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ΡΕΙΛΘΨΘ 

Βριςκόμαςτε ςτον 21ο αι. και θ εκπαίδευςθ εξακολουκεί να αποτελεί κζμα 

μείηονοσ ςθμαςίασ. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο, αφοφ, όπωσ αναφζρει ο Σουμάχερ, θ 

εκπαίδευςθ αποτελεί τθ μεγαλφτερθ πθγι ενόσ πολιτιςμοφ ( Σουμάχερ, 1980) αλλά 

και δζκτθσ όλων των κοινωνικϊν αλλαγϊν. Θ μετατροπι τθσ Ελλάδασ ςε χϊρα 

υποδοχισ μεταναςτϊν είχε ωσ φυςικό επακόλουκο, μεταξφ άλλων, τθν αλλαγι τθσ 

ςφςταςθσ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ. Αποτελϊντασ οι μακθτζσ από ξζνεσ χϊρεσ το 

6% του ςυνόλου των μακθτικοφ πλθκυςμοφ, προζκυψε θ ανάγκθ ενςωμάτωςθσ κι 

ζνταξισ τουσ ςτα ελλθνικά ςχολεία. Οι πρϊτεσ προςπάκειεσ ςτεροφνταν 

«ευαιςκθςίασ» απζναντι ςτα πραγματικά προβλιματα των μακθτϊν. Με τισ 

τελευταίεσ, όμωσ, μεταρρυκμίςεισ, τα νζα ςχολικά εγχειρίδια και αναλυτικά 

προγράμματα αλλά και τθ κζςπιςθ νόμων, γίνεται μια πιο ςυνειδθτι προςπάκεια 

εφαρμογισ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα. 

Στθν παροφςα εργαςία εξετάςαμε τθ δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ μζςα από 

τα ανκολόγια κείμενα του δθμοτικοφ ςχολείου. Ριο ςυγκεκριμζνα, μζςα από τθν 

ανάλυςθ περιεχομζνου των κειμζνων και των δραςτθριοτιτων κι ακολουκϊντασ το 

παράδειγμα τθσ ςυγκεφαλαίωςθσ, εξετάςαμε κατά πόςο θ διαπολιτιςμικι 

εκπαίδευςθ περιορίηεται ςτθν φπαρξθ κάποιων ςτοιχείων προςκετικισ/ τουριςτικισ 

προςζγγιςθσ ι ςτθν προβολι ουςιαςτικϊν ςτοιχείων διαπολιτιςμικότθτασ. 

Ραράλλθλα, εξετάςτθκε και θ φπαρξθ κειμζνων/ δραςτθριοτιτων που προβάλλουν 

ςτοιχεία τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ και πολιτιςμοφ.  

Από τθν ζρευνα προζκυψε πωσ ζχουν γίνει ςθμαντικά βιματα προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και τθσ μεταςχθματιςτικισ 
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προςζγγιςθσ. Ρεριςςότερο προβάλλονται ςτοιχεία υψθλισ διαπολιτιςμικότθτασ, 

ςτοιχεία οικουμενικά που αφοροφν όλουσ τουσ ανκρϊπουσ και λιγότερο ςτοιχεία 

προςκετικισ προςζγγιςθσ. Άλλωςτε, όπωσ αναφζρουν και οι Bullivant (1997) και 

Triandis (1997)  θ προςκικθ ςτο Α.Ρ. τζτοιων επιφανειακϊν τουριςτικϊν ςτοιχείων 

τθσ κουλτοφρασ μιασ γλωςςικά ι πολιτιςμικά διαφορετικισ ομάδασ δε κα οδθγιςει 

τα παιδιά ςτθν κατανόθςθ των πολιτιςμικϊν διαφορϊν οφτε  κα τα απαλλάξει από 

προκαταλιψεισ και κα καταλιξει ςε αρμονικζσ ςχζςεισ και ςτθ βελτίωςθ τθσ 

επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν των διαφορετικϊν ομάδων (Αραπατηι, 2008). 

Σφμφωνα, δε,  με τον οριςμό τθσ UNESCO « πολιτιςμόσ είναι το ςφνολο των 

μοναδικϊν πνευματικϊν, υλικϊν, διανοθτικϊν και ςυναιςκθματικϊν πτυχϊν που 

χαρακτθρίηουν μια κοινωνία ι μια κοινωνικι ομάδα. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο 

τθν τζχνθ και τθ λογοτεχνία αλλά επίςθσ και μορφζσ ηωισ,  κεμελιϊδθ δικαιϊματα 

του ανκρϊπου,  ςυςτιματα αξιϊν, παραδόςεισ και μορφζσ πίςτθσ» ( Ρανταηισ, 

2003β:68).  

 Το περιεχόμενο των ελλθνικϊν κειμζνων είναι κυρίωσ ιπιο, ενϊ οι 

αρνθτικζσ αναφορζσ ςε άλλουσ λαοφσ περιορίηονται ςε μερικά κείμενα από τθν 

ελλθνικι ιςτορία. Επίςθσ, ςθμαντικόσ αρικμόσ κειμζνων με εκνικιςτικό περιεχόμενο 

προβάλλουν ζντονα και ςτοιχεία υψθλισ διαπολιτιςμικότθτασ. Θ  παρουςίαςθ, 

ςυνεπϊσ, του πολιτιςτικοφ παρελκόντοσ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ   ενιςχφει μεν  

τθν εκνικι και πολιτιςτικι ταυτότθτα,  αποφεφγει όμωσ τα ακραία και ςοβινιςτικά  

ςτοιχεία που χωρίηουν τουσ λαοφσ. 

Συνεπϊσ, μποροφμε να ποφμε πωσ τα νζα ανκολόγια παρουςιάηονται 

ςαφϊσ βελτιωμζνα. Επιτρζπουν ςτα παιδιά να αναγνωρίςουν ωσ κετικό κοινωνικό 

φαινόμενο τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των  ανκρϊπων, επιςθμαίνουν 

ςυμπεριφορζσ που αναπαραγάγουν ςτερεότυπα και προκαταλιψεισ, επιςθμαίνουν 

τθν αρνθτικι ςτάςθ απζναντι ςτο διαφορετικό κι αντιπροτείνουν «ορκζσ» ςτάςεισ 

και ςυμπεριφορζσ που προάγουν το ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα, τθν 

αλλθλοκατανόθςθ, τθ ςυνεργαςία, τθν κοινωνικι και παγκόςμια ειρινθ, τθν αγάπθ 

ςε διάφορεσ μορφζσ. Ρροάγουν αυτό που ο Hohmann ορίηει ωσ «παιδαγωγικι τθσ 

ςυνάντθςθσ» και «παιδαγωγικι των ςυγκροφςεων». Θ παιδαγωγικι τθσ ςυνάντθςθσ 

προάγει τθ διαπολιτιςμικι ανταλλαγι και το διαπολιτιςμικό εμπλουτιςμό ανάμεςα 

ςτισ εκνοπολιτιςμικζσ ομάδεσ και θ παιδαγωγικι των ςυγκροφςεων χρθςιμοποιεί 

μεκόδουσ για τθν εξάλειψθ του εκνικιςτικοφ και εκνοκεντρικοφ τρόπου ςκζψθσ, του 

ρατςιςμοφ, τθσ εχκρότθτασ για τον άλλο  (Δαμανάκθσ, 1997).  

 Φυςικά, πάντα υπάρχει περικϊριο για βελτίωςθ. Ο νόμοσ 2413/96 περί τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και οι επίςθμεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ υπαγορεφουν 

τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι όλων των πολιτιςμικϊν και γλωςςικϊν ομάδων ςτα επίςθμα 

αναλυτικά προγράμματα και ςτα εγχειρίδια των μακθτϊν.  Επομζνωσ, κα μποροφςε 

να αποφευχκεί θ άνιςθ αντιπροςϊπευςθ των λαϊν ςτα κείμενα. Κα μποροφςαν να 
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υπάρχουν περιςςότερα ςτοιχεία από πολιτιςμοφσ και άλλων λαϊν και όχι κυρίωσ 

δυτικοευρωπαϊκϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

Faced with increasing and changing diversity as a result of immigration, Greek 

educational system has been called to respond to the needs of the entire student 

population, which is not characterized by homogeny. 

In  this essay we examined the goals,  principals, dimensions, policies and  

legislation concerning Greek intercultural education and its influence οn the writing 

of the new “anthologies” (literature books), which are  used in Greek primary 

schools. How possible is it to apply intercultural education through these textbooks? 

What kind of intercultural references are prevailing? The contributions approach, the 

additive or the transformational approach? At the same time we examined the 

existence of Greek /national elements in these texts.  What kind of “nationalism” is 

prevailing? mild or strong?  

To analyze our material we used the method of qualitative content analysis. 

Our results showed that the new textbooks have been certainly affected by the 

principles and the legislation of multiculturalism, as the references of “high 

interculturalism’’ are prevailing. There are not many references of additive or 

contributions approach, while the presence of “strong national elements” is not 

intense. The references of mild nationalism is more increased. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

1. Διατφπωςθ του προβλιματοσ – Στόχοσ τθσ  εργαςίασ  

Οι ςφγχρονεσ δυτικζσ κοινωνίεσ χαρακτθρίηονται από ετερογζνεια ωσ προσ τθ 

ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ τουσ, οφειλόμενθ κυρίωσ ςτθ μετανάςτευςθ. Υπολογίηεται 

πωσ ςτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα, περιςςότεροι από 150.000.000 άνκρωποι ςτον 

πλανιτθ ηουν ςε διαφορετικζσ χϊρεσ από εκείνεσ που γεννικθκαν. Αυτό οφείλεται 

ςτισ μεγάλεσ αναπτυξιακζσ διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν ωσ προσ τθν οικονομικι και 

κοινωνικι τουσ ανάπτυξθ, ςτθν ταχφρυκμθ αφξθςθ του παγκόςμιου πλθκυςμοφ 

από τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, ςτισ μεγάλεσ αλλαγζσ που ςυνζβθςαν ςτον 

παγκόςμιο χάρτθ μετά το Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, ςτισ επαναςτατικζσ τεχνολογικζσ 

εξελίξεισ που ςθμειϊκθκαν ςτισ μεταφορζσ και τισ τθλεπικοινωνίεσ αλλά και ςε 

άλλουσ παράγοντεσ (Κόντθσ, Φακιολάσ, 2002).  

Θ ανκρϊπινθ ιςτορία, όμωσ, αποτελεί μια ςυνεχι πορεία μετακινιςεων, 

μετεγκαταςτάςεων, επεκτάςεων και κατοχϊν με φυςικό επακόλουκο τισ 

οικονομικζσ, κοινωνικζσ, πολιτικζσ ανακατατάξεισ, που υπαγορεφουν μια  εντελϊσ 

νζα κατάςταςθ, όπου πολιτιςμοί και ομάδεσ διαπλζκονται κι αλλθλεπιδροφν. 

