βάση κάποια μεθοδολογικα πρότυπα 

ανάγνωσης οπτικών κειμένων. Η ανάλυση δύναται να λάβει διάφορες μορφές, ανάλογα με το 
εκπαιδευτικό πλαίσιο, εκκινώντας από κατευθυντικές παρεμβάσεις, με ερωτήσεις που διασφαλίζουν 
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την κατανόηση και εκτείνεται, σε δυναμικά μαθητοκεντρικά πλαίσια, στην ελευθερη 
διαπραγμάτευση και την εκφορά της προσωπικής «φωνής». 

Οι διαφορετικές προοπτικές κριτικής ανάγνωσης, σύμφωνα με τη Rose, είναι τρεις, η 

τεχνολογική, η συνθετική και η κοινωνική. Η τεχνολογική αφορά σε κάθε μορφή ή κατάσταση του 
αναφερόμενου που σχετίζεται με την όραση, την τροπικότητα, δηλαδή, που καθιστά το οπτικό 

αντικείμενο ορατό, δηλαδή το φυσικό χρώμα του πίνακα, το βιβλίο με τις εικόνες ή η οθόνη 
τηλεόρασης ή το διαδίκτυο. Η συνθετική τροπικότητα αφορά στον τρόπο κατασκευής της εικόνας 
και σε μια σειρά από μορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα, το περιεχόμενο, η χωρική 

οργάνωση, οι ταξινομίες. Η κοινωνική αναφέρεται σε ένα μεγάλο εύρος οικονομικών και κοινωνικών 
και πολιτικών σχέσεων και πρακτικών που σχετίζονται με την εικόνα και μπορούν να φωτίσουν την 

ανάγνωση και την ερμηνεία της (Rose, 2001). 
Σύμφωνα με τον Panofski, τα επίπεδα νοηματοδότησης θα μπορούσαν να περιγραφούν ως εξής: 

προ-εικονογραφικού, εικονογραφικό, εικονολογικό. Η πρώτη στοιβάδα νοήματος περιέχει το 

πρωταρχικό ή φυσικό νόημα και συντίθεται από την αναγνώριση των απλών μορφών: σχήμα, γραμμή 
ως αναπαραστάσεις απλών αντικειμένων. Αυτή η στοιβάδα επικεντρώνεται στην αναγνώριση 

αντικειμένων γνωστών από την εμπειρία. Η δεύτερη στοιβάδα που εμπεριέχει το συμβατικό νόημα 
απαιτεί από τους θεατές να μετατοπιστούν από την κυριολεκτική εικόνα στις εμπειρίες τους και στα 
κοινωνικά πλαίσια. Η δεύτερη στοιβάδα συνδέεται με τα καλλλιτεχνικά μοτίβα και τα κοινωνικά 

πλαίσια. Η τρίτη στοιβάδα περιλαβάνει το εσωτερικό νόημα ή περιεχόμενο. Η τρίτη στοιβάδα γίνεται 
αντιληπτή με τη διερεύνηση των αρχών που υπόκεινται στο εθνικό, θρησκευτικό, φιλοσοφικό 

πλαίσιο (Panofski, 1993). 
Μέσω των οπτικών κειμένων επιχειρείται η μέθεξη στο βίωμα της συνθήκης της αβοηθησίας 

των παιδιών μεταναστών και η μεταφορά του βιώματος στο «εδώ και τώρα» των μαθητριών/-ων. Η 

σύνδεση των μαθητριών/-ων με τις στιγμές που αποτυπώνονται στις φωτογραφίες λειτουργεί ως 
παράγοντας διερεύνησης της προσωπικής τους ταυτότητας και της προσωπικής τους θέσης στο 
ζήτημα της κοινωνικής αδικίας. 

3.2. Εφαρμογή: Διακαλλιτεχνινικό εργαστήριο ανάγνωσης φωτογραφίας με θέμα:: 

«Ευαλωτότητα – προστασία» 

A’ Φάση: Ανάγνωση φωτογραφιών  
Στην πρώτη φάση προβάλλονται φωτογραφίες με θεματική το ζήτημα των προσφύγων και το 

θέμα της ευαλωτότητας στην παιδική ηλικία. Οι φωτογραφίες που επιλέγονται είναι από τον χώρο 

της φωτοδημοσιογραφίας και συγκεκριμένα οι φωτογραφίες της Dorothea Lange, 1936, «Migrant  
Mother» και η φωτογραφία του Γιάννη Μπεχράκη, 2015, «Πατέρας σούπερμαν».  

Η ανάγνωση των οπτικών κειμένων, φωτογραφιών πραγματοποιείται μέσω κατευθυντικών 
ερωτήσεων στο σύνολο της τάξης που αφορούν σε αυτό που όρισε ο Panofski ως πρωταρχικό ή 
φυσικό νόημα και η Rose ως τεχνολογική & συνθετική προοπτική.   

 

Κατηγορία  Θεωρία Ερωτήσεις 

Τεχνολογική 
προοπτική 

Rose Τι βλέπετε στις φωτογραφίες; 
Έχετε δει ανάλογες εικόνες στην καθημερινότητά 

σας; 
Tι απεικονίζουν οι φωτογραφίες;  

πρωταρχικό ή 

φυσικό νόημα 

Panofski 

Συνθετικη 
προοπτική 

 
 

 
 
 

Rose  Ποιά είναι η κυρίαρχη φιγούρα στις φωτογραφίες; 
Σε τι σχήμα είναι τοποθετημένες οι ανθρώπινες 

φιγούρες;  
Ποιά χρώματα κυριαρχούν; 

Πώς θα περιγράφατε την εσωτερική δομή της 
φωτογραφίας;  
Τί βρίσκεται στο κέντρο και γιατί;  
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 Οι φωτογραφίες συνομιλούν μορφολογικά; 

Συνομιλούν θεματικά;   

Πίνακας 1.  Φάση Α’ Μοντέλα ανάγνωσης φωτογραφιών- δόμηση ερωτήσεων 

 
Β΄ Φάση: Διακαλλιτεχνική ανάγνωση – Συνομιλία πολυτροπικών κειμένων 

Στη δεύτερη φάση διερευνώνται οι σχέσεις που αναπαρίστανται, καθώς και οι κοινωνικές 
δομές στις οποίες αντιστοιχούν. Ο διάλογος των φωτογραφιών φωτίζει το θέμα τηε παιδικής 
ευαλωτότητας σε συνθήκες μετανάστευσης. Επιπλέον εμβάθυνση επιχειρείται με την αξιοποίηση του 

λεκτικού κειμένου, ενός ποιήματος του Μπέρτλοτ Μπρέχτ,  « Για τον όρο Μετανάστης».  

 

Κατηγορία  Θεωρία Ερωτήσεις 

Κοινωνική 

προοπτική 

Rose Σε ποιά ομάδα ανήκουν οι εικονιζόμενοι/-ες; 

Τί είδους σχέσεις αναπαρίστανται; 
Αυτοί που απεικονίζονται στις φωτογραφίες 
αποτελούν ομάδα πλειοψηφίας ή μειοψηφίας; Από 

ποιά στοιχεία της φωτογραφίας αντλείτε στοιχεία 
για την απάντησή σας;  

 

Συμβατικό νόημα Panofski 

 
Εσωτερικό νόημσ 

 
 
 

 
 

Panofski Πως νοιώθουν οι πρωταγωνιστές;  
Ποιά είναι τα δικά σας συναισθήματα;  

Μπορείτε να ταυτιστείτε με κάποιο πρόσωπο στην 
φωτογραφία;  
Έχετε νοιώσει συναίσθημα αβοηθησίας;  

Έχετε υπάρξει προστάτης σε κάποια συνθήκη; 
Πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε;   
 

 
Γ΄φάση: Παραγωγή/ διακαλλιτεχνικός διάλογος. 
 

 Στη Γ΄ φάση δίνονται κείμενα οπτικά ή λεκτικά με στόχο την παραγωγή άλλων κειμένων, 
λεκτικών ή εικαστικών που θα συνομιλούν με αυτά. Τα παραγόμενα κείμενα είναι δυνατόν είναι 

ζωγραφική, κολάζ ή λεκτικά κείμενα.  
Μια άλλη μορφή παραγωγής κειμένων και ενεργοποίησης είναι η συμμετοχική φωτογραφία, 

όπου η μαθητές έχουν τη δυνατότητα να τραβήξουν φωτογραφίες και μέσω των φωτογραφιών να 

υπάρξει ένας εικαστικός διάλογος ή διάλογος λόγου- εικόνας. 
Η στόχευση τοποθετείται στη διερεύνηση του εαυτού, στην αναπαράσταση των πεποιθήσεων, 

στη μετουσίωση του συναισθήματος και και του τρόπου  νοηματοδότησης τον κόσμου και τον εαυτού 
τους.  
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3.3. Αποτελέσματα  

 
 

Αλυσίδες και φόβοι την αιχμαλωτίζουν.  

Εμπόδια και πεθαμένα όνειρα μπροστά της. 

Κανένας δεν της δίνει ευκαιρίες να αναδείξει  

τα πάθη της.  

Κανείς δε την καταλαβαίνει. 

Διότι έτυχε να γεννηθεί εκεί. 

           Β.Ε.  

 

Σ’ ένα κόσμο που αλλάζει διαρκώς και που 

αξίες χάνονται,  

εκείνη κάθεται και ονειρεύεται 

το μέλλον της.  

Κι ας γνωρίζει ότι θα παραμείνει εκεί,  

χαραγμένο στην ψυχή της χωρίς να 

περάσει στιγμή από τα μάτια της.  

Κι ας γνωρίζει ότι δε θα κατάφερνε να 

αλλάξει το πεπρωμένο της και όσα έφτασαν 

κοντά της ως δεδομένα 

Δ.Γ.  

Απλά γιατί; 

Γιατί; 

Γιατί να υπάρχουν τα συρματοπλέγματα; 

Ματώνει η καρδιά να βλέπεις παιδιά  

πίσω απ’ τα συρματοπλέγματα. 

Γιατί να υπάρχει πόλεμος; 

Επειδή οι βολεμένοι ξεβολεύτηκαν; 

Σταματήστε πια με τον πόλεμο! 

Ωραίο παιχνίδι βρήκατε! 

Σταματήστε! 

Δώστε φτερά στην ειρήνη, 

στον χρυσό ήλιο 

και στο ασημένιο φεγγάρι. 

Δώστε φτερά στην ελευθερία 

και στη ζωή. 

Ε.Π. 

 

Όρθια είμαι στο μπετόν, κοιτώ πέρα απ’ το 

πλέγμα 

Και τότε τι αντίκρισα, μια φίλη  

που μου κάνει νεύμα 

Τότε ευθύς τα σύνορα, τρέχω  

και προσπερνάω 

Τη ζωή μου όμορφα θέλω να την περνάω  

παντού στον κόσμο υπάρχει ελπίδα, 

κι όχι κάποια αλυσίδα, 

που προδίδει τη σκλαβιά 

Και τώρα τη ζωή μου, τη βλέπω πάντα με μάτι 

καλό 

Γιατί ξέρω πως πάντα, πρέπει να χαμογελώ. 

 

Γ.Ο. 

 

4. Συμπεράσματα 

Οι μαθητές/-τριες μέσα από την κριτική ανάγνωση και τη συνομιλία με τις φωτογραφίες 
δύνανται να: 

διεισδύσουν στον κόσμο και στο πολιτισμικό περιβάλλον, από το οποίο έχει αποσπασθεί το 

φωτογραφικό στιγμιότυπο, και να διαβάσουν πίσω και πέρα από τα φαινόμενα. 
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αρθρώσουν την προσωπική τη «φωνή» τους και να συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους 
θέση σε κρίσιμα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα.  

εκφράσουν τις πεποιθήσεις και την ιδεολογία τους σχετικά με κοινωνικά ζητήματα που 

αφορούν το φύλο, τη φυλή, τα κοινωνικά στερεότυπα, τις κοινωνικές ανισότητες.  
συνδέσουν τη λέκτική με την εικαστική έκφραση. 

δημιουργήσουν έργα λεκτικά και εικαστικά που να συνομιλούν με τις φωτογραφίες. 
καταστήσουν «ορατές» και επικοινώνησαν θέσεις, απόψεις, προβληματισμούς που βρισκόταν 

στην αφάνεια. 

Έγινε κατανοητό από τον διάλογο και από τα αποτελέσματα του εργαστηρίου 
δημιουργικότητας ότι οι φωτογραφίες δύνανται να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο αμφισφητησης 

της υπάρχουσας κατάστασης και κινητοποίησης για την κοινωνική αλλαγή.  
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Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 
 

Παπαγάλου Φωτεινή Ε.  

MSc, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

 

Βορβή Ιωάννα Π.  

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 

 

Περίληψη  

Η εκπαίδευση είναι σημαντικός κοινωνικός θεσμός, στον οποίο η πρόσβαση των παιδιών 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Ε.Κ.Ο.) πολλές φορές δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και 
οικονομικών προβλημάτων είτε γιατί προβάλλονται τυπικά εμπόδια στη φοίτησή τους. Ωστόσο, το 

σχολείο αποτελεί μέσο ενδυνάμωσης ευάλωτων ομάδων, καθώς επηρεάζει την εξέλιξη του μαθητή 
γνωστικά, κοινωνικά, ηθικά, παρέχει εφόδια πρόσβασής του στην αγορά εργασίας και συντελεί στη 
διαμόρφωσή του ως πολιτικά αυτόνομου και υπεύθυνου πολίτη. 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην εκπαίδευση παιδιών Ε.Κ.Ο. και ειδικότερα παιδιών 
προσφύγων, στα προβλήματα που παρατηρούνται σε αυτόν τον τομέα και στην αντιμετώπισή τους, 

καθώς και στον ρόλο του σχολείου στην ενίσχυση των παιδιών αυτών. Στόχος είναι να αναδειχθεί η 
συμβολή του σχολείου ως ασπίδας κατά του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την παροχή γνώσης, 
παιδείας και αξιακής ενδυνάμωσης, διαμόρφωσης δημοκρατικού κλίματος ασφάλειας και σεβασμού 

και διαδικασιών κοινωνικοποίησης.  
 

Λέξεις κλειδιά: ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πρόσφυγες, σχολείο, συμπεριληπτική 
εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ε.Κ.Ο.) του πληθυσμού, οι οποίες έχουν περιορισμένη ή 
καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά όπως είναι αυτά της εκπαίδευσης, του 

συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, της συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι, δυσκολεύονται ή 
αδυνατούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική 
ζωή και οδηγούνται συνήθως στην οικονομική ανέχεια και στην περιθωριοποίηση (Τσιάκαλος, 

1998). Η κοινωνικο-οικονομική προέλευση, το πολιτισμικό και γλωσσικό κεφάλαιο, η εθνοτική 
καταγωγή, ο βαθμός εξοικείωσης με το θεσμοθετημένο πρότυπο σχολικής μάθησης και την κυρίαρχη 

κουλτούρα συνιστούν συνήθως τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα παιδιά αυτών των ομάδων 
(Σφυρόερα, 2004, Gewirtz, Gribb, 2011).  
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Το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην εκπαίδευση εμπεριέχεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 (άρθρο 26) και αργότερα στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989). Μέσω των 54 άρθρων της, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού θέτει τα πρότυπα για την ευημερία όλων των παιδιών σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής 
τους, ανεξαρτήτως φύλου, προέλευσης, θρησκείας, αναπηρίας (UNICEF, Σύμβαση για τα 

δικαιώματα του παιδιού). Κατά το άρθρο 28 (Νόμος 2101/1992 - ΦΕΚ 192/Α/2-12-1992 Κύρωση 
της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα τον παιδιού) η άσκηση του δικαιώματος  στην εκπαίδευση 
γίνεται προοδευτικά και στη βάση της ισότητας των ευκαιριών. Επιπλέον, ορισμένοι από τους 17 

στόχους, οι οποίοι είναι γνωστοί ως «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης» που υιοθετήθηκαν από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2015, έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη διασφάλιση της ισότητας 

και την ευημερία όλων των παιδιών. Ενδεικτικά αναφέρονται ο στόχος 4 για την απόκτηση ποιοτικής 
εκπαίδευσης και ο στόχος 10 για λιγότερες ανισότητες, που  εστιάζεται μεταξύ άλλων στην 
ενδυνάμωση και προαγωγή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης όλων (Ηνωμένα 

έθνη, στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης). 
Η εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα µας συνάδει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με την αποδοτικότητα, την ποιότητα στην εκπαίδευση και  τον 
ρόλο της ποιοτικής εκπαίδευσης στην κοινωνική ενσωµάτωση (Σταµέλος, Βασιλόπουλος, 2004; 
Παπαδάκης, 2016). Ο τρόπος διαχείρισης και αντιμετώπισης των παιδιών Ε.Κ.Ο. από την πολιτεία   

κινείται  στο πλαίσιο της εξασφάλισης διαδικασιών που προάγουν την άμβλυνση των ανισοτήτων 
και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού γι’ αυτές τις ομάδες του μαθητικού πληθυσμού. Στην 

κατεύθυνση αυτή, λαμβάνονται εξειδικευμένα μέτρα και εκπαιδευτικές πρακτικές πρόληψης, 
παρέµβασης και αντιστάθμισης, όπως η διαπολιτισμική προσέγγιση και η  δημιουργία Ζωνών 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.). Ζητούμενα είναι η ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση στο 

σχολείο, η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, η διευκόλυνση της συμμετοχής των παιδιών αυτών στo 
καθημερινό σχολικό πρόγραμμα, η μείωση της μαθητικής διαρροής, με γενικότερο σκοπό τη 
δημιουργία μιας κοινωνίας αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, που εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή 

και την αρμονική συμπόρευση όλων. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων, η 
φοίτηση των  οποίων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί μία πραγματικότητα, δεν 

θεωρείται μόνο ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και σημαντική προϋπόθεση για την ένταξή τους στο νέο 
κοινωνικό περιβάλλον, καθώς ο ρόλος του σχολείου είναι καθοριστικός τόσο για την παροχή 
γνώσεων, όσο και για την κοινωνική ενσωμάτωση και τη συναισθηματική τους ενδυνάμωση.  

Η εργασία αναφέρεται στην εκπαίδευση παιδιών Ε.Κ.Ο. και ειδικότερα των παιδιών 
προσφύγων, η φοίτηση των οποίων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται να υποστηριχθεί 

με κατάλληλη διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται σε αυτόν τον 
τομέα. Σκοπός είναι να αναδειχθεί η συμβολή που μπορεί να έχει το σχολείο όταν, μέσα από την 
παροχή γνώσης, παιδείας και διαδικασιών κοινωνικοποίησης σε κλίμα σεβασμού των δημοκρατικών 

αξιών και αλληλεγγύης, παρέχει αξιακή ενδυνάμωση και λειτουργεί ως ασπίδα κατά του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Με τα παραπάνω μέσα, το σχολείο μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχικότητα και να 

διευκολύνει την αποδοχή της ετερότητας, στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας αλλαγής 
νοοτροπίας και στάσεων απαλλαγμένων από στερεότυπα και προκαταλήψεις. 

Η υποστηρικτική και προστατευτική λειτουργία του σχολείου έχει ιδιαίτερη σημασία κατά την 

τρέχουσα εκπαιδευτική συγκυρία, καθώς, λόγω της πανδημίας, οι επιπτώσεις στην εκπαίδευση 
παιδιών με ευαίσθητο κοινωνικό προφίλ είναι αναμφίβολα πιο έντονες. Οι μαθητές Ε.Κ.Ο. και 

ειδικότερα οι πρόσφυγες στους οποίους αναφερόμαστε, έχουν σήμερα λιγότερες ευκαιρίες μάθησης, 
καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης ή ακόμη και αποκλεισμού τους από την εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
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2. Η ένταξη των παιδιών προσφύγων στο σχολείο 

2.1. Χαρακτηριστικά των παιδιών προσφύγων 

Τα παιδιά πρόσφυγες έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την προσφυγική 

εμπειρία (πιθανή τραυματική εμπειρία του πολέμου ή και του προσφυγικού ταξιδιού) και με τη 
σχολική τους εμπειρία. Πολλά από τα παιδιά αυτά απέχουν μεγάλο διάστημα από την εκπαιδευτική 

διαδικασία έχοντας μάλιστα φοιτήσει ελάχιστα κατά το παρελθόν σε τυπικό σχολείο, άλλων η 
φοίτηση ήταν διακοπτόμενη και κάποια από αυτά μπορεί να μην έχουν φοιτήσει ποτέ, αν και είναι 
σε ηλικία άνω των 6 ετών, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες ένταξης  εκ νέου 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως προς τη διαμονή τους, περιορισμένος είναι ο αριθμός 
προσφυγοπαίδων που ζουν με την οικογένειά τους στον αστικό ιστό. Ο μεγαλύτερος αριθμός των 

προσφύγων παραμένει στα κέντρα φιλοξενίας και για τους περισσότερους από αυτούς η προοπτική 
να μετεγκατασταθούν σε άλλη χώρα είναι βασικό ζητούμενο. Τα παραπάνω στοιχεία διαφοροποιούν 
σημαντικά τα παιδιά των προσφύγων από τα παιδιά των αλλοδαπών και παλιννοστούντων που 

εγγράφονταν στα ελληνικά σχολεία τα προηγούμενα χρόνια (Τρούκη, Δοκοπούλου, 2019). 
Η μη συστηματική σχολική φοίτηση ή/και η μακρά απουσία από το σχολείο των προσφύγων 

μαθητών σε συνδυασμό με τη μηδενική ή ελάχιστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και την 
περιορισμένη έως ελάχιστη εμπειρία χρήσης αλφαβητικής γραφής, η ποικιλία γλωσσών (π.χ. 
Ουρντού, Φαρσί κ.λ.π.) αλλά και οι ελλείψεις στη γνώση της μητρικής γλώσσας καθιστούν  ιδιαίτερα 

απαιτητική και δύσκολη την εκπαιδευτική ένταξή τους καθώς και την παρακολούθηση και 
ενασχόλησή τους με τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου. 

Οι δυσκολίες πρόσβασης και φοίτησης στο σχολείο συνδέονται, επίσης, με ζητήματα που 
συνδέονται με τον τόπο διαμονής. Ειδικότερα, παιδιά που ζουν σε δομές φιλοξενίας διάσπαρτες σε 
απομακρυσμένες περιοχές της ενδοχώρας έχουν περιορισμένη πρόσβαση  στο σχολείο λόγω των 

εμποδίων στη μετακίνησή τους από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία. Επιπλέον, παιδιά στα 
Κέντρα Ανοιχτής Φιλοξενίας αλλά και αυτά που διαβιούν στον αστικό ιστό βρίσκονται συχνά 
αποκλεισμένα λόγω του υγειονομικού αποκλεισμού εξαιτίας της πανδημίας.  

2.2. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

Οι ρυθμίσεις για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και οι ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των 

προσφύγων (άρθρο 38) περιλαμβάνονται στον Νόμο 4415/2016, Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159 Α/6-9-16). Στα άρθρα 20 
και 21 καταγράφονται οι σκοποί και τα μέσα της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στους οποίους 

μεταξύ άλλων προβλέπεται η εγγραφή των παιδιών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση σε 
σχολεία μαζί με παιδιά γηγενών, η ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου στη βάση 

του σεβασμού των δημοκρατικών αξιών και των δικαιωμάτων του παιδιού και η αντιμετώπιση των 
αρνητικών διακρίσεων που δημιουργούνται με βάση τις πολιτισμικές διαφορές, την ξενοφοβία και 
τον ρατσισμό. Με το άρθρο 38 του ίδιου νόμου ιδρύθηκαν Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης 

Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), οι οποίες λειτουργούν είτε εντός των κέντρων φιλοξενίας είτε εντός των 
σχολικών μονάδων κατά το απογευματινό πρόγραμμα, με εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

είκοσι (20) ωρών (τέσσερις ώρες ημερησίως), που καλύπτει τη διδασκαλία της ελληνικής, των 
μαθηματικών, των αγγλικών και των Νέων Τεχνολογιών, ενώ περιλαμβάνει καλλιτεχνικές και 
αθλητικές δραστηριότητες. Ως εκπαιδευτικό σχήμα οργανώθηκαν στη βάση ενός ανοιχτού 

προγράμματος σπουδών που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών 
προσφύγων, ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη σχολική τους επιτυχία στο 

μέλλον είτε στο ελληνικό είτε σε άλλο εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, ιδρύθηκαν τάξεις Υποδοχής 
(Τ.Υ.) ΖΕΠ σε Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια. Σύμφωνα με την πιο 
πρόσφατη εγκύκλιο (Αρ. πρωτ.: 102635/ ΓΔ4 / 31- 07 -2020), με τη λειτουργία των τάξεων αυτών 

επιδιώκεται μεταξύ άλλων η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών 
προερχόμενων από Ε.Κ.Ο., η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, κυρίως στον γραμματισμό 
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αλλά και στον αριθμητισμό, η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και την αποτελεσματική ένταξη των 
μαθητών. Γενικός σκοπός της φοίτησης στην Τ.Υ. είναι η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως 
δεύτερης γλώσσας, ώστε οι μαθητές να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο σε 

βαθμό που να τους επιτρέπει να ενταχθούν σταδιακά πλήρως στην κανονική τάξη. 
Το 2017 εκπονήθηκαν από το Ι.Ε.Π. Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας στις Τ.Υ. Ι ΖΕΠ όπου φοιτούν παιδιά πρόσφυγες (Ανοικτό Πρόγραμμα Σπουδών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αριθ. πρωτ.: Φ1/181945/Δ1/ 26-10-2017 και Ανοικτό Πρόγραμμα 
Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αριθ. πρωτ.: 660 /ΓΔ4/03-01-2018), τα οποία λαμβάνουν 

υπόψη τα επίπεδα ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και τα χαρακτηριστικά του 
συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού. Είναι δομημένα σε θεματικές με βάση τις οποίες 

προσδιορίζονται τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και γύρω από τις οποίες χτίζεται η 
διδασκαλία του λεξιλογίου. Οι θεματικές κατευθύνουν τον εκπαιδευτικό στην επιλογή των 
γλωσσικών στοιχείων που θα διδάξει, ώστε αυτά να συνδυάζονται με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 

ανάγκες των μαθητών. Ακόμη, έχουν εκπονηθεί Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών για τις Δ.Υ.Ε.Π. 
για τις ηλικιακές ομάδες 6-12 ετών και 12 – 15 ετών (Δημοτικό - Γυμνάσιο) στα μαθήματα Ελληνική 

Γλώσσα, ΤΠΕ, Αγγλικά, Φυσική Αγωγή, Μαθηματικά και Αισθητική Αγωγή. Χρειάζεται να 
αναφερθεί ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. παρέχουν 
δυνατότητες υιοθέτησης της διαπολιτισμικής προσέγγισης και ευκαιρίες διαπολιτισμικής μάθησης 

και ενδυνάμωσης όλων των μαθητών, καθώς στις γενικές αρχές των Προγραμμάτων Σπουδών 
περιλαμβάνονται η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους μαθητές, 

η ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής 
κοινωνίας και η ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόσμιας ειρήνης και 
διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003:3734).  

Επιπλέον, για την υποστήριξη της διδασκαλίας της ελληνικής ως 2ης γλώσσας είναι διαθέσιμο 
από το Ι.Ε.Π. πλούσιο γλωσσικό εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

Σημαντικό και πολυδιάστατο είναι και το έργο που επιτελούν οι Συντονιστές Εκπαίδευσης 

Προσφύγων, οι οποίοι εργάζονται στα κέντρα φιλοξενίας (Άρθρο 77 - Νόμος 4547/2018). Μεταξύ 
άλλων ενημερώνουν τους πρόσφυγες για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ως βασικού μέσου 

κοινωνικής ένταξης, συντάσσουν εκθέσεις εκπαιδευτικών πεπραγμένων, καταρτίζουν καταστάσεις 
με τα στοιχεία ταυτότητας των παιδιών που θα φοιτήσουν, εποπτεύουν την ομαλή αποχώρηση και 
επιστροφή των μαθητών από και προς τα κέντρα φιλοξενίας, ενημερώνουν τους γονείς ή κηδεμόνες 

και διαμεσολαβούν για την επίλυση θεμάτων σχετικών με τη φοίτηση των μαθητών, σε συνεργασία 
με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων.  

Παρά την ύπαρξη ενός σχετικά ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου και πολιτικών για το 
ενταξιακό διαπολιτισμικό σχολείο, φαίνεται πως η πρόσβαση και η ομαλή φοίτηση των παιδιών 
αυτών επηρεάζεται από διάφορα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά είναι λειτουργικά, όπως  η μη 

έγκαιρη έναρξη και στελέχωση των τάξεων υποδοχής, η μη έγκαιρη αποστολή οδηγιών για τον τρόπο 
εγγραφής, καταγραφής απουσιών, αξιολόγησης των μαθητών κ.ά. Επίσης,  παρατηρούνται 

προβλήματα παιδαγωγικής φύσης όπως ζητήματα σχολικής διαρροής (ειδικότερα στη Β/θμια 
Εκπαίδευση), επικοινωνίας με τους γονείς - πρόσφυγες, διαμόρφωσης κλίματος αποδοχής και 
ένταξης, συνεργασιών και συντονισμού μεταξύ Μ.Κ.Ο., που έχουν την ευθύνη στέγασης, φροντίδας 

με τις εκπαιδευτικές δομές και υπηρεσίες. Επιπλέον, αρνητικό στοιχείο θεωρείται η έλλειψη 
συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των τάξεων υποδοχής και των εκπαιδευτικών των 

σχολείων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης 
γλώσσας. 

2.3. Ο ρόλος του σχολείου ως ασπίδα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού 

Κάθε σχολείο, είτε φοιτούν σ’ αυτό αλλοδαποί, ρομά ή μουσουλμάνοι μαθητές, είτε όχι, είναι 
εν δυνάμει διαπολιτισμικό, με την έννοια ότι οφείλει να καλλιεργεί μια συγκεκριμένη κουλτούρα που 

συνάδει με τις αρχές και τις αξίες αφενός του πολιτισμού μας και αφετέρου με αυτές της 
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συμπερίληψης και της διαπολιτισμικότητας (Νικολάου κ.ά., 2008). Στην κατεύθυνση αυτή 
απαραίτητο είναι να σχεδιάζονται και να προτάσσονται εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με 
διαπολιτισμικό χαρακτήρα. 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση επιδιώκει την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, τον 
διαπολιτισµικό σεβασµό, την καταπολέµηση του εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης καθώς και την 

ισοτιμία των πολιτισμών και την αποδοχή του μορφωτικού κεφαλαίου μαθητών διαφορετικής 
πολιτισμικής προέλευση (Essinger, 1991; Δαμανάκης, 2000). Η φιλοσοφία της διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης συνάδει με την αναγκαιότητα της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης, καθώς και οι δύο 

έχουν απώτερο σκοπό την ίση ανταπόκριση στη διαφορετικότητα του µαθητικού πληθυσμού 
(Γεροσίµου, 2014).  

Βασική επιδίωξη του σύγχρονου σχολείου είναι η «εκπαίδευση για όλους» με την παροχή του 
κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου, προκειμένου να εντοπιστούν και να περιοριστούν 
προκατειλημμένες στάσεις και στερεότυπα, να δημιουργηθούν φιλόξενες κοινότητες, να 

διαμορφωθεί, μια ενταξιακή κοινωνία και να επιτευχθεί η εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. 
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι αναγκαία η δημιουργία θετικού σχολικού 

κλίματος με την οικοδόμηση συνεργατικών σχέσεων, δημιουργικής επικοινωνίας, εκτίμησης και 
εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και των μαθητών μεταξύ τους, το οποίο επιτρέπει 
να αξιοποιούνται οι ιδιαίτερες ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες και το πολιτισμικό κεφάλαιο όλων 

των μαθητών και παρέχει ασφαλές περιβάλλον για την έκφραση απόψεων, σκέψεων και 
συναισθημάτων. 

Για όλα τα παιδιά Ε.Κ.Ο. και ειδικότερα για τους πρόσφυγες, το σχολείο καλείται να προσφέρει 
ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, σεβασμό και αποδοχή της ταυτότητάς τους, συστηματική διδασκαλία 
της ελληνικής ως 2ης γλώσσας και παράλληλα να συμβάλλει στην  ανάπτυξη οικουμενικών αξιών 

και διαπολιτισμικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Νικολάου, 2008). Σημαντική είναι η παροχή 
κατάλληλων ευκαιριών, ώστε να αξιοποιείται το δυναμικό τους μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές 
διαδικασίες, όπως η διαφοροποιημένη διδασκαλία και η διαμόρφωση ενός ευέλικτου προγράμματος 

μαθημάτων με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε πρωτεύουσα θέση. 
Αναμφίβολα καθοριστικός παράγοντας για την πρόοδο των  προσφύγων μαθητών στο σχολείο, 

τη σχολική τους επιτυχία και την επιτυχή ένταξή τους στην κοινωνία της χώρας υποδοχής αποτελεί 
η εκμάθηση της ελληνικής. Είναι αυτονόητο ότι η υψηλότερη δυνατή επάρκεια στην κυρίαρχη 
γλώσσα είναι προϋπόθεση για την πρόοδο και επιτυχία κάθε παιδιού στην χώρα υποδοχής. Η 

εκμάθηση της ελληνικής ενισχύει τις διαπροσωπικές τους επαφές και τη δυνατότητα να κατανοούν, 
να μελετούν και να εμπλέκονται ενεργά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, τη συνέχιση της φοίτησής 

τους στις ανώτερες και ανώτατες βαθμίδες της εκπαίδευσης και την επαγγελματική τους πορεία. Στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης των παιδιών κατά την εκμάθηση της ελληνικής προτείνεται να δίνονται 
περισσότερες ευκαιρίες για επανάληψη και εξάσκηση, να είναι πιο σαφής η ανάλυση και επεξήγηση 

εννοιών, συχνότερη η χρήση εποπτικού υλικού, να  υπάρχει δομημένη και «ευαίσθητη» διερεύνηση 
των γνώσεων που έχουν, να προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες για ελεγχόμενη αλληλεπίδραση 

μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή αλλά και μεταξύ μαθητών, να προβλέπεται περισσότερος χρόνος 
για να εσωτερικεύσουν τα δομικά σχήματα της γλώσσας-στόχου. 

Κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο οι πρόσφυγες μαθητές εκτός από την εκμάθηση της 

γλώσσας χρειάζεται να αποκτήσουν γενικότερες γνώσεις και να αναπτύξουν ικανότητες και 
δεξιότητες απαραίτητες για την ένταξή τους στην κοινωνία και στη μετέπειτα ζωή τους, όπως η 

δημιουργική και κριτική σκέψη, η υπευθυνότητα, η πρωτοβουλία και η δημοκρατική συμπεριφορά. 
Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούνται μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις όπως η 

ομαδοσυνεργατική και η βιωματική προσέγγιση, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες όλων των παιδιών. 

Διδακτικές προσεγγίσεις αυτής της μορφής συμβάλλουν στην ενεργοποίηση των μαθητών που δεν 
συμμετέχουν στη διδακτική διαδικασία, και, επιπλέον, διευκολύνουν την κατανόηση του μαθήματος 

και την αποτελεσματική επικοινωνία μέσα και έξω από την τάξη (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008). 
Έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η οποία εξασφαλίζει τη 
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συνεκπαίδευση μαθητών και παρέχει ένα μαθησιακό περιβάλλον στήριξης, ευνοϊκό για την ένταξη 
και την ενίσχυση των προσφύγων μαθητών (Ματσαγγούρας, 2008, Coehlo, 2007) . 

Αξιοποιούνται, επίσης, συμμετοχικές ομαδοσυνεργατικές τεχνικές όπως η δραματοποίηση και 

το παιχνίδι ρόλων, η χρήση οπτικοακουστικού υλικού και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), η αξιοποίηση των  οποίων ενισχύει την πραγμάτωση ευρέος φάσματος 

στόχων της σύγχρονης διδακτικής και συμβάλλει στη δημιουργία επικοινωνιακού περιβάλλοντος, 
στο πλαίσιο του οποίου ο μαθητής έρχεται σε επαφή με πολλαπλά σημειωτικά συστήματα 
(Κουτσογιάννης, 2000).  

 Με τις παραπάνω διδακτικές προσεγγίσεις επιτυγχάνεται η ανάπτυξη συλλογικού και 
ομαδοσυνεργατικού πνεύματος και κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Επίσης, 

διαμορφώνεται ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον, προκειμένου οι μαθητές πρόσφυγες να 
διευκολύνονται στην οργάνωση των ιδεών τους και στην αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των  
δραστηριοτήτων που τους ανατίθενται, με τελική επιδίωξη την αυτόνομη μάθησή τους εντός και 

εκτός σχολείου.  
Σε ένα τέτοιο σχολικό πλαίσιο ενισχύονται, ακόμη, η αυτοαντίληψη, αυτοεικόνα, 

αυτοεκτίμηση των μαθητών, που αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη μάθηση και τη σχολική 
επιτυχία αλλά και την επιτυχία σε ποικίλους τομείς εκτός σχολείου. Στην ανάπτυξη θετικής 
αυτοεκτίμησης βοηθά και η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού (Τσίγκα, Νάσαινα, 2012). Ο 

εκπαιδευτικός με τη στάση του και σωστούς χειρισμούς μπορεί να βοηθήσει έναν μαθητή με χαμηλή 
σχολική αυτοεκτίμηση κινητοποιώντας τον, αναθέτοντάς του πρωτοβουλίες και ευθύνες, τονίζοντας 

τα θετικά στοιχεία της συμπεριφοράς του και επαινώντας τις προσπάθειές του. Είναι επίσης 
σημαντικό να βοηθήσει το παιδί να ανακαλύψει τις ικανότητες και τα ταλέντα του.   

Επιπλέον, αξίζει να επισημανθεί ότι η καθημερινότητα του σχολείου  είναι σημαντική τόσο για 

τα παιδιά όσο και για την υπόλοιπη οικογένεια, την οποία βοηθάει να βρίσκεται σε μια 
«κανονικότητα» και σε ένα πρόγραμμα, το οποίο έχουν ανάγκη οι προσφυγικοί πληθυσμοί,  
προκειμένου να αμβλυνθούν οι ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 

Είναι γεγονός ότι στην εποχή της πανδημίας η τηλεκπαίδευση αποτέλεσε το μόνο πρόσφορο 
μέσο για τη συνέχιση του εκπαιδευτικού έργου. Ωστόσο, για πολλούς μαθητές Ε.Κ.Ο. και ιδιαίτερα 

για τους πρόσφυγες που διαβιούν σε δομές φιλοξενίας παρατηρήθηκαν μεγάλες δυσκολίες, με 
αποτέλεσμα να αποκοπούν πλήρως από την επαφή με το σχολικό περιβάλλον, καθώς δεν 
συμμετείχαν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Έτσι, στερήθηκαν ένα ενθαρρυντικό και 

εμπλουτισμένο περιβάλλον, ευκαιρίες μάθησης, κοινωνικές σχέσεις, δράση και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, επαρκή διατροφή καθώς και προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που 

προσφέρονται μέσω των σχολείων.  Όπως ισχύει και για το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού, σε 
συνθήκες τηλεκπαίδευσης, ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι μαθητές που δεν έχουν ανεπτυγμένες 
ψηφιακές δεξιότητες, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και επαρκή γονική υποστήριξη. Οι μαθητές αυτοί 

χρειάζονται συστηματική υποστήριξη, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος μη επιστροφής τους στο 
σχολείο και συνακόλουθα η απώλεια των ωφελειών που  είχαν αποκτήσει από τη φοίτησή τους στο 

σχολείο (United Nations, 2020).  
Επομένως, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διασφάλιση της επανένταξης των παιδιών   

Ε.Κ.Ο. στο σχολείο και στην αποφυγή σχολικής διαρροής. Όσον αφορά τα παιδιά προσφύγων, θα 

πρέπει να εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες επαναφοίτησής τους στις Τάξεις Υποδοχής και στις 
τυπικές τάξεις και να υποστηριχθούν από το εξειδικευμένο προσωπικό (σχολικούς ψυχολόγους, 

κοινωνικούς λειτουργούς) που έχει τοποθετηθεί στο σχολείο. 

3. Συμπεράσματα - προτάσεις 

Αναφορικά με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμική 

τάξη με πρόσφυγες μαθητές, σημαντικό ρόλο έχουν παράμετροι όπως ο βαθμός κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικότητας, καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

λαμβάνουν υπόψη κατά τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας την 
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παράμετρο της διαπολιτισμικής διάστασης. Για τους λόγους αυτούς αναδεικνύεται αναγκαιότητα 
επιμόρφωσης, ώστε να υπάρχει συστηματική ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το σχετικό θεσμικό 
πλαίσιο και να εφαρμόζονται κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Reyna, 2000).   
Για την ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών Ε.Κ.Ο. και των προσφύγων 

προτείνεται τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και τα διδακτικά εγχειρίδια να έχουν ενισχυμένη 
διαπολιτισμική διάσταση. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η διαπολιτισμική προσέγγιση μπορεί να 
εφαρμοστεί σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών, αρκεί οι εκπαιδευτικοί να είναι ευαισθητοποιημένοι και 

να διαθέτουν την απαιτούμενη κατάρτιση, ώστε με κατάλληλες παρεμβάσεις και αναφορές η 
διδασκαλία να αποκτά διαπολιτισμική διάσταση. 

Ο ρόλος της συνεργασίας των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικός για τη δημιουργία ενός 
θετικού σχολικού κλίματος, σημαντικού στην εκπαίδευση των προσφύγων (Πασιαρδή, 2001).  Οι 
εκπαιδευτικοί ενός σχολείου είναι σημαντικό να μοιράζονται τις εμπειρίες της διδακτικής πράξης, 

τις δυσκολίες και τις επιτυχίες τους, να συζητούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους 
μαθητές τους και να συναποφασίζουν κοινούς τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης. Επίσης, 

σημαντική είναι η συνεργασία του σχολείου με γονείς πρόσφυγες με τη συνδρομή διερμηνέων για 
περισσότερο ολιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης των παιδιών τους, προκειμένου αυτή να είναι 
αποτελεσματική. 

 Η παρούσα εκπαιδευτική συγκυρία, που διαμορφώθηκε από την υγειονομική κρίση,  
δημιούργησε  δυσκολίες πρόσβασης των προσφύγων στην τηλεκπαίδευση και  επομένως έλλειψη 

επαφής τους με την εκπαιδευτική διαδικασία. Ως εκ τούτου θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ομαλή 
επανένταξή τους στις σχολικές τάξεις. Ακόμη, θεωρείται χρήσιμο να ανιχνευτούν εξατομικευμένα 
για κάθε μαθητή οι πιο σημαντικές επιπτώσεις της απομάκρυνσής του από το  σχολείο, τόσο οι 

ψυχοκοινωνικές όσο και εκείνες που αφορούν τα μαθησιακά του κίνητρα.  
Καταλήγοντας, εκτιμάται ότι προϋπόθεση για την ύπαρξη ενός  συμπεριληπτικού σχολείου, 

είναι να διασφαλίζει η εκπαίδευση ευκαιρίες και δυνατότητες για μάθηση και κοινωνική ένταξη για 

όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές «αποσκευές» τους. Κατά τις εκπαιδευτικές 
διαδικασίες καθοριστική θεωρείται η αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών όλων των παιδιών και 

η προώθηση συνεργατικών, ολιστικών διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας με έμφαση στις 
ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα όλων των παιδιών. Χρειάζεται, επίσης, ενημέρωση της 
εκπαιδευτικής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας, εξοικείωση των γονέων με τη διαφορετικότητα 

των μαθητών και δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο, το σπίτι και την 
κοινότητα. 
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
Δήμου Πασχάλης 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 - Διευθυντής Σχολικής Μονάδας 
 

Σαπίδης Παναγιώτης 

Διευθυντής δημοτικού σχολείου, ΜΔΕ στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 
 

Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης Προγραμμάτων 
Σύγχρονης κι Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και τα ζητήματα διδασκαλίας που 

προέκυψαν, ως προς τις ευάλωτες ομάδες μαθητών κατά την περίοδο Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020. 
Αξιοποιήθηκαν συνολικά τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριοτητάς μας με τα 

στοιχεία της συμμετοχικής παρατήρησης - εμπειρίας εφαρμογής, μέσα από τη συγκριτική 
«αντιπαράθεση» της επισκόπησης των καταγραφών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο εγγράφων 
και των εγκυκλίων. 

Επικουρικά η συστηματική παρατήρηση όλων των φαινομένων στη χρονική εξέλιξή τους 
σύμφωνα με τις αρχές της ερευνητικής δεοντολογίας και του απαραίτητου αναστοχασμού, μας δίνει 

τη δυνατότητα, για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα ζητήματα υλικοτεχνικής υποδομής και τον 
τρόπο αντιμετώπισης από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών – 
μαθητών στη σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη διδασκαλία (Bozkurt, 2020, Zawacki-Richt et al. 

2019). 
 

Λέξεις κλειδιά: Ενιαία Εκπαίδευση, Ευάλωτες ομάδες μαθητών, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
, σύγχρονη – ασύγχρονη διδασκαλία     

1. Εισαγωγή 

        Από τις 13 Μαρτίου 2020 βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα ομάδας σχολείων από τη 
Μαγνησία και την Πιερία με θέμα: «Η κριτική θεώρηση της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σε σχέση 

με τις ευάλωτες ομάδες μαθητών», καθώς από εκείνη την ημερομηνία μέχρι και σήμερα τα σχολεία 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής της δια ζώσης διδασκαλίας και η 
διδασκαλία πραγματοποιείται μέσω της ασύγχρονης, αρχικά, και στη συνέχεια της σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης σε τρεις χρονικές φάσεις , περίπου για 90 διδακτικές ημέρες (Γερμανός, 2005). 
Από την έναρξη της πανδημίας βασική θέση όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήταν ότι η διά 

ζώσης διδασκαλία δεν μπορεί να υποκαθίσταται από την τηλεκπαίδευση και ότι η τελευταία αποτελεί 
λύση ανάγκης, καθώς δημιουργεί σοβαρά ζητήματα μορφωτικών ανισοτήτων (Flores & Gago, 2020). 

https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-education-during-covid-19-and-beyond
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Με βάση μας αυτή τη θέση εξετάζουμε την πραγματικότητα, όπως αποτυπώνεται στα σχολεία μας 
καταγράφοντας τα όποια θέματα προκύπτουν καθώς και μια σειρά από προτάσεις προκειμένου να 
αμβλυνθούν οι ανισότητες και να υπάρξει ομαλή επιστροφή των μαθητών/τριών στη δια ζώσης 

διδασκαλία, με όσο το δυνατόν μικρότερο μορφωτικό κόστος και όσο γίνεται μεγαλύτερη 
υγειονομική ασφάλεια (UNESCO, 2020a, UNESCO 2020b). Στοιχεία που απαιτούν πρόσβαση σε 

δοκιμασμένα εργαλεία μάθησης και σε ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό/διδακτικό υλικό που 
αποτελεί τον κύριο µοχλό της διαδικασίας της διδασκαλίας (Λιοναράκης, 2001). 

Είναι σημαντικό να καταγραφεί η πλούσια βιβλιογραφία που αναπτύχθηκε με απίστευτα  

γρήγορους ρυθμούς γύρω από το ζήτημα των επιπτώσεων της κρίσης στην εκπαίδευση και μας δίνει, 
ως προς το θεωρητικό πλαίσιο μια πρώτη εικόνα των δυσκολιών και των προκλήσεων που 

συνάντησαν τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα αλλά και τους επιστημονικούς μηχανισμούς που 
επινόησαν και τις καινοτομίες που ανέπτυξαν για να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες (Bao, 2020 
, Ferdig, et al. 2020, Flores & Gago 2020, Moorhouse 2020, Shehzadi et al. 2020, Zhang et al. 2020). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να διερευνήσει το κατά πόσο η αναστολή της δια ζώσης 
διδασκαλίας στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η αντικατάστασή της από την σύγχρονη 
τηλεκπαίδευση, εν καιρώ πανδημίας, οξύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες μεταξύ των μαθητών. 

Η μελέτη μας θέτει ως κύριο ερευνητικό ερώτημα αν προκύπτουν «Μορφωτικές ανισότητες» 
ακολουθώντας την εξέταση μιας σειράς από ζητήματα ώστε: 

α) να εκτιμηθούν οι διαστάσεις πιθανών εκπαιδευτικών ελλειμμάτων και πιθανών  
εκπαιδευτικών ανισοτήτων που οξύνει ή δημιουργεί η τηλεκπαίδευση 

β) να διατυπωθούν μια σειρά από προτάσεις, ώστε να αμβλυνθεί το παιδαγωγικό/μορφωτικό 

κόστος για τους/τις μαθητές/τριες στο άμεσο μέλλον (Bozkurt & Sharma, 2020) 
          γ) να διατυπωθούν μια σειρά από προτάσεις για την ασφαλή επαναλειτουργία της δια ζώσης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να μειωθούν (όσο το επιτρέπουν και τα επιδημιολογικά δεδομένα) 

οι πιθανότητες εκ νέου αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
          Στη μεθοδολογία μας υπήρξε: α) αξιοποίηση ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής 

βιβλιογραφίας, β) πρωτογενής ποσοτική έρευνα με συμπλήρωση ερωτηματολογίου από 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και από σχολικές μονάδες, συνεντεύξεις με μέλη 
συλλόγων εκπαιδευτικών ΠΕ, γ) ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις από ακαδημαικά ιδρύματα 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ETUCE, EI, UNESCO, UNICEF (Cohen, & 
Manion, 1994).   

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Σε ένα μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το 75% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών καταγράφεται 
η άποψη ότι η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε την αδράνεια διαχείρισης κι εφαρμογής, με πολλούς 

υπεύθυνους, που καθυστερούσε για χρόνια το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή, στην ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και στην αντικατάσταση της γραφειοκρατίας από την αυτοματοποίηση. Λειτούργησε 

πραγματικά με «βίαιο» τρόπο εφαρμογής η επιχειρείρηση λύσης του πρόβληματος, με την εισαγωγή 
τεράστιων αλλαγών στη δημόσια, ιδιωτική και κοινωνική ζωή, επιβαλλόμενες αλλαγές περάσματος 
στην ηλεκτρονική εποχή. Τα αποτελέσματα εμφανή με αδυναμίες, παρενέργειες και επιτυχίες, όλα 

μαζί συμπιεσμένα, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έγινε προσπάθεια εφαρμογής ό,τι δηλαδή δεν 
γινόταν δεκαετίες. Αποδείχτηκε έτσι, για μια ακόμη φορά, ότι το πρόβλημα του εκσυγχρονισμού 

βρισκόταν στις συγκρούσεις συμφερόντων και στην πολιτική βούληση των κυβερνήσεων, όπως 
καταγράφουν οι φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ). 

Στο ίδιο πλαίσιο, επιχειρήθηκαναν και οι μεταβολές στην Εκπαίδευση με την υποχρεωτική 

εισαγωγή, εκτάκτως και χωρίς καμία διαβούλευση ή έρευνα σχετικά με τον εξοπλισμό των 
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εμπλεκομένων, της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, αντί της φυσικής δια ζώσης. 
Παρατηρώντας συστηματικά αυτό το χώρο, διαπιστώνουμε την παράλληλη παρουσία παλιών και 
νέων παθογενειών στο χώρο της Παιδείας που συνθέτουν, ένα αντιθετικο περιβάλλον, με τους 

υπέρμαχους από τη μια που «αγκαλιάζουν» ως θετικές τις παρεμβάσεις της Πολιτείας, κι από την 
άλλη μια νέα εικόνα έντασης των ανισοτήτων της Παιδείας μας. 

Η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη του 2020 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα αφού οι σχολικές 
δομές της Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης βρίσκονται για τρίτη φορά σε αναστολή λειτουργίας. 
Συνολικά συμμετέχουν μέρος εκπαιδευτικοί από 10 σχολεία στις Περιφερειακές Ενότητες 

Μαγνησίας και Πιερίας με 1200 περίπου μαθητές/τριες, που αποτέλεσαν τις δύο ερευνητικές ομάδες. 
Επιλέχθηκαν ποιοτικά μεθοδολογικά εργαλεία όπως ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη.Η 

έρευνα είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί με τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 αλλά 
μπορούμε να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα μέχρι και σήμερα που αφορούν: στη συνεργασία των 
σχολείων με τα στελέχη Παιδαγωγικής κι Εκπαιδευτικής Καθοδήγησης, την εφαρμογή της εξ 

αποστάσεως διδασκαλία, την ανταπόκριση των μαθητών και τις κοινωνικές ανισότητες. 
Με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έχει καταγραφεί ότι το συντριπτικό ποσοσοστό του 82% των 

εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που εφαρμόζεται αυτήν την περίοδο 
δημιουργεί νέες μορφές ανισοτήτων στους/στις μαθητές/τριες.  

Η ίδια έρευνα θα επεκταθεί και θα γίνει και στους γονείς των μαθητών/τριών με τη λήξη του 

σχολικού έτους 2020-21  για τις απόψεις τους για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και θα εξετάσει 
θέματα που αφορούν στις ασχολίες των παιδιών κατά τον ελεύθερο χρόνο, την επίδραση της 

πανδημίας στην ψυχοκοινωνική τους κατάσταση την αγωνία τους για την πρόοδο των παιδιών και 
θέματα που αφορούν στην εξ αποστάσεως  εκπαίδευση . Το δείγμα θα αφορά τον ιδιο αριθμό γονέων-
κηδεμόνων από τη Μαγνησία και την Πιερία με κύριο επιστημονικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο 

και το σημαντικό των αποτελέσματων θα βγει μέσα από τη σύγκριση με τα αποτελέσματα των 
εκπαιδευτικών .   

Είναι γεγονός ότι η κατάσταση που βιώνει όλος ο πλανήτης είναι πρωτόγνωρη, καθώς έχει 

μεσολαβήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από κάτι αντίστοιχο. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης από την πρώτη στιγμή με δηλώσεις τους προέβαλαν την ανάγκη προάσπισης του 

παιδαγωγικού τους ρόλου στην εκπαιδευτική διαδικασία με αίσθημα αλληλεγγύης και 
συλλογικότητας, με τα μέσα που διαθέτουν και διατύπωσαν την επιθυμία να συνεχίζουν να 
υπερασπίζονται το αγαθό της καθολικής πρόσβασης στη δημόσια παιδεία. Με τις απαντήσεις τους 

τονίζουν ότι το δημόσιο Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο κρατήθηκαν όρθια και παρείχαν 
ποιοτικού χαρακτήρα εκπαίδευση στους μαθητές τους χάρη στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σ’ 

αυτά. Ανέφεραν πολλά παραδείγματα της συνεχούς παρουσίας τους κάτω από τις πλέον αντίξοες 
συνθήκες δίπλα στις μαθήτριες και στους μαθητές τους αλλά και στις οικογένειές τους με κάθε τρόπο 
για να αντιμετωπίσουν τη δικαιολογημένη ανασφάλεια που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας, αλλά 

και να ξεπεράσουν το άγχος και τον φόβο.  
Η εκπαιδευτική κοινότητα, αντιλαμβανόμενη ότι το κλείσιμο των σχολικών μονάδων θα είναι 

μακροχρόνιο, επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά κι ανταποκρίθηκε στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπήρχαν και έχουν διατυπωθεί από τις πρώτες 
ημέρες. Μέχρι και σήμερα οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις σχολικές μονάδες έχουν εξασφαλίσει την 

επαφή με τους/τις μαθητές/τριές τους με όλους τους πρόσφορους και αποτελεσματικούς τρόπους 
(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστοσελίδες και ιστολόγια των σχολείων, εκπαιδευτικές πλατφόρμες, 

εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων, τηλεφωνική επικοινωνία).   
Διαπιστώθηκε όμως πολύ γρήγορα ότι δεν εξασφαλίζεται η ισότητα ευκαιριών, καθώς παρά 

την προσπάθεια κανένα από τα παραπάνω μέτρα δεν μπορεί να «αγκαλιάσει» το σύνολο των 

μαθητών. Ήταν ευνόητο ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές δεν ήταν δεδομένο ότι διαθέτουν σύγχρονο 
υπολογιστή και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο ούτε και έχουν ποτέ εκπαιδευτεί για τη χρήση των 

εργαλείων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό κατατέθηκαν προτάσεις από τις 
εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και συλλόγους ώστε να φροντίσει η κυβέρνηση να προμηθεύσει με 
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ηλεκτρονικούς υπολογιστές τις οικογένειες που δεν διαθέτουν και να εξασφαλίσει την πρόσβαση 
τους στο διαδίκτυο. Δεκατέσσερις μήνες μετά η προμήθεια τάμπλετ δεν έχει πραγματοποιηθεί καθώς 
τα voucher αφορούν περιορισμένο αριθμό μαθητών που κι αυτοί θα παραλάβουν τις συσκευές με τη 

λήξη του φετινού σχολικού έτους.  
Κοινή πεποίθηση όλων είναι ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια εκπαιδευτική 

διαδικασία που δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υποκαταστήσει τη συλλογική και δια ζώσης 
διδασκαλία και γίνεται για την ανατροφοδότηση και όχι για τη διδασκαλία νέας ύλης. Σημαντικότερο 
όμως είναι να αποκατασταθεί και να διατηρηθεί η επαφή και η επικοινωνία με τους/τις μαθητές/τριές 

μας και η ψυχολογική και μαθησιακή στήριξή τους.  
Το Υ.ΠΑΙ.Θ. σε αυτή τη φάση προσπάθησε επικοινωνιακά να παρουσιάσει σε μικρότερες 

διαστάσεις την κατάσταση και να πείσει πως δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας, αλλά με τις κινήσεις 
του δεν αντιμετωπίζονταν τα προβλήματα μαθητών που δεν είχαν τα τεχνικά μέσα για την ισότιμη 
συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρά τις καθημερινές φιλόδοξες εξαγγελίες.  

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και οι πλατφόρμες, που προτείνονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., 
αντιμετωπίζουν σε ημερήσια βάση σοβαρά προβλήματα σταθερότητας, σύνδεσης και ταχύτητας, 

γεγονός που καθυστερεί και σε μεγάλο βαθμό εμποδίζει ακόμη και τη δυνατότητα εγγραφής των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών.  Αυτό αποδεικνύεται και από τις παρατάσεις που δόθηκαν για την 
εγγραφή όλων στο Π.Σ.Δ. κατά το περασμένο σχολικό έτος.  

Η κατάργηση των υποστηρικτικών δομών όπως τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. οδήγησε το Υ.ΠΑΙ.Θ. στην 
πλήρη αποχή στήριξης στους εκπαιδευτικούς που (δουλεύοντας από το σπίτι με τον προσωπικό τους 

εξοπλισμό) κι αυτοί αντιμετωπίζουν τα ίδια ζητήματα με τις οικογένειές τους – παιδιά σε σχολική 
ηλικία ή συζύγους που δουλεύουν εξ αποστάσεως, ανάγκη πολλών ηλεκτρονικών υπολογιστών για 
να μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ρόλο τους.  

Η ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., ενέταξε το Δημοτικό σχολείο στη σύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση στην προσπάθειά του «να αποποιηθεί την κοινωνική ευθύνη που οφείλει να επιδείξει η 
Πολιτεία απέναντι σε όλους αυτούς που δεν έχουν τα απαραίτητα μέσα για οικονομικο-κοινωνικούς 

λόγους ώστε να συνδεθούν με σύγχρονες μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», όπως σημειώνουν 
το 68% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.  

Η παραδοχή για τον κοινωνικό αποκλεισμό των παιδιών-μαθητών Ρομά και η καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους, όπως στις κοινότητες Αλιβερίου και Νεαπόλεως στο Βόλο, όπου η φιλότιμη 
δράση εκπαιδευτικών των αντίστοιχων σχολείων δεν ήταν ικανή να αντιμετωπίσει παρά ένα μικρό 

μέρος των μαθητών δεν αναδείχθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην περίπτωση της 
πανδημίας του Covid-19. Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις η διαπίστωση ότι υπήρχε ανάγκη 

συγκέντρωσης 3-4 μαθητών μπρος σε μία συσκευή, ένα tablet, ένα κινητό για την παρακολούθηση 
ενός μαθήματος. Κωμικοτραγικό πραγματικά καθώς έρχονται ως συνέχεια των 25μελών τμημάτων 
που ξαφνικά έγιναν σε καιρό πανδημίας και σε ψηφιακές συνθήκες, 12μελή και 10μελή. Στα 

παραπάνω συνηγορούν και εκκλήσεις εκπαιδευτικών αλλά και δημοσιεύματα για τον αποκλεισμό 
μαθητών ακόμη και στην πρωτεύουσα, στο κέντρο της Αθήνας, όπου ολοένα και περισσότεροι Δήμοι 

κάνουν έκκληση για βοήθεια και χορήγηση εξοπλισμού σε μαθητές που είναι αποκλεισμένοι από την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη δραματικά χαμηλή 
συμμετοχή αλλοδαπών μαθητών, προσφύγων και μεταναστών, των Τμημάτων Υποδοχής ΖΕΠ, στην 

τηλεκπαίδευση, που αδυνατούν να συμμετέχουν, γιατί δεν έχουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό, 
σύμφωνα με το 85% των εκπαιδευτικών. Παράλληλα σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση οι 

εκπαιδευτικοί έχουν κληθεί να αξιολογήσουν τη συμμετοχή των μαθητών/τριών τους για τους 
βαθμούς τριμήνου. Μοιραία προκύπτει το αναπόφευκτο χάσμα στην ύλη και τη σχολική επίδοση που 
δημιουργείται μεταξύ «αυτών που έχουν και αυτών που δεν έχουν». Για 2η συνεχή σχολική χρονιά 

η βασική εκπαίδευση δέχεται πλήγματα προσπαθώντας να περισώσει ό,τι μπορεί, με τα στελέχη της 
να απευθύνονται για πιο άμεσα αποτελέσματα στην ιδιωτική και δημοτική πρωτοβουλία για να 

διασώσει την κατάσταση. Το πιο ανησυχητικό για το 90% των εκπαιδευτικών είναι ότι στις 
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συνειδήσεις μας η ανισότητα κανονικοποιείται. Τα δικαιώματα καταπατώνται, η Παιδεία 
υποβαθμίζεται με αποτέλεσμα ο πλέον αδύναμος να περιθωριοποιείται (Τσέτικα,  2018). 
          Οι εκπαιδευτικοί, από την πλευρά τους αναγνωρίζοντας την ατομική τους ευθύνη και με όρους 

συλλογικής συνείδησης, με ό,τι μέσα διαθέτουν, συνεχίζουν την προσπάθεια για μια καλύτερη 
εκπαίδευση για όλους τους μαθητές/τριές τους. Αντιλαμβάνονται τη δυσκολία να λειτουργήσουν 

μέσα σε ένα πρωτόγνωρο πλαίσιο κρίσης μετά το «τραύμα» των πρώτων ημερών και προσπαθούν, 
να κάνουν το καθήκον τους, να βρουν λύσεις για να κρατήσουν όρθια τη δημόσια εκπαίδευση, παρ’ 
όλο που βασικές υποδομές της δεν είναι αυτές που θα έπρεπε.  

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν επιτακτική ανάγκη το Υ.ΠΑΙ.Θ. να σταματήσει από την πλευρά την 
επικοινωνιακή διαχείριση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να προχωρήσει σε άμεσες κινήσεις 

αντιμετώπισης και όχι σε κινήσεις αποπροσανατολισμού με έμμεση στοχοποίηση των 
εκπαιδευτικών.  

Ζητούν να προχωρήσει η Κυβέρνηση σε έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για την ενίσχυση 

των οικογενειών των μαθητών/τριών τους και της δημόσιας εκπαίδευσης σε αυτή τη δύσκολη 
συγκυρία.  

Τονίζουν ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν θα πρέπει να υπάρξει εμπλοκή στην όλη διαδικασία 
ιδιωτών παρόχων και εταιρειών πληροφορικής για λόγους, αρχικά, διασφάλισης των προσωπικών 
δεδομένων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.  

Θα πρέπει ουσιαστικά να ενισχυθούν οι υποδομές του ΠΣΔ για να μπορούν οι ψηφιακοί πόροι 
να αντέχουν τον «φόρτο» για να μη «σέρνεται» το σύστημα, αποθαρρύνοντας τους χρήστες του. Να  

δοθεί η δυνατότητα κάθε σχολική μονάδα να επιλέξει τα ψηφιακά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει, 
προσαρμοσμένα στην συνθήκες και στην ηλικία των μαθητών.  

Να εκδοθούν αυτόματα από το Υπουργείο Παιδείας κωδικοί για κάθε μαθητή (αφού υπάρχουν 

τα στοιχεία των μαθητών στο πληροφοριακό σύστημα myschool) και να αποσταλούν στα προσωπικά 
mail των γονιών τους, ώστε να αποφεύγονται και προβλήματα ταυτοποίησης , αλλοδαπών κυρίως, 
μαθητών στην προσπάθεια ένταξής τους για απόκτηση εξοπλισμού.  

Να αξιοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η δημόσια Τηλεόραση  και η δημόσια Ραδιοφωνία ως 
επικουρικά εργαλεία για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών (εκπαιδευτική τηλεόραση, 

προγράμματα υγείας και περιβάλλοντος, επιλεγμένες ταινίες και ντοκιμαντέρ για παιδιά κ.ά.).   
Κλείνοντας σε ποσοστό 65% εξάρουν το ρόλο των στελεχών της εκπαίδευσης (Περιφερειακοί 

Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου) και ζητούν την πιο 

συστηματική ενεργοποίησή τους, ώστε ως πλησιέστεροι να αποτελούν συμπαραστάτες και 
υποστηριχτές των εκπαιδευτικών σε αυτή τη συγκυρία, συμβάλλοντας στην ομοψυχία που απαιτείται 

για να διασφαλιστεί η επαφή των μαθητών/τριών με την εκπαιδευτική διαδικασία. 

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι τα αποτελέσματα που έφερε η 

πανδημία στην Παιδεία με το κλείσιμο των σχολείων και την εφαρμογή της ΕξΑΕ, ανέδειξαν και τον 
προβληματικό χαρακτήρα της Παιδείας στον τομέα αυτόν (Τζαφέα, 2017). 

         Καθυστερήσεις χρόνων σε συνδυασμό με πληθώρα ελλείψεων αποκαλύφθηκαν ξαφνικά. Δεν 
υπήρξε κανένας γενικός οδηγός και κανονισμός της ΕξΑΕ που θα έλυνε σειρά προβλημάτων 
(Μανούσου, Ε. 2008), όπως: 

• Διοικητικών (διάταξη, δομή, κέντρο καθοδήγησης), 

• Εκπαιδευτικών (απροετοίμαστη ύλη και μηδαμινή κατάρτιση), 

• Νομικών (προστασία προσωπικών δεδομένων, πνευματικά δικαιώματα κ.α.), 

• Τεχνικών (βοηθήματα, λήψεις , μεταδόσεις, ταχύτητες δικτύων), 

• Αριθμός μαθητών με ελλείψεις PC και συνεπώς, ελάχιστη σύνδεση με internet και καμιά 
μέριμνα για άμεση κάλυψη, παρά μόνο καταγραφές , τουλάχιστον τρεις φορές των ελλείψεων, 
αποστολή ενός tablet ανά 50 μαθητές και γενικόλογες εξαγγελίες . 
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• Η τραγική κατάσταση των δικτύων που κλήθηκαν να υπηρετήσουν την τηλεκπαίδευση, ιδίως 
για μαθητές υποβαθμισμένων περιοχών ή χαμηλού εισοδήματος, 

• Ηλεκτρονικές πλατφόρμες αργές και δύσκολα ανταποκρινόμενες, 

• Εκπαιδευτές χωρίς προηγούμενη κατάρτιση παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού μέσα από 
κάμερα, ελάχιστα τεχνικά μέσα στα σχολεία, 

• Παράδοση της τεχνικής υποστήριξης της τηλεκατάρτισης σε ιδιωτικές εταιρείες με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. 

• Η ανάρτηση στοιχείων για συμμετοχή 1.884.981 μαθητών στις ψηφιακές τάξεις,μπορεί να 
είναι ένα εντυπωσιακό ποσοτικό στοιχείο, αλλά δεν μπορεί να καλύψει τις διαπιστωθείσες 

ποιοτικές αδυναμίες και να δείξει τι ισχύει πραγματικά (Ιωακειμίδου & Λιοναράκης, 2017). 

• Στα τεχνικά στοιχεία των ανισοτήτων προστίθενται και ποιοτικά στοιχεία, τα οποία μπορεί 
να δημιουργήσουν νέα χάσματα μεταξύ των μαθητών και που σχετίζονται με: 

• Το άνισο επίπεδο οικονομικής, μορφωτικής και οικογενειακής κατάστασης, στοιχεία που 
υποχωρούν στο σχολείο. 

• Την αφαίρεση της δυνατότητας παροχής βοήθειας μάθησης, έμπνευσης και κινήτρων προς 
τους πιο αδύναμους μαθητές από τον φυσικό τους εκπαιδευτικό. 

• Την απώλεια αφανών διεργασιών μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, όπως η ανάπτυξη 
της ενσυναίσθησης και η γλώσσα του σώματος κατά τη διδασκαλία, στοιχεία αναγκαία, 
ιδιαίτερα στους αδύναμους μαθητές στην κατανόηση και απομνημόνευση γνώσεων. 

• Την απώλεια του εσωτερικού εκπαιδευτικού κλίματος με τη δημιουργία κοινών αξιών, 
παιχνιδιών, κοινής κουλτούρας και κοινών αντιλήψεων πάνω στη μάθηση που εξομαλύνουν 
προϋπάρχουσες εξωτερικές ανισότητες και αποτελούν επένδυση για το μέλλον τους. 

• Τη χωροταξική κατάσταση της κατοικίας των οικονομικά αδύναμων οικογενειών. 

• Την πιθανή συνύπαρξη περισσότερων του ενός μαθητή στο σπίτι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

• Τη διαφορά στην οργάνωση και ποιότητα παροχής ΕξΑΕ μεταξύ των σχολείων, ιδίως μεταξύ 
ιδιωτικών και δημοσίων. 

Συμπερασματικά, με τέτοιες καταστάσεις, αυξάνονται επικίνδυνα οι ανισότητες στο μαθητικό 
δυναμικό. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το σχολείο και η φυσική διδασκαλία είναι 
αναντικατάστατα στοιχεία της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, ότι η ψηφιακή και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση είναι αναγκαία μόνο ως συμπλήρωμα ή σε έκτακτη κατάσταση. 

Ακόμη και το Υ.ΠΑΙ.Θ. αποδέχτηκε την κατάσταση ανισοτήτων που δημιουργήθηκε και 
θεώρησε «ως μη γενόμενη» την εκπαίδευση με ηλεκτρονικά μέσα, περιορίζοντας τις εξετάσεις στην 

ύλη που οι μαθητές έχουν διδαχθεί με φυσική παρουσία για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Ένα ακόμη συμπέρασμα είναι η τεράστια ανάγκη σύγχρονων, δωρεάν υποδομών πρόσβασης 

όλων των μαθητών στην ΕξΑΕ και στην ψηφιοποιημένη παιδεία (Χαρτοφύλακα, 2012). 

          Πρώτιστο κι άμεσο καθήκον της Πολιτείας είναι να περιορίσει τόσο τις πρόσφατες ανισότητες 
που δημιουργήθηκαν με την πανδημία, όσο και τις πάγιες που δημιουργούνται από τις 

κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που υπάρχουν στην κοινωνία. Αυτός άλλωστε είναι κι ο ρόλος 
μιας ιδεατής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. 

Παιδεία που αποτυγχάνει να εξαλείφει τις εξωτερικές κοινωνικοοικονομικές ανισότητες των 

μαθητών/τριών, ώστε να γίνει δυνατή η αξιοποίηση των πραγματικών πνευματικών τους ικανοτήτων 
και της κριτικής τους σκέψης, παιδεία που απονεκρώνει την περιέργεια και την ανησυχία και  

αφοπλίζει κάθε διαδικασία εμβάθυνσης, κατανόησης, αμφιβολίας, αμφισβήτησης, εξαφανίζοντας το 
γιατί και το διότι, απλώς αναπαράγει τις ανισότητες και στο τελικό αποτέλεσμα. 

Κλείνοντας οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν σε ποσοστό 80%, ότι άμεσα θα επέλθει μείωση του 

μέσου επιπέδου γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων γενεών, οι οποίες θα κληθούν με 
μειωμένα εφόδια να διαχειριστούν το μέλλον τους σ’ έναν κόσμο σκληρότητας και ανταγωνισμού, 
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αντί αλληλεγγύης, όπως έδειξε η στάση των κρατών στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και της 
οικονομικής κρίσης. 
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Περίληψη  

Η συγκεκριμένη εργασία συνιστά μια προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων και των 
αναφερόμενων πρακτικών των εκπαιδευτικών, σχετικά με ζητήματα διαχείρισης των «Τάξεων 

Υποδοχής». Η διερεύνηση πραγματοποιείται βάσει των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
ευρύτερα και της Πολιτισμικά Υπεύθυνης Διδασκαλίας. Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε η 

ημιδομημένη συνέντευξη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2020 σε 
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε «Τάξεις Υποδοχής» (ΤΥ) των σχολείων της Ρόδου. Σύμφωνα με 
τις απαντήσεις που λάβαμε, προκύπτει ότι ο θεσμός των  «Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας»  

(ΖΕΠ), είναι  πλέον απαραίτητος για την ελληνική κοινωνία,  ωστόσο, παρουσιάζει αρκετά κενά 
όσον αφορά τη λειτουργία,  τη διοίκησή του και  επί των θεμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 

Σε αυτό το σημαντικό έργο οι εκπαιδευτικοί, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, 
παραμένουν συνεπείς στην  ολοκλήρωση του έργου τους με στόχο την ένταξη των εκπαιδευομένων. 
Συνεπώς, προτείνεται η πολιτεία να δώσει περισσότερη βαρύτητα σε αυτές τις δομές αναβαθμίζοντας 

το θεσμικό πλαίσιο  και τη λειτουργία τους.  
 

Λέξεις κλειδιά:  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Πολιτισμικά Υπεύθυνη Διδασκαλία, Τάξεις 
Υποδοχής Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) 

1. Εισαγωγή 

Τ ο σύγχρονο σχολείο δεν έχει πια τα στενά χωροταξικά όρια του παρελθόντος, καθώς 
περιλαμβάνει διαφοροποιημένες μαθησιακές ομάδες που μαθαίνουν παντού, με πολλαπλές 

μεθόδους. Είναι ο χώρος που συστηματοποιεί και εμπλουτίζει τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουν 
οι μαθητές/τριες και παράλληλα δημιουργεί και διαχειρίζεται τη νέα γνώση που παράγεται μέσα από 
την κοινωνική αλληλεπικοινωνία των συμμετεχόντων/ουσών σε κοινότητες μάθησης (Αρβανίτη, 

2009).  
Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξάλειψης των ανισοτήτων στην εκπαίδευση και της 

εξασφάλισης ίσων ευκαιριών προέκυψε ο θεσμός των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) 

(Γεωργάκη & Διπλάρη, 2009). Ο θεσμός των ΖΕΠ έχει ως αφετηρία την Αγγλία και άλλες  
Αγγλοσαξονικές χώρες,  όπου λόγω της αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, 

λήφθηκαν μέτρα,  ώστε να εξασφαλίσουν  οι μαθητές/τριες, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
ίσες ευκαιρίες (Μπέσιος, 2012).  

Ο Νόμος 3879/2010, (ΦΕΚ 163 Α), άρθ. 26, παρ. 1α και 1β, εισάγει τον θεσμό των Ζωνών 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, όπου προσδιορίζεται ότι «…Στόχος των ΖΕΠ είναι η ισότιμη ένταξη 
όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για 

τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής». Οι ΖΕΠ 
δημιουργήθηκαν με σκοπό να διασφαλίζουν στο εκπαιδευτικό σύστημα την ισότιμη ένταξη των 
μαθητών/τριών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες 

(Καρανικόλα & Πίτσου, 2015). Η  αναβάθμιση αυτή είναι θεμελιωμένη σε τέσσερις πυλώνες: την 
ακαδημαϊκή υποστήριξη των μαθητών/τριών, την κοινωνικο - συναισθηματική τους ανάπτυξη, την 

αρμονική σύνδεση του σχολείου και της οικογένειας και την ανάδειξη της σχολικής μονάδας σε 
οργανισμό που αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα (Μπούτζα, 2018) 

Η παρέμβαση στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών έχει ως 

στόχο «την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εμφανίζονται σε επίπεδο υποδομών, εκπαιδευτικού 
προσωπικού, εξειδικευμένων επιστημόνων, προκειμένου να ενισχυθεί η μαθητική ένταξη, η 

προσαρμογή και η ανάπτυξη στο σχολικό περιβάλλον, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται» (Κουτούζης κ.ά., 2012). 

 Η πολιτική των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας θεμελιώνεται στην αρχή της θετικής 

διάκρισης,  (Βασιλοπούλου, 2015). Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών ανισοτήτων (Rangvid, 2007) η εφαρμογή της θετικής 

διάκρισης σημαίνει ότι το σχολείο μπορεί να προσφέρει με διαφοροποιημένο τρόπο την εκπαίδευσή 
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του στους/στις  εκπαιδευόμενους/ες, με σκοπό να στηρίξει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για να 
ενσωματωθούν αρμονικά και να φτάσουν στη σχολική επιτυχία (Κουτούζης κ.ά., 2012). Στόχος της 
νέας προσέγγισης είναι ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης και η εξασφάλιση πραγματικής 

ισότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου (Perrenoud, 2005). 
Στο σχολείο, αναφορικά με τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας, καθοριστικός 

θεωρείται ο ρόλος που διαδραματίζει η διαπολιτισμική εκπαίδευση (Nieto, 2010), καθώς είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με τις εκπαιδευτικές πολιτικές που προωθούνται από το κράτος και εφαρμόζονται σε 
πρακτικό επίπεδο στα σχολεία (Gundara, 2000). Γενικότερα, διεθνώς παρατηρούνται δύο τάσεις, 

εκείνη που δίνει έμφαση στις προσεγγίσεις του κράτους  στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής κοινωνίας 
(Modood, 2007), και εκείνη εστιάζει  στην εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην σχολική 

τάξη (Banks & Banks, 2010). Ωστόσο, είναι προφανές ότι είναι ευκολότερο να πραγματοποιηθούν 
αλλαγές στο επίπεδο του σχολείου και της τάξης, παρά σε κρατικό και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 
(Heckman, 2008) 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός. Στην καθημερινή 
επικοινωνία με τους/τις εκπαιδευόμενους/ες θα πρέπει να τους ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας, να 

τονώνει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους και να συμβάλλει στην ανάπτυξη των 
διαπροσωπικών τους σχέσεων (Smolcic and Katunich, 2017). Συνεπώς, αναγκαίο κρίνεται να δοθεί 
ιδιαίτερη μέριμνα στη διαπολιτισμική κατάρτιση και επιμόρφωσή τους για τη θεμελίωση μιας 

κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς (De Hei, Tabacuru, Sjoer,  Walenkamp, Rippe, 2020). 
Παράλληλα, σημαντικός είναι ο ρόλος και της τοπικής κοινωνίας, καθώς η ενίσχυση κάποιου 

σχολείου που είναι σε μειονεκτική θέση θα πρέπει να ενδιαφέρει την τοπική αυτοδιοίκηση. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της πολιτείας και των τοπικών φορέων με τους/τις 
εκπαιδευτικούς, στο προτεινόμενο σχέδιο δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση 

των υλικοτεχνικών υποδομών, η διαμόρφωση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η 
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η κατάρτιση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αλλά και η 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων 

(Κουτούζης κ.ά., 2012). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η παρούσα εργασία συνιστά μια προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων και των 
αναφερόμενων πρακτικών των εκπαιδευτικών, σχετικά με ζητήματα διαχείρισης των τάξεων 

υποδοχής. Η διερεύνηση πραγματοποιείται βάσει των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
ευρύτερα και της Πολιτισμικά Υπεύθυνης Διδασκαλίας ειδικότερα και εστιάζει συγκεκριμένα στις 

διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, βάσει των 
απόψεων των εκπαιδευτικών επιδιώκεται η αποτίμηση της λειτουργίας του θεσμού των Τάξεων 
Υποδοχής στα Δωδεκάνησα. Επιμέρους στόχοι της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τη δημιουργία τάξεων υποδοχής ΖΕΠ, τον ρόλο της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και το μέλλον του θεσμού. 

Ως ερευνητικό εργαλείο κρίθηκε κατάλληλο η ημιδομημένη συνέντευξη. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2020 σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν 
σε «Τάξεις Υποδοχής» των σχολείων της Ρόδου. Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν 

εκπαιδευτικοί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των «Τάξεων Υποδοχής». Συνολικά έλαβαν μέρος στη 
συνέντευξη 12 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποτέλεσαν και το δείγμα της έρευνάς μας. Οι εκπαιδευτικοί 

του ερευνητικού δείγματος ηλικιακά είναι 35 - 60 ετών και προέρχονται από την Πρωτοβάθμια και 
τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αξίζει να επισημανθεί ότι  η παρούσα έρευνα είναι ποιοτική και η 
διεξαγωγή της πραγματοποιήθηκε σε μικρό δείγμα εκπαιδευτικών, οπότε δεν είναι δυνατή η 

γενίκευση των συμπερασμάτων, καθώς συνιστά μελέτη περίπτωσης. 
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2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Οι ερωτήσεις  του πρώτου ερευνητικού άξονα αναφέρονται στη δημιουργία των τάξεων ΖΕΠ. 
Στην  πρώτη ερώτηση που διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών  για το εάν συμφωνούν με τη 

δημιουργία τάξεων ΖΕΠ στην Ελλάδα, όλοι οι ερωτώμενοι/ες δηλώνουν ότι είναι απόλυτα 
σύμφωνοι/ες. Ειδικότερα, δήλωσαν τη συμφωνία τους ως εξής: «ναι, συμφωνώ» (Ε.1), «ναι, 

συμφωνώ, όλοι έχουν δικαίωμα στη μάθηση» (Ε.3),  «ναι, συμφωνώ, όπως είπε και ο Tomas Fuller, 
‘αν έχεις γνώσεις, δώσε από το φως σου, στους συνανθρώπους σου, για να ανάψουν οι δάδες 
τους»,(Ε.4). Παραπλήσιες και οι άλλες απαντήσεις «ναι, συμφωνώ, καθώς βοηθάει στην ομαλή ένταξη 

των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία» (Ε.5), «Ναι, συμφωνώ, κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην 
εκπαίδευση» (Ε.6), «Συμφωνώ γιατί υποστηρίζουν την ένταξη των μαθητών ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων» (Ε.8),  «Συμφωνώ, γιατί έτσι διασφαλίζεται η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση». Επίσης, 
και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί (Ε.2), (Ε.7) (Ε.9), (Ε.10), (Ε.11), (Ε.12)  απάντησαν λακωνικά με τον 
ίδιο τρόπο  «Ναι, συμφωνώ».  

Στην ερώτηση που ακολουθεί, απάντησαν εάν έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση - 
κατάρτιση για τις τάξεις ΖΕΠ. Αρκετοί εκπαιδευτικοί τόνισαν την αναγκαιότητα για επιμόρφωση – 

κατάρτιση: «Όχι, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερο εκπαίδευση», (Ε.1), «Όχι, δεν έχω λάβει 
ουσιαστική εκπαίδευση» (Ε.3),  «Όχι, δεν έχω λάβει την κατάλληλη εξειδίκευση» (Ε.4), «Όχι, δεν έχω 
λάβει κάποια εκπαίδευση» (Ε.7), «Όχι, δεν έχω λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση για τις τάξεις ΖΕΠ» 

(Ε.12). Κάποιοι άλλοι δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια «Μόνο σεμινάρια 
λίγων ημερών» (Ε.2), «Μόνο ένα σεμινάριο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης», (Ε.5)  «Ένα σεμινάριο 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» (Ε.6), «Έχω κάνει σεμινάρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης», (Ε.10), 
«Έχω παρακολουθήσει ημερίδες και σεμινάρια με ανάλογη θεματική» (Ε.11). Τέλος, δύο 
εκπαιδευτικοί απαντούν καταφατικά «Έχω λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση» (Ε.8) «Ναι, έχω λάβει 

την απαραίτητη εκπαίδευση» (Ε.9). 
Στην επόμενη ερώτηση, σχετικά με τις δυσκολίες στην εκπαιδευτική διαδικασία των τάξεων 

ΖΕΠ προκύπτει ότι τα προβλήματα είναι πολλαπλά. Το κυριότερο που επισημαίνεται είναι η 

διαφορετικότητα της γλώσσας και η δυσκολία κατανόησης - συνεννόησης. «Η γλώσσα επικοινωνίας 
είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στις τάξεις ΖΕΠ» (Ε.5), «Η γλώσσα αποτελεί ένα εμπόδιο» (Ε.6),  «Η 

γλώσσα επικοινωνίας» (Ε.7). Παράλληλα με το πρόβλημα της γλώσσας, αναδεικνύονται και άλλα 
συναφή προβλήματα «Η δυσκολία στην κατανόηση ορθογραφίας (φτωχό λεξιλόγιο), με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει η απαραίτητη διδακτική προσέγγιση…» (Ε.8). Το θέμα της γλώσσας συνδέεται και με τον 

μεγάλο αριθμό των μαθητών/τριών ανά τάξη «Υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην εκπαίδευση των 
τάξεων ΖΕΠ. Μερικές από αυτές είναι ο αριθμός των παιδιών και η δυσκολία επικοινωνίας» (Ε.10), 

Επίσης, οι διαφορετικές ηλικίες των μαθητών/τριών και το διαφορετικό επίπεδο γνώσεων σε 
μαθητές/τριες της ίδιας τάξης «Η διαφορετική ηλικία και το διαφορετικό επίπεδο γνώσεων δυσκολεύει 
το έργο του/της εκπαιδευτή/τριας». Τα προβλήματα γίνονται εντονότερα από την έλλειψη κατάλληλου 

εκπαιδευτικού υλικού και την ανεπάρκεια των κτηριακών υποδομών «… Επίσης, η έλλειψη 
διδακτικού υλικού και κτιριακών υποδομών» (Ε.8), όπως και του περιορισμένου διαθέσιμου 

διδακτικού χρόνου «Ο χρόνος ήταν ελάχιστος, έτσι δυσκολευόταν η υλοποίηση του έργου μου» (Ε.8).  
Οι ερωτήσεις του δεύτερου διερευνητικού άξονα είναι σχετικές με τον ρόλο της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Στην ερώτηση για τη συμβολή της πολιτείας, από τις απαντήσεις προκύπτει η 

αναγκαιότητα επιμόρφωσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών  «Περισσότερη επιμόρφωση στους 
εκπαιδευτικούς» (Ε.3), «Θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα σεμινάρια σχετικά με τη λειτουργία των 

τάξεων ΖΕΠ» (Ε.4), «Κατάρτιση των εκπαιδευτικών», (Ε.5). Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην 
εξειδίκευση «Ενίσχυση των τάξεων ΖΕΠ με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό» (Ε.6), 
«Εξειδίκευση περισσότερη στο εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και στη διοίκηση» (Ε.8) και την 

ψυχολογική στήριξη «Η ψυχολογική υποστήριξη αποτελεί πηγή στήριξης γι’ αυτούς τους ανθρώπους» 
(Ε.11), «Περισσότεροι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, διότι οι ειδικότητες αυτές αποτελούν τη 

γέφυρα για την ομαλή ένταξή τους» (Ε.7). Απαραίτητη θεωρείται και η ύπαρξη κάποιου εκπαιδευτικού 
που να γνωρίζει τη μητρική γλώσσα των μαθητών/τριών» (Ε.10)  «Θα μπορούσε να υπάρχει ένας 
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εκπαιδευτικός που να μιλάει τη γλώσσα τους για να νιώθουν ασφάλεια», όπως και κάποιες ενέργειες 
της διοίκησης που να συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση «Η διοίκηση να αναλαμβάνει 
δραστηριότητες που να τους φέρνει όλους/ες πιο κοντά» (Ε.12). 

Στη συνέχεια, ερωτήθηκαν για το τι πιστεύουν ότι πρέπει να κάνει η εκπαιδευτική κοινότητα 
για την καλύτερη λειτουργία των τάξεων ΖΕΠ. Οι απαντήσεις που δόθηκαν εστιάζουν σε θέματα 

καλύτερου σχεδιασμού «Ένα σχέδιο δράσης πιο καταρτισμένο» (Ε.1), για ομαλή κοινωνική ένταξη 
«Να εφαρμόσει μεθόδους, έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο ομαλή ένταξη των προσφύγων στην ελληνική 
κοινωνία» (Ε.4) με κοινές δράσεις «Να εφαρμόσει κοινές δράσεις για να φέρνει τους/τις μαθητές/τριες 

πιο κοντά» (Ε.12). Έτσι, υποστηρίζεται ότι θα μειωθεί η  η σχολική διαρροή «Νέα προγράμματα 
διδασκαλίας και νέες μεθόδους για τη μείωση της σχολικής διαρροής» (Ε.5), καθώς προτείνεται 

μεγαλύτερη ευελιξία στην παιδαγωγική διαδικασία «Η επιλογή κάποιων μαθημάτων λιγότερο 
τυποποιημένων αποτελεί πυξίδα για την προσαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία» (Ε.11). 
Επίσης, από την πλευρά των εκπαιδευτικών, κατανόηση και υπομονή «Να δείχνουν περισσότερη 

κατανόηση και να έχουν υπομονή όσο αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία» (Ε.3), σεβασμός «Ο 
σεβασμός που θέλουν να αισθανθούν για να  νιώσουν ασφάλεια» (Ε.8), μέριμνα για τις ατομικές 

ανάγκες των εκπαιδευομένων «Η εκπαιδευτική κοινότητα θα πρέπει να μεριμνήσει για τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες του/της κάθε μαθητή/τριας, έτσι ώστε να έχει μια ομαλή προσαρμογή στη 
σχολική τάξη» (Ε.7). 

Στην τρίτη ερώτηση διερευνάται, εάν πιστεύουν ότι οι τάξεις ΖΕΠ, έτσι όπως λειτουργούν, 
συμβάλλουν στην ισότιμη ένταξη των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Από τις 

απαντήσεις προκύπτει ότι κάποιοι εκπαιδευτικού θεωρούν ότι συμβάλλουν θετικά «Ναι, πιστεύω ότι 
συμβάλλουν» (Ε.8), «Ναι, πιστεύω ότι συμβάλλουν, γιατί αυτό θέλει και η ελληνική κοινωνία, έτσι ώστε 
να ζουν όλοι μαζί ειρηνικά» (Ε.10), «Ναι, συμβάλλουν και αυτό φαίνεται από τη συμβίωση τους» 

(Ε.11). Κάποιοι άλλοι εστιάζουν όχι στο αποτέλεσμα αλλά στη σημαντική προσπάθεια «Ναι, γίνεται 
υπεράνθρωπη προσπάθεια» (Ε.4), «Θεωρώ ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι πολύτιμη» (Ε.7), 
«Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να μπορούν να λειτουργούν ισότιμα» (Ε.9) Ωστόσο, από κάποιους 

θεωρείται ότι η προσπάθεια δεν είναι ουσιαστική «Γίνεται μια προσπάθεια αλλά  όχι ουσιαστική» 
(Ε.2) και ότι χρειάζεται καλύτερη οργάνωση «Θεωρώ ότι χρειάζεται περισσότερη οργάνωση τόσο 

στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην οργάνωση της εκπαιδευτικής κοινότητας» (Ε.3), Τέλος, 
εκφράζονται και κάποιες εντονότερες διαφοροποιήσεις περί ισότιμης συμβολής «Συμβάλλουν, αλλά 
όχι ισότιμα» (Ε.1). 

Στην τέταρτη ερώτηση για το εάν υπάρχει μαθητική διαρροή, από όλες τις απαντήσεις 
προκύπτει ότι το πρόβλημα υφίσταται. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί την συνδέουν με τα 

οικονομικά προβλήματα «Ναι, υπάρχει διαρροή και πιστεύω ότι οφείλεται στη δυσκολία οικονομικής 
επιβίωσης» (Ε.3), «Υπάρχει μαθητική διαρροή και αυτό οφείλεται στο γεγονός της οικονομικής 
δυσκολίας» (Ε.6), «Υπάρχουν παιδιά που δεν ολοκληρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και αυτό 

εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών» (Ε.7), αλλά και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
«Υπάρχει μαθητική διαρροή λόγω της χαμηλής ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης, αλλά και σε 

άλλους παράγοντες όπως τον οικονομικό … » (Ε.5). Άλλοι συνδέουν τη μαθητική διαρροή με το θέμα 
της γλωσσικής επικοινωνίας «Ναι, υπάρχει και οφείλεται στη δυσκολία κατανόησης της γλώσσας, κάτι 
που τους απογοητεύει» (Ε.4) και τη διαφορετική κουλτούρα  «Ναι, υπάρχει και οφείλεται στη 

διαφορετική κουλτούρα» (Ε.9)  όπως και την ανασφάλεια «Υπάρχει μαθητική διαρροή λόγω της 
ανασφάλειας που αισθάνονται» (Ε.8). Ωστόσο, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι τα τελευταία χρόνια έχει 

μειωθεί «Στις αρχές υπήρχε μεγάλη διαρροή, τα τελευταία χρόνια όμως έχει μειωθεί» (Ε.1) «Υπάρχει, 
αλλά όχι σε τόσο βαθμό όπως στην αρχή της λειτουργίας των τάξεων ΖΕΠ» (Ε.10), «Υπάρχει, αλλά 
πλέον σε μεμονωμένες περιπτώσεις» (Ε.12) «Υπάρχει, αλλά μικρή» (Ε.2). 

Οι ερωτήσεις του τρίτου ερευνητικού άξονα  που ακολουθούν είναι σχετικές με το μέλλον των 
τάξεων ΖΕΠ. Κατ’ αρχάς, ερωτώνται για το μέλλον των τάξεων ΖΕΠ στην Ελλάδα. Όλοι/ες οι 

εκπαιδευτικοί του ερευνητικού δείγματος εκφράζουν την αισιοδοξία τους «Είμαι αισιόδοξος» (Ε.1), 
«Αισιόδοξη για το μέλλον» (Ε.2), «Ναι, είμαι αισιόδοξη» (Ε.4). Κάποιοι/ες αιτιολογούν την 
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αισιοδοξία τους «Είμαι αισιόδοξος γιατί ενισχύεται η προσπάθεια και καλύπτονται οι ανάγκες των 
μαθητών/τριών»  (Ε.5), «Είμαι αισιόδοξος, γιατί διασφαλίζουν την ισότητα στην εκπαίδευση» (Ε.6), 
«Είμαι αισιόδοξη, διότι με τον καιρό υπάρχει βελτίωση και περισσότερη προσέλευση» (Ε.7), «Είμαι 

αισιόδοξος, διότι η πολιτεία θα πρέπει να τους εντάξει για να διασφαλίσει την τάξη και την ασφάλεια 
στους πολίτες της» (Ε.9), «Ναι, είμαι αισιόδοξος και περιμένω πολλά περισσότερα» (Ε.10). Κάποιοι/ες 

στηρίζουν την αισιοδοξία τους στην εκπαιδευτική κοινότητα «Ναι, πιστεύω ότι η εκπαιδευτική 
κοινότητα έχει να μας δείξει ακόμα πολλά» (Ε.11), ενώ κάποιοι/ες άλλοι θεωρούν ότι είναι απαίτηση 
της ελληνικής κοινωνίας «Ναι, διότι το απαιτεί η ελληνική κοινωνία» (Ε.12). 

Σχετικά με τα κίνητρα που τους βοηθούν να συνεχίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο στις τάξεις 
ΖΕΠ, έδωσαν έμφαση σε κίνητρα ηθικά, καθώς κάποιοι/ες το θεωρούν λειτούργημα «Η εκπαίδευση 

αποτελεί λειτούργημα» (Ε.1), «Το εκπαιδευτικό έργο είναι ιερό, η μετάδοση της γνώσης αποτελεί 
λειτούργημα για έναν εκπαιδευτικό» (Ε.10), θέλουν να βοηθήσουν «Η βοήθεια στα παιδιά και στις 
οικογένειές τους» (Ε.2). Κάποιοι/ες άλλοι προτάσσουν κίνητρα πνευματικά «Η ανάγκη για να 

μεταδώσω γνώσεις και να αναπτερώσω το μέλλον των παιδιών αυτών που έχουν περάσει αρκετές 
δυσκολίες» (Ε.4), «Η αποτελεσματική εκπαίδευση σε μαθητές/τριες που δεν γνωρίζουν την ελληνική 

γλώσσα, ώστε να ενταχθούν ομαλά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα» (Ε.6). Τέλος,  ψυχικά – 
συναισθηματικά «Η λαχτάρα αυτών των παιδιών για μάθηση» (Ε.11), «Η λαχτάρα που νιώθουν για 
τη μετάδοση της νέας πληροφορίας» (Ε.12), «Η αγάπη που πρέπει να αισθανθούν…» (Ε.7), «Βασικό 

κίνητρο είναι οι εκπαιδευόμενοι να νιώσουν ασφάλεια» (Ε.3). 
Στην τρίτη ερώτηση για το πώς αξιολογούν το εκπαιδευτικό τους έργο, από τις απαντήσεις 

προκύπτει η αναγκαιότητα για επιμόρφωση, κατάρτιση, εξειδίκευση «Θέλει περισσότερη κατάρτιση. 
Νέες μεθόδους» (Ε.1), «Πολλές φορές αισθάνομαι ότι χρειάζομαι περισσότερη εξειδίκευση» (Ε.12) και 
καλύτερη οργάνωση «Θεωρώ ότι με μια καλύτερη οργάνωση θα μπορέσω να δώσω περισσότερα» 

(Ε.2),  Ωστόσο, θεωρούν ότι αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες «Πιστεύω ότι μέσα από την εμπειρία και 
την συνεχή εκπαίδευση τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που θα επιβραβεύσουν την εκπαιδευτική 
κοινότητα» (Ε.3) και παρά τις δυσκολίες το έργο τους αποδίδει «Το εκπαιδευτικό μου έργο αν και 

αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες, αναγνωρίζεται και αποδίδει όσο του επιτρέπουν οι συνθήκες» (Ε.5), 
χάρη στην προσπάθεια που καταβάλλεται «Γίνεται αρκετή προσπάθεια από την πλευρά μου για να 

αποδίδω όσο το δυνατόν καλύτερα» (Ε.11). 
Τέλος, για το τι προτείνουν σχετικά με τις τάξεις ΖΕΠ, ώστε στο μέλλον να αναβαθμιστεί η 

λειτουργία τους, έδωσαν ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Κατ’ αρχάς, σε σχέση με τις υποδομές 

προτείνεται βελτίωση «Καλύτερες υποδομές…» (Ε.2), νέες δομές «Περισσότερες δομές…» (Ε.10) 
«Δημιουργία δομών εκπαίδευσης ενηλίκων και δομές κατάρτισης και εξειδίκευσης» (Ε.11) και νέο 

εκπαιδευτικό υλικό «Νέα βιβλία και διδακτικές ενότητες…». (Ε.12). Σε σχέση με το εκπαιδευτικό 
προσωπικό, για να μην αλλάζει διαρκώς,  προτείνεται η μονιμοποίηση  «Μονιμοποίηση 
εκπαιδευτικών, καλύτερες συνθήκες και για τους /τις εκπαιδευομένους/ες και τους/τις εκπαιδευτικούς » 

(Ε.1), επίσης, κατάρτιση,   «Περισσότερη κατάρτιση…» (Ε.2)  και εμπλουτισμός «Για να 
αναβαθμιστεί η λειτουργία τους, θα πρέπει να υπάρχει εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό δυναμικό» (Ε.5), 

με τη συνδρομή ψυχολόγων «Σημαντικό ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν και οι ψυχολόγοι στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, διότι θα βοηθούσαν την ομαλή προσαρμογή των παιδιών στην κοινότητα» 
(Ε.4). Ως προς τις ώρες διδασκαλίας προτείνεται η αύξησή τους «Θεωρώ ότι θα πρέπει να αυξηθούν 

οι ώρες διδασκαλίας για να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες να ανταπεξέλθουν στην ελληνική 
εκπαιδευτική πραγματικότητα» (Ε.8). Παράλληλα, η  ενισχυτική διδασκαλία σε μικρές ομάδες «Θα 

έλεγα ότι η ολιγομελής ενισχυτική διδασκαλία σε καθημερινή βάση θα έδινε πνοή σε αυτά τα παιδιά και 
στις οικογένειες τους» (Ε.3), «Η ενισχυτική διδασκαλία και η συνεχής συνεργασία βοηθάει στην 
καλύτερη λειτουργία της τάξης» (Ε.7) και η καλύτερη συνεργασία με τις οικογένειές τους «Θα πρέπει 

να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση και συνεργασία των σχολικών μονάδων με τις οικογένειες, έτσι ώστε 
να καλλιεργηθεί ο σεβασμός και η αλληλοαποδοχή» (Ε.6).  
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3. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Γενικότερα, από τις απόψεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν σε «Τάξεις Υποδοχής» 
των σχολείων της Ρόδου προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ύπαρξη του θεσμού κρίνεται απαραίτητη, 

αλλά δεν φαίνεται να συμφωνούν σχετικά με την αποτελεσματικότητά του, ενώ εξακολουθούν να 
εντοπίζουν στη λειτουργία του μια σειρά από προβλήματα για τα περισσότερα εκ των οποίων 

φαίνεται να αναζητούνται λύσεις, καθώς απασχολούν έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα. 
Ειδικότερα, ο πρώτος ερευνητικός άξονας αναφέρεται στη δημιουργία των τάξεων ΖΕΠ. 

Σχετικά με τη δημιουργία τους, όλοι οι ερωτώμενοι/ες δηλώνουν ότι είναι απόλυτα σύμφωνοι/ες, ενώ 

αναφορικά με το εάν έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση - καρτάρτιση, αρκετοί εκπαιδευτικοί 
τόνισαν με έμφαση την αναγκαιότητα για επιμόρφωση – κατάρτιση. Όπως προκύπτει, τα 

προβλήματα στην εκπαίδευση των τάξεων ΖΕΠ είναι πολλαπλά. Το κυριότερο που αναφέρεται είναι 
η διαφορετικότητα της γλώσσας και η δυσκολία επικοινωνίας. Παράλληλα, ο μεγάλος αριθμός των 
μαθητών/τριών ανά τάξη, οι διαφορετικές ηλικίες των μαθητών/τριών και το διαφορετικό επίπεδο 

γνώσεων σε μαθητές/τριες της ίδιας τάξης. Επίσης, επισημαίνονται η έλλειψη κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού, η ανεπάρκεια των κτηριακών υποδομών και ο περιορισμένος διαθέσιμος 

διδακτικός χρόνος. 
Στον δεύτερο ερευνητικό άξονα ως προς τον ρόλο της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι απαντήσεις 

εστιάζουν στην αναγκαιότητα συμβολής της πολιτείας και των φορέων της τόσο σε θέματα 

επιμόρφωσης και εξειδίκευσης, όσο και σε θέματα καλύτερου σχεδιασμού, για την ομαλή κοινωνική 
ένταξη των μαθητών/τριών, όπως και για τη μείωση της σχολικής διαρροής, με μεγαλύτερη ευελιξία 

στην παιδαγωγική διαδικασία. Επίσης, από την πλευρά των εκπαιδευτικών, κατανόηση, υπομονή, 
σεβασμός και μέριμνα για τις ατομικές ανάγκες των εκπαιδευομένων Σχετικά με τη συμβολή των 
τάξεων ΖΕΠ, έτσι όπως λειτουργούν, στην ισότιμη ένταξη των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό 

σύστημα προκύπτει ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι συμβάλλουν θετικά, ωστόσο, από 
κάποιους θεωρείται ότι η προσπάθεια δεν είναι ουσιαστική  και ότι χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, 
ενώ, παράλληλα, επισημαίνεται και το πρόβλημα της μαθητικής διαρροής. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί την συνδέουν με τα οικονομικά προβλήματα, αλλά και την ποιότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης όπως και τη διαφορετική κουλτούρα  Ωστόσο, κάποιοι θεωρούν ότι τα τελευταία χρόνια 

έχει μειωθεί. 
Στον τρίτο ερευνητικό άξονα, για το μέλλον των τάξεων ΖΕΠ στην Ελλάδα, όλοι/ες οι 

εκπαιδευτικοί του ερευνητικού δείγματος εκφράζουν την αισιοδοξία τους. Σχετικά με τα κίνητρα που 

τους βοηθούν να συνεχίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο, έδωσαν έμφαση σε κίνητρα ηθικά, καθώς 
κάποιοι/ες το θεωρούν λειτούργημα, παράλληλα, κάποιοι/ες άλλοι προτάσσουν κίνητρα πνευματικά 

και ψυχικά – συναισθηματικά. Σχετικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τους έργου, προκύπτει 
η αναγκαιότητα για επιμόρφωση, κατάρτιση, εξειδίκευση και καλύτερη οργάνωση. Ωστόσο, 
θεωρούν ότι αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες και παρά τις δυσκολίες το έργο τους αποδίδει, χάρη στην 

προσπάθεια που καταβάλλεται. Επίσης, κάποιοι θεωρούν ότι με το έργο τους συμβάλλουν στην 
ενίσχυση της συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών/τριών και στην κοινωνική τους ένταξη. 

Τέλος, για το μέλλον των τάξεων ΖΕΠ, ώστε να αναβαθμιστεί η λειτουργία τους, προτείνεται η 
βελτίωση των υποδομών, καθώς και νέο εκπαιδευτικό υλικό. Σε σχέση με το εκπαιδευτικό 
προσωπικό, για να μην αλλάζει διαρκώς,  προτείνεται η μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών και η 

συνδρομή ψυχολόγων στο σημαντικό έργο τους. Ως προς τις ώρες διδασκαλίας προτείνεται η αύξησή 
τους, με ενισχυτική διδασκαλία σε μικρές ομάδες και καλύτερη συνεργασία με τις οικογένειές τους  

Γενικότερα, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών ο θεσμός των  «Ζωνών 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας»  (ΖΕΠ), είναι  πλέον απαραίτητος για την ελληνική κοινωνία,  
ωστόσο, παρουσιάζει αρκετά κενά όσον αφορά τη λειτουργία,  τη διοίκησή του, όπως και  θέματα 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Σε αυτό το σημαντικό έργο οι εκπαιδευτικοί, παρόλες τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν, παραμένουν συνεπείς στην  ολοκλήρωση του έργου τους με στόχο την ένταξη 

των εκπαιδευομένων. Συνεπώς, προτείνεται η πολιτεία να δώσει περισσότερη βαρύτητα σε αυτές τις 
δομές αναβαθμίζοντας το θεσμικό πλαίσιο  και τη λειτουργία τους. 
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ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ  
 

Κουκάκης Γεώργιος  

Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

Περίληψη 

Το θέμα που εξετάζουμε αφορά τον σχολικό εκφοβισμό. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί γιατί 

θεωρείται κοινωνικό πρόβλημα. Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός που εκδηλώνεται μεταξύ των 
μαθητών έχει αρχίσει να γίνεται αντικείμενο προσοχής, συζήτησης και μελέτης. Αρχικά θα 

προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν σαφή και κατανοητό ορισμό του φαινομένου του «Bullying» ενώ 
παράλληλα θα αναφερθούμε λεπτομερώς στις μορφές που αυτό μπορεί να εκλάβει στο σχολικό 
περιβάλλον, καθώς και στα αίτια εμφάνισης του και τις συνέπειες που προκαλεί. Θα αναλύσουμε το 

ρόλο των εκπαιδευτικών και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν με τη χρήση έργων τέχνης στην 
εκπαιδευτική διαδικασία έτσι ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση του Σχολικού Εκφοβισμού στα 

σχολεία με τις όποιες μορφές αυτός μπορεί να παρουσιάζεται κάθε φορά. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζονται ιδέες και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την τέχνη και την κοινωνικοποίηση 
των μαθητών, τη συμφιλίωση και την ομαδικότητα στην τάξη.  

 

Λέξεις-κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, τέχνη, βία, bullying. 

1. Εισαγωγή 

Ο σχολικός εκφοβισμός ή «bullying», ως φαινόμενο αποτελεί  ένα θέμα που ειδικότερα τα 
τελευταία χρόνια, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και των 

άμεσα εμπλεκομένων στην εκπαίδευση, δηλαδή εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων (Slavin, 2007). 
Βέβαια, το φαινόμενο του εκφοβισμού στα σχολεία (ιδίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) έχει 

παρατηρηθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες, με πρώτη χώρα που κάνει μνεία στο συγκεκριμένο ζήτημα, 
τη Σουηδία.  Τα προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας του φαινομένου αυτού, έγκεινται κυρίως στο 
γεγονός πως οι ενήλικες δεν αποδίδουν την πρέπουσα σημασία στα σημάδια που εμφανίζονται κατά 

καιρούς, ή επιλέγουν να μην αντιμετωπίζουν το θέμα με αμεσότητα και αποφασιστικότητα. 
Το φαινόμενο του εκφοβισμού στην εκπαίδευση δεν αποτελεί μία πρόσφατη ανακάλυψη 

(Slavin, 2007).  Υπάρχει, άλλωστε πληθώρα βιβλιογραφικών και άλλων πηγών που κάνουν σαφείς 
αναφορές στην παρενόχληση ή και κακοποίηση ορισμένων μαθητών από άλλους. Επιπλέον, 
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εντοπίζεται ένα αξιοσημείωτο ποσοστό ενηλίκων που υποστηρίζουν πως και οι ίδιοι ως μαθητές 
είχαν βιώσει τον σχολικό εκφοβισμό είτε ως θύματα, είτε ως τρίτοι/παρατηρητές. Τα αποτελέσματα 
πολυάριθμων πρόσφατων ερευνών που έχουν λάβει χώρα κατά καιρούς σε διεθνές αλλά και εγχώριο 

επίπεδο, επιβεβαιώνουν πως πολλοί μαθητές εκφοβίζουν συστηματικά και ηθελημένα τους 
συνομηλίκους τους.  

 Ο εκφοβισμός στα σχολεία είναι ένα καθολικό πρόβλημα το οποίο ενέχει σημαντικά 
αρνητικές συνέπειες για το ευρύτερο σχολικό κλίμα και πλήττει σοβαρά την ανάγκη των μαθητών 
για συνύπαρξη και αλληλεπίδραση σε ένα ασφαλές και ισορροπημένο περιβάλλον δίχως φόβο. Έτσι, 

η ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα αναζητά μέσα με τα οποία θα καταφέρει να περιορίσει την 
εκδήλωση των βίαιων αυτών φαινομένων. Ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία του εκπαιδευτικού, ώστε 

να βοηθήσει τους μαθητές να τιθασεύσουν και να διοχετεύσουν ομαλά τα συναισθήματα τους είναι 
ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων. Άλλωστε, ο θυμός και η χαμηλή αυτοεκτίμηση του παιδιού 
ανάγονται στους κυριότερους παράγοντες εκδήλωσης επιθετικών συμπεριφορών.  

Η παρούσα εισήγηση, επιχειρεί να παρουσιάσει πληροφορίες και ιδέες που αφορούν στην 
αξιοποίηση της τέχνης ως μέσω για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Η τέχνη 

ανεξαρτήτως της καλλιτεχνικής αξίας του έργου, αποτελεί έναν κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των 
ατόμων και των ομάδων καθώς δεν απαιτεί μετάφραση ή επεξήγηση, αλλά γίνεται κατανοητή μέσω 
της αίσθησης και των συναισθημάτων. Για παράδειγμα η ζωγραφιά ενός παιδιού δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο ως εργαλείο ερμηνείας των συναισθημάτων και του ψυχισμού του αλλά μέσω 
της ένταξης και της χρήσης της σε εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να χρησιμεύσει ως διδακτικό 

μέσο, ως τρόπος επίλυσης των διαφορών και συμφιλίωσης.  

2. 2. Κυρίως μέρος 

2.1. Σχολικός Εκφοβισμός 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού έχει απασχολήσει εκτεταμένα τη διεθνή επιστημονική 
κοινότητα, τόσο ως προς τη φύση του όσο και ως προς τα επί μέρους χαρακτηριστικά του. Αρχικά, 
το επιστημονικό ενδιαφέρον για τη διερεύνηση του φαινομένου εκδηλώθηκε στη Σουηδία κατά τις 

δεκαετίες 1960-70, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες Σκανδιναβικές χώρες (Olweus, 
2009). Στη Νορβηγία και τη Δανία το πρόβλημα του εκφοβισμού ονομάζεται «mobbing» ενώ στη 

Σουηδία και τη Φιλανδία «mobbning» (Olweus, 2009). Στην Ιαπωνία γίνεται αναφορά στο πρόβλημα 
του εκφοβισμού με τον όρο «ijime», ενώ στη Κορέα με τον όρο «wang-ta» (Smith, 2004). Οι 
παραπάνω όροι ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στον αγγλικό όρο «bullying» που χρησιμοποιείται 

πλέον ευρέως για την περιγραφή του φαινομένου του εκφοβισμού. Σημαντικό θα ήταν να αναφερθεί, 
πως στην ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο όρος εκφοβισμός αλλά και 

θυματοποίηση.  
Εστιάζοντας, όμως,  στον αγγλικό όρο  «bullying», ο οποίος αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα 

δυσμετάφραστο όρο και συχνά χρησιμοποιείται με σκοπό να περιγράψει επεισόδια επιθετικής ή/και 

βίαιης συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου, η μετάφρασή του σε ορισμένες γλώσσες έχει 
αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη. Όπως τονίζεται σε αρκετές περιπτώσεις από τη βιβλιογραφία,  η 

δυσκολία ακριβούς προσδιορισμού του όρου ταυτίζεται με τη δυσκολία κατανόησης και ερμηνείας 
του (Slavin, 2007). Ο όρος σχολικός εκφοβισμός ή θυματοποίηση (bullying), ορίζεται συχνά ως μια 
μορφή σωματική, λεκτικής ή κοινωνικής επιθετικότητας, είναι η πλέον διαδεδομένη μορφή 

επιθετικής συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου, ή, και γενικότερα, σε χώρους ομαδικής συμβίωσης 
(Kokkinos & Antoniadou, 2012).  Παράλληλα, αποτελεί ένα φαινόμενο που συγκεντρώνει συνεχώς 

αυξανόμενο ενδιαφέρον σε ερευνητικό επίπεδο παγκοσμίως. Εννοιολογικά για τον όρο bullying, θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ένας μαθητής εκφοβίζεται όταν «εκτίθεται επανειλημμένα και για 
αρκετό χρονικό διάστημα σε αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων μαθητών, που εκδηλώνονται ως μορφές 

βίαιης ή επιθετικής συμπεριφοράς». (Τσιάντης, 2008). 
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Ένας ευρύτερος ορισμός που εντοπίζεται στη βιβλιογραφία, υποστηρίζει ότι το bullying 
αποτελεί ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου, 
αναφέρεται σε ένα εύρος συμπεριφορών και βασικό του χαρακτηριστικό είναι η συνεχόμενη χρήση 

βίας μεταξύ συμμαθητών ή συνομήλικων παιδιών με στόχο να προκληθεί πόνος, αναστάτωση ή και 
χρηματικό κέρδος (Kokkinos & Antoniadou, 2013). Το φαινόμενο αυτό, παρατηρείται ανάμεσα 

στους μαθητές, κυρίως μέσα στο ίδιο σχολικό περιβάλλον και αναφέρεται στην εκδήλωση 
παραβατικής/βίαιης συμπεριφοράς με στόχο άτομα που είναι δύσκολο να υπερασπιστούν τον εαυτό 
τους. Εκείνο που διαφοροποιεί το είδος αυτό βίας από τα υπόλοιπα μέσα σε μία κοινωνία είναι ότι η 

σχολική βία αναφέρεται στην επιβολή της βούλησης ενός μέρους προς ένα άλλο με σκοπό την 
πρόκληση ζημιάς, βλάβης ή κέρδους μέσα στα πλαίσια, όμως, του στενού σχολικού περιβάλλοντος 

(Μπαμπινιώτης 2012). 

2.2. Στοιχεία σχολικού εκφοβισμού  

Οι Τσίγκανου, Δασκαλάκη, Τσαμπαρλή (2004), αναφέρουν ότι σύμφωνα με τον Olweus οι 

εκπαιδευτικοί και λοιποί ενήλικες που βρίσκονται στο σχολείο πολλές φορές δεν αποδίδουν την 
πρέπουσα σημασία στα μικροπροβλήματα συμπεριφοράς ή τους διαπληκτισμούς μεταξύ των 

μαθητών. Σπανίως επιτηρούν σωστά τους χώρους του σχολείου, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά 
εκφοβισμού να υποπίπτουν της αντίληψης τους. Τα θύματα σχολικού εκφοβισμού, σπάνια 
απευθύνονται για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε κάποιον ενήλικο του περιβάλλοντος τους 

(εκπαιδευτικό ή γονέα) και συνηθίζουν να εσωτερικεύουν τα αρνητικά συναισθήματα που 
αναπτύσσουν εξαιτίας της εμπλοκής τους στα περιστατικά αυτά. Έτσι, σταδιακά απομονώνονται όλο 

και περισσότερο από τους συνομηλίκους τους, ενώ η ήδη χαμηλή αυτοπεποίθηση πλήγονται 
περεταίρω από τις κακόβουλες επιθέσεις των δραστών και η ψυχολογία των θυμάτων δέχεται πολλές 
φορές ανεπανόρθωτο πλήγμα. 

Οι πρώτες ουσιαστικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με συνομηλίκους ξεκινούν αμέσως πριν ή 
κατά την προσχολική ηλικία,  οι οποίες μπορεί να μην έχουν πάντα θετική έκβαση για κάθε άτομο.  
Σύμφωνα με τη Βλάχου (2011),  έχει διαπιστωθεί πως τα επιθετικά παιδιά με την είσοδό τους στην 

προσχολική εκπαίδευση εκδηλώνουν «αδιακρίτως επιθετικότητα». Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά που 
αναπτύσσουν τάσεις επιθετικότητας και αντίδρασης απέναντι στο κοινωνικό τους περιβάλλον, συχνά 

δεν είναι εξαρχής σε θέση να διακρίνουν τα άτομα στα οποία μπορούν να εκτονώσουν με επιτυχία 
την επιθετικότητα, το θυμό ή και την ανασφάλεια τους. Έτσι, ένα παιδί με τάσεις επιθετικότητας 
κατά τη διάρκεια της  προσχολικής ηλικίας, εκφράζει συχνά έναν γενικευμένο θυμό και δεν εστιάζει 

την επιθετικότητα του σε συγκεκριμένα άτομα, αλλά αντίθετα μπορεί να αντιδρά ακόμη και απέναντι 
στους ενηλίκους ή τους εκπαιδευτικούς.  

 Όπως αναφέρουν οι Strayer & Santos (1996), παιδιά με ισχυρή προσωπικότητα σχηματίζουν 
μεγαλύτερα και περισσότερο ομογενοποιημένα κοινωνικά δίκτυα, με σχέσεις που διατηρούνται 
(πρόκειται, δηλαδή, για τα δημοφιλή άτομα της τάξης), ενώ αντίθετα τα πιο μικρόσωμα και 

συνεσταλμένα κοινωνικά άτομα αναπτύσσουν λιγότερο σταθερές κοινωνικές σχέσεις, παρουσιάζουν 
εμφανή σημάδια μειωμένης αυτοπεποίθησης και σιγουριάς και έτσι διαμορφώνονται ως χαρακτήρες -

εύκολοι στόχοι θυματοποίησης. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός πως η συντριπτική 
πλειοψηφία των θυμάτων εκφοβισμού αδυνατεί ή αρνείται να αντιδράσει και να γνωστοποιήσει τις 
αρνητικές καταστάσεις που υφίσταται, καθιστούν τα συγκεκριμένα παιδιά πιθανά θύματα και στη 

μετέπειτα σχολική τους ζωή. 

2.3. Οι επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού  

Όπως αναφέρει ο Ματσαγγούρας (2004), για να υπάρξει σωστή και ολοκληρωμένη 
εκπαιδευτική διαδικασία απαιτείται η ύπαρξη ενός υγιούς περιβάλλοντος στη σχολική μονάδα. Οι 
μαθητές μαθαίνουν σωστά μόνο μέσα σε μια τάξη με ευημερία, ασφάλεια και σταθερότητα. Έτσι, 

είναι προφανές πως όταν σε μία σχολική μονάδα παρουσιάζονται φαινόμενα βίας και εκφοβισμού, 
τότε οι μαθητές αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα. Οι συνέπειες από τον εκφοβισμό σε μία 
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σχολική μονάδα, αφορούν είτε στο σύνολο της, δηλαδή το ευρύτερο κλίμα και τη ψυχολογία της 
σχολικής μονάδας, αλλά και το εκάστοτε άτομο ξεχωριστά που εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο 
σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Αρχικά, η σχολική μονάδα αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας 

(Slavin, 2007). Λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες όπως η ευρύτερη κοινωνία, ευημερεί ή ασφυκτιά 
από τις ίδιες συνθήκες και προβλήματα. Ρόλος του σχολείου είναι μέσα από αυτές τις εμπειρίες να 

μάθουν οι μαθητές πώς να αντιμετωπίζουν ψύχραιμα και πολιτισμένα τα προβλήματα που 
εμφανίζονται κατά καιρούς και να επιλύουν τις διαφορές τους βάσει της λογικής.  

Για να πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω, η σχολική μονάδα οφείλει να διακατέχεται από 

πνεύμα φιλίας, συνεργασίας και αρμονικότητας. Αν ανάμεσα στους μαθητές αναπτύσσεται ο φόβος, 
η διχόνοια και το μίσος είναι πολύ δύσκολο να επιλυθούν οι όποιες διαφορές παρουσιάζονται κατά 

καιρούς και ακόμη πιο δύσκολο να υπάρξει μια ουσιαστική και ωφέλιμη εκπαιδευτική διαδικασία. 
Όλοι οι εμπλεκόμενοι στον εκφοβισμό, αναπτύσσουν συναισθήματα φόβου, δυσπιστίας και 
εχθρικότητας. Είναι φυσικό, να προκύπτουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά στη συνεργασία 

τους μέσα στο μάθημα, κατά τη διάρκεια ομαδικών εργασιών και δραστηριοτήτων, στη γενικότερη 
συνύπαρξη τους μέσα στην τάξη. Επιπλέον, όλη η σχολική  μονάδα επηρεάζεται αρνητικά, το κλίμα 

είναι δυσάρεστο, ακόμη και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη ψυχαγωγία των μαθητών 
(γιορτές, εκδρομές), δεν επιτυγχάνουν τον σκοπό τους ενώ μπορεί να προκύψουν περιστατικά βίας 
και κατά τη διάρκεια αυτών. Πέρα, όμως, από τις σημαντικά αρνητικές συνέπειες που ελλοχεύονται 

για το σύνολο της σχολικής μονάδας, ο σχολικός εκφοβισμός επηρεάζει αρνητικά και τα άτομα που 
εμπλέκονται σε αυτόν σε προσωπικό επίπεδο. 

3. Η τέχνη στην εκπαίδευση 

Η τέχνη, αποτελεί ένα ευρύ αντικείμενο, το οποίο μπορεί να εξεταστεί και να προσεγγιστεί 
μέσα από διάφορες οπτικές γωνίες και με πολλά διαφορετικά εργαλεία. Η τέχνη, μπορεί να βρίσκεται 

μέσα σε κάθε πεδίο δράσης του ανθρώπου, ακριβώς γιατί αφορμίζεται από τον ίδιο τον άνθρωπο και 
τη ζωή του (Διλίντας, 2014). Έτσι, και στην εκπαίδευση, η τέχνη δεν εντοπίζεται μόνο στο μάθημα 
της αισθητικής αγωγής. Αντίθετα, μπορεί να συσχετιστεί με διάφορα άλλα πεδία (μαθηματικά, 

ιστορία, γεωγραφία) να μελετηθεί μέσα από ένα ξεχωριστό πρίσμα και να θίξει πολλά ενδιαφέρονται 
αλλά και καίρια ζητήματα (ρατσισμός, ελευθερία, βία κτλ).  

3.1. Η σημασία της τέχνης στην εκπαίδευση 

Στη σημερινή εποχή, η έννοια της αισθητικής που σχετίζεται με την εκπαίδευση γίνεται κυρίως 
αντιληπτή σαν προσδιορισμός στην αγωγή και ο όρος αισθητική αγωγή περιγράφει το σύνολο 

μαθημάτων που προσφέρουν στα παιδιά ορισμένες εκφραστικές δυνατότητες, διδάσκοντάς τα 
τεχνικές χρήσης των υλικών στην τέχνη, και δεξιότητες που σχετίζονται μ' αυτήν. Επίσης, είναι η 

σκόπιμη ενέργεια των ενήλικων προς τα αναπτυσσόμενα άτομα για να αναπτύξουν την 
προσωπικότητά τους από σωματική, πνευματική, κοινωνική, ηθική και αισθητική πλευρά και να τα 
βοηθήσει να αυτό-προσδιοριστούν και να ενταχθούν ομαλά στο περιβάλλον όπου ζουν (Διλίντας, 

2014).  
Η καλλιτεχνική αγωγή εξοικειώνει το άτομο με τις ανώτερες ιδέες του ανθρώπινου πνεύματος, 

συμμετέχει δυναμικά στην ηθική, πνευματική ωρίμανση του παιδιού,  υποστηρίζει την διαδικασία 
της ενεργητικής, βιωματικής μάθησης, προάγει την αναγνώριση των συναισθημάτων και συμβάλει 
στην δημιουργία των μελλοντικών ελεύθερων πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, η τέχνη βοηθά το άτομο 

να  μάθει όχι μόνο τον κόσμο γύρω του, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό (Weertz, 2002).  Η τέχνη 
διευρύνει την αντιληπτική ικανότητα του παιδιού προσφέροντάς του έναν άλλο τρόπο θέασης του 

κόσμου. Δεν μένει μόνο σε έννοιες λεκτικά προσδιοριζόμενες αλλά αποκτά μια πολυδιάστατη σκέψη 
μέσα από το σχήμα, τη μορφή, και το χώρο βοηθώντας το παιδί να κατανοήσει και να απολαύσει την 
ομορφιά της φύσης (Weertz, 2002).   

Η σύγχρονη αντίληψη για την εικαστική αγωγή αποβλέπει στη συνάντηση του παιδιού με την 
οργανωμένη γνώση για την τέχνη στηριζόμενη στο συντονισμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης με 
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την καλλιτεχνική πράξη. Τα εικαστικά μαθήματα έχουν τη δική τους συνεισφορά, συμπληρωματική 
προς τα άλλα μαθήματα, συμβάλλοντας με τρόπο αναντικατάστατο στη μαθησιακή λειτουργία 
(Βάος, 2007). Η εικαστική εκπαίδευση, επισημαίνει ο Eisner, μαθαίνει στα παιδιά όχι μόνο να 

αντιλαμβάνονται αυτό που υπάρχει γύρω τους αλλά να ενδιαφέρονται περισσότερο γι’ αυτό που 
μπορεί να προκύψει, συμβάλλοντας έτσι στη διεύρυνση της αντίληψης του παιδιού και στην 

απόκτηση νέων γνώσεων. Αυτή η θέαση της καλλιέργειας του παιδιού για την τέχνη στην εκπαίδευση 
που διευρύνει την νόηση, επεκτείνει το αξιακό σύστημα του παιδιού και το καθιστά ικανό να 
προσδιορίζει την διαφορετικότητα στην κουλτούρα και τον πολιτισμό απαλλαγμένο από στερεότυπα 

και προκαταλήψεις και δεισιδαιμονίες (Eisner, 2004). 
Το σχολείο είναι ο τόπος που επέλεξαν οι κοινωνίες προκειμένου να μπορέσει το παιδί να 

αποφύγει την αιτιοκρατία του οικογενειακού του περιβάλλοντος, τη μιμητική αναπαραγωγή του 
κοινωνικού του περίγυρου, έτσι ώστε να μπορέσει να εγγραφεί ενσυνείδητα σε μια κοινωνία, να έχει 
πρόσβαση στις γνώσεις και στο κόσμο, στην καθολικότητα (Weertz, 2002). Από την άλλη μεριά, στο 

πλαίσιο του σχολείου, δίνεται στον μαθητή η δυνατότητα να συγκροτηθεί ως υποκείμενο, έτσι ώστε 
εκείνος να δεξιωθεί μέσα του την ανθρωπότητα (το σύνολο των ανθρώπων), και την ίδια τη στιγμή 

να κατανοήσει τον εαυτό του και τους ανθρώπους. Επομένως η ενασχόληση του παιδιού με τις 
τέχνες, το συνδέει άμεσα με πολλές περιοχές της μάθησης (Pearson, 2011). Δυστυχώς, το σχολείο 
στις μέρες μας δίνει έμφαση στη γλωσσική και τη λογικο-μαθηματική νοημοσύνη και έχει αφήσει 

στο περιθώριο τις υπόλοιπες. Στόχος του σχολείου είναι να κατορθώσουν οι μαθητές να 
χρησιμοποιήσουν τη γνώση πέρα και έξω από το περιβάλλον στο οποίο αποκτήθηκε.  

3.2. Η τέχνη ως εργαλείο κοινωνικοποίησης στο σχολείο 

Η κοινωνική εξέλιξη ενός παιδιού αποτελεί μια σχετικά προβλέψιμη διαδικασία. Το κοινωνικό 
του δίκτυο αναπτύσσεται από τη στενή σχέση με τους γονείς ή άλλους κηδεμόνες για να εμπλουτιστεί 

από άλλους συγγενείς, ενηλίκους εντός και εκτός οικογένειας, όπως και τους συνομηλίκους κατά τη 
σχολική ηλικία (Slavin, 2007). Σύμφωνα με τον Erikson, τα παιδιά κατά τη διάρκεια της πρώτης 
σχολικής ηλικίας, μέσα από προσωπικές διεργασίες και εμπειρίες προσπαθούν να κατακτήσουν 

συναισθήματα πρωτοβουλίας και φιλοδοξίας, βάσει των οποίων δομούν την ακαδημαϊκή και 
κοινωνική τους πορεία στο σχολείο. Οι κοινωνικές δεξιότητες που αποκτούν μέσα από την 

αλληλεπίδραση με το εξωτερικό τους περιβάλλον κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την διαμόρφωση της 
προσωπικότητας τους αλλά και του τρόπου αντίδρασης τους σε διάφορα ερεθίσματα (Slavin, 2007). 
Με τον όρο «κοινωνικές» και «συναισθηματικές» δεξιότητες εννοούνται η ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων που στοχεύουν στην βελτίωση της επικοινωνίας των μαθητών τόσο με τους συμμαθητές 
και τους δασκάλους τους όσο και με τον ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο. Έχουμε ήδη τονίσει ότι 

η επικοινωνία και τα διάφορα επικοινωνιακά σχήματα που απορρέουν απ’ αυτήν, αποτελούν 
καθοριστικό παράγοντα, τόσο στη δυναμική των αλληλεπιδράσεων του κόσμου με τον περίγυρο όσο 
και στην συγκρότηση των ανθρωπίνων σχέσεων (Slavin, 2007). 

 Ένα άτομο που καθίσταται ικανό να δημιουργήσει υγιείς σχέσεις με το κοινωνικό του 
περιβάλλον, είναι ένα άτομο που έχει δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με αυτό αλλά 

ταυτόχρονα και με τον ίδιο του τον εαυτό (Slavin, 2007). Έτσι, η κοινωνικοποίηση του ατόμου, δεν 
συνίσταται απλώς στη δυνατότητα σύναψης κοινωνικών σχέσεων με τρίτους. Ένα κοινωνικά υγιές 
άτομο, είναι σαφώς υγιές συναισθηματικά. Σύμφωνα με τον Goleman (1998), οι κοινωνικές 

δεξιότητες είναι συσχετισμένες με τις συναισθηματικές πλευρές της ανθρώπινης προσωπικότητας 
και αποτελούν εκδηλώσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης. Διευκρινίζοντας τα παραπάνω, ο 

Goleman (1998), υποστηρίζει ότι αποτελεί βασικό ταλέντο για τη ζωή μας η ικανότητα να μπορούμε 
να υπερισχύσουμε στις συναισθηματικές μας παρορμήσεις να διαβάζουμε τα πιο απόμακρα 
συναισθήματα των άλλων και να χειριζόμαστε ήπια τις κοινωνικές σχέσεις. Η συναισθηματική 

νοημοσύνη περιλαμβάνει αυτοεπίγνωση και έλεγχο των παρορμήσεων, επιμονή, ζήλο και 
αυτοενεργοποίηση, ενσυναίσθηση και κοινωνική προσαρμοστικότητα. Πάνω σ’ αυτές τις δεξιότητες 

είναι δυνατή η οικοδόμηση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων και παράλληλα αυτές θέτουν τη 
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σφραγίδα ενός χαρακτήρα που διακρίνεται για ποιότητες όπως η αυτοπειθαρχία, ο αλτρουϊσμός και 
η συμπόνοια, απαραίτητες για την επιβίωση και την εξέλιξη των ανθρωπίνων κοινωνιών. 

Επιπλέον, η τέχνη δεν αποτελεί μόνο μέσο έκφρασης αλλά εργαλείο ελέγχου και βελτίωσης 

της. Έτσι, μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο των παρορμήσεων. Η J. (Desai & Chalmers, 2007).  
αναφέρει στο έργο της,  σε ένα περιστατικό όπου μία εκπαιδευτικός κατάφερε να αντιμετωπίσει τις 

έντονες παρορμήσεις και επιθετικές τάσεις  ενός μικρού παιδιού με το εξής τέχνασμα. Μέσα από 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες με δακτυλομπογιές, κατεύθυνε τον μαθητή ώστε να προχωράει 
ασκώντας την επιδεξιότητά του διαδοχικά από μεγάλα κομμάτια χαρτιού σε όλο και μικρότερα. Η 

διαδικασία αυτή υπό μορφή παιχνιδιού βοήθησε το παιδί να ελέγχει τις κινήσεις του και να συγκρατεί 
την ισχυρή του παρόρμηση να αντιδρά σε όλους τους κανόνες της τάξης. Ένα μεγάλο μέρος της 

ευθύνης για τη διαπαιδαγώγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών το αναλαμβάνει η 
σχολική εκπαίδευση, που οφείλει να ενώνει μέσα στην τάξη τον νου με την καρδιά. 

3.3. Αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού μέσω της τέχνης 

 Με βάση, λοιπόν, όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, φαίνεται πως κάθε μαθητής, κατά τη 
διάρκεια της σχολικής ηλικίας, έρχεται αντιμέτωπος με πολλές αλλαγές, γεγονότα και συναισθήματα 

που τον προβληματίζουν και είναι σημαντικό να κατέχει ένα «εργαλείο» μέσω του οποίου θα μπορεί 
όχι μόνο να εκφράσει τα αισθήματα και τις σκέψεις του για όσα αντιμετωπίζει αλλά και να καταφέρει 
να τα διαχειριστεί. Ο σχολικός εκφοβισμός και η βία αποτελούν κάποια από τα καίρια ζητήματα που 

αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα των περισσότερων κοινωνιών. Η 
αντιμετώπιση της βίας εντός του σχολικού περιβάλλοντος αποτελεί ένα σύνθετο και πολύπλευρο 

φαινόμενο, που δύσκολα αντιμετωπίζεται, παρά τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση των άμεσα 
συσχετιζόμενων (Olweus, 2009).  

 Το βασικότερο ζήτημα που προκύπτει σε σχέση με τη σχολική βία, είναι πως τα θύματα της, 

συχνά, αδυνατούν να εκφραστούν, να μιλήσουν και να γνωστοποιήσουν όσα βιώνουν. Η 
εξωτερίκευση του ζητήματος δεν έχει να κάνει μόνο με την γνωστοποίηση των βίαιων συμπεριφορών 
αποκλειστικά, αλλά κυρίως με την έκφραση των αρνητικών συναισθημάτων που βιώνουν οι μαθητές, 

των ψυχολογικών επιπτώσεων που συνεπάγονται τέτοιου είδους βίαιες συμπεριφορές αλλά και η 
αναζήτηση μέσων ανακούφισης και παρηγοριάς. Στόχος αποτελεί και η ικανότητα του ατόμου να 

εκφράζεται υγιώς και σε δημοκρατικά πλαίσια κατανοώντας πως η έκφραση δεν αποτελεί μόνο 
προσωπικό του δικαίωμα, αλλά καθολικό. Να γίνεται κατανοητό, πως μπορεί να εκφράζει το θυμό, 
την πίκρα και την απογοήτευση του δίχως τη χρήση βίας (σωματικής ή ψυχολογικής), αλλά 

αναίμακτα, μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης καθώς η τέχνη, λειτουργεί ως ένα καταλυτικό μέσο 
αντιμετώπισης των αρνητικών συναισθημάτων. (Desai & Chalmers, 2007). 

 Επιπλέον, η τέχνη δεν αποτελεί μόνο μέσο έκφρασης αλλά εργαλείο ελέγχου και βελτίωσης 
της. Έτσι, μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο των παρορμήσεων. Η J. Rubin (1997) αναφέρει στο έργο 
της,  σε ένα περιστατικό όπου μία εκπαιδευτικός κατάφερε να αντιμετωπίσει τις έντονες παρορμήσεις 

και επιθετικές τάσεις ενός μικρού παιδιού προς την ίδια αλλά τους συμμαθητές του με το εξής 
τέχνασμα: μέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες με νερομπογιές προσπαθούσε να κατευθύνει τον 

μαθητή ώστε να εργάζεται ασκώντας την επιδεξιότητά του διαδοχικά από μεγάλα κομμάτια χαρτιού 
σε όλο και μικρότερα. Η διαδικασία αυτή, υπό μορφή παιχνιδιού, βοήθησε το μαθητή να ελέγχει τις 
κινήσεις του και να συγκρατεί την ισχυρή του παρόρμηση να αντιδρά τόσο απέναντι στους κανόνες 

της τάξης όσο και να ασκεί βία στους συνομηλίκους του. 

3.4. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις κατά του σχολικού Εκφοβισμού 

 Στο πλαίσιο, λοιπόν, προσπάθειας διαχείρισης των συναισθημάτων τόσο των θυμάτων όσο 
και των θυτών εκφοβισμού, αλλά και της αντιμετώπισης του φαινομένου, έχουν υλοποιηθεί διάφορα 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Πολλά από αυτά, κάνουν χρήση της τέχνης, του αθλητισμού αλλά και 
της πολιτισμικής κληρονομιάς, ως μέσα για τον περιορισμό της βίας μεταξύ των μαθητών, της 
επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν, της μείωσης φαινομένων ρατσισμού και εκδηλώσεων 
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μίσους κ.α. Διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με την καλλιτεχνική αγωγή και τον 
αθλητισμό, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ευχάριστου κλίματος και συνεργασίας μεταξύ 
των μαθητών, παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα, παρόλα αυτά, πολλές φορές αποδεικνύονται 
περιορισμένα, καθώς ούτε η συχνότητα τους είναι μεγάλη αλλά παρατηρείται και απουσία 
εμβάθυνσης. Βέβαια, δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνών που να επιβεβαιώνει την 
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κατά του εκφοβισμού  που λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς, 
τουλάχιστον όχι τόσος πολύς όσο θα επέβαλλε η σοβαρότητα αλλά και η συχνότητα του φαινομένου.  

Στο σχολικό χώρο, ακόμη και μέσα στα στενά όρια της τάξης, υπάρχουν εργαλεία με τα οποία, 
ο εκπαιδευτικός μπορεί να θέσει τα θεμέλια της ελεύθερης έκφρασης και της διαχείρισης των 
αρνητικών συναισθημάτων μέσω υγιών πρακτικών (Σπυρόπουλος, 2012). Ο κυριότερος στόχος των 
εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό είναι να 
υπερβαίνουν την απλή χρησιμότητα των ενημερωτικών (και πολλές φορές ανιαρών και άνευ 
σημασίας για τους μαθητές) εξηγήσεων και να προσφέρει ουσιαστικές, βιωματικές ευκαιρίες καίριας 
παρέμβασης σε μια υπαρκτή πραγματικότητα για τους μαθητές, όπου αυτοί ως πρωταγωνιστές και 
ενεργητικά υποκείμενα θα λειτουργήσουν σε παιδαγωγικό, ψυχολογικό και φυσικό πεδίο 
(Σπυρόπουλος, 2012).  Προφανώς οι ενημερωτικές δράσεις ευαισθητοποίησης στη σχολική 
πραγματικότητα και κατάρτισης σχετικά με το φαινόμενο έχουν γνωστοποιήσει τόσο τη φύση όσο 
και την έντασή του. Για παράδειγμα, η  χρήση θεατρικών τεχνικών και δραματικών παιχνιδιών στο 
σχολείο, μπορεί να λειτουργήσει, όπως προαναφέρθηκε, ως εξαιρετική αφορμή για κατανόηση των 
συναισθημάτων μεταξύ των εμπλεκομένων στα φαινόμενα βίας.  Βέβαια, είναι αναγκαίο να αποτελεί 
ένα ευρύτερο παιδαγωγικό εργαλείο για τη μάθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικής 
φύσης.  

3.5. Προτάσεις για δράσεις στη σχολική πραγματικότητα 

Η παρακάτω λίστα με έργα τέχνης (πίνακες) αποτελεί μια καλή εφόρμηση για την 

ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα σχολικού εκφοβισμού 

1. Friedrich Edouard Meyerheim - Schoolchildren Watching a Boy Cry (1861)  

2. Edgar Farasyn - Punishment at school (1858-1938)  
3. August Heyn - Trouble in the classroom (1920)  
4. Carl Böker - Die Zerbrochene Schiefertafel (1836-1905)  

5. George Smith– The new boy (1859) 
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4. Συμπεράσματα  

 Κλείνοντας, ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα από τα κυριότερα φαινόμενα στα σύγχρονα 
εκπαιδευτικά συστήματα, καθώς καθρεφτίζει τη γενικότερη νοσηρότητα της κοινωνίας. Τα δεδομένα 

που προκύπτουν μέσα από έρευνες των τελευταίων ετών σε διεθνές αλλά και εγχώριο επίπεδο, 
δείχνουν πως η συχνότητα αλλά και η ένταση του φαινομένου έχουν αυξηθεί σημαντικά. Συνεπώς, 

για την αντιμετώπιση του, δεν αρκεί μονάχα η ενημέρωση των εκπαιδευτικών αλλά και η εμβάθυνση 
στα συναισθήματα των μαθητών, στις σχέσεις και τις διαπροσωπικές τριβές όπου προκαλούν και 
τρέφουν τέτοιου είδους εξάρσεις βίας.  

 Μία σημαντική λύση, για την αντιμετώπιση της αδυναμίας έκφρασης των μαθητών, αποτελεί 
η τέχνη. Η εισαγωγή της τέχνης στο σχολείο επιτρέπει στους μαθητές να εκφράζονται, να 

εκτονώνονται και να δημιουργούν, όλα μέσα σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο πλαίσιο. Συνεπώς, είναι 
εξαιρετικά σημαντικό οι αρμόδιοι φορείς αλλά και η εκπαιδευτική κοινότητα, να αναπτύξουν 
περισσότερα σχέδια και προγράμματα δράσης, όπου μέσα από την τέχνη οι μαθητές θα καλούνται 

να αντιμετωπίσουν τον εκφοβισμό, ενεργά και οι ίδιοι στη θέση του πρωταγωνιστή. Άλλωστε, η 
βιωματική εμπειρία και μάθηση είναι εκείνη που οδηγεί στη γνώση. Μέσα από την προσωπική 

έκφραση και εμπλοκή σε προγράμματα κατά της βίας, οι μαθητές θα δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
και θα γνωστοποιήσουν ευκολότερα τις προσωπικές τους σκέψεις και εμπειρίες σχετικά με το 
συγκεκριμένο θέμα.  
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Περίληψη  

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η μελέτη των ευάλωτων, κοινωνικά, ομάδων (ΕΚΟ), του 

κοινωνικού αποκλεισμού τους, των συνεπειών του, αλλά και της συμβολής της εκπαίδευσης 
ενηλίκων στις προαναφερθείσες ομάδες. Σκοπός της είναι η παρουσίαση και ανάλυση των ΕΚΟ και 

των προβλημάτων τους, η αποσαφήνιση του κοινωνικού αποκλεισμού και η αναφορά και μελέτη του 
ρόλου της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

 

Λέξεις κλειδιά: ΕΚΟ, εκπαίδευση ενηλίκων, κοινωνικός αποκλεισμός. 

Εισαγωγή 

Στην εποχή των πολύπλευρα κατακερματισμένων κοινωνιών του δυτικού κόσμου, ένας από 
τους βασικούς στόχους ανάπτυξης της Δια Βίου Μάθησης, είναι η διασφάλιση της πρόσβασης του 
γενικού πληθυσμού και των μελών των ΕΚΟ, σε όλες τις δράσεις κατάρτισης και γενικής 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Κατά το Νόμο 4430/2016, ως «ευάλωτες» ορίζονται οι ομάδες, των οποίων 
η ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, δυσχεραίνεται εξαιτίας σωματικών και ψυχικών αιτιών 

και εξαιτίας της εμφάνισης παραβατικής συμπεριφοράς. Γι’ αυτό και προσαρμοζόμενη στο 
παραπάνω πλαίσιο, η εκπαίδευση οφείλει να υιοθετήσει μία ανθρωπιστική και εκπαιδευτική 
συμπεριφορά και να καταστήσει τη μάθηση μία ενεργητική διαδικασία, θέτοντας τις βάσεις στην 

κοινωνική και ατομική αυτοπραγμάτωση, τη δημοκρατική συναντίληψη, τη συνεργασία και το 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και στην ενδυνάμωση, την ενσυναίσθηση και την 

ψυχική ανθεκτικότητα. Με βάση τα παραπάνω: 

• Ποιες ομάδες πληθυσμών ανήκουν στις ΕΚΟ; 

• Τι είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, τα αίτια και οι συνέπειές του; 

• Τι είναι η εκπαίδευση ενηλίκων; 

• Από ποιον παρέχεται και ποια είναι τα αποτελέσματά του; 

Με τον όρο ευπαθείς, κοινωνικά, ομάδες (ΕΚΟ), αντιπροσωπεύονται οι πληθυσμιακές ομάδες 

που παρουσιάζουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή χαρακτηρίζονται ως αδύναμες, σε πολλούς τομείς. Αυτό έχει συνέπεια 
την υστέρησή τους, στην επίτευξη ενός αξιοπρεπούς επιπέδου ποιότητας ζωής, όπως είναι για 

παράδειγμα η εξασφάλιση στέγης και εργασίας, εκπαίδευσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
της κοινωνικής ασφάλισης κ.ά. Πιο συγκεκριμένα, εδώ, συμπεριλαμβάνονται άστεγοι, άνεργοι, 

άτομα με αναπηρία, πάσχοντες από σοβαρές σωματικές και ψυχικές ασθένειες, αποφυλακισμένοι, 
πρώην και νυν χρήστες ναρκωτικών, οροθετικοί, πολιτισμικές και θρησκευτικές μειονότητες,  
μονογονεϊκές οικογένειες, ανήλικοι παραβάτες, κακοποιημένες γυναίκες, πρόσφυγες, μετανάστες, 

παλιννοστούντες, και άτομα με μαθησιακές δυσκολίες (Μπαλούρδος, Σαρρής, Τραμουντάνης & 
Χρυσάκης, 2014).  
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Κυρίως μέρος 

Μέθοδος έρευνας. 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων πραγματοποιήθηκε μία εκτενής 

βιβλιογραφική ανασκόπηση με τη χρήση συγκεκριμένων μηχανών αναζήτησης· Google Scholar, 
Open Archives, Google, Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 

ResearchGate και Scopus. Οι λέξεις-κλειδιά στην αναζήτηση ήταν οι «ευάλωτες ομάδες», ο 
«κοινωνικός αποκλεισμός», η «εκπαίδευση ενηλίκων», η «Δια Βίου Μάθηση», «αιτίες κοινωνικού 
αποκλεισμού», «συνέπειες κοινωνικού αποκλεισμού» και «εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα».  