Βαςικόσ ςτόχοσ, ωςτόςο, κάκε ςφγχρονθσ κοινωνίασ είναι να ξεπεραςτοφν οι 

ςυγκρουςιακζσ καταςτάςεισ οικονομικοφ και πολιτιςμικοφ περιεχομζνου και να 

επαναπροςδιοριςτοφν οι αντιλιψεισ «για τθ διαφορετικότθτα υπό το πρίςμα τθσ 

ομαλισ και παραγωγικισ ςυμβίωςθσ και τθσ καλλιζργειασ τθσ αποδοχισ, με τελικό 

ηθτοφμενο τθν ιςορροπθμζνθ κι αρμονικι ςυνφπαρξθ» (Νικολάου, 2005:42). 

Άλλωςτε, όπωσ αναφζρει ο Μορζν Ζντ ςτο βιβλίο «Γθ και Ρατρίδα», «το ςτοιχείο 

που χαρακτθρίηει τθν ανκρωπότθτα είναι θ unitaσ  multiplex, θ ενότθτα ςτθ 

διαφοροποίθςθ, θ γενετικι, εγκεφαλικι, πνευματικι και ςυναιςκθματικι ενότθτα 
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του είδουσ μασ, του οποίου οι αμζτρθτεσ δυνατότθτεσ εκφράηονται μζςω τθσ 

πολυμορφίασ των πολιτιςμϊν. Θ πολυμορφία είναι το πολφτιμο πετράδι ςτο ςτζμμα 

τθσ ανκρϊπινθσ ενότθτασ κι αντίςτροφα, θ ενότθτα είναι το πετράδι ςτο ςτζμμα τθσ 

ανκρϊπινθσ πολυμορφίασ. Ππωσ ακριβϊσ πρζπει να εδραιωκεί μια ηωντανι 

διαρκισ επικοινωνία ανάμεςα ςτο παρελκόν, ςτο παρόν και το μζλλον, ζτςι πρζπει 

να εδραιωκεί μια ηωντανι διαρκισ επικοινωνία ανάμεςα ςτα ξεχωριςτά 

πολιτιςτικά, εκνικά και φυλετικά χαρακτθριςτικά από τθ μια μεριά και από τθν άλλθ 

ςτθν απτι πραγματικότθτα ενόσ κόςμου που είναι θ πατρίδα όλθ τθσ 

ανκρωπότθτασ» ( Λουκζρθσ, Λωαννίδθ, 2003: 381-382).  

Ρϊσ μποροφν, ωςτόςο, να ξεπεραςτοφν όλεσ αυτζσ οι διαφορζσ και 

ςυγκροφςεισ μεταξφ ανκρϊπων που ανικουν ςε διαφορετικά ζκνθ, αλλά καλοφνται 

να ηιςουν ςτο ίδιο κράτοσ; Θ διαχείριςθ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ απαςχολοφςε 

ανζκακεν τισ κοινωνίεσ. Θ ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ είναι γεμάτθ από 

εκνοκακάρςεισ και γενοκτονίεσ, όπωσ και από κατακερματιςμζνεσ πολυεκνοτικζσ 

κοινωνίεσ. Υπάρχουν, ωςτόςο, και κοινωνίεσ που κατάφεραν να ςυνυπάρξουν. Θ 

εκπαίδευςθ, αναμφιςβιτθτα, μπορεί να παίξει βαςικό ρόλο, κακϊσ « ωσ ςθμαντικι 

ςυνιςτϊςα του κοινωνικοφ ςυςτιματοσ, είναι ζνασ χϊροσ που επθρεάηει αλλά και 

επθρεάηεται από τισ ευρφτερεσ πολιτικζσ τοποκετιςεισ ςχετικά με τθ διαχείριςθ τθσ 

πολιτιςμικισ ετερότθτασ» (Νικολάου, 2008: 375). Το ςχολείο μπορεί να παίξει ρόλο 

ςτθν ομαλι ςυμβίωςθ των πολιτιςμϊν  και να προςφζρει ςτουσ μακθτζσ  τθν 

εμπειρία μιασ μεικτισ κοινωνίασ, υπό τθν προχπόκεςθ πωσ «θ δουλειά που γίνεται 

ςτθν τάξθ είναι ςχετικι με τα παιδιά και τα περιβάλλοντά τουσ, ότι ςζβεται τον 

κόςμο τουσ κι ανταποκρίνεται ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ» ( UNESCO, 2004:5). 

Ζρευνεσ τθσ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ ζδειξαν «πόςο ςθμαντικό είναι για τα παιδιά 

να βιϊνουν το ςχολείο ωσ μωςαϊκό διαφορετικϊν εκνικϊν και φυλετικϊν 

προελεφςεων» (Schnapper,  Allemand: 93). 

  Το πρόβλθμα τθσ ςυμβίωςθσ διαφορετικϊν πλθκυςμϊν είναι πολφ ζντονο 

ςτθν Ελλάδα, κακϊσ τα τελευταία χρόνια ζχει μετατραπεί ςε χϊρα υποδοχισ 

μεταναςτϊν, κυρίωσ από τα Βαλκάνια και τισ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Ο 

αρικμόσ των μεταναςτϊν  υπολογίηεται, ςφμφωνα με απογραφι του 2001, ςε 

797.093, ενϊ ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ είναι 10.964.080. Σιμερα ίςωσ ξεπερνά το 

1.000.000, ανζρχεται δθλαδι κοντά ςτο 10% ςυνολικοφ πλθκυςμοφ. Ετερογενείσ ωσ 

προσ τθν εκνικι ςφνκεςθ, οι μετανάςτεσ προζρχονται κοντά 2 ςτουσ 3 από τισ 

γειτονικζσ βαλκανικζσ χϊρεσ, ενϊ λίγο παραπάνω από τουσ μιςοφσ προζρχονται 

από τθν Αλβανία. Ο αρικμόσ των αλλοδαπϊν μακθτϊν προςεγγίηει το 6% των 

μακθτϊν του δθμοτικοφ ςχολείου ( Κυπριανόσ, 2008).  

Αυτόσ ο μεγάλοσ αρικμόσ μακθτϊν με διαφορετικά πολιτιςμικά περιβάλλοντα 

που δζχτθκε θ Ελλάδα κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ εικοςαετίασ δθμιοφργθςε 

τθν ανάγκθ επανακακοριςμοφ οριςμζνων ςτόχων αλλά και μεκόδων τθσ 
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εκπαίδευςθσ κι ζκεςε επιτακτικά το ηιτθμα αναίρεςθσ οριςμζνων κυρίαρχων 

χαρακτθριςτικϊν τθσ μονοπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Ζτςι ζχουμε τθ κζςπιςθ του 

νόμου 2413/96 που αφορά ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, νζα ΔΕΡΡΣ και ΑΡΣ, τθ 

ςυγγραφι νζων ςχολικϊν εγχειριδίων κτλ. Πλα αυτά βζβαια είναι φυςικό 

επακόλουκο τθσ προςπάκειασ τθσ χϊρασ μασ να εναρμονιςτεί και να προςαρμοςτεί 

ςτισ διεκνείσ τάςεισ, όπωσ αυτζσ υπαγορεφονται από τισ Διεκνείσ Συμβάςεισ για τα 

ανκρϊπινα δικαιϊματα ( Ρανταηισ, 2008). Ολοζνα και περιςςότεροι οργανιςμοί και 

φορείσ, τοπικζσ και διεκνείσ, κυβερνθτικζσ και μθ οργανϊςεισ αςχολοφνται με το 

ηιτθμα τθσ δίκαιθσ και ιςότιμθσ εκπαίδευςθσ. Το πλαίςιο δράςθσ όλων αυτϊν των 

φορζων αναδιαμορφϊκθκε ςτο Dakar, κατά τθ διάρκεια του Ραγκόςμιου 

Εκπαιδευτικοφ  Φόρουμ, τον Απρίλιο του 2000. Στο Dacar, ορίηονται μεταξφ άλλων 

οι ςτόχοι για μια εκπαίδευςθ χωρίσ διακρίςεισ ωσ προσ τθ κρθςκεία, τθ γλϊςςα, το 

φφλο, τισ ατομικζσ διαφορζσ και τον πολιτιςμό ( UNESCO, 2000).   

Στθν παροφςα εργαςία κα προςπακιςουμε να διαπιςτϊςουμε τθν φπαρξθ 

διαπολιτιςμικϊν ςτοιχείων μζςα ςτα νζα ανκολόγια κείμενα, τα οποία 

εφαρμόηονται επίςθμα ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ τα τελευταία χρόνια (από το 

2001 το ανκολόγιο τθσ Ε & ΣΤ τάξθσ και από το 2006 τα ανκολόγια των Α, Β,Γ και Δ 

τάξεων). Επιπλζον, ςτόχοσ μασ είναι να κατθγοριοποιιςουμε αυτά τα ςτοιχεία, 

προκειμζνου να διαπιςτωκεί το είδοσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, που τείνει 

να επικρατιςει: θ τουριςτικι/ προςκετικι ι θ υψθλι / μεταςχθματιςτικι; 

Δεδομζνου πωσ αναλφουμε ελλθνικά ςχολικά εγχειρίδια κα ςυνεξετάςουμε και τθν 

φπαρξθ των αντίςτοιχων ελλθνικϊν κειμζνων. Με ποιον τρόπο προβάλλεται το 

ελλθνικό ςτοιχείο; Με τρόπο ιπιο, εκνοκεντρικό, ακραίο; Αναπαράγονται 

ςτερεότυπα για άλλουσ λαοφσ; Υπάρχουν ςτοιχεία που να εκφράηουν διάςταςθ 

ρατςιςτικι και προκατειλθμμζνθ;  Τθν παρουςία των προαναφερκζντων ςτοιχείων 

κα αναλφςουμε και κα ερμθνεφςουμε με βάςθ το κεωρθτικό υλικό, το οποίο 

περιλαμβάνει κυρίωσ τισ αρχζσ, τισ διαςτάςεισ και προςεγγίςεισ αλλά και τθ 

νομοκεςία τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ.   

 

2. Θ δομι τθσ ερευνθτικισ μελζτθσ 

Αναφορικά με τθ διάρκρωςθ τθσ ερευνθτικισ μελζτθσ,  αποτελείται από τρία 

μζρθ: τθν αναςκόπθςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ, τθν αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ 

μεκοδολογίασ και τθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων.  

Ειδικότερα, ςτο πρϊτο κεφάλαιο κα αςχολθκοφμε με τθν ζννοια τθσ ταυτότθτασ 

και τθ ςφνδεςι τθσ με τθν ετερότθτα. Ρρόκειται για ζννοιεσ αμφίςθμεσ,  

αλλθλζνδετεσ και ο τρόποσ ςφνδεςισ τουσ εξθγεί ςε ςθμαντικό βακμό τθν αποδοχι 

ι μθ ενόσ ατόμου που ανικει ςε διαφορετικό πολιτιςμικό/ γλωςςικό περιβάλλον. 

Επιπλζον, κα μασ απαςχολιςει ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ετερότθτασ, που 
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ςυνικωσ χαρακτθρίηεται από τθν επικράτθςθ αρνθτικϊν ςυμπτωμάτων: του 

εκνικιςμοφ, του ρατςιςμοφ, τθσ προκατάλθψθσ και των ςτερεοτφπων.  

Στο δεφτερο κεφάλαιο κα παρουςιαςτοφν οι εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ 

διαχείριςθσ τθσ πολιτιςμικισ ποικιλίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, κα μιλιςουμε για το 

μοντζλο τθσ αφομοίωςθσ, τθσ ενςωμάτωςθσ και τθσ διαπολιτιςμικότθτασ. 

Αναφορικά με το διαπολιτιςμικό μοντζλο, κα αναφερκοφμε ςε κάποιουσ οριςμοφσ, 

ςτουσ ςτόχουσ, τισ αρχζσ, τισ κατευκφνςεισ, τισ διαςτάςεισ, τισ προςεγγίςεισ αλλά 

και ςτο νομικό πλαίςιο που το ςτθρίηει. Θ αναφορά ςε αυτά τα μοντζλα κρίνεται 

απαραίτθτθ, διότι μασ επιτρζπει να δοφμε τθν ανάπτυξθ τθσ  διαπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ εξελικτικά: Ρϊσ ζχει διαφοροποιθκεί από τα πρϊτα τθσ βιματα, πϊσ 

ζχει εφαρμοςτεί και πϊσ ζχει επθρεάςει τθ ςυγγραφι των νζων Α.Ρ.  και των  νζων 

ςχολικϊν εγχειριδίων, που αποτελοφν και το ερευνϊμενο  υλικό μασ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί ουςιαςτικά ειςαγωγι του ερευνθτικοφ 

μζρουσ, κα μασ απαςχολιςει θ δφναμθ και θ αξία των ςχολικϊν εγχειριδίων, θ  

επιρροι τουσ ςτθ διαμόρφωςθ ςτάςεων, αφοφ τα ίδια αποτελοφν φορζα τθσ 

κυρίαρχθσ ιδεολογίασ. Στθ ςυνζχεια κα δοφμε το ενδιαφζρον των επιςτθμόνων για 

τθν ζρευνα των ςχολικϊν εγχειριδίων και τα αποτελζςματα παρεμφερϊν ερευνϊν.   

 Το τζταρτο κεφάλαιο αφορά ςτθ μεκοδολογία τθσ εργαςίασ. Ωσ ερευνθτικό 

εργαλείο χρθςιμοποιείται θ ποιοτικι ανάλυςθ περιεχομζνου και πιο ςυγκεκριμζνα 

το παράδειγμα τθσ ςυγκεφαλαίωςθσ. Στθ ςυνζχεια κακορίηεται και παρουςιάηεται 

το υπό ζρευνα υλικό. Κα αναφερκοφμε ςτουσ λόγουσ που μασ οδιγθςαν ςτθν 

επιλογι του, ςτισ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ διαμορφϊκθκε και ςτα τυπικά 

χαρακτθριςτικά του. Κα οριςτεί θ κατεφκυνςθ τθσ ανάλυςθσ και θ ςυγκρότθςθ του 

ςυςτιματοσ κατθγοριϊν και τα ερευνθτικά ερωτιματα και κα παρουςιαςτεί το 

υλικό ανά τεφχοσ. Κα ακολουκιςει θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων και θ 

επανεξζταςθ των ςυςτιματοσ κατθγοριϊν βάςει τθσ κεωρίασ και του υλικοφ και μια 

προςπάκεια ερμθνείασ των δεδομζνων ςτθν κατεφκυνςθ των βαςικϊν 

ερωτθμάτων. 

Κα κλείςουμε τθν εργαςία με κάποια γενικά ςυμπεράςματα-προτάςεισ.  
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Αναςκόπθςθ ςχετικισ βιβλιογραφίασ 

Κεφάλαιο πρϊτο: ταυτότθτα κι ετερότθτα. 

1.1.  Ζννοια - είδθ ταυτότθτασ – ςφνδεςι τθσ με τθν ετερότθτα 

Θ νεωτερικότθτα, με τθν ανάδειξθ του υποκειμζνου ςε κεντρικό ςτοιχείο των 

ςφγχρονων κοινωνιϊν και του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ, κζτει επιτακτικά το ηιτθμα 

τθσ ταυτότθτασ τόςο ςε ατομικό επίπεδο όςο και ςε ςυλλογικό. Οι κλαςικοί τθσ 

κοινωνικισ κεωρίασ  -Μαρξ, Βζμπερ, Ηίμελ- αςχολικθκαν με το κζμα τθσ 

ταυτότθτασ και τον τρόπο ςυγκρότθςισ τθσ. Από  το τζλοσ, όμωσ, του 20ου αιϊνα, 

ζχει αποτελζςει επίκεντρο των ςυηθτιςεων των κοινωνικϊν επιςτθμϊν, κυρίωσ 

εξαιτίασ τθσ παρουςίασ μεγάλου αρικμοφ μεταναςτϊν ςε πολλζσ χϊρεσ (Jenkins, 

2007). 

Ρρόκειται για μια ζννοια αμφίςθμθ: από τθ μια μεριά ςθμαίνει τθν απόλυτθ 

ομοιότθτα ι ιςότθτα ανάμεςα ςε άτομα, ομάδεσ, απόψεισ, πράγματα, ςφμβολα, τα 

οποία ταυτίηονται το ζνα με το άλλο αντίςτοιχα και από τθν άλλθ μεριά υποδθλϊνει 

το ςφνολο των χαρακτθριςτικϊν που διαφοροποιοφν κάποιον ι κάτι από κάτι άλλο. 

Κι ανάμεςα υπάρχει μια αμφιβολία. Εμπεριζχει, δθλαδι, δυο κριτιρια  για τθ 

ςφγκριςθ των πραγμάτων: τθν ομοιότθτα και τθ διαφορά (Jenkins, 2007:27). 

Θ ατομικι ταυτότθτα, ωςτόςο, δεν ζχει νόθμα ωσ πρόταςθ ζξω από τον κόςμο 

των άλλων ανκρϊπων. Τα άτομα είναι μοναδικά και ποικίλα, θ ατομικότθτα, όμωσ, 

ςυγκροτείται εξολοκλιρου κοινωνικά. Θ διαμόρφωςι τθσ ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτισ 

παρκενικζσ διαδικαςίεσ κοινωνικοποίθςθσ.  Ο Φρόυντ αναφζρει πωσ το άτομο ςτθν 

αρχι δεν ζχει καμιά ταυτότθτα, αλλά τθν καταςκευάηει αςυνείδθτα μζςω τθσ 

ταφτιςισ του με τουσ άλλουσ. Ο προςδιοριςμόσ τθσ, αρχικά, ςχετίηεται με τθν 

επικυμία και το φόβο, δυο ςυναιςκιματα δυναμικά που χτίηονται και ςμιλεφονται 

ςε ςχζςθ με ερεκίςματα που παίρνει το παιδί  πρωτίςτωσ από τθ μθτζρα  και  τον 
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πατζρα και ςτθ ςυνζχεια από το ςτενό κοινωνικό περιβάλλον. Το παιδί, ζτςι, 

διαμορφϊνει το βιωματικό του πεδίο, όντασ το ίδιο ανϊριμο να ελζγξει και να κζςει 

υπό κρίςθ το περιβάλλον του. Στθν εφθβεία υπάρχει κάποια αμφιςβιτθςθ, μια 

προςπάκεια αυτοπροςδιοριςμοφ, όμωσ το άτομο δεν μπορεί να ελζγξει τα βιϊματά 

του, να τα αφαιρζςει ι να τα αντικαταςτιςει (Λζκκασ,  Γράψασ: 135). Συνεπϊσ,  

«διαμορφϊνονται ταυτότθτεσ πρωτογενείσ,  πιο ιςχυρζσ και πιο ανκεκτικζσ ςτισ 

μεταβολζσ του κατοπινοφ βίου από ό,τι άλλεσ» ( Jenkins, 2007: 48). 

Το άτομο είναι, όμωσ,  ον πολυταυτοτικό, ζχει δθλαδι πολλζσ ταυτότθτεσ 

(εκνοτικι, κρθςκευτικι, πολιτιςμικι, κοινωνικι, φυλετικι κτλ), κακεμιά από τισ 

οποίεσ ζχει διαφορετικι βαρφτθτα κι επθρεάηεται, ςφμφωνα με τον Pares I Maicas, 

από διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ  είναι θ επικράτεια, θ εκνικι κυριαρχικι ομάδα, 

οι κοινωνικζσ δομζσ, θ κρθςκεία, θ γλϊςςα, θ εκπαίδευςθ και τα ΜΜΕ ( Maicas, 

1997: 50). «Το «εγϊ» όχι μόνο καταςκευάηεται αλλά και ςυγκαταςκευάηεται μαηί με 

τα άλλα άτομα που αποτελοφν το ςφμπαν μασ, δθλαδι θ προςωπικι ταυτότθτα 

είναι ςυλλογικι» ( Camilleri, 1998: 253).  

Θ  ζννοια τθσ ςυλλογικισ ταυτότθτασ ςυνδζεται  ςτενά με τθν ζννοια τθσ 

κουλτοφρασ, θ οποία δεν είναι μια κλθρονομιά αλλά ςυνεχισ διαπραγμάτευςθ, μια 

ςχζςθ. Αποτελείται από ζνα ςφνολο χαρακτθριςτικϊν, που ςυγκροτοφν ζνα 

ςυνεκτικό πολιτιςτικό ςχιμα,  το οποίο  προςφζρει  ςτα άτομα ζνα πλαίςιο 

αναφοράσ, από όπου αντλοφνται τα μοντζλα ςυμπεριφοράσ, που με τθ ςειρά τουσ 

ρυκμίηουν τόςο τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ όςο και τισ ςχζςεισ τθσ 

ομάδασ με τισ άλλεσ.   

       Ρϊσ, όμωσ, κακορίηεται; Ο κακοριςμόσ τθσ, κατά τον Μπαρκ (1966),  είναι 

διαδικαςτικόσ, μζροσ τθσ ςυνεχοφσ οργάνωςθσ τθσ αλλθλόδραςθσ και τθσ 

κακθμερινότθτασ  αλλά και μζροσ ενόσ ευρφτερου ςφμπαντοσ βιωμάτων, το οποίο 

ζχει με τθ ςειρά του είναι μζροσ του υλικοφ κόςμου των αιτιϊν και των 

αποτελεςμάτων (Jenkins, 2007: 158).  Είναι ζνα παιχνίδι που παίηεται πρόςωπο με 

πρόςωπο, όπωσ αναφζρει και ο Boon (1982). «Είναι θ κατανόθςθ εκ μζρουσ του 

εαυτοφ μασ αυτοφ που είμαςτε και αυτοφ που είναι οι άλλοι οι άνκρωποι και, 

αντιςτοίχωσ, θ κατανόθςθ εκ μζρουσ των άλλων ανκρϊπων του εαυτοφ τουσ και των 

άλλων (ςτουσ οποίουσ  περιλαμβανόμαςτε  κι εμείσ)» (Jenkins, 2007: 29).  