Αποτελέσματα έρευνας 

ΕΚΟ 

Η κοινωνική ομάδα αποτελεί το δυναμικό σύνολο ατόμων  με έναν σκοπό, που ενωμένη 
εξελίσσεται σε ένα οργανωμένο σύστημα και παρουσιάζει αλληλοεξαρτώμενους ρόλους, θεσμούς, 
ομοιογενή συμπεριφορά και δυνατότητα ικανοποίησης των αναγκών των μελών. Από τις ποικίλες 

κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι ΕΚΟ, που χαρακτηρίζονται ως ομάδες 
γενικού πληθυσμού, στις οποίες δυσχεραίνεται ή αποτρέπεται η πλήρης συμμετοχή στην πολιτικο-

οικονομική και κοινωνική ζωή ή η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, τα εισοδήματα 
και τους πιθανούς πόρους. Στις ομάδες συμπεριλαμβάνονται τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), 
τα εξαρτημένα από ουσίες (ναρκωτικά, κ.α.), τα άτομα σε διαδικασία απεξάρτησης ή που έχουν 

τελειώσει τη διαδικασία, οι αλκοολικοί, τα άτομα με ψυχικές ή πνευματικές διαταραχές ή χρόνια 
προβλήματα υγείας, οι αποφυλακισμένοι και οι ανήλικοι παραβάτες, τα άτομα με πολιτισμικές, 

γλωσσικές και άλλες ιδιαιτερότητες (Πομάκοι, κ.α.), οι Παλιννοστούντες, οι πρόσφυγες, οι 
μετανάστες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι γυναίκες του γενικού πληθυσμού και οι κακοποιημένες, οι 
ηλικιωμένοι, οι άνεργοι, οι άποροι, οι κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών, οι άστεγοι και οι NEETs 

(Παππά, 2010). 

Άτομα με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). 

Εδώ, εντάσσονται τα άτομα με ειδικές δυσλειτουργίες ή ανεπάρκειες, που αποδίδονται σε 

διανοητικούς, φυσικούς ή κοινωνικούς παράγοντες και εντοπίζονται σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
καθίσταται δύσκολη η συμμετοχή, στην επαγγελματική και γενική κατάρτιση (Γεωργάς, 1999). 

Παρατηρείται ότι, σε μεγάλο βαθμό, αυτά δεν έχουν πρόσβαση και δικαιώματα στην εκπαίδευση, 
την απασχόληση, την πρόληψη της αναπηρίας και την πρόσβαση σε τομείς της κοινωνικής ζωής, με 
τα ειδικά σχολεία να συρρικνώνονται όλο και περισσότερο σήμερα, ενώ τα κέντρα διάγνωσης, 

αξιολόγησης και υποστήριξης είναι περιορισμένα και δυσλειτουργικά (Αθανασιάδου, 2012). 

Αλκοολικοί, τοξικομανείς και άτομα με ψυχικές και πνευματικές διαταραχές ή χρόνια 

προβλήματα υγείας. 

Τόσο ο αλκοολισμός όσο και η τοξικομανία ορίζονται ως τις καταστάσεις χρόνιας ή περιοδικής 
δηλητηρίασης του ανθρώπινου οργανισμού, που προέρχονται από τη χρόνια χρήση οινοπνεύματος ή 

τοξικών ουσιών, με συνέπεια τη δημιουργία ενός δεσμού εξάρτησης. Αυτές, ασκούν σημαντική 
επίδραση στον ψυχισμό του ατόμου, αλλοιώνοντας την προσωπικότητά του και προκαλώντας 

συμπεριφοριστικές διαταραχές και επιπτώσεις στις σχέσεις, με το οικογενειακό και το κοινωνικό 
περιβάλλον. Πέρα από το ότι αποτελούν από μόνες τους κοινωνικά προβλήματα, προκαλούν την 
περιθωριοποίηση και τον στιγματισμό (Δασκαλάκης, 1985). Παρόμοια είναι η κατάσταση και για τα 

άτομα με ψυχικές διαταραχές ή χρόνια προβλήματα υγείας (Αθανασιάδου, 2012). 
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Αποφυλακισμένοι-Ανήλικοι παραβάτες-Παλιννοστούντες 

Επιπλέον, οι αποφυλακισμένοι και οι ανήλικοι παραβάτες είναι περιθωριοποιημένα άτομα, 
εξαιτίας του παρελθόντος τους. Εδώ, οι ευκαιρίες συμμετοχής είναι περιορισμένες στους τομείς της 

κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ζωής, με συνέπεια, την αδυναμία πρόσβασής τους στην 
αγορά εργασίας, την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και τη συχνή γέννηση νέων 

παραβατικών συμπεριφορών (Δασκαλάκης, 1985). Ακόμα, οι παλιννοστούντες διαμένουν σε 
συνοικισμούς χωρίς υποδομές, αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας και δεν 
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας (Παππά, 2010).  

Μετανάστες- Γυναίκες 

Σήμερα, η Ελλάδα, έχει μετατραπεί σε χώρα υποδοχής μεταναστών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν 

προβλήματα διαβίωσης, εργασίας και πρόσβασης στις υπηρεσίες Υγείας και επικοινωνίας. Οι πιέσεις 
αποδοχής της επικρατούσας κουλτούρας, σε συνδυασμό με την προσωπική ανάγκη, για διατήρηση 
της εθνικής κληρονομιάς και ταυτότητας και η χαμηλόμισθη εργασία, είναι πιέσεις που οδηγούν τους 

μετανάστες σε μια τάση αποστασιοποίησης και από το έθνος καταγωγής τους και από τη χώρα 
υποδοχής τους. Στα παραπάνω, επιβαρυντικοί παράγοντες είναι και η διάσπαση της οικογένειας, τα 

γλωσσικά και οικονομικά προβλήματα και οι δυσκολίες απόκτησης νόμιμης υπόστασης στην χώρα 
(Μαρβάκης, Παρσανόγλου & Παύλου, 2001). 

Επιπλέον, στην ελληνική κοινωνία του 21ου αιώνα, η είσοδος των γυναικών στην αγορά 

εργασίας, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αμφισβήτηση και δυσπιστία, κάτι που οφείλεται στις 
βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις και παραδόσεις. Ακόμα, δύσκολα εμφανίζονται τα πράγματα και 

για τις γυναίκες-θύματα κακοποίησης, που εντοπίζονται σε άθλια ψυχολογική και οικονομική 
κατάσταση. Στα προαναφερθέντα προστίθεται μία ακόμα ΕΚΟ· οι γυναίκες με αναπηρίες, όπου 
παρουσιάζονται ιδιαιτερότητες που οφείλονται στη βιολογική διαφοροποίηση από τους άνδρες και 

στις ιδιαίτερες δυσλειτουργίες, που τις κατατάσσουν στα ανίσχυρα τμήματα του πληθυσμού 
(Γεωργάς, 1999). 

Ηλικιωμένοι-Άνεργοι-«Αόρατοι άνθρωποι»-Παραμεθόριες περιοχές. 

Επιπλέον, πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζονται και από τα ηλικιωμένα άτομα, καθώς η 
ελάχιστη σύνταξη, η αδυναμία πρόσβασης στα νοσοκομεία και η δυσλειτουργία γηροκομείων και 

χώρων φιλοξενίας, αποτελούν προβλήματα που ολοένα και μεγαλώνουν (Καραλής, 1999). Ακόμα, 
τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι νέοι, ιδιαίτερα όσον αφορά την εύρεση εργασίας, κάτι που 
οφείλεται στην υπερπροσφορά εργασίας και την έλλειψη θέσεων εργασίας, στον συνεχώς 

αυξανόμενο ανταγωνισμό και τις δύσκολες και επίπονες διαδικασίες επιλογής του ιδιωτικού τομέα 
(Αθανασιάδου, 2012).  

Στα παραπάνω, προστίθεται και η κατηγορία ανθρώπων, που διαβιούν σε συνθήκες εξαθλίωσης 
και ανέχειας ή ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας· οι «αόρατοι άνθρωποι», που δεν λαμβάνουν 
καμιά βοήθεια, από πουθενά. Ακόμα, οι κάτοικοι των παραμεθόριων περιοχών έρχονται αντιμέτωποι 

με πάσης φύσεως προβλήματα αποκλεισμού και περιθωριοποίησης, εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης 
του τόπου γέννησης και κατοικίας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η εύρεση εργασίας είναι πιο 

περιορισμένη, εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης και του ότι η εκπαίδευση παρουσιάζεται 
υποβαθμισμένη (Παππά, 2010). 

NEETs 

Με το αρκτικόλεξο NEETs αντιπροσωπεύεται το τμήμα του πληθυσμού, που παρουσιάζει 
νεαρή ηλικία χωρίς εργασία, κατάρτιση και εκπαίδευση. Το φαινόμενο αντιπροσωπεύει μία 

υποομάδα, που καθορίζεται από εκπαιδευτικές και ψυχολογικές παραμέτρους, σχηματίζοντας μίας 
νέας μορφής προλεταριάτο, που τοποθετείται ανάμεσα στη ζώνη της ολοκλήρωσης ή της διακοπής 
της σχολικής μόρφωσης και στις δυσκολίες στην εξεύρεση περιστασιακής ή σταθερής απασχόλησης. 
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Το NEETs, παρουσιάζει ανομοιογένεια και ως περιγραφή και ως τάση (Υπουργείο Εργασίας,  
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2018) και διαμορφώνει μια κοινωνική ομάδα 
που διαβεί στην φτώχεια, στην έλλειψη ευκαιριών και στη μείωση κινήτρου, μεγιστοποιώντας το 

προσωπικό κόστος (Νοβακόπουλος, 2019·Γιαννάτος, 2017). Μάλιστα, ένα μεγάλο τμήμα του, 
αρνείται τον παραδοσιακό ρόλο ένταξής τους, ως αναλώσιμοι μισθωτοί, αποφεύγοντας την 

περαιτέρω κατάρτιση· ωστόσο, παρουσιάζουν πολιτική ενασχόληση και δράση (Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2018). 

Κοινωνικός αποκλεισμός 

Τα προαναφερθέντα προβλήματα και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των ΕΚΟ εντάσσονται 
στον όρο «Κοινωνικός Αποκλεισμός», ο οποίος οφείλεται στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. 

Σημαντικό ρόλο στην ύπαρξη του φαινομένου διαδραματίζει το Κράτος, διότι μέσω των οικονομικών 
πολιτικών που ασκεί καθώς και με την έλλειψη παροχής παιδείας, το διαιωνίζει. Ωστόσο, την μερίδα 
του λέοντος έχει η κοινωνία, καθώς υποχρεούται να κατανοήσει ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε 

απειλή από τους «διαφορετικούς» (Δημισκή, 2018).  
Δεν είναι άγνωστο το ότι ο περιφρονητικός τρόπος αντιμετώπισης της διαφορετικότητας, 

τοποθετείται στην αρχαιότητα, αποτελώντας χαρακτηριστικό κάθε εποχής και κοινωνίας. Δεν είναι 
τυχαίο το ότι στην αρχαία Ελλάδα της Δημοκρατίας, η ιδεολογία του «πας μη Έλλην βάρβαρος» 
χαρακτήριζε τις αντιλήψεις και τον τρόπο συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα να θεωρείται λογική και 

αποδεκτή συμπεριφορά, η άνιση μεταχείριση των ξένων και η αβίαστη αποδοχή κάθε συνέπειάς της. 
Τόσο η πηγή όσο και η συνέχιση των διακρίσεων θέτουν στη βάση τους, τη συνεχή υποβάθμιση της 

οντότητας και της ύπαρξης του άλλου (Αθανασιάδου, 2012).  

Χαρακτηριστικά 

Τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού αποκλεισμού είναι: 

• Έλλειψη δυνατότητας άσκησης των ατομικών δικαιωμάτων χωρίς την παροχή βοήθειας. 

• Κακή εικόνα· οι ΕΚΟ διατηρούν για τον εαυτό τους και την ικανότητά τους, μία κακή 
εικόνα και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. 

• Απειλή μονιμοποίησης των αναγκών ενίσχυσής τους. 

• Στιγματισμός αυτών και των συνοικιών των αστικών περιοχών κατοικίας.  

• Πιθανή ισχνή σχέση των ΕΚΟ με τους κύριους κοινωνικούς μηχανισμούς, παραγωγής ή 
διανομής (Παρδάλη, 2009· Κοσμάτος, 2001). 

Οι συνέπειες στις ΕΚΟ 

Oι συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού των ΕΚΟ είναι: 

• Η φτώχεια 

Η ελλιπής εκπαίδευση και η ανεργία των ΕΚΟ προωθούν ένα σοβαρό πρόβλημα· τη φτώχεια. 
Η ανεργία είναι αποτέλεσμα της ανεπάρκειας των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και δημιουργεί 
εμπόδια στο άτομο, ώστε να προσεγγίσει το μέσο επίπεδο ποιότητας ζωής και διαβίωσης της 

κοινωνίας μέσα στην οποία κινείται και αποτελεί τη βασική αιτία πρόκλησης καταστάσεων ένδειας. 
Ωστόσο, η κατάσταση της ένδειας μεταβάλλεται ανάλογα με το πόσο ευάλωτη είναι η ΕΚΟ ή το 

κατά πόσο μπορεί να προωθήσει παραβατικές, παρεκκλίνουσες και εγκληματικές συμπεριφορές 
(Αθανασιάδου, 2012). 

• Ο φαύλος κύκλος των διακρίσεων        

Τα στερεότυπα, οι κατηγοριοποιήσεις, οι προκαταλήψεις, οι λανθασμένες κοινωνικές 
κατασκευές για τα χαρακτηριστικά του φύλου, της φυλής κ.ά. είναι οι παράγοντες που δημιουργούν 

εμπόδια και απαγορεύουν στις ΕΚΟ να διεκδικήσουν και να διατηρήσουν μια αξιοπρεπή θέση στο 
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κοινωνικό σύνολο. Είναι γενικά αποδεκτό το ότι το άτομο, κάτω από διαφορετικές συνθήκες 
διαβίωσης, διαμορφώνει διαφορετική συμπεριφορά και λειτουργεί διαφορετικά (Αθανασιάδου, 
2012· Βρεττού & Μανόγλου, 2010). 

• Παραβατικότητα- Εγκληματικότητα      

Οι μελετώμενες συμπεριφορές είναι αποτέλεσμα της στέρησης κάθε ατομικού και ανθρώπινου 

δικαιώματος, του συνεχούς στιγματισμού και της αυξανόμενης καχυποψίας (Δασκαλάκης, 1985). 

• Ψυχολογικές συνέπειες. 

Οι ΕΚΟ δέχονται καθημερινά την επιδείνωση της ψυχολογικής κατάστασης και την, πιθανή, 
επιβολή της σωματικής τους κακοποίησης. Ο αποκλεισμός μειώνει τις ευκαιρίες τους να συμβάλουν 
παραγωγικά στην κοινωνία, γεγονός που τους οδηγεί βαθμιαία στην ένδεια (Αθανασιάδου, 2012· 

Καλουδάκης, 2016).   

 Μέτρα καταπολέμησης  

Δεδομένων των παραπάνω, ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα αντιμετώπισης είναι η 
απασχόληση και τα μέτρα για την είσοδο των ΕΚΟ στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, τα τελευταία 
οφείλουν να συνοδεύονται και από συλλογική αντιμετώπιση του προβλήματος, ώστε οι ΕΚΟ να μην 

στηρίζονται αποκλειστικά στην εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας (Καραλής, 1999). Επιπλέον, 
δεδομένης της σχετικότητας του φαινομένου είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι διαστάσεις, η 

έκταση και η φύση του και να εφαρμοστούν ολοκληρωμένα μέτρα, βασισμένα σε γεωγραφική βάση, 
που να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών, σε συνδυασμό με γενικότερα 
μέτρα καταπολέμησης. Επιπλέον, βαραίνουσας σημασίας είναι η αποδέσμευση του κοινωνικού 

συνόλου από τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις και η καταπολέμησή τους, μέσα από την 
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση των ηθικών αξιών και των αρχών της δικαιοσύνης και 

της ισότητας. Για την επίτευξη των παραπάνω, επιβάλλεται όλοι οι εμπλεκόμενοι και συναρμόδιοι 
φορείς να συνεργαστούν· τέτοιοι φορείς είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι κοινωνικοί εταίροι και 
φορείς του ιδιωτικού τομέα (Αθανασιάδου, 2012). 

Εκπαίδευση ενηλίκων 

Οι διεθνείς κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, η ταχύτατη ανάπτυξη της επιστήμης και της 

τεχνολογίας, η κατεύθυνση και η ανταγωνιστικότητα της εκπαίδευσης και η αναγκαία μετάβαση από 
την Κοινωνία της Πληροφορίας σε αυτήν της Γνώσης, καθιστούν υποχρεωτική την Δια Βίου 
Μάθηση. Η εκπαίδευση των ενηλίκων, ως τμήμα της τελευταίας, στοχεύει στη δημιουργία και την 

καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων και αναφέρεται σε όλα τα προγράμματα που σχετίζονται με 
ενήλικους (Αθανασιάδου, 2012). 

Η συμβολή της εντοπίζεται στην αντίληψη των πολιτισμικών και κοινωνικών αλλαγών, στην 
προσαρμογή των ανθρώπων στις συνθήκες που συνεχώς μεταβάλλονται, στην κατάρτιση ατόμων 
στον εργασιακό τομέα, στον εμπλουτισμό της προσωπικής ζωής και τον εκδημοκρατισμό της 

κοινωνίας. Όλες οι αναλύσεις των όρων «εκπαίδευση ενηλίκων» και «εκπαίδευση για ενηλίκους» 
δυσκολεύονται να ορίσουν το δεύτερο, καθώς υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες για το ποιος μπορεί 

να θεωρηθεί «ενήλικος». Σύμφωνα με την UNESCO, ενήλικο άτομο θεωρείται εκείνο που λογίζεται 
ως ενήλικο από την κοινωνία μέσα στην οποία ζει (Τσώνης, 2014). Ένας ακόμα ορισμός αναφέρει 
ότι η «εκπαίδευση για ενήλικους» αφορά οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία, όπου εμπλέκονται 

ενήλικοι, υποδηλώνοντας ότι η εκπαίδευση δεν ολοκληρώνεται σε κανένα στάδιο της ζωής (Rogers, 
1999). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εκπαίδευση ενηλίκων παρουσιάζει σημαντικές διαφορές 
συγκριτικά με την τυπική εκπαίδευση, καθώς αφορά ενήλικα άτομα, που παρουσιάζουν 
συγκεκριμένες ανάγκες και χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά, κατά τον Rogers, είναι ότι οι 

συμμετέχοντες είναι, εξ ορισμού, ενήλικοι και δεύτερο το ότι βρίσκονται σε διεργασία 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1_%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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εξελισσόμενης ανάπτυξης. Το τρίτο αναφέρεται στο ότι κατέχουν ήδη μία πληθώρα αξιών και 
εμπειριών και το τέταρτο αναφέρει ότι είναι η εισαγωγή στη διαδικασία, έχοντας δεδομένες 
προθέσεις. Κλείνοντας, το πέμπτο είναι ότι υφίστανται προσδοκίες σχετικά με τη μαθησιακή 

διεργασία ενώ τα δύο τελευταία είναι η ανταγωνιστικότητα στα ενδιαφέροντα και τα διαμορφωμένα 
μοντέλα μάθησης (Αθανασιάδου, 2012).   

Μορφές εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα 

Ο Νόμος 3879/2010, «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», αναφέρει ότι η 
εκπαίδευση ενηλίκων περιλαμβάνει την τυπική, την μη τυπική εκπαίδευση, και την άτυπη μάθηση 

(Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, χ.χ.· 
Ριζοσπάστης, 2010). Η τυπική εκπαίδευση αντικατοπτρίζει την εκπαίδευση που πραγματοποιείται 

στον χώρο του σχολείου και στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Στοχεύει στην απόκτηση πιστοποιητικών 
αναγνωρισμένων από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί τμήμα της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής 
κλίμακας· εδώ, συμπεριλαμβάνεται και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. Επιπλέον, αναφέρεται 

σε ιεραρχικά δομημένο και χρονικά διαβαθμισμένο σύστημα, που εφαρμόζεται από την πρωτοβάθμια 
έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης-Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, χ.χ.· Ριζοσπάστης, 2010). 
Ακόμα, στη μη τυπική εκπαίδευση, παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο που οδηγεί 

στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

είναι τα μαθήματα σε φροντιστήρια, σε ωδεία και σχολές χορού κ.ά. Είναι η κάθε οργανωμένη 
δραστηριότητα, έξω από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, με καθορισμένο και συγκεκριμένο 

ακροατήριο και στόχο (Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, χ.χ.· Ριζοσπάστης, 2010). 

Επιπλέον, η άτυπη μάθηση συμπεριλαμβάνει όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες έξω από το 

οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο που εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, λαμβάνοντας χώρα 
στον ελεύθερο χρόνο ή στις κοινωνικές, επαγγελματικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. 
Περικλείονται διαφορετικές δραστηριότητες αυτό-μόρφωσης και οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι 

δεξιότητες, που αποκτώνται από την επαγγελματική εμπειρία (Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου 
Μάθησης-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, χ.χ.· Ριζοσπάστης, 2010). 

 Ελλάδα 

Η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, συνδέεται με τις κοινωνικές, οικονομικές 
και πολιτιστικές συνθήκες, επηρεάζεται από τις πολιτικές εξελίξεις και διαμορφώνεται στο πλαίσιο 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, που επηρεάζουν το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος. Την 
ίδια στιγμή, η διαμόρφωση αλλαγών στο περιεχόμενο και στους στόχους της εκπαίδευσης, 

παρουσιάζει σχέση με το θεωρητικό και πολιτικό προβληματισμό που αναπτύσσεται παγκοσμίως, 
για το ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων (Αθανασιάδου, 2012). Δεδομένων των παραπάνω, η ελληνική 
εκπαίδευση ενηλίκων χαρακτηρίζεται από διαφορετικές προτεραιότητες, στρατηγικές και 

περιεχόμενο, που μεταβάλλονται ανάλογα με την χρονική περίοδο και την οπτική γωνία που 
προσεγγίζεται. Στη σχετική βιβλιογραφία, τοποθετείται και προσεγγίζεται στο πλαίσιο στρατηγικών 

πολιτικών συμπληρωματικής κατάρτισης και επιστημονικής εξειδίκευσης, κοινωνικής ένταξης και 
αντιμετώπισης του αποκλεισμού, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης (Βεργίδης, 2001). Τα 
τελευταία χρόνια, εξελίσσεται συνεχώς και πολύ γρήγορους ρυθμούς, ο θεσμός της Δια Βίου 

Μάθησης, χρηματοδοτούμενος από προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Μουζάκης, 2006· 

Αθανασιάδου, 2012).  
Τα περισσότερα από τα προγράμματα δείχνουν ότι αποτελούν προέκταση μορφών άτυπης 

εκπαίδευσης, όπως είναι ο «Eνεργός Πολίτης» κ.α. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται να δοθεί 

στα ειδικά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, που απευθύνονται στις ΕΚΟ, όπως είναι τα 
προγράμματα των Κ.Ε.Ε., «Προετοιμασία ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού», 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
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«Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας, ως δεύτερης/σε εργαζόμενους μετανάστες I και II», «Εκπαίδευση 
Τσιγγάνων Ι και ΙΙ» και τα αντίστοιχα, κρατουμένων και προσφύγων, παλιννοστούντων, μεταναστών 
και αιτούντων άσυλο (Μουζάκης, 2006· Αθανασιάδου, 2012). Ακόμα, υπάρχουν και τα Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας, που απευθύνονται σε αναλφάβητους και τα επιδοτούμενα προγράμματα των 
Κ.Ε.Κ που απευθύνονται σε ΕΚΟ, όπως οι τσιγγάνοι κ.ά. (Αθανασιάδου, 2012).  

Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να γίνει αναφορά στα προβλήματα που εντοπίζονται στα 
προγράμματα για τους πρόσφυγες, τους μετανάστες κτλ. Ένα από αυτά είναι ότι οι περισσότεροι 
συμμετέχουν στα προγράμματα, λόγω της επιδότησης και όχι γιατί όντως επιθυμούν τη βελτίωσή 

τους και ένα ακόμα είναι η έλλειψη κινήτρου. Επίσης, ένα πρόβλημα είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση 
των ΕΚΟ, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν στην εγκληματικότητα. Γι’ αυτό, οι υπεύθυνοι της Δια 

Βίου Εκπαίδευσης επιβάλλεται να λαμβάνουν υπόψη, πριν εκπαιδεύσουν, να προσεγγίσουν τα άτομα 
των ΕΚΟ και να δώσουν «αξία στην αξία» τους, συμμεριζόμενοι τις ανάγκες τους για 
αυτοπραγμάτωση (Αθανασιάδου, 2012). 

Συμπεράσματα. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κοινωνική ένταξη και συνοχή αποτελούν συνέπειες και 

προϋποθέσεις επιτυχίας των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και οι πολιτικές κοινωνικής 
ένταξης (Τσουκαλάς, 1985) ενσωματώνουν ένα σύνολο πολυδιάστατων δράσεων και παρεμβάσεων, 

με τις ομάδες που ωφελούνται να είναι εκείνες που απειλούνται ή αντιμετωπίζουν το φάσμα της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Μάλιστα, σημαντικοί δείκτες βαθμολόγησης του κοινωνικού κράτους θεωρούνται ο βαθμός 
και ο τρόπος αντιμετώπισης των ΕΚΟ από την Πολιτεία (Γεωργάς, 1999). Η άποψη παρουσιάζει 
διαχρονική ισχύ και επιβάλλεται να υλοποιείται, με στόχο την απαλοιφή των ανισοτήτων και των 

αδικιών. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, η ανάγκη υιοθέτησης μιας τέτοιας πολιτικής καθίσταται 
ακόμη πιο επιτακτική,· εκτός από τα θεσπισμένα μέτρα για τα δημόσια οικονομικά και τη βελτίωση 
των οικονομικών δεικτών, επιβάλλεται η συμπερίληψη μέτρων προστασίας, σε όλους τους 

σχεδιασμούς, για τις ομάδες με αυξημένες ανάγκες. Η πλήρης κοινωνική ενσωμάτωσή τους και η 
διευκόλυνση άμεσης συμμετοχής τους στην καθημερινή ζωή, επιβάλλεται να είναι ο βασικότερος 

στόχος, με σκοπό την αναβάθμιση του πολιτισμικού και, όχι μόνο, επιπέδου. 
Οι ΕΚΟ συμβαδίζουν με το «στίγμα» της αποτυχίας, ζώντας αδρανείς, απομονωμένες και 

βιώνοντας τον κοινωνικό ρατσισμό αλλά και το άγχος, το φόβο, την ανασφάλεια και το θυμό, με 

αποτέλεσμα τη διόγκωση των κοινωνικών προβλημάτων και τον περαιτέρω αποκλεισμό, 
παρουσιάζοντας ψυχολογικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και οικονομικό κόστος. Δεν θα ήταν 

λάθος αν υποστήριζε κανείς, ότι είναι αντιφατικό στη σύγχρονη εποχή, που χαρακτηρίζεται από την 
αφθονία αγαθών μίας σύγχρονης και εξελιγμένης κοινωνίας και που θεωρητικά, το σύνολο των 
ανθρώπων ζει με ισότητα και ελευθερία, να γίνεται λόγος για την ύπαρξη μελών της που στερούνται 

αγαθών, τη στιγμή που για άλλους, θεωρούνται αυτονόητα και σαφή.  
Η ενδυνάμωση των ΕΚΟ εκκινείται με την ενημέρωσή τους, σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

ομάδες αυτοβοήθειας και με τη δημιουργία κινήτρου. Το σύνολο της ανθρωπότητας έχει το δικαίωμα 
της κοινωνικής προστασίας, τη συμμετοχή στο σύνολο των διαδικασιών της κοινωνίας, την ισότιμη 
διεκδίκηση, τη συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα και την εξασφάλιση μίας ποιοτικά 

αναβαθμισμένης ζωής. Κινούμενο σε αυτό το πλαίσιο, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, αποτελεί μία από 
τις υπηρεσίες που απευθύνεται σε ΕΚΟ και αποσκοπεί στην υποστήριξή τους σε δύο επίπεδα· στην 

απάντηση και κάλυψη πολλαπλών αναγκών, όπως αυτές εκφράζονται και στο σχεδιασμό 
προγραμμάτων, στοχεύοντας στην κάλυψη της «ευαλωτότητας» (Δημητρακοπούλου, 2009). 

Οι γρήγορες αλλαγές στην τεχνολογία και τη οικονομία, δημιουργούν στον κοινωνικό και 

επαγγελματικό χώρο, διαφορετικές συνθήκες και απαιτήσεις. Ως αποτέλεσμα, επιβάλλεται η ταχεία 
προσαρμογή στις αλλαγές και υπογραμμίζεται η ανάγκη εμπλουτισμού των γνώσεων. Αυτό 

επιβεβαιώνεται από έρευνες, εμπειρικές αναλύσεις και από την επιστημονική θεωρία, που αναφέρει 
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ότι η εκπαίδευση συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, 
στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας και της απασχόλησης και στην προσωπική ολοκλήρωση του 
ατόμου (Κόκκος, 2005). Λόγω των παραπάνω μεταβολών, σημαντικό τμήμα του ανθρώπινου 

δυναμικού οδηγείται στην ανεργία· ιδιαίτερα πληττόμενοι είναι και εκείνοι που δεν κατέχουν επαρκή 
μορφωτικά εφόδια, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η επαγγελματική κατάρτιση 

(Τσουκαλάς, 1985).  
Εκτός από τα παραπάνω, αναφορικά με το κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο, παρατηρούνται 

σημαντικές αλλαγές, που προκαλούν ανάγκες εκπαίδευσης. Αρχικά οι σαρωτικές μετακινήσεις 

πληθυσμών συνεπάγονται με την ανάγκη προσαρμογής των μεταναστών, των παλιννοστούντων και 
των προσφύγων στις νέες κοινωνίες. Επιπλέον, η ένταση του κοινωνικού αποκλεισμού σχετικά με 

ΕΚΟ, όπως είναι οι πολιτισμικές μειονότητες, τα ΑΜΕΑ, οι ηλικιωμένοι, οι χρήστες ναρκωτικών 
ουσιών, θέτει το ζήτημα της επεξεργασίας και διαχείρισης των τρόπων πληρέστερης συμμετοχής των 
προαναφερθέντων στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. 

Έχοντας αναλύσει όλα τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι το σύνολο των λόγων, αλλά και για 
πολλούς ακόμα, γίνεται επιβλητική η κοινωνική ζήτηση για εκπαίδευση και επαγγελματική 

κατάρτιση. Κάθε ενήλικας επιβάλλεται να έχει πρόσβαση σε νέες, γενικές και ειδικές γνώσεις, που 
να του επιτρέπουν να ενεργοποιείται, να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται στις αλλαγές και να 
αυτοκαθορίζεται. 

Ως ένας βασικός θεσμός της Δια Βίου Μάθησης αναγνωρίζεται η εκπαίδευση ενηλίκων, που 
παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που κρίνονται απαραίτητες για την παρακολούθηση των 

εξελίξεων, από το άτομο, στο πλαίσιο της μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Στον ελλαδικό χώρο, η 
εκπαίδευση ενηλίκων είναι αναπτυσσόμενο πεδίο, όπου θεσπίζονται δομές, για να είναι δυνατή η 
εμπλοκή φορέων και προσώπων, λαμβάνοντας την κατάλληλη εκπαίδευση και διαθέτοντας τις 

κατάλληλες υποδομές, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα.  
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Περίληψη  

Η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει χαρακτηριστικά στοιχεία πολιτισμικής ετερότητας 
και πολυγλωσσίας (Γλένη, 2009). Σπουδαίο ρόλο στη σωστή διαχείριση των νέων συνθηκών 

διαδραματίζει η διαπολιτισμική εκπαίδευση που στόχο έχει την προώθηση μιας εκπαιδευτικής 
διαδικασίας που δίνει ουσία στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη (Γκότοβος, 2002). 

Καθοριστικό ρόλο στην εκμάθηση του λεξιλογίου της ελληνικής γλώσσας από τους μετανάστες 
διαδραματίζει το λεξικό και συγκεκριμένα η σωστή αξιοποίησή του με την ανάπτυξη στρατηγικών 
χρήσης λεξικού. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο η 

χρήση του λεξικού μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την κατάκτηση της ελληνικής 
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γλώσσας από τους μετανάστες. Στο πρώτο μέρος της ανακοίνωσης παρουσιάζονται οι στόχοι της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην ελληνική κοινωνία. Στο δεύτερο μέρος, παρατίθενται οι  
στρατηγικές χρήσης λεξικού που μπορούν να αναπτυχθούν από τους χρήστες. Τέλος, στο τρίτο μέρος 

προτείνονται τρόποι δημιουργικής αξιοποίησης του λεξικού που στοχεύουν στην αποτελεσματική 
εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. 

 
Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμική εκπαίδευση, στρατηγικές χρήσης, λεξικό 

1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες, είναι γεγονός ότι παρατηρείται μια έξαρση της 
«διαφορετικότητας» σε σχέση με το παρελθόν και μια τάση διαφοροποίησης απέναντι στην 

πολιτισμική ομοιογενοποίηση, που επιδιώκεται στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Οι υψηλές 
απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας, ο μεγάλος αριθμός των ανθρώπινων μετακινήσεων, η ποικιλία 
διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών και οι απεριόριστες δυνατότητες πρόσβασης στην 

πληροφορία, προβάλλουν επιτακτικά την ανάγκη για οικουμενική συνειδητοποίηση της ευθύνης μας 
απέναντι σε θέματα που έχουν σχέση με το μέλλον το επερχόμενων γενιών, τις ανθρώπινες σχέσεις, 

την ειρήνη, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αποδοχή του διαφορετικού και 
γενικότερα την ποιότητα ζωής. 

Η ελληνική κοινωνία, όπως και οι κοινωνίες των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής, 

παρουσιάζει πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία πολιτισμικής ετερότητας και πολυγλωσσίας (Γλένη, 
2009: 1). Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό παράλληλα να υπάρχει η κοινωνική συνείδηση καθώς και η 

πολιτική παραδοχή του κοινωνικού φαινομένου της πολυπολιτισμικότητας (Δαμανάκης, 2005: 89-
90), η οποία είναι ένα δεδομένο της ελληνική κοινωνίας, αφού η τελευταία απογραφή έδειξε πως 
ζούμε σε μια χώρα με τους οικονομικούς και πολιτικούς μετανάστες να ξεπερνούν το 10% του 

πληθυσμού (Πασχαλίδης, 2001: 12). Έτσι, η Ελλάδα, από μια χώρα - «παραγωγός» οικονομικών και 
πολιτικών μεταναστών, μετατρέπεται σε χώρα «υποδοχής» τους. 

Έτσι, η επιτυχής εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς 

την αποτελεσματική ένταξη των παιδιών στα ελληνικά σχολεία και την ελληνική κοινωνία, προς τη 
βελτίωση των σχολικών τους επιδόσεων καθώς και την αύξηση των πιθανοτήτων να βρουν εργασία 

και να γίνουν ενεργά και χρήσιμα μέλη στη νέα τους χώρα. Για τον λόγο αυτό, η παρούσα 
ανακοίνωση εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους η χρήση του λεξικού μπορεί να αποτελέσει 
χρήσιμο εργαλείο για την κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας από τους μετανάστες που έρχονται στη 

χώρα στα πλαίσια των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Οι στόχοι της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση υποδηλώνει την «ισότιμη συνάντηση, αλληλεπίδραση, 
επικοινωνία και αλληλο-εμπλουτισμό φορέων διαφορετικών πολιτισμών»  (Δαμανάκης, 2007: 58). 

Το 1996 ψηφίστηκε ο Νόμος 2413 (ΦΕΚ 124/17-6-96), όπου ορίζεται ο σκοπός και το περιεχόμενο 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στο άρθρο 34 ορίζεται: «Σκοπός της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και η λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 
την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και μορφωτικές 
ιδιαιτερότητες».  Βασικοί στόχοι πάνω στους οποίους δομείται η Διαπολιτισμική Παιδαγωγική 

Θεωρία είναι οι εξής: Οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν σε πολιτισμικό επίπεδο μέσα από την 
παροχή στοιχείων για τους διάφορους πολιτισμούς ώστε να κυριαρχεί αμοιβαία ανοχή, η κατανόηση, 

η αναγνώριση και η αποδοχή του άλλου. Επιπλέον, είναι σημαντικό το σχολείο να αναγνωρίσει τη 
γλώσσα και τον πολιτισμό των άλλων και να τους απαλλάξει από το στίγμα της μειονοτικής 
υποκουλτούρας (Ιγγλέση, Μπυνόβας, 2006: 269). Βασικοί στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

είναι η εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε έναν πολυπολιτισμικό κοινωνικό ιστό, η αποδοχή και ο 
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σεβασμός στο διαφορετικό, η εγκατάλειψη  των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, η 
προσπάθεια διαλόγου και συνεργασίας και η προώθηση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που δίνει 
ουσία στα ανθρώπινα δικαιώματα, επιδιώκει την κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των λαών και 

οδηγεί στην πρόοδο και την ειρήνη (Γκότοβος, 2002: 84). Είναι απαραίτητες, λοιπόν, νέες 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις, που δεν αναλύονται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά ανταποκρίνονται 

στην πράξη στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και στοχεύουν στην κατανόηση της «διαφοράς», 
σέβονται τους πολιτισμούς, διατηρούν θετική στάση απέναντι στην ετερότητα, δίνουν έμφαση στα 
κοινά σημεία των διαφορετικών ομάδων, στοχεύουν στην αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών 

τρόπων ζωής, επιθυμούν την αλληλεγγύη, την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη, επιδιώκουν  τη 
συνειδητοποίηση της δύναμης και της αξίας της πολιτιστικής ποικιλίας και προασπίζονται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες (Μπεζάτη, Θεοδοσοπούλου, 2006: 182).  

2.2. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Στο νέο διαπολιτισμικό σκηνικό , η ελληνική κοινωνία καλείται να υιοθετήσει νέες 

προσεγγίσεις, που να ανταποκρίνονται ατις ανάγκες των μεταναστώ και των μειονοτικών ομάδων 
της χώρας. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα μας με τη μορφή μέτρων 

στήριξης και διευκόλυνσης της ομαλής ένταξης των ομάδων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Τα 
μέτρα αυτά θεσπίστηκαν υπό την καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων και ερευνητών. Οι πρακτικές 
του Υπουργείου Παιδείας σε αυτό το πλαίσιο και προσανατολισμό, συνοψίζονται στα εξής: 

-Δημιουργία Διαπολιτισμικών Σχολείων: δημιουργήθηκαν ως βασικός θεσμός 
αντιμετώπισης των νέων εκπαιδευτικών αναγκών, που προέκυψαν λόγω της σημαντικής παρουσίας 

μαθητών και μαθητριών από άλλες χώρες και με άλλη από την κυρίαρχη μητρική γλώσσα. Σήμερα, 
στα 24 σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που λειτουργούν σήμερα σε όλη την Ελλάδα, ο αριθμός 
των μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες προσεγγίζει το 45% του συνόλου των φοιτούντων, οι 

εκπαιδευτικοί διαθέτουν ιδιαίτερη κατάρτιση, και το πρόγραμμα διαφοροποιείται και εμπλουτίζεται 
ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του συγκεκριμένου μαθητικού 
πληθυσμού (Ανθοπούλου, 2001: 20).  

-Τάξεις Υποδοχής-ΖΕΠ και Φροντιστηριακά Τμήματα (ΦΤ): Προκειμένου να ενταχθούν 
ομαλά και ισότιμα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές 

καθώς και οι μαθητές που δεν έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα με αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να ανταποκριθούν στις γλωσσικές απαιτήσεις της τάξης που αντιστοιχεί στην ηλικία τους 
(π.χ. μαθητές Ρομά και μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που φοιτούν στα 

ελληνικά δημόσια σχολεία), διαμορφώθηκε ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και διδακτικής 
παρέμβασης με την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων. 

Αργότερα, έγινε εισαγωγή του θεσμού των ΖΕΠ. «…Στόχος των ΖΕΠ είναι η ισότιμη ένταξη όλων 
των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη 
βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής». 

-Για την εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών οργανώθηκε η 
λειτουργία ενός ευέλικτου σχήματος παρέμβασης στη σχολική μονάδα εντός και εκτός κανονικού 

ωραρίου, το οποίο περιλαμβάνει την απόσπαση των αλλόφωνων μαθητών σε ξεχωριστό τμήμα για 
κάποιες ώρες, τη χρήση εξειδικευμένου και στοχευμένου υλικού καθώς και τη συνεργατική 
διδασκαλία με τη συμμετοχή δεύτερου εκπαιδευτικού στην κανονική τάξη (Δαμανάκης, 2005). 

-Όσον αφορά την εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων, εκτός από το θεσμικό πλαίσιο που 
αναφερθηκε για τα ΤΥ-ΖΕΠ και ΦΤ, στο οποίο εντάσσονται οι μαθητές Ρομά από το 2014, ξεκίνησαν 

να λειτουργούν προπαρασκευαστικά τμήματα που διευκολύνουν τη σχολική ένταξη των μαθητών 
και θεσπίστηκε η «κάρτα φοίτησης τσιγγανοπαίδων», η οποία συνοδεύει τους μαθητές στις 
μετακινήσεις τους και διευκολύνει την παρακολούθηση της προόδου τους και την τελική απονομή 

τίτλου σπουδών (ό.π.) 
-Η εκπαίδευση της Μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης εφαρμόστηκε με 

βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης και τις διμερείς συμφωνίες και τα πρωτόκολλα που έχουν υπογράψει 
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η Ελλάδα και η Τουρκία. Η πολιτική των τελευταίων χρόνων παρουσιάζει βελτιώσεις στον τρόπο 
στελέχωσης των μειονοτικών σχολείων με ισόποση αύξηση του αριθμού των μουσουλμάνων και 
χριστιανών εκπαιδευτικών, αναβάθμιση των ιεροσπουδαστηρίων, κατασκευή και βελτίωση των 

σχολικών κτιρίων και καθιέρωση ποσοστού 0,5% ευνοϊκής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(ό.π.). 

-Εκπαίδευση στο εξωτερικό: Η εκπαίδευση στο εξωτερικό έχει ως σκοπό την καλλιέργεια και 
τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, την υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό λαμβάνοντας υπόψη τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες και ανάγκες στο πλαίσιο μιας συνεχώς 

ενισχυόμενης πολυπολιτισμικής φυσιογνωμίας των σύγχρονων κοινωνιών, την ανάδειξη της 
ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας και την  προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας.  

2.3. Στρατηγικές χρήσης λεξικού 

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η χρήση του λεξικού και η γνώση του λεξιλογίου συνδέεται 
άμεσα με τις επικοινωνιακές ικανότητες του ατόμου (Philip et al, 2000), ενώ αποτελεί τη βάση για 

την κατάκτηση της μορφολογίας και της σύνταξης, καθώς και για την ανάπτυξη του γραμματισμού, 
δηλαδή της ικανότητας της γραφής και της ανάγνωσης σε μία γλώσσα. Τα παιδιά μεταναστών και 

προσφύγων έχουν δυσκολίες με τον γραμματισμό στην ελληνική γλώσσα, όπως και με το σχολικό 
λεξιλόγιο, γεγονός που επηρεάζει τις σχολικές τους επιδόσεις. Για τους παραπάνω λόγους, όλο και 
περισσότεροι ερευνητές εστιάζουν την προσοχή τους στη διερεύνηση στρατηγικών χρήσης λεξικού. 

Νέα ώθηση στην έρευνα χρήσης λεξικού έδωσαν οι έρευνες της Γαβριηλίδου (2002) και Gavriilidou 
(2012, 2013), όπου αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος «Στρατηγικές 

Χρήσης Λεξικού» (ΣΧΛ) (Dictionary Use Strategies). Η ερευνήτρια μιλά για στρατηγικές χρήσης 
λεξικού και όχι πλέον για δεξιότητες αναφοράς, εστιάζοντας στην προσπάθεια του χρήστη να 
αναζητήσει λέξεις με συνειδητό τρόπο και τις εντάσσει στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο των 

στρατηγικών εκμάθησης, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι ΣΧΛ διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά των 
στρατηγικών εκμάθησης και  είναι ικανές να υποστηρίζουν τη μάθηση. Τις ορίζει ως τεχνικές στις 
οποίες προβαίνει ο αποτελεσματικός χρήστης λεξικού, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια επιτυχή 

αναζήτηση στο λεξικό και τις ταξινομεί σε 4 κατηγορίες: 
-Οι στρατηγικές εξοικείωσης με τις περιστάσεις χρήσης λεξικού, εξετάζουν τον βαθμό στον 

οποίο ο χρήστης είναι εξοικειωμένος με τις περιστάσεις χρήσης ενός λεξικού και γνωρίζει πότε και 
για ποιον λόγο μπορεί να καταφεύγει κανείς στη χρήση λεξικού. Ανέρχονται στις δεκατέσσερις (14) 
και εξετάζουν στην ουσία τους λόγους για τους οποίους οι χρήστες ανατρέχουν στο λεξικό και τις 

πιθανές περιστάσεις χρήσης του. 
-Οι στρατηγικές επιλογής λεξικού συμβάλλουν στην επιλογή του κατάλληλου λεξικού ανάλογα 

με τις ανάγκες του χρήστη και ανάλογα με το πρόβλημα που καλείται να επιλύσει. Είναι εφτά (7) και 
σχετίζονται με τα είδη των λεξικών και τη χρηστικότητά τους. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί τις 
αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό (Chatzipapa & Papadopoulou, 2019). 

-Οι στρατηγικές λημματοποίησης σχετίζονται με τη γνώση της δομής των λεξικών (μεγαδομή, 
μακροδομή και μικροδομή). Ο χρήστης που  τις χρησιμοποιεί, γνωρίζει τον τρόπο δόμησης της 

μικροδομής του λεξικού του, μπορεί εύκολα να εντοπίζει την αρχική μορφή μιας κλιτής λέξης που 
συνάντησε μέσα στο κείμενο και να επιτύχει μορφολογικό τεμαχισμό μιας άγνωστης λέξης, εφόσον 
ξεχωρίζει το πρόθεμα, το επίθημα και τη βάση της. Είναι εφτά (7) και εξετάζουν ποιες πληροφορίες 

παρέχει το λεξικό και ποιες ενέργειες υιοθετεί ο χρήστης για να τις αξιοποιήσει. 
-Οι στρατηγικές αναζήτησης βοηθούν στον εντοπισμό λέξεων στη μακροδομή του λεξικού, με 

σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών . Οι στρατηγικές αναζήτησης περιέχουν δεξιότητες, όπως η 
αλφαβήτιση, η επαλήθευση και η αξιολόγηση. Είναι οχτώ (8) και αναφέρονται στον τρόπο, με τον 
οποίο μπορεί να αναζητήσει ο χρήστης στο λεξικό. 

Η Χατζηπαπά (2017: 117), επεκτείνοντας τη Γαβριηλίδου ορίζει τις ΣΧΛ ως «τις τεχνικές, τις 
οποίες υιοθετεί συνειδητά ο χρήστης λεξικού, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια επιτυχή 

αναζήτηση στο λεξικό με απώτερο σκοπό την αυτό-διαχείριση της μάθησης και την αυτονομία κατά 
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την εκπαιδευτική διαδικασία.» Υποστηρίζει μάλιστα στη διατριβή της ότι οι ΣΧΛ επηρεάζονται από 
παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο γλωσσομάθειας, τη γλώσσα εκμάθησης , την πορεία 
μάθησης, τη μητρική γλώσσα, το επάγγελμα, την επιλογή του είδους του λεξικού και τις ανάγκες 

αναφοράς που έχει ο εκάστοτε χρήστης.  
Η Μαυρομματίδου (2018) πραγματοποίησε έρευνα που είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός 

αξιόπιστου ηλεκτρονικού εργαλείου συλλογής δεδομένων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων 
αναφοράς που απαιτούνται για μια αποτελεσματική αναζήτηση σε ηλεκτρονικά λεξικά, του  
S.I.E.D.U. (Strategy Inventory for Electronic Dictionary Use). Επιπρόσθετος στόχος της έρευνας 

ήταν ο έλεγχος της εγκυρότητας, αξιοπιστίας και της συνοχής της δομής του, όπως και η 
επιστημονική διερεύνηση των στρατηγικών που εφαρμόζονται από τους χρήστες  κατά την επιλογή 

και τη χρήση ενός λεξικού.  
Οι Gavriilidou, Z., Mavrommatidou, S., & Markos, A. (2020) πραγματοποίησαν έρευνα που 

στόχο είχε τη διερεύνηση του προφίλ των χρηστών ψηφιακών λεξικών καθώς και των επιπτώσεων 

της ηλικίας, του φύλου και του επαγγελματικού προσανατολισμού στη χρήση ψηφιακών λεξικών. Οι 
Chadjipapa, E., Gavriilidou,  Z., Markos,  A., & Mylonopoulos, A. (2020), προχώρησαν σε μελέτη 

στόχος της οποίας ήταν η επεξεργασία της έννοιας της «Στρατηγικής Χρήσης Λεξικού» (ΣΧΛ), η 
διερεύνηση της επίδρασης του φύλου και του εκπαιδευτικού επιπέδου στις ΣΧΛ που υιοθετούν οι 
μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα ελληνικά δημόσια σχολεία και ο 

προσδιορισμός του στρατηγικού προφίλ του δείγματος με τη χρήση του σταθμισμένου 
ερωτηματολογίου συλλογής δεδομένων, το S.I.D.U.  

2.4. Τρόποι δημιουργικής αξιοποίησης του λεξικού και νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την 

αποτελεσματική εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. 

Στη σύγχρονη διαπολιτισμική κοινωνία είναι πολύ σημαντικός ο συνδυασμός καινοτόμων 

στρατηγικών διδασκαλίας, μεθόδων εποικοδομητικής αξιοποίησης του λεξικού και  σύγχρονων 
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης / ξένης γλώσσας από μειονοτικές ομάδες, όπως είναι οι μετανάστες. 

Ειδικότερα,  στην παρούσα δημοσίευση προτείνονται οι παρακάτω δραστηριότητες για μια 
πολυπολιτισμική τάξη με μετανάστες: 

-Θεατρικό παιχνίδι από τους μαθητές με τη χρήση λέξεων από άλλες χώρες και παιχνίδια 
ρόλων, στα οποία αυτοσχεδιάζουν και επιλέγουν τη χώρα στην οποία θα ήθελαν να διαδραματιστεί 
η πλοκή της ιστορίας. Τα παιδιά αλληλεπιδρούν, φτιάχνοντας αυτοσχέδιους διαλόγους και 

χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο, έχοντας την κατάλληλη καθοδήγηση από τον δάσκαλο 
προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιτυχείς αναζητήσεις στο λεξικό τους και να βρουν το λεξιλόγιο 

που χρειάζονται. 
-Δημιουργία λεξικού ή δημιουργία μιας προσωπικής λεξιλογικής συλλογής. Τα παιδιά, με την 

καθοδήγηση του δασκάλους τους, καλούνται να ερμηνεύσουν τις «ξένες» λέξεις που εντοπίζουν στο 

βιβλίο τους, να σημειώσουν τη χώρα προέλευσής τους, να δομήσουν προτάσεις με αυτές και να βρουν 
την αντίστοιχη συνώνυμη και αντώνυμη στη νεοελληνική γλώσσα. Έπειτα, συγκεντρώνουν τις λέξεις 

σε κάποια λίστα ή σημειωματάριο. Η κάθε σελίδα του τετραδίου θα πρέπει να χωρίζεται σε 
μικρότερες στήλες ή ενότητες ώστε να μπορούν οι χρήστες να προσθέτουν τυχόν συμπληρωματικά 
στοιχεία ανά πάσα στιγμή.  

-Ακρόαση ελληνικής μουσικής και παρακολούθηση αποσπασμάτων από τον ελληνικό 
κινηματογράφο στην τάξη. Οι μαθητές-μετανάστες κατόπιν σχολιάζουν τα «διαφορετικά» 

πολιτισμικά στοιχεία που τους προξένησαν το ενδιαφέρον και τα συγκρίνουν με στοιχεία πολιτισμού 
της χώρας τους και παράλληλα, σημειώνουν λέξεις ή φράσεις που δεν κατανόησαν, προκειμένου να 
τις αναζητήσουν κατόπιν στο λεξικό. 

-Αφήγηση κλασικών ελληνικών παραμυθιών και επεξήγηση άγνωστων λέξεων ή νοημάτων με 
παράλληλη αναζήτηση στο λεξικό. 
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-Αντιπαράθεση απόψεων. Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες O εκπαιδευτικός προετοιμάζει μια 
λίστα λέξεων (πχ. 10 λέξεις) και δίνει σε κάθε παίκτη ένα λεξικό. H πρώτη λέξη εκφωνείται δυνατά 
και καθαρά, ώστε να την ακούσουν όλοι, και συλλαβίζεται επίσης δυνατά. Οι παίκτες  από την κάθς 

ομάδα αναζητούν τη λέξη στο λεξικό του ο καθένας.Η πρώτη ομάδα που θα βρει τη λέξη, θα πει την 
σελίδα και θα διαβάσει δυνατά την ερμηνεία, κερδίζει ένα βαθμό. Στο τέλος του παιχνιδιού η ομάδα 

με τους περισσότερους βαθμούς κερδίζει. Τα παιδιά παράλληλα ασκούνται στην ομαδικότητα, την 
προσαρμοστικότητα και μαθαίνουν να σέβονται την άποψη του «άλλου».  

- Συνδυασμός λέξεων – εικόνων με συνδυασμό νέων τεχνολογιών όπως με τη χρήση 

PowerPoint παρουσιάσεων και εικόνων από το διαδίκτυο ή πολύ σύντομων βίντεο, τα λεγόμενα 
Graphics Interchange Formats (GIFs), τα οποία μπορούν να αποδώσουν με πιο κατανοητό τρόπο 

κυρίως ρηματικές έννοιες, κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι στατικές εικόνες. Επιπρόσθετα, η 
χρήση ψηφιακών εικόνων φαίνεται ναα ενισχύει την κατανόηση και την απομνημόνευση  νέου 
λεξιλογίου (Bacca et al., 2014). 

- Η χρήση ηχητικών αρχείων. Τα ηχητικά αρχεία μπορεί να περιέχουν λέξεις,φράσεις και 
διαλόγους για την εξάσκηση της προφοράς και του λεξιλογίου είτε σύντομους στίχους και τραγούδια. 

Έχει φανεί ότι οι στίχοι και τα τραγούδια ενισχύουν τη μνήμη, κάνουν τη διδασκαλία πιο ευχάριστη 
και τους μαθητές πιο συγκεντρωμένους στο διδακτικό υλικό (Bal-Gezegin, 2014).  

- Η χρήση επιτραπέζιων παιχνιδιών. Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση επιτραπέζιων παιχνιδιών 

αποτελεί ένα ευχάριστο διάλειμμα στη ρουτίνα της διδακτικής διαδικασίας και βοηθά στην 
επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές, ενώ παράλληλα καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση, τον 

αυθορμητισμό και το κίνητρο για εκμάθηση της γλώσσας (Ekiaka Nzai & Reyna, 2014). Τέτοια 
παιχνίδια θα μπορούσε να είναι παιχνίδια σχηματισμού λέξεων (π.χ. Scrabble) ή εύρεσης λέξεων 
(π.χ. Κρεμάλα), παιχνίδια περιγραφής προσώπου (π.χ.  το Μάντεψε ποιος) ή άλλα παιχνίδια ανάλογα 

με την ευρηματικότητα του εκπαιδευτικο (Μαρτζούκου, 2019).  
-Η χρήση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων, οι οποίες μπορούν να μετατρέψουν την εκμάθηση του 

λεξιλογίου σε μία ευχάριστη δραστηριότητα. Οι ιστοσελίδες μπορεί να περιέχουν την προφορά, τον 

ορισμό της λέξης και παραδείγματα χρήσης της μέσα σε προτάσεις, καθώς και παζλ ή λεξιλογικά 
παιχνίδια, όπως σταυρόλεξα και κρυπτόλεξα.  

-Η προσομοίωση πραγματικών καταστάσεων, οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν και να 
απαντήσουν στο πώς θα αντιδρούσαν οι ίδιοι, εάν ήταν στη θέση συγκεκριμένων προσώπων σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις. Η προσομοίωση μπορεί να περιέχει και παιχνίδια ρόλων και να 

προκαλέσει συζητήσεις και ανταλλαγή επιχειρημάτων (Fleming et al., 2015). Στα παιχνίδια ρόλων 
οι μαθητές καλούνται να αυτοσχεδιάσουν και να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα, όπως θα τη 

χρησιμοποιούσε ο συγκεκριμένος ρόλος που τους έχει δοθεί. Αποτελεί μία σύντομη, ευχάριστη 
δραστηριότητα η οποία μπορεί να περιοριστεί σε ένα βασικό ή σε ένα πιο δύσκολο και σύνθετο 
λεξιλόγιο. 

-Ένα λειτουγικό μέσο του μέλλοντος αποτελεί η ηλεκτρονική/ ψηφιακή λεξικογραφία (digital 
lexicography) με τη χρήση smartphones, tablets ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων (smart lexicography). 

Ιδιαίτερα, τα smartphones έχουν εξελιχθεί πολύ και από τη μορφή αριθμομηχανής που παλιότερα 
κατείχαν, άρχισαν να σχεδιάζονται λεξικογραφικές εφαρμογές για αυτές τις συσκευές. Στο όραμά 
του για το μέλλον των λεξικών, ο Rundell (2012) τονίζει ότι αυτά τα εργαλεία θα μετατραπούν σε 

υπηρεσίες στις οποίες θα υπάρχει ενσωματωμένο λεξικογραφικό λογισμικό και τα αυτόνομα έντυπα 
λεξικά θα μειωθούν σε αριθμό. Οι εκπαιδευόμενοι που τα χρησιμοποιούν μπορεί να επωφεληθούν 

από εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για την καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα 
να βρίσκουν όλο και περισσότερες εφαρμογές που παρέχουν πολύτιμη βοήθεια. Διαφορετικές 
ηλεκτρονικές συσκευές – π.χ. υπολογιστές, tablet, smartphones – μπορούν να βοηθήσουν σε 

διαφορετικούς τύπους καταστάσεων, καθώς και σε διαφορετικές εργασίες. Το επίπεδο δυσκολίας 
των εργασιών επηρεάζει τον τύπο της συσκευής που θα επιλέξουν οι χρήστες (Simonsen, 2015).  
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3. Συμπεράσματα 

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε έναν ανομοιογενή πληθυσμό, όπως είναι αυτός των 
προσφυγών και των μεταναστών, αποτελεί πρόκληση για οποιονδήποτε εκπαιδευτικό. Η 

αποτελεσματική χρήση του λεξικού που οδηγεί στην κατάκτηση τους λεξιλογίου αποτελεί το πρώτο 
στάδιο εκμάθησης της νέας γλώσσας και το πρώτο μέσο για να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι αυτοί 

με τους κατοίκους της χώρας φιλοξενίας. Επομένως, η διδασκαλία του λεξιλογίου θα πρέπει να 
αποτελεί το πρώτο μέλημα κάθε εκπαιδευτικού. Παράλληλα, η χρήση στρατηγικών κατά την 
αξιοποίηση ενός λεξικού βοηθά τον χρήστη να έχει α) επίγνωση του τρόπου και του χρόνου που 

χρησιμοποιεί ένα λεξικό, και β) την ικανότητα να διακρίνει εύστοχα το ένα λήμμα από το άλλο και 
να κάνει αναζητήσεις σε αυτά που τον ενδιαφέρουν (Gavriilidou, 2013).  Για τη διδασκαλία του 

λεξιλογίου υπάρχουν τεχνικές, η αποτελεσματικότητα των οποίων εξαρτάται από την 
ευρηματικότητα του εκπαιδευτικού, την καταλληλότητα επιλογής τους ανάλογα με το επίπεδο 
γλωσσομάθειας των εκπαιδευομένων, τον τρόπο εκμάθησης που προτιμούν οι μαθητές, καθώς και 

τον σκοπό της διδασκαλίας. Στην παραπάνω δημοσίευση παρουσιαστήκαν καινοτόμες τεχνικές με 
σκοπό να δοθεί στους εκπαιδευτικούς μία συνολική εικόνα των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους. 

Οι τεχνικές αυτές μπορούν να συνδυαστούν, να εμπλουτιστούν και να προσαρμοστούν από τους 
εκπαιδευτικούς στις ανάγκες και το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών τους. Ο συνδυασμός των 
μεθόδων επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα (National Reading Panel, 2000) αφού προσφέρει 

εναλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας, ώστε να προσελκύεται το ενδιαφέρον των μαθητών, και τη 
δυνατότητα στους μαθητές για να βρουν την τεχνική που είναι πιο κατάλληλη για αυτούς. Ο 

ταυτόχρονος συνδυασμός των τεχνικών μπορεί να προσφέρει μία διαφοροποιημένη διδασκαλία. Οι 
ποικίλες τεχνικές διδασκαλίας κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και πιο κατανοητό για τους 
μαθητές, οι οποίοι έχουν ανάγκη να νιώσουν ασφάλεια και να ενταχθούν με όσο το δυνατόν πιο ήπιο 

και ομαλό τρόπο στη νέα πραγματικότητα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε υγιείς, 
πολυπολιτισμικές κοινωνίες. 
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«ΟΛΟΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙA»: Η ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ. Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΚΑΙ Η ΑΧΡΗΣΤΗ ΤΕΧΝΗ.  
 

Μήτσικα Ιωάννα 

Υποψήφια Διδάκτορας 
 

Περίληψη  

Στην εργασία παρουσιάζεται ο σχηματισμός και η πορεία μιας ομάδας θεάτρου και κίνησης 

που δημιουργήθηκε στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης, το καλοκαίρι 2018. Η 
σύνθεση και τα χαρακτηριστικά της ομάδας παρουσιάζονται σε σχέση με τα μεθοδολογικά ζητήματα 
που αναδείχθηκαν από τη διαδικασία, τον ρόλο και τη θέση των δασκάλων-καλλιτεχνών μέσα στους 

συσχετισμούς τις φυλακής και τα ζητήματα δεοντολογίας που ανακύπτουν. Η εργαλειακή χρήση της 
τέχνης, οι ποσοτικές μετρήσεις των αποτελεσμάτων και η «άχρηστη» τέχνη σε σχέση με την 

ιδιαιτερότητα του πλαισίου της φυλακής αποτελεί ακόμα ένα υπό συζήτηση ζήτημα. 
 
Λέξεις κλειδιά: θέατρο, φυλακή, σώμα, κίνηση, μετανάστες  

1. Εισαγωγή 

Ο James Thompson, καθηγητής στο εφαρμοσμένο θέατρο, με πολυετή εμπειρία στο πεδίο της 

φυλακής, ανοίγει το βιβλίο του Prison Theatre, Perspectives and Practices παραθέτοντας τις έννοιες 
«τέχνη» και «ποινική δικαιοσύνη» ως δείκτες με τους οποίους μετρώνται στοιχεία του πολιτισμού 
μια χώρας (1998: 9). 

Το καλοκαίρι του 2018 συμμετείχαμε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, «Θερινό 
Σχολείο», στα μαθήματα του 3o Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, που λειτουργεί μέσα στο Γενικό 

Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης (φυλακή Διαβατών). Το εργαστήριο που πραγματοποιήσαμε 
είχε τίτλο ‘Εργαστήριο αφήγησης και θεατρικού αυτοσχεδιασμού’ και διήρκεσε δύο εβδομάδες.  

Η σχέση μας με το σχολείο της φυλακής ξεκίνησε το 2008 όταν αναλάβαμε να δημιουργήσουμε 

ένα θεατρικό εργαστήριο με τις γυναίκες κρατούμενες, στη γυναικεία πτέρυγα που υπήρχε στη 
φυλακή των Διαβατών τότε. Έκτοτε έχουμε συμμετάσχει σε ποικίλες περιστάσεις και περιόδους, 

κυρίως σε εθελοντική βάση, στη δημιουργία και υλοποίηση καλλιτεχνικών εργαστηρίων στη φυλακή 
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των Διαβατών. Ο βασικός μας δρόμος μεθοδολογικά έρχεται από την εκπαίδευση και την εμπειρία 
μας στη χορογραφία και την κινησιολογία στο θέατρο.  

Η περιγραφή του εργαστηρίου το 2018 ήταν: «Με αφετηρία δικές μας ιστορίες και εμπειρίες 

της καθημερινότητας, χρησιμοποιούμε τις τεχνικές της αφήγησης, του αυτοσχεδιασμού και του 
θεατρικού παιχνιδιού, για να “μυθοποιήσουμε” τα γεγονότα και να απομυθοποιήσουμε την 

πραγματικότητα. Ένα εργαστήριο για το πώς μπορούμε να μεταμορφώσουμε το πραγματικό και τo 
καθημερινό. Στο εργαστήριο θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία Σωματικού Θεάτρου, Κίνησης και 
Δημιουργικής Γραφής, με απώτερο στόχο την ενεργοποίηση των εκφραστικών μας μέσων και της 

φαντασίας μας, μέσα από τη δουλειά σε ομάδα και σε ζευγάρια». 
Στο πλαίσιο της φυλακής υπάρχει εξοικείωση, τόσο από το προσωπικό όσο και από τους 

κρατούμενους, με φορείς που δρουν, είτε εθελοντικά είτε στα πλαίσια επιδοτούμενων 
προγραμμάτων, μέσα στη φυλακή. Ένα κοινό ερώτημα για τους εξωτερικούς επιμορφωτές, που είτε 
λέγεται είτε εννοείται, είναι γιατί οι επιμορφωτές αυτοί διάλεξαν να δουλέψουν στη φυλακή. Εκεί, 

στην περιοχή των κινήτρων κρύβονται οι περισσότεροι κίνδυνοι για ατοπήματα. Όπως γράφει ο 
Goffman, μιλώντας για τον ρόλο του ως ερευνητή μέσα στο ψυχιατρικό άσυλο: Η κοσμοαντίληψη 

μιας ομάδας έχει ως λειτουργία να στηρίζει τα μέλη της και εύλογα τους παρέχει έναν αυτοδικαιωτικό 
ορισμό της κατάστασής τους και μια προκατειλημμένη άποψη για τα μη μέλη (Goffman, 1961/1994: 
16). Η φυλακή, ως ένα απολύτως κλειστό σύστημα, κρατάει την εσωτερική της ζωή και λειτουργία 

μακριά από τα βλέμματα της κοινωνίας. Αυτό εξυπηρετεί τόσο την αυτονομία της με το λιγότερο 
δυνατό έλεγχο από έξω, όσο και τη διατήρηση ενός χαρακτήρα μυστηρίου και απειλής για τους 

δυνάμει εγκληματίες. Η φυλακή, το τεράστιο αυτό οικοδόμημα, είτε τοποθετημένο ανάμεσα σε 
συνοικίες, είτε κρυμμένο σε δυσπρόσιτα μέρη έξω από κάποιο προάστιο, βρίσκεται εκεί, στη θέα μας 
ή στη φαντασία μας, για να υπενθυμίζει τους  λόγους που ο καθένας και η καθεμία πρέπει να είναι 

νομοταγής. Από τις αφηγήσεις των ίδιων των κρατουμένων, είναι συχνή η «ηδονοβλεπτική» διάθεση 
πολλών από όσους καταφέρνουν να περάσουν τα τείχη και σε αυτή την περίπτωση πολύ συχνά οι 
κρατούμενοι δέχονται προσωπικές ερωτήσεις και ερωτήσεις που αφορούν τις λεπτομέρειες του 

εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκαν, μετατρέπονται στο εξωτικό άλλο και γίνονται αντικείμενα 
παρατήρησης, σαν ζωντανά εκθέματα. Από την άλλη, συχνή είναι η εκ των άνω αντιμετώπιση, 

ενδεδυμένη με στοιχεία φιλανθρωπίας, συμπόνιας και συγκατάβασης. 
Έχοντας προηγούμενη εμπειρία από ομάδες στη φυλακή, αποφασίσαμε να εξηγήσουμε στην 

ομάδα που θα επέλεγε να δουλέψει μαζί μας ακριβώς πώς είχαν τα πράγματα: Το κίνητρό μας για να 

είμαστε εκεί και να προσφέρουμε μαθήματα θεάτρου και κίνησης ήταν από τη μία το ενδιαφέρον 
που μας είχε γεννηθεί για τον έγκλειστο πληθυσμό από την προηγούμενη εμπειρία μας  και από την 

άλλη η υποψία μας ότι το θέατρο και η κίνηση μπορούν να αποτελέσουν μια «απελευθερωτική» 
διαδικασία για τους κρατούμενους. Ο προβληματισμός μας, επίσης, όσον αφορά το ρόλο μας φάνηκε 
να βρίσκει τη θέση του στην εκ προοιμίου θέση ισχύος από την οποία συστηνόμασταν. Όπως 

αναφέρει η Rada (2014: 12-13, 45-46), μπαίνοντας στη φυλακή ως «ξένοι» σε ρόλο εμψυχωτών, 
γνωρίζουμε εξ αρχής τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουμε σε σχέση με τους μαθητές μας. «Εμείς 

δεν είμαστε κρατούμενοι, δεν ξέρουμε πώς είναι να ζει κανείς στη φυλακή, έχουμε τη δυνατότητα να 
επιλέγουμε τις λεπτομέρειες της κάθε μέρας, όπως τι θα φάμε ή πού θα κοιμηθούμε και η φωνή μας 
ακούγεται. Έχουμε πρόσβαση σε υπολογιστή, εκτυπωτή, στο διαδίκτυο και σε κάποιο ήσυχο μέρος, 

όπου μπορούμε να βάλουμε σε σειρά τη σκέψη μας και να συγκεντρωθούμε στο έργο που 
δημιουργούμε. Έχουμε πρόσβαση σε φαγητό καλής ποιότητας και στο σύστημα υγείας, έχουμε κοντά 

μας τους αγαπημένους μας ανθρώπους για να συζητάμε και να αποφασίζουμε». Συνοψίζοντας τα 
παραπάνω, απολαμβάνουμε την ελευθερία και το δικαίωμα της επιλογής, κάτι που στερούνται οι 
μαθητές μας. Στο ερώτημα που προκύπτει, «εγώ γιατί δεν είμαι στη φυλακή;» οι απαντήσεις μας 

πάνε όλο και πιο βαθιά στη δική μας κοινωνική προέλευση, στο δικό μας υπόβαθρο: προνόμια, 
κοινωνική θέση και τύχη. Είμαι Ελληνίδα και δεν έχει μέχρι σήμερα χρειαστεί να εγκαταλείψω τη 

χώρα μου, έχω πτυχίο και μεταπτυχιακό νομικής, οι γονείς μου ανήκουν σε μια μεσαία κοινωνική 
τάξη και έχουν λάβει ανώτατη εκπαίδευση, προέρχομαι από ένα οικογενειακό περιβάλλον που πάντα 
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με στήριζε ηθικά και οικονομικά, όταν χρειάστηκε. Έχοντας τα παραπάνω υπόψιν, η θέση μας και η 
σχέση μας με τους μελλοντικούς μαθητές έθετε εμάς στη θέση του «ξένου» και απαιτούσε ευθύτητα 
και ειλικρίνεια ως προς τους στόχους και τα κίνητρά μας, αλλά και διαρκή επαγρύπνηση ως προς την 

εκ των άνω, «αποικιοκρατική» σχέση εκμετάλλευσης, την οποία συχνά δημιουργούν οι προνομιούχοι 
ξένοι μέσα στον κόσμο της φυλακής 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Προσδοκίες και ζητούμενα: θεωρητικά ζητήματα, η τέχνη ως εργαλείο και η «άχρηστη» 

τέχνη. 

Οι καλλιτέχνες που καταφέρνουν να εισχωρήσουν στη φυλακή βρίσκονται μπροστά σε ηθικά 
και πρακτικά ερωτήματα: ζητήματα σε σχέση με τη δημόσια αποδοχή προγραμμάτων ψυχαγωγίας 

σε έναν χώρο κοινωνικής τιμωρίας, σε σχέση με τα ίδια τα κίνητρα των καλλιτεχνών που επιλέγουν 
να δουλέψουν στη φυλακή με κρατούμενους, σε σχέση με την ενσωμάτωση της τέχνης από το 
σωφρονιστικό σύστημα ως εργαλείο σωφρονισμού (McAvinchey, 2011: 4). Σχετικά με την τελευταία 

αυτή περίπτωση, πολλοί καλλιτέχνες που δουλεύουν στο πεδίο εντοπίζουν τον κίνδυνο τα 
εργαστήρια τέχνης να υποβιβαστούν σε ένα τεχνοκρατικό εργαλείο μέτρησης για τον σωφρονισμό 

των κρατουμένων, για την «επανα-κοινωνικοποίησή» τους, και τελικά γι’ αυτό που λέμε 
«επανένταξη» (Balfour, 2004: 1-3, 17). Από την άλλη, αυτό που αποτελεί κίνδυνο για τους 
καλλιτέχνες είναι τις περισσότερες φορές ο στόχος και το μοναδικό κίνητρο της φυλακής, όταν 

δέχεται εξωτερικούς συνεργάτες. Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες έχουν ως εισιτήριο 
για τη δουλειά στη φυλακή επιδοτούμενα προγράμματα με περιορισμένη διάρκεια και συγκεκριμένα 

παραδοτέα αποτελέσματα, όποια οδό κι αν ακολουθήσει η δουλειά τους, στο τέλος θα πρέπει να 
απαντήσουν σε αξιολογήσεις για την αποτελεσματικότητα του έργου και τις αλλαγές που επέφερε 
αυτό στη ζωή στη φυλακή και στην προσωπικότητα των συμμετεχόντων κρατουμένων. Η σύνδεση 

της τέχνης με την εκπαίδευση, τη θεραπεία και την ανάπτυξη προσωπικών, κοινωνικών και 
γνωστικών δεξιοτήτων αποτελεί μέσα ή έξω από τη φυλακή μια συνήθη πρακτική με πολλαπλά 
οφέλη. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να διακριθεί εδώ η εργαλειακή χρήση των στοιχείων της τέχνης που 

επιζητά ποσοτικά αποτελέσματα από την καλλιτεχνική δημιουργία. Σε αυτή την «άχρηστη» τέχνη, 
φαίνεται να βρίσκει τη μοναδική εκδοχή της τέχνης ο OscarWilde: Μπορούμε να συγχωρήσουμε έναν 

άνθρωπο που κάνει ένα χρήσιμο πράγμα αρκεί να μην το θαυμάζει. Η μόνη δικαιολογία για να κάνεις 
ένα άχρηστο πράγμα είναι ότι κάποιος το θαυμάζει έντονα. Η τέχνη είναι άχρηστη (1997: 3). 

Η προσέγγιση της τέχνης ως επανορθωτικό εργαλείο, συνδέεται συχνά με τη θεώρηση του 

εγκλήματος, της αντικοινωνικής συμπεριφοράς του εγκληματία, ως αποτέλεσμα ατομικής 
παθολογίας ή κοινωνικής δυσλειτουργίας, που οδηγεί σε μοιραία λάθη απέναντι στο κοινωνικό 

σύνολο. Στην περίπτωση αυτή, η κοινωνία παρουσιάζεται σαν μια ενιαία οντότητα, σαν ένα ενιαίο 
σύνολο που λειτουργεί με μια σειρά ενδεδειγμένων κανόνων, τους οποίους, αν τα μέλη της 
ακολουθήσουν, θα καταφέρουν να λειτουργήσουν αρμονικά μεταξύ τους. Σε διαφορετική 

περίπτωση, τα περιμένει η τιμωρία και η φυλακή. Η παραβίαση των κοινωνικών κανόνων 
ερμηνεύεται συνήθως σαν ατομική επιλογή, σαν ατομικό λάθος και εν τέλει σαν προσωπική 

αποτυχία, αφού μάλιστα οι κρατούμενοι τις περισσότερες φορές στιγματίζονται για την υπόλοιπη 
ζωή τους ως κοινωνικό περιθώριο. Οι θεωρίες της ελεύθερης ατομικής επιλογής ανάμεσα σε έναν 
σύννομο βίο ή την παρανομία,  φαίνεται να υποβαθμίζουν τους οικονομικούς και κοινωνικούς 

συσχετισμούς στις χαμηλές κοινωνικές τάξεις, από τις οποίες προέρχεται η πλειοψηφία των 
κρατουμένων, τις ανισότητες και τα αδιέξοδα που συνεπάγονται αυτές και στα οποία θα επιστρέψουν 

οι κρατούμενοι μετά την αποφυλάκισή τους (Αλεξίου, 2009: 201-269). Έτσι, η απορρόφηση της 
τέχνης από το σωφρονιστικό σύστημα έχει την προσδοκία η τέχνη να μετατραπεί σε ένα δυνατό όπλο, 
χρήσιμο στον κόσμο της φυλακής και εναρμονισμένο με τον σωφρονιστικό της ρόλο. Πολλές φορές 

τα προγράμματα τέχνης στη φυλακή, και συνήθως αυτά που επιδοτούνται, έχουν ως παραδοτέο 
προϊόν ποσοτικά αποτελέσματα, με τα οποία επιχειρείται να υπολογιστεί κατά πόσο η τέχνη είναι 
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αποτελεσματική σε μια σειρά από ζητούμενα. Κεντρικά φαίνεται να είναι τα ερωτήματα σε σχέση με 
την αλλαγή στην ψυχολογία, τη συμπεριφορά και τη διάθεση των κρατουμένων, τη μείωση της 
επιθετικότητας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η ομαδικότητα και η ολοκλήρωση στόχων. Κέρδη 

και ζημίες για τη φυλακή από την αλλαγή της στάσης των κρατουμένων, που υπολογίζονται ακόμα 
και σε χρηματική αξία.  

Στην περίπτωση, ωστόσο, που οι καλλιτέχνες βρίσκονται εκεί για να παρέχουν στους 
κρατούμενους τα εργαλεία, την τεχνική τους γνώση και την καλλιτεχνική εμπειρία τους, προκειμένου 
οι ίδιοι οι κρατούμενοι να βρουν τον τρόπο να μιλήσουν με τη δική τους φωνή,  χάνεται ο 

«αναμορφωτικός» ρόλος του δασκάλου-καλλιτέχνη και το υπό υλοποίηση έργο φαίνεται «άχρηστο». 
Η χρηστική του αξία, τα προς μέτρηση και αξιολόγηση αποτελέσματα και η σωφρονιστική του 

δύναμη ατονούν. Μπαίνει άμεσα, λοιπόν, το ερώτημα: αν οι εκπαιδευτές-καλλιτέχνες δε στοχεύουν 
στον σωφρονισμό των κρατουμένων, ώστε οι πιθανότητες για επανένταξη και για αποτροπή 
μελλοντικής παραβατικής συμπεριφοράς να αυξηθούν, τότε ποιος ο λόγος να ανοίγει η πόρτα της 

φυλακής και να διαταράσσεται η ισορροπία της; Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι στον 
σωφρονιστικό μηχανισμό εξετάζουν με πολλή προσοχή πώς δεν θα βάλουν στον παραμικρό κίνδυνο 

την ασφάλεια, γύρω από την οποία είναι χτισμένη η πολιτική της φυλακής. Οποιοσδήποτε εισχωρεί 
στο κλειστό της σύστημα ανοίγει μια χαραμάδα πιθανότητας για διαταραχή της ομαλότητας. Με 
αυτή την έννοια, ο έλεγχος των εισερχομένων, από τα επισκεπτήρια μέχρι τους επισκέπτες 

εκπαιδευτές και τους εργαζόμενους, είναι ενδελεχής. Στη φυλακή μπαίνουν μόνο όσοι βοηθούν στην 
περαιτέρω οχύρωση του στόχου της. Τι δουλειά, λοιπόν, έχει η ταραχοποιός τέχνη στη φυλακή;  

Το να βοηθήσουμε να μιλήσουν οι κρατούμενοι, να χρησιμοποιήσουν τη δική τους φωνή όπως 
θέλουν, για να πουν αυτά που θέλουν, με τα οποία μπορεί να μη συμφωνεί η φυλακή ή και οι ίδιοι οι 
καλλιτέχνες-δάσκαλοι, προϋποθέτει την παραδοχή κάποιων σημείων.  

• Η θεώρηση των μαθητών κρατουμένων ως καλλιτεχνών ή εκκολαπτόμενων καλλιτεχνών.  

• Η τέχνη δεν παράγει απαραιτήτως κάτι χρήσιμο, όπως αυτό εννοείται με όρους αγοράς. 

• Η έννοια της «επανένταξης», ως δυναμική έννοια, δεν είναι εύκολο να ερμηνευτεί σε σχέση 
με το ανομοιογενές και ταξικά διαστρωματωμένο κοινωνικό σύνολο, με την κοινωνία να 

λειτουργεί από κάτω προς τα πάνω, δομημένη σε δίκτυα, ανάλογα με την κοινωνική και 
ταξική προέλευση. Βγαίνοντας, λοιπόν, οι κρατούμενοι από τη φυλακή η «επανένταξή» τους 

δεν γίνεται σε ένα κοινωνικό σύνολο, ιδωμένο ως ενιαία οντότητα. Η κοινωνική προέλευση, 
οι ταξικές ανισότητες, τα προϋπάρχοντα δίκτυα και τα αδιέξοδά είναι καθοριστικά στοιχεία 
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επιχειρώντας να απαντήσουμε στο «που» 

επανεντάσσονται οι αποφυλακισμένοι.  

2.2. Η ομάδα, η διαδικασία και το έργο  

Το καλοκαίρι 2018 τη θεατρική ομάδα στη φυλακή αποτέλεσαν δέκα πέντε άντρες 
κρατούμενοι, πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ ακόμα και ο ένας Έλληνας που συμμετείχε, είχε ο ίδιος 
στο παρελθόν υπάρξει μετανάστης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η απασχόλησή τους στην Ελλάδα, 

όταν υπήρχε, ήταν κυρίως χειρωνακτικές εργασίες και δουλειές κάθε είδους, ενώ η τυπική τους 
εκπαίδευσή είχε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις σταματήσει στο δημοτικό, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

δεν υπήρξε καμία επαφή με το σχολείο. Κάποιοι ήταν αναλφάβητοι, ενώ οι περισσότεροι είχαν 
μεγάλη δυσκολία με την ελληνική γλώσσα, στην παραγωγή γραπτού αλλά και προφορικού λόγου. 
Το ότι τα μέλη των ομάδων της έρευνας ήταν μαθητές του 3ου ΣΔΕ, εξηγεί τα χαρακτηριστικά ως 

προς τη σχέση με τη γλώσσα και το σχολείο, αλλά αποτελεί, παράλληλα, μια αντιπροσωπευτική 
εικόνα ενός μεγάλου μέρος των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές. 

Σύμφωνα με την εγκληματολόγο Δήμητρα Σορβατζιώτη (2009: 29), στα ακροατήρια των 
δικαστηρίων και στη φυλακή έχουμε κυρίως ανθρώπους που δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες. 
«Οι φτωχοί είναι τα υποκείμενα του ποινικού συστήματος και όταν εισέλθουν σε αυτό, ενώ υπάρχουν 

και ενδιάμεσες πόρτες εξόδου, εξέρχονται μόνο από την τελευταία πόρτα, που είναι η φυλακή». 
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Σύμφωνα με την ίδια, ο φτωχός παραβατικός μετανάστης, βρίσκεται μπροστά σε μια δυσμενέστερη 
θέση. Είναι  παραβατικός, έχοντας διαπράξει αδικήματα σε βάρος του κοινωνικού συνόλου και 
παράλληλα είναι μετανάστης, δηλαδή ξένο σώμα, δηλαδή κάποιος που στράφηκε εναντίον ενός 

κοινωνικού συνόλου που τον υποδέχτηκε ή, όπως σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει, εναντίον ενός 
κοινωνικού συνόλου που ως τότε τον ανεχόταν. 

Οι μαθητές μας δεν είχαν εμπειρία από τις τέχνες του θεάτρου και του χορού, ενώ πολλοί από 
αυτούς δεν μπορούσαν να ανακαλέσουν και να περιγράψουν την εικόνα ενός θεάτρου. Πολλοί μας 
είπαν ότι «δεν είχαν περάσει ούτε απ’ έξω», ενώ σε σχέση συγκεκριμένα με τον χορό και την κίνηση, 

η πρώτη αντίδραση ήταν γέλια και αμηχανία και στη συνέχεια αμφισβήτηση για αυτό που είχαν έρθει 
να κάνουν. Το κοινωνικό υπόβαθρο της ομάδας, η ομοφωνία ως προς την έως τότε σχέση τους με 

την τέχνη και το ιδιαίτερο ύφος του χιούμορ, που σχεδόν αποκλειστικά είχε αναφορά στην 
παραβατικότητα, μας έφερε μπροστά στις έννοιες του habitus και του κοινωνικού και πολιτισμικού 
κεφαλαίου (Bourdieu, 1986: 241-258).  

Αυτό που εξαρχής διαφοροποιούσε το εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε τότε από τις 
προηγούμενες εμπειρίες μας, ήταν ο περιορισμένος χρόνος μέσα στον οποίο έπρεπε αυτό να 

ολοκληρωθεί. Οι δύο εβδομάδες ως χρόνος εκπαιδευτικός στο σχολείο της φυλακής σημαίνει δέκα 
δίωρα. Μέσα σε αυτά ο στόχος ήταν να παραχθεί, τελικά, ένα έργο, που θα αποτύπωνε την εμπειρία 
και τη διαδικασία μέσα στην ομάδα. Ο λόγος που μια θεατρική διαδικασία είναι σημαντικό να 

ολοκληρώνεται με κάποιας μορφής παράσταση, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο της φυλακής, είναι κατά τη 
γνώμη μας ότι η παράσταση δικαιώνει κατά κάποιον τρόπο την έως τότε προσπάθεια. Αποτελεί έναν 

απτό στόχο, που όταν ολοκληρώνεται, συνήθως με το χειροκρότημα, προσφέρει την ικανοποίηση 
της επιτυχούς έκβασης και το αίσθημα της υπερηφάνειας για τον εαυτό μας και την ομάδα, 
συναισθήματα που σπανίως απαντώνται στη φυλακή.  

Από τις συναντήσεις μας δεν έλειψε κανείς και όποτε αυτό συνέβαινε ξέραμε ότι κάτι στην 
προηγούμενη μέρα δεν είχε πάει καλά. Το θέμα της συνέπειας στο πλαίσιο της φυλακής 
διαφοροποιείται σε σχέση με ό, τι μπορεί να σημαίνει για έναν μαθητή εκτός φυλακής. Αν η 

καθημερινότητα ενός ενήλικα περιλαμβάνει την επίλυση σύνθετων και αγχωτικών ζητημάτων, η 
καθημερινότητα ενός κρατούμενου έχει τη δυσκολία της εξ αποστάσεως διαχείρισης μιας ζωής εκτός 

της φυλακής αλλά και μιας ζωής υπό κράτηση. Τα προβλήματα της οικογένειας εκτός της φυλακής 
που φτάνουν ως νέο -αρρώστιες, οικονομικές δυσκολίες και φτώχεια, ναρκωτικά και, συχνά, 
θάνατοι- δίνουν στους κρατούμενους την αβάσταχτη αίσθηση της αδυναμίας να βοηθήσουν, να 

παρασταθούν, να συμμετέχουν και το βίωμα της απώλειας και της απουσίας γίνεται κυρίαρχο. Η 
δυσκολία διαχείρισης του δεδομένου ότι για κάποιον καιρό θα είναι απόντες από τη ζωή έξω από τη 

φυλακή, αλλά και η δυσκολία να αντέξει κανείς την καθημερινότητα της φυλακής έχει αλυσιδωτές 
αντιδράσεις. Πολλοί από τους κρατούμενους καταφεύγουν στη χρήση ηρεμιστικών και άλλων 
ψυχοφαρμάκων, κάτι που επηρεάζει όλη τους τη δραστηριότητα, τη διάθεση, τη σωματική 

κατάσταση και τη διαύγεια. Σε σχέση με τη χρήση φαρμάκων κάποιοι πεισματικά απέχουν, βάζοντας 
ως προσωπικό στοίχημα να βγάλουν τη φυλακή χωρίς χάπια, ενώ για άλλους τα χάπια είναι μέρος 

της καθημερινότητας. Μιλώντας με κρατούμενους στο προαύλιο του σχολείου αλλά και μέσα από 
τη δουλειά στην ομάδα, ζητήματα όπως ένα δικαστήριο που πλησιάζει, τα χρήματα που ζητάει ο 
δικηγόρος, μια πιθανή μεταγωγή ή μια αιφνίδια μεταγωγή ενός φίλου και η απουσία τους από τη ζωή 

των παιδιών, της οικογένειας και των συντρόφων, κάνουν το άγχος κυρίαρχο στη ζωή της φυλακής. 
Η ανάγκη για συνέπεια, λοιπόν, απέναντι στη θεατρική ομάδα, λειτουργεί περισσότερο ως στοιχείο 

ενεργοποίησης και σύνδεσης με το παρόν παρά ως μαθητική υποχρέωση.  
Στη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας των συναντήσεων γνωριστήκαμε, συστηθήκαμε με τον 

τρόπο δουλειάς  και  συγκεντρώσαμε το υλικό που θα αποτελούσε τη βάση για το έργο μας. Στη 

διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας περάσαμε στη σύνθεση του υλικού, στις πρόβες και τελικά στην 
παράσταση. Επιθυμητό για εμάς ήταν το τελικό μας έργο να προκύψει μέσα από τις επιθυμίες, τις 

ανησυχίες, τις μνήμες και τις ιστορίες των μαθητών και να αποτελέσει αποτύπωση της δικής τους 
φωνής όσο περισσότερο γίνεται. Μεθοδολογικά, δουλέψαμε μέσα από τον παιγνιώδη τρόπο του 
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σωματικού θεάτρου και με οδηγημένους αυτοσχεδιασμούς που μας έδωσαν αφορμή για αφηγήσεις 
προσωπικών ιστοριών. Μετά την φτώχεια και την παραβατικότητα, το επόμενο στοιχείο που συνέδεε 
τα μέλη της ομάδας ήταν η μετανάστευση.  

Τα απλά παιχνίδια ενεργοποίησης, όπως οι μουσικές καρέκλες και άλλα κινητικά παιχνίδια που 
γίνονται στον κύκλο ή ελεύθερα στον χώρο, βοήθησαν τους μαθητές να γνωριστούν καλύτερα και 

έξω από την ταυτότητα και τους ρόλους της φυλακής, να γελάσουν και να απενοχοποιήσουν το 
«λάθος». Το θέατρο εισήχθη με αυτόν τον τρόπο περισσότερο σαν παιχνίδι επικοινωνίας μεταξύ μας, 
παρά σαν μια διανοητική διαδικασία που απαιτεί μόρφωση ή απόδειξη μιας ιδιαίτερης ευφυΐας, 

στοιχεία που δημιουργούν απογοητεύσεις στους μαθητές όταν δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες 
που οι ίδιοι έχουν από τον εαυτό τους. Η σωματική δραστηριότητα και συμμετοχή είναι που 

αποτέλεσε, επίσης, την αφετηρία για την εισαγωγή της βασικής θεατρικής γλώσσας που θα έπρεπε 
να μοιραστούμε. Η στάση του σώματος, η διαχείριση του χώρου και του χρόνου πάνω στη σκηνή, η 
σχέση μας με τους άλλους, ο ρυθμός της ομάδας και ο συντονισμός μεταξύ μας, στοιχεία βασικά για 

την περαιτέρω δόμηση ενός έργου, εισήχθησαν κι αυτά μέσα από την παιγνιώδη ανάθεση μικρών 
στόχων.  

Σταδιακά και κάθε φορά αφού είχαμε για λίγο παίξει αρχίσαμε να βάζουμε μικρές αφηγήσεις, 
απαντήσεις σε ερωτήματα των συντονιστών ή των μαθητών: από πού είσαι, πότε ήρθες στη 
Θεσσαλονίκη, μια ιστορία του παππού σου ή της γιαγιάς σου, γιατί οι άνθρωποι αφήνουν τις χώρες 

τους και γίνονται μετανάστες και πρόσφυγες. Ανάγνωση μικρών αποσπασμάτων από κείμενα πάνω 
στο θέμα της μετανάστευσης και παιχνίδια δημιουργικής γραφής, μεταφρασμένα στην 

προφορικότητα που χρειαζόταν η ομάδα μας αποδείχθηκαν επίσης ιδιαιτέρως δημιουργικά. Το 
παιχνίδι «Συμπληρώστε τη φράση “Την πρώτη φορά που…”» ήταν η αρχή για μια σειρά από 
αφηγήσεις των μαθητών για τον ερχομό τους στην Ελλάδα. Η απάντηση στην ερώτηση «Τι μας λέει 

η λέξη “σύνορα”» αποτέλεσε ένα κινητικό κομμάτι, χορογραφημένο από τους ίδιους και 
προερχόμενο από τους δικούς τους κινητικούς αυτοσχεδιασμούς. Η Νιγηρία, η Γερμανία, η Αλβανία, 
η Βουλγαρία, η νήσος Σαχαλίνη, η Τασκένδη, το Πακιστάν, οι Σέρρες, η Θεσσαλονίκη συναντιόνταν 

όλα μέσα από τη μνήμη, την προσωπική ιστορία, τη νοσταλγία, τις δυσκολίες της έως τότε πορείας 
όλων και κατέληγαν στην αίθουσα του σχολείου της φυλακής.  

Οι μαθητές της θεατρικής ομάδας άφησαν την χώρα τους εξαιτίας του πολέμου ή της φτώχειας, 
για μια καλύτερη ζωή, γιατί δεν είχαν δουλειά, εξαιτίας κάποιας βεντέτας ή λόγω πολιτικών 
πεποιθήσεων. Κάποιος ήρθε στην Ελλάδα από τη θάλασσα, κάποιος άλλος δεμένος  κάτω από μια 

νταλίκα και προορισμό «όπου πήγαινε το φορτηγό». Κάποιος μέχρι τα δεκαέξι του είχε ήδη 
επιχειρήσει να περάσει τα σύνορα δέκα φορές με τα πόδια: «..με τσάκωναν και πάλι πίσω. Με βροχή, 

με χιόνι, εγώ περπατούσα. Κοιμόμουν στα καλαμπόκια, μέσα στις ψείρες, τα φίδια, τις αρκούδες και 
τους λύκους. Ανέβαινα στα δέντρα για να γλιτώσω και μετά έτρωγα ξύλο από τους στρατιώτες. Το 
2001 πήρα πράσινη κάρτα με τη βοήθεια του αδερφού μου και ήρθα». Κάποιος έφαγε για πρώτη 

φορά παγωτό εδώ, και κάποιος έζησε για μήνες σε ένα σπίτι πάνω σε δέντρο, δεν είχε ρούχα, πιάτο 
ή κουτάλι. Κάποιος ζούσε στα τρένα και πηγαινοερχόταν την ίδια διαδρομή, μέχρι να βρει έναν 

συμπατριώτη του, για να του δώσει το τηλέφωνό του, να πάρει τους δικούς του και να τους πει ότι 
ζει. Πολλοί ξεκινούσαν να μιλήσουν και τελικά δεν μιλούσαν και άλλοι δεν μπορούσαν να 
σταματήσουν καθώς η μία αφήγηση έβγαζε στην επόμενη. Αντίστοιχη δουλειά στο σώμα μέσα από 

κείμενα ή μέσα από τις αφηγήσεις των μαθητών, αποτέλεσαν ένα μέρος του τελικού μας έργου.  Οι 
προσωπικές ιστορίες συνδέθηκαν με έναν χάρτη και ένα αυτοκόλλητο με τη φράση «είμαστε εδώ» 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Όσο οι αφηγήσεις βάθαιναν στο παρελθόν, για τους γονείς, τους 
παππούδες και ακόμα πιο πίσω, τόσο τα αυτοκόλλητα σημάδευαν μακρινούς και πιο μακρινούς 
τόπους. Έτσι το έργο μας πήρε τον τίτλο του: «Όλοι ερχόμαστε από μακριά». 
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3. Συμπεράσματα 

Μέσα από την ομάδα που σχηματίστηκε το 2018 στη φυλακή Διαβατών, παρατηρήσαμε για 
ακόμα μία φορά αυτό που εντοπίζουμε και στη βιβλιογραφία για την παράδοξη σχέση της φυλακής 

με την τέχνη του θεάτρου. Η θορυβώδης και ταραχοποιός τέχνη βρίσκει το νόημά της μέσα ακριβώς 
από τη θεμελιώδη αντίθεσή της με το αυστηρό και κλειστό πλαίσιο της φυλακής. Εκεί, αντισταθμίζει 

την απομόνωση και την εξαθλίωση με τον συλλογικό της χαρακτήρα και την εξανθρωπιστική της 
δύναμη. 

Το έργο μας παρουσιάστηκε στην εκδήλωση του 3ου ΣΔΕ για την 28η Οκτωβρίου μπροστά σε 

επιλεγμένο κοινό. Η κινηματογραφημένη του εκδοχή προβλήθηκε στο μαθητικό θεατρικό φεστιβάλ 
«κι αν ήσουν εσύ;», που διοργανώθηκε από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 

και την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το 
Κ.Θ.Β.Ε., στη σκηνή της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, τον επόμενο Μάρτιο. Και στις δύο 
περιπτώσεις οι μαθητές του 3ου ΣΔΕ χειροκροτήθηκαν πολύ από το κοινό. 
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"ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ": ΒΙΩΜΑΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

Μοσχόπουλος Γρηγόριος 

Προπτυχιακός φοιτητής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ 

 

Περίληψη 

Η συζήτηση για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι, Τρανς, Κουίρ, 

Ιντερσεξ κ.α.) (Νάτση & Παπά, 2019)  άνοιξε πρόσφατα στην Ελλάδα, ειδικά στον χώρο της 
Εκπαίδευσης. Η παρούσα εισήγηση παραθέτει ένα μέρος των ευρημάτων της έρευνας που διεξήχθη 

το Δεκέμβριο του 2020, με θέμα «ΛΟΑΤΚΙ+ Ταυτότητες και Ζητήματα στην Παιδαγωγική 
Διαδικασία». Στόχος της ήταν να διερευνήσει τους λόγους (discourses) έξι νεαρών υποκειμένων που 
αυτοπρoσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα σχετικά με τα βιώματά τους από τις συμπεριφορές των 

εκπαιδευτικών και των συμμαθητών/τριών τους την περίοδο της σχολικής τους φοίτησης. 
Ακολουθήθηκε μία ποιοτική μεθοδολογία με την ομάδα εστίαση (focus group) να αποτελεί το 

εργαλείο συλλογής υλικού και τη Θεματική Ανάλυση (Thematic Analysis) τη μέθοδο ανάλυσης του 
απομαγνητοφωνημένου υλικού. Από τις αφηγήσεις αναδύθηκαν θέματα σχετικά με την αορατότητα 
και την έλειψη ασφάλειας στο σχολείο, τον σχολικό εκφοβισμό και την θέση των εκπαιδευτικών σε 

αυτό το πλαίσιο.  
 

Λέξεις-κλειδιά: ΛΟΑΤΚΙ+, εκπαίδευση, σχολείο, ομοφοβία, τρανσφοβία 

1. Εισαγωγή 

Η έρευνα για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι, Τρανς, Κουίρ, 

Ιντερσεξ κ.α.) (Νάτση & Παπά, 2019) στο πλαίσιο των φεμινιστικών σπουδών, μέσω της ‘κουίρ 
θεωρίας’ (queer theory), τη δεκαετία του ’90 (Butler, 1999). Κι αυτό διότι, ενώ οι προγενέστερες 

προσεγγίσεις (δεκαετίες ’60-’80) συνεισφέρουν στο έμφυλο ζήτημα μέσω της κριτικής τους στο 
βιολογικό ντετερμινισμό του φύλου και μέσω του διαχωρισμού αυτού σε  ‘βιολογικό – κοινωνικό’ 
(woman studies), ενώ άλλες ασχολούνται αποκλειστικά με ζητήματα σεξουαλικότητας (gay and 

lesbian studies), η ‘queer’ θεωρία (queer studies) προχωρά στην κριτική του διαχωρισμού αυτών 
(φύλου και σεξουαλικότητας) αμφισβητώντας την άποψη μιας προ-πολιτισμικής οντολογικής 

ύπαρξής τους και συνδέει παράλληλα θέματα φύλου και σεξουαλικότητας  (Τσακιστράκη, 2016). 
Αναφορικά με τον όρο ‘queer’ (κουίρ) έχουν υπάρξει δυο διαφορετικές νοηματοδοτήσεις του. 

Αφ’ ενός η ομοφοβική διάσταση ως του «αλλόκοτου, παράξενου, ανώμαλου, κακού», οποιουδήποτε 

μη ετεροκανονικού στοιχείου (ιδίως των ομοφυλοφίλων) και αφετέρου η θετική χροιά του όρου που 
χρησιμοποιείται  από την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα ως  όρος «ομπρέλα». Ένας όρος η χρήση του οποίου  

δεν επιδιώκει τη δημιουργία μίας ακόμα αυστηρής, σκληρής ως προς τα όριά της κατηγορίας αλλά 
αντιθέτως, έχοντας την ελαστικότητα ως βασικό χαρακτηριστικό, υποδηλώνει τη συμπερίληψη 
οποιουδήποτε μη συμβατικού και περίπλοκου/εκτός δίπολων χαρακτηριστικού και ταυτότητας 

(Jagose, 1996).  
Η υιοθέτηση του ως τότε αρνητικά φορτισμένου όρου ‘queer’ από την ακαδημαϊκή κοινότητα, 

τις δεκαετίες ’80-’90 και έπειτα, δηλώνει και την πολιτική διάσταση του ζητήματος με σκοπό να 
παρουσιαστεί μια θεωρία που «σοκάρει», «προκαλεί» και «αμφισβητεί» οτιδήποτε κατεστημένο και 
ενταγμένο στη νόρμα. Έτσι, ένα από τα πράγματα που αμφισβητεί η θεωρία αυτή είναι ο κάθε είδους 

δυισμός ακόμη και αυτός του «ετεροφυλόφιλος - ομοφυλόφιλος». Με βάση την queer θεωρία ακόμη 
κι αυτή η ταυτότητα μπορεί να αποτελεί στοιχείο περιορισμού, πειθαρχίας και ελέγχου καθώς η 

ταυτότητα (εννοούμενη εντός ενός νεωτερικού τρόπου σκέψης) είναι μέθοδος ετεροπροσδιορισμού 
(Τσακιστράκη, 2016). 
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 Κομβική έννοια, πριν περάσουμε στην παρουσίαση της έρευνας, είναι η έννοια της 
‘γνωστοποίησης’ της σεξουαλικότητας ή της ταυτότητας φύλου, αποτυπωμένη στη βιβλιογραφία ώς 
‘coming out’. Κάνοντας ‘come out’, το άτομο «βγαίνει από την ντουλάπα» με την ντουλάπα να 

συμβολίζει την μη αποκάλυψη της σεξουαλικότητας/ταυτότητας φύλου και την κρυφή ζωή 
(‘closeted’). Πρόκειται, δηλαδή για μια διαδικασία κατά την οποία το υποκείμενο γνωστοποιεί στο 

περιβάλλον του (οικογενειακό, φιλικό, σχολικό, κοινωνικό κ.λπ.) την ταυτότητα με την οποία 
αυτοπροσδιορίζεται. Φυσικά, το ‘come out’ δεν γίνεται σε όλους τους τομείς στον ίδιο βαθμό 
ταυτόχρονα. Τις περισσότερες φορές επιλέγεται από τα ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα να είναι ‘selectively 

out’, δηλαδή να επιλέγουν σε ποια άτομα θα εμπιστευτούν την διαφορετικότητά τους με βάση το αν 
νιώθουν άνετα, αν υπάρχει δηλαδή το ασφαλές περιβάλλον (‘safe space’)  (Rasmussen, 2004).   

Στην εκπαιδευτική πράξη η σεξουαλική αγωγή φαίνεται να είναι μια λανθάνουσα διαδικασία  
που προωθεί εμμέσως ιδεολογικά φορτισμένα πρότυπα σεξουαλικής συμπεριφοράς που εντάσσονται 
σε ένα πλαίσιο κανονικοποίησης και φυσικοποίησης σεξουαλικών ανισοτήτων. Έτσι, σεξουαλικές 

μειονότητες (όπως η ομοφυλοφιλία και η αμφιφυλοφιλία) απουσιάζουν από τα  αποδεκτά πρότυπα 
σεξουαλικής συμπεριφοράς με αποτέλεσμα αυτό να βάζει σε δυσχερή και μειονεκτική θέση άτομα 

με διαφορετικό -του θεωρούμενου «φυσιολογικού»- σεξουαλικό προσανατολισμό, σε μία ηλικία 
μάλιστα κομβική για τη διαμόρφωση χαρακτήρα, σκέψης και σεξουαλικότητας, ενισχύοντας έτσι την 
αορατότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό αυτών των ατόμων (Γερούκη, 2015). 

Σε ένα πλαίσιο τέτοιο, όπως το παραπάνω, δίνεται χώρος για ύπαρξη στοιχείων όπως 
πειράγματα, αποστροφή, φοβία, χλευασμός, σωματική ή και ψυχολογική βία, συστηματικός 

εκφοβισμός ή και απειλές για τη ζωή σεξουαλικών μειονοτήτων ή ταυτοτήτων φύλου.  Δίνεται, 
δηλαδή, χώρος για ομοφοβία και τρανσφοβία. Το αν και πόσο συχνά διαδραματίζονται στο σχολικό 
πλαίσιο τέτοιες συμπεριφορές που στοχοποιούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα φαίνεται μέσα από τις έρευνες. 

Στην έρευνα της UNESCO (2016) φάνηκε πως τόσο σε όλο τον κόσμο όσο και στην Ευρώπη, υπάρχει 
μεγάλος αριθμός περιστατικών ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας, σεξιστικών, ομοφοβικών και 
τρανσφοβικών λόγων καθώς και κλίμα ανασφάλειας και μη αποδοχής για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Για 

παράδειγμα, πολλοί μαθητές και πολλές μαθήτριες ανέφεραν πως η λέξη «γκέι/ομοφυλόφιλος» 
χρησιμοποιούνταν «ως κακές». 

Παρόμοιες διαπιστώσεις έχουν γίνει και στην Ελλάδα όπου στην πρώτη πανελλήνια  έρευνα 
για το σχολικό κλίμα της ColourYouth φαίνεται πως δεν είναι λίγοι και λίγες οι μαθητές και οι 
μαθήτριες που έχουν ακούσει να αποδίδεται αρνητική/χλευαστική/υποτιμητική χροιά στην λέξη 

«ομοφυλόφιλος» και μάλιστα να χρησιμοποιούνται άλλες πιο υποτιμητικές λέξεις και φράσεις όπως 
«τι αδελφίστικα πράγματα είναι αυτά» κλπ. με αποτέλεσμα μεγάλη μερίδα των ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητών 

και μαθητριών να μη νιώθουν άνετα να εκφράσουν τη διαφορετικότητά τους στο σχολικό 
περιβάλλον.  Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, η πλειοψηφία των ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητών και μαθητριών 
δηλώνει πως δεν έχει ακούσει να αποδίδονται θετικά χαρακτηριστικά για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Αντί 

αυτού ακούγονται συχνά ομοφοβικά, σεξιστικά και τρανσφοβικά σχόλια, ενώ στις περισσότερες 
περιπτώσεις απουσιάζει η παρέμβαση των εκπαιδευτικών σε τέτοια περιστατικά και μάλιστα πολλές 

φορές ενισχύονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Ηλιοπούλου κ.ά. 2018).   

2. Κυρίως Μέρος 

2.1. Η Μεθοδολογία της Έρευνας 

Στην έρευνα που παρουσιάζεται εδώ, η οποία εκπονήθηκε το 2020, αξιοποιήθηκε μεθοδολογία 
και εργαλεία ποιοτικής έρευνας γιατί με αυτή ο ερευνητής ή η ερευνήτρια έχει τη δυνατότητα να 

εμβαθύνει στις λεπτομέρειες και στην προσωπική γνώμη των προς έρευνα υποκειμένων. Καταφέρνει, 
έτσι, να ξεφύγει από την αποστασιοποιημένη μελέτη ενός ζητήματος με στατιστικά στοιχεία που 
γίνεται μέσω μιας ποσοτικής προσέγγισης και να μελετήσει το θέμα πιο προσεκτικά και ολιστικά. 

Επιπλέον, η ποιοτική μέθοδος ενδείκνυται γενικώς για «νέα» θέματα τα οποία δεν έχουν ερευνηθεί 
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σε τόσο βάθος και αποτελούν καινούρια, σύνθετα και πολύπλευρα ζητήματα, βοηθώντας έτσι και 
στην διεύρυνση των γνώσεων και της θεωρίας που υπάρχει για αυτά (Ίσαρη & Πουρκός 2015).  

Το μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής υλικού που επιλέχθηκε είναι η ομάδα εστίαση (focus 

group). Ένα focus group αποτελείται από μία ομάδα ανθρώπων, που είναι τα υποκείμενα που 
συμμετέχουν και ο συντονιστής. Ο αριθμός των ατόμων οφείλει να είναι τέτοιος ώστε να υπάρχει 

αλληλεπίδραση και διάλογος μεταξύ συμμετεχόντων/συμμετεχουσών και ερευνητή/ερευνήτριας 
αλλά και μεταξύ των ίδιων των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών. Με αυτή την έννοια, είναι 
διαφορετική από τις απλές, κατά μόνας συνεντεύξεις γιατί επιδιώκει τη δημιουργία ενός κλίματος 

μιας πιο αυθεντικής και αυθόρμητης αλληλεπίδρασης που θα ομοιάζει ως ένα βαθμό με καθημερινή 
συζήτηση και θα δώσει υλικό με βάση τις απόψεις και τις ιδέες των υποκειμένων πάνω στο προς 

έρευνα θέμα μέσω της αλληλεπίδρασής τους (Krueger, 1988 όπως αναφέρεται στο Ίσαρη & 
Πουρκός, 2015). 

Για ένα θέμα ευαίσθητο και ως ένα βαθμό «θέμα-ταμπού» όπως αυτό των ΛΟΑΤΚΙ+ 

ταυτοτήτων και ζητημάτων, που απαιτεί την εμπλοκή ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην ερευνητική 
διαδικασία, είναι απαραίτητη η δημιουργία κλίματος ασφάλειας και εμπιστευτικότητας (safe space) 

ώστε κάθε άτομο να νιώσει άνετα και να εκφράσει άφοβα την άποψή του. Σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία, ο διαμοιρασμός δημογραφικών και προσωπικών στοιχείων μεταξύ των 
συμμετεχόντων /συμμετεχουσών, όπως για παράδειγμα η ηλικία, οι πεποιθήσεις, η φυλή ή και άλλα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά (εδώ ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή/και η ταυτότητα φύλου), 
ενισχύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών (Παντούλη, 2006; 

Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  
Πραγματοποιήθηκε ανοιχτό κάλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συμμετοχή στην 

έρευνα γνωστοποιώντας παράλληλα την τήρηση κώδικα δεοντολογίας όπως την χρήση του υλικού 

μόνο για τους σκοπούς της έρευνας, τη διατήρηση της ανωνυμίας τους και την χρήση ψευδωνύμων 
στο κείμενο κ.α. Επιλέχθηκαν, τελικά, 6 υποκείμενα που αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα: 
Μία τρανς γυναίκα 25 ετών, δύο τρανς άνδρες 34 και 19 ετών, μία αμφιφυλόφιλη γυναίκα 25 ετών, 

μία λεσβία γυναίκα 24 ετών και ένα queer άτομο 25 ετών. 
Κάποια από τα ερωτήματα της έρευνας που θα εξετάσουμε στην παρούσα εισήγηση και βάσει 

των οποίων διαμορφώθηκε ο οδηγός ημιδομημένου διαλόγου είναι τα παρακάτω: 

• Ποια πραγματικότητα δομείται γύρω από το σχολικό περιβάλλον με βάση τις αφηγήσεις των 
εμπειριών των υποκειμένων; 

• Ποια η θέση των υποκειμένων μέσα σε αυτή την σχολική πραγματικότητα; 

• Ποια η συμβολή των «σημαντικών άλλων» στη δόμηση της ταυτότητάς τους και στην 
αυτοαποδοχή τους; 

Για την ανάλυση του υλικού χρησιμοποιήθηκε η Θεματική Ανάλυση (Thematic Analysis) 
(Braun & Clarke, 2006) η οποία είναι μια νεότερη, ευρέως διαδεδομένη μέθοδος ανάλυσης υλικού 
στις κοινωνικές επιστήμες. Πρόκειται για μία διαδικασία η οποία οδηγεί τον ερευνητή ή την 

ερευνήτρια στον εντοπισμό κοινών νοηματικών μοτίβων μέσα στο προς ανάλυση υλικό τα οποία 
ομαδοποιώντας και κωδικοποιώντας τα δημιουργούν τα θέματα (Τσιώλης, 2018). 

Μέσω αναλυτικών και πολλαπλών αναγνώσεων και κωδικοποιήσεων του υλικού της 
απομαγνητοφώνησης σχετικά με τις εμπειρίες και τα βιώματα των ατόμων στο σχολείο, προέκυψαν 
τα εξής θέματα που να αφορούν στο σχολείο: 

• Θηλυκότητες: το επίκεντρο της βίας στο σχολείο 

• Σχολείο: Σιωπή ή συνενοχή; 

• “Σημαντικοί άλλοι” στο σχολείο 

• Η έλλειψη ορατότητας 

• Bullying: Ακροβατώντας μεταξύ “θύτη” και “θύματος” 
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Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται τα πρώτα 3 (τρία) από αυτά. Η επιλογή 
των τριών αυτών θεμάτων έγινε με βάση τη σημασία του περιεχομένου των αφηγήσεων και κρίθηκε 
πως αποτελούν τα θέματα τα οποία έχουν να συνεισφέρουν περισσότερο στη συζήτηση για την 

ομοφοβία και την τρανσφοβία στο ελληνικό σχολείο. Επίσης, η ανάλυση τόσο του πρώτου όσο και 
του δεύτερου θέματος, όπως αυτή παρατίθεται στο επόμενο κεφάλαιο, θίγει ένα κοινό πρόβλημα, 

αυτό του σχολικού εκφοβισμού (Bullying). Ο λόγος, όμως, για τον οποίο παρατίθενται ξεχωριστά 
είναι διότι κατά τη διάρκεια της ανάλυσης το πρώτο εστιάζει στο ίδιο το βίωμα των υποκειμένων 
ενώ το δεύτερο στη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο σχολικό εκφοβισμό και στα περιστατικά 

βίας. 

2.2 Αποτελέσματα της έρευνας 

2.2.1. Θηλυκότητες: το επίκεντρο της βίας στο σχολείο 

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται τα υποκείμενα να μην κατασκευάζουν δια του λόγου άμεσα, ρητά 
και καταφανώς μία πραγματικότητα για το σχολείο που να είναι εχθρική ή μη υποστηρικτική προς 

τα ΛΟΑΤΚΙ+ υποκείμενα. Μάλιστα ορισμένα υποκείμενα δεν συνδέουν τα ομοφοβικά/τρανσφοβικά 
περιστατικά με το σχολικό χώρο, δεν φαίνεται δηλαδή αυτό να διαμόρφωσε μία αρνητική 

πραγματικότητα για το σχολείο ως τέτοιο: 
 
«εεε όλως παραδόξως, (.) δεν σύνδεσα αυτό που συνέβαινε με το ίδιο το σχολείο, δηλαδή δεν μου 

έφταιγε το σχολείο, μου έφταιγαν τα συγκεκριμένα άτομα» (Θωμάς) 
«όχι [ενν. δεν έβλεπε αλλιώς το σχολείο λόγω της τρανσφοβίας], το σχολείο το σιχαινόμουνα για 

πολύ διαφορετικούς λόγους» (Λία) 
 
Είναι όμως εντυπωσιακό το πώς -παρόλο που δεν συνέδεσαν τα δικά τους 

ομοφοβικά/τρανσφοβικά περιστατικά με το σχολείο-  εξακολουθούν να μην το θεωρούν safe space 
και για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 
 

«επειδή δυστυχώς το σχολείο είναι μικρογραφία της κοινωνίας, safe space δεν ήτανε ποτέ» 
(Σπύρος) 

«εγώ δεν θεώρησα το σχολείο safe space σε καμία βαθμίδα του, όχι μόνο επειδή είμαι ΛΟΑΤΚΙ+, 
επειδή έβλεπα να συμβαίνουν αντίστοιχα πράγματα, επειδή κι εγώ έστω και για άλλους λόγους, υπέστην 
bullying  οπότε ποτέ δε θεώρησα ότι μιλάμε για έναν χώρο που είναι ασφαλής [...] οπότε με τίποτα δεν 

θα μπορούσα να θεωρήσω το σχολείο safe space, δηλαδή όσο ανοιχτές και open minded παρέες να 
έχεις και να έχεις έναν κύκλο γύρω σου, θα υπάρχει και το γύρω από τον κύκλο σου» (Άννα) 

 
Έτσι, από τις αναφορές των υποκειμένων της παρούσας έρευνας σε ομοφοβικά και 

τρανσφοβικά περιστατικά φαίνεται ότι στο επίκεντρο της βίας βρίσκονται οι θηλυκότητες και 

γενικώς οτιδήποτε δεν είναι ηγεμονικά αρρενωπό. Γι’ αυτό με τον όρο “θηλυκότητες” δεν εννοούνται 
εδώ μόνο οι γυναίκες ως βιολογική ή έμφυλη κατηγορία, αλλά οποιεσδήποτε θηλυκές επιτελέσεις ή 

και οι  μη ηγεμονικές και κοινωνικά αποδεκτές επιτελέσεις αρρενωπότητας κυρίως από άτομα από 
τα οποία δεν αναμένεται κοινωνικά να έχουν τέτοιες επιτελέσεις και εκφράσεις φύλου. Ακόμη 
δηλαδή και όταν ένα αγόρι είναι στο επίκεντρο της βίας, δεν είναι αυτό (το ότι είναι αγόρι) η αιτία 

της βίας που δέχεται, αλλά στοιχεία θηλυκότητας όπως π.χ. η θηλυπρέπεια: 
 

«Κορόιδευαν πιο πολύ αγόρια γιατί γενικά θεωρώ ότι αντιμετωπίζεται έτσι από την κοινωνία, ότι 
ένα αγόρι να δείξει θηλυπρέπεια είναι πολύ πιο αρνητικό, είναι υποδεέστερο κάπως.» (Άννα) 

«ήταν ένα παιδάκι που ήταν θηλυπρεπές και του κάναμε bullying» (Λία) 

«αυτά [τα άτομα] που όπως είπα, αργότερα αυτοπροσδιορίστηκαν ως gay ενώ ήταν αρκετά 
“έντονο” αρκετά θηλυπρεπή ας πούμε τέλος πάντων, έτρωγαν bullying λεκτικό κυρίως» και «είχαμε 
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έναν απαράδεκτο μαθηματικό ο οποίος [...] [έλεγε] “λουλού” ας πούμε, ένα αγόρι που δεν θυμάμαι 
καν τι έκανε [κάτι θηλυπρεπές]» (Χαρά) 

«[...] από πολύ παιδί θυμάμαι ήμουν ιδιαίτερα θηλυπρεπής και έκανα πολύ περισσότερη παρέα 

με κορίτσια και θηλυκότητες της τάξης παρά με αγόρια που παίζαν ποδόσφαιρο ας πούμε, εγώ 
προτιμούσα να παίξω σχοινάκι. [...] δεχόμουνα πολύ έντονη επίθεση απέναντι, εε στη σεξουαλικότητά 

μου για αυτούς [ενν. κατά τη γνώμη τους] αλλά στην πραγματικότητα δεχόμουνα επίθεση για την 
έκφραση του φύλου μου» (Θωμάς) 

«αγόρια που ήταν πιο θηλυπρεπή ή και κοπέλες που ήταν πιο: (.) αντράκια, υπήρχε μεγάλο 

bullying απέναντί τους [...] αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν ένα (..) μάλλον τρανς κοπέλα, αλλά θα 
πω αγόρι γιατί έτσι το ξέραμε, τέλος πάντων με ένα μεγάλο ερωτηματικό, είχε δεχθεί και λεκτικό (.) 

bullying και (.) τον είχαν στήσει σε μία γωνία και τον είχαν πλακώσει γύρω στα 7-8, μαντράχαλοι που 
το παίζαν και καλά άντρες» (Σπύρος) 

 

Γίνεται σε αυτό το σημείο μία σύνδεση με τη θεωρία περί ‘ηγεμονικών’ και μη επιτελέσεων 
αρρενωπότητας και το πώς για παράδειγμα οι ομοφυλόφιλοι άνδρες (εδώ οτιδήποτε πέρα από 

ετεροφυλόφιλους άνδρες) βρίσκονται στο επίκεντρο της βίας ως μία μορφή προσπάθειας μη ταύτισης 
με αυτούς και διατήρησης της ανωτερότητας της ταυτότητας και του προνομίου του «θύτη» (Connell 
2004 όπως αναφέρεται στο Ανδρέου, 2014). 

2.2.2 Σχολείο: Σιωπή ή συνενοχή; 

 Αν και το προηγούμενο θέμα εστιάζει στις θηλυκότητες ως το επίκεντρο της βίας, καθίσταται 

σαφές ότι το σχολείο δεν αποτελεί ασφαλές περιβάλλον γενικώς για όλο το φάσμα των ΛΟΑΤΚΙ+ 
μαθητών και μαθητριών. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η θέση των εκπαιδευτικών μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο και στο πώς επιλέγουν να διαχειριστούν ή όχι τα περιστατικά βίας. Ένας από τους 

λόγους για τους οποίους το σχολείο χαρακτηρίζεται ως μη ασφαλές φαίνεται μέσα από τις αφηγήσεις 
των υποκειμένων να είναι η σιωπή και η μη παρέμβαση σε ομοφοβικά/τρανσφοβικά περιστατικά. 
Στα παρακάτω αποσπάσματα περιγράφεται η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην ομοφοβία και 

τρανσφοβία που έχουν δεχθεί τα υποκείμενα: 
 

«Μάλιστα ο διευθυντής του σχολείου τότε με παρότρυνε  να μην μιλήσω για το ποιος το έκανε 
[συμμαθητές είχαν κλείσει τον αφηγητή στο σχολικό ντουλάπι του] γιατί φοβήθηκε κι ο ίδιος ότι μετά, 
επειδή θα έπρεπε να τους τιμωρήσει, θα με κυνηγούσαν περισσότερο, δεν το είπε ξεκάθαρα αλλά το 

καταλαβαίνω πλέον.» (Θωμάς)  
«[...]Υπήρχε και σωματική βία [...] είχα καταλήξει στο νοσοκομείο και μου είχαν σπάσει τη μύτη 

πάνω στον ξυλοδαρμό στο σχολείο, είχε μπλέξει και αστυνομία [...]. Το παιδί που μου ‘χε σπάσει τη 
μύτη το είχαν αποβάλει πλέον απ’ το σχολείο [...] Οι περισσότεροι [εκπαιδευτικοί] ήταν προφανώς 
αδιάφοροι [ προς τα ομοφοβικά περιστατικά] σαν να μην υπάρχει το πρόβλημα, κρύβουμε το πρόβλημα 

κάτω από το χαλάκι, υπήρχαν και οι καθηγητές που εν μέρει συμφωνούσαν με αυτούς που κάνανε 
bullying, δεν το είπαν ποτέ αλλά το καταλαβαίνεις, εεε, ο διευθυντής του σχολείου μας ήτανε 

ακροδεξιός [ειρωνικό και σαρκαστικό γέλιο] οπότε φανταστείτε [...] Η στάση του διευθυντή ήταν, εεε, 
φουλ επιθετική απέναντί μου, με το σκεπτικό ότι  έχω δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο σχολείο και 
στο παραμικρό σκηνικό που θα δημιουργηθεί θα αποβάλλει και εμένα από το σχολείο» (Λία) 

«[Σε αυτά τα περιστατικά οι εκπαιδευτικοί] δεν υπήρχαν.[...] Δεν ξέρανε και δεν αντιδρούσαν, 
δεν θέλουν πιστεύω να αντιδράσουν» (Σπύρος) 

 
Φαίνεται να ακολουθείται από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές μία στρατηγική 

συγκάλυψης (περίπτωση Θωμά), υποτίμησης και μη αναγνώρισης του προβλήματος (περίπτωση 

Σπύρου), μετάθεσης ευθύνης στο θύμα (περίπτωση Λίας) μέχρι και έμμεσης επικρότησης και 
συμφωνίας με τους θύτες των ομοφοβικών/τρανσφοβικών περιστατικών. Αυτές οι πρακτικές όχι 

απλώς δεν αποτρέπουν τέτοια περιστατικά αλλά συμβάλλουν -όπως φαίνεται- στη διαιώνιση των 
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προβλημάτων μέσω μίας λανθάνουσας και άρρητης «συνενοχής και συναίνεσης» στα περιστατικά 
αυτά που προκαλείται από άγνοια ή αδιαφορία. 

2.2.3 “Σημαντικοί άλλοι” στο σχολείο 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου φαίνεται ότι άτομα με τα οποία έρχεται σε 
επαφή  αποτελούν σημαντικές «συναντήσεις» που μπορεί να βοηθούν και να ενισχύουν το άτομο. Σε 

αυτή την έρευνα, με τις συζητήσεις των εμπειριών των υποκειμένων δόθηκε έμφαση στο πώς μερικά 
άτομα στο σχολικό χώρο (π.χ. φίλοι, φίλες, εκπαιδευτικοί) έπαιξαν αυτό το ρόλο του «σημαντικού 
άλλου», αποτελώντας παράλληλα πολλές φορές και μία «σανίδα σωτηρίας». 

Για παράδειγμα ο Σπύρος, ο Θωμάς, η Χαρά αναφέρουν κάποιους και κάποιες εκπαιδευτικούς 
που διαφοροποιούνταν από το σύνολο που επέλεγε τη σιγή, τη μη ανάληψη ευθυνών και την 

αποσιώπηση. Αυτοί και αυτές, με το δικό τους τρόπο ο καθένας/η καθεμία, άνοιγαν τη συζήτηση και 
το διάλογο για το διαφορετικό και εξέφραζαν λόγους ισότητας, λόγους κατά των διακρίσεων: 

 

«είχαμε μία θεολόγο, να ‘ναι καλά εκεί που είναι η γυναίκα τώρα, η οποία ήταν πάντα υπέρ του 
να συζητάει. Οπότε στη δεδομένη στιγμή το 2020 ή ακόμα και στο 2015, αν ήμουνα εγώ στο σχολείο 

και την είχαμε εμείς, σας λέω καθαρά λόγω του τρόπου που αντιμετώπιζε τα πάντα, ακόμη και το 2000 
κάτι, που πήγαινα εγώ στο σχολείο, η συγκεκριμένη θα βοηθούσε πολλά παιδιά[..] ήταν ανοιχτός 
άνθρωπος συζητούσαμε τα πάντα» (Σπύρος) 

«εε οι καθηγητές έπαιρναν θέση, (..) εε είχαμε συγκεκριμένα στο λύκειο μία θεολόγο η οποία […] 
μας μίλησε πάρα πολλές φορές για τη διαφορετικότητα […] και ήταν η μόνη που όταν κάποια στιγμή 

άκουσε να σχολιάζομαι μέσα στην τάξη από συμμαθητές μου, απέβαλε εκείνη την ώρα με ωριαία 
αποβολή τον συμμαθητή που μου έκανε σχόλιο και είπε: δεν θα ξαναανεχτώ για τον Θωμά κάτι 
αντίστοιχο.» και «πέρα από 2-3 φίλες μου […] δύο [ακόμα] άτομα που με ενδυνάμωναν  πάρα πολύ, 

η μία είναι η καθηγήτρια που μας έκανε θέατρο [ ...] η οποία με ενδυνάμωνε[…] στο λύκειο [...] 
είχα  έρθει και πολύ κοντά με αυτή τη θεολόγο που σας ανέφερα πριν [...] δεν άφηναν ρατιστικά, 
ομοφοβικά, σεξιστικά σχόλια να πέσουν κάτω ποτέ (.) και διαμόρφωσαν πολύ έντονα την 

προσωπικότητά μου σήμερα!» (Θωμάς) 
«είχαμε έναν καθηγητή ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως gay […].Αυτός έτρωγε πολύ bullying. 

[…] Δεχόταν έντονο σχολιασμό τον οποίο βέβαια χειριζόταν υπέροχα, θεωρώ ότι η στάση του στο πώς 
χειριζότανε τα σχόλια που άκουγε, βοήθησε πάρα πολύ τα άτομα που εντάσσονταν στη ΛΟΑΤΚΙ+ 
ομπρέλα.[...] ξέρω ότι αυτό το παιδί που κάναμε παρέα τότε που είναι gay, πριν ακόμα κάνει come out 

τον είχε προσεγγίσει αυτός ο καθηγητής και τον είχε βοηθήσει [να το αποδεχτεί]. Θεωρώ ότι 
δημιουργούσε ένα πολύ όμορφο παράδειγμα γενικότερα» (Χαρά)  
 

Οι αφηγήσεις τους παρουσιάζουν ταυτότητες εκπαιδευτικών που χαρακτηρίζονται από 
κατανόηση, δημοκρατικότητα, δυναμικότητα και θέληση να συμβάλουν στη διαμόρωση ενός 

ασφαλούς σχολείο (safe space) ενδυναμώνοντας τα ίδια τα άτομα και επιδιώκοντας μετατόπιση όσων 
ατόμων δεν δείχνουν να είναι δεκτικά προς τη διαφορετικότητα των ιδίων ή των 

συμμαθητών/συμμαθητριών τους. Η συμβολή των εκπαιδευτικών αυτών γίνεται είτε άμεσα (π.χ. με 
την παρουσία και δραστηριοποίηση ΛΟΑΤΚΙ+ εκπαιδευτικού στο σχολείο) είτε έμμεσα (π.χ. 
ανοιχτοί διάλογοι για αυτά τα θέματα).  

Τα υποκείμενα, αφού περιέγραψαν με μεγάλη χαρά τις ιστορίες τους αυτές, φάνηκαν 
αναστοχαζόμενοι και αναστοχαζόμενες πάνω στο πώς, ακόμη κι αν δεν το καταλάβαιναν τότε, μπορεί 

κάποιοι και κάποιες εκπαιδευτικοί να συνέβαλαν με έναν θετικό και αποτελεσματικό τρόπο στην 
αποδοχή, την εξέλιξη, την ενθάρρυνση και την ενδυνάμωση των ατόμων και τελικά την μετακίνηση 
ενός βήματος προς το ‘safe space’. Το κοινό όλων αυτών των περιπτώσεων και αφηγήσεων είναι πως 

αυτοί οι εκπαιδευτικοί έπαιρναν θέση και είχαν με τον τρόπο τους  ενεργό δράση. 
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Συζήτηση 

Η ερευνητική προσέγγιση ενός τέτοιου ζητήματος για το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί πολλή 
ερευνητική δραστηριότητα, ειδικά στους κόλπους της εκπαίδευσης λόγω και του ότι θεωρείται σε 

μεγάλο βαθμό θέμα «ταμπού», είναι μια διαδικασία επίπονη αλλά και ενδιαφέρουσα. Ερευνήθηκε 
ένα τμήμα του φάσματος των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων και φάνηκε πως ένα τέτοιο εγχείρημα έδωσε 

τον χώρο σε μία «ανείπωτη και απαγορευμένη» αφήγηση να ειπωθεί, να προκαλέσει ενδιαφέρον προς 
αυτή την κατεύθυνση, να ανησυχήσει και ενδεχομένως να διεκδικήσει. Για κάθε ένα θέμα στο οποίο 
καταλήγει αυτή η έρευνα, ανοίγουν άλλα τόσα.  

Βασικό στοιχείο της συζήτησης πάνω στα αποτελέσματα αποτελεί το πόσο συνέβαλε αρνητικά 
η κάθε μορφής βία που υπέστησαν τα υποκείμενα στην διαμόρωσή τους ως άτομα, στις αρνητικές 

εμπειρίες και στην αυτοεικόνα τους. Φαίνεται να δημιουργείται μία αλυσίδα βίας στην οποία 
σημαντική θέση έχουν η αορατότητα, η άγνοια, η αδιαφορία και ο φόβος. Η σχέση αυτών φαίνεται 
να μην είναι γραμμική αλλά να αλληλοτροφοδοτούνται και να δημιουργούν την αλυσίδα της βίας. Η 

άγνοια των συμμαθητών που δεν είχαν ακούσει ή συζητήσει για τέτοια θέματα, προβαίνοντας σε 
εκφοβιστικές και ομοφοβικές/τρανσφοβικές πρακτικές, η άγνοια των εκπαιδευτικών οι οποίοι/οποίες 

μπορεί να αδιαφορούσαν και να έκλειναν τα μάτια στα περιστατικά βίας ή και να προκαλούσαν 
αντίστοιχα οι ίδιοι και οι ίδιες, αλλά και η άγνοια των ίδιων των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών των οποίων το 
βίωμα ήταν ένα βίωμα που δεν χωρούσε πουθενά. Η άγνοια και αορατότητα δεν επέτρεπαν στα άτομα 

να βρουν κάτι διαφορετικό, κάτι πέραν του αναμενόμενου ετεροσεξουαλικού προτύπου, κάτι που να 
ταιριάζει στο δικό τους βίωμα, ώστε να μπορούν και αυτά να ταυτιστούν, να καταλάβουν ότι δεν 

είναι μόνα τους και τελικά να ενδυναμωθούν και να αυτοπροσδιοριστούν. Όλα αυτά είχαν ως 
αποτέλεσμα τα παιδιά να βρίσκονται μπλεγμένα σε ιδεολογικές στρεβλώσεις για τις ταυτότητές τους 
και να βλέπουν τους εαυτούς τους ως αδύναμα, παθητικά άτομα, έχοντας μία κακή αυτοεικόνα και 

μη μπορώντας να αποφυσικοποιήσουν τη δοσμένη από την πατριαρχική/ετεροκανονική κοινωνία 
εικόνα των ταυτοτήτων τους. 

Μετά από αυτή τη συζήτηση εγείρονται περισσότερα ερωτήματα και θέματα όπως η ανάγκη 

περαιτέρω έρευνας του σύνθετου αυτού ζητήματος, η ανάγκη παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού για 
αυτά τα ζητήματα, η ενημέρωση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών για τη διαχείρισή τους κ.α. Τέτοιες 

παρεμβάσεις θα ενισχύσουν την ορατότητα και θα αντιμετωπίσουν την άγνοια, τον φόβο και την 
αδιαφορία, καλύπτοντας έτσι πολλά από τα αιτήματα και τις ανάγκες της κοινότητας για ίση 
αντιμετώπιση και μεταχείριση. Μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για να «σπάσει» η αλυσίδα 

της βίας και να «σπάσει» η ντουλάπα μετατρέποντας το σχολείο σε ένα χώρο για όλα τα πρόσωπα. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά όψεις της ευαλωτότητας της παιδικής ηλικίας της σύγχρονης 

κοινωνίας, φωτίζει πτυχές των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μικρά παιδιά σχολικής ηλικίας, 
αναδεικνύει στάσεις και αντιλήψεις και προσπαθεί μέσα από την αξιοποίηση της Παιδικής 

Λογοτεχνίας να καλλιεργήσει αισθήματα Ανθρωπιάς, αποδοχής, κατανόησης και αλληλεγγύης. 
Σκοπός της είναι να παρουσιάσει πώς η Παιδική Λογοτεχνία μπορεί να καλλιεργήσει την 
ενσυναίσθηση, την κατανόηση και την αποδοχή και παράλληλα να λειτουργήσει 

υποστηρικτικά/θεραπευτικά ενδυναμώνοντας ευάλωτους μαθητές και ευαισθητοποιώντας το σύνολο 
της σχολικής τάξης μέσα από παρεμβάσεις και προγράμματα. Με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου 

https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/UNESCO_out_in_the_open_2016_En.pdf
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εξετάζονται λογοτεχνικές ιστορίες στις οποίες αποτυπώνονται όψεις της ευαλωτότητας της παιδικής 
ηλικίας και διερευνάται πώς μπορεί να αξιοποιηθούν μέσα στην τάξη, καθώς η Λογοτεχνία ανάμεσα 
σε άλλα καλλιεργεί αξίες, στέκεται με ανθρωπιά, συμπόνοια και κατανόηση στο δράμα του 

συνανθρώπου, ανεξαρτήτου χρώματος, φυλής, κοινωνικής προέλευσης και υμνεί το μεγαλείο της 
ανθρώπινης ψυχής που μάχεται να επιβιώσει σε έναν κόσμο γεμάτο κοινωνικές ανισότητες και 

αδικίες.   
  
Λέξεις κλειδιά: Παιδική λογοτεχνία, ευαλωτότητα, ψυχική ανθεκτικότητα, βιβλιοθεραπεία 

1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των πολυποίκιλων μετασχηματισμών σε παγκόσμια κλίμακα σε 

κοινωνικό, οικονομικό, εθνικό και πολιτισμικό επίπεδο, ο όρος ευαλωτότητα  μεσουρανεί στο 
λεξιλόγιο πολλών επιστημονικών πεδίων. Τόσο κοινωνικοί και σχολικοί ψυχολόγοι (Goldenstein & 
Brooks, 2006• Masten & Motti-Stefanidi, 2008∙Mότη, 2006), όσο και κοινωνιολόγοι, ειδικοί 

θεραπευτές και παιδαγωγοί κάνουν λόγο για ευαλωτότητα των ανθρώπων και ιδίως των μικρών 
παιδιών και αναζητούν τρόπους ενδυνάμωσης της ψυχικής τους ανθεκτικότητας (Doherty- Wright & 

Masten 2006∙ Κουρκούτας, 2011 ∙Ματσόπουλος 2011∙ Τριλίβα & Χατζηνικολάου, 2010). 
Ιδιαίτερα οι σχολικές τάξεις που αποτελούν μια μικρογραφία της κοινωνίας, αντικαθρεπτίζουν 

το μέγεθος της ευαλωτότητας καθώς φιλοξενούν μαθητές ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, 

μεταναστευτικής βιογραφίας ή με δυσκολίες μάθησης. Ζητούμενο επομένως είναι η ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη των μαθητών αυτών μέσα από προγράμματα κοινωνικών και συναισθηματικών 

δεξιοτήτων και παρεμβάσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια της ενσυναίσθησης του 
μαθητικού συνόλου απέναντι στις ευάλωτες ομάδες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλέγμα 
προστασίας που θα λειτουργήσει για την ενδυνάμωση των μαθητών αυτών.       

Ο όρος ευαλωτότητα (εὐ-άλίσκομαι) αναφέρεται στην κατάσταση εκείνη που το άτομο είναι 
εκτεθειμένο σε κινδύνους, πιέσεις ή δυσκολίες εξαιτίας τραυματικών και δύσκολων συνθηκών (π.χ. 
πόλεμοι, ασθένεια, κακοποίηση, φτώχεια, κ.τ.λ.). Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου προσεγγίζει την ευαλωτότητα ως χαρακτηριστικό «των μελών μιας ομάδας πληθυσμού 
ιδιαίτερα μειονεκτούσα και ευάλωτη που έχει ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας». Για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ευάλωτες ομάδες θεωρούνται «ανήλικοι, ανήλικοι ασυνόδετοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, 
ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες, μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, άτομα με σοβαρές ασθένειες, άτομα με πνευματικές διαταραχές και άτομα που έχουν 

υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, φυσικής ή σεξουαλικής 
βίας...», σύμφωνα με το αρ. 21 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ. Να σημειωθεί ότι ο ακριβής καθορισμός 

των ευάλωτων ομάδων αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών που εφαρμόζουν το 
δίκαιο της ΕΕ. O ελληνικός ορισμός (αρ. 14, παρ. 8 του Νόμου 4375/2016), – σε αντίθεση με τη 
νομοθεσία άλλων χωρών–συμπεριλαμβάνει επιπλέον τα πρόσωπα με μετατραυματικό σύνδρομο και 

τους επιζήσαντες ναυαγίων.  
Γενικά, ο όρος ευαλωτότητα φέρει μια αρνητική χροιά. Σύμφωνα με την  Brown (2015) «η 

ευαλωτότητα είναι ο πυρήνας, η καρδιά, το κέντρο των σημαντικών ανθρώπινων εμπειριών» που 
όμως ενέχει την αβεβαιότητα και τη συναισθηματική έκθεση». Σημαντικό λοιπόν είναι η ανάπτυξη 
αλληλέγγυας και ανθρώπινης στάσης, η κατανόηση, ενσυναίσθηση, η συμπόνια και η παροχή υγιούς 

και ουσιαστικής στήριξης και ενδυνάμωσης των ευάλωτων ατόμων. 
Η παρούσα εργασία διερευνά όψεις της ευαλωτότητας της παιδικής ηλικίας της σύγχρονης 

κοινωνίας, φωτίζει πτυχές των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μικρά παιδιά σχολικής ηλικίας, 
αναδεικνύει στάσεις και αντιλήψεις και προσπαθεί να αναδείξει πώς μέσα από την αξιοποίηση της 
Λογοτεχνίας μπορεί να καλλιεργηθούν ενσυναίσθηση και αισθήματα Ανθρωπιάς, αποδοχής, 

κατανόησης και αλληλεγγύης.     
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2. Κυρίως μέρος : Όψεις της ευαλωτότητας στη σχολική τάξη και τρόποι διαχείρισης  

Οι σχολικές μας τάξεις αποτελούν ίσως το καταλληλότερο και σημαντικότερο πλαίσιο  
εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των προστατευτικών εκείνων παραγόντων που θα προσφέρουν στους 

μαθητές και μελλοντικούς πολίτες ευκαιρίες να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης 
στρεσογόνων καταστάσεων και δυσκολιών. Εξάλλου, σε πολλά σχολεία φοιτούν μαθητές από μη 

προνομιούχα περιβάλλοντα (π.χ. παιδιά μεταναστευτικής βιογραφίας, παιδιά ανέργων γονέων που 
ζουν σε συνθήκες φτώχειας και ανέχειας, παιδιά ευπαθών ομάδων, θύματα πολέμου, πρόσφυγες, 
κ.ά.), που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, ακόμη και την περιθωριοποίηση. Είναι επίσης γνωστό 

ότι η αποδοχή ευάλωτων παιδιών ή παιδιών με δυσκολίες από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο απαιτεί 
προσπάθεια και δεν είναι πάντα εύκολη λόγω παγιωμένων αντιλήψεων και στάσεων. Πώς μπορεί 

επομένως να υποστηρίξει ο εκπαιδευτικός αυτά τα παιδιά;  Πώς μπορεί να τα προσεγγίσει και να τα 
΄΄ξεκλειδώσει΄΄και συνάμα να λειτουργήσει προστατευτικά, καλώντας και τους υπόλοιπους να 
συμμετέχουν; Διότι, αυτούς τους μαθητές πρωτίστως οφείλουμε να ενδυναμώσουμε και να 

υποστηρίξουμε ψυχοκοινωνικά ως Άνθρωποι και ως πολίτες με ευαισθησία και ανθρωπιά, 
εντάσσοντας τους και αγκαλιάζοντας στη σχολική κοινότητα. Μέριμνά μας ακόμη είναι να 

βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους μαθητές να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και κατανόηση, ώστε να 
ευαισθητοποιηθούν και να αναλάβουν δράση ως ενεργοί πολίτες, στηρίζοντας, ενδυναμώνοντας και 
προστατεύοντας κάθε τι αδύναμο. Για το σκοπό αυτό υλοποιούμε προγράμματα κοινωνικό-

συναισθηματικής αγωγής (Χατζηχρήστου κ.ά, 2006) και ψυχικής ανθεκτικότητας (Κουρκούτας, 
2012 ∙Ματσόπουλος, 2011) από την προσχολική ηλικία με στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας 

συμπερίληψης και ανάπτυξης ποιοτικών, αληθινών και υγιών ανθρώπινων σχέσεων που 
ενδυναμώνουν το αυτό-συναίσθημα και προάγουν τόσο την ψυχική υγεία και ευεξία μαθητών και 
εκπαιδευτικών όσο και μια πιο αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη μάθηση βασισμένη σε μια 

απελευθερωτική κριτική προσέγγιση και σε έναν φιλοσοφικό αναστοχασμό των διδακτικών 
πρακτικών (Γρόλιος & Γούναρη, 2016∙ Freire & Shor, 2011 ∙Γρόλιος κ.ά., 2003). Σε αυτό 
συνηγορούν αρκετές εμπειρικές έρευνες, που έχουν αναδείξει ότι το σχολείο μπορεί να δράσει ως 

προστατευτικός παράγοντας για όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα για ευάλωτους μαθητές (Brooks, 
2006), καλλιεργώντας γνήσιες και αυθεντικές σχέσεις, παρέχοντας συναισθηματική υποστήριξη  και 

δημιουργώντας δίκτυα υποστήριξης (Christakis & Fowler, 2010 ∙Κουρκούτας, 2011 ∙ Luthar, 2006). 

2.1 Η αξιοποίηση της Παιδικής Λογοτεχνίας και της Βιβλιοθεραπείας ως μέσο καλλιέργειας 

ενσυναίσθησης και κατανόησης της ευαλωτότητας 

Η συμβολή της παιδικής λογοτεχνίας στην ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπικότητας του 
παιδιού θεωρείται αδιαμφισβήτητη. Το παιδικό βιβλίο και γενικά τα λογοτεχνικά βιβλία μέσα από 

τις ιδέες και τις αξίες που προβάλλουν, συμβάλλουν στην συναισθηματική ωρίμανση του ατόμου και 
στην περαιτέρω κοινωνικοποίησή του (Πατέρα και Τσιλιμένη, 2012∙ Τσιλιμένη, 2009).  

Η Παιδική Λογοτεχνία όμως ανάμεσα σε άλλα καλλιεργεί αξίες, στέκεται με ανθρωπιά, 

συμπόνοια και κατανόηση στο δράμα του συνανθρώπου, ανεξαρτήτου χρώματος, φυλής, κοινωνικής 
προέλευσης και υμνεί το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής που μάχεται να επιβιώσει σε έναν κόσμο 

γεμάτο κοινωνικές ανισότητες και αδικίες. Είναι εξάλλου γνωστή η θεραπευτική δύναμη και 
επίδραση του παιδικού βιβλίου και της λογοτεχνίας στην  ψυχή του αναγνώστη καθώς και η θετική 
ενδυνάμωση του στο ταξίδι της ζωής του (Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 1998). 