Δε γεννιζται, ςυνεπϊσ, από ζνα μεμονωμζνο άτομο οφτε είναι απλό προϊόν 

των κοινωνικϊν μορφϊν, αλλά ςυγκροτείται ςε ζνα πλαίςιο ςχζςεων και 

εμπερικλείει πάντα τθ διαφορετικότθτα, τθ ςχζςθ μασ με τουσ άλλουσ, με τον 

κόςμο. Οφείλουμε, λοιπόν, να αναγνωρίςουμε πωσ κάκε φορά που ορίηεται ζνα 

ςφνολο, ορίηεται και το ςυμπλιρωμά του ι το αντιφατικό του. Κάκε φορά δθλαδι 

που περιχαρακϊνεται μια ταυτότθτα, ςχθματίηεται θ ζννοια των αντίςτοιχων 

ετεροτιτων, που περιζχουν όλα όςα δεν είναι μζςα ςτθν ταυτότθτα. Στο επίπεδο 

τθσ κοινωνίασ, θ ταυτότθτα, και μάλιςτα θ πολιτιςμικι, ςυμποςοφνται ζμπρακτα 
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ςτθ βαςικι δυαδικότθτα του ανικειν και του μθ ανικειν ςε ομάδα : «ςτο μεν 

ατομικό επίπεδο εκδθλϊνεται ωσ προςχϊρθςθ προσ / ζνταξθ ςε ι αποχϊρθςθ από 

κάποια κοινωνικι ομάδα ανκρϊπων, ςτο δε ςυλλογικό επίπεδο «αξιοποιείται» ωσ 

πρόκριμα ειςδοχισ/ ενςωμάτωςθσ ι απόρριψθσ/ αποβολισ» (Λζκκασ, Γράψασ, 

2003: 131). «Το εμείσ και το οι άλλοι ειςάγονται ςε τροχιζσ μανιχαϊςτικϊν διχαςμϊν, 

όπου το βαςικό ηεφγοσ του «καλοφ ( εμείσ) –κακοφ (οι άλλοι) πλαιςιϊνεται από 

αποχρϊςεισ τιμισ –ατιμίασ και άλλων φορτιςμζνων αξιολογικϊν προεκτάςεων ςτο 

λεκτικό επίπεδο: θ ίδια θ ενζργεια χρωματίηεται κετικι –αρνθτικι με λεκτικά 

ςφμβολα: επιορκία/ προςαρμογι, δεκτικότθτα/ξενομανία, αρνθςιπατρία/ 

αποδθμία, ςταςιαςμόσ/ επανάςταςθ» ( Λζκκασ, Γράψασ, 2003: 165). 

  Ζτςι, θ επικοινωνία μεταξφ ατόμων που ανικουν ςε διαφορετικζσ 

κουλτοφρεσ ςυναντά εμπόδια και θ αναγνϊριςθ τθσ ετερότθτασ είναι 

προβλθματικι. Ο κακζνασ κεωρεί ωσ αυτονόθτο ζμφυτο κακετί που του 

υπαγορεφεται από τθν κουλτοφρα του, ενϊ δυςκολεφεται  να κατανοιςει τον 

άλλον. Σε αυτό ςυμβάλλει και το γεγονόσ ότι θ ζννοια τθσ ταυτότθτασ παραπζμπει 

ςε τρεισ βαςικζσ ιδζεσ: τθσ ςτακερότθτασ, τθσ ομοιότθτασ και τθσ ενότθτασ. Κατά 

πόςο όμωσ ιςχφουν, δεδομζνου ότι θ ταυτότθτα διαμορφϊνεται από μακροχρόνιεσ 

και πολφπλοκεσ ιςτορικζσ, κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ διαδικαςίεσ; Θ ταυτότθτα δεν 

είναι κάτι ςτατικό και ςτακερό, αλλά προϊόν  μιασ ςυνεχοφσ διαπάλθσ ανάμεςα ςτα 

άτομα ι ςε ομάδεσ. Το ατομικό, άλλωςτε,  ζχει πάψει εδϊ και καιρό να κεωρείται 

ωσ μονάδα. Το ζδειξαν με εξαιρετικό τρόπο ο Φρόυντ και λογοτζχνεσ, όπωσ ο 

εμπϊ, ο Ριραντζλο, ο Ρρουςτ, ο Μουηίλ. «Το ίδιο ιςχφει α fortiori και για τθν 

ομάδα. Ο άλλοσ εμφανίηεται πλζον ωσ ζνα ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ ταυτότθτασ» ( 

Βρφηασ, 2003:171). Για το Μαφεηολί το άτομο δεν είναι πια κφριο του εαυτοφ του 

και τθσ ιςτορίασ του. Το εγϊ εγκαταλείπει τθ ςκθνι και τθ κζςθ του παίρνουν οι 

ομάδεσ. Οι ςφγχρονεσ κοινωνίεσ ζχουν ποικιλία ομάδων. Οι ομάδεσ αυτζσ, οι 

«φυλζσ», όπωσ τισ αποκαλεί ο Μαφεηολί, δεν είναι ςτακερζσ οφτε αυςτθρά 

δομθμζνεσ. «Το ςφγχρονο πνεφμα των φυλϊν χαρακτθρίηεται από ρευςτότθτα, 

ςυγκεντρϊςεισ τθσ ςτιγμισ και διαςκορπιςμό» ( Βρφηασ, 2003: 185).  Κανζνα άτομο 

ι ομάδα δεν μπορεί να είναι ςίγουρο για τθν ταυτότθτά  του. Επιπλζον, ςε μια 

κοινωνία ο οποιοςδιποτε μπορεί να εκλθφκεί ταυτόχρονα ωσ όμοιοσ και 

διαφορετικόσ. Ο όμοιοσ δεν είναι πάντα αυτόσ με τον οποίο ςυνδεόμαςτε με 

δεςμοφσ ςυμπάκειασ κι αλλθλεγγφθσ. 

Επιπλζον, ο Κοζν (1985) υποςτιριξε πωσ οι δεςμοί τθσ κοινότθτασ 

περιςςότερο ςυςςωρεφουν παρά ενςωματϊνουν: αυτό που πραγματικά 

διατθρείται κοινό δεν είναι πολφ ουςιαςτικό, κακϊσ είναι μορφι παρά 

περιεχόμενο. Το περιεχόμενο διαφζρει ςθμαντικά μεταξφ των μελϊν. Διαφορζσ 

απόψεων μεταξφ των μελϊν τθσ ίδια κοινότθτασ είναι φυςιολογικζσ και 

αναπόφευκτεσ. Καλφπτονται από μια μάςκα ςυμφωνίασ και ςφγκλιςθσ που 

προζρχεται από κοινά κοινοτικά ςφμβολα και από τθ ςυμμετοχι των μελϊν τθσ 



15 
 

κοινότθτασ ςε μια κοινι ςυμβολικι γλϊςςα που ςυγκροτεί και τονίηει τα όρια 

μεταξφ μελϊν και μθ μελϊν ( Jenkins, 2007: 176). 

 Ωςτόςο, οι διαφορετικζσ κουλτοφρεσ του πλανιτθ δεν είναι ανεξάρτθτεσ κι 

απομονωμζνεσ μονάδεσ, κλειςτζσ ςτον εαυτό τουσ, αλλά βαςίηονται ςε μια 

δυναμικι ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ κι αλλθλεξάρτθςθσ. «Δεν υπάρχει απόλυτα 

ενοποιθμζνθ κουλτοφρα. Θ ενοποιθμζνθ κουλτοφρα είναι μια κλειςτι κουλτοφρα, 

που … καταλιγει ςε αδιζξοδο… γίνεται μιςαλλόδοξθ …ξενοφοβία και ρατςιςμό» 

(Βρφηασ, 2003: 193). Κι ο ξζνοσ, όπωσ αναφζρει ο Ηίμελ, δεν είναι κάποιοσ που 

κατοικεί ςε ζναν άλλο πλανιτθ, αλλά αποτελεί «ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ ομάδασ» 

(Βρφηασ, 2003: 189).   

Ο άνκρωποσ οφείλει να ξεπεράςει τα πολιτιςτικά ςχιματα που τον 

αποςτεροφν και τον απομονϊνουν όχι μόνο από τουσ άλλουσ αλλά κι από τον εαυτό 

του. Ο εαυτόσ υπάρχει μζςω των ςχζςεων με τουσ άλλουσ. «Ο εαυτόσ είναι προϊόν 

των άλλων, τουσ οποίουσ παράγει με τθ ςειρά του... Ο άλλοσ προκαλεί αρχικά φόβο 

και θ πρϊτθ αντίδραςθ είναι θ αναδίπλωςθ ςτον εαυτό και θ φυγι ςτθν 

ψευδαίςκθςθ τθσ αυτάρκειασ. Πταν όμωσ ξεπεραςτεί ο φόβοσ και ακολουκιςει το 

άνοιγμα ςτον Άλλο, τότε γίνεται ςιγά ςιγά φανερό ότι δεν μπορεί να υπάρξει 

πλθρότθτα χωρίσ αυτόν» (Βρφηασ,  2003: 182).  

 

1.2  Ετερότθτα κι ελλθνικι κοινωνία 

Δεν  είναι θ πρϊτθ φορά που ςτθν Ελλάδα κατοικοφν άνκρωποι με 

διαφορετικζσ εκνοτικζσ και πολιτιςτικζσ καταβολζσ οφτε θ πρϊτθ φορά που ςτθ 

χϊρα μασ ςθμειϊνεται μαηικι ειςροι ξζνων. Οι εικόνεσ του «ξζνου», του «άλλου» 

και του «διαφορετικοφ» αναγνωρίηονται ςε αναπαραςτάςεισ ιδθ από τθν εποχι 

των πρϊτων οργανωμζνων κοινωνιϊν. Στθν Αρχαιότθτα, χαρακτθριςμοί για τουσ 

ξζνουσ ανιχνεφονται  ςτον Αιςχφλο και τον Αριςτοφάνθ, γεγονόσ που  επαλθκεφει 

μια ςχεδόν κακολικι ανάγκθ του κάκε ανκρϊπου να ςχθματίηει ωσ μζλοσ μιασ 

μικρότερθσ ι ευρφτερθσ ομάδασ τόςο για τον εαυτό του όςο και για τουσ άλλουσ, 

μια εικόνα που είναι ςυνικωσ απλοποιθμζνθ και επίμονθ. Αυτι θ εικόνα 

μετατρζπεται ςε γενίκευςθ, απλουςτεφεται, μονιμοποιείται και ςυχνότατα 

καταλιγει ςε εκνικό ι πολιτιςτικό ςτερεότυπο. Ππωσ υποςτθρίηουν και οι Bourdieu,  

Swartz & Cunningham, μζςα  από τθν αποτφπωςθ τθσ εικόνασ του «μετανάςτθ» 

κακρεπτίηεται και θ εικόνα ενόσ λαοφ. Είναι πλζον κοινά αποδεκτό ότι θ εικόνα ενόσ 

λαοφ για τον εαυτό του δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο ςε αντιδιαςτολι με τθν 

εικόνα του «άλλου» του «ξζνου» και ςτθν περίπτωςι μασ μζςα από τθν «εικόνα του 

μετανάςτθ» (Καρακίτςιοσ, Καραςαββίδου, 2005). 
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  «Ο αποκλειςμόσ  του ξζνου φτάνει ςτθν ακραία μορφι του ςτο ςυλλογικό 

φανταςιακό, όταν εμφανίηονται μφκοι, οι οποίοι βεβαιϊνουν τθν φπαρξθ 

τερατωδϊν φυλϊν. Φυλζσ που ηουν εν γζνει «αλλοφ», πζρα από τον ποταμό ι τθ 

κάλαςςα, πζρα από τα βουνά ι τισ εριμουσ» ( Στενοφ, 1998: 16).  Ο ξζνοσ, ςυνεπϊσ, 

του οποίου θ όψθ, οι κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ ( κυρίωσ ςεξουαλικότθτα και 

διατροφι), οι πολιτιςτικζσ αναφορζσ (ιδίωσ γλωςςικζσ ι κρθςκευτικζσ) διαφζρουν 

ςθμαντικά από αυτζσ τθσ κυρίαρχθσ ομάδασ, μπορεί να ταυτιςτεί με το « τζρασ». 