Βασικός λόγος επιλογής του παιδικού βιβλίου και της γενικά της παιδικής λογοτεχνίας είναι 
ακριβώς επειδή σύμφωνα και με τον Levine (1999: 145), τα παιδιά-αναγνώστες μέσα από διαδικασίες 

ταύτισης με αφηγημένες εμπειρίες των πρωταγωνιστικών χαρακτήρων οδηγούνται σ’ ένα είδος 
συναισθηματικής λύτρωσης και κάθαρσης, καθώς εφαρμόζοντας υποσυνείδητα ό,τι έχουν μάθει από 
τους αγαπημένους τους ήρωες πετυχαίνουν να καταπολεμήσουν τους φόβους τους, να δώσουν λύσεις 

σε προσωπικά τους προβλήματα και να αντιμετωπίσουν ποικίλες, συχνά οδυνηρές, καταστάσεις της 
πραγματικής ζωής. Μέσα επομένως από βιωματικές δράσεις και στοχευμένα ερωτήματα ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να αντιληφθεί τι τους ταλανίζει, προβληματίζει ή ανησυχεί και να παρέμβει 
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άμεσα. Επιπλέον, έχει την ευκαιρία να καλλιεργήσει τη συναισθηματική τους νοημοσύνη (Sullivan 
& Strang,2002) και να εμφυσήσει αισιοδοξία και δύναμη, καθώς οι περισσότερες ιστορίες 
καλλιεργούν την ελπίδα, προσφέρουν κουράγιο και κυρίως εξοπλίζουν τον αναγνώστη με δύναμη, 

καρτερικότητα κι αγωνιστική διάθεση, παρέχοντας τη δυνατότητα έκφρασης και διαχείρισης των 
συναισθημάτων τους. 

Γενικά,  η λογοτεχνία στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο τη βιωματική προσέγγιση 
της ζωής, ενώ αποτελεί και το μέσον για τη γνώση και τη γνωριμία του παιδιού με τον κόσμο γύρω 
του. Μέσα από τον κόσμο του παιδικού βιβλίου το παιδί αναγνώστης αποκτά μία πολυπρισματική 

θέαση της πραγματικότητας που το περιβάλλει (Αποστολίδου, 2004). Οι ιστορίες  παρομοιάζονται 
με «καθρέφτες», μέσα από τους οποίους τα παιδιά συναντούν χαρακτήρες που μοιάζουν με τους 

εαυτούς τους και μοιράζονται παρόμοια συναισθήματα και ίδιες εμπειρίες με τις δικές τους. 
Αποτελούν ακόμη «παράθυρα», από τα οποία μαθαίνουν τα παιδιά για τον κόσμο τους κοιτάζοντας 
πέρα από το άμεσο περιβάλλον τους και βλέποντας γεγονότα που συμβαίνουν σε άλλες κοινότητες 

ή σε άλλα μέρη του κόσμου (Rudman & Pearce, 1988∙ Rudman, 1995∙ Blaska, 2004). 
Η ίδια η ανάγνωση εξάλλου αποτελεί ένα πολιτισμικό φαινόμενο που σχετίζεται με τις πλευρές 

της ζωής και του πολιτισμού, όπως αναφέρεται και στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της 
λογοτεχνίας για το δημοτικό. 

2.2 Η συμβολή της βιβλιοθεραπείας στην ενδυνάμωση της ευαλωτότητας 

Στη βιβλιογραφία αναπτύσσεται και ο όρος βιβλιοθεραπεία ως η παρέμβαση που χρησιμοποιεί  
λογοτεχνικά κείμενα και ιστορίες με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του εαυτού, την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων, τη διαχείριση διαφόρων δύσκολων καταστάσεων, κ.ά. Αρκετοί ψυχοθεραπευτές 
και ειδικοί σύμβουλοι αξιοποιούν το παιδικό βιβλίο και τη βιβλιοθεραπεία τόσο σε προληπτικό 
επίπεδο όσο και σε θεραπευτικό, προκειμένου να αναπτύξουν δίοδο επικοινωνίας με το ευάλωτο 

παιδί, να το στηρίξουν ψυχοδυναμικά και να τονώσουν την αυτοεκτίμησή του. 
Βασικοί στόχοι της βιβλιοθεραπείας είναι: α) η αντιμετώπιση κοινωνικό-συναισθηματικών  

προβλημάτων μέσω ιστοριών (π.χ. διαζύγιο γονέων, πένθος, φοβίες, υιοθεσία, διαχείριση θυμού, 

θυματοποίηση κ.ά.), β) η κατανόηση του εαυτού, γ) η ανάπτυξη και βελτίωση της αυτό-αντίληψης 
και της αυτό-εικόνας, δ) η κατάκτηση ενσυναίσθησης, ε) η συναισθηματική ωρίμανση, στ) η κάλυψη 

αναπτυξιακών αναγκών, ζ) η διαχείριση και επίλυση προβλημάτων, η) η αποτροπή στρεσογόνων 
καταστάσεων, θ) η αναζήτηση λύσεων και την υιοθέτηση στρατηγικών για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, ι) η επιβεβαίωση ότι δεν είναι το μοναδικό άτομο που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο 

πρόβλημα, ια) η δυνατότητα έκφρασης και παρουσίασης των δυσκολιών/προβλημάτων, κ.ά. 
(Morawski & Gilbert, 2000∙ Olsen, 2007∙ Pardeck, 1995,2005∙ Stamps, 2003∙ Sridhar & Vaughn, 

2000).   
Η ανάγνωση ιστοριών ως βιβλιοθεραπευτική παρέμβαση αξιοποιείται στο χώρο της 

εκπαίδευσης τόσο για ευαισθητοποίηση και κατανόηση της διαφορετικότητας, όσο και για την 

καλλιέργεια ενσυναίσθησης, την πρόληψη, την αποδοχή της ετερότητας (Ford, 2000) και της 
ανάπτυξης ενταξιακής κουλτούρας και συμπερίληψης (Laquinta & Hipsky, 2006). Ακολουθούνται 

συγκεκριμένα στάδια, απαιτούνται προσεκτικές επιλογές βιβλίων και ιστοριών, αξιοποιείται ο 
ενεργητικός διάλογος και η συζήτηση, καθώς και παιγνιώδεις τεχνικές, όπως η ζωγραφική, τα 
παιχνίδια ρόλων, η δημιουργική γραφή, η μουσική, κ.ά. (Kurtts, & Gavigan, 2017∙Laquinta & 

Hipsky, 2006). Δεν αφορά μόνο επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία 
από εκπαιδευτικούς, φροντιστές ακόμα και από τα ίδια τα παιδιά (Heath & Cole, 2012).  

2.3 Παρουσίαση δομημένου προγράμματος καλλιέργειας ενσυναίσθησης  και διαχείρισης της 

ευαλωτότητας μέσα από την Παιδική Λογοτεχνία 

 Πώς μπορεί να νιώθει ένα θύμα πολέμου, ένα παιδί πρόσφυγας ή ένας μετανάστης; Πώς 

αντιμετωπίζουν τον πολιτισμικά Άλλον στη σχολική τάξη οι γηγενείς μαθητές και οι εκπαιδευτικοί; 
Πώς νιώθει ένα παιδί που αναγκάζεται να δουλεύει για να συντηρηθεί; Πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός 
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να στηρίξει έναν κοινωνικά αδύναμο μαθητή; Ποια η στάση και οι αντιλήψεις των άλλων απέναντι 
σε ευάλωτα άτομα και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες; 

Τα τελευταία χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και των κοινωνικών και πολιτικών 

μετασχηματισμών σε παγκόσμια κλίματα διαπιστώνουμε όψεις της ευαλωτότητας και στις τάξεις 
μας. Παιδιά ευάλωτα φοιτούν στα σχολεία μας αντιμετωπίζοντας πέρα από τις αντικειμενικές 

δυσκολίες και τον αποκλεισμό, την ανισότητα, την περιθωριοποίηση, το στιγματισμό, τις 
προκαταλήψεις μιας κοινωνίας που στέκεται με επιφύλαξη. Τα βλέμματα τους και η σιωπή τους είναι 
εκκωφαντική της συναισθηματικής κατάστασης που βιώνουν. Χρέος μας είναι η προάσπιση της 

ψυχικής και σωματικής υγείας τους και η προστασία τους με κάθε τρόπο.        
Σε αστικό σχολείο των Χανίων εφαρμόσαμε πρόγραμμα βιβλιοθεραπείας σε τάξεις που  

φοιτούσαν παιδιά μεταναστευτικής βιογραφίας και ευάλωτες ομάδες που βίωναν την 
περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό.  Η εφαρμογή και η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε μέσα 
από τακτές αναστοχαστικές συναντήσεις της γράφουσας με τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι κατέγραφαν σε ημερολόγια τις παρατηρήσεις τους.    
Το πρόγραμμα αξιοποίησε στοχευμένες ιστορίες, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα και 

βιωματικές δραστηριότητες και συζήτηση. 
 

Τίτλος Συγγραφέας Θέμα που 

αναφέρεται 

Μελάκ, μόνος Α.Πιπίνη Παιδί, θύμα 

πολέμου, μετανάστευση 

Χάρης και Φάρις Γ. Αλεξάνδρου Μετανάστευση 
προκαταλήψεις 

Θέλω να σας πω την 

αλήθεια, Με λένε Νιλουφέρ 

Αλ. Μητσιάλη Παιδική εργασία, 

προκατάληψη, 
διαπολιτισμικότητα 

Ζωγράφισε μου ένα 

σπίτι 

Χρ.Φραγκεσκάκη μνήμη 

Σκληρό καρύδι Ελ.Σβορώνου Διωγμός, προσφυγιά 

Κι οι ιστορίες 
μεταναστεύουν 

Β. Ηλιόπουλος προσφυγιά 

Άφησα την ψυχή μου 

στον Άνεμο 
 Roxane 

Marie Galliez 

 

Διαχείριση 

πένθους/απώλειας 

Το αγόρι που δάμασε 
τον Άνεμο 

Γουίλιαμ 
Καμκγουάμπα, Μπράιαν 
Μίλερ (μτφρ. Α. Πιπίνη) 

Αληθινή ιστορία 
Φτώχεια 

Πες το με ένα 
παραμύθι: τα ασημένια 
παπούτσια 

Μ. Παπαγιάννη φτώχεια 

Η αόρατη Tom Percival 

(μτφρ.Φ. Μανδηλαράς) 

Ανέχεια, 

περιθωριοποίηση 

Μέλπω η μοναδική Μαρία Ρουσάκη Ειδικές Ανάγκες 

Ο γίγαντας και τα 
πουλιά 

Rebecca Dautremer Διαφορετικότητα, 
μοναξιά 

Έρικα RuthVander Zee Ολοκαύτωμα, παιδί 

πολέμου 

Μέσα από τα μάτια 
τους 

Φωτεινή 
Κωνσταντοπούλου 

πόλεμος 
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Μαλάλα, ένα γενναίο 

κορίτσι, Δικαίωμα στη 
μάθηση 

J. Winter, R. 

Langston-George 

Παιδιά θύματα –

παιδικά δικαιώματα 

Ζωή ανάποδη Άντρη Αντωνίου Διαζύγιο 

 

Στόχος ήταν μέσα από την αφήγηση αρχικά να γίνει ευαισθητοποίηση και να προκληθεί ένας 
γόνιμος διάλογος και μια εποικοδομητική συζήτηση με στόχο την ανάληψη δράσης και την 
καλλιέργεια υγιών διαπροσωπικών σχέσεων και στάσεων υποστήριξης απέναντι σε κάθε μορφή 

ευαλωτότητας.  
Η ανάλυση περιεχομένου των λογοτεχνικών κειμένων ανέδειξε ότι η ρεαλιστική γραφή, ο 

κοφτός ρηματικός λόγος χωρίς ωραιοποιήσεις, η εικονογράφηση και η οπτική αφήγηση εικόνων που 
πολλές φορές όχι απλά συμπληρώνουν την ιστορία αλλά την προχωρούν, ο συμβολισμός, τα μοτίβα, 
ενίοτε και το χιούμορ ανοίγει διαύλους προβληματισμού και στοχασμού. Σε περιπτώσεις 

διαπραγμάτευσης δύσκολων κοινωνικών θεμάτων όπως ο ρατσισμός και η περιθωριοποίηση, οι 
συγγραφείς τοποθετούν κυρίως παιδιά-ήρωες να αποδομούν κοινωνικά στερεότυπα, προβάλλοντας 

θετικά πρότυπα για τον ξένο, τον σημαντικού «άλλον», δηλαδή τον εθνικά, πολιτισμικά, πολιτικά, 
θρησκευτικά διαφορετικό, που κατοικεί δίπλα μας. Κεντρικοί χαρακτήρες έρχονται ακόμη και σε 
σύγκρουση με το περιβάλλον τους (οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτισμικό, εθνικό), όπως στο Χάρης 

και Φάρις και στο Θέλω να σας πω την αλήθεια για να προκύψει μέσα από αυτή τη σύγκρουση η 
αποδοχή του διαφορετικού «άλλου» και να αναδυθεί μια διαπολιτισμική συνείδηση που αρχίζει να 

αποδέχεται και να σέβεται τη διαφορετικότητα στο κοινωνικό σώμα, θέτοντας με τον τρόπο αυτόν 
τα θεμέλια μιας νέας αγωγής που βασίζεται στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης, 
(Ακριτόπουλος 2008 • Καρακίτσιος 2014). 

Το ζήτημα της φτώχειας και της ανέχειας, της στέρησης σημαντικών βιοποριστικών μέσων και 
ο αντίκτυπος στο άτομο παρουσιάζεται με ευρηματικό συνήθως τρόπο από τους συγγραφείς. Η 
Παπαγιάννη στα Ασημένια πατίνια με τις γλαφυρές, ατμοσφαιρικές περιγραφές, τη συγκίνηση και 

δράση, που αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της ιστορίας όσο και η υπέροχη εικονογράφηση 
της Μυρτώς Δεληβοριά με τις αφαιρετικές εικόνες και τις χαρακτηριστικές φιγούρες και τα 

πολύχρωμα τοπία απογειώνουν το θέμα. Αλλά και ο Πέρσιβαλ αποτυπώνει την φτωχή οικογένεια με 
τους ισχυρούς δεσμούς, το μοναχικό παιδί που όμως δεν το βάζει κάτω, τη μετακόμισή τους που 
γεννά την αόρατη Ίζαμπελ, τη νέα της ζωή και την πρόκληση που βλέπει μπροστά της και τέλος το 

φως που επιστρέφει στη ζωή της. Η αισθαντική εικονογράφηση, το παιχνίδι με το χρώμα και τις 
γκρίζες αποχρώσεις για να καταδειχθούν οι αόρατοι άνθρωποι, η εκφραστικότητα του προσώπου της 

ηρωίδας, η εναλλαγή λιτών και λεπτομερώς δουλεμένων σελίδων, λειτουργούν αθροιστικά στο 
τελικό αποτέλεσμα. Ευρηματική εδώ είναι η εξίσωση του αόρατου με το περιθωριοποιημένο, φτωχό, 
αδιάφορο παιδί καθώς και η τρυφερή αλλά όχι δακρύβρεχτη ανάπτυξη της ιστορίας. Μέσα από την 

αφήγηση αναδεικνύονται έννοιες όπως αλληλεγγύη, κοινοτική αλληλοβοήθεια, καθώς και μηνύματα 
όπως η αναζήτηση κινήτρων για να δίνεις στη ζωή σου χρώμα και νέα νοηματοδότηση, η δύναμη 

ακόμη και του ενός που λειτουργεί επιδραστικά και πολλαπλασιαστικά, η ατομική ευθύνη και δράση.  
Αλλά και το ζήτημα του πολέμου παρουσιάζεται με τρόπο ρεαλιστικό. Στις ιστορίες η 

εικονογράφηση και ο κοφτός λόγος έχουν ιδιαίτερο ρόλο. Οι ασπρόμαυρες εικόνες με τη μορφή 

φωτογραφικού φακού αποτυπώνουν τη φρικαλεότητα και τις ζοφερές πτυχές του πολέμου σε 
αντίθεση με το έγχρωμο παρόν. Τόσο στον Μελάκ όσο και στο Έρικα, οι εικόνες παρέχουν πρόσθετες 

σημειολογικές πληροφορίες που μπορεί να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη για να 
συζητήσουν για τα σημάδια που αφήνει ο πόλεμος. Η αυτοβιογραφική παρουσίαση και η 
ομοδιηγητική αφήγηση δίνουν ζωντάνια και δραματικότητα. Άλλοτε, τα γεγονότα παρουσιάζονται 

εν είδη ντοκουμέντου ή χρονογραφήματος. Τέλος και το ζήτημα του θανάτου παρουσιάζεται με 
ευαισθησία και προσοχή προετοιμάζοντας τα παιδιά για τις αλλαγές στη ζωή. Σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει κι εδώ η εικονογράφηση καθώς και ο αισιόδοξος και παρηγορητικός λόγος. 
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Και φυσικά, δεν θα μπορούσαν να μη θιγούν θέματα αναπηρίας ή δύσκολα οικογενειακά 
δράματα (π.χ. διαζύγιο) που επηρεάζουν την παιδική ψυχή. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση, ο τρόπος 
γλωσσικής έκφρασης, ενίοτε το χιούμορ αλλά και τα εξωκειμενικά στοιχεία παρέχουν τις δικές του 

πληροφορίες και νοήματα (Γιανικοπούλου, 2005). Ιδιαίτερα στα ζητήματα παιδιών με δυσκολίες 
ένταξης, η απομάκρυνση από το κυρίαρχο ιατρικό μοντέλο είναι εμφανής μέσα από τη ρεαλιστική 

απεικόνιση. Η αποδοχή αναδύεται από τη διαφορά, χάρη στη διαφορά και παρά τη διαφορά έχει 
επισημάνει ο Levi- Strauss και η παιδική λογοτεχνία παγκοσμίως φαίνεται ότι μπορεί πραγματικά να 
προκαλέσει τη διαφορά στις στάσεις των αναγνωστών. 

    Άξιο επισήμανσης είναι ότι οι δράσεις που ακολουθούν την ανάγνωση και επεξεργασία ενός 
λογοτεχνικού βιβλίου αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις στην εδραίωση ενός εύκρατου κλίματος 

που βασίζεται στην αποδοχή, την αγάπη, το σεβασμό, την αλληλεγγύη, αλλά και αναπόσπαστον 
τμήμα της της όλης προσπάθειας. Αν οι ιστορίες αποτελούν τη μαγιά της παρέμβασης, οι δράσεις 
επιστεγάζουν και διασφαλίζουν την επιτυχία του σκοπού. Η ενδυνάμωση των παιδιών, η 

ανακούφιση, η υποστήριξη τους στην πραγματικότητα επιτυγχάνεται μέσα από τις συζητήσεις και 
τις βιωματικές δράσεις που έπονται της αφήγησης. Το κλίμα και η λειτουργία της ομάδας δρα 

θεραπευτικά. Στο σχήμα αποτυπώνεται η μέθοδος προσέγγισης.  
 

 
 

Τα ημερολόγια των εκπαιδευτικών, η παρατήρηση, τα έργα των μαθητών/τριών και οι 
σταχυολογημένες απόψεις τους αποδεικνύουν την αλλαγή στάσεων. Οι βιβλιοθεραπευτικές 
παρεμβάσεις ενδυνάμωσης της ευαλωτότητας οφείλουν να γίνονται με συστημικό τρόπο, προσεκτικό 

σχεδιασμό, ευαισθησία και μέθοδο για να είναι αποτελεσματικές.   

3. Συμπεράσματα 

Η αξιοποίηση της Παιδικής Λογοτεχνίας και οι δομημένες παρεμβάσεις που την πλαισιώνουν 

αποτελούν ένα πολύ σημαντικό παιδαγωγικό μέσο για τη διαχείριση ευάλωτων μαθητών και τη 
συνακόλουθη διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας και αξιοπρέπειας τους, την απάλυνση 

του τραύματος, την άρση προκαταλήψεων και τη συμπερίληψη τους στο σχολικό πλαίσιο. Το όφελος 
είναι πολυεπίπεδο τόσο σε αυτά τα άτομα που οπλίζονται με θάρρος, ενδυναμώνονται και 
εφοδιάζονται με δεξιότητες όσο και στους υπόλοιπους μαθητές που ευαισθητοποιούνται και 

υιοθετούν στάσεις Ανθρωπιάς και υπευθυνότητας. Σημαντικό κριτήριο επιτυχίας είναι η κατάλληλη 
επιλογή βιβλίων και η κατάρτιση του εκπαιδευτικού στην υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών, 

καθώς και ο προσεχτικός σχεδιασμός και οι διεπιστημονικές συνεργασίες και συνέργειες όλων των 
εμπλεκομένων της σχολικής μονάδας.  
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Η ενδυνάμωση, συμπερίληψη και προστασία ευάλωτων μαθητών αποτελεί χρέος της 
εκπαίδευσης και της πολιτείας. Η παγκόσμια κοινωνική πραγματικότητα δεν αφήνει ανεπηρέαστη 
την Παιδική Λογοτεχνία και τους συγγραφείς οι οποίοι με την πένα τους προσπαθούν να 

καλλιεργήσουν αξίες, στάσεις Ανθρωπιάς, κουλτούρα συλλογικότητας και ευθύνης.     
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Περίληψη 

Κύριο πρόβλημα του σχολείου του 21ου αιώνα είναι η διαχείριση της ετερότητας των μαθητών 
του, αφού αυτοί διαφέρουν ως προς τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη γλώσσα, το φύλο και 

τις ειδικές ανάγκες. Η πολυπολιτισμικότητα των σχολικών τάξεων τοποθετεί την εκπαίδευση 
μπροστά σε νέους σχεδιασμούς, ώστε να μην αποκλείεται κανένας μαθητής από την εκπαιδευτική 

και κοινωνική διαδικασία, εξ αιτίας των ατομικών διαφορών. Στην παρούσα έρευνα θα γίνει 
σύγκριση στερεοτύπων και προκαταλήψεων μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών απέναντι 
στον «άλλο», στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον με βιβλιογραφική αναδίφηση. H εργασία 

κινείται σε τρία κεφάλαια, στο πρώτο παρουσιάζονται οι αιτίες και οι τρόποι δημιουργίας των 
στερεοτύπων απέναντι στους άλλους, στο δεύτερο αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τις 

στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους αλλοδαπούς μαθητές, στο τρίτο αναφέρονται οι τρόποι 
αντιμετώπισης των στερεοτύπων και προκαταλήψεων από τους εκπαιδευτικούς. Συμπερασματικά, η  
διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί μονόδρομο για την παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης. 

Λέξεις κλειδιά: στερεότυπα, προκαταλήψεις, διαφορετικότητα, διαπολιτισμικότητα, ο άλλος 

Εισαγωγή 

Την τελευταία εικοσαετία στην Ελλάδα εμφανίζεται μαζική εισροή αλλοδαπών εργαζομένων 
και παλιννοστούντων ομογενών, που οδηγούν στη διαμόρφωση πολυπολιτισμικών καταστάσεων, 
τόσο στην κοινωνία όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν το σχολείο 

μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, που απαιτεί ένα εκσυγχρονισμό στις εσωτερικές δομές 
λειτουργίας του σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη του και τους εξωγενείς παράγοντες και 

υπερβαίνοντας την εθνοκεντρική, μονοπολιτισμική και μονογλωσσική προσέγγιση (Δαμανάκης, 
2005). 

Επομένως, ένα από τα κύρια προβλήματα του σχολείου του 21ου αιώνα είναι η διαχείριση της 

ετερότητας των μαθητών του, αφού ολοένα και περισσότεροι μαθητές διαφέρουν ως προς τη φυλή, 
τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη γλώσσα, το φύλο και τις ειδικές ανάγκες, με αποτέλεσμα πολλά 

παιδιά να περιθωριοποιούνται και να αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες εξ’ αιτίας των στάσεων 
των εκπαιδευτικών απέναντι στις ατομικές διαφορές (Αγγελίδης, 2011). 

Η σύνθεση των τάξεων των σχολείων όλων των βαθμίδων έχει αλλάξει σημαντικά, αφού από 

τις κατηγορίες των μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες οι αλλοδαποί μαθητές και οι οικογένειές 
τους είναι οι περισσότεροι που βρίσκονται στο περιθώριο και τυχαίνουν χαμηλής αξιολογικής 

κατάταξης μέσα σ’ ένα σύστημα κατηγοριοποίησης που δηλώνει τις στάσεις μας απέναντι στον άλλο 
με τον οποίο αλληλοεπιδρούμε και  συμβιώνουμε (Νικολάου, 2000). 

Οι διαπιστώσεις αυτές μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διαπολιτισμικότητα δεν είναι μια 

εύκολη υπόθεση με την έννοια ότι σήμερα υπάρχουν πολλές παρανοήσεις και διαφορές στον τρόπο  
που την αντιλαμβανόμαστε, καθώς διαπιστώνεται μια αμφίσημη στάση όλων μας απέναντι στην 

επαφή μας με τον «ξένο»,  που δημιουργεί στερεοτυπικές σκέψεις και προκαταλήψεις με αποτέλεσμα 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

729 

την υποτίμηση και τον αποκλεισμό του «άλλου» μέσα σε ένα περιβάλλον ξένο και εχθρικό 
(Νικολάου, 2000). 

Έτσι, εκτός από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι μέσα στην τάξη, υπάρχουν σοβαρές 

διαφοροποιήσεις ως προς τη στάση του κόσμου απέναντί τους, αλλά και τις δικές τους προσδοκίες 
από την κοινωνία και την εκπαίδευση. Υπάρχουν συγκρούσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές 

και γονείς που προέρχονται από την ελλιπή κατάρτιση και επιμόρφωση των πρώτων και από την 
έλλειψη σεβασμού προς το διαφορετικό από τους υπόλοιπους που είναι η αιτία δημιουργίας 
προκαταλήψεων και στερεοτυπικών αντιλήψεων μεταξύ αλλοδαπών και γηγενών (Γεραρής, 2011). 

Με βάση τα παραπάνω, ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των σχολικών τάξεων τοποθετεί την 
εκπαίδευση μπροστά σε νέες προτεραιότητες και σχεδιασμούς με βασική επιδίωξη την παροχή ίσων 

ευκαιριών μάθησης, με εξάλειψη των διακρίσεων και των αρνητικών στάσεων απέναντι στους 
μαθητές και τη διαμόρφωση μιας θετικής αυτοεικόνας (Αγγελίδης &  Χατζησωτηρίου, 2013). 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να κάνει σύγκριση των στερεοτύπων και των 

προκαταλήψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών απέναντι στον «άλλο» 
μέσα στην σχολική και κοινωνική πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, η εργασία κινείται σε τρεις άξονες 

που αναλύονται σε τρία κεφάλαια, εκ των οποίων στο πρώτο  ορίζεται η έννοια των  όρων 
«στερεότυπα» και «προκαταλήψεις» και παρουσιάζονται  οι αιτίες και οι τρόποι δημιουργίας τους 
απέναντι στους άλλους, στο δεύτερο αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τις στερεοτυπικές 

αντιλήψεις απέναντι των αλλοδαπών μαθητών, όπως η γλώσσα, οι κοινωνικο-οικονομικοί 
παράγοντες και τα χρόνια παραμονής στην Ελλάδα, στο τρίτο αναφέρονται οι τρόποι αντιμετώπισης 

των στερεοτύπων και προκαταλήψεων από τους εκπαιδευτικούς στο σχολικό περιβάλλον και θα 
εξαχθούν συμπεράσματα βασιζόμενα στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία παρατίθεται στο 
τέλος της εργασίας και την κριτική θεώρηση των συγγραφέων. 

 1. Τι είναι τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις 

α) Ως στερεότυπο, σύμφωνα με την Unesco 1972,  χαρακτηρίζουμε κάθε γενίκευση που αφορά 
ανθρώπους ή κοινωνικές ομάδες και αγνοεί την ατομική ή κοινωνική ποικιλία και διαφορά. Είναι 

πρόχειρες πεποιθήσεις και συμπεράσματα για τάξεις ατόμων, ομάδων ή αντικειμένων, που είναι 
προκατασκευασμένες και μας προκαταλαμβάνουν. Τα στερεότυπα δεν είναι πάντοτε αρνητικά, 

συνήθως προέρχονται από την κοινή πραγματικότητα και αποτελούν συνδυασμό αυτής και της 
αντιληπτικής ικανότητας των ατόμων, που επηρεάζεται από τον πολιτισμό και τη γλώσσα τους 
(Κωστούλα, 2001). 

 
Τα στερεότυπα αποτελούν παγιωμένες στάσεις και αντιλήψεις, που έχουν διαμορφωθεί από 

πολύ μικρή ηλικία και λαμβάνουν τη μορφή προκαταλήψεων που δύσκολα μπορούν να 
αναθεωρηθούν, γιατί εμφανίζονται ως αναμφισβήτητες αλήθειες, πρώτα στο σπίτι και ύστερα στο 
σχολείο, στα ΜΜΕ, στη λογοτεχνία, στη δουλειά κλπ. Οι στάσεις αυτές που επηρεάζουν την 

ποιότητα αγωγής και μάθησης, τη συμπεριφορά των μαθητών, τις σχολικές επιδόσεις και τις 
διεργασίες κοινωνικοποίησης, πρέπει να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται πριν διαμορφωθούν 

στερεότυπα και πριν γίνουν αυτά προκαταλήψεις (Τριγωνάκη-Παύλου, 2017). 
 
β) Οι προκαταλήψεις πρέπει να διακρίνονται από τα στερεότυπα, γιατί αυτά ανήκουν στην 

κατηγορία των πεποιθήσεων, ενώ οι προκαταλήψεις είναι αρνητικές στάσεις απέναντι σε ομάδες ή 
άτομα που τις απαρτίζουν (Κωστούλα, 2001). Η προσωπικότητα, η συμπεριφορά και τα ιδ ιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε συγκεκριμένου ατόμου παίζουν πολύ μικρό ρόλο. Η διαφορά είναι ότι τα 
στερεότυπα είναι προϊόν ασυνείδητων διεργασιών, ενώ οι προκαταλήψεις είναι προϊόν συνειδητού, 
γνωστικού ελέγχου. Όλοι θέλουν να αποκτήσουν μια θετική κοινωνική ταυτότητα και ταυτίζονται με 

τη δική τους ομάδα, ενώ ακυρώνουν την ομάδα των άλλων, νιώθοντάς την ως απειλή, επειδή 
διαφέρουν ως προς τις αξίες, τις πεποιθήσεις, τις παραδόσεις και την ιδεολογία. Έτσι το 
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προκατειλημμένο άτομο αντιλαμβάνεται τη δική του ομάδα ως καλή και απορρίπτει την ομάδα του 
άλλου (Δραγώνα, 2007).    

1.1 Πώς δημιουργούνται τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις απέναντι στον «άλλο»  

Συνήθως, ένας άνθρωπος που έχει γίνει αντικείμενο στερεοτυπικών αντιλήψεων και 
προκαταλήψεων βρίσκεται στη δύσκολη και καταπιεστική θέση να έχει δύο κοινωνικές ταυτότητες:  

• την πιθανή κοινωνική ταυτότητα, δηλαδή αυτή που έχουν σχηματίσει οι άλλοι για αυτόν και 

•  την πραγματική ταυτότητα, δηλαδή αυτή που βιώνει ο ίδιος. 

 Όσο μεγαλύτερο γίνεται το χάσμα μεταξύ των δύο ταυτοτήτων, τόσο μεγαλύτερη κοινωνική 
καταπίεση δέχεται αυτός ο άνθρωπος και παρεμποδίζεται η επιτυχής και ομαλή προσαρμογή του. 
(Αζίζι- Καλαντζή, Ζώνιου-Σιδέρη & Βλάχου, 1996). 

α στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, είναι κοινωνικές αναπαραστάσεις που αναπαράγονται 
στην κοινωνία μέσω του λόγου και περιλαμβάνουν την καταγωγή, την εμφάνιση, κοινωνικο-

οικονομικούς στόχους και κοινωνικο-πολιτισμικούς, την προσωπικότητα, τις γλωσσικές 
προκαταλήψεις, ενώ στην εκπαίδευση μπορεί να γίνουν αυτοεκπληρούμενη προφητεία (Κωστούλα, 
2001). 

Τα στερεότυπα εντοπίζονται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στην αλληλεπίδραση 
εκπαιδευτικών-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους. Ο εκπαιδευτικός έχει διαμορφώσει ένα σύνολο 

αντιλήψεων και πεποιθήσεων που ο ίδιος έχει διαμορφώσει για τους μαθητές του, με αποτέλεσμα να 
μεταφέρονται άμεσα ή έμμεσα σε αυτούς επηρεάζοντας την αυτοεικόνα τους και την επίδοσή τους 
(Γεωργίου & Τούρβα, 2006).  

Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα δεν αφορούν μόνο τους ενήλικες, αλλά και τα παιδιά, 
γιατί αυτά αντιγράφουν τους γονείς τους και γενικά τις αξίες και στάσεις της κοινωνίας μέσα στην 

οποία ζουν και κινούνται (Δραγώνα, 2007). 
Τα παιδιά, από την προσχολική ηλικία, διαμορφώνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές προς τα άτομα 
της δικής τους εθνικής ομάδας και  των άλλων λαών και υιοθετούν από πολύ νωρίς αρνητικά 

στερεότυπα και αντιλήψεις. Η προκατάληψη μαθαίνεται, όταν ακούν τι λένε και  βλέπουν τι κάνουν 
οι γονείς τους, οι φίλοι τους και οι συμμαθητές τους και επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις 

φυλετικές στάσεις και προκαταλήψεις που επικρατούν στον κοινωνικό περίγυρο, μέσα στον οποίο 
μεγαλώνουν (Αντωνίου, χ.η.). 

Ειδικότερα, στο σχολικό πλαίσιο η συνειδητοποίηση από τους εκπαιδευτικούς των 

προσωπικών τους προκαταλήψεων απέναντι στη διαφορετική πολιτισμική ομάδα είναι δυνατό να 
συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος στην τάξη και στην καλύτερη προσαρμογή των αλλοδαπών 

και  παλιννοστούντων  μαθητών και γενικότερα στην καλύτερη  προσέγγιση των ατόμων 
διαφορετικών πολιτισμών (Χατζηχρήστου, 2009). 

 2. Σύγκριση των παραγόντων που επηρεάζουν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις των 

εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές  

Σύμφωνα με τον Cummins (1999) οι σχέσεις των ανθρώπων βρίσκονται στο επίκεντρο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως οι σχέσεις αλληλεπίδρασης που δημιουργούνται και 
αναπτύσσονται μεταξύ δασκάλων και μαθητών, αλλά και των μαθητών μεταξύ τους θέτουν σε 
διαπραγμάτευση τις ταυτότητές τους, από την οποία εξαρτάται η συμμετοχή τους στη σχολική ζωή, 

η επίδοσή τους στη μαθησιακή διαδικασία και η διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων και γενικότερα 
μιας θετικής αυτοεικόνας στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον (Μπαμπάλης & Μανιάτης, 2013). 

Αυτό σημαίνει ότι η σχολική τάξη αποτελεί μια ομάδα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που 
οι σχέσεις τους καθορίζονται τόσο από τους κανόνες και τους ρόλους που διέπουν στην τάξη όσο και 
από τα χαρακτηριστικά και τις προσδοκίες των εμπλεκόμενων (Μπίκος, 2004). Επομένως τα άτομα 

αλληλοεπιδρούν όχι μόνο ως ατομικότητες, αλλά και ως μέλη συγκεκριμένων ομάδων. 
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Στα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, η επικοινωνία ως μια διαδικασία ανταλλαγής νοημάτων 
και αποκωδικοποίησης μηνυμάτων γίνεται δυσχερής λόγω μη ύπαρξης μιας πολιτισμικής 
παράδοσης, αλλά το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο βάζει τα κριτήρια για την ερμηνεία των 

μηνυμάτων, οδηγώντας σε παρερμηνείες και συγκρούσεις εξαιτίας διαφορετικής νοηματοδότησης 
της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και οι αλλοδαποί μαθητές βιώνουν μια διπλή 

κοινωνικοποίηση μεταξύ περιβάλλοντος της οικογένειας, εκπαιδευτικού συστήματος και ευρύτερης 
κοινωνίας (Μπαμπάλης & Μανιάτης, 2013). Έτσι είναι στο χέρι του εκπαιδευτικού να αναπαράγει 
τις άνισες σχέσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος ή να οικοδομήσει τις σχέσεις συνεργασίας και 

αποδοχής. 
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν και θα συγκριθούν οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν 

τις αντιλήψεις και τα στερεότυπα απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές, ύστερα από ποιοτική έρευνα 
βασισμένη στη βιβλιογραφία και την κριτική σκέψη και έχουν να κάνουν με τη γλώσσα ομιλίας στο 
σπίτι και στο σχολείο, με το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο σχολείου και μαθητών και με τα χρόνια 

παραμονής των μεταναστών στην Ελλάδα. 

2.1 Η  Γλώσσα 

Στο δημόσιο σχολείο η ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών δημιουργεί ενίοτε προβλήματα και 
συγκρούσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς εξαιτίας της έλλειψης σεβασμού και 
αποδοχής της διαφορετικότητας που απορρέουν από τον χαρακτήρα της μονοπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και της ελλιπούς επιμόρφωσης. 
Σύμφωνα με τον Γεραρή (2011), τα παιδιά των αλλοδαπών εμφανίζουν ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες, λόγω του ότι βρίσκονται ανάμεσα σε δυο κουλτούρες και δυο γλώσσες. Η 
γλώσσα τους δεν αναγνωρίζεται πολλές φορές από τους γηγενείς μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα από τη χρήση της γλώσσας και τους αποδίδεται η 

ταμπέλα του ανίκανου για μάθηση, αφού η λεκτική επικοινωνία γίνεται δύσκολη και 
αναποτελεσματική κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό εντείνεται ακόμη περισσότερο από την 
αρνητική στάση κάποιων εκπαιδευτικών απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές με αρνητικά σχόλια 

και αδιαφορία για τη βελτίωση της επίδοσής τους. 
Οι μετανάστες μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής 

και αυτό εμφανίζεται ως ελλειμματικό πρόβλημα μέσα στην τάξη, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί 
να παραιτούνται από οποιαδήποτε προσπάθεια για να βοηθήσουν στην κατανόηση της γλώσσας από 
τους αλλοδαπούς μαθητές, θεωρώντας ότι θα εμποδίσουν την ομαλή διαδικασία της διδασκαλίας 

(Νικολάου, 2000). 
Οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν την πρώτη εντύπωση για τους μαθητές τους με βάση τον τύπο 

της ομιλίας τους και θα πρέπει οι μαθητές να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να τους αλλάξουν 
τη γνώμη, γιατί υπάρχει, επίσης, το πρόβλημα της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Έτσι 
δημιουργείται αρνητικό αντίκτυπο στους μαθητές και τους ενισχύεται η αρνητική προκατάληψη που 

μπορεί να έχουν ήδη για την ομιλία τους (Κωστούλα, 2001). 
Παρά τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δυνατότητα διδασκαλίας της μητρικής 

γλώσσας των μεταναστών μαθητών, αυτό δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί γιατί δεν υπάρχει η γνώση 
και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και η προσπάθεια 
συμπερίληψής του στο σχολικό πλαίσιο απορρίπτεται από τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (CARITAS, 2006). 
Επομένως, τα προβλήματα επικοινωνίας που δημιουργούνται μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών 

από τη διαφορά της μητρικής γλώσσας και της γλώσσας διδασκαλίας είναι σοβαρά, γιατί 
δημιουργούνται αρνητικές στάσεις και προκαταλήψεις που προκαλούν αποκλεισμό των δεύτερων 
από  τη μαθησιακή και κοινωνική διαδικασία (Δαμανάκης, 2005). Ωστόσο οι γονείς δεν 

επηρεάζονται στον ίδιο βαθμό με τους εκπαιδευτικούς. Πάντως δεν θα πρέπει να περιθωριοποιηθεί 
η μητρική γλώσσα αυτών των μειονοτήτων ούτε να απαξιωθεί και να μείνει αναξιοποίητη, επειδή 

,κάθε άτομο ταυτίζεται με τη μητρική του γλώσσα και τον πολιτισμό του (Μήτσης, 2004). 
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2.2 Κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες 

Άλλοι λόγοι που αποδεικνύουν τη διαφορά μεταξύ μεταναστών μαθητών και γηγενών ως προς 
την επίδοση με συνέπεια τη δημιουργία προκαταλήψεων είναι οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες 

που αφορούν στο συνδυασμό του επαγγέλματος και του μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου των 
γονιών των μεταναστών, στο πλαίσιο της επιβράβευσης των αξιών της των ανώτερων κοινωνικών 

τάξεων (Φραγκουδάκη, 1985). 
Οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και γενικά με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, όπως 

μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες μεταναστών και παλιννοστούντων, συμμετέχουν ελάχιστα ή 

καθόλου στην εκπαίδευση των παιδιών τους, λόγω των πολλών ωρών εργασίας και έλλειψης νόμιμων 
πιστοποιητικών παραμονής στην ξένη χώρα και έτσι, δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας 

συνεργασίας με το σχολείο, με αποτέλεσμα να τους απαξιούν. Η απαξίωση αυτή μπορεί να τους 
οδηγήσει σε αποφυγή επισκέψεων στο σχολείο για ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς 
(Χατζηδάκη, 2006). 

Οι εκπαιδευτικοί, υιοθετώντας την θεωρία του κοινωνικο-πολιτισμικού ελλείμματος, 
αποδίδουν τα σχολικά προβλήματα των αλλοδαπών μαθητών στο φτωχό από οικονομική, μορφωτική 

και γλωσσική άποψη 
οικογενειακό περιβάλλον τους, ενώ θεωρούν ότι οι μετανάστες γονείς δεν ενδιαφέρονται ουσιαστικά 
για την εκπαίδευση των παιδιών τους, παρά την ύπαρξη των αντικειμενικών δυσκολιών (Κασίμη, 

2005). Έτσι, η συνολική εικόνα που προκύπτει από τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες είναι 
αρνητική για τη δυνατότητα των μεταναστών γονέων να εμπλακούν ουσιαστικά στην εκπαίδευση 

των παιδιών τους. 
Σύμφωνα με τον Γκότοβο (2004), οι γονείς είναι αυτοί που  επηρεάζονται περισσότερο και οι 

περισσότεροι δεν επιθυμούν τη δημιουργία φιλικών σχέσεων των παιδιών τους με τα παιδιά των 

μεταναστών, γιατί θεωρούν ότι οι διαφορετικού πολιτισμικού επιπέδου οικογένειες, έχουν χαμηλό 
μορφωτικό υπόβαθρο, βρίσκονται σε κακή οικονομική κατάσταση και δημιουργούν αρκετά 
κοινωνικά προβλήματα. Οφείλει η πολιτεία, λοιπόν, να φροντίσει για τη διευκόλυνση της παραμονής 

και εγκατάστασης των οικογενειών των μεταναστών στη χώρα, ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη 
στερεοτύπων και προκαταλήψεων ως προς τον κοινωνικο-οικονομικό τομέα (Palaiologou, 2012). 

Πάντως, οι περισσότερες έρευνες έχουν δείξει ότι οι μετανάστες μαθητές έχουν  χαμηλότερο 
κοινωνικο- οικονομικό υπόβαθρο από τους γηγενείς (OECD, 2012), όμως, αν φοιτούν σε σχολείο, 
στο οποίο οι συμμαθητές τους ανήκουν σε ψηλά κοινωνικά στρώματα, τότε επωφελούνται 

ακαδημαϊκά (OECD, 2010).  

2.3 Χρόνια παραμονής στη χώρα υποδοχής 

Σύμφωνα με έρευνες σχετικά με τον παράγοντα αυτό, σε πολλές χώρες παίζουν καθοριστικό 
ρόλο τα χρόνια παραμονής των μαθητών στη χώρα και συνδέονται με την προσαρμογή και την 
καλύτερη επίδοσή τους, ενώ σε άλλες δεν παρατηρείται σημαντική επιρροή (OECD, 2012). Όσα 

περισσότερα, όμως, χρόνια ζει ο μετανάστης στη χώρα τόσο μεγαλύτερη τριβή έχει με τη γλώσσα 
διδασκαλίας και κατά συνέπεια τη χρησιμοποιεί καλύτερα και προσαρμόζεται στην ελληνική 

κουλτούρα, με αποτέλεσμα να ανταπεξέρχεται καλύτερα στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές του 
δραστηριότητες (Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013). 

Σχετικά με τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε με το πρόγραμμα PISA ( 2006), σε τέσσερις 

χώρες, Ελλάδα, Αλβανία, πρώην ΕΣΣΔ και άλλη χώρα, προκειμένου να ελεγχθεί η συσχέτιση της 
χώρας υποδοχής με τη χώρα προέλευσης των μεταναστών και την ακαδημαϊκή και ψυχολογική 

προσαρμογή τους, αποδείχτηκε ότι όσοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα είχαν πιο ικανοποιητική επίδοση 
στο σχολείο και μόνο οι προαναφερόμενοι παράγοντες της γλώσσας και του κοινωνικο-οικονομικού 
επιπέδου επηρέασαν αρνητικά την επίδοσή τους (Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013). 

Οι μετανάστες μαθητές βιώνουν συχνά τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση, στα πλαίσια 
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, άσχετα από τα χρόνια παραμονής τους στη χώρα υποδοχής, και 

από τους εκπαιδευτικούς, ως προς τα έγγραφα που τους εξασφαλίζουν τη νομιμότητα παραμονής 
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τους, αλλά και από τους άλλους γονείς, οι οποίοι τους θεωρούν υπεύθυνους για πολλά δεινά και 
ανησυχούν για την ασφάλεια των παιδιών τους και ζητούν την αποπομπή των «ανεπιθύμητων» 
(Γούναρη, 2013).  

Επειδή, λοιπόν, στον χώρο του σχολείου αναπτύσσονται νέες δυναμικές που αφορούν τις 
πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, η εικόνα του «διαφορετικού» οδηγεί στην περιθωριοποίηση των 

μαθητών, οι οποίοι υιοθετούν την ταυτότητα που τους αποδίδεται από τους άλλους (Γκόβαρης, 
2004). Γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που θα βοηθήσει στην εξάλειψη των ρατσιστικών 
συμπεριφορών και προκαταλήψεων και θα ενισχύσει την αλληλεπίδραση των γηγενών και 

μεταναστών. 

 3. Τρόποι αντιμετώπισης των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων στο σχολικό περιβάλλον  

Το σχολείο συμβάλλει αποφασιστικά στην αγωγή του παιδιού και στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς του μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, τις σχολικές δραστηριότητες, αλλά κυρίως 
μέσα από τα πρότυπα, τις στάσεις και τις συμπεριφορές που αντιπροσωπεύει, γι’ αυτό πρέπει να 

διαμορφωθεί ως ένα πολυμορφικό πεδίο, όπου η διαφορά και η ετερότητα δεν είναι μόνο δικαίωμα, 
αλλά και προϋπόθεση για μάθηση και ανάπτυξη (Μπακιρτζής, 2002). 

Οι μαθητές σε καθημερινή βάση είναι δέκτες των αξιών, των στάσεων και των στερεοτύπων 
που υιοθετεί και μεταφέρει ο δάσκαλος συνειδητά ή ασυνείδητα στο σχολικό περιβάλλον (Γκούσια-
Ρίζου & Βασιλούδη, 2010). Οι πεποιθήσεις είναι οι καλύτεροι δείκτες της συμπεριφοράς των 

δασκάλων, οι οποίοι πρέπει να άρουν τις ρατσιστικές και στερεοτυπικές προκαταλήψεις που 
ξεχωρίζουν τους μαθητές και τους περιθωριοποιούν. Ο σεβασμός στην ταυτότητα του άλλου και η 

εξάλειψη του φόβου ότι ο «άλλος» μπορεί να προκαλέσει την παραποιημένη συμπεριφορά μιας 
ομάδας, είναι οι στόχοι που πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί αξιοποιώντας την 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στην τάξη, τη συμμετοχή σε πολιτιστικά προγράμματα 

παρουσιάζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε εθνικής ομάδας στο τμήμα (Μιχαηλίδης, 2020). Γι’ αυτό 
πρέπει οι εκπαιδευτικοί να είναι προετοιμασμένοι να διδάξουν σε διαπολιτισμικές τάξεις έχοντας 
επιμορφωθεί να λειτουργήσουν στα πλαίσια του συμπεριληπτικού μοντέλου. 

Η ολοκληρωμένη κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποσκοπεί στην ανάπτυξη παιδαγωγικών 
δεξιοτήτων και συμπεριληπτικών πρακτικών, όπως η εποπτικοποίηση της διδασκαλίας, η 

εξατομικευμένη διδασκαλία και η συνεργασία με τους γονείς και τις κοινότητες των μεταναστών. Η 
ίδρυση παράλληλα με άλλα τμήματα του γενικού σχολείου, των ζωνών εκπαιδευτικής 
προτεραιότητας (ΖΕΠ), δίνει την παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης στους μετανάστες μαθητές 

και ικανοποίηση στις απαιτήσεις των γονέων τους (Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013). Τα 
προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών στις χώρες που 

υλοποιούνται, βοηθούν στην προώθηση της συνεργασίας και της αποδοχής άλλων κουλτούρων  και 
πολιτισμών ( Εμβαλωτής & Ζευγίτης, 2015). 

3. 1 Η στάση των εκπαιδευτικών κατά του ρατσισμού 

Ο εκπαιδευτικός θεωρείται σημαντικός παράγοντας στην πρακτική καθιέρωση της 
αντιρατσιστικής εκπαίδευσης (Πανταζής, 2015), που πρέπει να επιδιώκει την ανάπτυξη 

ανεκτικότητας, την καλλιέργεια αλληλεγγύης και την ενδυνάμωση του ατόμου, γι’ αυτό οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να προετοιμάζονται για τη μελλοντική συμβολή τους στη διδασκαλία κατά του 
ρατσισμού 

• δείχνοντας ενδιαφέρον σε εθνικά και διεθνή θέματα 

• διδάσκοντας την καταπολέμηση των μορφών διακρίσεων 

• ενθαρρύνοντας στην αποδόμηση των προκαταλήψεών τους 

• τονίζοντας τον πρωταρχικό ρόλο της εκπαίδευσης κατά του ρατσισμού 

• ενισχύοντας την κοινή δράση και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα 

• προωθώντας προγράμματα για την εκπαίδευση κατά του ρατσισμού 
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Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να ξεκινήσει η εκπαίδευση κατά του ρατσισμού έχοντας ως 
αφετηρία το σημείο επεξεργασίας κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη της 
πλειονότητας, αλλά και οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι Ρομά, τα άτομα με αναπηρία, κλπ. Ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να εργαστεί με τις εμπειρίες των μαθητών του. Η μέθοδος  project, ατομικές 
και συλλογικές εργασίες, μάθηση σε άτυπα περιβάλλοντα, παιχνίδια ρόλων, θα πρέπει να βρίσκονται 

στο επίκεντρο, ώστε οι μαθητές να εργάζονται σε μια ατμόσφαιρα, χωρίς φόβο (Πανταζής, 2015). 
Έτσι θα οδηγηθούν στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτοπροσδιορισμού. 

Σύμφωνα με τον Νικολάου (2000), το σχολείο πρέπει να δίνει κίνητρα για την αποδοχή των 

διαφορετικών πολιτισμών και η εκπαίδευση των μαθητών να καθορίζεται με βάση τις τέσσερις αρχές 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης του Essinger, την αρχή της ενσυναίσθησης, της αλληλεγγύης, του 

διαπολιτισμικού σεβασμού και του αντι-εθνικιστικού τρόπου σκέψης. Παράλληλα οι μαθητές 
επικοινωνούν και συνεργάζονται, χωρίς προκαταλήψεις.  

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποτελεί μονόδρομο και μάλιστα 
θεωρείται «ο βασιλικός δρόμος» για την κατάρριψη των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων και 

μια ευκαιρία για την χάραξη νέων αντιλήψεων και στρατηγικών, ώστε να μην αποκλείεται κανένας 
μαθητής από την εκπαιδευτική και την κοινωνική διαδικασία. Ο κοινός τρόπος ζωής μεταξύ γηγενών 
και μεταναστών οδηγεί σε συγκρίσεις και διακρίσεις και η απόρριψη των «ξένων» είναι σχεδόν 

αναπόφευκτη. Γι’ αυτό οι μαθητές πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν τις κοινωνικές διακρίσεις και 
να αποδέχονται τη διαφορετικότητα (Πανταζής, 2015). 

Η νέα εκπαιδευτική παιδαγωγική έχει ως στόχο τον σεβασμό στην ετερότητα, τις πολιτισμικές 
ανταλλαγές και την προβολή των πολιτισμικών στοιχείων των αλλοδαπών, ώστε να γίνουν αποδεχτοί 
στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, ανεξάρτητα από τη γλώσσα, το κοινωνικό επίπεδο, την 

εθνική ταυτότητα και τη φυλή. Έτσι, θα αξιοποιηθούν οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και το 
μορφωτικό κεφάλαιο όλων των μαθητών/τριών, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους 
(Μπενέκος, 2007). 

Τα παιδιά των μεταναστών και των προσφύγων χρειάζονται ψυχολογική και κοινωνική 
υποστήριξη για να αναπτύξουν μια σταθερή ταυτότητα. Από την άλλη, η παιδαγωγική σχέση πρέπει 

να καλλιεργεί στάσεις εμπιστοσύνης, ακόμα και αν η παραμονή τους δεν μπορεί να προβλεφθεί και 
να μην αντιμετωπίζονται ως δημιουργοί ελλειμμάτων και προβλημάτων, ιδίως από γλωσσική άποψη 
και του οικονομικού και μορφωτικού υποβάθρου της οικογένειάς τους (Πανταζής, 2015). Επομένως 

το σχολείο θα πρέπει να αποτελεί χώρο παροχής βοήθειας, με σκοπό να προωθείται η κατάκτηση της 
γλώσσας της χώρας υποδοχής, αλλά να διδάσκεται και να καλλιεργείται και η γλώσσα της χώρας 

προέλευσης, ώστε να συμμετέχουν όλοι ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία άσχετα από το 
κοινωνικο-πολιτισμικό τους υπόβαθρο και να καταπολεμηθεί το φαινόμενο του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας στα πλαίσια μιας συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

Παπαδομαρκάκης Ιωάννης 

Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου  
 

Κωνσταντινίδη Νίκη Πασχαλία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να ερευνήσει κάποιους από τους παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν 
στην προθυμία των στελεχών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν στη 

διαχείριση της προσφυγικής κρίσης στην εκπαίδευση. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού 
επιλέχθηκε ένα θεωρητικό μοντέλο (Threats & Benefits Model, Tartakovsky & Walsh, 2015), το 
οποίο τροποποιήθηκε με την ένταξη της μεταβλητής «διαχείριση προσφυγικής κρίσης στην 

εκπαίδευση». Έτσι, ειδικότερα, οι στόχοι της έρευνας είναι να εξεταστεί κατά πόσο το 
τροποποιημένο μοντέλο Threats & Benefits έχει εφαρμοσιμότητα και μπορεί να προβλέψει την 

προθυμία των στελεχών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν στη 
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης στην εκπαίδευση, αλλά και να εξεταστεί ποιες μεταβλητές του 
μοντέλου (κατά πόσο θεωρούν τους μετανάστες όφελος ή απειλή και σε ποιο βαθμό τους 

αποδέχονται) προβλέπουν τον βαθμό προθυμίας των στελεχών να διαχειρίζονται την προσφυγική 
κρίση στην εκπαίδευση. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με ερωτηματολόγιο, το οποίο αποστάλθηκε 

ηλεκτρονικά σε όλες τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου, 
κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Από τον πληθυσμό των 152 εκπαιδευτικών στελεχών σχολικών 
μονάδων (Διευθυντών και Υποδιευθυντών) συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 132 εκπαιδευτικοί. Η 

πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση κατέδειξε ότι το μοντέλο προέβλεψε τη μεταβλητή «διαχείριση 
της προσφυγικής κρίσης στην εκπαίδευση» εξηγώντας το 74,7% στη διακύμανση της εξαρτημένης 

μεταβλητής. Οι μεταβλητές «ρεαλιστικές απειλές», «συμβολικές απειλές», «αποδοχή», «φύλο» και 
«ηλικία» ήταν στατιστικά σημαντικές μεταβλητές πρόβλεψης. Αντιθέτως, οι μεταβλητές «συμβολικά 
οφέλη», «ρεαλιστικά οφέλη», «σπουδές» και «ιδιότητα» ήταν ασήμαντες. Καταδεικνύεται έτσι η 

ανάγκη επιμόρφωσης των στελεχών σχολικών μονάδων προκειμένου να καμφθούν ορισμένες 
στερεοτυπικές αρνητικές αντιλήψεις για τους πρόσφυγες, καθώς αυτές δρουν αποτρεπτικά ως προς 

την ανάληψη εκπαιδευτικών δράσεων για την εκπαίδευση προσφύγων. 
 
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση προσφύγων, μοντέλο κινδύνων και οφελών, στελέχη εκπαίδευσης 
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1. Εισαγωγή 

Η δημογραφική σύνθεση των σχολείων μεταβάλλεται ταχύτατα καθώς πρόσφυγες μαθητές 
καταφθάνουν στην Ελλάδα από διάφορα κράτη και νέες προκλήσεις εμφανίζονται για το 

εκπαιδευτικό σύστημα.  Η συνέχεια και η επιβίωση κάθε ιδρύματος (άρα και των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων) εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη διαχειρίζονται τις κρίσεις. Υπάρχουν 

πολλά γεγονότα που μπορεί να οδηγήσουν σε κρίση εντός της εκπαίδευσης (Smith, 2003), ωστόσο, 
σε προηγούμενες προσπάθειες ταξινόμησης των παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε μία κρίση 
σε επίπεδο σχολείου, δεν είχε προβλεφθεί η προσφυγική κρίση και το αντίκτυπό της στο εκπαιδευτικό 

σύστημα.  
Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στις μελέτες που ανήκουν στο πεδίο της προσφυγικής κρίσης 

στην εκπαίδευση και στο πεδίο των στάσεων που διατηρούν οι εκπαιδευτικοί για τους πρόσφυγες. 
Επιπλέον, επιχειρεί να εξετάσει τις απόψεις των στελεχών (Διευθυντών και Υποδιευθυντών) 
σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου σχετικά με την προσφυγική κρίση, να 

μελετήσει τον βαθμό αποδοχής τους για τους πρόσφυγες και τον βαθμό προθυμίας τους να 
εμπλακούν ενεργά στη διαχείριση του φαινομένου που ονομάζεται προσφυγική κρίση στην 

εκπαίδευση. Τα ευρήματα στοχεύουν να ρίξουν φως στον τρόπο που οι προσωπικές πεποιθήσεις των 
στελεχών σχολικών μονάδων για τους πρόσφυγες επιδρούν στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης 
στην εκπαίδευση. 

2. Θεωρητικό μέρος 

2.1 Προσφυγική κρίση και εκπαίδευση 

Τα κίνητρα για τη μαζική μετανάστευση είναι τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά: οι πρόσφυγες 
διαφεύγουν από την τρομοκρατία, τον πόλεμο και τη φτώχεια στις χώρες προέλευσης (De Wit & 
Altbach, 2016). Μεταξύ των μεταναστών και προσφύγων, σύμφωνα με την ατζέντα για την αειφόρο 

ανάπτυξη του 2030, υπάρχουν 31 εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας των οποίων η εκπαίδευση 
θεωρείται στρατηγική προτεραιότητα, καθώς θα καθορίσει τη συμμετοχή τους στην οικονομική 
παραγωγή. Έτσι, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών έχει χαράξει πολιτική για την 

προστασία των προσφύγων με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως τα τρόφιμα, τα καταφύγια 
και το νερό, αλλά και την παροχή εκπαίδευσης, καθώς η εκπαίδευση των προσφύγων αναγνωρίζεται 

ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Η εκπαίδευση των προσφύγων αποτελεί ένα επείγον αίτημα καθώς 
πλέον ο αριθμός των προσφύγων παγκοσμίως βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο (Soriano & Cala, 2019).  

Όμως, η διαμόρφωση προσωπικών στάσεων για τους πρόσφυγες δεν είναι ανεξάρτητο ατομικό 
ζήτημα, καθώς εξαρτάται από ένα σύνθετο πλέγμα περιστάσεων, προδιαθέσεων, προσωπικών 

αντιλήψεων, αξιών και επιρροών περιβάλλοντος. Έτσι, παρότι οι πεποιθήσεις των τοπικών 
κοινοτήτων διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο βαθμό αφομοίωσης των προσφύγων, οι αρνητικές 
απόψεις των τοπικών κοινοτήτων απέναντι στους πρόσφυγες είναι διαδεδομένες (Cowling & 

Anderson, 2018; Yitmen &Verkuyten, 2017) και επηρεάζουν σημαντικά την εκλογική συμπεριφορά 
και την ανάδειξη κυβερνήσεων με γνώμονα την υποσχεθείσα πολιτική για τον περιορισμό του 

προσφυγικού (Pedersen & Hartley, 2015). 
Ειδικότερα, οι πεποιθήσεις απέναντι στους προσφυγές επηρεάζονται από το φύλο, την ηλικία, 

τον πολιτικό προσανατολισμό και την εκπαίδευση (Cowling, Anderson & Ferguson, 2019). Ομοίως, 

οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι αρνητικές στάσεις και συμπεριφορά από τους ντόπιους εναντίον των 
μεταναστών σχετίζονται με την αντίληψη που διατηρούν οι ντόπιοι ότι οι μετανάστες αποτελούν 

απειλή (Croucher, Aalto, Hirvonen, Sommier & Hirvonen, 2013). Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η 
χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση (SES), η χαμηλότερη εκπαίδευση, η υψηλότερη 
θρησκευτικότητα, η μεγαλύτερη ηλικία και ο πολιτικός προσανατολισμός προς τη δεξιά συνδέονται 

με μια υψηλότερη αίσθηση μεταναστευτικής απειλής (Gorodzeisky & Richards, 2013; Hainmueller 
& Hiscox, 2007). 
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Οι Tartakovsky και Walsh (2015) έχουν προτείνει μία κατηγοριοποίηση των πεποιθήσεων που 
διατηρούν οι πολίτες για τους πρόσφυγες, ως εξής: 

Όσον αφορά τις αρνητικές συνέπειες: 

• Φυσική απειλή: Οι αιτούντες άσυλο θεωρούνται ως απειλή για την ακεραιότητα του τοπικού 
πληθυσμού, λόγω πιθανών κρουσμάτων εγκληματικότητας, τρομοκρατίας και ασθενειών. Η 

φυσική απειλή θεωρείται ότι σχετίζεται θετικά με την ασφάλεια), διότι η «εισβολή» μιας 
αλλοδαπής ομάδας θεωρείται από ορισμένα μέλη του τοπικού πληθυσμού ότι διαταράσσει 
την υπάρχουσα κοινωνική τάξη και βλάπτει την αίσθηση σταθερότητας και ασφάλειας 

(Huddy, Feldman, Taber & Lahav, 2005).  

• Οικονομική απειλή: Οι αιτούντες άσυλο θεωρούνται από ορισμένα μέλη του τοπικού 
πληθυσμού ότι ανταγωνίζονται για τις θέσεις εργασίας και για την αντοχή των κοινωνικών 
υπηρεσιών (Kentmen-Cin & Erisen, 2017). 

• Απειλή για την κοινωνική συνοχή: Οι αιτούντες άσυλο θεωρούνται ότι απειλούν την 
κοινωνική συνοχή επειδή εισάγουν τα δικά τους έθιμα και κανόνες συμπεριφοράς (Huddy & 

Sears, 1995). 

• Απειλή για τον νεωτερισμό: Οι πρόσφυγες μπορεί να θεωρηθούν ως απειλή κατά των 
προοδευτικών αξιών επειδή προέρχονται από πιο συντηρητικές χώρες και κατέχουν πιο 
παραδοσιακές αξίες και πολιτικές αντιλήψεις. Ως εκ τούτου, μπορούν να θεωρηθούν ως 
απειλή για την πρόοδο της κοινωνίας υποδοχής (Alba & Lucassen, 2005).  

Όσον αφορά τις θετικές συνέπειες: 
Τα άτομα που χαρακτηρίζονται από φιλανθρωπικές αξίες είναι γενικά πιο ανοιχτά σε 

πολιτιστικά διαφορετικές ομάδες όπως είναι οι πρόσφυγες και κατά συνέπεια μπορεί επίσης να είναι 

πιο πιθανό να δουν τα οικονομικά οφέλη τους (Leong, 2008). Έτσι, προτείνονται οι κάτωθι 
κατηγορίες θετικών συνεπειών των προσφύγων στην τοπική κοινότητα: 

• Οικονομικά οφέλη: Οι αιτούντες άσυλο γενικά εργάζονται σε ανεπιθύμητες θέσεις εργασίας 
(π.χ. δύσκολες και επικίνδυνες: Ellerman, 2005) και για χαμηλότερο μισθό.  

• Φυσικά οφέλη: Η αντίληψη των μεταναστών ως όφελος, με το σκεπτικό ότι συνεισφέρουν 
στη διάδοση αξιών που σχετίζονται με την απόλαυση της ζωής, την πίστη, τον ενθουσιασμό 

και τη συμμετοχή σε συλλογικές σκέψεις και ενέργειες (Cuddy, Fiske, & Glick, 2007)  

• Τα πλεονεκτήματα της πολιτιστικής ποικιλομορφίας: Τα νέα πολιτιστικά στοιχεία (π.χ. 
τρόφιμα, ρούχα και μουσική) που φέρνουν οι αιτούντες άσυλο μαζί τους μπορούν να 
θεωρηθούν ότι εμπλουτίζουν την κοινωνία υποδοχής και προωθούν τους κινητήριους στόχους 
που σχετίζονται με το άνοιγμα στην αλλαγή αξιών (Leong, 2008) . 

• Ανθρωπιστικά οφέλη: Η αποδοχή των αιτούντων άσυλο και η προσαρμογή τους στην 
κοινωνία υποδοχής προάγουν τους κινητήριους στόχους που σχετίζονται με την 

οικουμενικότητα - την επίτευξη ισότητας και την παροχή βοήθειας σε άλλους ανθρώπους 
(Leong & Ward, 2006).  

2.2 Πεποιθήσεις εκπαιδευτικών για τους πρόσφυγες 

Η εκπαίδευση για τους πρόσφυγες δεν είναι ουδέτερη διαδικασία αλλά μια ιδεολογική μάχη 
που διαπραγματεύεται βασικά ζητήματα εθνικής ταυτότητας και την ευρύτερη διεθνή πολιτική 

ατζέντα (Murray, Klonoff, Garcini, et al., 2014; Murray & Marx, 2013). Οι Horencyzk και Tatar 
(2002) αναφέρουν ότι οι προσεγγίσεις και οι συμπεριφορές των εκπαιδευτικών απέναντι σε μαθητές 
από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα δεν αναπτύσσονται σε ένα κοινωνικό κενό. Απεναντίας 

τείνουν να αντανακλούν -και να επηρεάζονται- από τους κανόνες και τις αξίες τόσο της ευρύτερης 
κοινωνίας όσο και του ίδιου του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Ομοίως, και ο Pang (2001) δηλώνει 

ότι οι προϋπάρχουσες προκαταλήψεις και στερεοτυπική σκέψη που διατηρούν ορισμένοι 
εκπαιδευτικοί τους οδηγεί σε αρνητική στάση απέναντι στους πρόσφυγες. Έτσι και η Hek (2005) 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

739 

τονίζει την σπουδαιότητα των στάσεων που διατηρούν οι εκπαιδευτικοί για τους πρόσφυγες όσον 
αφορά το βαθμό επιτυχίας στη μελλοντική ένταξη των προσφύγων στη χώρα υποδοχής. Ως μέλη των 
τοπικών κοινοτήτων στις οποίες διαβιούν, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν παρά να επηρεαστούν από 

την κυρίαρχη νοοτροπία. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί αφομοιώνουν τα κυρίαρχα κοινωνικά μηνύματα και 
τα φέρουν στη διδακτική πράξη.  

Ο Nieto (1995) υποστηρίζει ότι οι πρακτικές των σχολικών μονάδων όπως επηρεάζονται από 
τις κοινωνικές πεποιθήσεις και τα στερεότυπα μειώνουν δραματικά τις ευκαιρίες επιτυχίας μεταξύ 
των διαφόρων μαθητικών μειονοτήτων. Όμως, εάν μια σχολική κοινότητα δεν αγκαλιάζει τους 

πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές της, αυτό θα επηρεάσει δυσμενώς την ποιότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης και τις δυνατότητες μελλοντικής εξέλιξης. Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ότι οι 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις μαθητικές μειονότητες θα επιδεινωθούν σημαντικά 
στο μέλλον. Οι λόγοι για αυτό είναι αρκετοί: 1) ο αριθμός των προσφυγικών ροών συνεχίζει να 
αυξάνεται, 2) οι εκπαιδευτικοί στερούνται κατάρτιση για το πώς θα διδάσκουν μαθητές από 

διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, 3) οι μαθητές διαφορετικών πολιτισμικών 
περιβαλλόντων διαθέτουν ελάχιστη πείρα στο γλωσσικό, το πολιτιστικό και την εκπαιδευτικό 

σύστημα της εκάστοτε χώρας υποδοχής (Walker, Shafer & Iiams, 2004).  
Παρότι οι εκπαιδευτικοί δε διαθέτουν την κατάλληλη επιμόρφωση προκειμένου να διδάξουν 

αποτελεσματικά πρόσφυγες μαθητές (Reeves, 2006), ωστόσο διατηρούν γενικά θετικές πεποιθήσεις 

για αυτούς τους μαθητές (Hammond, 2008). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν τις γλωσσικές 
δυσκολίες των προσφύγων μαθητών ως βασικό εμπόδιο για την ομαλή ένταξη στη σχολική ζωή και 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ως εμπόδιο αναφέρθηκε και η συνήθως δυσχερής επικοινωνία με την 
οικογένεια των μαθητών, αλλά και οι συχνές παρανοήσεις εκατέρωθεν, καθώς ούτε οι πρόσφυγες 
μαθητές αντιλαμβάνονται πλήρως τις απαιτήσεις και τους στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος 

της χώρας υποδοχής, ούτε οι εκπαιδευτικοί κατανοούν πλήρως τις πολιτισμικές καταβολές των 
μαθητών (Whiteman, 2005). 

Βεβαίως, ο ρόλος των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι ένα από τα κλειδιά της διαδικασίας 

υποδοχής και ενσωμάτωσης των προσφύγων. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ακόμα καλά 
προετοιμασμένοι να υποδεχθούν τους ανήλικους πρόσφυγες και να τους εντάξουν στην εκπαίδευση 

(MacNevin, 2012), δεν φαίνεται να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των μαθητών αυτών, και ορισμένοι 
διατηρούν αρνητικές στάσεις ενεργώντας με περιορισμένη διαπολιτισμική ικανότητα. Αυτό 
δικαιολογεί τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών στρατηγικών που ανταποκρίνονται στο παγκόσμιο 

φαινόμενο της μετανάστευσης με στόχο τη βελτίωση της στάσης απέναντι στους μετανάστες και τους 
πρόσφυγες, μεταξύ άλλων (Soriano & Cala, 2019). Η παροχή στους μαθητές πρόσφυγες ενός 

ασφαλούς και φιλόξενου περιβάλλοντος είναι κρίσιμη για την επιτυχή τους ένταξη στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πεποιθήσεις και στάσεις 
των εκπαιδευτικών σχετικά με τους πρόσφυγες (Frater-Mathieson στο Kovinthan, 2016). Σε κάποιες 

περιπτώσεις οι ίδια οι στάσεις ορισμένων εκπαιδευτικών είναι τόσο αρνητικές ώστε συμβάλλουν 
στην καλλιέργεια ρατσιστικών στερεοτύπων κατά των προσφύγων (MacNevin, 2012; Stewart, 2012). 

Έτσι, οι πεποιθήσεις και στάσεις των εκπαιδευτικών για τους πρόσφυγες συγκαταλέγονται για 
κάποιους ερευνητές μεταξύ των κύριων εμποδίων στην ενσωμάτωση των προσφύγων μαθητών στην 
εκπαιδευτική πράξη (Rummens & Sefa Dei, 2010). Και αυτό εξηγείται καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν 

την εξουσία να συμπεριλαμβάνουν ή να αποκλείουν τους πρόσφυγες μαθητές είτε «βλέποντας» τους 
είτε «μη βλέποντας» τους, αντιστοίχως (Kovinthan, 2016). 

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εξετάζουν τυχόν ευθύνες τους για την 
περιθωριοποίηση των μαθητών προσφύγων. Οι Rummens και Sefa Dei (2010:51) αναφέρουν σχετικά 
ότι οι εκπαιδευτικοί «πρέπει να αναρωτηθούμε για την συμβολή μας στην περιθωριοποίηση και 

κατακερματισμό των προσωπικοτήτων των προσφύγων μαθητών. Πρέπει να εξετάσουμε τα δικά μας 
στερεότυπα σχετικά με το ‘εμείς’ και ‘οι άλλοι’ και πώς αυτά τα στερεότυπα οδηγούν σε επιλεκτικές 

αναγνώσεις και συμπεριφορά». 
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2.3 Θεωρητικό μοντέλο 

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο φόβος και η αίσθηση επικείμενης απειλής διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο στις προκαταλήψεις προς τους πρόσφυγες (Stephan & Stephan, 1985, 1996, 2000). 

Ωστόσο, οι απειλές πρέπει να διακρίνονται σε ρεαλιστικές και σε συμβολικές προκειμένου να γίνει 
καλύτερα κατανοητή η όποια αντίθεσή των τοπικών κοινοτήτων στους πρόσφυγες ή στους 

μετανάστες. Οι ρεαλιστικές απειλές αφορούν πεποιθήσεις που διατηρούν οι τοπικές κοινότητες για 
τις πολιτικές ή οικονομικές επιπτώσεις της παρουσίας των προσφύγων στη χώρα υποδοχής και 
θεωρείται ότι αποτελούν ισχυρό μέσο πρόβλεψης του βαθμού αποδοχής που διατηρεί η τοπική 

κοινότητα για τους πρόσφυγες (Islam & Jahjah, 2001). Οι πεποιθήσεις για τις ρεαλιστικές απειλές 
αναφέρονται γενικώς στην επιδείνωση της κοινωνικής τάξης και της κοινωνικής σταθερότητας, 

καθώς και στους αντιλαμβανόμενους κινδύνους για την τοπική κοινότητα. Η οικονομική απειλή, από 
την άλλη πλευρά, αναφέρεται στην αντίληψη των προσφύγων ως απειλή όσον αφορά την οικονομική 
σταθερότητα, την πρόσβαση στην εργασία και στους πόρους (Anderson et al., 2015).  

Οι συμβολικές απειλές, από την άλλη, αντιπροσωπεύουν την αντίσταση σχετικά με ηθικές 
αξίες και την ταυτότητα της τοπικής κοινότητας, με πολιτιστικές ή θρησκευτικές αξίες, την παράδοση 

και τα έθιμα, το γενικότερο αξιακό σύστημα (Stephan & Stephan, 1996). Οι συμβολικές απειλές 
επηρεάζουν σημαντικά το βαθμό αποδοχής που διατηρούν οι τοπικές κοινότητες για τους πρόσφυγες 
(Stephan, Diaz-Loving, & Duran, 2000). 

Επίσης, στις συμβολικές απειλές ανήκουν ζητήματα σχετικά με την κοινωνική συνοχή και την 
προοδευτικότητα. Οι συμβολικές απειλές εστιάζουν στο φόβο ότι θα προκύψουν κοινωνικές 

αναταραχές λόγω των διαφορετικών παραδόσεων και κανόνων συμπεριφοράς μεταξύ τοπικών 
κοινοτήτων και προσφύγων. Οι πεποιθήσεις για τις ρεαλιστικές απειλές θεωρούνται ότι είναι πιο 
επιβαρυντικές από τις συμβολικές απειλές στη διαμόρφωση βαθμού αποδοχής των προσφύγων από 

την τοπική κοινότητα (Murray & Marx, 2013).  
Αντιστοίχως, οι πρόσφυγες μπορεί να θεωρηθούν ως ρεαλιστικό θετικό όφελος, με το σκεπτικό 

ότι φέρνουν νέες γνώσεις, δεξιότητες, φθηνή εργασία, ή ότι μπορεί να απασχοληθούν σε λιγότερο 

ελκυστικές (δύσκολες και επικίνδυνες) θέσεις εργασίας κ.ά. Επίσης, υπάρχουν συμβολικά οφέλη, 
όπως η πολιτισμική διαφορετικότητα που μπορεί να αυξήσει τον πολιτιστικό πλούτο της κοινωνίας 

υποδοχής, να καλλιεργήσει την ανεκτικότητα, να αυξήσει την πολιτιστικής ποικιλομορφία, να 
καλλιεργήσει ανθρωπιστικές αξίες όπως η αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασμός (Tartakovsky & 
Walsh, 2015). 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, για την τρέχουσα έρευνα επιλέχθηκε το τροποποιημένο 
μοντέλο της θεωρίας των απειλών και οφελών (Threats and Benefits model, Tartakovsky & Walsh, 

2015), επιχειρώντας να διερευνήσει σφαιρικά τις πεποιθήσεις των στελεχών για την εκπαίδευση 
προσφύγων.  

3. Μεθοδολογία 

Ακολουθεί περιγραφή του δείγματος, των συνθηκών διεξαγωγής της έρευνας, του εργαλείου 
συλλογής δεδομένων και του τρόπου επεξεργασίας δεδομένων που ακολουθήθηκε για την παρούσα 

έρευνα. 
Το ερωτηματολόγιο αποστάλθηκε ηλεκτρονικά σε όλες τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου και απευθύνθηκε στο σύνολο των 82 Διευθυντών και 70 

Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, οι οποίοι υπηρετούσαν κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Από 
τον πληθυσμό των 152 εκπαιδευτικών στελεχών σχολικών μονάδων (Διευθυντών και 

Υποδιευθυντών) συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 132 εκπαιδευτικοί, δηλαδή το 86,84%. 
Ακολουθεί πίνακας με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (πίνακας 1). 

 
Πίνακας 1: Δημογραφικές μεταβλητές: συχνότητες και εκατοστιαία ποσοστά ανά υποομάδα 

 

 φύλο ηλικία σπουδές ιδιότητα 
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% 67,4% 32,6% 6,8 22,7 41,7 28,8 28,8 53,0 10,6 7,6 53,8 46,2 

  
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις και αναπτύχθηκε βάσει του θεωρητικού 

μοντέλου Threats and Benefits (Tartakovsky &Walsh, 2015). Οι ερωτήσεις 1 έως 16 επιχειρούν να 
μελετήσουν τις πεποιθήσεις που διατηρούν τα στελέχη των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου σχετικά με την επίδραση των προσφύγων στην Ελλάδα (θετική ή 
αρνητική). Υφίστανται 8 ερωτήσεις που αφορούν πιθανά οφέλη και 8 ερωτήσεις που αφορούν 
πιθανές απειλές. Οι ερωτήσεις 17 έως 20 αφορούν τον βαθμό αποδοχής που διατηρούν τα στελέχη 

απέναντι στους πρόσφυγες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα. Οι ερωτήσεις 21 έως 26 αφορούν το 
βαθμό προθυμίας των στελεχών να διαχειριστούν την προσφυγική κρίση στην εκπαίδευση. Τέλος, οι 

ερωτήσεις 27 έως 30 είναι δημογραφικές. Οι απαντήσεις είναι δομημένες σε πενταβάθμια κλίμακα 
Likert, από το 1 (Διαφωνώ απολύτως) έως το 5 (Συμφωνώ απολύτως).  

4. Αποτελέσματα 

Μία πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση επιλέχθηκε για να προβλέψει τη μεταβλητή 
«διαχείριση της προσφυγικής κρίσης στην εκπαίδευση» με predictors τις μεταβλητές «ρεαλιστικές 

απειλές», «συμβολικές απειλές», «ρεαλιστικά οφέλη», «συμβολικά οφέλη», την «αποδοχή των 
προσφύγων», το φύλο, ηλικία, σπουδές και ιδιότητα. Παρατηρήθηκε ανεξαρτησία υπολοίπων 
σύμφωνα με την τιμή  Durbin-Watson = 1.450 και το μοντέλο προέβλεψε τη μεταβλητή «διαχείριση 

της προσφυγικής κρίσης στην εκπαίδευση», F(9,122) = 43.975, p< .0005, επεξηγώντας το 74,7% στη 
διακύμανση της εξαρτημένης μεταβλητής (πίνακας 2).  

 
Πίνακας 2: Eφαρμοσιμότητα μοντέλου 

 

R R 
Square 

Adjusted 
R 

Square 

S.E. of 
the 

Estimate 

R Square 
Change 

F 
Change 

 
df1 

df2 Sig. F 
Change 

Durbin-
Watson 

,874 ,764 ,747 ,61208 ,764 43,975 9 122 ,000 1,450 

 
Από τους predictors οι μεταβλητές «ρεαλιστικές απειλές», «συμβολικές οφειλές», «αποδοχή», 

«φύλο» και «ηλικία» πρόσθεσαν στατιστικώς σημαντικά στην πρόβλεψη, p< .05. Αντιθέτως, οι 
μεταβλητές «συμβολικά οφέλη», «ρεαλιστικά οφέλη», «σπουδές» και «ιδιότητα» ήταν στατιστικώς 
ασήμαντοι predictors. Οι συντελεστές της παλινδρόμησης απεικονίζονται στον πίνακα.  

Ειδικότερα, κάθε μία μονάδα αύξησης στη μεταβλητή «ρεαλιστικές απειλές» μειώνει κατά -
.252 (95% CI, 0.060 ως 0.445) τη μεταβλητή «διαχείριση». Ομοίως, αύξηση κατά μία μονάδα στη 

μεταβλητή «συμβολικές απειλές» μειώνει κατά -.443 (95% CI, -0.620 ως -0.267) τη μεταβλητή 
«διαχείριση». Αντιθέτως, αύξηση κατά μία μονάδα στη μεταβλητή «αποδοχή» αυξάνει κατά .554 
(95% CI, 0.403 ως 0.724) τη μεταβλητή «διαχείριση». Όσον αφορά το φύλο, η μία υποομάδα έχει 

αυξημένη κατά .323 (95% CI, 0.072 ως 0.574) τη μεταβλητή «διαχείριση» σε σχέση με την άλλη 
ομάδα. Όσον αφορά την ηλικία μία από τις υποομάδες έχει αυξημένη κατά .132 (95% CI, 0.007 ως 

0.257) τη μεταβλητή «διαχείριση» σε σχέση με τις άλλες ομάδες (πίνακας 3).  
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Πίνακας 3: Συντελεστές παλινδρόμησης 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ B S.E. β t Sig. 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

-,252 ,097 ,224 2,601 ,010 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ 

-,443 ,089 -,469 -4,985 ,000 

ΟΦΕΛΗ 

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ 

,156 ,091 ,119 1,710 ,090 

ΟΦΕΛΗ 
ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ 

,013 ,087 -,010 -,143 ,886 

ΑΠΟΔΟΧΗ ,564 ,081 ,543 6,958 ,000 

φύλο ,323 ,127 ,125 2,550 ,012 

ηλικία ,132 ,063 ,096 2,092 ,038 

σπουδές ,109 ,068 ,075 1,602 ,112 

ιδιότητα ,064 ,114 ,026 ,560 ,576 

a. Εξαρτημένη μεταβλητή: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
Αυτά τα ευρήματα επιβεβαίωσαν την ερευνητική μας υπόθεση, ότι το θεωρητικό μοντέλο της 

εργασία θα προβλέψει ικανοποιητικά την εξαρτημένη μεταβλητή «προθυμία διαχείρισης της 
προσφυγικής κρίσης στην εκπαίδευση» και θα έχει καλή εφαρμοσιμότητα. Όσον αφορά την 
ερευνητική μας υπόθεση ότι κάθε μεταβλητή του θεωρητικού μοντέλου θα συνεισφέρει στην 

εφαρμοσιμότητα του μοντέλου και στην πρόβλεψη της μεταβλητής αποδοχής, αυτή απορρίφθηκε εν 
μέρει: μόνο κάποιες μεταβλητές του μοντέλου συνεισέφεραν σημαντικά. 

Συγκεκριμένα, από όλες τις μεταβλητές του θεωρητικού μοντέλου εργασίας, ισχυρότερος 

predictor της εξαρτημένης μεταβλητής «διαχείριση» βρέθηκε να είναι η μεταβλητή «αποδοχή», 
ακολουθούμενη από τις «συμβολικές απειλές», τις «ρεαλιστικές απειλές», το «φύλο» και την 

«ηλικία». Επομένως, ο βαθμός αποδοχής των προσφύγων από τα στελέχη, ο βαθμός στον οποίο 
αντιλαμβάνονται τους πρόσφυγες ως συμβολική και ρεαλιστική απειλή, το φύλο και η ηλικία τους, 
είναι οι μεταβλητές οι οποίες προβλέπουν ικανοποιητικά τον βαθμό στον οποίο επιθυμούν τα στελέχη 

σχολικών μονάδων να διαχειριστούν την προσφυγική κρίση στην εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι ως 
προς το φύλο οι γυναίκες επιθυμούν σημαντικά περισσότερο να συμμετέχουν στη διαχείριση της 

προσφυγικής κρίσης στην εκπαίδευση από ότι οι άνδρες και ως προς την ηλικία οι νεώτεροι και οι 
πιο ηλικιωμένοι (η ομάδα   25-35 και ομάδα άνω των 55)  επιδεικνύουν την μικρότερη προθυμία 
διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης ενώ η ηλικιακά μεσαία ομάδα (46-55) την μεγαλύτερη.   

Έχει ενδιαφέρον ότι οι μεταβλητές «ρεαλιστικά οφέλη» και «συμβολικά οφέλη», αλλά και οι 
«σπουδές» και «ιδιότητα» δεν προέβλεψαν τον βαθμό προθυμίας διαχείρισης της προσφυγικής 

κρίσης στην εκπαίδευση. Επομένως, ανεξάρτητα από το πόσο θετικές πεποιθήσεις διατηρούν τα 
στελέχη για τους πρόσφυγες θεωρώντας τους ότι συνεπάγονται τόσο ρεαλιστικά, όσο και συμβολικά 
οφέλη για την Ελλάδα, αυτό δεν προβλέπει κατά πόσο επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαχείριση 

της προσφυγικής κρίσης στην εκπαίδευση. 
Συμπερασματικά, εφόσον ο βαθμός αποδοχής των προσφύγων αυξάνει το βαθμό κατά τον 

οποίο τα στελέχη προθυμοποιούνται να διαχειρίζονται ενεργά την προσφυγική κρίση και αντιθέτως 
η αντίληψη των προσφύγων ως απειλή τον μειώνει, πρέπει η πολιτεία να επενδύσει σε επιμορφωτικές 
ή βιωματικές δράσεις οι οποίες στόχο θα έχουν την αύξηση της αποδοχής για τους πρόσφυγες μέσω 

της μείωσης των αρνητικών στερεοτύπων  που οδηγούν τα στελέχη να αντιλαμβάνονται τους 
πρόσφυγες ως απειλή (ρεαλιστική ή συμβολική). 
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ  
 

Παπαντωνίου Βασιλική 

Υποψήφιος διδάκτορας 
 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να προτείνει το μάθημα της Μουσικής ως ένα μέσο που 
βοηθά στη διαδικασία της ενσωμάτωσης, της κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξης μαθητών που 

ανήκουν κυρίως στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Η ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού όπως 
περιγράφεται στην εισήγηση, αφορά κυρίως μετανάστες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να 

μεταναστεύσουν για πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς ακόμα και περιβαλλοντικούς λόγους σε 
άλλη χώρα, προκειμένου να βρουν ευνοϊκότερες συνθήκες ζωής. 

Η πρόταση αυτή προέρχεται από βιβλιογραφική ανασκόπηση που έγινε για σκοπούς 

διδακτορικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον υποστηρικτικό υλικό για την 
πρόταση αυτή είναι τα αποτελέσματα κοινωνιολογικής έρευνας που διεξήχθη σε αντιπροσωπευτικά 

Δημοτικά Σχολεία της Κύπρουμε διαπολιτισμικό χαρακτήρα. 

1. Εισαγωγή 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην προσπάθεια να ενταχθούν και να 

προσαρμοστούν στο νέο τους περιβάλλον τους καθιστούν ευάλωτους κοινωνικά και οικονομικά, ενώ 
ταυτόχρονα και επιπρόσθετα αυτές οι ομάδες πληθυσμού υφίστανται τις συνέπειες των εκάστοτε 

κοινωνικών κρίσεων. 
Μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την μη ένταξη βαραίνει το εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας 

που δέχεται τα παιδιά των μεταναστών, το οποίο οφείλει να παραδώσει ολοκληρωμένους πολίτες 

έτοιμους να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο και ικανούς να προσφέρουν στην οικονομία της χώρας. 
Το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση για τη θεσμοθέτηση και 

βελτίωση μιας πολιτικής που θα ακολουθήσει το Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα για την ένταξη 
των μεταναστών μαθητών στα δημοτικά σχολεία. 

Τα συμπεράσματα μελετών (π.χ. Krachman, La Rocca & Gabrieli, 2018), αποδεικνύουν ότι 

γενικά κανένας μαθητής/τρια δε μπορεί να εκμεταλλευτεί πλήρως την ακαδημαϊκή ανάπτυξη και το 
δυναμικό του/της εάν δεν έχει πρωτίστως αναπτύξει τις κοινωνικές και συναισθηματικές του/της 

ανάγκες. Η επισήμανση  αυτή έστρεψε την προσοχή στην παιδαγωγική αξία του μαθήματος της 
μουσικής, το οποίο αναδεικνύεται σαν ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο, μη γλωσσικού χαρακτήρα, 
κατάλληλο να υποβοηθήσει της διαδικασίας ενσωμάτωσης. 

Σύμφωνα με το Merriam (1964), η μουσική είναι μια πανανθρώπινη γλώσσα η οποία είναι 
διαδεδομένη σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες και παράλληλα  μπορεί να γίνει αντιληπτή από 

πολλούς. Επιπρόσθετα μπορεί να γίνει μέσο επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων που δε μιλούν την ίδια 
γλώσσα. Επίσης η μουυσική  καταρρίπτει τους συναισθηματικούς φραγμούς επιταχύνοντας με αυτό 
τον τρόπο τη διαδικασία γνωριμίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων (Sloboda & O’ Neil, 2001). 

Ακόμα, πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει πως υπάρχει αλληλεπίδραση και αλληλοσύνδεση μεταξύ 
της μουσικής και άλλων πεδίων όπως η γλώσσα (Patel, 2009) , η ενσυναίσθηση και εμπάθεια 

(Rabinowitch, Cross, & Burnard, 2013). Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύεται πως μέσω της εκμάθησης 
της μουσικής μπορεί πράλληλα και την ίδια στιγμή να μεταλαμπαδευτούν γνώσεις (γνωσιακή 
μεταφορά), ή ακόμα να αναπτυχθούν άλλες συναισθηματικές λειτουργίες του εγκεφάλου. 

Πολλές μελέτες αναφέρουν ότι είναι μεγάλη η λίστα με τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης, 
συμπεριφοράς και στάσης, στα οποία η καλλιέργεια μουσικών δεξιοτήτων δείχνει να επενεργά θετικά 

στον άνθρωπο. Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως η ευφυΐα (π.χ. Schellenberg, 2004), η μνήμη 
(Roden, Grube, Bongard, & Kreutz, 2013), η επίτευξη ακαδημαϊκών επιτυχιών (π.χ. Southgate & 
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Roscigno, 2009), καθώς και συγκεκριμένες δεξιότητες όπως η κατανόηση του γραπτού λόγου, (π.χ. 
Butzlaff, 2000), η ικανότητα για δημιουργία κινήτρων για τη την επίτευξη των στόχων και η 
ανάπτυξη αυτοεκτίμησης (π.χ. Lillemyr, 1983). Γενικότερα, η μουσική καλλιεργεί  θετική στάση 

ζωής (π.χ. North & Hargreaves, 1997). 
 Μετά από ένα μεγάλο φάσμα συμπερασμάτων και ισχυρισμών γύρω από την πολύπλευρη 

προσφορά της μουσικής στην ανάπτυξη του ατόμου, τίθεται  το βασικό ερώτημα της έρευνας: 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μάθημα της Μουσικής ως μέσο επίλυσης των προβλημάτων 
στις σχέσεις των ντόπιων και ξένων μαθητών/τριών, ώστε οι δεύτεροι να ενσωματώνονται 

εύκολα στα Δημοτικά σχολεία της Κύπρου;: 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση του βασικού ερωτήματος της εργασίας κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση 
των επιμέρους ερευνητικών ερωτημάτων: 

• Υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις αλλόγλωσσων και ντόπιων μαθητών στα σχολεία της 
Κύπρου; 

• Εντάσσονται εύκολα οι αλλόγλωσσοι μαθητές/τριες στις καθημερινές δραστηριότητες (π.χ. 
στο μάθημα, σε σχολικές εδρομές, ημερίδες και δράσεις εντός και εκτός του σχολείου, 

διαλείμματα κλπ) στα σχολεία της Κύπρου;  

Για τη διερεύνηση των επιμέρους ερευνητικών ερωτημάτων, αλλά και του βασικού 

ερωτήματος, χρησιμοποιήθηκε  πολυμεθοδική προσέγγιση του θέματος τόσο με ποσοτικές όσο και 
με ποιοτικές μεθόδους συλλογής δεδομένων από τους μαθητές/τριες σε δύο διαπολιτισμικά σχολεία.  

Μαθητές/τριες από διάφορες ηλικίες παρακολούθησαν το μάθημα της Μουσικής για ένα 

σχολικό έτος, ενώ η συλλογή δεδομένων κατά τη διεξαγωγή της έρευνας κινήθηκε και 
πραγματοποιήθκε σε τρεις άξονες:  

• Στην κατασκευή κοινωνιογραμμάτων πριν και μετά τη διεξαγωγή της έρευνας. 

• Στη συνεχή παρατήρηση της συμπεριφοράς των μαθητών τόσο από τον ίδιο τον ερευνητή 
όσο και από εκπαιδευμένο παρατηρητή με τη συμπλήρωση δομημένου εντύπου 
παρακολούθησης καθώς και με βιντεογράφηση των μαθημάτων. 

• Στην κατασκευή και συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους μαθητές/τριες πριν και μετά τη 
διδασκαλία του μαθήματος της Μουσικής. 

Δειγματοληψία: 

Το δείγμα στην παρούσα εργασία αποτέλεσαν 49 μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης από το Α΄ 
Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου και 99 μαθητές/τριες της Β΄ και Γ΄ τάξης από το Β΄ Δημοτικό Σχολείο 

Γεροσκήπου. Είναι δείγμα που αντιπροσωπεύει τα περισσότερα σχολεία της Κύπρου στα οποία 
φοιτούν γηγενείς και αλλοεθνείς μαθητές/τριες ηλικίας 7 μέχρι 11. Η επιλογή των συγκεκριμένων 
σχολείων  ήταν σκόπιμη και καθοδηγούμενη με βάση τις ανάγκες της έρευνας. 

Είναι πρέπον να αναφερθεί πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της 
ανωνυμίας των συμμετεχόντων και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τη φύλαξη των δεδομένων 

που συλλέχτηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 
Κατά την διάρκεια της έρευνας υπήρξαν διάφορες πρακτικές δυσκολίες. Αρχικά, ήταν το 

πρόβλημα αποδοχής συμμετοχής των μαθητών/τριών στην έρευνα αφού πολλοί μαθητές/τριες 

επηρεάζονταν θετικά ή αρνητικά από τις αποφάσεις των φίλων τους οι οποίοι, είτε αρνούνταν να 
συμμετέχουν, είτε δεν ήξεραν τι να αποφασίσουν. Επίσης πολλές φορές ήταν αναγκαία η μετάφραση 

των κανόνων συμμετοχής σε διάφορες γλώσσες και η επιπλέον επεξήγησή τους σε γονείς και 
μαθητές/τριες άλλης καταγωγής. 
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Δυσκολίες επίσης, παρουσιάζονταν κατά την δημιουργία ομάδων  συνεργασίας  στα μαθήματα, 
ειδικά στην αρχή της έρευνας. Συνήθως, τα προβλήματα οφείλονταν στη μη αποδοχή αλλοεθνών 
μαθητών/τριών στην ομάδα τους ή στην επιθυμία πολλών να είναι με τους/τις φίλους/λες τους στην 

ομάδα. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Ένα από τα βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση των σχέσεων των μαθητών/τριών μέσα στην 
τάξη, αποτέλεσαν οι κοινωνιόμητρες των Coi and Dodge (1983), μέσα από τις οποίες φαίνονταν οι 
προτιμήσεις που έδειχναν οι μαθητές/τριες απέναντι σε συμμαθητές/τριες τους. Μέσα από 

ερωτηματολόγιο ή αλλιώς κοινωνιομετρικό τεστ οι μαθητές/τριες σε ερώτηση ποιος/ποια 
μαθητής/τρια θέλεις να είναι στην ομάδα σου και ποιος/ποια όχι, αυτοί/τές δήλωναν με αρνητικές 

και θετικές επιλογές τους/τις συμμαθητές/τριες που ήθελαν να είναι στην ομάδα τους. Στη συνέχεια 
τα παιδιά κατατάσσονταν σε πέντε κοινωνιομετρικές ομάδες (Cohen et al, 2008) ανάλογα με τις 
επιλογές που έκαναν: 

  
Έντυπο: Κοινωνιομετρικό τεστ 

 
 

Τα δημοφιλή παιδιά (popular) με υψηλή κοινωνιομετρική αποδοχή. Είναι αυτοί που 

συμπληρώνουν αρκετές θετικές επιλογές (π.χ. 6-0, 7-0, 5-1 κλπ). 
Τα παιδιά του μέσου όρου (average), όπου συγκεντρώνουν συνήθως θετικές επιλογές, αλλά 

ορισμένες φορές και κάποιες αρνητικές (π.χ. 3-1, 3-0, 4-2, κλπ). 
Τα αντιφατικά παιδιά (controversial) που συγκεντρώνουν συνήθως αρκετές θετικές αλλά και 

αρνητικές επιλογές (π.χ. 3-3, 4-3, 5-4, κλπ). 

Τα παραμελημένα παιδιά (neglected). Συνήθως, συγκεντρώνουν ελάχιστες ή καθόλου θετικές 
ή αρνητικές επιλογές (π.χ. 0-0, 0-1, 1-1, 1-0). Είναι οι μαθητές/τριες με χαμηλή κοινωνιομετρική 

αποδοχή ή απόρριψη από τους/τις συμμαθητές/τριες τους. 
Τα απορριπτόμενα παιδιά (rejected) συγκεντρώνουν κατά βάση αρκετές αρνητικές επιλογές 

(π.χ. 0-6, 0-7, 1-7, 1-6, 2-9). Είναι οι μαθητές/τριες όπου απορρίπτονται από τους συμμαθητές/τριες 

τους. τα κοινωνικά απομονωμένα παιδιά (sociallyisolated). 
Η αναφορά σε ένα από τα πρώτα μαθήματα που έγινε στους μαθητές/τριες της Ε΄1 τάξης του 

Α΄ Δημοτικόυ σχολείου Γεροσκήπου, είναι αντιπροσωπευτική για να περιγράψει αρχικά ένα από τα 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Επίσης, τα αποτελέσματα από αυτό το μάθημα 
αντικατοπτρίζουν τις δυσκολίες ένταξης που αντιμετώπιζαν αλλόγλωσσοι μαθητές/τριες κατά την 

εισδοχή τους στα σχολεία της Κύπρου καθώς και τα προβλήματα που υπάρχουν στις σχέσεις 
αλλόγλωσσων και γηγενών μαθητών/τριών.  

Στον πίνακα 1 φαίνεται η ποσοστιαία κατανομή των μαθητών/τριών της Ε΄1 ανάλογα με την 
καταγωγή τους. 

Πίνακας 1: Κατανομή μαθητών/τριών με βάση καταγωγή στην Ε΄1 

Ε΄1  Ποσοστό μαθητών 

Κυπριόπουλα 83,33% 

Διπλής καταγωγής 8,33% 

Αλλοδαποί 8,33% 
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Στην Ε΄ 1 οι περισσότεροι μαθητές/τριες έχουν Κυπριακή καταγωγή 83,3%. Οι αλλοεθνείς  
μαθητές/τριες είναι μόνον δύο αγόρια. Δύο αγόρια είναι επίσης αυτά που έχουν τον ένα γονιό μόνον 
από την Κύπρο. Όσον αφορά τα κορίτσια  της Ε΄1, είναι όλα από την Κύπρο. Γενικότερα, όμως, η 

Ε΄ 1, είναι η τάξη, που παρουσιάζει τους λιγότερους σε αριθμό αλλοεθνείς μαθητές/τριες, σε σχέση 
με τις υπόλοιπες τάξεις που συμμετέχουν στην έρευνα. 

Σύμφανα με τον Barthetal (2013), η διαφορά αυτή στη σύσταση του πληθυσμού της τάξης, 
ενισχύει τον κοινωνικό αποκλεισμό αλλοεθνών μαθητών/τριών ενώ επίσης κάνει εντονότερο το 
αίσθημα της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού από Κύπριους/ριες μαθητές/τριες έναντι της 

μειονότητας των αλλοδαπών. Όπως αποδείχτηκε εξάλλου σε διάφορες κοινωνιολογικές έρευνες 
(Jacksonetal, 2006) το ποσοστό των αλλοδαπών που υπάρχουν σε μια τάξη σε σχέση με τους γηγενείς 

μπορεί να επηρεάσει τις συμπεριφορές και τις σχέσεις των μαθητών/τριών. 
Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος, ήταν οι μαθητές/τριες να μπουν σε ομάδες και να 

εκτελέσουν ορχηστρικά και χορωδιακά, το κυπριακό τραγούδι « Άσπρο Τριαντάφυλλο». Οι 

μαθητές/τριες λοιπόν απάντησαν στο κοινωνιομετρικό τεστ και οι επιλογές τους φαίνεται στον πιο 
κάτω κοινωνιομετρικό πίνακα: 

 

Πίνακας 2: Κοινωνιομετρικός πίνακας των επιλογών των μαθητών της Ε΄1 

 

 

Βάση των επιλογών που έκαναν κατατάχτηκαν σε τέσσερις διαφορετικές κοινωνιομετρικές 
κατηγορίες. Όπως φαίνονται στην κοινωνιόμητρα του πίνακα 2, αυτές είναι του δημοφιλή (Α), του 

μέσου όρου (Β), του αντιφατικού (D) και του απορριπτόμενου μαθητή/τριας (E). Τα μπλε 
τετραγωνάκια αναφέρονται σε αγόρια και οι ροζ κύκλοι σε κορίτσια. 
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Πίνακας 3:  Κοινωνιόμητρα επιλογών των μαθητών της Ε΄1 

 
Στην κατηγορία του Δημοφιλή (Α) βρίσκονται οι μαθητές με αριθμό 3, 7, 9, 16 καθώς και η 

μαθήτρια με αριθμό 5, οι οποίοι έχουν όλοι τους Κυπριακή καταγωγή, . 
Στην κατηγορία του μέσου όρου (Ε), κατατάχθηκαν τα κορίτσια με αριθμό 1,  4, 11, 12, 13, 14, 

15, 18, 22 και τα αγόρια με αριθμό 10, 17, 20. 
Στην κατηγορία αντιφατικού (D), είναι ο μαθητής με αριθμό 6 και η μαθήτρια με αριθμό 8. 

Τέλος στην κατηγορία του απορριπτόμενου μαθητή, κατατάχθηκαν οι μαθητές με αριθμό 2, 
23, 24, και οι μαθήτριες με αριθμό 21, 29  . 

Πιο κάτω στον πίνακα 4, φαίνονται πιο ξεκάθαρα οι θετικές επιλογές των μαθητών, που 

αντικατοπτίζονται με τα πράσινα βέλη/τόξα προς το σημείο που κατευθύνεται η θετική επιλογή τους. 
 

Πίνακας 4: Κοινωνιόμητρα θετικών επιλογών Ε΄1: 
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Βλέποντας τις πληροφορίες θα έλεγε κανείς ότι τα αγόρια δεν ψηφίζουν θετικά τα κορίτσια και 
το αντίθετο επίσης. Επιπρόσθετα, τα κυπριόπουλα αγόρια φαίνεται να έχουν πολύ καλές σχέσεις 
μεταξύ τους και να είναι καλά συνδεδεμένοι, αφού αλληλοψηφίζονται σαν μια πολύ καλή ομάδα. 

Αντίθετα τα κορίτσια είναι απομακρυσμένα και διασκορπισμένα σε μικρές ομάδες ή δι-ατομικές 
φιλίες. Γι’ αυτό άλλωστε τα περισσότερα από αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία του Μέσου Όρου 

ή του Απορριπτόμενου. Μόνο η μαθήτρια με αριθμό 5, αποτελεί επιλογή των πολλών. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, των αγοριών μοιάζει να ισχύει το μοντέλο πολιτισμικής 

ενσωμάτωσης του Berry (1997), σύμφωνα με το οποίο οι γηγενείς μαθητές χρησιμοποιούν την 

στρατηγική του διαχωρισμού (separation), στην οποία δεν δέχονται την αλληλεπίδραση με άτομα 

έξω από τη δική τους κουλτούρα. Με αυτό τον τρόπο  ενισχύονται οι αναφορές, που γίνονται γύρω 
από τις δυσκλίες ένταξης των αλλοεθνών που αποτελούν τη μειονότητα στην κοινωνία της τάξης. 
Είναι ευδιάκριτο έτσι, το αίσθημα μισαλλοδοξίας  απέναντι στο ξένο και η έντονη ρατσιστική τους 

στάση μιας και δεν έχουν συνηθίσει τη διαφορετικότητα στο χώρο τους που είναι έτσι κι αλλιώς 
ανύπαρκτη για αυτούς.  

Παρακάτω, στον πίνακας 5 παρουσιάζεται η κοινωνιόμητρα με τις αρνητικές επιλογές 
συμμαθητών/τριών. Οι μαθητές/τριες ψηφίζουν αρνητικά τους συμμαθητές/τριες τους εκεί που 
κατευθύνεται το βέλος. 

 
Πίνακας 5: Κοινωνιόμητρα αρνητικών επιλογών Ε΄1 

 

 

Παρατηρείται και πάλι πως τα κορίτσια δίνουν και παίρνουν αρνητικές επιλογές μεταξύ τους, 
αντίθετα με τα γηγενή αγόρια που δεν αλληλοψηφίζονται αρνητικά, με εξαίρεση το γηγενή μαθητή 

με αριθμό 6. Επιπλέον τα κορίτσια δε δίνουν αρνητικές  ούτε θετικές επιλογές στους αλλοεθνείς 
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συμμαθητές τους με αριθμό 23 και 24 ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να τηρούν μια στάση αδιαφορίας 
απέναντι τους. Τέλος επιλέγουν τους μαθητές διπλής καταγωγής με αριθμό 10 και 20, αφού 
προτιμούν να απορρίψουν κάποιαν άλλη συμμαθήτριά τους. Η εικόνα αυτή, ενισχύει την άποψη πως 

ανάμεσα στα κορίτσια υπάρχουν αντιπάθειες και ίσως κάποιος ανταγωνισμός, ενώ στα γηγενή 
αγόρια επικρατεί η ομαδικότητα και η αμοιβαιότητα. 

Όσον αφορά τους μαθητές 10 και 20, που είναι διπλής καταγωγής, έχουν δηλαδή τον ένα γονιό 
ξένο και ένα Κύπριο, κανείς δε θα μπορούσε να τους χαρακτηρίσει  ως ανεπιθύμητους, μιας και οι 
δύο αρνητικοί ψήφοι που πήραν ήταν ελάχιστοι, στο σύνολο των 24 μαθητών της τάξης. Αυτό βέβαια 

πιθανόν να οφείλεται και στο γεγονός ότι οι μαθητές αυτοί φοιτούν  μαζί με τους υπόλοιπους 
συμμαθητές/τριες τους 5 χρόνια στην ίδια τάξη. Δηλαδή από την πρώτη τάξη του δημοτικού . 

Μάλιστα ο ένας εκ τον δύο γεννήθηκε στην Κύπρο. Έτσι οι συμμαθητές/τριες, έχουν συνηθίσει την 
παρουσία τους, ενώ επίσης δεν αποτελούν περίπτωση καινούριου μαθητή ή «ξένου» στην τάξη. Όπως 
αναφέρει εξάλλου ο Fenoll Aparicio (2017) σε έρευνα του που αφορούσε τους μετανάστες στις ΗΠΑ, 

τα παιδιά που φθάνουν σε νεότερες ηλικίες στη χώρα εισδοχής, μπορούν πιο εύκολα να κάνουν 
φίλους και να εξοικειωθούν καλύτερα με τα σχολεία. 

Ο πίνακας 6 που ακολουθεί παρουσιάζει τον συγκεντρωτικό πίνακα με τις θετικές ή αρνητικές 
αποδοχές των μαθητών/τριών μέσα στην τάξη από τους συμμαθητές/τριες τους. 

 
Πίνακας 6: Συγκεντρωτικκός πίνακας καταγραφής αρνητικών και θετικών αποδοχών των μαθητών της  Ε΄1 

 

 

 

Εδώ παρουσιάζεται πιο έντονα το φαινόμενο διχασμού ανάμεσα στα κορίτσια, που αναφέρθηκε 
πιο πάνω. Οι θετικές και αρνητικές αποδοχές τους είναι διασκορπισμένες και κυμαίνονται μεταξύ 2 

– 4 συνολικά. Η μαθήτρια με αριθμό 5, αποτελεί τη θετική επιλογή των πολλών. Αντίθετα η μαθήτρια 
με αριθμό 19, φαίνεται να είναι ανεπιθύμητη. Βέβαια η συγκεκριμένη μαθήτρια με αριθμό 19 
αποτελεί περίπτωση καινούριας μαθήτριας, η οποία δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις νέες γι’ 

αυτή συνθήκες του σχολείου, παρόλο που έχει κυπριακή καταγωγή. 
Οι δυσκολίες ένταξης των μεταναστών μαθητών/τριών, καθώς και οι προβληματικές σχέσεις 

μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον υπάρχουν σε διάφορες μορφές και καταγράφονται στην 
έρευνα διδακτορικής μελέτης που έγινε σε συγκεκριμένα σχολεία της Πάφου. Κάθε τάξη μάλιστα 
έχει να περιγράψει μια ξεχωριστή και ίσως πρωτόγνωρη περίπτωση μαθητών/τριών οι οποίοι δεν 

αποδέχονται την ετερογένεια στην τάξη. Στη συνέχεια του άρθρου μιας και η έκταση είναι 
περιορισμένη, είναι προτιμότερο να αποτυπωθεί η σταδιακή αλλαγή της στάσης και συμπεριφοράς 

των μαθητών/τριών όπως αυτή φάνηκε να εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια εργαστηριακών 
μαθημάτων, στα πλαίσια του μαθήματος της μουσικής. 

Η έρευνα της παρατήρησης, λοιπόν, ήταν ένα ακόμα εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την 

αποτύπωση της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών στο μάθημα της μουσικής. Για καλύτερη 
αποτύπωση της συμπεριφοράς μαθητών/τριών, ένας καλά εκπαιδευμένος παρατηρητής, συμπλήρωνε 
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τα σχετικά έντυπα παρατήρησης. Η βιντεογράφηση, επίσης, των μαθημάτων κρίθηκε αναγκαία μιας 
και πολλές χρήσιμες πληροφορίες πιθανόν να χάνονταν μέσω του ανθρώπινου παράγοντα.  

Στη συνέχεια περιγράφεται ένα από τα μαθήματα στο οποίο χρησιμοποιήθηκε η έρευνα της 

παρατήρησης και αφορά την τάξη Ε΄2, στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου. Σκοπός ήταν οι 
μαθητές/τριες να έρθουν αντιμέτωποι με παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες χώρες. Τελικός 

στόχος ήταν να εκτελέσουν ορχηστρικά και χορωδιακά τα τραγούδια, ενοποιημένα σε μορφή ποτ 
πουρί, δημιουργώντας έτσι ένα καλά ενορχηστρωμένο πολυπολιτισμικό τραγούδι. 

Στο πρώτο μάθημα λοιπόν (21/3/17), μαθητής της Ε΄2, πρότεινε συγκεκριμένο τραγούδι από 

την Πολωνία με τίτλο «Zasiali górale», (https://www.youtube.com/watch?v=WV57FDY8tBs).  
Αυτός μετάφρασε και εξήγησε τα λόγια μόνο στην εκπαιδευτικό. Όταν όμως του ζητήθηκε να το 

παρουσιάσει στους υπόλοιπους συμμαθητές/τριες του, αρνήθηκε γιατί δεν ήθελε να τον ακούσουν , 
μήπως και τον κοροϊδέψουν, όπως είπε. 

Από τη μια κατακλυζόταν με συναισθήματα χαράς και ενθουσιασμού που θα ακουγόταν το 

τραγούδι του στην τάξη. Ήθελε να εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια τα λόγια του τραγουδιού και να 
τραγουδήσει τη μελωδία ακριβώς «μη γίνει κάποιο λάθος». Από την άλλη όμως ντρεπόταν και τον 

διακατείχε ο φόβος «μην τον κοροϊδέψουν οι συμμαθητές του». Όπως είπε και ο γνωστός λογοτέχνης 
Αμιν Μαλούφ, «το βλέμμα των άλλων μας καθορίζει, μας φυλακίζει ή μας ελευθερώνει» (ΙΜΕΠΟ, 
2007). 

Στο πρώτο άκουσμα του Πολωνικού τραγουδιού, οι μαθητές/τριες, γελούσαν ασταμάτητα αφού 
δεν καταλάβαιναν τίποτα από αυτά που άκουσαν, ενώ επίσης η γλώσσα στην οποία ήταν γραμμένο 

το τραγούδι ακουγόταν στα αυτιά τους παράξενη. Αστειευόντουσαν συνεχώς, και κορόιδευαν 
σχολιάζοντας το τραγούδι. 

Στη συνέχεια, όταν τους ζητήθηκε να επαναλαμβάνουν τους στίχους μετά τη δασκάλα, αυτοί 

σκόπιμα άλλαζαν τις λέξεις για να ακούγονται ακόμα πιο αστείες. Μάλιστα κάποιοι μαθητές από τα 
αγόρια, άρχισαν να βαριούνται και να φωνάζουν προς την εκπαιδευτικό: « Άτε κυρία μα ντάμπου 
ήρθαμε τωρά να κάνουμε», «μάθε μας τίποτε άλλο καλύτερο, που να αξίζει». Άλλος, είπε 

χαρακτηριστικά κυρία ο …(όνομα μαθητή)… ξέρει Πολωνικά, να μας το τραγουδήσει τζαι κανεί».  
Έτσι η διδασκαλία του συγκεκριμένου τραγουδιού διακόπηκε με σκοπό να ηρεμήσει το κλίμα στην 

τάξη.  
Τα έντυπα 1α και 1β που ακολουθούν, περιγράφουν τις συμπεριφορές που έδειξαν σε διάστημα 

10 λεπτών, ομάδα ελληνοκύπριων μαθητών και ομάδα που αφορά αλλοδαπούς μαθητές, από την Ε΄2 

όταν άκουσαν για πρώτη φορά το τραγούδι από την Πολωνία. Η συμπλήρωση των εντύπων, έγινε με 
τη βοήθεια παρατηρητή και βιντεοκάμερας. Κάθε 15 δευτερόλεπτα, καταγραφόταν οι αντιδράσεις 

τους. 
 

Έντυπο 1.α.  παρακολούθησης πρώτης παρουσίασης τραγουδιού (Ελληνοκύπριος)  

 
 
Το πιο πάνω έντυπο περιγράφει συμπεριφορά από Ελληνοκύπριους. Παρατηρείται πως τα 

πρώτα τρία λεπτά, όταν οι μαθητές/τριες από την Κυπρο ακούνε για πρώτη φορά το τραγούδι γελούν 
ασταμάτητα. Στο σημείο που σταματούν να γελούν η εκπαιδευτικός προσπαθεί να τους ηρεμήσει. 

Επίσης εκεί που οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στο μάθημα τραγουδώντας, κάποιοι/οιες από τους/τις 
συμμαθητές/τριες συνεχίζουν να γελούν. Στο τέλος αδιαφορούν και δεν συμμετέχουν. 
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Είναι φανερό πως η  διαφορετική γλώσσα  τους προκαλεί γέλιο. Νιώθουν επίσης αμηχανία 
γιατί ήρθαν αντιμέτωποι με κάτι που τους/τις δυσκολεύει και έτσι προσπαθούν να αμυνθούν με αυτό 
τον τρόπο στη δυσκολία. Αισθάνονται, πως ποτέ δε θα καταφέρουν να το τραγουδήσουν και έτσι 

αδιαφορούν για το μάθημα που άλλωστε δεν είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. Οι 
μαθητές/τριες αυτοί δεν έμαθαν να δείχνουν σεβασμό απέναντι στη ξένη κουλτούρα γι’ αυτό  

συμπεριφέρονται στην ομάδα όλοι με τον ίδιο τρόπο. 
Το έντυπο 1.β. στο σχήμα 11, αφορά δύο αλλοεθνείς μαθητές, της ίδιας τάξης, Ε΄2. 

Παρατηρούμε ότι και σε αυτή την ομάδα οι μαθητές την περισσότερη ώρα γελούν και κοροϊδεύουν. 

Είναι λοιπόν και γι’ αυτούς το μάθημα διαφορετικό από τα συνηθισμένα, ενώ επίσης το τραγούδι 
που αισθάνονται διαφορετικό και ξένο και δυσκολεύονται να τραγουδήσουν.  

 
Έντυπο 1.β.  παρακολούθησης πρώτης παρουσίασης τραγουδιού (Αλλοεθνής)  

 

 
 
Ακολούθησε μάθημα με περιεχόμενο διδασκαλίας ενός πολύ γνωστού παραδοσιακού 

Κυπριακού τραγουδιού της «Τηλλυρκώτισσας» (https://www.youtube.com/watch?v=N8trFyXrylg). 
Το τραγούδι ήταν γνωστό στα Κυπριόπουλα, ίσως από τους γονείς, ή ακόμα και από διάφορες 

παραδοσιακές εκδηλώσεις ή πανηγύρια που συνηθίζονται να γίνονται στα χωριά.  Οι μαθητές/τριες 
ήξεραν να τραγουδούν μόνο τα πρώτα λόγια του τραγουδιού. Κάποιοι/οιες μάλιστα τραγουδούσαν 
μηχανικά και έλεγαν λανθασμένα τις λέξεις αφού όταν ρωτήθηκαν να πουν για πιο θέμα μιλάει το 

τραγούδι  ή τι ακριβώς λένε οι στίχοι, ούτε οι ίδιοι/ιες δεν ήξεραν να απαντήσουν. 
Ζητήθηκε, εκεί που δεν ήξεραν τα λόγια να επαναλαμβάνουν μετά τη δασκάλα. Κάποιοι/οιες 

συμμετείχαν προσπαθώντας να είναι σωστοί. Άλλοι συνέχισαν να γελούν, να κοροϊδεύουν και να 
συζητούν μεταξύ τους για το περιεχόμενο του μαθήματος. Έπειτα ακολούθησε έντονος διάλογος με 
την εκπαιδευτικό, αφού αρκετοί, άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι τα λόγια της Τηλλυρκώτισσας ήταν 

ακόμη πιο δύσκολα και παράξενα από το τραγούδι της Πολωνίας, μιας και το Κυπριακό τραγούδι 
είναι γραμμένο σε ιδιόμορφη κυπριακή διάλεκτο (τα κορακίστικα). Αφέθηκε έτσι αρκετός χρόνος 

ώστε να συνειδητοποιήσουν τι έγινε και να προβληματιστούν γύρω από το θέμα της ετερογένειας. 
Στο επόμενο μάθημα, κάποιοι/οιες μαθητές/τριες, ζήτησαν αυθόρμητα  να ξανακούσουν από 

την αρχή και να τραγουδήσουν το τραγούδι από την Πολωνία. Άλλοι πάλι, γελώντας, ζήτησαν την 

Τηλλυρκώτισσα. 
Εκτελέστηκαν και τα δύο τραγούδια, όπως έτσι ζητήθηκε. Αυτή τη φορά το άκουσμα των δύο 

τραγουδιών έγινε με θετικότερη διάθεση. Μάλιστα κάποιοι/οιες προσπάθησαν να τραγουδήσουν 
φράσεις που θυμόντουσαν από το προηγούμενο μάθημα. Στη συνέχεια, θεωρήθηκε αναγκαία η 
επεξεργασία και επεξήγηση των στίχων, των τραγουδιών. Η εκπαιδευτικός εξήγησε ότι κάποτε σε 

διάφορα χωριά της Κύπρου, οι άνθρωποι, έγραφαν ερωτικά τραγούδια στα κορακίστικα, για να μην 
καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι τι λένε. Επεξηγήθηκε ο ιδιαίτερος τρόπος γραφής της διαλέκτου και 

σύντομα εκδηλώθηκαν επιφωνήματα ενθουσιασμού. Έπειτα, ο μαθητής από την Πολωνία εξήγησε 
και είπε πως στα παραδοσιακά τραγούδια της χώρας του, συνήθως περιγράφονται οι καθημερινές 
δραστηριότητες των κατοίκων της παλιάς εποχής. Έτσι, και το συγκεκριμένο τραγούδι, αναφέρεται 
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στις ασχολίες των Πολωνών και τις συνήθειες που είχαν οι κάτοικοι κατά τη διάρκεια της εποχής της 
φυτείας των σιτηρών τους.  

Έγινε τέλος μια σπουδαία παρατήρηση από όλους. Ότι τα παραδοσιακά τραγούδια κάθε χώρας, 

κάποτε, γράφονταν για να αποτυπώσουν τις σκέψεις των δημιουργών τους ή να περιγράψουν την 
καθημερινότητα τους. Είχαν βαθιές ρίζες και διασώθηκαν μέσα από την παράδοση. Γι’ αυτό το λόγο 

πρέπει να τα ακούμε για να μαθαίνουμε την παράδοση μας. Να τα σεβόμαστε, και να τα μεταδίδουμε  
και εμείς στις επόμενες γενιές, ή ακόμα με περηφάνια να τα παρουσιάζουμε μπροστά σε  άλλους 
πολιτισμούς. 

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές/τριες άρχισαν να αποδέχονται τα δύο τραγούδια και να 
συγκεντρώνονται  στο μάθημα. Ο ενθουσιασμός ήταν τόσο μεγάλος που σταδιακά  ζήτησαν και 

έμαθαν να παίζουν και να τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες χώρες. Αργότερα σε 
ημερίδα του σχολείου που οργανώθηκε κατά του ρατσισμού, οι μαθητές/τριες παρουσίασαν τη 
δουλειά τους σε επίτιμους καλεσμένους, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

 
Σχήμα 12: Φωτογραφία από συμμετοχή των μαθητών σε ημερίδα κατά του Ρατσισμού 

 
 

Μια άλλη επίσης σημαντική περίπτωση ρατσιστικής συμπεριφοράς και μη αποδοχής της 
ετερογένειας διαδραματίστηκε ανάμεσα σε μαθητές κατά τη διάρκεια της έρευνας και αξίζει να τύχει 
σχολιασμού και προβληματισμού. Αφορά μαθητή της Β΄2 του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Γεροσκήπου, 

με καταγωγή τη Συρία. Ο μαθητής αυτός παρόλο που χαρακτηρίστηκε από διάφορους 
εκπαιδευτικούς ως έξυπνος και χαρισματικός, εντούτοις, οι απαντήσεις που έδωσαν τα 

κοινωνιομετρικά τεστ, τον παρουσιάζουν ως ένα ανεπιθύμητο μαθητή στην τάξη. Αναφορές μάλιστα 
γύρω από τη συμπεριφορά του στην τάξη ή το διάλειμμα φανερώνουν να είναι ενοχλητικός και 
άτσαλος. Προσπαθεί με επιμονή και ετσιθελισμό να γίνει αποδεχτός στους/στις συμμαθητές/τριες 

του. Αυτοί/τές αρνούνται να τον εντάξουν σε ομάδες δραστηριοτήτων του σχολείου, αρνούνται να 
τον  κάνουν παρέα, και δεν τον εντάσσουν στην ομάδα τους. 

Τα δεδομένα της έρευνας αρχίζουν να αλλάζουν και να φαίνονται διαφορετικά, όταν σε 
συγκεκριμένο μάθημα της μουσικής, ζητήθηκε από τους/τις μαθητές/τριες να κατασκευάσουν 
αυτοσχέδια μουσικά όργανα τα οποία θα χρησιμοποιούσαν για την παρουσίαση του τραγουδιού «η 

Λιλίκα». Ο μαθητής από τη Συρία κατασκεύασε το δικό του μουσικό όργανο που προκάλεσε 
ιδιαίτερη εντύπωση στους συμμαθητές/τριες του. Οι περισσότεροι από αυτούς ήθελαν να το 

χρησιμοποιήσουν για λίγο και ο μαθητής τους το πρόσφερε φυσικά  με μεγάλη χαρά. Έπειτα από 
αυτό μαθήτρια κυπριακής καταγωγής, με δική της πρωτοβουλία, ζήτησε να παίξει το τραγούδι στην 
κιθάρα της δασκάλας, γιατί όπως είπε είχε εκπαιδευτεί από τη μητέρα της στο συγκεκριμένο 
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τραγούδι. Έτσι λοιπόν και έγινε. Οι μαθητές/τριες της Β΄2, με  αυτοσχέδια κρουστά όργανα, 
συνόδεψαν τη δασκάλα στο πιάνο και τη συμμαθήτριά τους στην κιθάρα. Το γεγονός αυτό 
προκάλεσε το ενδιαφέρον όλων. Ήταν επίσης η αιτία που ο μαθητής από τη Συρία στο επόμενο 

μάθημα έμαθε επίσης το τραγούδι «Λιλίκα» στην κιθάρα του πατέρα του και ζήτησε και αυτός να 
παρουσιάσει το τραγούδι στην τάξη. Στη φωτογραφία που ακολουθεί, αριστερά, η κυπριοπούλα 

παίζει κιθάρα, ενώ ταυτόχρονα δεξιά ο μαθητής από την Συρία και οι υπόλοιποι μαθητές/τριες που 
φαίνονται στα θρανία συνοδεύουν με τον αυλό. 

 
Σχήμα 13: Φωτογραφία από τους μαθητές Β΄ 2 στην εκτέλεση του τραγουδιού «Λιλίκα»  

 

 

Το αποτέλεσμα καταχειροκροτήθηκε από όλους. Ο ενθουσιασμός των μαθητών ήταν μεγάλος 
και η έκπληξη της δασκάλας και του παρατηρητή απρόσμενη. 

Επιπρόσθετα, οι πιο κάτω αναφορές του παρατηρητή αφορούν σε μάθημα που έγινε στις 

7/6/2017, στην τάξη Β΄2. Η ημερομηνία αυτή πλησιάζει το τέλος της έρευνας, μιας χρονικής στιγμής 
στην οποία οι μαθητές/τριες φαίνεται να αποδέχονται ακούσματα από διαφορετικούς πολιτισμούς, 

κάτι που δεν ήταν δυνατόν να παρατηρηθεί στην αρχή της πορείας της έρευνας και διδασκαλίας. 
«Βρισκόμαστε στο Β΄2. Η δασκάλα παρουσίασε βίντεο με μουσική από διαφορετικές χώρες 

και εξηγώντας την ιστορία των τραγουδιών ζήτησε τα σχόλια των παιδιών για όλα τα ακούσματα. 

Τα σχόλια της συγκεκριμένης τάξης ήταν στην πλειοψηφία τους θετικά, και τα παρουσίαζαν με 
ενδιαφέρον και ευχαρίστηση. Έτσι φάνηκε στην πορεία των μαθημάτων πως  η συγκεκριμένη τάξη 

μετακινήθηκε από την αρνητική αξιολόγηση των ξένων τραγουδιών στη θετική. Τα παιδία στη 
συνέχεια ζήτησαν να τραγουδήσουν τα κομμάτια ομαδικά. Περιττό να αναφερθεί ότι  σε γενικές 
γραμμές παρατηρήθηκε πολύ καλή συνεργασία από όλα τα παιδιά σε όλες τις ομάδες. 

Επιπρόσθετα ένα παιδί με μεταναστευτική βιογραφία, το οποίο στις πρώτες συναντήσεις είχε 
φανεί να μην αποτελεί μέλος της «παρέας» των παιδιών,  στη συγκεκριμένη συνάντηση δέχτηκε από 

τους συμμαθητές/τριες έντονη υποστήριξη. Το ίδιο το παιδί στη συνέχεια φάνηκε να ανοίγετε 
περισσότερο επικοινωνιακά και να συμμετέχει αρμονικά στην ομάδα. Η μεγάλη αλλαγή 
παρατηρήθηκε κυρίως μετά την παρουσίαση και εκτέλεση Κυπριακού τραγουδιού που έμαθε στο 

σπίτι του στην κιθάρα.» 
Η αποδοχή των μεταναστών μαθητών/τριών μέσα σε τάξεις διαπολιτισμικού χαρακτήρα, όπως 

αυτή της Β΄2, καθώς και η σταδιακή αλλαγή στη στάση των μαθητών/τών απέναντι στο ξένο γίνεται 

αντιληπτή και στα μάτια του παρατηρητή. Ακολουθώντας λοιπόν τόσο τις  σημειώσεις όσο και τις 
λεκτικές παρατηρήσεις του αδιαμφισβήτητα ενισχυτικού ρόλου του παρατηρητή στην παρούσα 

εργασία θα υποστήριζε κανείς πως είναι σημαντική και αναντίλεκτη  η συμβολή της μουσικής στο 
ψυχικό κόσμο των παιδιών, τα αποτελέσματα της οποίας είναι εμφανή έστω και για αυτό το μικρό 
χρονικό διάστημα συμμετοχής του στην έρευνα. 
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Τέλος, θα ήταν παράληψη αν στο παρόν άρθρο, απουσίαζε η σύγκριση ανάμεσα σε  
κοινωνιομετρικούς πίνακες που έγιναν στην αρχή και το τέλος της έρευνας. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται πίνακες που αφορούν τις παρατηρήσεις που έγιναν στην τάξη Ε΄1. Είναι η τάξη με 

τη λιγότερη αλλαγή στάσης απέναντι στην ετερογένεια. 
 

Πίνακας 7: Συγκριτικός πίνακας κοινωνιομέτρησης των επιλογών των μαθητών της Ε΄1 στην αρχή και στο τέλος της έρευνας  
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Σε γενικές γραμμές θα δούμε πως οι κοινωνιομετρικές κατηγορίες των μαθητών/τριών στις οποίες 
κατατάχτηκαν μαθητές/τριες  στην αρχή, δεν έχει διαφοροποιηθεί. Αυτό που έκδηλα αλλάζει, είναι 
το σύνολο των θετικών ή αρνητικών επιλογών που παίρνει ο καθένας. Εστιάζοντας την προσοχή 

κυρίως στους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, φαίνεται πως οι επιλογές αλλάζουν και η 
διαφορά είναι μεγάλη. Μάλιστα αλλάζει βαθμίδα και  η κατηγορία στην οποία κατατάσσονται πλέον. 

Ο μαθητής με αριθμό 23, από 6 αρνητικές επιλογές και 1 θετική, στο τέλος παίρνει 2 αρνητικές 
επιλογές και μία θετική. Έτσι από απορριπτόμενος μαθητής κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία του 
ΜΟ. 

Ο μαθητής με αριθμό 24, από μια θετική και 6 αρνητικές επιλογές, στο τέλος παίρνει μια θετική και 
2 αρνητικές επιλογές, ενώ επίσης αλλάζει κοινωνιομετρική κατηγορία. Από απορριπτόμενος 

εντάσσεται στην κατηγορία του ΜΟ. 

5. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, όπως διαφάνηκε στην έρευνα, ένας μαθητής/τρια με χαμηλή δημοτικότητα 

ή επιθετικό χαρακτήρα θα μπορούσε να αναδειχθεί σταδιακά μέσα σε κάποια ομάδα, λόγω μιας 
ικανότητας ή δεξιότητας που μπορεί να διαθέτει. Αυτό φαίνεται καθαρά στην περίπτωση του μαθητή 

της Β΄2, με καταγωγή από τη Συρία, όπου κατακλυζόταν καθημερινά με καταγγελίες και πάντα τον 
απέρριπταν στις ομάδες. Οι χειρονακτικές του όμως δεξιότητες και η ικανότητά του στην κατασκευή 
αυτοσχέδιων οργάνων, παράλληλα με το ταλέντο του στη μουσική, ενθουσίασε απρόσμενα τους/τις 

συμμαθητές/τριες του. Αυτοί με τη σειρά τους αναθεώρησαν τις απόψεις τους για τον ενοχλητικό 
του χαρακτήρα, ενώ στην συνέχεια προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν χρησιμοποιώντας το μουσικό 

του όργανο. Η επιτυχία αυτή έχει αποδοθεί στην ευκαιρία που του δόθηκε μέσα από το μάθημα της 
μουσικής. 

Επίσης, μαθητές/τριες, που συνήθως αδιαφορούσαν για το σχολείο και είχαν χαμηλές επιδόσεις 

στα μαθήματα παρουσίασαν αλλαγή στον τρόπο και τη συμπεριφορά τους ενώ παράλληλα μεγάλωσε 
το ενδιαφέρον τους για το σχολείο αφού μεσα από  μάθημα της μουσικής και μέσα από τον ενεργό 
τους ρόλο στα ρυθμικά παιχνίδια, και την επαφή τους με μουσικά όργανα, δοκίμασαν με επιτυχία τις 

δυνάμεις τους. 
Παράλληλα, φάνηκε πως μέσα από ένα τραγούδι οι μαθητές/τριες μπορούν να παίξουν, να 

διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν, να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν στάσεις και 
συμπεριφορές ώστε να συμβάλουν εποικοδομητικά σε μια ομοιόμορφη δημιουργία, στηριζόμενοι 
στις δικές τους δυνάμεις. 

Επίσης, μέσα από το μάθημα της μουσικής, μικροί και μεγάλοι πέτυχαν επιτεύγματα που στο 
παρελθόν δεν πίστευαν ότι ήταν ικανοί να πετύχουν. Η εκμάθηση τραγουδιών σε διαφορετική 

γλώσσα, καθώς και η επεξεργασία ρυθμικών μοτίβων και ρυθμών από διαφορετικούς πολιτισμούς, 
που έπαιξαν στα όργανα του σχολείου, βοήθησε στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Παράλληλα, η 
ευκαιρία αυτή που τους δόθηκε βοήθησε ώστε να προβούν στον απαραίτητο αναστοχασμό για την 

αξία της ταυτότητας που έχει ο κάθε άνθρωπος από όπου κι αν κατάγεται. 
Φαίνεται τελικά, πως η αλληλεπίδραση των μαθητών μέσω της μουσικής, ξεπερνάει τα 

πολιτισμικά, γλωσσικά, θρησκευτικά και εθνικά σύνορα και προάγει τον αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα 
τους, αλλά και την ενδυνάμωση των άλλων.  Έτσι, ενισχύεται η θεωρία του Berry (1997), που 
αναφέρει ότι, τα πολυπολιτισμικά προγράμματα των σχολείων μπορούν να αποτελέσουν πηγή 

κοινωνικής υποστήριξης και στη συνέχεια να συντελέσουν στην ανίχνευση και αντιμετώπιση των 
ατομικών δυσκολιών στα πλαίσια της ψυχολογικής ενσωμάτωσης. Ιδιαίτερα ένα καλά 

προγραμματισμένο σχολικό μουσικό προγράμματα (μάθημα μουσικής), μπορεί να αποτελέσει πηγή 
κοινωνικής υποστήριξης για γηγενής και μετανάστες με την προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στην 
προώθηση πνεύματος συνεργασίας μέσα στην τάξη και δημιουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον 

συνεργασίας, στο οποίο η τάξη παίρνει το ρόλο της συναινετικής κοινότητας και της ομαδικής 

συνεργασίας (Weberet al,1993 in Frankenbergetal, 2014). 
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ΤΟ ΨΕΥΔΟ-ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ.  
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 

Τζιάρας Κωνσταντινος/  

Ιστορικός, Διδάκτορας Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ  

 
 

Περίληψη  

Το 1983 ο Woody Allen στο «Zelig» εισηγήθηκε το χιουμοριστικό ντοκιμαντέρ 
(mockumentary) ως είδος εμπνέοντας αρκετές ανάλογες προσπάθειες. Πλάνα αρχείου, συνεντεύξεις 

ειδικών επιστημόνων, μουσική του Μεσοπολέμου επιστρατεύτηκαν για να ενσωματωθεί το 
φανταστικό στο πραγματικό σε ένα παιχνίδι της μυθοπλασίας και της σάτιρας με την ιστορία σε 
ντοκουμενταρίστικη αφήγηση. Η σχέση της Ιστορίας με την αλήθεια είναι θεμελιακό ζητούμενο για 

τους επαγγελματίες ιστορικούς, ερευνητές και δασκάλους. Πρόκειται για ανθρώπους που συμπαθούν 
την Ιστορία και περνούν ευχάριστα διαβάζοντας και συζητώντας σχετικά. Το μάθημα της Ιστορίας, 

συχνά, όμως δεν θεωρείται συμπαθητικό, ιδιαίτερα σε ομάδες μαθητικού πληθυσμού στα όρια της 
σχολικής αποτυχίας ή σε άλλους, που είχαν απωθηθεί από το σχολείο πριν χρόνια. Η συγκεκριμένη 
εισήγηση παρουσιάζει δείγματα του τρόπου και της μεθόδου αλλά και τα συμπεράσματα από δύο 

παραδείγματα ψευδο-ντοκιμαντέρ τα οποία δημιουργήθηκαν από ομάδες μεταναστών μαθητών και 
υπό απεξάρτηση χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών. Οι παρεμβάσεις εκτιμήθηκε ότι λειτούργησαν 

ως καλές πρακτικές, κυρίως γιατί η ώρα της ιστορίας μετατράπηκε σε μια συνάντηση ενδιαφέρουσα, 
χαρούμενη και θορυβώδη. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψευδο – ντοκιμαντέρ, ιστορία, διδακτικής της ιστορίας, δίγλωσσοι μαθητές, 
πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και εκπαίδευση, καλές πρακτικές.  

1. Εισαγωγή: Η Ιστορία και η σημασία της 

Ο Marc Bloch, σπουδαίος Γάλλος ιστορικός, ιδρυτής της Σχολής οικονομικής και κοινωνικής 
ιστορίας των Annales λίγο πριν τουφεκιστεί στη Λυών τον Ιούνιο του 1944 για τη συμμετοχή του 

στην Αντίσταση ξεκινούσε την εισαγωγή του έργου του «Απολογία για την Ιστορία: Το επάγγελμα 
του ιστορικού» με ένα ερώτημα διατυπωμένο από τον γιο ενός συναδέλφου του: «Πες μου, λοιπόν 

μπαμπά, ποια είναι η χρησιμότητα της Ιστορίας;». Ο Bloch σημείωνε ότι η εσωτερική ταραχή που 
συνοδεύει μια τέτοιας αμεσότητας ερώτηση αφορά την αιφνίδια στιγμιαία αμφιβολία και τους 
εσωτερικούς, υπαρξιακούς λογαριασμούς που καλείται να διαχειριστεί κάθε έμπειρος, παλιός 

τεχνίτης για το, αν ανάλωσε τη ζωή του σοφά. Ως τεχνίτης σε αναστοχασμό, διωκόμενος στο πλαίσιο 
του πολέμου και αποκομμένος από εργαλεία και πηγές, o έμπειρος ακαδημαϊκός επιχειρούσε να 

εξηγήσει τη χρησιμότητα του επαγγέλματος στη σύνδεσή του με το παρόν. Η ιστορική σκέψη, η 
ιστορική έρευνα ξεκινά - υπογράμμιζε - από τη σύγχρονη πραγματικότητα και «πηγαίνει προς τα 
πίσω», καλείται να συλλάβει τους μηχανισμούς και τις παραμέτρους που διαμόρφωσαν ένα σύγχρονο 

πρόβλημα. Πρόκειται για μια διανοητική εργασία που γοητεύει τη νόηση αλλά και το συναίσθημα. 
Συνδέεται με την περιέργεια, τη μαγεία του αγνώστου, την ανακάλυψη και τη γνώση, τη δίψα για 

κατανόηση, την ψυχαγωγία (1994: 7-49).  
Αρκετά χρόνια αργότερα, ο John Lewis Gaddis, καθηγητής στρατιωτικής και ναυτικής ιστορίας 

στο Πανεπιστήμιο του Yale, επίσης σε στιγμές αναστοχασμού, στο βιβλίο του «Το τοπίο της 

Ιστορίας», επιστράτευσε πλήθος συναρπαστικών παραδειγμάτων και παραβολών από την 
καθημερινή εμπειρία, τον αθλητισμό, την τέχνη, κυρίως τη ζωγραφική και το σινεμά, σχετικά με τους 

τρόπους θέασης, ερμηνείας, αναπαράστασης και κατανόησης του ιστορικού παρελθόντος. (2019). 
Το πάθος και ο ενθουσιασμός είναι στοιχεία που μεταφέρονται από την ανάγνωση και άλλων 
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σχετικών βιβλίων μεθοδολογίας και ιστοριογραφίας ή τη συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια. Μάλλον 
οι συζητήσεις αυτές αφορούν, όμως, όσους θεωρούν ήδη ότι η ιστορία είναι συναρπαστική. Αν το 
«πρωταρχικό καθήκον του ιστορικού είναι να είναι ειλικρινής», όπως υπογράμμιζε ο Bloch (1994: 

36), θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι μάλλον η ιστορία δεν είναι συναρπαστική για όλους ή - 
επικεντρώνοντας στην εκπαιδευτική πράξη - οπωσδήποτε δεν αποτελεί αγαπημένο μάθημα για μια 

σημαντική μερίδα του μαθητικού πληθυσμού. 
Οι παραπάνω σκέψεις και αναφορές στη σημασία, τη χρησιμότητα και τη γοητεία της Ιστορίας, 

τίθενται βοηθητικά ως επιχείρημα ή ως υπενθύμιση, καθώς το ότι η Ιστορία ως μάθημα 

συμπεριλαμβάνεται συστηματικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δεν αποτελεί συνήθως 
επαρκή κινητοποιητικό παράγοντα για συμμετοχή και ενασχόληση ειδικά για μαθητές που 

βρίσκονται στα όρια της σχολικής αποτυχίας ή σε όσους έχουν απωθηθεί από το σχολείο πριν από 
χρόνια. Μετανάστες μαθητές και πρώην χρήστες συνήθως συγκαταλέγονται στα τμήματα του 
πληθυσμού με χαμηλό κοινωνικό κεφάλαιο, (Αλεξίου, 2009: 110-158) και στις ευάλωτες ομάδες 

(Κόνσολας, 2009), όπου σπάνια φτάνουν οι ιστορικές και κοινωνικά σημαντικές συνδέσεις του 
ειδικού με το γενικό ή οι παθιασμένες συζητήσεις για τη μέθοδο και τους τρόπους της Ιστορίας. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Η διδακτική της Ιστορίας, ο κινηματογράφος και το ψευδο-ντοκιμαντέρ 

Πώς μπορεί να μεταφερθεί αυτό το πάθος για την ιστορία; Μπορεί ο κινηματογράφος να 

αποτελέσει έναν τρόπο; Ταινίες μυθοπλασίας ή τεκμηρίωσης έχει επισημανθεί ότι αποτελούν 
θησαυρούς. (Encyclopedie de la Pleiade, 1988: 22). Ο Marc Ferro εργάστηκε συστηματικά για την 

ανάδειξη της σχέσης της Ιστορίας και του κινηματογράφου, της θέσης του φιλμ ως ιστορικού 
τεκμηρίου, (2001: 37-98) αλλά και ως αφηγηματικού τρόπου, για τη χρήση του κινηματογράφου στη 
διαμόρφωση της σχέσης με το ιστορικό παρελθόν, της ιστορικής συνείδησης, στην ενήλικη ζωή αλλά 

κυρίως στην παιδική ηλικία (Ferro, 2016).  
Σχεδιάζοντας παρεμβάσεις που αφορούν στην παιδική ηλικία και το μαθητικό, σχολικό 

περιβάλλον, μάλλον ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να μιλήσει κανείς για την Ιστορία είναι το 

παιχνίδι ή η παιγνιώδης διάθεση. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί κατά τη γνώμη μου ο Zelig. Τον 
τύπο του Zelig, ως ήρωα, χρησιμοποίησε το 1983 ο Woody Allen στο ομώνυμο έργο του με το οποίο 

εισηγήθηκε και το χιουμοριστικό ψευδο-ντοκιμαντέρ (mockumnetary) ως είδος, εμπνέοντας αρκετές 
ανάλογες προσπάθειες και αντιγραφές. Οι ξεκαρδιστικές μεταμορφώσεις του ήρωα σχετίζονται με 
την επιθυμία του να γίνει αρεστός στον άμεσο περίγυρό του και την ψυχωτική τάση του για απόλυτη 

προσαρμογή. Ο Zelig υιοθετεί τις ταυτότητες αλλά και την εμφάνιση των ισχυρότερων 
προσωπικοτήτων που τον περιβάλλουν σχολιάζοντας και σατιρίζοντας παράλληλα τον μεσοπολεμικό 

κόσμο της ανάπτυξης και της πτώσης. Η βιογραφία του «επικίνδυνου χαμαιλέοντα», ο οποίος γίνεται 
αντικείμενο ιατρικών πειραμάτων, τεχνικών ψυχοθεραπείας, εμπορικής εκμετάλλευσης μίσους, 
λατρείας και πάλι μίσους και ηθικής καταδίκης και ξανά λατρείας και αποθέωσης, επενδύεται με 

πλάνα αρχείου, εξαιρετικά εφευρετικό μοντάζ, συνεντεύξεις ειδικών επιστημόνων, μουσική του 
Mεσοπολέμου αλλά και μια ρομαντική ιστορία. Η μυθοπλασία και η σάτιρα εμπλέκονται με την 

ντοκουμενταρίστικη αφήγηση (Nichols, 2000: 99-113).  
Πρόσφατο και χαρακτηριστικό του είδους είναι το δημοφιλές mockumentary “Death to 2020”, 

ενώ παρόμοιες τεχνικές συναντάμε και στον τρόπο των Monty Python. Οι ταινίες τους δεν 

εγγράφονται στο συγκεκριμένο είδος, όμως χαρακτηρίζονται από την παιγνιώδη συνάντηση με την 
ιστορία. Η συνάντηση οφείλεται στις σχετικές σπουδές αρκετών και στο ίδιο πάθος όλων (McCabe, 

2003). Πιο σχετικός ο Terry Jones, ο οποίος υπήρξε και συγγραφέας σημαντικών βιβλίων σχετικά με 
την αρχαία και μεσαιωνική Ιστορία, αρκετά από τα οποία μετέφερε και σε σειρά επεισοδίων στην 
τηλεόραση (Jones, 2005, 2007). Δείγματα των παραπάνω αξιοποιήθηκαν ως εκπαιδευτικό υλικό για 

την προετοιμασία της παραγωγής των δύο μαθητικών ταινιών ψευδο-ντοκιμαντέρ σε δύο 
διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα. Οι πολλές ομοιότητες και διαφορές των πλαισίων, τις οποίες 
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εξετάζουμε παρακάτω, ισχυροποιούν τις σκέψεις και τα συμπεράσματα για τον τρόπο που το 
συγκεκριμένο είδος μπορεί να επιδράσει θετικά στην αύξηση της διάθεσης για εμπλοκή και ένταξη 
στη σχολική μαθησιακή διαδικασία μαθητών χωρίς υψηλό κίνητρο.   