Ζτςι, ςτθν αρχαιότθτα  μποροφμε να επιςθμάνουμε τθν φπαρξθ των Λαιςτρυγόνων 

και των Κυκλϊπων τθσ Οδφςςειασ. Επιπλζον, μια από τισ πρϊτεσ «εγκυκλοπαίδειεσ» 

που δίνει τθν κατάλογο των τερατόμορφων φυλϊν είναι αυτι του Ρλίνιου του 

Ρρεςβφτερου. Θ ςφνδεςθ το άγριου και του τζρατοσ με τον ξζνο εξακολουκεί να 

υπάρχει μζχρι τα τζλθ του Μεςαίωνα.   

Επιπλζον, ασ μθν ξεχνάμε και τθ ριςθ: « Ρασ μθ Ζλλθν βάρβαροσ εςτί». Οι 

αρχαίοι Ζλλθνεσ είχαν πλάςει τθ λζξθ βάρβαροσ για να δθλϊςουν τον ξζνο, του 

οποίου θ ομιλία, που μοιάηει με τραυλιςμό ι μουρμοφριςμα, περιορίηεται ςε μια 

διαρκι ονοματοποιία «βαρ-βαρ-βαρ», κάτι ςαν ακατανόθτοσ βορβορυγμόσ. Ζχουμε 

να κάνουμε με μια από τισ αρχαιότερεσ φωνθτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ απόρριψθσ του 

ξζνου λόγω αδυναμίασ επικοινωνίασ μαηί του. Για να καταδικάςουμε τθ γραπτι ι 

προφορικι γλϊςςα του ξζνου δεν ζχουμε ανάγκθ από νεολογιςμοφσ. Για να 

καταγγείλουμε τθν αδυναμία επικοινωνίασ με τον άλλο, αρκεί να ποφμε είναι : 

αραβικά, κινζηικα, ελλθνικά. «Θ γλϊςςα, ςυνεπϊσ εδϊ αποδεικνφεται ο κφριοσ 

δείκτθσ τθσ ξενοφοβίασ , αν όχι και του ρατςιςμοφ» ( Στενοφ, 1998: 55). 

Στισ μζρεσ μασ δεν είναι μποροφμε να διακθρφττουμε ότι ο ξζνοσ είναι ηϊο. 

Ωςτόςο, ςυχνά υπονοείται, με βάςθ παλαιά ςτερεότυπα, ότι θ κοινωνικι 

ςυμπεριφορά του ςε κζματα διατροφισ, ςεξουαλικότθτα, ενδυμαςίασ, κατοικίασ 

τον κατατάςςει ςτο μεταίχμιο τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ.  

Στθν ζκταςθ που καταλαμβάνει ςιμερα θ Ελλάδα τα ςθμάδια τθσ παρουςίασ 

εκνοτικά διαφορετικϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων  είναι ζντονα, όπωσ είναι και οι 

χωρικοί και οι κοινωνικοί διαχωριςμοί των πλθκυςμϊν ολόκλθρων χωριϊν και 

πόλεων με βάςθ τθν ιδιαίτερθ εκνοτικι τουσ καταγωγι. Μια ςειρά ομάδων με 

διαφορετικι γλϊςςα και κρθςκεία ζηθςαν και ςυνεχίηουν να διαβιοφν ςτα όρια τθσ 

ελλθνικισ επικράτειασ. Στο ηιτθμα του προςδιοριςμοφ τθσ φπαρξθσ των 

μειονοτιτων ςτθν Ελλάδα διακρίνουμε με τομι του 1970  δφο φάςεισ: κατά τθν 

πρϊτθ  φάςθ και φςτερα από τισ ανακατατάξεισ του Α’ Ραγκοςμίου Ρολζμου και τθσ 

Μικραςιατικισ καταςτροφισ οι μειονότθτεσ ςτθν Ελλάδα ιταν κυρίωσ εκνοτικζσ, 

όπωσ πρόςφυγεσ (1.221.849, ςφμφωνα με απογραφι του 1928) από τθν ανατολικι 

και βόρεια Κράκθ, τθ Βόρειο Ιπειρο και Μικρά Αςία, ομοεκνείσ δθλαδι, πλθν 

ελαχίςτων εξαιρζςεων, αρκετοί εκ των οποίων ιταν δίγλωςςοι. Αυτοί δεν ξεχϊριηαν 

μόνο ωσ προσ τθ γλϊςςα αλλά και τθ νοοτροπία, τισ ςυνικειεσ. Ωςτόςο, τα άτομα 
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αυτά ενςωματϊκθκαν  ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Μειονότθτεσ όμωσ υπιρξαν κι 

άλλεσ, όπωσ θ αναγνωριςμζνθ από τθ ςφμβαςθ τθσ Λωηάννθσ μειονότθτα των 

μουςουλμάνων τθσ δυτικισ Κράκθσ, κακϊσ και των ακιγγάνων, αλλά και 

κρθςκευτικζσ, όπωσ των κακολικϊν, των προτεςταντϊν, των παλιοθμερολογιτϊν, 

των ευαγγελικϊν,  των μαρτφρων του Λεχωβά. Τα δεδομζνα αυτά άρχιςαν να 

διαφοροποιοφνται από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’70 εξαιτίασ τθσ άφιξθσ ςτθν 

Ελλάδα παλιννοςτοφντων αρχικά και μεταναςτϊν μετά (Αραπατηι, 2008). Στθν 

ιςτορικι του πορεία το νεοελλθνικό κράτοσ κατάφερε να αφομοιϊςει τουσ 

διαφορετικοφσ ωσ προσ τθ γλϊςςα και ωσ προσ τθν εκνοτικι καταγωγι πλθκυςμοφσ 

τθσ επικράτειάσ του. Θ νεωτερικότθτα, με τθν ενοποιθτικι και ομογενοποιθτικι 

ιδζα του ζκνουσ-κράτουσ, είναι αλικεια πωσ εξαςφάλιςε  μεγάλο διάςτθμα 

«θςυχίασ», ζχοντασ τακτοποιιςει και περιορίςει ηθτιματα ετερότθτασ ςτο πλαίςιο 

των εκνικϊν κρατϊν, το κακζνα από τα οποία και ανάλογα πϊσ το εξυπθρετοφςε, 

διαμόρφωνε τθν εκνικι του ιδεολογία και τον τρόπο εκνικισ υπαγωγισ, άλλοτε με 

το δίκαιον του αίματοσ  και άλλοτε με το δίκαιον του εδάφουσ    ( Νικολάου, 2005).  

Θ ζλευςθ, όμωσ, ενόσ ςθμαντικοφ αρικμοφ οικονομικϊν προςφφγων ςε ςυνδυαςμό 

με τισ επιδράςεισ των μεγάλων οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτικϊν αλλαγϊν 

που ζλαβαν χϊρα ςε παγκόςμιο επίπεδο δθμιοφργθςαν ηιτθμα μεταναςτϊν. Στθν 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταγράφονται περίπου 150 εκνότθτεσ.  Αλβανοί: 

1.000.000, Βοφλγαροι και ουμάνοι: 40.000, Λνδοί &Ρακιςτανοί: 20.000, 

Ρολωνοί:90.000, Αιγφπτιοι: 50.000, Φιλιππινζηοι: 15.000 ( Μαυρομάτθσ, 2008). Ο 

αρικμόσ τουσ αναλογεί ςτο 10% περίπου του απογεγραμμζνου πλθκυςμοφ. Αν 

ξεπερνοφςε κάποιο οριακό ποςοςτό, δε κα ιταν ίςωσ εκτόσ πραγματικότθτασ το 

ενδεχόμενο απειλισ τθσ κρατικισ ςυνοχισ, κακϊσ και τθσ εκνολογικισ, κοινωνικισ 

και γλωςςικισ ομοιογζνειασ  του πλθκυςμοφ τθσ, αν λάβει κανείσ υπόψθ και τθν 

εξελιςςόμενθ ςτθν Ελλάδα δθμογραφικι πτϊςθ (Ραπαρίηοσ, 2001). 

Επομζνωσ, απειλείται θ εκνικι ταυτότθτα περιςςότερο από κάκε άλλθ 

φορά;  «Θ εκνικι ταυτότθτα δεν μπορεί να κατανοθκεί οντολογικά και 

ουςιοκρατικά, κακϊσ δεν αποτελεί μια ουςία αιϊνια και αναλλοίωτθ. Οφτε μια 

ςυνζχεια και ομοιογζνεια ενόσ πεπρωμζνου τθσ φυλισ που τθν οδθγεί μζςα από τισ 

περιπζτειεσ τθσ ιςτορίασ. Δεν υπάρχει ςτθν εκνικι ταυτότθτα οφτε ζνα κακαρό 

υπόςτρωμα αίματοσ, οφτε θ αποκλειςτικότθτα μιασ γθσ, οφτε μια κακαρι γλϊςςα. 

Αντίκετα, τα πάντα είναι ρευςτά και ςυντίκενται κι αποςυντίκενται μζςα από τθν 

γεγονότα και τισ ςυγκυρίεσ τθσ ιςτορίασ» ( Λίποβατσ, 1994: 119). Θ ελλθνικι εκνικι 

ταυτότθτα ζχει τα εξισ ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά: «τθν αποτυχία εκςυγχρονιςμοφ 

τθσ κοινωνίασ από ενδογενείσ δυνάμεισ, τθν αντεςτραμμζνθ ςχζςθ ζκνουσ –

κράτουσ, το αμυντικό ςφνδρομο αυτοαποκλειςμοφ από τα διεκνι πράγματα, τθ 

ςυνενοχι κράτουσ – εκκλθςίασ, τθ μετάκεςθ εςωτερικϊν προβλθμάτων ςε εκνικά 

ηθτιματα, τθ διαιϊνιςθ τθσ μυκολογικισ νοοτροπίασ, τθν απάρνθςθ τθσ αντιφατικισ 

πραγματικότθτασ, το διχαςμό τθσ ταυτότθτασ ανάμεςα ςε Ευρϊπθ κι Ανατολι» 
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(Λίποβατσ, 1994:  124). Στθν Ελλάδα, το ζκνοσ υπιρχε ιδθ πριν από το κράτοσ. Από 

τα μζςα του 19ου αι ( 1843/1844) επικράτθςε μζςα από τουσ κρατικοφσ και 

εκπαιδευτικοφσ μθχανιςμοφσ μια παράδοξθ μορφι δθμοκρατίασ και εκνικισ 

ταυτότθτασ, «χαρακτθριηόμενθ από τθ διαςτροφικι κατάχρθςθ του 

κοινοβουλευτικοφ πολιτεφματοσ από τα πελατειακά ςυμφζροντα και από τα 

ρομαντικά, αντιδραςτικά κθρφγματα περί «Μεγάλθσ Λδζασ» (Λίποβατσ, 1994: 125). 