2.2. Το ψευδο – ντομικαντέρ, ως εργαλείο. Οι δύο παραμβάσεις ως καλές πρακτικές: τα κίνητρα 

και οι στόχοι. 

Η πρώτη παρέμβαση με τίτλο «Τροία: αληθινές ιστορίες» δημιουργήθηκε στα πλαίσια του 
προγράμματος ΔΙΑΠΟΛΙΣ, στα τμήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας του 2ου Γυμνασίου Νέων 
Μουδανιών Χαλκιδικής το σχολικό έτος 2013 – 2014 και συμμετείχαν 25 μαθητές, 12 από την Α’ 

και 13 από τη Β’ Γυμνασίου, 22 αγόρια και 3 κορίτσια, με καταγωγή από την Αλβανία, Γεωργία, 
Βουλγαρία και Ρουμανία,. Τα παιδιά είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα ή είχαν έρθει στη χώρα σε μικρή, 

προσχολική ηλικία. Αν και η δυνατότητα επικοινωνίας στον προφορικό λόγο αξιολογούνταν 
συνήθως ως αρκετά ικανοποιητική, σοβαρές δυσκολίες εντοπίζονταν στην κατανόηση και παραγωγή 
του γραπτού λόγου αλλά και στη συνολική ανταπόκρισή τους στο σχολικό περιβάλλον και ιδίως στις 

ακαδημαϊκές απαιτήσεις. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν σχετίζονταν με την ελλειμματική 
διγλωσσία, καθώς δεν είχαν αναπτύξει ανάλογες δεξιότητες και στη μητρική τους γλώσσα, την 

ελλιπή δυνατότητα ενίσχυσης από το σπίτι, τα μη διαγνωσμένα μαθησιακά προβλήματα, τελικά την 
κοινωνική και ταξική τους καταγωγή. Τα προβλήματα αυτά εκδηλώνονταν στην προβληματική 
σχολική τους επίδοση και συμπεριφορά (Ιακώβου, 2014: 21-42, 102-156).  

 Η δεύτερη παρέμβαση υλοποιήθηκε στο Μεταβατικό Σχολείο του ΚΕΘΕΑ/ ΙΘΑΚΗ στη 
Θεσσαλονίκη το σχολικό έτος 2016-2017 με τίτλο «Η ατυχία της Μεγάλης Ιδέας: Ο λόγος στους 

ειδικούς». Συμμετείχαν τρεις μαθητές, υπό θεραπεία χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, σε 
προχωρημένο στάδιο της θεραπευτικής τους διαδικασίας, οι οποίοι δεν είχαν ολοκληρώσει τις 
σπουδές τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές του Μεταβατικού Σχολείου εντασσόμενοι 

στο καθεστώς των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών, λαμβάνουν ενισχυτική διδασκαλία από τους 
εκπαιδευτικούς του ΚΕΘΕΑ με στόχο την επανασύνδεσή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία, τη 
μαθησιακή τους κινητοποίηση αλλά και τη συμμετοχή τους σε κατατακτήριες/ απολυτήριες 

εξετάσεις. Η πολύχρονη αποχή από την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και η προβληματική φοίτηση, 
ως επακόλουθο ή σε συνδυασμό με τη χρήση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των μαθητών. Ο 

μαθητικός αυτός πληθυσμός διακρίνεται επίσης από την υψηλή συμμετοχή μεταναστών, την 
ανάπτυξη παραβατικής συμπεριφοράς, την απασχόληση σε εργασίες χαμηλών εκπαιδευτικών 
προσόντων, τη μεσολάβηση της εμπειρίας της φυλακής, την αρνητική στάση απέναντι στην 

εκπαίδευση στα σχολικά χρόνια, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και συχνά σοβαρές αδυναμίες στον 
προφορικό και γραπτό λόγο (Χαϊδεμενάκη & Αρμάος, 2015: 74-77). Αν η σχολική αποτυχία 

συσχετίζεται με την πρόωρη διακοπή της σχολικής φοίτησης, η σχολική επανασύνδεση αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα για την κοινωνική επανένταξη και την πρόληψη της υποτροπής. Η θετική 
συσχέτιση με την εκπαίδευση λειτουργεί ως φορέας ελπίδας, κριτικής σκέψης και κινητοποίησης για 

δράση (Παπαδή, 2012: 69). 
Στο σχολείο του ΚΕΘΕΑ/ ΙΘΑΚΗ τη χρονιά εκείνη στο τμήμα συμμετείχαν τρεις μόλις 

μαθητές, ηλικίας από 30 ως 40 ετών, δύο δίγλωσσοι με καταγωγή από τη Γεωργία και τη Ρωσία και 
ένας από την Ελλάδα. Οι δύο είχαν την εμπειρία της φυλακής και είχαν πρόσφατα αποφυλακιστεί. 
Δύο παρακολουθούσαν την Γ’ Λυκείου και ένας τη Γ’ Γυμνασίου. Αν και θήτευαν σε κοινό 

θεραπευτικό μοντέλο, οι διαφορές ανάμεσα στους τρεις μαθητές ήταν αρκετές και συχνά έντονες. Το 
γνωστικό, μορφωτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό τους υπόβαθρο ήταν αρκετά διαφοροποιημένο και 

ο καθένας πρόβαλε σε προτεραιότητα τη δική του ανάγκη. 
Η απόφαση για την επιλογή του συγκεκριμένου εργαλείου βασίστηκε σε σχετική καλή 

προηγούμενη εμπειρία και στα οφέλη που εκτιμήθηκε ότι θα έχει με βάση τις ιδιαιτερότητες και τα 

παρόμοια χαρακτηριστικά των δύο ομάδων. Ως βασικό μέλημα ιεραρχήθηκε και στις δύο 
περιπτώσεις η ανάγκη για κινητοποίηση. Συγκεκριμένα στην πρώτη ομάδα στα Μουδανιά ήταν 

ξεκάθαρη η ανάγκη οι μαθητές να βρουν ενδιαφέρον σε μαθήματα που δεν καταλάβαιναν και 
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αποτύγχαναν αλλά και να τονωθεί το ομαδικό πνεύμα και η δημιουργικότητα σε παιδιά που η 
σχολική αποτυχία τα ωθούσε στην απομόνωση και την περιθωριοποίηση. Επρόκειτο για παιδιά στην 
εφηβεία και τους ενδιέφερε έντονα η δράση και η κοινωνικοποίηση. Στη δεύτερη ομάδα ο μικρός 

αριθμός των μαθητών προμήνυε μια χρονιά όχι ιδιαιτέρως ζωντανή αλλά αρκετά απαιτητική, εξαιτίας 
του διαφορετικού επιπέδου γλωσσικής επάρκειας, κοινωνικού κεφαλαίου και αναγκών των μελών 

της. Στη συγκεκριμένη ομάδα η αλληλοβοήθεια ήταν μια αξία κατεκτημένη και διαθέσιμη προς 
χρήση, και η παραπέρα καλλιέργειά της τέθηκε ως στόχος συμβατός με τη θεραπευτική πορεία των 
μελών.   

2.2.1. Μεθοδολογία και δραστηριότητες 

Η ιδέα στο Γυμνάσιο ξεκίνησε στα μαθήματα γλωσσικής και νοηματικής εξομάλυνσης της 

Ιλιάδας. Στα μέσα της χρονιάς διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των μαθητών αγνοούσε την υπόθεση 
και τους βασικούς χαρακτήρες του Έπους. Οι κακοί βαθμοί έκαναν τους μαθητές να χάνουν ακόμα 
περισσότερο το ενδιαφέρον τους για το μάθημα, ενώ αρκετοί συχνά βρίσκονταν εκτός τάξης. 

Παρόμοια προβλήματα είχαν και οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου στο μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας.  
Η αρχική επαφή με το ψευδο-ντοκιμαντέρ έγινε μέσα από παιχνίδια και πειραματισμούς με την 

κάμερα, από τα οποία διαμορφώθηκε η βασική ιδέα. Η ανάπτυξη αυτής της πρώτης ιδέας αλλά και 
η πραγματολογική προσέγγιση των βασικών ηρώων δομήθηκαν με συζήτηση της ομάδας και 
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής και αφήγησης. Τα παιχνίδια καταιγισμού ιδεών βοήθησαν την 

ομάδα, με τη μικρότερη παρέμβαση από την πλευρά μου, να αναλύσει τα χαρακτηριστικά των 
βασικών ηρώων και της πλοκής και να διαμορφώσει, τελικά, τον σκελετό του σεναρίου. Ακολούθησε 

η διανομή των ρόλων, μέσα από παιχνίδια επιχειρηματολογίας και, τελικά, ανοιχτή  ψηφοφορία. 
Θέτοντας ως προτεραιότητα τους βασικούς στόχους μας δεν επιμείναμε ιδιαιτέρως σε τεχνικές 
σεναρίου και κινηματογράφησης, αλλά στην ομαδοκεντρική προσέγγιση της δημιουργίας, με 

ιδιαίτερη προσοχή στην συμπεριληπτική διαδικασία, τον σεβασμό και την ισάξια συμμετοχή όλων 
των μελών της ομάδας. Η ίδια η ομάδα έπρεπε να ακούει ενεργητικά, να δίνει τον χώρο και την 
απαιτούμενη προσοχή στις ιδέες που ακούγονταν, ανεξαρτήτως αν τελικά θα συμπεριλαμβάνονταν 

ή όχι στο ψευδο-ντοκιμαντέρ. Όσοι δεν κατόρθωσαν να ξεπεράσουν τη συστολή τους, βοήθησαν ως 
σκηνογράφοι, χειριστές κάμερας, υποβολείς κ.λπ. Έκτοτε τα μαθήματα είχαν τη μορφή προβών και 

γυρισμάτων. Θα παίζαμε την Ιλιάδα, παρουσιάζοντας την αρχαία ιστορία των ομηρικών χρόνων. Τα 
κείμενα βασίστηκαν στα σχετικά σχολικά εγχειρίδια. Για τα γυρίσματα χρησιμοποιήθηκαν οι 
εσωτερικοί και αύλιοι χώροι του Γυμνασίου. Οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες εξομαλύνοντας 

λεκτικά και νοηματικά τα κείμενα, εργάστηκαν με αλληλοβοήθεια για την πετυχημένη προφορική 
απόδοση, συνεργάστηκαν σε σκηνοθετικές και σκηνογραφικές οδηγίες, εξήγησαν στους συμμαθητές 

και τους καθηγητές τους τι συνέβαινε με την κάμερα που περνούσε από χέρι σε χέρι, τι ήταν αυτή η 
ταινία που ετοιμαζόταν, γιατί κάποιες φορές δούλευαν και στα διαλείμματα, προς τι όλη αυτή η 
ευχάριστη, θορυβώδης αναστάτωση. 

Στην περίπτωση των μαθητών στο ΚΕΘΕΑ αξιοποιήθηκε μεθοδολογικά η παραπάνω εμπειρία 
και η ιδέα βρήκε γρήγορα θετική ανταπόκριση. Οι ρόλοι δεν προϋπήρχαν αλλά χτίστηκαν, 

δημιουργήθηκαν ως πρωτότυποι χαρακτήρες. Τα μέλη της ομάδας συζήτησαν, σκέφτηκαν, 
κατέγραψαν τις σκέψεις τους για τους χαρακτήρες αυτούς, επιχειρώντας να τους παρουσιάσουν όσο 
το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα (Γκόβας, 2003: 185-186). Χρησιμοποιώντας παιχνίδια καταιγισμού 

ιδεών, ατομικής και ομαδικής αφήγησης, αλλά και στοιχεία θεατρικού αυτοσχεδιασμού, οι ήρωες 
δημιουργήθηκαν ως κωμικές φιγούρες, ώστε να συνάδουν με την αισθητική του ψευδο – 

ντοκιμαντέρ. Στο στήσιμο των χαρακτήρων αλλά και στη διάρκεια της παρέμβασης 
χρησιμοποιήθηκαν θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές και δραστηριότητες εμπνευσμένες από το έργο του 
Augusto Boal. Πιο συγκεκριμένα, ασκήσεις ενεργοποίησης, χτισίματος ομάδας, μνήμης, φαντασίας 

και ρυθμού βοήθησαν στην απόκτηση κοινής μεταξύ μας γλώσσας, ενώ στη συνέχεια τα παιχνίδια 
δημιουργίας ατομικών και ομαδικών εικόνων και οι αυτοσχεδιασμοί χωρίς κείμενο αποδείχθηκαν 

ιδιαιτέρως δημιουργικοί για την παραγωγή των πρωτότυπων χαρακτήρων του ψευδο-ντοκιμαντέρ. 
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Όπως και στο παράδειγμα του σχολείου των Μουδανιών, η λέξη μάθημα αντικαταστάθηκε από τη 
λέξη γύρισμα. Τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονταν και εδώ από τα σχολικά βιβλία, ενώ 
αξιοποιήθηκαν πληροφορίες από το διαδίκτυο και από ταινίες τεκμηρίωσης. 

2.2.2. Η πλοκή. Τα τελικά έργα. 

Η ταινία της Τροίας ξεκινάει με ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Η κεντρική παρουσιάστρια και η 

καλεσμένη της σε απευθείας μετάδοση ενημερώνουν για την απαγωγή της Ελένης. Η κάμερα 
μεταφέρεται στη Σπάρτη, όπου ο Μενέλαος δηλώνει την απόφασή του για εκδίκηση, και έπειτα στις 
«Πολύχρυσες Μυκήνες». Εκεί ένας ιστορικός, με ειδίκευση στην Αρχαία Ιστορία, εξηγεί τα αίτια 

της ανόδου των Μυκηνών, ενώ τον λόγο παίρνουν γραφείς, ζωγράφοι και αγγειοπλάστες, 
στρατιώτες, αγρότες και ιερείς, οι οποίοι παρουσιάζουν στοιχεία από την οικονομική και κοινωνική 

ζωή, την ιδεολογία και την καθημερινότητα της εποχής στο κάστρο. Κατόπιν η πλοκή ακολουθεί  σε 
γενικές γραμμές τις Ραψωδίες της Ιλιάδας με σκηνές μέσα και έξω από το παλάτι της Τροίας. Οι 
μαθητές, ως πρωταγωνιστές -Μενέλαος, Αγαμέμνονας, Αίαντας, Πρίαμος, Πάρης, Έκτορας, 

Ανδρομάχη, Αχιλλέας, Πάτροκλος, Οδυσσέας- δίνουν συνεντεύξεις για τις εμπειρίες των μαχών, τα 
συναισθήματα και τις ιδέες τους αποδίδοντας κρίσιμες στιγμές του έργου. Η αισθητική του τελικού 

προϊόντος προσεγγίστηκε με χιουμοριστική διάθεση, ενώ στο μοντάζ χρησιμοποιήθηκαν 
στιγμιότυπα από την ταινία του Wolfgang Petersen, “Troy” (2004) αλλά και από ταξιδιωτικά βίντεο, 
που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Οι πρόβες, τα γυρίσματα και το μοντάζ διήρκεσαν τέσσερις 

μήνες (Φεβρουάριος – Μάιος) και οδήγησαν στην παραγωγή μιας ταινίας μικρού μήκους, διάρκειας 
23:07’’. 

Στην ταινία για την «Ατυχία της Μεγάλης Ιδέας» οι ειδικοί αυτοπαρουσιάζονται ως έμπειροι 
επιστήμονες και εκθέτουν σύντομα το βιογραφικό τους. Πρόκειται για έναν μεσήλικα ακαδημαϊκό 
ιστορικό, έναν πετυχημένο εργένη οικονομολόγο και έναν κοινωνιολόγο με πάθος για τον αθλητισμό. 

Το σενάριο ακολουθεί την πορεία των σχολικών βιβλίων για τη σύγχρονη ιστορία, μέσω ενός 
δημοσιογράφου που απευθύνει ερωτήματα στους ειδικούς. Οι θεματικές ενότητες που 
παρουσιάζονται είναι ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, η επιβολή Διεθνούς Οικονομικού 

Ελέγχου, το κίνημα των Νεότουρκων και το κίνημα στο Γουδί, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και ο Πρώτος 
Παγκόσμιος Πόλεμος, η Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή. Η ταινία κάλυπτε ένα μεγάλο 

μέρος της προς εξέταση ύλης. Οι μαθητές συνέβαλαν στη σκηνοθεσία, εναλλάσσονταν σε ρόλους 
ηθοποιών και χειριστών κάμερας, συζητούσαν και εμπλούτιζαν το περιεχόμενο των συνεντεύξεών 
τους, επέλεγαν τι θα ειπωθεί, διάβαζαν και πρόβαραν τα λόγια τους, συχνά και σε επιπλέον των 

μαθημάτων ώρες. Επίσης, ερευνούσαν τους ρόλους αλλά και τα ιστορικά θέματα για τα οποία 
κλήθηκαν να μιλήσουν και επιχειρούσαν να αναλύσουν τα ιστορικά τεκμήρια ψάχνοντας και σε 

άλλες πέρα από το σχολικό βιβλίο πηγές. Έβγαζαν συμπεράσματα και έθεταν σε συζήτηση τις κρίσεις 
τους. Τα παραπάνω ακολουθούν εν πολλοίς τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ 
συνάδουν και με τη φιλοσοφική, θεραπευτική πρόταση του ΚΕΘΕΑ. Το πρότζεκτ διήρκεσε ένα 

τετράμηνο. Το βιντεοσκοπημένο υλικό ξεπέρασε τις δύο ώρες, από τις οποίες δημιουργήθηκε, τελικά, 
μια ταινία 35 λεπτών. Οι μαθητές δήλωναν με κάθε ευκαιρία συνεπαρμένοι από τη διαδικασία. Ήταν 

ξεκάθαρο ότι το διασκέδαζαν πολύ. 

3. Συμπεράσματα: Αποτελέσματα και αξιολόγηση των παρεμβάσεων.  

Ως εμψυχωτής και συντονιστής των παρεμβάσεων συμμετείχα ενεργά σε όλα τα στάδια των 

ταινιών, από την αρχική ιδέα έως και την παρουσίαση στο κοινό. Από τον ρόλο του «συμμετοχικού 
παρατηρητή» μπόρεσα να αξιολογήσω και να καταγράψω τα δεδομένα και τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται στο κείμενο. Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν καταγράφηκαν τόσο ως ρητές 
δηλώσεις των συμμετεχόντων όσο και ως μεταστροφή της μαθησιακής συμπεριφοράς και 
λειτουργίας κατά τη διάρκεια αλλά και στο διάστημα που ακολούθησε τις εν λόγω παρεμβάσεις. Οι 

βασικές αλλαγές συνοψίζονται στην ενεργοποίηση των μελών των ομάδων μέσα στην σχολική τους 
κοινότητα, την όρεξη για νέες πληροφορίες, την ενδυνάμωση του ομαδικού πνεύματος και την 
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ενίσχυση της αυτοεκτίμησης τους, που αποτυπώθηκε τελικά και μέσα από την προσπάθεια τους στις 
σχολικές εξετάσεις. Το πλαίσιο, η κοινωνική καταγωγή και οι ιδιαιτερότητες των δύο ομάδων 
προσέδιδαν στην προσπάθεια αυτή μια ιδιαίτερη αξία ατομικής στοχοθεσίας και προσωπικής 

ανάπτυξης. Η Ιστορία, τα πυκνά ελληνικά κείμενα των σχολικών εγχειριδίων και το περιεχόμενό 
τους φαίνεται πολλές φορές να είναι δύσκολο να συνδεθούν με τη σύγχρονη πραγματικότητα των 

μαθητών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία και λειτουργούν απωθητικά. Οι μαθητές των δύο 
ομάδων αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών των μαθητικών πληθυσμών. 

Στις παρεμβάσεις μας τα σχολικά εγχειρίδια λειτούργησαν ως εργαλεία, ως βάση και πηγές για 

την τελική μας δημιουργία. Ήταν εκείνα στα οποία οι μαθητές ανέτρεχαν για να ζωντανέψουν τους 
ρόλους τους. Και στις δύο ομάδες το στοιχείο της διασκέδασης και της χαράς ήταν κυρίαρχο. 

Χαρακτηριστικά είναι τα παρελειπόμενα «backstage» των γυρισμάτων, ενώ η μεταστροφή ως προς 
την έλξη που ασκούσαν στα μέλη των πρότζεκτ τα σχολικά μαθήματα ήταν επίσης ξεκάθαρη και 
εντυπωσιακή. Με εντυπωσιακή ευκολία το σύνολο των μαθητών κατόρθωσε να ανταποκριθεί σε 

προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Είχαν ασκηθεί με κέφι και είχαν φτάσει στο σημείο να 
αφηγούνται, να αναλύουν και να αποδομούν κάνοντας χιούμορ με το περιεχόμενο των μαθημάτων. 

Οι παρεμβάσεις λειτούργησαν ως κίνητρο για τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, αλλά 
και τη συνολική τους σχολική επίδοση και παρουσία. Οι μαθητές κινητοποιήθηκαν στην αυτό-
βελτίωση αλλά και έγιναν απαιτητικοί προς τους δασκάλους τους στο να μάθουν και να καταλάβουν. 

Κρατούσαν σημειώσεις, διόρθωναν τα κείμενά τους, ασκήθηκαν στις περιληπτικές αποδόσεις, 
αναζητούσαν εναλλακτικές, πιο ταιριαστές μορφές έκφρασης, ασκήθηκαν στην γραμματική και το 

συντακτικό. Προσέγγισαν με κριτικό πνεύμα την ύλη της Ιστορίας και εμβάθυναν στο περιεχόμενο 
του Ομηρικού έπους.  

Έχει επισημανθεί ότι η συμπερίληψη μεθόδων του Δράματος στην εκπαίδευση ενισχύσει τη 

συνεργατική και ενεργητική μάθηση, όπως και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και κοινωνικής 
ευθύνης (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2007: 30-31). Η ομαδική δουλειά υπήρξε κυρίαρχο στοιχείο στην 
οργάνωση αλλά και την υλοποίηση των παρεμβάσεων, ενώ με ομαδικό τρόπο λύθηκαν και εντάσεις 

που προέκυπταν. Το σύνολο των μαθητών αισθάνθηκε ότι συμμετέχει σε έναν ομαδικό, κοινό στόχο. 
Απέκτησαν κοινή αγωνία για το αποτέλεσμα, κοινή γλώσσα, κοινό – εσωτερικό χιούμορ, εκτέθηκαν 

και ανέπτυξαν δεξιότητες αυτοσαρκασμού, έγιναν απαιτητικοί από τον εαυτό τους και τους άλλους, 
αλλά ταυτόχρονα και πιο ανεκτικοί, απέκτησαν κοινές εμπειρίες και αναμνήσεις. Ασκήθηκαν σε 
επικοινωνιακές δεξιότητες, έγιναν εμψυχωτές, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, οπερατέρ. 

Συγκεκριμένα οι μαθητές του ΚΕΘΕΑ συμμετείχαν στο σύνολο της διαδικασία ως και το 
τελικό μοντάζ. Είχαν την εμπειρία ολόκληρου του έργου αλλά και την ευθύνη και τη συμφωνία για 

το τελικό προϊόν. Το μοντάζ έγινε στην «Ανώτερη Δραματική Σχολή Αντρέας Βουτσινάς», όπου 
είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σε επαγγελματικούς χώρους θεάτρου και να γνωρίσουν ανθρώπους, 
δασκάλους και σπουδαστές, με τους οποίους δεν συναναστρέφονταν συχνά στην καθημερινότητά 

τους.  
Οι παρεμβάσεις βρήκαν θετική ανταπόκριση από τις σχολικές κοινότητες. Ειδικότερα στο 

σχολείο των Μουδανιών η εκτίμηση της αλλαγής στάσης των μαθητών έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη 
διάθεσης συμπερίληψης της ομάδας από τη σχολική κοινότητα, δασκάλους και συμμαθητές. Η 
διαδικασία λειτούργησε ενωτικά σε σχέση με την σχολική κοινότητα στο σύνολό της, καθώς πέρα 

από τους μαθητές, παρατηρήθηκε η ανάπτυξη ενός κλίματος άμιλας στα μέλη των διδασκόντων και 
η ιδέα αποτέλεσε τη βάση για αντίστοιχες απόπειρες στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων. 

Οι μαθητές που συμμετείχαν υποστήριξαν τις παρεμβάσεις, έδειξαν συνέπεια, εργατικότητα 
και ιδιαίτερη χαρά. Στο τέλος των πρότζεκτ, οι κύκλοι αναστοχασμού, είχαν μάλλον τα 
χαρακτηριστικά γιορτής. Η εκτίμηση είναι ότι οι παρεμβάσεις λειτούργησαν στις ομάδες  

ενδυναμωτικά. Ο όρος «ενδυνάμωση» αναλύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων ως «η ενίσχυση των 
πιθανοτήτων των ανθρώπων να αποκτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους» (Γιαννακοπούλου, 2014: 56-

57). Αν στην περίπτωση των ενηλίκων υπό απεξάρτηση χρηστών η ενδυνάμωση λειτουργεί θετικά 
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στη θεραπεία, στην περίπτωση των εφήβων μαθητών παρόμοιες θετικές εκπαιδευτικές πρακτικές θα 
μπορούσαν να ειδωθούν και ως παρεμβάσεις πρόληψης.    

Δεν ξέρω αν οι συμμετέχοντες στις ομάδες συνέχισαν στο θέατρο, την τέχνη και τα γράμματα. 

Οι μαθητές του Γυμνασίου θα είναι πλέον ενήλικες, θα έχουν περάσει τα είκοσί τους χρόνια. Για 
τους μαθητές του ΚΕΘΕΑ μπορώ να μεταφέρω ότι παραμένουν καθαροί, δοκιμάζουν διάφορους  

τρόπους επαγγελματικής αποκατάστασης, θυμούνται με χαρά την εμπειρία της ταινίας, την έχουν 
προβάλει στο φιλικό και οικογενειακό τους κύκλο και έχουν μιλήσει για αυτήν σε επόμενους μαθητές 
του σχολείου. Αισθάνονται ότι έχουν μια προϊστορία, μια σύνδεση με το θέατρο, με τα βιβλία, την 

τέχνη και την Ιστορία. Σίγουρα έχουν θετικές αναπαραστάσεις από τη σχολική τους εμπειρία. 
Αναστοχάστηκαν σχετικά με τα δικά τους ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τον δημιουργικό τους εαυτό. 

Σε σχέση με το γενικότερο, το κοινωνικό ενδιαφέρον για την Ιστορία, τη μελέτη και την ερμηνεία 
της, ίσως είναι εύστοχη η παρατήρηση ότι αυτά αυξάνονται, όταν είναι έντονα και τα όνειρα, τα 
σχέδια και οι συλλογικές προσδοκίες για το μέλλον. Για να θυμηθούμε τη στάση και την εποχή του 

Marc Bloch, το πάθος για την Ιστορία συνδέεται με το πάθος για την κοινωνική εξέλιξη και αλλαγή.    
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Περίληψη  

Στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο η ενσωμάτωση και κατάλληλη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης όλων των συμμετεχόντων στη μαθησιακή 

διαδικασία, ενισχύοντας τη θετική στάση και ενσυναίσθησή τους απέναντι στο διαφορετικό. Τα νέα 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως αυτά διαμορφώνονται σήμερα, χρειάζονται κατάλληλα 
υποστηρικτικά εργαλεία, τα οποία θα καλλιεργήσουν την συμπεριφορά για ειλικρινή επικοινωνία και 

συμβουλευτική, αναγνωρίζοντας τους «άλλους» ως ισότιμους συνομιλητές και εταίρους στην 
κοινωνική ζωή. 

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι μαθητές εμπλέκονται σε κοινωνικά προβλήματα και 
συνεργαζόμενοι σε ομάδες καλούνται να βρουν λύσεις, να ανταλλάξουν απόψεις, να διαφωνήσουν 
και να βρουν σημεία συμφωνίας. Επομένως, ωφελείται ο τομέας της επικοινωνίας και 

συμβουλευτικής, προσελκύοντας και παρακινώντας τους μαθητές σε συνεργατικές διαδραστικές 
δραστηριότητες, αναπτύσσεται η αυτοπεποίθησή τους, εξαλείφονται οι προκαταλήψεις, ενισχύεται 

η συμπάθεια και μειώνεται η περιφρόνηση προς άλλους πολιτισμούς. 
 

 

Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμική επικοινωνία, συμβουλευτική, τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 

1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ο εκπαιδευτικός 
κόσμος, έρχεται αντιμέτωπος με μεγάλες προκλήσεις, απαιτώντας ανεπτυγμένες και συνεχώς 

ανανεωμένες  δεξιότητες διαχείρισης της ραγδαίας αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Οι διαδικτυακές 
εφαρμογές και τα ασύρματα δίκτυα, αλλάζουν την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, δημιουργώντας ένα 

νέο πλαίσιο συνεργασίας και επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, η έκρηξη του μεταναστευτικού ρεύματος 
προς τη χώρα μας, προϋποθέτει την αλληλεπίδραση και συνεργασία ατόμων προερχόμενα από 
διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες (Γεωργογιάννης, 1999), επιβάλλοντας τη λήψη μέτρων για την 

εκπαίδευση, την αποδοχή και ενίσχυση του σεβασμού στη διαφορετικότητα, καθώς και τη θεμελίωση 
επιτυχούς επικοινωνιακής σχέσης.  

Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας αντανακλάται με ιδιαίτερο τρόπο στο 
σχολείο, θέτοντάς το μπροστά σε ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει (Παπαδοπούλου, 2008). 
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Ένα βασικό χαρακτηριστικό του σχολείου είναι η πολιτισμική επικοινωνιακή συνάντηση, αφού 
σύμφωνα με τον Day (2003) αποτελείται από όλο και περισσότερο ανομοιογενές μαθητικό δυναμικό, 
προερχόμενο από διαφορετικά πολιτισμικά, εθνικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. 

Στους κόλπους του σχολείου διαμορφώνεται ο κοινωνικός προσανατολισμός της κοινωνίας, 
επομένως είναι απαραίτητη η συμβίωση και η επικοινωνία μέσα σε ένα πλαίσιο ισότιμης συνύπαρξης 

με σεβασμό και αποδοχή της ετερότητας (Κεσίδου, 2008), όπου σύμφωνα με τον Γκόβαρη (2011: 
28) τα σύνορα μεταξύ του «εγώ» και του «άλλου» είναι προσπελάσιμα. 

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε. αποτελεί το πλέον κατάλληλο εργαλείο γνωστικής 

ανάπτυξης, επικοινωνίας και συμβουλευτικής στην πολυπολιτισμική πραγματικότητα του σχολείου, 
δημιουργώντας ένα γόνιμο και συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον, ενισχύοντας την επίδοση και 

την επικοινωνία μαθητών με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά (Νικολάου, 2011), αλλά μόνο 
εφόσον χρησιμοποιηθούν σωστά (Αγγελάκος, Παπαδημητρίου & Αναγνωστόπουλος, 2006). Πολλά 
λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν το πλεονέκτημα της 

αλληλεπιδραστικότητας επειδή ο μαθητής όχι μόνο ακούει ή βλέπει, αλλά μπορεί και να τα χειριστεί, 
χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές του για να λύσει αυθεντικά προβλήματα. 

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής μελέτης είναι η παρουσίαση των εφαρμογών και 
δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε. καθώς και η αξιοποίησή τους στα πλαίσια της διαπολιτισμικής 
προσέγγισης, έτσι ώστε να αποτελέσουν εργαλείο επικοινωνίας και συμβουλευτικής, στοχεύοντας 

στην υπέρβαση των πολιτισμικών διαφορών, την ανάδειξη κοινών πολιτισμικών στοιχείων μέσα στο 
σχολείο, διαμορφώνοντας νέο διαδραστικό διαπολιτισμικό περιβάλλον. 

Αρχικά, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και οι ιδιαιτερότητες της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας και συμβουλευτικής στη σχολική μονάδα. Στη συνέχεια αναλύεται η αξιοποίηση και η 
ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών και το πώς συνεισφέρουν στην 

ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής, δίνοντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 
στη γνώση αλλά και στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ζωή. Καταλήγοντας σε 
συμπεράσματα, φαίνεται ότι η αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία και συμβουλευτική στη 

σχολική μονάδα, με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί εργαλείο σύνθεσης της 
διαφορετικότητας, εξασφαλίζοντας τη μετέπειτα διατήρηση και συνοχή του κοινωνικού ιστού, 

αποτελώντας ανάχωμα για κοινωνικές αδικίες. 

2. Βασικές αρχές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στη σχολική μονάδα 

Η επικοινωνία είναι μια καθημερινή εμπειρία, μια κοινωνική και πολύπλευρη δραστηριότητα, 

ένα σημαντικό μέρος όλων των επιπέδων της ζωής και ένα βασικό μέρος της ανάπτυξης 
διαπροσωπικών σχέσεων (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών, 

σκέψεων και συναισθημάτων μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων για την επίτευξη 
αποτελεσμάτων (Σταμάτης, 2005). Η μετάδοση και λήψη πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω 
συστημάτων συμβόλων όπως η γλώσσα, τα γράμματα, τα σήματα, οι χειρονομίες, η έκφραση 

συναισθημάτων, αντιλήψεων και κρίσεων (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 
Η αποτελεσματική επικοινωνία στη σχολική μονάδα, ιδιαίτερα στην πολυπολιτισμική, 

αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας, δημιουργώντας κοινό δεσμό αλληλεξάρτησης, 
αλληλοκατανόησης, συνεισφοράς και συνεργασίας των συμμετεχόντων μερών, δίνοντας σε όλους 
τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία, επαρκείς πληροφορίες. Η επικοινωνία δεν είναι απλή 

μεταβίβαση πληροφοριών ή νοημάτων, αλλά το μέσο που συνδέει τους ανθρώπους, βοηθά να 
λειτουργήσουν ομαδικά και να πετύχουν κοινούς στόχους. (Σαΐτης, 2005).  

Ο Νικολάου (2011) επισημαίνει ότι, αναπόδραστο κομμάτι της διαπολιτισμικής συνάντησης 
είναι η επικοινωνία. Οι συμμετέχοντες, καλούνται να προσεγγίσουν τις κοινωνικές τους ταυτότητες 
διαμορφώνοντας και νοηματοδοτώντας την κριτική στάση απέναντι στους άλλους, αναγνωρίζοντας 

και ανακαλύπτοντας κοινά πολιτισμικά στοιχεία. Ο Γκόβαρης (2011) προσθέτει, πως η 
επικοινωνιακή ικανότητα, καθώς και οι τεχνικές της, δημιουργούν συμμετρικές διαπολιτισμικές 
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σχέσεις, αποτελώντας σημείο αναφοράς της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, θεμελιώδη προϋπόθεση 
συγκρότησης προσωπικής ταυτότητας, με στόχο την επίτευξη ατομικών και κοινωνικών προσδοκιών. 

Στα πολυπολιτισμικά σχολεία, οι αποτελεσματικές δεξιότητες και διαδικασίες επικοινωνίας 

είναι απαραίτητες, με σημαντικό το γλωσσικό και πολιτισμικό εμπόδιο (Νικολάου, 2011). Ακόμη 
ένα σημαντικό εμπόδιο, όπως αναφέρει η Παπαδοπούλου (2008), για την ερμηνεία και κατανόηση 

με ορθότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται, μεταξύ πομπού και δέκτη, είναι το διαφορετικό 
κοινωνικό κεφάλαιο γνώσεων, αντιλήψεων, αξιών, στάσεων και εμπειριών. Συνεχίζοντας, 
επισημαίνει πως και η μη λεκτική επικοινωνία, όπως οι χειρονομίες, το βλέμμα, η ένταση της φωνής, 

ακόμη και οι παύσεις κατά τη διάρκεια της, υπόκεινται σε διαφορετική αντιληπτική επεξεργασία, 
άρα και σε διαφορετική ερμηνεία. Το αντιληπτικό πεδίο, περιλαμβάνει τόσο το γνωστικό, όσο και το 

συναισθηματικό στοιχείο, τα οποία πρέπει σε ικανοποιητικό βαθμό να συνταιριάζονται. 
Η διαπολιτισμική επικοινωνία έχει ιδιαιτερότητες, αφού εξ ορισμού οι συμμετέχοντες 

κινούνται σε διαφορετικούς ορίζοντες, στηρίζονται σε διαφορετικό υπόβαθρο και είναι εφοδιασμένοι 

με ανόμοια ερμηνευτικά σχήματα (Κεσίδου & Παπαδοπούλου, 2008). Η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε 
άτομα με διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες, ίσως καταστεί προβληματική, αφού καταρχάς ο 

τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνονται, ερμηνεύονται και κατανοούνται τα ερεθίσματα που δέχονται, 
είναι πολυποίκιλος (Παπαδοπούλου, 2008). 

Σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, είναι η 

καλλιέργεια διαπολιτισμικής δεξιότητας, της ικανότητας δηλαδή για αποτελεσματική επικοινωνία 
και ανοιχτότητα προς το ξένο σε συνθήκες διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης, με σκοπό όχι μόνο την 

κατανόηση, αλλά και την αποδοχή ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς 
(Γκόβαρης, 2011∙ Παπαδοπούλου, 2008). 

Καταλήγοντας, οι διαφορές στη γλώσσα, η μη λεκτική επικοινωνία, τα στερεότυπα που 

οδηγούν σε προκαταλήψεις, η αγωνία, η αμηχανία και το άγχος που συνοδεύει το άτομο στην επαφή 
του με το διαφορετικό, αποτελούν προβλήματα επικοινωνίας, δημιουργώντας στους μαθητές 
συναισθηματική ανασφάλεια, ανασταλτικό παράγοντα στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη 

(Κεσίδου, 2008).  
 

3. Η συμβουλευτική στη διαπολιτισμική σχολική μονάδα 

Όπως προαναφέρθηκε, η πολυπολιτισμικότητα του σχολείου και η κοινωνικοποίηση των 
μαθητών, επιβάλλει τη διαμόρφωση νέων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, με προϋποθέσεις 

αποδοχής, κατανόησης και ουσιαστικής επικοινωνίας. Σύμφωνα με τους Αγγελάκος, et al., (2006) τα 
περιβάλλοντα αυτά θα πρέπει να είναι:  

Μαθητοκεντρικά, δίνοντας μεγάλη προσοχή στις γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και πεποιθήσεις 
που φέρουν μαζί τους οι μαθητές στο σχολείο. 

Γνωσιο-κεντρικά, δίνοντας προσοχή στη στρατηγική σκέψη, βοηθώντας τους μαθητές να γίνουν 

ικανοί για γνώση. 
Αξιολογησιο-κεντρικά, όπου παρέχονται ευκαιρίες για ανατροφοδότηση και αναθεώρηση. 

Κοινοτητο-κεντρικά, δίνοντας έμφαση στους κανόνες με τους οποίους οι άνθρωποι μαθαίνουν ο 
ένας από τον άλλο και αισθάνονται συνδεδεμένοι με την ευρύτερη κοινότητα. 

Η αποτελεσματική συμβουλευτική παροχή στα νέα αυτά μαθησιακά περιβάλλοντα, βασίζεται 

στην αξιοποίηση των πολιτισμικών διαφορών των μαθητών. Είναι διαδικασία που απευθύνεται σε 
άτομα από διαφορετικές κουλτούρες, συμβάλλοντας στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση (Μάνου, 

2014). Κύρια συστατικά της είναι η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός και η αποδοχή της πολιτισμικής 
ετερότητας, στοχεύοντας στη δημιουργία ικανοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας για την ομαλή 
ενσωμάτωση του «ξένου», αξιοποιώντας ταυτόχρονα και τον πολιτισμικό του πλούτο (Γκόβαρης, 

2011∙ Νικολάου, 2011∙ Ivey, Ivey & Simek-Morgan, 1997).  
Η εποχή της τεχνολογίας, της γνώσης και της πληροφορίας, προβάλλει απαιτήσεις που πρέπει 

να αντιμετωπιστούν, καταβάλλοντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια. Στο 
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διαπολιτισμικό, συνεχώς εξελισσόμενο, «πολύχρωμο» σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές χτίζουν το 
μέλλον τους, αναζητούν και διατυπώνουν ερωτήματα για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και 
σταδιοδρομία. Το ζητούμενο από όλους είναι η ισορροπημένη αρμονική συνύπαρξη και ανάπτυξη 

σε όλες τις πτυχές  και τα εξελικτικά στάδια στην πορείας της ζωής τους (Νικολάου, 2011∙ Reich, 
1994). 

Όπως επισημαίνουν οι Κοντάκος και Πολεμικός (2000) στη διάρκεια της διαπολιτισμικής 
συμβουλευτικής, θα πρέπει ο ασκών τη συμβουλευτική, εκπαιδευτικός, να διαχειρίζεται τις 
δυσκολίες που προκύπτουν από τη διαφορετική γλώσσα, λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, προς 

όφελος του συμβουλευόμενου,. Η Παπαδοπούλου (2008) και οι Tucker and Herman (2007), 
προσθέτουν ως επισήμανση για τον σύμβουλο και τη διαφορετική αντίληψη της πραγματικότητας 

μεταξύ των δύο μερών. Ο Κλεφτάρας (2009) προσδιορίζει ως εξέχων μέλημα του συμβούλου, την 
ευαισθησία που θα πρέπει να επιδεικνύει στις πολιτισμικές διαφορές των ωφελούμενων κατά τη 
διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας. 

4. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο σχολικό περιβάλλον ως εργαλείο διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

και συμβουλευτικής 

Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, διαμορφώνει ένα σύγχρονο μαθησιακό 
περιβάλλον, δίνοντας δυνατότητα στην ευέλικτη ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, 
ώστε όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πολύδωρος, 2015). Οι 

Τ.Π.Ε. βοηθούν στον επαναπροσδιορισμό των μαθησιακών στόχων, στην ενίσχυση της αυτονομίας, 
στηρίζοντας τα νέα δυναμικά, προσαρμοσμένα προς την αλλαγή περιβάλλοντα μάθησης (Αγγελάκος, 

et al., 2006). Παρέχουν υποστηρικτικά εργαλεία, έτσι ώστε ο πολιτισμός να μην μεταδίδεται απλά, 
αλλά να παράγεται μέσω της αλληλεπίδρασης (Bruner, 2005), όπου το διαφορετικό οδηγεί στη 
σύνθεση, στην ανάδειξη ιδιαίτερων πολιτισμικών ταυτοτήτων και εν τέλει στην κοινωνική 

δικαιοσύνη (Νικολάου, 2001).  
Η διαπολιτισμική επικοινωνία και συμβουλευτική ενισχύεται από την χρήση Τ.Π.Ε., διότι οι 

μαθητές έρχονται σε επαφή και μελετούν διαφορετικές κουλτούρες, μέσα σε αυθεντικά πλαίσια, 

δημιουργώντας κοινότητες μάθησης στη σχολική τάξη (Marri, 2005). Γνωρίζουν τις πεποιθήσεις, τα 
έθιμα, τις παραδόσεις και τις αξίες των άλλων, αποκτώντας διαπολιτισμικές δεξιότητες 

(Παπαδοπούλου, 2008). 
Οι Τ.Π.Ε. φαίνεται ότι αποτελούν ισχυρό εργαλείο υποστήριξης της διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας, δίνοντας την ευκαιρία οι μαθητές συνεργατικά να μελετήσουν αντικείμενα που θα ήταν 

ανέφικτο σε διαφορετική περίπτωση (Ζάχος & Χατζής, 2005). Η Μαυρομάτη (2011) συμπληρώνει 
πως βοηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στην κοινωνικοποίηση, μαθαίνοντάς τους να 

επικοινωνούν και να εντάσσουν τον εαυτό τους σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο από αυτό της 
καθημερινής τους δραστηριοποίησης. Επίσης, κινητοποιούν τον μαθητή να εμπλακεί σε πολιτιστικά 
θέματα, ξεπερνώντας εμπόδια γλωσσικά, που χωρίς την τεχνολογία θα δυσκολευόταν και ίσως θα 

αποκλειόταν από τη μαθησιακή διαδικασία (Lubis, Embi, Yunus, & Wekke, 2009). 
Από την πληθώρα των διαθέσιμων πηγών θα πρέπει να επιλέγονται οι κατάλληλες και να 

προσαρμόζονται με βάση τις ανάγκες του κάθε μαθητή, σχεδιάζοντας αντίστοιχα ενδεδειγμένες 
δραστηριότητες. Η συμμετοχή λοιπόν των μαθητών στην τεχνολογική καινοτομία τους βοηθά να 
σκεφτούν, να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν, μέσα από εικονικές αναπαραστάσεις ή μέσα από 

υπερκείμενα, όπου η πληροφορία προσφέρεται με πολύ πιο ελκυστικό τρόπο πάνω σε διαφορετικές 
πτυχές ενός θέματος, εμπεριέχοντας πολυμεσικά δεδομένα (εικόνα, ήχο, βίντεο). Με τη χρήση 

συγκεκριμένων εργαλείων λογισμικού δίνονται σαφείς οδηγίες, με σκοπό την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων τους και την επιτυχή έκβαση των μαθησιακών στόχων (Αγγελάκος, et al., 2006∙ Marri, 
2005). 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., αναφέροντας ενδεικτικά τα 
σημαντικότερα, από την πληθώρα των εφαρμογών, των ψηφιακών εφαρμογών, των ιστότοπων και 
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ψηφιακών αποθετηρίων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για την επίτευξη του 
σκοπού της παρούσας μελέτης, τη διαπολιτισμική επικοινωνία και συμβουλευτική. 

4.1. Εφαρμογές  

Εργαλεία της Google-Google docs 

Η δυνατότητα για συνεργατική δημιουργία εγγράφου, παρουσίασης, υπολογιστικού φύλλου, 

ιστότοπου, ερωτηματολογίου (σε σύγχρονο ή ασύγχρονο χρόνο) μπορεί να γίνει με τις εφαρμογές 
της Google. Οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν ταυτόχρονα για τη δημιουργία διερευνητικής 
ομαδικής εργασίας, δίνοντας αμοιβαία σχόλια και αποφασίζοντας όλοι μαζί, όχι μόνο στον χώρο του 

σχολείου, αλλά οπουδήποτε βρίσκονται, έχοντας σύνδεση στο διαδίκτυο. 
Μπορούν να δημιουργήσουν ιστολόγιο-blogging, όπου θα γράφουν αναρτήσεις ιστολογίου 

(εικόνες, υπερσυνδέσεις, κ.ά.), να πραγματοποιήσουν ένα project (αναδεικνύοντας π.χ. προβλήματα 
και πλεονεκτήματα της κοινωνικής ομάδας που ζουν, προτείνοντας λύσεις, καταγράφοντας τις 
απόψεις και τους τρόπους που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου), να 

δημιουργήσουν εικονογραφημένο λεξικό, κολλάζ φωτογραφιών από έθιμα της χώρας τους, να 
συγγράψουν ένα σενάριο, μια ιστορία, να σχολιάσουν ένα βιβλίο, να δημιουργήσουν τους κανόνες 

της ομάδας τους, μια σχολική εφημερίδα κ.ά. 

Εργαλεία της Google-Google Sites  

Προσφέρονται για διαπολιτισμική επικοινωνία και συνεργασία, παρέχοντας ένα φιλικό 

περιβάλλον συνεργασίας και μάθησης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάρτηση εργασιών, 
βίντεο, συνδέσμων, φωτογραφιών από ομαδικές δραστηριότητες και γενικά για την ανταλλαγή 

πληροφοριών και μαθησιακού υλικού. 
Παραδείγματα αξιοποίησης Google Sites και Blog: 
World History @ West Hills (google.com) - Ο εκπαιδευτικός Mr McDowell, δημιούργησε τον 

ιστότοπο για το μάθημα της παγκόσμιας ιστορίας. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ - 

EDUCATION4INCLUSION (erasmuska1education4inclusion.blogspot.com) – Το επίσημο Blog 

του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου. 

E-books 

Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι μια ψηφιακή έκδοση των πραγματικών βιβλίων, κάνοντας χρήση 
πολυμέσων με διαδραστικές δραστηριότητες που ενσωματώνονται κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, 
βοηθώντας τον μαθητή στην κατανόηση, τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και της γραμματικής. 

Κάποια υποστηρίζονται από δωρεάν εφαρμογές που μπορεί ο αναγνώστης να αλληλεπιδρά με το 
βιβλίο και να εμπλέκεται σε παιχνιώδεις και δημιουργικές δραστηριότητες. 

Επομένως, με τη χρήση των E-books, οι μαθητές αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες (καθώς 
επικοινωνούν και εργάζονται μαζί), παίρνουν ανατροφοδότηση, υπάρχει έλεγχος του ρυθμού της 
μάθησης και του βαθμού εμπλοκής τους, συμμετέχουν στην επίλυση προβλημάτων, εμπλέκονται σε 

περιπέτειες (ενεργοποιώντας κίνητρα μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων), κατανοούν και 
εμβαθύνουν στον προφορικό και γραπτό λόγο (μεμονωμένα ή ομαδικά). 

Οι μαθητές μπορούν να κατεβάσουν και να αποθηκεύσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο 
επιθυμούν, να το διαβάσουν σε δικό τους χρόνο και χώρο, χωρίς να συνδέονται στο διαδίκτυο. 
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4.2. Ψηφιακές εφαρμογές  

Digital Storytelling- Ψηφιακή αφήγηση 

Οι μαθητές δημιουργούν μια ιστορία με χρήση ψηφιακών εργαλείων. Συνδυάζει παραδοσιακές 

τεχνικές αφήγησης, ενσωματώνοντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. 
Η ψηφιακή αφήγηση, βελτιώνει το μαθησιακό κλίμα, δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης 

δίνοντας τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή όλων των παιδιών, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες 
μάθησης, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, την ενσυναίσθηση και το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα. 

Επίσης, ενισχύει την ικανότητα έκφρασης βοηθώντας και τους αδύναμους στον λόγο μαθητές 

να εκφράσουν συναισθήματα μέσω εικόνων και μουσικής, καλλιεργεί ψηφιακές δεξιότητες, 
αναπτύσσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό και την ομάδα και σύμφωνα με τους Brown, Bryan and 

Brown, (2005) βοηθά στην απόκτηση ικανότητας διαχείρισης της πληροφορίας, μέσω αναζήτησης, 
αξιολόγησης και σύνθεσής της. 

Ενδεικτικά κάποια ψηφιακά εργαλεία είναι: 

My Story book : Είναι δωρεάν, δεν απαιτείται εγγραφή. Οι μαθητές δημιουργούν ιστορία με 
σχέδια, εικόνες κ.ά. 

 Utellstory: Είναι δωρεάν, με δημιουργία λογαριασμού. Οι μαθητές μπορούν να 
δημιουργήσουν ιστορία με προσθήκη κειμένου, ήχου, βίντεο. 

4.3. Ιστότοποι και ψηφιακά αποθετήρια  

Ο ιστόποπος Compass του Συμβουλίου της Ευρώπης, περιέχει δραστηριότητες σχετικά με τη 
διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την προώθηση των αρχών της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. Περιέχει 16 θεματικές ενότητες (περιβάλλον, διακρίσεις, μετανάστευση, φτώχεια, 
ειρήνη, πόλεμος, βία κ.ά.) με προτεινόμενες δραστηριότητες στην τάξη.  

Η ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα Europeana, είναι ένα αποθετήριο σχετικά με την 

πολιτιστική κληρονομιά. Παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε εκατομμύρια ψηφιοποιημένα αντικείμενα 
από μουσεία, αρχεία και βιβλιοθήκες της Ευρώπης. Οι μαθητές μπορούν να περιηγηθούν και να 
μελετήσουν λογοτεχνικά και ποιητικά έργα, πίνακες, γλυπτά, να δουν ταινίες και ντοκιμαντέρ 

χειρόγραφα και μουσική από βιβλιοθήκες. Υπάρχουν σχέδια μαθήματος, παιχνίδια και εφαρμογές. 

4.4. Εκπαιδευτική Ρομποτική 

Εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού Scratch 

Η εκμάθηση προγραμματισμού στον υπολογιστή από μαθητές ακόμα και μικρής ηλικίας 
προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξη δομημένου τρόπου σκέψης, στην επίλυση προβλημάτων 

διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, αλλά επιπλέον δίνει και τη δυνατότητα να εντοπίσουν τις 
αδυναμίες τους και να τις βελτιώσουν, επαυξάνοντας έτσι το γνωστικό τους υπόβαθρο. 

Το Scratch διαθέτει γραφική γλώσσα προγραμματισμού, έτσι είναι προσιτό στα παιδιά (από 8 
ετών και άνω). Είναι μια διευρημένη δυναμική οπτική γλώσσα προγραμματισμού, επιτρέποντας 
αλλαγές στον κώδικα ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των προγραμμάτων. Έχει ως στόχο 

τη διδασκαλία εννοιών προγραμματισμού, για να μπορούν οι μαθητές να δημιουργήσουν δικές τους 
διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια, βίντεο και μουσική.  

Όταν φτιάχνουν ένα πρόγραμμα σε Scratch, δημιουργούν ένα διαδραστικό θεατρικό έργο στο 
οποίο οι ηθοποιοί (αντικείμενα) συμπεριφέρονται με βάση κάποιο σενάριο που έχουν οι ίδιοι 
δημιουργήσει και ταυτόχρονα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με τους θεατές. 

Η κοινότητα (http://scratch.mit.edu/) επιτρέπει στον χρήστη να μοιραστεί τις δημιουργίες του 
στο διαδίκτυο με χρήστες από όλο τον κόσμο. Δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις 

με άλλους δημιουργούς και να εμπλακούν ενεργά σε διαδικασίες πρακτικής και μάθησης. Κάθε μέλος 
της κοινότητας διαθέτει δικό του χώρο για την έκθεση των έργων του, μπορεί να σχολιάζει τα έργα 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
http://scratch.mit.edu/
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άλλων, να μεταφορτώνει τις εφαρμογές που του αρέσουν και να έχει πλήρη πρόσβαση στον τρόπο 
που έχουν φτιαχτεί ώστε να τις επαναχρησιμοποιεί. 

5. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία αναδείχτηκε ο ρόλος και παρουσιάστηκε η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο 
πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον, ως χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας και συμβουλευτικής. 

Στο σημερινό διαπολιτισμικό σχολείο είναι αναγκαίο να αξιοποιούνται οι εμπειρίες, μέσω 
αλληλεπίδρασης, όλων των μαθητών, ενισχύοντας έτσι την αυτοαντίληψή τους, παράγοντας που θα 
προωθήσει την ανάπτυξη αμοιβαίας συνεργασίας και κατανόησης της οικουμενικότητας και 

ποικιλίας του πολιτισμού (Μάνου, 2014∙ Γκόβαρης, 2011∙ Μαυρομάτη, 2011). 
Οι Τ.Π.Ε. και οι εφαρμογές τους, μπορούν να υποστηρίξουν τη μαθησιακή δραστηριότητα, να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις, να κινητοποιήσουν την εμπλοκή όλων, να εξασφαλίσουν την ισότητα, 
δίνοντας ζωτικό χώρο για την ανάπτυξη κάθε πολιτισμού (Νικολάου, 2011), την αναζήτηση, 
διαχείριση και αξιολόγηση κάθε πληροφορίας του (Brown et.al., 2005), με απώτερο στόχο τη 

σύνθεση και την κοινωνική δικαιοσύνη. 
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ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 
 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ  
 

Τσιολπίδου Ξανθούλα 

Υποψήφια Διδάκτορας ΕΑΠ 
 

Κουτούζης Εμμανουήλ 

Καθηγητής Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών ΕΑΠ 
 

Περίληψη 

Το αίτημα για  γνήσια συμπερίληψη στην εκπαίδευση παραμένει μέχρι σήμερα ανικανοποίητο. 

Οι μαζικές μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές καθώς και η πρόσφατη υγειονομική κρίση 
επανέφεραν στο προσκήνιο το ζήτημα της ικανότητας του εκπαιδευτικού συστήματος να διασφαλίζει 
ίσες ευκαιρίες στη μάθηση για όλους τους μαθητές. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το 

θεωρητικό πλαίσιο και ο ερευνητικός σχεδιασμός μελέτης σχετικά με την αντιληπτή 
αυτοαποτελεσματικότητα των Διευθυντών/ντριών σχολείων στη Συμπεριληπτική Ηγεσία. Πρόκειται 

για τη θεωρία αυτο-αποτελεσματικότητας του Bandura και τις θεωρητικές προσεγγίσεις για το 
μοντέλο εκπαιδευτικής ηγεσίας που προάγει την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι 
πεποιθήσεις αυτεπάρκειας των Διευθυντών καθορίζουν την ένταση, τη διάρκεια και τα 

αποτελέσματα της προσπάθειας που καταβάλλουν, φέρουν συγκεκριμένο εννοιολογικό περιεχόμενο 
και η μελέτη τους απαιτείται να είναι εστιασμένη. Ελλείψει αντίστοιχης ελληνικής ή διεθνούς 
μελέτης, η παρούσα έρευνα θα επιχειρήσει να αναδείξει τις συνθήκες που διαμορφώνουν την 

υποκειμενική αντίληψη των Διευθυντών/ντριών για την ικανότητά τους να λειτουργούν ως 
συμπεριληπτικοί ηγέτες.  

 
Λέξεις κλειδιά: συμπερίληψη, συμπεριληπτική ηγεσία, αυτοαποτελεσματικότητα 

1. Εισαγωγή 

Η διασφάλιση συμπεριληπτικής και ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους αποτελεί τον 4ο στόχο 
του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι το 2030. Η συμπερίληψη (inclusion) ή αλλιώς 

συμπεριληπτική εκπαίδευση ή συνεκπαίδευση όπως εναλλακτικά αναφέρεται στην ελληνική 
βιβλιογραφία ξεκίνησε από τον χώρο της ειδικής αγωγής με σκοπό να εξαλείψει τις διακρίσεις σε 
βάρος των μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) και να σταματήσει τον 

αποκλεισμό τους από τα γενικά σχολεία. Βαθμιαία ο όρος διευρύνθηκε και πλέον αφορά όλους τους 
μαθητές που παραδοσιακά απειλούνταν με αποκλεισμό ή σχολική αποτυχία. Σύμφωνα πάντα με την 

UNESCO (2020) πρόκειται για μία διαδικασία που αποσκοπεί στο να αγκαλιάσει την ποικιλομορφία 
και να χτίσει την αίσθηση του ανήκειν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι κάθε άτομο έχει αξία και 
δυνατότητες και πρέπει να γίνεται σεβαστό. Συνυφαίνεται με την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης 

ως μέσο για την επίτευξή της αφού κοινωνική δικαιοσύνη δεν υφίσταται όσο υπάρχουν μαθητές που 
αποκλείονται από τα σχολεία ή τις μαθησιακές διαδικασίες εξαιτίας των διαφορετικών προσωπικών 

τους χαρακτηριστικών (Ryan, 2006). Η εφαρμογή της συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας με κυρίαρχο στοιχείο την ετερογένεια η οποία εντείνεται περαιτέρω 
από τις αθρόες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της 

ΕΣΑμεΑ (2019),  οι μαθητές με γνωμάτευση για ΕΕΑ αποτελούν περίπου το 5% του συνολικού 
μαθητικού πληθυσμού. Ένα άλλο 5% είναι αλλοδαποί μαθητές (Ελληνική Στατιστική Αρχή) και 

περίπου 1,5% πρόσφυγες. Συνυπολογίζοντας και τα ποσοστά των μαθητών που ανήκουν στη 
μουσουλμανική μειονότητα και των μαθητών Ρομά  προκύπτει πως ένα ποσοστό το οποίο κατά 
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τόπους ξεπερνά και το 15% ανήκει σε ομάδες που θεωρούνται «ευάλωτες στον αποκλεισμό». Η 
ελληνική πολιτεία με τη σχετική νομοθεσία υποστηρίζει τη συνεκπαίδευση (Ν. 4547/2018, 
Ν.4692/2020) επιτρέποντας την ελεύθερη πρόσβαση όλων των μαθητών στα δημόσια σχολεία. 

Ωστόσο όπως μαρτυρούν διάφορες εκθέσεις (Συνήγορος του Πολίτη, 2021,2019. Αναγνώστου & 
Νικόλοβα, 2017. ΑΝΤΙΓΟΝΗ, 2014) παρά τα θετικά βήματα οι ανισότητες σε βάρος των ευάλωτων 

μαθητών παραμένουν. Η Ελλάδα αποτελεί ένα «πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα χώρας όπου παρά την 
υποστηρικτική νομοθεσία, το κίνημα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια» (Fyssa, Vlachou & Avramidis, 2014, σ. 224). Το ίδιο ισχύει και 

σε πολλές ακόμη ανεπτυγμένες χώρες όπου πολλοί μαθητές είτε αποκλείονται από την εκπαίδευση 
είτε δεν καταφέρνουν ποτέ να κατακτήσουν τις λεγόμενες βασικές δεξιότητες (UNESCO, ό.π.). Η 

συμπερίληψη και η ισότητα εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα 
εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως. Τα σχολεία καλούνται να βρουν τρόπους να ανταποκριθούν 
στην πρόκληση αυτή. Για να το επιτύχουν χρειάζεται να προχωρήσουν σε ριζοσπαστικές αλλαγές 

στην κουλτούρα και  τον τρόπο λειτουργίας τους, χρειάζονται όπως αποδείχθηκε ικανούς 
συμπεριληπτικούς ηγέτες. Όπως εύστοχα παρατηρεί η Salisbury (2006, σελ. 79) «τα σχολεία που 

λειτουργούν συμπεριληπτικά πέτυχαν για έναν λόγο…. Οι διευθυντές σε αυτά τα σχολεία ήταν ο 
λόγος». 

 

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2.1. Εκπαιδευτική ηγεσία για τη συμπερίληψη 

Αποτελεί κοινό συμπέρασμα πως οι παραδοσιακές προσεγγίσεις της ηγεσίας δεν αποδίδουν 
στα σύνθετα πλουραλιστικά περιβάλλοντα των σημερινών σχολείων (Theoharis & Scanlan, 2015). 
Η άποψη που τείνει να επικρατήσει είναι πως η εκπαιδευτική ηγεσία οφείλει να έχει βαθύτερους 

ηθικούς σκοπούς, όπως την κοινωνική δικαιοσύνη, και ότι τα σχολεία μπορούν και πρέπει να 
συμβάλουν στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου κόσμου (Munck, 2005). Εφορμούμενοι από την άποψη 
αυτή διάφοροι μελετητές αναζήτησαν τις πρακτικές ηγεσίας που υποστηρίζουν τον συγκεκριμένο 

στόχο. Με αφετηρία τις διαφορετικές ερμηνείες ως προς το περιεχόμενο και τους σκοπούς της 
συμπερίληψης κατέγραψαν τις ενέργειες των Διευθυντών που προάγουν τη συνεκπαίδευση των 

μαθητών με ΕΕΑ (Αγγελίδης, 2011. Black & Simon, 2014. Carter & Abawi, 2018. Charalampous 
και Papademetriou, 2019. Theoharis, Gauston & Woodfield, 2015), των μαθητών με διαφορετικό 
γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο (Arar et al., 2020. Bogotch & Kervin, 2019. Khalifa et al., 2016) 

αλλά και συνολικά των ευάλωτων μαθητών (Cherkowski, 2010. Dorczak, 2011. Moya et al.  2020. 
Precey & Mazurkiewicz, 2013. Rayner, 2009. Riehl, 2000. Salisbury, 2006). Ορισμένοι, εστιάζοντας 

στο γεγονός ότι η ανομοιογένεια και η διαφορετικότητα αποτελούν αναπόφευκτα χαρακτηριστικά 
των σύγχρονων σχολείων (Ruairc, Ottesen & Precey , 2013), υποστήριξαν πως οι πρακτικές αυτές 
συνιστούν ένα εναλλακτικό μοντέλο εκπαιδευτικής ηγεσίας το οποίο ονόμασαν Συμπεριληπτική ή 

αλλιώς Ηγεσία για τη Συμπερίληψη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Riehl (2000), που ταύτισε τη 
συμπεριληπτική ηγεσία με τη δέσμευση για ισότητα, ελεύθερη έκφραση και κοινωνική δικαιοσύνη 

στα σχολεία. Ο Ryan (2006), υποστήριξε πως  η συμπερίληψη είναι ταυτόχρονα ο σκοπός και το 
μέσο, δεν αφορά μόνο τους μαθητές αλλά πρέπει να διέπει κάθε πτυχή της καθημερινής λειτουργίας 
ενός σχολείου στοχεύοντας στην εδραίωση της δημοκρατίας, της ισότητας και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης. Ο Rayner (2009) υιοθέτησε μία Αριστοτελική φιλοσοφική οπτική λέγοντας πως η 
συμπεριληπτική ηγεσία στοχεύει στην «ευδαιμονία» όλων επιδιώκοντας την εδραίωση της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και την ισότητα των ευκαιριών. Συνοψίζοντας τις παραπάνω θέσεις ο 
Ευρωπαϊκός Φορέας για τις Ειδικές Ανάγκες και τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση  παρουσίασε ένα 
ολιστικό μοντέλο που συνδυάζει στοιχεία από την παιδαγωγική, τη μετασχηματιστική και την 

κατανεμημένη ηγεσία και όρισε τη Συμπεριληπτική ως την  «ηγεσία που επικεντρώνεται στην 
ανάπτυξη μιας συμπεριληπτικής κουλτούρας στα σχολεία, που δίνει έμφαση στη συνεργασία όλων 
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των εμπλεκομένων, σέβεται και εκτιμά τη διαφορετικότητα και φροντίζει ώστε όλοι οι μαθητές, και 
ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι στον αποκλεισμό, να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση» 
(European Agency for Special Needs and Inclusive Education , 2018). Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Φορέα τα απαιτητικά καθήκοντα των Διευθυντών εμπίπτουν σε τρεις ευρείες κατηγορίες έργου: 
καθορισμός κατεύθυνσης, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξη του οργανισμού.  

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε πως οι συμπεριληπτικοί Διευθυντές/ντριες:  
Ως μετασχηματιστικοί ηγέτες 

• Οικοδομούν ένα όραμα για ένα σχολείο που αγκαλιάζει και σέβεται τη διαφορετικότητα. 

• Προωθούν κοινά αποδεκτούς στόχους για ισότητα, ποιότητα και δικαιοσύνη στις ευκαιρίες 
για μάθηση. 

• Υιοθετούν κριτική στάση απέναντι στα κενά και τις στρεβλώσεις της εκπαιδευτικής και 
κοινωνικής πραγματικότητας.  

• Ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να υιοθετούν τον κριτικό στοχασμό και να ελέγχουν αν οι 
πρακτικές και οι απόψεις τους εξυπηρετούν τους σκοπούς της συμπερίληψης.  

• Αντιμετωπίζουν κάθε μαθητή, εκπαιδευτικό και γονέα  ως ξεχωριστή προσωπικότητα 
εστιάζοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του.  

• Λειτουργούν ως πρότυπα ενεργώντας με σεβασμό και δικαιοσύνη. 

• Καλλιεργούν κουλτούρα συμπερίληψης.  

• Αναπτύσσουν μηχανισμούς για την προώθηση της συμμετοχής στις δράσεις και τις 
αποφάσεις του σχολείου όσων παραδοσιακά διστάζουν να μετέχουν.  

• Αναπτύσσουν μηχανισμούς για την προώθηση της επικοινωνίας με τους γονείς αλλά και 
φορείς ή υπηρεσίες της κοινότητας που μπορούν να υποστηρίξουν τη συμπερίληψη. 

Ως παιδαγωγικοί ηγέτες 

• Επιβλέπουν και αξιολογούν τη διδασκαλία με κριτήριο τη συμμόρφωσή της στους όρους της 
συμπεριληπτικής παιδαγωγικής. 

• Γνωρίζουν τις ερευνητικά τεκμηριωμένες συμπεριληπτικές πρακτικές διδασκαλίας, 
ενθαρρύνουν και κατευθύνουν τους εκπαιδευτικούς να τις χρησιμοποιούν. 

• Συντονίζουν και διαμορφώνουν το πρόγραμμα σπουδών προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 
ατομικές διαφορές στην κουλτούρα, τη γλώσσα, τη θρησκεία και την ικανότητα. 

• Σχεδιάζουν διορθωτικές παρεμβάσεις αξιοποιώντας τα δημογραφικά και βαθμολογικά 
στοιχεία για την πρόοδο των ευάλωτων μαθητών. 

• Κατανέμουν τους διαθέσιμους πόρους και τους μαθητές στα τμήματα με γνώμονα τη μέγιστη 
συμμετοχή και απόδοση όλων. 

• Σχεδιάζουν και αναπτύσσουν δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση της 
ικανότητας των εκπαιδευτικών να διδάσκουν αποτελεσματικά σε ετερογενείς μαθητικούς 

πληθυσμούς. 

• Επιδιώκουν και υποστηρίζουν τη δημιουργία μαθησιακών κοινοτήτων για την προώθηση των 
συμπεριληπτικών αξιών. 

• Θέτουν υψηλές προσδοκίες για όλους τους μαθητές. 

• Παρακινούν τους εκπαιδευτικούς  να εργάζονται για τη βελτίωση της μάθησης για όλους.  

• Μεριμνούν για τη συνολική βελτίωση του μαθησιακού περιβάλλοντος. 
Ασκώντας κατανεμημένη ηγεσία 

• Διευκολύνουν τη δημιουργία ομάδων και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

• Διαμοιράζουν έργο στους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τα ταλέντα και τις ικανότητές τους. 

• Ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις λειτουργίες της ηγεσίας. 

• Αφήνουν χώρο για πρωτοβουλίες, τροφοδοτούν και διευκολύνουν τον διάλογο για θέματα 
ισότητας και δικαιοσύνης. 

• Προωθούν τις συνεργασίες μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία: 
εκπαιδευτικών, ειδικών, γονέων, φορέων και  υπηρεσιών. 
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Επιπλέον οι συμπεριληπτικοί ηγέτες προσαρμόζουν τις πρακτικές τους στις τοπικές ανάγκες 
(Αγγελίδης, 2011) αφού η συμπερίληψη δεν μπορεί να εξετάζεται αποκομμένη από το πλαίσιο στο 
οποίο επιχειρείται, ούτε από τις υφιστάμενες κοινωνικές σχέσεις που άλλοτε διευκολύνουν κι άλλοτε 

δυσχεραίνουν την εδραίωσή της.  
Καθίσταται προφανές πως για να ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο απαιτητικό έργο οι 

Διευθυντές/ντριες χρειάζονται αρχική αλλά και συνεχιζόμενη επιμόρφωση και υποστήριξη 
(European Agency for Special Needs and Inclusive Education , 2018). Στην Ελλάδα τόσο η αρχική 
κατάρτιση όσο και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση για τους Διευθυντές/ντριες είναι προαιρετική και 

συνιστά αποτέλεσμα προσωπικής πρωτοβουλίας. Υπό αυτές τις συνθήκες ο βαθμός στον οποίο 
αισθάνονται ικανοί να εφαρμόσουν τις πρακτικές ηγεσίας που προάγουν τη συμπερίληψη αποτελεί 

ζητούμενο. 

2.2. Οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας των Διευθυντών 

Οι πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας αναφέρονται στις αξιολογήσεις που κάνει το άτομο 

για το πόσο καλά μπορεί να εκτελέσει μια πράξη για να αντιμετωπίσει μελλοντικές καταστάσεις. 
Επηρεάζουν σημαντικά τους στόχους, το επίπεδο φιλοδοξίας, την προσπάθεια που καταβάλει, την 

προσαρμοστικότητα και την επιμονή του (Bandura, 1989). Διαμορφώνονται με βάση τις προσωπικές 
ή κυρίαρχες εμπειρίες, τα πρότυπα ή έμμεσες εμπειρίες, την λεκτική/κοινωνική πειθώ και τη 
σωματική και συναισθηματική διέγερση. Η αυτεπάρκεια των Διευθυντών  ορίζεται ως η 

υποκειμενική τους αντίληψη σχετικά με τις ικανότητές τους να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη 
πορεία δράσης προκειμένου να επιτύχουν  τα επιθυμητά αποτελέσματα για το σχολείο που 

διευθύνουν.  
Ο τρόπος που λειτουργούν οι Διευθυντές και η επιρροή που ασκούν στα άλλα μέλη της 

σχολικής κοινότητας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αντιληπτή αυτεπάρκειά τους 

(Tschannen-Moran & Gareis, 2004). Οι αυτο-αποτελεσματικοί ηγέτες ανταποκρίνονται καλύτερα 
στις προκλήσεις και επιμένουν στις προσπάθειες βελτίωσης του σχολείου, επηρεάζουν θετικά το 
σχολικό κλίμα (Dahlkamp, Peters & Schumacher, 2017) και ενισχύουν την ατομική και συλλογική 

αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών (Goddard, Bailes & Kim, 2020). Σε ατομικό επίπεδο 
αποδεικνύονται πιο επίμονοι, πιο ευέλικτοι και πιο ευπροσάρμοστοι στις αλλαγές (Federici & 

Skaalvik, 2011). Όταν συναντούν προβλήματα προσαρμόζουν τις προσδοκίες τους και παραμένουν 
σίγουροι και ήρεμοι διατηρώντας το χιούμορ τους (Tschannen-Moran & Gareis, 2004). Εμφανίζουν 
υψηλή εργασιακή δέσμευση (Federici & Skaalvik, ό.π.) και χαμηλότερη επαγγελματική εξουθένωση 

καθώς και πρόθεση να παραιτηθούν (Federici & Skaalvik, 2012).  
Οι έρευνες επιβεβαίωσαν πως η ισχύς της αυτο-αποτελεσματικότητας των Διευθυντών 

συνδέεται με θετικές εμπειρίες που προκύπτουν από τη συνεργασία με έμπειρους συναδέλφους 
(mentoring) ή τη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα (Ata, 2018). Αυξάνεται με την 
υποστήριξη από εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς ενώ προσωπικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, 

η ηλικία ή η προϋπηρεσία δεν φαίνεται να την επηρεάζουν σημαντικά (Tschannen-Moran & Gareis, 
2007).  

Η αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας φέρει συγκεκριμένο εννοιολογικό περιεχόμενο, 
συνδέεται με συγκεκριμένες συνθήκες και είναι πιθανόν να μην μπορεί να μεταφερθεί σε άλλους 
τομείς δράσης. Επιπλέον καθώς μεταβάλλονται οι απαιτήσεις της εργασίας μεταβάλλεται και η 

αντιληπτή αυτεπάρκεια (Fisher, 2020). Οι Διευθυντές των σχολείων, αξιολογούν τα δυνατά και τα 
αδύνατα σημεία τους σε σχέση με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου που έχουν να επιτελέσουν 

και όχι γενικά οπότε και η μελέτη της αυτοαποτελεσματικότητας χρειάζεται να είναι απολύτως 
συγκεκριμένη.  

 

2.3 Οι στάσεις των Διευθυντών απέναντι στη συμπερίληψη, το εργασιακό άγχος και η 

εργασιακή δέσμευση- Σχέση με τις πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας  
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Ο Allport (ό.α. στον Γεώργα, 1995) όρισε την στάση ως μία νοερή και νευρική κατάσταση 
ετοιµότητας, που οργανώνεται με βάση προηγούμενες εμπειρίες, κατευθύνει τις αντιδράσεις του 
ατόµου προς αντικείμενα και συνθήκες µε τις οποίες σχετίζεται και εκφράζεται σαν συμπεριφορά 

λεκτική ή µη λεκτική. Υποστήριξε πως οι στάσεις εκφράζουν στην πραγματικότητα την ετοιμότητα 
ενός ατόμου για δράση. Υπό αυτή την έννοια η μελέτη τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Οι 

περισσότερες έρευνες αφορούν τις στάσεις των Διευθυντών απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών με 
ΕΕΑ (Nguluma et al., 2017. Τσιολπίδου & Πλατσίδου, 2018) ενώ μελέτες με εκπαιδευτικούς 
επιβεβαιώνουν την ισχυρή θετική επιρροή της αυτοαποτελεσματικότητας στη διαμόρφωση των 

στάσεων (Emmers, Baeyens & Petry, 2020. Özokcu, 2018).  
Στα πλαίσια της συμπερίληψης οι Διευθυντές καλούνται συχνά να διαχειριστούν διλήμματα 

ηθικά αλλά και  πρακτικά τα οποία σε συνδυασμό με τη νεφελώδη νομοθεσία αυξάνουν το στρες που 
αισθάνονται (Keeffe, 2004). Τα υψηλά επίπεδα στρες μειώνουν δραματικά την αίσθηση 
αυτοαποτελεσματικότητας (van der Merwe και Parsotam, 2012). Σύμφωνα με τον Kyriacou (2001) 

το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών ορίζεται ως η βίωση δυσάρεστων και αρνητικών 
συναισθημάτων τα οποία πηγάζουν από ορισμένες πτυχές της εργασίας τους. Αντίθετα η «εργασιακή 

δέσμευση» ορίζεται ως μια θετική, ικανοποιητική, σχετική με την εργασία κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται από σθένος, αφοσίωση και προσήλωση (Simpson, 2009). Σχετίζεται θετικά με την 
προσπάθεια και την απόδοση στην εργασία (Bakker & Bal 2010) και την αυτοαποτελεσματικότητα 

στους εκπαιδευτικούς (Li, Liu, Chen & Yao, 2019) και στους Διευθυντές (Skaalvik, 2020). 

3. Η έρευνα 

3.1. Ερευνητικό μοντέλο 

Θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης αποτελούν η θεωρία για τη συμπεριληπτική ηγεσία και η 
επιστημονική θέση του Bandura (1986, σ. 25) σύμφωνα με την οποία «η αίσθηση του ατόμου για την 

αξιοσύνη του καθορίζει το πώς νιώθει, σκέφτεται, παρακινεί τον εαυτό του και συμπεριφέρεται». Το 
ερευνητικό μοντέλο για τον αντίκτυπο της αντιληπτής αυτοαποτελεσματικότητας στις στάσεις, το 
στρες, τη δέσμευση και τελικά στη συμπεριφορά των σχολικών ηγετών παρουσιάζεται στην εικόνα 

1. 

 
 

Εικόνα 1: Το ερευνητικό μοντέλο 
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3.2. Στόχοι, μεθοδολογία και εργαλεία 

• Η μέτρηση των επιπέδων αυτοαποτελεσματικότητας των Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων 
σε πρακτικές συμπεριληπτικής ηγεσίας.  

• Η αναζήτηση συσχετισμών μεταξύ της αυτοαποτελεσματικότητας (εξαρτημένη μεταβλητή) 
και δημογραφικών και εργασιακών χαρακτηριστικών (ανεξάρτητες μεταβλητές)  

• Η διερεύνηση των στάσεων των Διευθυντών απέναντι στη συμπερίληψη όλων των μαθητών. 

• Η διερεύνηση της σχέσης των πεποιθήσεων ατοαποτελεσματικότητας με τις στάσεις απέναντι 
στη συμπερίληψη  

• Η διερεύνηση της σχέσης των πεποιθήσεων ατοαποτελεσματικότητας με την εργασιακή 
δέσμευση των Διευθυντών 

• Η διερεύνηση της σχέσης των πεποιθήσεων ατοαποτελεσματικότητας με το εργασιακό στρες.  

• Η μελέτη του ρόλου της αντιληπτής αυτοαποτελεσματικότητας στη συμπεριληπτική 
συμπεριφορά των Διευθυντών. 

 
 Η έρευνα θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (επεξηγηµατική διαδοχική σχεδίαση): 

1. Ποσοτική, με τη χρήση ερωτηματολόγιου σε δείγμα Διευθυντών/τριών Δημοτικών 

Σχολείων (δειγματοληψία κατά συστάδες) 

2. Ποιοτική, μέσω δομημένων συνεντεύξεων με δείγμα Διευθυντών/τριών. 

Για τους σκοπούς της έρευνας σχεδιάστηκε η Κλίμακα Αντιληπτής Αυτεπάρκειας στη 

Συμπεριληπτική Ηγεσία. Περιέχει 30 δηλώσεις και ο δείκτης Cronbach μετά τον πρώτο πιλοτικό 
έλεγχο ήταν a= 0,95. Για τη διερεύνηση των στάσεων απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση 
επιλέχτηκε η κλίμακα του Kielblock (2018), η πρώτη που υιοθετεί την ευρεία ερμηνεία της 

συμπερίληψης, για την εργασιακή δέσμευση η σύντομη έκδοση της κλίμακας της Ουτρέχτης και για 
το εργασιακό στρες η κλίμακα Bristol Stress and Health at Work. 

3.3. Σημασία 

Το προσφυγικό ζήτημα των τελευταίων ετών και η εμπειρία από τη διαχείριση της πανδημίας 
στα σχολεία, ανανέωσε τη συζήτηση για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Στο νέο τοπίο που 

διαμορφώνεται η συμπερίληψη, ως όρος, επωμίζεται μια ιδιαίτερη αξιακή και ιδεολογική βαρύτητα, 
παρόμοια με αυτή που φέρουν έννοιες όπως η δημοκρατία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Η τρέχουσα 

συζήτηση παύει να ασχολείται με το ποιους αφορά η συνεκπαίδευση ή το γιατί απαιτείται και εστιάζει 
στο πώς καλύτερα θα επιτευχθεί (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 
2018).  Με αφετηρία τις διαπιστώσεις και τα ελλείμματα που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, η προτεινόμενη έρευνα επιθυμεί να αναδείξει τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
πίστη των Διευθυντών/ντριών στην ικανότητά τους να ηγούνται με τρόπο που προάγει την 

εκπαιδευτική συμπερίληψη για όλους τους μαθητές και κατ΄ επέκταση να συμβάλει στην καλύτερη 
κατανόηση των συνθηκών που ευνοούν τη δημιουργία γνήσια συμπεριληπτικών και κοινωνικά 
δίκαιων σχολείων. Φιλοδοξεί να καλύψει το ερευνητικό κενό που διαπιστώθηκε στην ελληνική και 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Η παιδαγωγική σημασία των αποτελεσμάτων της έρευνας, με τους 
περιορισμούς και τις προοπτικές που θα προκύψουν, θα έγκειται στη χρησιμότητά τους για το 

σχεδιασμό συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων επαγγελματικής 
ανάπτυξης που θα ενδυναμώνουν τη δυνατότητα των Διευθυντών/ντριών να υποστηρίζουν 
ουσιαστικά την εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.  
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  Από τα αποτελέσματα προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, θεωρούν ότι οι 
πρόσφυγες μαθητές/τριες έχουν την αποδοχή των ημεδαπών μαθητών/τριών, οι δομές εκπαίδευσης 
λειτουργούν ικανοποιητικά και προς τη σωστή κατεύθυνση για την ένταξη των προσφύγων 

μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον και την κοινωνικοποίησή τους.  
Τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται σημαντικά και ικανοποιητικά, δεδομένου ότι 

κατέδειξαν την αναγκαιότητα υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε μαθητές/τριες 
πρόσφυγες και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση προσφύγων, ένταξη, κοινωνικοποίηση 

1. Εισαγωγή 

Τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν έντονες οι ιδέες του νεοφιλελεύθερου παραδείγματος της 
παγκοσμιοποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ελεύθερες αγορές, στην κατάργηση των διακρατικών 
συνόρων χωρίς συγκρούσεις μεταξύ πλουσίων και φτωχών, στις ιδιωτικοποιήσεις και τις ανοικτές 

κεφαλαιαγορές, που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη (Galbraith, 1999.Kearney, 1995). Όλα τα 
παραπάνω, όμως, το μόνο που κατάφεραν ήταν να υπονομεύσουν τη δυνατότητα οικονομικής 

ανάπτυξης των πιο αδύναμων οικονομικά, σε βαθμό επικίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και 
σταθερότητα, οδηγώντας στη συγκέντρωση της εξουσίας στους ολίγους, που χαρακτηρίζονταν από 
αυξημένες τάσεις επεκτατισμού, με αποτέλεσμα όχι μόνο διακρατικές, αλλά και εμφύλιες συρράξεις 

με αποτέλεσμα την καταπιεστική μετανάστευση (Galbraith, 1999. Richmond, 2002).  
Οι πολεμικές συγκρούσεις σε συνδυασμό με τις επιμέρους διώξεις προκάλεσαν το 2015 τον 

μεγαλύτερο αριθμό εκτοπισμένων ανθρώπων, που υπήρξε ποτέ παγκοσμίως. Στην ετήσια έκθεση 
«Παγκόσμιες Τάσεις» της ίδιας χρονιάς, που δημοσιεύτηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ  για 
τους Πρόσφυγες (Υ.Α.), καταγράφηκαν 65,3 εκατομμύρια αναγκαστικά εκτοπισμένοι άνθρωποι ως 

τα τέλη του 2015, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τον αριθμό των 60 εκατομμυρίων. Ο αριθμός των 
προσφύγων σε όλο τον κόσμο άγγιξε τα 21,3 εκατομμύρια, αποτελώντας το μεγαλύτερο αριθμό που 
είχε σημειωθεί από τη δεκαετία του ’90, ενώ οι 40,8 εκατομμύρια, που αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν τις προσωπικές τους εστίες, παραμένοντας ωστόσο στα γεωγραφικά όρια της χώρας 
τους, ήταν ο υψηλότερος αριθμός που καταγράφηκε ποτέ. Σύμφωνα με την Υ.Α. φαίνεται πως ένας 

στους 113 ανθρώπους παγκοσμίως είναι είτε εσωτερικά εκτοπισμένος είτε πρόσφυγας, μια 
κατάσταση άνευ προηγουμένου (UNHCR, 2016α). 

Σε ένα δελτίο τύπου της η τελευταία υποστήριξε πως, σε περίπτωση που γίνει κανείς 

πρόσφυγας σήμερα, οι πιθανότητες να επιστρέψει στην πατρίδα του είναι λιγότερες απ’ οτιδήποτε 
άλλο σε οποιαδήποτε περίοδο εδώ και 30 χρόνια (UNHCR, 2015α). Με βάση την έκθεση 

«Ξεριζωμένα» της UNICEF για το 2015, 28 εκατομμύρια παιδιά εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους 
λόγω συγκρούσεων και βίας εντός και εκτός συνόρων, ανάμεσα στα οποία τα 10 εκατομμύρια είναι 
παιδιά πρόσφυγες (UNICEF, 2016β).  

«H περίπτωση της Συρίας αποτελεί τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση της εποχής μας, από 
την οποία υποφέρουν εκατομμύρια άνθρωποι.», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες, Filippo Grandi (UNHCR, 2016β). Κατά τη διάρκεια του 2015 και μόλις σε 10 μήνες ο 
αριθμός των προσφύγων, που προέρχονταν από τη χώρα, ανέβηκε στα 4 από τα 3 εκατομμύρια, που 
ήταν προηγουμένως, αναδεικνύοντας την κρίση αυτή στη μεγαλύτερη που έχει αντιμετωπιστεί από 

την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) τα τελευταία 25 χρόνια (UNHCR, 
2015β). Το 2015 το 45% όλων των παιδιών προσφύγων, που βρίσκονταν υπό την προστασία της 

Ύπατης Αρμοστείας, προέρχονταν από τη Συρία και το Αφγανιστάν. Μάλιστα, όλο και περισσότερα 
είναι τα παιδιά που διασχίζουν τα σύνορα μόνα τους, με τους ασυνόδευτους ανηλίκους που υπέβαλαν 
αίτηση για άσυλο το 2015 σε 78 χώρες, να είναι πάνω από 100.000, ένας αριθμός τριπλάσιος σε 

σχέση με τον προηγούμενο χρόνο (UNICEF, 2016α).  
Η πολεμική σύγκρουση στη Συρία έχει διαρκέσει 8 χρόνια, με το 1/3 των παιδιών της χώρας 

να γεννιούνται μετά την έναρξη της σύρραξης (UNICEF, 2016γ). Συνέπεια των παραπάνω είναι η 
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μετατροπή της Μεσογείου στο πιο διαπερατό σημείο μεταξύ της Ευρώπης και των γειτόνων της, τις 
δύο τελευταίες δεκαετίες (Fargues & Bonfanti, 2014). Όμως, οι γειτονικές χώρες σταδιακά ελέγχουν 
όλο και περισσότερο τα σύνορά τους, λόγω της πίεσης που βιώνουν από την υποδοχή τόσο μεγάλου 

αριθμού προσφύγων (Richmond, 2002· UNHCR, 2016β). Ειδικότερα, τα ευρωπαϊκά κράτη που 
αρχικά δέχονταν τον προσφυγικό πληθυσμό, σταδιακά επιβάλλουν περιορισμούς όσον αφορά τη 

διέλευση των συνόρων τους (κλείσιμο Ευρωπαϊκών συνόρων στις 7 Μαρτίου 2016), οδηγώντας στη 
συσσώρευση ενός αρκετά μεγάλου αριθμού προσφύγων στην Ελλάδα (UNHCR, 2016β).  

Σύμφωνα με ορισμένα στατιστικά στοιχεία οι πρόσφυγες, που έφτασαν στην Ελλάδα το 2015, 

ανήλθαν στους 856.723, με περισσότερους από τους μισούς (57%) να προέρχονται από τη Συρία 
(UNHCR, 2015δ). Άλλωστε, η χώρα εδώ και αρκετά χρόνια αποτελεί το βασικότερο σημείο εισόδου 

στην Ευρώπη, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης (Papadopoulou, 2004· Skordas & Sitaropoulos, 
2004). Στις περισσότερες περιπτώσεις οι οικονομίες των χωρών, που φιλοξενούν τους πρόσφυγες, 
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες, με συνέπεια τη δυσκολία των προσφυγικών 

πληθυσμών στην εύρεση εργασίας, στέγης αλλά και πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες όπως η ιατρική 
περίθαλψη και η εκπαίδευση (UNHCR, 2015γ). Η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις, όπου 

υπάρχει αδυναμία του κρατικού συστήματος να ικανοποιήσει βασικές ανάγκες των προσφύγων και 
των αιτούντων άσυλο, με αποτέλεσμα εκείνοι να βρίσκονται απλά σε μια μεταβατική κατάσταση 
(Papadopoulou, 2004· Skordas & Sitaropoulos, 2004· UNICEF, 2016α). Σύμφωνα με τον Laurent 

Chapuis, το συντονιστή της UNICEF για θέματα προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, οι 
προσφυγικές οικογένειες στην Ελλάδα περιμένουν να προωθηθούν τα αιτήματα ασύλου τους, 

προκειμένου να μετακινηθούν οπουδήποτε στην Ευρώπη. Περιμένουν για κατάλληλη εκπαίδευση 
και στέγη, απλά περιμένουν να μάθουν πως θα είναι το μέλλον τους, με αποτέλεσμα τα παιδιά να 
παραμένουν για ακόμα μια φορά πίσω στον εκπαιδευτικό τομέα (UNICEF, 2016α).  

Παιδιά που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω βίας και πολεμικών 
συρράξεων, στερούνται βασικά αγαθά για την ανάπτυξη τους, ενώ παραβιάζονται επίσης βασικά 
τους δικαιώματα, όπως εκείνο της εκπαίδευσης. Μάλιστα, ένα παιδί, που θεωρείται πρόσφυγας, είναι 

πέντε φορές πιθανότερο να μην παρακολουθεί το σχολείο σε σχέση με ένα παιδί μη-πρόσφυγα, ενώ 
σε περίπτωση που καταφέρει να πάει στο σχολείο είναι πιθανό να αντιμετωπίσει διακρίσεις, άδικη 

μεταχείριση ή εκφοβισμό. Αλλά και έξω από το σχολικό περιβάλλον, κάποιοι νομικοί φραγμοί είναι 
δυνατόν να εμποδίσουν τα παιδιά πρόσφυγες, ώστε να έχουν ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες με τα παιδιά 
που γεννήθηκαν στην εκάστοτε χώρα (UNICEF, 2016β).  

Ανατρέχοντας στη σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού, φαίνεται πως κάθε παιδί, είτε είναι 
πρόσφυγας είτε αιτείται το καθεστώς πρόσφυγα, είναι αναγκαίο να λαμβάνει ίση προστασία με τα 

υπόλοιπα παιδιά, έχοντας υπόψη και τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικώς. Ένα θεμελιώδες δικαίωμα 
είναι εκείνο που κατοχυρώνεται μέσω των άρθρων 28 και 29 της ίδιας σύμβασης και αφορά την 
εγκαθίδρυση της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την ελεύθερη 

πρόσβαση σε αυτή, αποσκοπώντας στην εξάλειψη της άγνοιας και του αναλφαβητισμού παγκοσμίως. 
Ουσιαστικά, κατοχυρώνεται ένα είδος εκπαίδευσης, που συμβάλλει στην ανάπτυξη των προσωπικών 

δυνατοτήτων στο μέγιστο δυνατό με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην πολιτιστική 
ταυτότητα, τη γλώσσα, τις εθνικές και θρησκευτικές αξίες της χώρας παραμονής και χώρας 
προέλευσης κ.α. (UNHCR, 1989).  

Η UNICEF (2016γ) εκτιμά πως περισσότερα από 2.1 εκατομμύρια παιδιών στη Συρία αλλά και 
700.000 σε γειτονικές χώρες βρίσκονται εκτός σχολείου, αλλά οι εκπρόσωποι της υποστηρίζουν πως 

δεν είναι ακόμα αργά για αυτά τα παιδιά, καθώς συνεχίζουν να ελπίζουν για μια αξιοπρεπή ζωή και 
να έχουν όνειρα για το μέλλον. 

Δεδομένου, λοιπόν, ότι η εκπαίδευση συνιστά ένα αξιόλογο τρόπο να προστατευτούν τα παιδιά 

από τη βία, ο Laurent Chapuis, συντονιστής της UNICEF, συνιστά να ενισχυθούν οι προσπάθειες της 
ελληνικής κυβέρνησης για την ένταξη των παιδιών προσφύγων στο δημόσιο σχολείο (UNICEF, 

2016α).  
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Αξίζει να επισημανθεί πως οι νομοθετικές διατάξεις του ελληνικού συντάγματος, που αφορούν 
την εκπαίδευση, έχουν εκσυγχρονιστεί τα τελευταία χρόνια προς μια διαπολιτισμική κατεύθυνση. 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3386/2005 σχετικά με την είσοδο παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών 

που διαμένουν στη χώρα, αυτοί υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση με ελεύθερη 
πρόσβαση, χωρίς περιορισμούς στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όμοια με τους ημεδαπούς. 

Υπάρχει πρόβλεψη, μάλιστα, για την εγγραφή σε δημόσια σχολεία, ακόμα και με ελλειπή 
δικαιολογητικά, των παιδιών που βρίσκονται υπό το καθεστώς πρόσφυγα, προέρχονται από χώρες 
όπου επικρατεί έκρυθμη κατάσταση ή έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση ασύλου (Ν.3386/2005). 

Τα ίδια προβλέπονται και από το άρθρο 9 του Προεδρικού διατάγματος 220/2007 σε εναρμόνιση με 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρώπης (Π.Δ. 220/2007).  

Το ελληνικό κράτος, λοιπόν, προσπαθώντας να εναρμονιστεί με τις ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά 
και το περιεχόμενο του ελληνικού συντάγματος, ανακοίνωσε   μέσω του υπουργείου Παιδείας την 
ένταξη των παιδιών προσφύγων στο δημόσιο σχολικό σύστημα μέσα από την ίδρυση τάξεων 

υποδοχής στα σχολεία αλλά και ιδιαίτερων σχολικών δομών μέσα στα Κέντρα Φιλοξενίας. Για το 
σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου, προβλέπεται η στελέχωση των 

παραπάνω τάξεων με εκπαιδευτικούς, που θα διαθέτουν επιμόρφωση στο αντικείμενο της ελληνικής 
ως ξένης γλώσσας (Λακάσας, 2016· ΤΑ ΝΕΑ gr, 2016).  

Γενικότερα, η προσπάθεια για κοινωνική ένταξη, που αφορά την ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, τη στέγαση, την ασφάλιση, οποιεσδήποτε παροχές πρόνοιας και το εκπαιδευτικό 
σύστημα, συνιστά μια πολύπλοκη διαδικασία που χρειάζεται χρόνο, οικονομικούς και ανθρώπινους 

πόρους, αλλά και ενημέρωση και πληροφόρηση της χώρας που πρόκειται να παρέχει άσυλο 
(Κασιμάτη, 2009). 

Ειδικότερα, στη διεθνή βιβλιογραφία η εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες στοιχείο που 

βοηθά στην ένταξη και στην προσαρμογή των παιδιών προσφύγων στη νέα κοινωνία (Kia-Keating 
& Ellis, 2007· McBrien, 2005), ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις προσδοκίες και τις 
φιλοδοξίες που έχουν τα ίδια τα προσφυγόπουλα από την μελλοντική τους εκπαίδευση (Khawaja et 

al., 2008· Krahn & Taylor, 2005· Shakya et al., 2012).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα, η σύνδεση του σχολικού περιβάλλοντος με την εκπαίδευση των 
προσφύγων μαθητών/τριών με σκοπό την κοινωνικοποίηση τους συνιστά το γενικότερο πλαίσιο της 

προβληματικής, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και εστιάζοντας στις γνώσεις και απόψεις των 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Αγωγής (Τάξεων Υποδοχής - Εκπαιδευτικών 

που έχουν διδάξει σε ΔΥΕΠ σε Κω και σε Λέρο και δασκάλων κανονικών τάξεων που είχαν 
πρόσφυγες μαθητές).  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των γνώσεων και απόψεων των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την εκπαίδευση των 
προσφύγων μαθητών/τριών στο χώρο της Δωδεκανήσου. Ειδικότερα, θα εξεταστούν και θα 

καταγραφούν οι γνώσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το αν είναι εφικτή η 
κοινωνικοποίηση των προσφύγων μαθητών/τριών μέσα από τις υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης, τι 
απαιτείται για να είναι εφικτή και αν η διδασκαλία της προσφέρει και ενισχύει τα άτομα αυτά σε 

συναισθηματικό, κοινωνικό και γνωστικό επίπεδο. 
Η παρούσα έρευνα είναι απογραφική ως προς τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής και ΔΥΕΠ 

που διδάσκουν σε μαθητές/τριες πρόσφυγες στο Ν. Δωδεκανήσου.  
Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο γεγονός δεν έχει πραγματοποιηθεί, απ’ όσο γνωρίζουμε 

κάποια σχετική έρευνα με το θέμα αυτό στο Ν. Δωδεκανήσου στην Α/θμια Εκπαίδευση. Για τον λόγο 

αυτό, απώτερος στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να συμπληρώσει και να προσθέσει νέα 
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στοιχεία και συμπεράσματα προγενέστερων ερευνών, οι οποίες σχετίζονται με την εκπαίδευση των 
προσφύγων μαθητών/τριών.  

Σε μεγάλο αριθμό σχολείων της χώρας μας και ειδικότερα της Δωδεκανήσου (Ρόδος-Κω-Λέρο) 

παρατηρείται η φοίτηση προσφύγων μαθητών/τριών με δυσκολίες στη μάθηση, δηλαδή δυσχέρειες 
στον τομέα της μάθησης και οργάνωσης της γνώσης, οι οποίες έχουν προεκτάσεις πέρα από τον 

εκπαιδευτικό τομέα και στον κοινωνικό και οικονομικό. 
Ως κύριο μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο (Cohen et 

all., 2008), το οποίο ήταν ανώνυμο και χορηγήθηκε σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 (δάσκαλοι) 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής αγωγής και ΔΥΕΠ που διδάσκουν σε μαθητές/τριες πρόσφυγες 
στο Ν. Δωδεκανήσου.  

Η έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι και τον 
Ιανουάριο του 2020. Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων 
διενεργήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences).  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η έρευνα περιλαμβάνει συνολικά είκοσι μία (21) ερωτήσεις. Στο άρθρο αυτό, παρουσιάζονται 

ενδεικτικά δέκα (10) ερωτήματα, τα οποία αναφέρονται σε απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης οι οποίοι διδάσκουν σε ΔΥΕΠ ή τάξεις με μαθητές/τριες πρόσφυγες, σχετικά με την 
κοινωνικοποίηση των προσφύγων μαθητών/τριών μέσα από τις υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης και 

την εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολικό περιβάλλον. 
Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί Τάξεων Υποδοχής (7 εκπαιδευτικοί) του νησιού της Ρόδου,  

εκπαιδευτικοί  Γενικής Αγωγής (25 εκπαιδευτικοί) οι οποίοι είχαν στην τάξη τους πρόσφυγες 
μαθητές και εκπαιδευτικοί ΔΥΕΠ (9 εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στις περιοχές Κω και Λέρου τα 2 
προηγούμενα διδακτικά έτη). 

Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ρωτήθηκαν να προσδιορίσουν τα εμπόδια που κατά 
την άποψή τους αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την προσαρμογή των προσφύγων 
μαθητών/τριών στο σχολείο. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 41 εκπαιδευτικούς οι 30 (ή 

ποσοστό 73,6%) απάντησαν ότι είναι η γλώσσα, οι 8 (ή ποσοστό 19,4%) οι αντιδράσεις της τοπικής 
κοινωνίας, οι 2 (ή ποσοστό 4,7%) επέλεξαν την απάντηση όλα τα παραπάνω και 1 (ή ποσοστό 2,3%) 

επέλεξε την άρνηση των γονέων-προσφύγων να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους το σχολείο. Είναι 
φανερό, ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τη γλώσσα ως το μεγαλύτερο ανασταλτικό παράγοντα για την 
προσαρμογή των προσφύγων μαθητών/τριών στο σχολείο. 

Στην επόμενη ερώτηση, ζητείται η άποψη των εκπαιδευτικών αναφορικά με τον τρόπο 
διδασκαλίας μέσα στην τάξη με πρόσφυγες μαθητές. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 41 

εκπαιδευτικούς οι 27 (65,85%) επέλεξαν την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, οι 13 (31,71%) την 
εξατομικευμένη διδασκαλία και 1 (2,44%) την μετωπική διδασκαλία. 

Ακολουθεί η ερώτηση σχετικά με τις  δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως εκπαιδευτικοί με την 

ένταξη και την εκπαίδευση των παιδιών-προσφύγων. Δόθηκαν παραπάνω από μία απαντήσεις. Από 
τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 41 εκπαιδευτικούς οι 16 (39,02%) οι δυσκολίες στην εκπαίδευση 

των προσφύγων μαθητών οφείλονται στην μη ύπαρξη σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς, οι 15 
(36,59%) στην μη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, οι 13 (31,71%) επέλεξαν την απάντηση όλα 
τα παραπάνω, οι 10 (24,39%) την έλλειψη διερμηνέα, 3 (7,32%) τα αναλυτικά προγράμματα, 2 

(4,88%) την έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού και 1 (2,44%) απάντησε δεν γνωρίζω. 
Στη συνέχεια, ακολουθεί η ερώτηση αναφορικά με την γνώμη τους για τον τύπο σχολείου ή 

τάξης που πρέπει να φοιτούν οι πρόσφυγες μαθητές. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 41 
εκπαιδευτικούς οι 19 (46,34%) επέλεξαν το διαπολιτισμικό σχολείο, οι 12 (29,27%) την τάξη 
υποδοχής, οι 9 (21,95%) το κανονικό τμήμα και 1 (2,44%) επέλεξε την απάντηση κάτι άλλο. 

Στην επόμενη ερώτηση, ζητείται από τους εκπαιδευτικούς η άποψή τους για τις διδακτικές 
πρακτικές που πρέπει να χρησιμοποιούνται  στην τάξη με πρόσφυγες μαθητές. Δόθηκαν παραπάνω 

από μία απαντήσεις. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 41 εκπαιδευτικούς οι 17 (41,46%) 
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επέλεξαν το παιχνίδι ρόλων, οι 12 (29,27%) οπτικοακουστικό υλικό, οι 12 (29,27%) χρήση νέων 
τεχνολογιών, οι 7 (17,07%) συζήτηση-διάλογος, οι 2 (4,88%) τα σχολικά εγχειρίδια και οι 21 
(51,22%) επέλεξαν την απάντηση όλα τα παραπάνω. 

Ακολουθεί η ερώτηση, αναφορικά με τη θέση τους  για την παρουσία των προσφύγων μαθητών 
στο σχολείο. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 41 εκπαιδευτικούς οι 37 (90,24%) απάντησαν 

θετικά στην παρουσία των προσφύγων μαθητών στο σχολείο ενώ 3 (7,32%) αρνητικά και 1 (2,44%) 
δεν απάντησε. 

Στην παρακάτω ερώτηση ζητείται από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος η άποψή τους 

αναφορικά με το εάν είναι  κατάλληλα καταρτισμένοι για να διαχειριστούν τις πολιτισμικές και 
γλωσσικές ανάγκες που κυοφορεί το φαινόμενο της προσφυγικής εισροής στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 41 εκπαιδευτικούς οι 34 (82,93%) 
απάντησαν ότι δεν είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και 7 (17,07%) ότι είναι.  

Στην επόμενη ερώτηση, ζητείται από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος η άποψή τους 

αναφορικά για τους τομείς που θέλουν να επιμορφωθούν ώστε να διδάξουν σε πρόσφυγες μαθητές. 
Δόθηκαν περισσότερες από μία απαντήσεις. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 41 

εκπαιδευτικούς οι  26 (63,41%) θα ήθελαν να τους δοθούν εκπαιδευτικά εργαλεία και πρακτικές με 
στόχο την κοινωνικοποίηση των προσφύγων μαθητών, οι 24 (58,54%) θα ήθελαν να μάθουν για τον 
πολιτισμό αυτών των ομάδων και οι 10 (24,39%) να διδάξουν την ελληνική  ως δεύτερη ξένη γλώσσα 

.Ακολουθεί η ερώτηση αναφορικά με τις προτάσεις τους για την εκπαίδευση των προσφύγων 
μαθητών. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 41 εκπαιδευτικούς οι  22 (53,66%) πρότειναν την 

φοίτηση των προσφύγων μαθητών σε διαπολιτισμικό σχολείο εάν υπάρχει στην περιοχή που 
διαμένουν, οι 9 (21,95%) την σταδιακή ένταξη των προσφύγων μαθητών στην τυπική εκπαίδευση, 
αφού πρώτα περάσουν από ένα στάδιο προσαρμογής σε ΔΥΕΠ και οι 10 (24,39%) την ένταξη τους 

σε πρωινό σχολείο με τάξη υποδοχής και συνεχή παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη από 
εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους. 

Τέλος, ακολουθεί η ερώτηση σχετικά με την άποψη τους για την εκπαιδευτική πολιτική 

ένταξης προσφύγων που ακολουθείται σήμερα . Από τα δεδομένα προκύπτει ότι από τους 41 
εκπαιδευτικούς οι 36(87,80%) συμφωνούν με την εκπαιδευτική πολιτική ένταξης των προσφύγων 

μαθητών ενώ 2 (4,88%) δεν συμφωνούν και 3 (7,32%) δεν απάντησαν. 

3. Συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας και αποσκοπεί όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε ΔΥΕΠ και σε τάξεις 
με μαθητές/τριες πρόσφυγες σχετικά με την εκπαίδευση των προσφύγων μαθητών/τριών και το πώς 

μέσα από αυτήν εντάσσονται στο σχολικό περιβάλλον και κοινωνικοποιούνται. 
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η συνεργασία των μαθητών/τριών προσφύγων με τους 

ημεδαπούς μαθητές/τριες μέσα από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία βοηθάει στην ένταξη τους 

στο σχολικό περιβάλλον και στην κοινωνικοποίησης τους.  
Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς του δείγματος την προσαρμογή των προσφύγων 

μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον εμποδίζει κυρίως η μη ύπαρξη σεμιναρίων, η μη γνώση της 
γλώσσας και σε ένα μικρότερο ποσοστό οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Ακόμη, εμπόδιο στην 
ένταξή τους δημιουργούν τα ψυχολογικά προβλήματα που πιθανόν να έχουν οι πρόσφυγες 

μαθητές/τριες βιώνοντας τις άσχημες συνέπειες ενός πολέμου ή και την απώλεια κάποιου συγγενικού 
τους προσώπου, ενώ ακολουθούν τα προβλήματα υγείας και η μη αποδοχή από τους άλλους 

μαθητές/τριες. 
Ο τύπος σχολείου  που προτείνεται  κατά πολύ μεγάλο ποσοστό είναι το διαπολιτισμικό 

σχολείο, ενώ θετική είναι η άποψη για το σχολείο ΔΥΕΠ. Στις περιοχές που δεν υπάρχουν οι 

παραπάνω τύποι σχολείου προτείνεται η φοίτηση των προσφύγων μαθητών σε κανονικό σχολείο με 
λειτουργία ΤΥ. 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

788 

Ο τρόπος διδασκαλίας που προτείνουν οι εκπαιδευτικοί είναι η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
γιατί πιστεύουν ότι βοηθάει στην ένταξη τους στο σχολικό περιβάλλον και στην κοινωνικοποίησης 
τους. Προτείνεται ακόμη και η εξατομικευμένη διδασκαλία κυρίως σε σχολεία που λειτουργούν ΤΥ.  

Οι διδακτικές πρακτικές που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί σε τάξεις με πρόσφυγες μαθητές και 
σε ΔΥΕΠ είναι ο διάλογος, τα παιχνίδια ρόλων, οι ομαδικές εργασίες, η χρήση νέων τεχνολογιών, το 

οπτικοακουστικό υλικό και τα σχολικά εγχειρίδια. Ενώ, σύμφωνα με τους ίδιους εκπαιδευτικούς οι 
πρόσφυγες μαθητές αποδίδουν καλύτερα στα Εικαστικά, Φυσική Αγωγή, Μαθηματικά, Αγγλικά και 
Γλώσσα. 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος πιστεύουν ότι είναι θετική η παρουσία των προσφύγων 
μαθητών/τριών στο σχολείο και θεωρούν σημαντικό για την ένταξη τους την αποδοχή από τους 

άλλους μαθητές, τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας και την επιβράβευση τους από τους 
εκπαιδευτικούς. 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος πιστεύουν ότι δεν είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και ότι είναι 

αναγκαία η επιμόρφωση τους κυρίως σε εκπαιδευτικά εργαλεία και πρακτικές για την 
κοινωνικοποίηση των προσφύγων μαθητών, καθώς και η επιμόρφωση τους στον πολιτισμό, τα ήθη 

και έθιμα  αυτών των ομάδων ώστε να μπορούν να διδάξουν με καλύτερα αποτελέσματα. 
Τέλος, συμφωνούν με την εκπαιδευτική πολιτική ένταξης των προσφύγων μαθητών/τριών που 

ακολουθείται, εκφράζοντας την άποψη ότι λειτουργεί ικανοποιητικά και προς τη σωστή κατεύθυνση 

για να επιτύχει το στόχο της ένταξης των προσφύγων μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον. 
Συνοψίζοντας, οι εκπαιδευτικοί του ερευνητικού δείγματος θεωρούν ότι οι δομές εκπαίδευσης 

για τους πρόσφυγες μαθητές/τριες που υπάρχουν στο Ν. Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα στα νησιά 
της Ρόδου, Κω και Λέρου λειτουργούν ικανοποιητικά, το σχολικό περιβάλλον είναι το κατάλληλο 
μέρος κοινωνικοποίησής τους και ο χώρος για την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία και 

επισημαίνουν την ανάγκη επιμόρφωσής τους στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
Με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, 

προβάλλεται η επιτακτική ανάγκη να διαφυλαχτεί το δικαίωμα της εκπαίδευσης για τους πρόσφυγες 

μαθητές, δεδομένου ότι το σχολικό περιβάλλον είναι το κατάλληλο μέρος παροχής εκπαίδευσης και 
κοινωνικοποίησης τους και να γίνει αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

Προτείνεται η εγγραφή και φοίτηση προσφύγων μαθητών/τριών σε διαπολιτισμικά σχολεία εάν 
υπάρχουν κοντά στο χώρο διαμονής τους. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν οργανωμένοι χώροι 
υποδοχής προσφύγων αλλά υπάρχουν πρόσφυγες (π.χ. Ρόδος), η εγγραφή και φοίτηση των 

μαθητών/τριών να γίνεται σε σχολεία με τάξεις υποδοχής (ΤΥ) και να υπάρχει διερμηνέας, 
παιδοψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός. Σημαντική θεωρείται τέλος, η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών που καλούνται να διδάξουν πρόσφυγες μαθητές/τριες με ευθύνη των ΣΕΠ. Οι 
παραπάνω προτάσεις έχουν ως στόχο να δημιουργηθεί ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο θα βοηθήσει 
στην κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευση των προσφύγων μαθητών/τριών και στην αποδοχή τους 

από τις τοπικές κοινωνίες. 
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Περίληψη  

Οι πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Το 
εκπαιδευτικό τους επίπεδο, το οποίο είναι συνήθως χαμηλό, και οι ελλείψεις κοινωνικών και 
επαγγελματικών δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με τις προκαταλήψεις και τον στιγματισμό που  

υφίστανται, έχουν ως συνέπεια να τίθενται τα άτομα αυτά στο περιθώριο των κοινωνικών και 
οικονομικών εξελίξεων. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία της επανένταξης, το τελευταίο στάδιο της 

θεραπείας της εξάρτησης, περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα, τα οποία 
εφοδιάζουν τους πρώην χρήστες με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για να αντεπεξέλθουν στη 
νέα πραγματικότητα που διαμορφώνουν ο διεθνής οικονομικός ανταγωνισμός και η εξέλιξη της 

τεχνολογίας. Ωστόσο, η συμμετοχή τους σε αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη, καθώς υφίστανται παράγοντες που την υπονομεύουν. Σκοπός της παρούσας 

έρευνας είναι να αναδείξει τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων πρώην χρηστών στα Μεταβατικά 
Σχολεία των θεραπευτικών δομών του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα και στο Σχολείο 
18 ΑΝΩ στην Αθήνα. Από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευόμενοι και τις 

συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτές τους προέκυψε ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες ανάσχεσης της 
συμμετοχής ανήκουν στις κατηγορίες των προδιαθετικών και των καταστασιακών εμποδίων, δηλαδή 

είτε προκύπτουν από τις αντιλήψεις και στάσεις των ίδιων των ατόμων απέναντι στην εκπαίδευση 
και τη μάθηση είτε είναι αποτέλεσμα καταστάσεων, τις οποίες οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι και στην 
προκειμένη περίπτωση οι πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών βιώνουν σε μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο. Λιγότερο σημαντικά αξιολογούνται τα θεσμικά εμπόδια, τα οποία σχετίζονται με 
τον εκπαιδευτικό φορέα και το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  

 
Λέξεις κλειδιά: εμπόδια συμμετοχής, Μεταβατικά σχολεία, ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ 
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1. Εισαγωγή 

Οι πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 
Μάλιστα, αν και έχουν λάβει θεραπεία, βρίσκονται στην κορυφή της κοινωνικής απόρριψης και 

βιώνουν έντονα την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό (Room, 2005). Σύμφωνα με το 
ΕΚΤΕΠΝ (2017) το 52,4% των πρώην χρηστών δεν έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, ενώ μόνο το 16,9% δήλωσαν ότι είχαν σταθερή εργασία. Το χαμηλό εκπαιδευτικό τους 
επίπεδο συνεπάγεται εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ελλείψεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τον 
στιγματισμό και την περιθωριοποίηση που υφίστανται συντείνουν στον αποκλεισμό τους από τον 

επαγγελματικό στίβο. Επιπλέον, η μακροχρόνια χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών έχει ως αποτέλεσμα 
την ύπαρξη προβλημάτων σωματικής υγείας, ενώ όσον αφορά το ψυχολογικό επίπεδο και τη 

συμπεριφορά, οι πρώην χρήστες παρουσιάζουν αστάθεια, αρνητικά συναισθήματα, χαμηλή 
αυτοπεποίθηση, διαταραχές στις συναισθηματικές και γνωστικές λειτουργίες, ανικανότητα χειρισμού 
των συναισθημάτων τους, ελλείψεις κοινωνικών δεξιοτήτων (DeLeon, 1995).  

Οι φορείς που πρώτοι στην Ελλάδα άρχισαν να παρέχουν προγράμματα απεξάρτησης είναι το 
ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) και το 18 ΑΝΩ. Η συμμετοχή των χρηστών σε 

αυτά είναι εθελούσια και οι υπηρεσίες τους παρέχονται σε όλους χωρίς διακρίσεις. Εκτός όμως από 
τις υπηρεσίες απεξάρτησης και οι δύο φορείς υλοποιούν διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις 
(Κουτρουβίδης, 2010α· Παπαδή, 2012) με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ενδυνάμωση 

των πρώην χρηστών και την κοινωνική (επαν)ένταξή τους. Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
των πρώην χρηστών στο επίπεδο της τυπικής σχολικής εκπαίδευσης, κατέστη επιτακτική η 

δημιουργία εναλλακτικών εκπαιδευτικών δομών στα πλαίσια των θεραπευτικών προγραμμάτων, 
καθώς οι πρώην χρήστες δεν ήταν δυνατόν να υποστηριχθούν από τις υπάρχουσες δομές του 
κλασικού εκπαιδευτικού συστήματος (Δεληγιάννης, 2006). Έτσι, προέκυψαν τα Μεταβατικά 

Σχολεία του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και το Σχολείο 18 
ΑΝΩ, τα οποία αξιοποιώντας το νομικό πλαίσιο για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες δίνουν στους πρώην 
χρήστες την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τη βασική (υποχρεωτική) εκπαίδευση και να αποκτήσουν 

τίτλους σπουδών, να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να 
εφοδιαστούν με κατάλληλα προσόντα και κοινωνικές δεξιότητες. Η εκπαιδευτική διαδικασία στα 

Σχολεία αυτά διαφέρει από την παραδοσιακή σχολική: χρησιμοποιούνται εναλλακτικές 
μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας, καλλιεργείται η πρωτοβουλία, η γνώση συνδέεται με την 
καθημερινή ζωή και ο εκπαιδευτής λειτουργεί ως εμψυχωτής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διεργασίας (Κουτρουβίδης, 2010α· Δεληγιάννης, 2006). 
Τίθεται όμως το εξής ερώτημα: Η συμμετοχή των πρώην χρηστών στα εν λόγω εκπαιδευτικά 

προγράμματα είναι απρόσκοπτη;  
Ένα από τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων εν γένει είναι ότι αντιμετωπίζουν  

εμπόδια στην πορεία τους προς τη μάθηση. Η σημασία των εμποδίων είναι μεγάλη, καθώς η 

αντιμετώπισή τους θα συμβάλει στην ενίσχυση της συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα και 
στην αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας (Κόκκος, 2008). Γι’ αυτό η μελέτη τους έχει 

απασχολήσει τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης.  
Η πιο γνωστή τυπoλογία εμποδίων ανήκει στην Cross (1981), η οποία διέκρινε τρεις 

κατηγορίες: τα καταστασιακά, τα θεσμικά και τα προδιαθετικά εμπόδια. Τα καταστασιακά εμπόδια 

είναι αποτέλεσμα καταστάσεων, τις οποίες ο ενήλικας βιώνει σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Στην κατηγορία αυτή, η οποία είναι και η πιο «δημοφιλής», εντάσσονται για παράδειγμα η έλλειψη 

χρόνου λόγω επαγγελματικών ή οικογενειακών υποχρεώσεων, η έλλειψη χρημάτων, η δυσκολία 
μετακίνησης για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ή διαμένοντες σε απομακρυσμένες περιοχές.  
Τα θεσμικά εμπόδια σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό φορέα και το εκάστοτε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και αναφέρονται σε παράγοντες που μπορούν να αποθαρρύνουν ή και να αποκλείσουν 
ενήλικες από τη συμμετοχή τους σε αυτά, όπως για παράδειγμα το υψηλό κόστος, η ελλιπής 

πληροφόρηση, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, το ωράριο και ο τόπος διεξαγωγής του προγράμματος. 
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Τέλος, τα προδιαθετικά εμπόδια προκύπτουν από τις αντιλήψεις και στάσεις των ίδιων των ατόμων 
απέναντι στην εκπαίδευση και τη μάθηση, όπως η έλλειψη ενδιαφέροντος και ο φόβος της αποτυχίας.  

Στις τρεις κατηγορίες της Cross οι Darkenwald και Merriam (1982, οπ. αναφ. Scanlan, 1986) 

προσθέτουν άλλη μία, τα πληροφοριακά εμπόδια, τα οποία αφορούν στη διαθεσιμότητα των 
πληροφοριών σχετικά με τις υπάρχουσες ευκαιρίες μάθησης. Παράλληλα, διευρύνοντας την έννοια 

των προδιαθετικών εμποδίων κάνουν λόγο όχι για προδιαθετικά αλλά για ψυχοκοινωνικά εμπόδια, 
τονίζοντας έτσι το ρόλο των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στη διαμόρφωση πιθανών 
αρνητικών στάσεων του ατόμου όσον αφορά τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

(Scanlan, 1986).  
Οι Rubenson και Desjardins (2009) εκκινούν κι αυτοί από την τυπολογία της Cross για να 

καταλήξουν σε δύο κατηγορίες εμποδίων: τα δομικά και τα προδιαθετικά. Η κατηγορία των δομικών 
εμποδίων προέκυψε από τη συγχώνευση των καταστασιακών και θεσμικών εμποδίων που πρότεινε 
η Cross (1981), καθώς θεωρήθηκε ότι οι δύο αυτοί τύποι σχετίζονται με τις κοινωνικές δομές και 

συνθήκες, και περιλαμβάνει τα εμπόδια που σχετίζονται με την οικογένεια, την εργασία και θεσμικά 
ζητήματα. Η κατηγορία των προδιαθετικών διατηρήθηκε. Επιπλέον, προτείνουν ένα θεωρητικό 

μοντέλο, το Μοντέλο της Περιορισμένης Δράσης (Bounded Agency Model), σύμφωνα με το οποίο 
το κράτος πρόνοιας μιας χώρας επηρεάζει τη δυνατότητα των πολιτών της να συμμετέχουν σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς συμβάλλει τόσο στην εμφάνιση των δομικών εμποδίων όσο και 

στην επίγνωση που έχουν τα άτομα για αυτά. Συγκεκριμένα, η εμφάνιση δομικών εμποδίων είναι 
αντιστρόφως ανάλογη με την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας, γεγονός που επεξηγεί τα υψηλά 

ποσοστά συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στις Σκανδιναβικές χώρες (Rubenson 
& Desjardins, 2009). 

Η παρούσα έρευνα, εκκινώντας από το ανωτέρω αναφερθέν θεωρητικό πλαίσιο, έχει στόχο να 

αναδείξει τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων πρώην χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών στα 
προγράμματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχονται από τα Μεταβατικά Σχολεία των 
θεραπευτικών δομών του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα και από το Σχολείο 18 ΑΝΩ 

στην Αθήνα. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η μεικτή μεθοδολογική προσέγγιση με χρήση ποσοτικών 
(ερωτηματολόγιο) και ποιοτικών ερευνητικών εργαλείων (συνεντεύξεις). Τα ερωτηματολόγια 

διαμορφώθηκαν βάσει της τυπολογίας της Cross (1981) για τα εμπόδια συμμετοχής στην εκπαίδευση, 
αφού ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του πληθυσμού στόχου της έρευνας. Έτσι, το 

ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 22 προτάσεις που αντιστοιχούσαν στους 3 άξονες-κατηγορίες 
παραγόντων ανάσχεσης της συμμετοχής (καταστασιακά, θεσμικά και προδιαθετικά εμπόδια) και οι 
ερωτώμενοι κλήθηκαν να επιλέξουν αυτό που τους εξέφραζε περισσότερο βάσει μιας πεντάβαθμης 

κλίμακας τύπου Likert («καθόλου», «λίγο», «μέτρια», «πολύ», «πάρα πολύ») (Robson, 2010). 
Επιπλέον, υπήρχαν 3 ανοιχτές ερωτήσεις, με τις οποίες ζητούνταν από τους ερωτώμενους να 

εκφράσουν την άποψη τους σχετικά με πιθανούς ανασταλτικούς παράγοντες. Για την επεξεργασία 
των δεδομένων του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 24 όσον 
αφορά τις ερωτήσεις κλειστού τύπου, ενώ αναφορικά με τις ανοικτού τύπου ερωτήσεις, 

συγκεντρώθηκαν και ομαδοποιήθηκαν οι απαντήσεις που δόθηκαν. Τα ερωτηματολόγια 
διανεμήθηκαν στο σύνολο των ενηλίκων πρώην χρήστών εξαρτησιογόνων ουσιών που 

παρακολουθούσαν κατά το έτος 2018 μαθήματα σε τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 
σχολεία που λειτουργούν στο πλαίσιο θεραπευτικών δομών του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα, Θεσσαλονική 
και Λάρισα και του 18 ΑΝΩ (34 άτομα). Για τη μέτρηση της αξιοπιστίας των ερωτηματολογίων 

χρησιμοποιήθηκε ο Δείκτης Εσωτερικής Συνέπειας alpha του Cronbach (Cronbach’s alpha). 
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Όσον αφορά στις συνεντέυξεις, επιλέχθηκε ο τύπος της ημιδομημένης ατομικής συνέντευξης, 
η οποία αν και αποτελείται από προκαθορισμένες ερωτήσεις, εντούτοις, αν χρειαστεί, παρέχει 
ευελιξία όσον αφορά στην τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον 

ερωτώμενο, τη σειρά με την οποία τίθενται οι ερωτήσεις ή ακόμα και με την πρόσθεση ή αφαίρεσή 
τους (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Οι ερωτήσεις της συνέντευξης βασίζονταν στους άξονες του 

ερωτηματολογίου και ακολουθούσαν τη θεματική δομή του. Για την επεξεργασία των δεδομένων 
που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου, η οποία εστιάζει στον 
εντοπισμό κοινών θεμάτων με βάση τα προκαθορισμένα ερωτήματα (Τσιώλης, 2015). Το δείγμα της 

έρευνας στην περίπτωση των συνεντεύξεων αποτέλεσαν όσοι από τους εκπαιδευτές και υπεύθυνους 
των προαναφερθέντων Σχολείων επιθυμούσαν να συμμετάσχουν (15 άτομα), με στόχο να 

καταγραφούν και οι δικές τους απόψεις, ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στα δεδομένα που 
θα προέκυπταν από τα ερωτηματολόγια.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας  

2.2.1 Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων 

Ταυτότητα δείγματος: Από τους 34 συμμετέχοντες οι 25 είναι άνδρες και οι 9 είναι γυναίκες. 

Ο μέσος όρος ηλικίας τους διαμορφώνεται στα 36 έτη, ενώ ο μέσος όρος διακοπής τους σχολείου 
είναι τα 16 χρόνια και ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης ουσιών τα 14 έτη. Όσον αφορά στην 
οικογενειακή τους κατάσταση, στην πλειονότητά τους (21 άτομα) οι εκπαιδευόμενοι δηλώνουν 

άγαμοι, ενώ ως προς την επαγγελματική τους κατάσταση οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση και 
οι άνεργοι μοιράζονται το ίδιο ποσοστό (32,4%), ενώ ακολουθούν οι περιστασιακά εργαζόμενοι 

(23,5%) και οι μερικώς απασχολούμενοι (11,8%).  
Κατηγορίες εμποδίων: 
 

Πίνακας 1: Εμπόδια – Άξονες 

 

Εμπόδια – Άξονες Frequency Percent  % 

Καταστασιακά Εμπόδια 19 56% 

Θεσμικά Εμπόδια 14 44% 

Προδιαθετικά Εμπόδια 20 59% 

 
Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 1 προκύπτει ότι οι εκπαιδευόμενοι του δείγματος της 

έρευνας δυσκολεύτηκαν να συμμετάσχουν στο Σχολείο κυρίως λόγω προδιαθετικών και 
καταστασιακών εμποδίων (59% και 56% αντίστοιχα). 

 

Ειδικότερα: 
 

 Πίνακας 2: Μέση τιμή άξονα Καταστασιακά εμπόδια 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Προβλήματα υγείας 

(σωματικά-ψυχολογικά) 

34 1 4 1,50 ,826 

Οικογενειακές υποχρεώσεις 34 1 5 1,88 1,320 

Επαγγελματικές υποχρεώσεις 34 1 5 2,09 1,288 

Αρνητική στάση οικογένειας – 

φίλων 

34 1 4 1,15 ,558 
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Δε συμμετέχει κανένας 

γνωστός-φίλος 

34 1 2 1,09 ,288 

Υποχρεώσεις θεραπευτικού 

προγράμματος 

34 1 4 1,82 ,968 

Valid N (listwise) 34     

 
Ο παράγοντας Επαγγελματικές υποχρεώσεις συγκεντρώνει τις προτιμήσεις των 

εκπαιδευομένων ως λόγος ανάσχεσης της συμμετοχής. Ακολουθούν οι Οικογενειακές υποχρεώσεις 

και οι Υποχρεώσεις του θεραπευτικού προγράμματος.  
 

Πίνακας 3: Μέση τιμή άξονα Θεσμικά εμπόδια 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ελλιπής ενημέρωση για ύπαρξη 

και λειτουργία Σχολείου 

33 1 5 1,55 1,034 

Το ωράριο με δυσκολεύει 33 1 5 1,61 1,059 

Μεγάλη διάρκεια 

προγραμμάτων 

33 1 4 1,82 ,950 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας με 

δυσκολεύουν 

33 1 5 1,45 1,063 

Οι χώροι διεξαγωγής 

μαθημάτων είναι ακατάλληλοι 

34 1 4 1,18 ,626 

Δεν ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες μου 

34 1 4 1,47 ,992 

Υπάρχουν ελλείψεις 34 1 4 1,65 ,849 

Προβλήματα στη σχέση μου με 

τους εκπαιδευτές 

34 1 2 1,03 ,171 

Valid N (listwise) 33     

 
Ο παράγοντας Μεγάλη διάρκεια προγραμμάτων εμφανίζει την υψηλότερη μέση τιμή, ενώ 

ακολουθεί ο παράγοντας που σχετίζεται με τις ελλείψεις των Σχολείων και το ωράριο λειτουργίας  
τους. 

 
Πίνακας 4: Μέση τιμή άξονα Προδιαθετικά εμπόδια 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Η εκπαίδευση δε μου 

προσφέρει κάτι σε προσωπικό 

επίπεδο 

34 1 3 1,21 ,479 

Η εκπαίδευση δε μου 

προσφέρει κάτι σε 

επαγγελματικό επίπεδο 

33 1 3 1,21 ,545 

Μου θυμίζει το παραδοσιακό 

σχολείο 

34 1 5 1,50 ,862 
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Έχω ήδη αποτύχει με το 

παραδοσιακό σχολείο 

34 1 5 2,24 1,437 

Είμαι πια μεγάλος/η για να 

επιστρέψω στα θρανία 

34 1 5 1,74 1,109 

Έχω περιορισμένη 

εμπιστοσύνη στον εαυτό μου 

32 1 5 2,16 1,139 

Φοβάμαι ότι θα γελοιοποιηθώ 34 1 5 1,65 ,981 

Δεν έχω τις απαραίτητες 

γνώσεις 

34 1 5 2,12 1,200 

Valid N (listwise) 32     

 

Οι παράγοντες Έχω ήδη αποτύχει με το παραδοσιακό σχολείο, Έχω περιορισμένη εμπιστοσύνη 
στον εαυτό μου και Δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες προτιμήσεις 
(2,24, 2,16 και 2,12 αντίστοιχα) και μάλιστα και σε σχέση και με τις προηγούμενες κατηγορίες 

εμποδίων (Πίνακας 2 και Πίνακας 3).  
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις (Πίνακας 2, Πίνακας 3 και Πίνακας 4) η μέση 
τιμή των δηλώσεων είναι μικρότερη του 3, γεγονός που φανερώνει την αρνητική αποδοχή των 
παραγόντων αυτών ως εμπόδια συμμετοχής. 

Σχετικά με τις απαντήσεις των ανοιχτών ερωτήσεων επισημαίνονται τα εξής:  
Σε ερώτηση για τυχόν ελλείψεις και προβλήματα που κατά τη γνώμη των εκπαιδευομένων έχει 

το Σχολείο απάντησαν μόλις 8 ερωτηθέντες, γεγονός που μπορεί να εκληφθεί, κατά μία πιο αισιόδοξη 
εκδοχή, ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν εντοπίζουν ιδιαίτερες ελλείψεις ή προβλήματα όσον αφορά το 
εκπαιδευτικό πλαίσιο του Σχολείου τους. Για τους 6 από αυτούς οι ελλείψεις αφορούν τις αίθουσες, 

τον τεχνικό εξοπλισμό και το έμψυχο δυναμικό. Ένας εκπαιδευόμενος αναφέρει ως έλλειψη και το 
σταθερό πρόγραμμα, ενώ σύμφωνα με έναν άλλον «Επειδή ξεκίνησα στη μέση της χρονιάς δεν έχουμε 

τόσο πολύ χρόνο για να διαβάσουμε ή να κάνουμε μάθημα και να προετοιμαστούμε για τις εξετάσεις. 
Είναι λίγες οι ώρες.», το οποίο μπορεί να ερμηνευθεί ως πρόβλημα είτε όσον αφορά την έλλειψη 
ωρών είτε ως προς το ότι εγγραφές γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Στην ερώτηση για το ποιον από τους παράγοντες ανάσχεσης της συμμετοχής θεωρούν τον πιο 
βασικό, ο παράγοντας που επιλέχθηκε με μεγαλύτερη συχνότητα  είναι «Είμαι μεγάλος/η για να 

επιστρέψω στα θρανία» (8 φορές) και ακολουθούν οι παράγοντες «Πιστεύω ότι έχω ήδη αποτύχει μια 
φορά με το παραδοσιακό σχολείο» (7 φορές), «Η περιορισμένη εμπιστοσύνη που έχω στον εαυτό μου 
και στις ικανότητές μου με δυσκολεύει» και «Θεωρώ ότι δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις για να τα 

καταφέρω» (6 φορές) και «Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις μου με δυσκολεύουν» (5 φορές). 
Όσον αφορά πρόσθετους παράγοντες που τυχόν εμπόδισαν τους εκπαιδευόμενους να 

συμμετάσχουν στο Σχολείο, αναφέρονται λόγοι που σχετίζονται και με τους τρεις άξονες των 
παραγόντων ανάσχεσης: Θεσμικά εμπόδια («δεν κάνουμε αρκετές ώρες»), Καταστατικά εμπόδια 
(κούραση, υποτροπή) και Προδιαθετικά εμπόδια (φόβος αποτυχίας). 

2.2.2 Τα δεδομένα των συνεντεύξεων 

Ταυτότητα δείγματος: Από τις 15 συνεντεύξεις οι 12 έγιναν με εκπαιδευτές, ενώ οι 3 με 

υπεύθυνους των Σχολείων. Όσον αφορά το φύλο, οι 10 είναι γυναίκες (67%) και οι 5 είναι άνδρες 
(33%). Ο μέσος όρος της εκπαιδευτικής τους εμπειρίας γενικά είναι τα 19 έτη, ενώ στο σχολείο του  
θεραπευτικού προγράμματος τα 11 έτη.  

Κατηγορίες εμποδίων (ενδεικτικές απαντήσεις): 
Θεσμικά εμπόδια 
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«Δεν μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε πάντα όλους. (…) Μετά δεν μπορεί να γίνει λάστιχο και 
το σχολείο, γιατί περνάμε λάθος μήνυμα και είναι θέμα ορίων. (...). Κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αλλά 
από ένα σημείο και μετά είναι ανθρωπίνως αδύνατο, δε μπορείς να λειτουργείς από τις 8 το πρωί μέχρι 

τις 8 το βράδυ» 
«υπάρχουν μαθητές που όταν το στυλ της διδασκαλίας θυμίζει πάρα πολύ σχολείο τους 

δυσκολεύει, αλλά υπάρχει και το ακριβώς αντίθετο, ότι ''θα ήθελα πάρα πολύ να ήταν περισσότερο 
ασκήσεις'' κ.τ.λ. και ''μη μου το κάνεις έτσι χαλαρό και να ακούμε μουσική και πάνω σε αυτό να είναι 
αφόρμηση για να σκεφτώ κάτι''»  

«Έρχεται ένας μαθητής Μάρτιο και σου λέει ότι ''Θέλω να με υποστηρίξεις στα μαθήματα μιας 
ολόκληρης τάξης''. Και έχουν κλείσει ώρες, έχουν κλείσει προγράμματα. Δεν ξέρεις που να τον εντάξεις. 

(...) Γενικότερα προσπαθούμε (…)Αλλά δεν μπορείς να τους καλύψεις πάντα…» 
Προδιαθετικά εμπόδια 
«Χαμηλή αυτοεκτίμηση. ''Θα ξεφτιλιστώ''. ''Δεν ξέρω να γράφω, δεν ξέρω να μιλάω''. ''Ντρέπομαι 

να διαβάσω''. ''Χαζός είμαι, δεν είμαι έξυπνος. Οπότε για τους έξυπνους είναι το σχολείο''. (...) Υπάρχει 
ένα στερεότυπο. Ότι δεν είναι για μένα. (…) ''Εγώ που είμαι 40 χρονών, είμαι μεγάλος''»  

«Κυρίως τα δικά τους εσωτερικά προβλήματα είναι αυτά που τους απωθούν. Η αυτοεικόνα τους 
είναι λίγο χαμηλή. (...) νιώθουν αυτήν την ανασφάλεια και την έλλειψη αυτοπεποίθησης, ότι ''εγώ δεν 
μπορώ να τα καταφέρω''»  

«μια αυτοεικόνα που στην πραγματικότητα έχει δημιουργηθεί από τους άλλους για αυτούς. ''Δεν 
αξίζεις, δεν τα καταφέρνεις στο σχολείο. Τι να πας να κάνεις εκεί πέρα;'' Νομίζω ότι είναι πράγματα 

που τα κουβαλούν»  
«το χαμηλό εκπαιδευτικό προφίλ, η ηλικία, τα χρόνια αποχής από το σχολείο. Όλα αυτά 

δημιουργούν μια πάρα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση»  

«Πριν έρθουν ίσως να είχαν εσωτερικούς λόγους που συνδέονται με προηγούμενα βιώματα, 
δηλαδή να έχουν μια αρνητική εικόνα για το σχολείο. Ότι το σχολείο είναι κάτι στο οποίο δεν περνάς 
καλά, ότι το σχολείο είναι που σε ζορίζει»  

Καταστασιακά εμπόδια  
«Εάν ένας άνθρωπος βρίσκεται στη δεύτερη ή στην τρίτη φάση του θεραπευτικού προγράμματος 

σημαίνει ότι έχει αρκετές ομάδες και άρα φυσικά η θεραπευτική του ομάδα είναι πιο σημαντική από το 
σχολείο. (...) Ένα άλλο θέμα επίσης είναι ότι το προφίλ των ανθρώπων μας επαγγελματικά είναι 
συνήθως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ευκαιριακά μεροκάματα. Οπότε το ευκαιριακό μεροκάματο δεν 

ξέρεις πότε θα σου έρθει και σίγουρα πολύ σπάνια θα είναι πρωινή δουλειά. Οπότε φυσικά και θα 
επιλέξεις το μεροκάματο, γιατί πρέπει να ζήσεις. (...) Ένας άνθρωπος που έχει στην ευθύνη του λόγου 

χάρη και δύο παιδιά, οπωσδήποτε επηρεάζεται με την έννοια της προτεραιότητας»  
«έχω ένα μαθητή ο οποίος εργάζεται τραυματιοφορέας σε μεγάλο νοσοκομείο. Όπως 

καταλαβαίνεις το απόγευμα είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Όση καλή διάθεση να έχει και όταν είσαι 

και ενήλικας, τον καταλαβαίνω όταν με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ''δεν έχω κουράγιο να έρθω για 
μάθημα''» 

«Έχουν και διάφορα, χωρισμοί, διαζύγια, παιδιά, ανάγκες τέλος πάντων ιδιωτικές που είναι πάρα 
πολύ σημαντικές και δεν μπορούν να τις παραβλέψουν. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που το σχολείο 
είναι το τελευταίο πράγμα. (...) Πραγματικά είναι πολυτέλεια. Όταν σε διώχνουν από το σπίτι, έχεις  

παιδί, έχεις χωρίσει, θα πας σχολείο να μάθεις ελληνικά καλύτερα;»  
«Τα απογεύματα οι άνθρωποι αυτοί συχνά έχουν κι άλλες υποχρεώσεις. Έχουν δηλαδή ομάδες, 

έχουν να πάνε να δώσουν ούρα 2 φορές την εβδομάδα, έχουν να πάνε σε προγράμματα θεραπευτικά, 
σε προγράμματα θεατρικά, ομάδες μουσικής, έχουν εκδηλώσεις στις επανεντάξεις τους κ.λπ.»  

«Η υποτροπή. Δε μιλάμε για κοινούς μαθητές. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι θεραπευόμενοι»  

3. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα έρευνα η μειωμένη θετική αποδοχή των παραγόντων που θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν εμπόδια συμμετοχής στο πρόγραμμα των Σχολείων των θεραπευτικών προγραμμάτων 
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οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, ώστε να 
παρακωλύεται συμμετοχή τους. Ωστόσο, από τα δεδομένα των ερωτηματολογίων και των 
συνεντεύξεων που συγκεντρώθηκαν προκύπτει ότι οι κυριότεροι παράγοντες ανάσχεσης της 

συμμετοχής που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευόμενοι πρώην χρήστες ανήκουν στις 
κατηγορίες των καταστασιακών και προδιαθετικών εμποδίων. 

Συγκεκριμένα, η σχολική αποτυχία και η πρόωρη διακοπή του σχολείου ως συνέπεια της 
εμπλοκής με εξαρτησιογόνες ουσίες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην επιθυμία του ατόμου για 
μάθηση και επομένως για συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Perrenoud, 1996, οπ. 

αναφ. Κουτρουβίδης, 2010β). Έτσι, οι συσσωρευμένες αρνητικές εμπειρίες από την προηγούμενη 
εκπαιδευτική διαδικασία, η αποτυχία με το παραδοσιακό σχολείο και ο φόβος μιας δεύτερης 

αποτυχίας, σε συνδυασμό με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και την περιορισμένη εμπιστοσύνη στον εαυτό 
τους και στις ικανότητές τους θεωρούνται τόσο από τους εκπαιδευόμενους όσο και από τους 
εκπαιδευτές και υπεύθυνους των Σχολείων ότι αποτελούν σημαντικούς ανασχετικούς παράγοντες. 

Παράλληλα, στην απρόσκοπτη συμμετοχή αρνητικά επιδρούν παγιωμένες αντιλήψεις και 
στερεότυπα που  σχετίζονται με την ηλικία («Είμαι μεγάλος/η για να επιστρέψω στα θρανία», «δεν 

είναι για όλες τις ηλικίες» ή γενικότερα με τη φοίτηση στο σχολείο («για τους έξυπνους είναι το 
σχολείο […] δεν είναι για όλους»). 

Όσον αφορά τα καταστασιακά εμπόδια, οι υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων σε 

επαγγελματικό και οικογενειακό επίπεδο, αλλά και στο πλαίσιο του θεραπευτικού προγράμματος 
είναι οι βασικότεροι παράγοντες ανάσχεσης της συμμετοχή τους στο Σχολείο. Η ανάγκη για επιβίωση 

αναγκάζει τους εκπαιδευόμενους να κάνουν ευκαιριακά μεροκάματα, το ωράριο των οποίων δεν 
είναι σταθερό και πιθανόν κάποιες φορές να συμπίπτει με το ωράριο του εκάστοτε Σχολείου. Αλλά 
και για όσους έχουν σταθερή και πλήρη απασχόληση, η κούραση αλλά και το ωράριο εργασίας,  

κυρίως στην περίπτωση της απογευματινής εργασίας, εμποδίζουν την απρόσκοπτη συμμετοχή και 
παρακολούθηση. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην περίπτωση των υποχρεώσεων που επιβάλλει το 
θεραπευτικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί την προτεραιότητα των θεραπευομένων. Οι υποχρεώσεις 

αυτές είναι πιθανόν είτε κάποιες φορές να συμπίπτουν με το ωράριο του Σχολείου είτε να 
δημιουργούν δυσκολίες στους θεραπευόμενους λόγω της κόπωσης, θέτοντας έτσι κάθε άλλη 

δραστηριότητα σε δεύτερη μοίρα. Επιπλέον, η ανάγκη της φροντίδας των μικρών παιδιών  ή των 
ηλικιωμένων γονέων, καθώς και διάφορα προβλήματα οικογενειακά αλλά και προσωπικά (διαζύγια, 
χωρισμοί) δημιουργούν δυσκολίες αναγκάζοντας τους εκπαιδευόμενους να απέχουν από το 

πρόγραμμα των Σχολείων. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι ένας εκπαιδευτής ανέφερε ως εμπόδιο 
συμμετοχής την υποτροπή, διότι αποτελεί τον κυριότερο λόγο αποβολής από το θεραπευτικό 

πρόγραμμα και κατ’ επέκταση από το πρόγραμμα του Σχολείου.  
Ως προς τα θεσμικά εμπόδια, βάσει των απόψεων των εκπαιδευομένων όπως προκύπτουν από 

τα ερωτηματολόγια, αυτά είναι τα λιγότερο σημαντικά. Σχετίζονται με το πλαίσιο λειτουργίας και 

κυρίως με το ωράριο, την διάρκεια των προγραμμάτων και με ελλείψεις, οι οποίες μέσα από τις 
ανοιχτές ερωτήσεις προσδιορίζονται σε ζητήματα αιθουσών, υλικοτεχνικού εξοπλισμού και 

διδακτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, το ωράριο λειτουργίας του σχολείου αν και είναι αρκετά 
ευέλικτο, καθώς οι εκπαιδευτές και οι υπεύθυνοι των Σχολείων προσπαθούν να το προσαρμόζουν 
για να διευκολύνουν όσον το δυνατό περισσότερους εκπαιδευόμενους, ωστόσο, είναι εύλογο ότι δεν 

μπορεί να τους ικανοποιήσει όλους. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί να αποτελέσει ανασχετικό 
παράγοντα κυρίως για τους εργαζόμενους, αλλά και σε σχέση με το θεραπευτικό πλαίσιο και τις 

υποχρεώσεις που αυτό επιβάλλει. Επιπλέον, το ότι αρκετοί εκπαιδευόμενοι διέκοψαν το σχολείο πριν 
την ολοκλήρωση του γυμνασίου καθιστά γι’ αυτούς μεγάλη τη διάρκειά των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων μέχρι να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση και να λάβουν το απολυτήριο του λυκείου, 

γεγονός που μπορεί να αναστείλει τη συμμετοχή τους σε αυτά. Αντιστοίχως, εντοπίζονται 
παράγοντες που σχετίζονται με ζητήματα οργάνωσης, όπως το γεγονός ότι γίνονται εγγραφές όταν 

πια έχει προχωρήσει το σχολικό έτος και η ύλη ή αφορούν τη χρησιμοποίηση διαφορετικών μεθόδων 
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διδασκαλίας, οι οποίες δεν είναι οικείες σε όσους έχουν εμπειρία μόνο δασκαλοκεντρικών 
προσεγγίσεων.  
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