Δθμιουργικθκε το ψευτοδίλθμμα «παράδοςθ» ι «εκςυγχρονιςμόσ», όπου και οι 

δυο ζννοιεσ αποτελοφςαν μφκο, που εμπόδιςε τθν απρόςκοπτθ κοινωνικοπολιτικι 

και πολιτιςμικι εξζλιξθ τθσ χϊρασ. Πλα αυτά οδιγθςαν ςτθ ρομαντικι 

υποςταςιοποίθςθ του ζκνουσ, ωσ μιασ αναλλοίωτθσ, αιϊνιασ, ουςίασ που είναι μια 

νεφελϊδθσ ζννοια-μφκοσ, ανεξάρτθτθ από τισ επιδόςεισ και τισ επικυμίεσ των 

ςυγκεκριμζνων ατόμων που αποτελοφν τον ελλθνιςμό. 

Θ ςτάςθ λοιπόν τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ απζναντι ςτο ξζνο ςτοιχείο είναι 

ςυνικωσ αμυντικι κι αυτό δεν είναι τυχαίο, δεδομζνου πωσ θ ίδια θ κοινωνία είναι 

βακιά αμυντικι.  «Θ άμυνα δε αυτι, νευρωτικοφ τφπου, αποκρυςταλλϊκθκε γφρω 

από το μφκο τθσ ελλθνικότθτασ και τον πολυμζτωπο αγϊνα ενάντια ςτθν ξενικι 

νεοτερικότθτα τθσ δφςθσ, όπωσ και ενάντια ςτθ δαιμονοποιθμζνθ και υπερτιμθμζνθ 

ωσ προσ τισ δυνάμεισ τθσ αλλά υποτιμθμζνθ ωσ προσ το επίπεδο ανάπτυξισ τθσ, 

Τουρκία» (Λίποβατσ, 1994: 127). Υπό το φόβο, λοιπόν τθσ απειλισ τθσ εκνικισ 

ταυτότθτασ βαςικά ςυμπτϊματα τθσ  εκνικισ ταυτότθτασ είναι ο εκνικιςμόσ, ο 

ρατςιςμόσ, θ προκατάλθψθ, τα ςτερεότυπα και θ ξενοφοβία.  

 

1.3  Συμπτϊματα εκνικισ ταυτότθτασ 

Οι Hannaford (1996), Omi &Winant, (1994) αναφζρουν πωσ  «κάκε φορά που 

ομάδεσ με διαφορετικά φυλετικά, εκνικά και πολιτιςμικά  χαρακτθριςτικά 

αλλθλεπιδροφν, αναπτφςςονται ο εκνοκεντριςμόσ, οι διακρίςεισ, ο ρατςιςμόσ, θ 

ξενοφοβία, τα ςτερεότυπα και οι προκαταλιψεισ»  (Banks, 2004: 104-105).  Οι όροι 

αυτοί   μασ απαςχολοφν ςυχνά  κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαπενταετίασ, 

ςθματοδοτϊντασ τισ προςπάκειεσ χαρακτθριςμοφ των διακζςεων και των 

αντιδράςεων ζναντι τθσ παρουςίασ εκνικά και εκνοτικά διαφορετικϊν ανκρϊπων. 

1.3.1. Εκνικιςμόσ 

Σφμφωνα με τον Βαλλερςτάιν, το κράτοσ προθγείται του ζκνουσ κι όχι το 

αντίςτροφο. Από τθ ςτιγμι που κα αναγνωριςτεί θ κυριαρχία του, ζχει τθν τάςθ να 

καλλιεργεί το εκνικό αίςκθμα για να αποφφγει τθν εξωτερικι επιβουλι και τθν 

εςωτερικι αποςφνκεςθ. Ο εκνικιςμόσ υποςτθρίηει τθν αρχι τθσ εναρμόνιςθσ του 

κράτουσ, του ζκνουσ και τθσ κουλτοφρασ και ςυνίςταται ςτθν προςπάκεια να 

ςυνταυτιςτοφν κράτοσ και κουλτοφρα. «Αναγνωρίηει τθν ομοιογενι πολιτιςτικι 
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οντότθτα ωσ κεμζλιο τθσ πολιτικισ ηωισ και πρεςβεφει τθν υποχρεωτικι πολιτιςμικι 

ενότθτα αρχόντων και αρχόμενων» (Βρφηασ, 2003:203). Στθν πραγματικότθτα είναι 

θ αξίωςθ πωσ «θ πολιτικι εξουςία κα πρζπει να αντανακλά τθν πολιτιςμικι 

ομοιογζνεια, ςφμφωνα με το ίδιο κοινό ςφνολο ιςτορικά ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν 

ςυμφωνιϊν για το πλαίςιο του κράτουσ. Ο εκνικιςμόσ, ςυνεπϊσ, επεκτείνεται κι 

εμβακφνει το πεδίο δράςθσ τθσ «κυριαρχίασ»: απαιτεί ςυγκεκριμζνα είδθ 

πολιτιςτικισ ςυμφωνίασ γα τουσ πολίτεσ»   (Hirst ,  Thompson, 2000: 332)   

Αν ορίςουμε τον εκνικιςμό ωσ το φυςικό δεςμό με τθ χϊρα μασ, πουκενά δεν 

ελλοχεφει ο ρατςιςμόσ. Ρροκειμζνου να εκδθλϊνουμε τθν προςωπικότθτά μασ, θ 

ςφγκριςι μασ με τουσ άλλουσ είναι αναγκαία. Δεν υφίςταται ταυτότθτα χωρίσ τθν 

εκδιλωςθ μιασ διαφοράσ ςε ςχζςθ με τον άλλο. Σε περίπτωςθ, όμωσ, που τον 

ορίςουμε ωσ ανάγκθ εκδιλωςθσ τθσ ανωτερότθτάσ μασ ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ, 

τότε μιλάμε για ςοβινιςμό, που αποτελεί ζκδθλθ, φανταςιακι ζξαρςθ κάκε εκνικισ 

ταυτότθτασ, τθν αποτυχία τθσ να δεχτεί με τρόπο ευζλικτο τθν ζλλειψθ και τθ 

ςυμβολικι φφςθ των ανκρϊπινων πραγμάτων. Ρρόκειται για ζνα είδοσ 

ναρκιςςιςμοφ, που πθγάηει από τθν τάςθ του κάκε λαοφ «να κεωρεί τον εαυτό του 

ανϊτερο και πολιτιςμζνο και να υποτάςςει τουσ άλλουσ ςτουσ βαρβάρουσ» ( 

Βρφηασ, 2003: 197). Ενζχει πάντα ρατςιςτικά και αντιςθμιτικά ςτοιχεία, προωκεί 

αυταρχικζσ και πολεμικζσ λφςεισ, ενϊ ςυχνά μπορεί να οδθγιςει  ςε βιολογικό 

ρατςιςμό αλλά και ςε αυτό που ο  Tariq Modood αποκαλεί «πολιτιςτικό ρατςιςμό». 

Οι εκνικιςτζσ, δθλαδι,  χρθςιμοποιοφν ρατςιςτικά επιχειριματα για να δικαιϊςουν 

αγϊνεσ ανεξαρτθςίασ τθσ χϊρασ τουσ,  υιοκετοφν με ενκουςιαςμό  τθ   βιολογικι ι 

πολιτιςμικι ανωτερότθτά τουσ, διακατζχονται ζντονα από τθν εμμονι τθσ 

επιμειξίασ, θ οποία κζτει υπό αμφιςβιτθςθ τθν ιδζα τθσ μονιμότθτασ και τθσ 

φυςικισ προζλευςθσ των ομάδων( Schnapper,  Allemand, 2006). Επιπλζον, 

αντιμετωπίηουν τισ εςωτερικζσ μειονότθτεσ ωσ ανεπικφμθτεσ κατθγορίεσ που 

απειλοφν τθν κοινωνικι ςυνοχι. Επιχειρεί λοιπόν να τισ αφομοιϊςει. Οι μθ 

αφομοιϊςιμεσ κα απελαςτοφν ι κα αφανιςτοφν (Βρφηασ, 2003). 

Ωςτόςο, ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςχετικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ 

ευνοοφν τθν πολιτιςμικι αλλθλεπίδραςθ κι αξιοποίθςθ του δυναμικοφ των μελϊν 

των διάφορων εκνοπολιτιςμικϊν ομάδων, κάτι τζτοιο δφςκολα εφαρμόηεται. Ο 

ξζνοσ είναι ευπρόςδεκτοσ, μόνο φραςτικά, αλλά δε κα του επιτραπεί ποτζ να 

αλλοιϊςει τισ δομζσ τθσ κοινωνίασ υποδοχισ. Κι όμωσ οι κοινωνίεσ αναβακμίηονται 

ιςτορικά μόνο με τθ ηφμωςθ ποικίλων πολιτιςμικϊν ςτοιχείων. Τα μζλθ τθσ 

κοινωνίασ υποδοχισ κεωροφν πωσ οι κουλτοφρεσ που είναι ριηικά διαφορετικζσ, 

δεν μποροφν να επικοινωνιςουν. Ο ξζνοσ, ο άγνωςτοσ αναγορεφεται ςε «ςατανικι 

φιγοφρα», όπωσ λζει και ο Ριερ- Αντρζ Ταγκφφ ( Schnapper, Allemand, 2006: 57). 

 

1.3.2. ρατςιςμόσ 
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  Ο όροσ ρατςιςμόσ καταγράφεται για πρϊτθ φορά το 1932 ςτο Larousse κι 

αφορά ςε  εκείνο το ςφνολο των ςυμπεριφορϊν και ςτάςεων, οι οποίεσ οδθγοφν 

ςτθν απόρριψθ του άλλου εξαιτίασ κάποιων βιολογικϊν ι πολιτιςμικϊν του 

χαρακτθριςμϊν.  

Για το Κλοντ –Λεβί Στροσ ο ρατςιςμόσ, όπωσ εκδθλϊνεται από το 19ο αι., 

είναι το αναπόφευκτο προϊόν τθσ αντίκεςθσ ανάμεςα ςτθν αναγκαιότθτα των 

ανταλλαγϊν μεταξφ πολιτιςμϊν και τθ διάδοςθ ενόσ μοναδικοφ πολιτιςμοφ, από τθ 

μια και από τθν άλλθ τθσ ςχετικισ αδυναμίασ επικοινωνίασ, θ οποία είναι και 

προχπόκεςθ τθσ επιβίωςθσ των ιδιαίτερων πολιτιςμϊν. Για τον Λουί Ντυμόν, ο 

ρατςιςμόσ εκφράηει τθν αναπόφευκτθ επιςτροφι του απωκθμζνου ςε μια κοινωνία 

που βαςίηεται ςτο άτομο και είναι ςυνεπϊσ αντίκετθ προσ τθ βακιά φφςθ του 

κοινωνικοφ βίου. Θ προζλευςθ του ςφγχρονου ρατςιςμοφ για τον Ντυμόν 

εντοπίηεται ςτον ατομικιςμό, ενϊ για τον Λεβί ςτθν φπαρξθ ενόσ παγκόςμιο 

πολιτιςμοφ. «Οι ςχζςεισ μεταξφ πολιτιςμϊν άλλαξαν όταν οι Ευρωπαίοι διακιρυξαν 

τθν ανωτερότθτά τουσ και επζβαλαν με βίαιο τρόπο τον πολιτιςμό τουσ ςτον 

υπόλοιπο κόςμο. Αντί να αναγνωρίςουμε τθν ποικιλότθτα των πολιτιςμϊν, τονίςαμε 

τθν ανιςότθτά τουσ» (Schnapper, Allemand, 2006: 74). Επίςθσ, οι Pine & Hilliard ( 

1990) περιγράφουν το ρατςιςμό ωσ : «μια διανοθτικι αςκζνεια που χαρακτθρίηεται 

από ςτρεβλζσ αντιλιψεισ, άρνθςθ τθσ πραγματικότθτασ, μεγαλομανία (πίςτθ ςτθν 

ανωτερότθτα των λευκϊν), προβολι τθσ μομφισ (ςτα κφματα) και φοβικζσ 

αντιδράςεισ ςτθ διαφορετικότθτα» (Coelho, 2007: 488 ). 

Μια βαςικι διάκριςθ του ρατςιςμοφ είναι ο βιολογικόσ, που κυριάρχθςε ςτο 

πολιτικό και επιςτθμονικό επίπεδο των περιςςότερων αναπτυγμζνων δυτικϊν 

χωρϊν μζχρι τα μζςα του 20ου αι., αφοφ αποτζλεςαν το ιδεολογικό ςτιριγμα τθσ 

αποικιοκρατίασ και τθσ εκμετάλλευςθσ των ικαγενϊν, τθσ δουλείασ κτλ. Από τθ 

δεκαετία του 1960 και εντεφκεν παρατθρείται μια διαδικαςία αντικατάςταςθσ του 

βιολογικοφ ρατςιςμοφ από τισ πολιτιςμικζσ διαφορζσ, θ οποία ςτον ειδικό λόγο του 

ρατςιςμοφ αποδόκθκε με τουσ όρουσ νεορατςιςμόσ ( Barker, 1981) και πολιτιςτικόσ 

ρατςιςμόσ ι κουλτουραλιςμόσ. Σφμφωνα με τον Barker, o νεορατςιςμόσ διακρίνεται 

από τα παλαιότερα είδθ ωσ προσ τρία ςθμεία: α) δε ςχετίηεται με αντιλιψεισ περί 

κατωτερότθτασ ( είτε βιολογικισ είτε πολιτιςμικισ) β) δε χρειάηεται τα αρνθτικά 

ςτερεότυπα και γ) δεν κατθγορεί τισ εκνοτικζσ μειονότθτεσ για τα όποια 

προβλιματα τθσ χϊρασ υποδοχισ ( κοινωνικά ι οικονομικά). Θ βάςθ του 

νεορατςιςμοφ είναι θ ενςτικτϊδθσ ανάγκθ του ζκνουσ να προςτατευτεί ενάντια ςε 

κακετί που τείνει να απειλιςει τθ ςυνεχι φπαρξι του (  Short & Carrington, 1999: 

172).  

Θ αναγωγι του ρατςιςμοφ ςε ψυχοκοινωνικά και πολιτιςμικά επιχειριματα 

ζχει άμεςθ ςχζςθ με τισ πολιτικζσ ευαιςκθςίεσ των ςφγχρονων κοινωνιϊν, οι οποίεσ 

δεν επιτρζπουν απροκάλυπτεσ εκδθλϊςεισ βιολογικοφ ρατςιςμοφ. Ζτςι 
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εμφανίηονται νζεσ μορφζσ ρατςιςτικισ ςυμπεριφοράσ π.χ. ρατςιςμόσ ςε βάροσ 

εκνικϊν, κρθςκευτικϊν και γλωςςικϊν μειονοτιτων, εχκρότθτα εναντίον των 

μεταναςτϊν, κοινωνικόσ ρατςιςμόσ ςε βάροσ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ κτλ 

(Ραπαδθμθτρίου, 2000 & Βακαλιόσ,  2006). 

Στουσ ςτόχουσ του νεορατςιςμοφ ςυμπεριλαμβάνεται κάκε είδουσ 

«διαφορετικότθτα», όπωσ του ςϊματοσ, του χρϊματοσ του δζρματοσ, τθσ 

κρθςκείασ, τθσ εκνικισ/εκνοτικισ προζλευςθσ, ενϊ εγγράφεται ςε πρακτικζσ 

περιφρόνθςθσ, μιςαλλοδοξίασ, εκμετάλλευςθσ και βίασ κακϊσ και ςε ςυμπεριφορζσ 

και πράξεισ που αποςκοποφν ςτθν κάκαρςθ του κοινωνικοφ ςτρϊματοσ από ξζνα 

ςτοιχεία, προκειμζνου να διαφυλαχτεί θ κακαρότθτα τθσ ταυτότθτασ ( Ηάχοσ, 2007).  

Ο ρατςιςτικόσ τρόποσ ςκζψθσ καταλιγει να ορίηει τουσ άλλουσ ςφμφωνα με τον 

κανόνα τθσ πλειοψθφίασ. Τα κφματα του ρατςιςμοφ βρίςκονται, λοιπόν, ςε ςχζςθ 

με τθν πλειοψθφία, θ οποία αποτελεί και το ςθμείο αναφοράσ. Ταυτόχρονα, δεν 

αναγνωρίηονται ωσ άτομα, αντιμετωπίηονται αποκλειςτικά ωσ εκπρόςωποι τθσ 

ομάδασ ςτθν οποία ανικουν. «Ο ρατςιςμόσ εκδθλϊνεται ακριβϊσ με αυτι τθ ροπι 

προσ τθ ςυρρίκνωςθ των πολλαπλϊν όψεων τθσ προςωπικότθτασ ενόσ ατόμου ςε 

μία και μοναδικι, ςτθν πιο υποτιμθτικι» (Schnapper, Allemand, 2006: 74). Αυτό, 

όμωσ, ςυνιςτά άρνθςθ τθσ πραγματικισ ταυτότθτασ και κακιλωςι τθσ μζςα ςτθν 

κατωτερότθτά τθσ, κακϊσ  δεν αναγνωρίηεται πρωτίςτωσ θ ικανότθτα του άλλου να 

εξελίςςεται. Πταν μια ομάδα κεωρείται καλι, τα ευνοϊκά γνωρίςματα ζχουν κζςθ 

χαρακτθριςτικϊν. Πταν μια ομάδα κεωρείται κακι, μόνο τα αρνθτικά επζχουν κζςθ 

χαρακτθριςτικϊν. 

 

1.3.3 Ρροκαταλιψεισ - ςτερεότυπα 

Θ εκνικι ταυτότθτα δεν εδραιϊνεται μια για πάντα, αλλά υπόκειται ςε 

διεργαςίεσ ςυνεχοφσ εξζλιξθσ και αναδιαπραγμάτευςθσ. Ππωσ αναφζρκθκε και 

παραπάνω, δομικό ςτοιχείο τθσ ταυτότθτασ αποτελεί θ παρουςία του «άλλου», 

κακϊσ θ « διαμόρφωςι τθσ ςυνεπάγεται τθ διπλι και ςυμπλθρωματικι διεργαςία 

τθσ δόμθςθσ και τθσ διαφοροποίθςθσ, τθσ ζνταξθσ και του αποκλειςμοφ»  ( 

Φραγκουδάκθ - Δραγϊνα, 1997: 15). Θ διαφοροποίθςθ όμωσ ςυχνά βαςίηεται ςτθν 

απόρριψθ όςων ςτοιχείων περιλαμβάνονται ωσ ανοίκεια ι αρνθτικά κι αυτόματα 

αποδίδονται ςτουσ άλλουσ, τουσ ξζνουσ. Αυτι θ διεργαςία ςυγκρότθςθσ του 

«εμείσ» ςε διάκριςθ με τουσ «άλλουσ» ςυμπαραςφρει μια ςειρά επιπτϊςεισ, 

ανάμεςα ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται τα ςτερεότυπα. Τα ςτερεότυπα είναι 

υπεργενικευμζνεσ, αξιολογικζσ, υπερβολικζσ, ακζμιτεσ ςκζψεισ που ζχουμε για 

κάποιον άλλο ωσ μζλοσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ. Θ προκατάλθψθ είναι θ 

ςτάςθ που ζχω απζναντι ςτον άλλο και θ οποία ςυχνά τροφοδοτείται από τθ 

ςτερεοτυπικι ςκζψθ. Ενϊ το ςτερεότυπο είναι θ απεικόνιςθ του άλλου, με τθν 

προκατάλθψθ εκφράηεται θ ετοιμότθτα για κετικι  ι αρνθτικι ςτάςθ ζναντι του 
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άλλου ( Γκότοβοσ,  1998). Πταν πια περάςουμε ςτο επίπεδο τθσ δράςθσ, ορμϊμενθσ 

από τθ ςτερεοτυπικι ςκζψθ και τισ προκαταλιψεισ, τότε μιλάμε για διακρίςεισ, οι 

οποίεσ μπορεί να είναι κετικζσ ι αρνθτικζσ. 

Τα ςτερεότυπα αποτελοφν γνωςτικζσ αναπαραςτάςεισ που αφοροφν μια 

οποιαδιποτε κοινωνικι ομάδα και τα μζλθ τθσ επθρεάηουν τισ πλθροφορίεσ τισ 

οποίεσ δεχόμαςτε από το περιβάλλον, τισ οργανϊνουν με οριςμζνο τρόπο, 

κακοδθγοφν τισ ςκζψεισ μασ προσ οριςμζνεσ εκδοχζσ ι τθν απομακρφνουν από 

άλλεσ. Οι Tajfel & Wilkes ανζλυςαν τθ γνωςτικι διεργαςία τθσ κατθγοριοποίθςθσ 

και πϊσ αυτι οδθγεί ςτο να υπερτονίηουμε τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτα μζλθ 

διαφορετικϊν ομάδων κακϊσ και τισ ομοιότθτεσ ανάμεςα ςτα άτομα τθσ ίδιασ τθσ 

ομάδασ. Επιπλζον, αντικατοπτρίηουν τθ φφςθ τθσ διομαδικισ ςυνκικθσ ςε μια 

δεδομζνθ ςτιγμι αναφζρουν οι Oakes P.J., Haslam S.A & Turner J.C (1994). Γίνονται, 

δθλαδι, πιο ζντονα κι επικετικά, όταν υπάρχουν κοινωνικζσ εντάςεισ ανάμεςα ςτισ 

ομάδεσ. Για παράδειγμα ςε ςτιγμζσ εκνικιςτικισ ζξαρςθσ οι αξιολογιςεισ μασ για 

τουσ μετανάςτεσ ι τισ μειονοτικζσ ομάδεσ γίνονται αυτόματα πολφ πιο αρνθτικζσ 

(Δραγϊνα, 2004). 

Οι Jost & Banaji γράφουν ότι «τα ςτερεότυπα νομιμοποιοφν τθν 

εκμετάλλευςθ κάποιων κοινωνικϊν ομάδων από άλλεσ, κακϊσ ερμθνεφουν τθν 

επιτυχία οριςμζνων ομάδων αλλά και τθ φτϊχεια και τθν αδυναμία οριςμζνων 

άλλων ςαν να είναι αυτζσ οι διαφορζσ  όχι μόνο δικαιολογθμζνεσ αλλά και φυςικζσ» 

(Δραγϊνα, 2004: ς.21). Αναδφονται αυκόρμθτα κι αςυνείδθτα ακόμα και ςτουσ 

ανκρϊπουσ που πιςτεφουν ςτθν ιςότθτα και τθ ιςονομία. Δεν είναι υποχρεωτικά 

αρνθτικζσ γενικεφςεισ, ενϊ οι προκαταλιψεισ είναι αρνθτικά και υποτιμθτικά 

ςτερεότυπα. Θ προκατάλθψθ ορίηεται ωσ εχκρικζσ ι αρνθτικζσ ςτάςεισ, οι οποίεσ 

βαςίηονται ςτθν άγνοια και ςτθν λανκαςμζνθ ι ανεπαρκι γνϊςθ. «Χαρακτθρίηεται 

από τθν τάςθ να αποδίδει κανείσ ςτερεότυπα, γεγονόσ που ςθμαίνει τθν τάςθ να 

αποδίδει κανείσ πανομοιότυπα χαρακτθριςτικά ςε ολόκλθρεσ ομάδεσ, ανεξάρτθτα 

από τισ όποιεσ ατομικζσ διαφοροποιιςεισ» (Rattansi, 1992:25). Ασ μθν ξεχνάμε όμωσ 

πωσ «ενδοατομικζσ διαφορζσ υπάρχουν όχι μόνο ςε πολιτιςμικά διαφορετικζσ 

ομάδεσ αλλά και ςε ομάδεσ με κοινι πολιτιςμικι καταγωγι»(Carrasquillo,  

Rotriguez, 2002: 41) 

Πμωσ, είναι κακολικι ςτουσ ανκρϊπουσ θ επικυμία να αποκτιςουν και να 

διατθριςουν μια κοινωνικι ταυτότθτα. Ζτςι προβαίνουν ςε ταυτίςεισ με τισ ομάδεσ 

ςτισ οποίεσ ανικουν και ςυγκρίςεισ με άλλεσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ δεν ανικουν. « Το 

προκατειλθμμζνο άτομο αντιλαμβάνεται τθ δικι του ομάδα ωσ καλι, ωσ ομάδα που 

ζχει τισ δικζσ του αξίεσ, ςυνικειεσ και παραδόςεισ, ιδεολογία. Θ ομάδα των άλλων 

δεν μπορεί να γίνει ψυχολογικά αποδεκτι ωσ ιςότιμθ δίχωσ να απειλιςει τον εαυτό 

του με ακφρωςθ κι αφανιςμό» (Δραγϊνα, 2004: ς.23). Οι προκαταλιψεισ 

παραπζμπουν, δθλαδι, τόςο ςε αιςκιματα ανωτερότθτασ όςο και ςε αρνθτικι 
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προδιάκεςθ και πρόωρθ κρίςθ για κάποιον εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι αυτόσ είναι 

μζλοσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ. 

Τα ςτερεότυπα και οι προκαταλιψεισ αφοροφν και ςτα παιδιά. Από τθ 

δεκαετία του 1930 υπάρχει μεγάλο ερευνθτικό ενδιαφζρον για τθν ανάπτυξθ 

ςτερεοτφπων και εκνικϊν προκαταλιψεων ςτα παιδιά. Φαίνεται ότι μακαίνονται ςε 

πολφ μικρι θλικία, πριν καλά καλά αποκτιςει το παιδί ιδζα για τθν ομάδα ςτθν 

οποία αναφζρονται. Ιδθ από τθν θλικία των 3, τα παιδιά ςε πολυπολιτιςμικζσ 

κοινωνίεσ ζχουν ςυνείδθςθ τθσ κοινωνικισ δομισ τθσ κοινότθτάσ τουσ κι 

αντιλαμβάνονται τισ ςχζςεισ εξουςίασ μεταξφ πλειονότθτασ και μειονότθτασ 

(Nesdale, 2001).  

 

Κεφάλαιο δεφτερο: εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ διαχείριςθσ πολιτιςμικισ ποικιλίασ 

Το πρόβλθμα τθσ ςυμβίωςθσ διαφορετικϊν πολιτιςμϊν δεν είναι άγνωςτο 

ςε πολλοφσ Ζλλθνεσ, αλλά είναι ςχετικά νζο ςτθν Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, 

ιδίωσ από τθ δεκαετία του 1980 και μετά, θ Ελλάδα από χϊρα αποςτολισ ζχει 

μετατραπεί ςε χϊρα υποδοχισ μεταναςτϊν, με αποτζλεςμα θ εκάςτοτε 

εκπαιδευτικι εξουςία να λαμβάνει κάποια μζτρα για τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ 

ζνταξθ των παιδιϊν των μεταναςτϊν. Αρχικά, τθν εκπαιδευτικι πολιτικι 

απαςχόλθςε το ηιτθμα των παλιννοςτοφντων και ςτθ ςυνζχεια ο μεγάλοσ αρικμόσ 

μεταναςτϊν κυρίωσ από τα Βαλκάνια και τισ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ. 

Εφλογο είναι να αναρωτιόμαςτε κατά πόςο θ κοινωνία γενικότερα και το ςχολείο 

ειδικότερα αντιμετωπίηουν αποτελεςματικά αυτι τθν πολυπολιτιςμικότθτα, 

δεδομζνου ότι οι μετανάςτεσ αποτελοφν το 10% περίπου του ςυνολικοφ 

πλθκυςμοφ, ενϊ ο αρικμόσ των διαφοροποιθμζνων γλωςςικά και πολιτιςμικά 

παιδιϊν προςεγγίηει το 6% των  μακθτϊν του δθμοτικοφ ςχολείου (Κυπριανόσ, 

2008).  Οι  πολιτικζσ αντιμετϊπιςθσ των μεταναςτϊν διαφοροποιοφνται, ανάλογα 

με τθν ιςχφ (οικονομικι, πολιτιςμικι, πολιτικι) μιασ χϊρασ αλλά και τθν παράδοςι 

τθσ ςτθν ειςαγωγι ι εξαγωγι μεταναςτϊν. Χαρακτθριςτικό είναι πωσ 

χρθςιμοποιοφνται  διάφορεσ μεταφορικζσ εκφράςεισ για να περιγραφτεί θ 

πολιτιςμικι ποικιλία. Στθν Αμερικι, για παράδειγμα, χρθςιμοποιείται ο όροσ 

«χωνευτιρι» ( melting pot), ο οποίοσ παραπζμπει ςτθν πολιτιςμικι ςυγχϊνευςθ, 

ςτον  Καναδά οι όροι «ςαλατιζρα» ( κάκε ςυςτατικό διατθρεί τθ γεφςθ και τθ 

μορφι του, αλλά βελτιϊνεται από το ςυνδυαςμό με τα άλλα υλικά) και 

«πολιτιςμικό μωςαϊκό» ( κάκε πολιτιςμόσ ςυνειςφζρει εξίςου ςτο ςυνολικό 

ςχεδιαςμό, ενϊ παράλλθλα διατθρεί μια ξεχωριςτι ταυτότθτα).  

Τα ςχιματα που, κατά καιροφσ, ζχουν αναπτυχκεί από τθν επιςτθμονικι 

κεωρία και πρακτικι κι εφαρμοςτεί ςτθν Ελλάδα ςυνοψίηονται ςε γενικζσ γραμμζσ 

ωσ εξισ: το αφομοιωτικό μοντζλο, το μοντζλο ενςωμάτωςθσ και το διαπολιτιςμικό 
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μοντζλο ( Μάρκου,  1997).  Στθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτοφν κακζνα από αυτά με 

ςτόχο να αναδειχτεί  ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ των γλωςςικά και πολιτιςμικά 

διαφοροποιθμζνων μακθτϊν αλλά και κατά πόςο ζχει αλλάξει με το πζραςμα του 

χρόνου, δεδομζνου πωσ μιλάμε όλα αυτά τα χρόνια για μεταρρυκμίςεισ τθσ 

εκπαίδευςθσ, για νζα ςχολικά εγχειρίδια και νζεσ μεκόδουσ. 

 

2.1 Αφομοίωςθ  

Το μοντζλο αυτό εφαρμόςτθκε ςτθν Ελλάδα από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 

1970 ζωσ τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980. Αφοροφςε ςτουσ παλιννοςτοφντεσ 

μακθτζσ και ςτα παιδιά των μεταναςτϊν, ενϊ βαςικόσ  ςτόχοσ ιταν θ ζνταξι τουσ 

ςτο ιςχφον εκπαιδευτικό ςφςτθμα, ανεξάρτθτα από τισ όποιεσ ιδιαιτερότθτεσ 

παρουςίαηαν. Θ κατανόθςθ που επζδειξε θ  πολιτεία  απζναντι  ςτισ ανάγκεσ αυτισ 

τθσ κατθγορίασ μακθτϊν περιορίηεται απλά ςτθ κεςμοκζτθςθ ενόσ πιο επιεικοφσ 

ςυςτιματοσ εξετάςεων. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο, αφοφ το ςχολείο επιφορτίηεται με 

τθ διάδοςθ και τθν καλλιζργεια τθσ εκνικισ γλϊςςασ, ιςτορίασ και πολιτιςμοφ. Αυτό 

μπορεί να επιτευχκεί μζςα από μια διαδικαςία  αφομοίωςθσ του ξζνου ςτοιχείου.  

Θ αφομοίωςθ, ωςτόςο, ςυνιςτά μονόπλευρθ διαδικαςία απορρόφθςθσ, 

κατά τθν οποία οι μειονότθτεσ εγκαταλείπουν, τουλάχιςτον δθμοςίωσ, τθν εκνικι 

τουσ ταυτότθτα. Είναι ςχεδιαςμζνθ να εξαφανίςει  τα διαφορετικά χαρακτθριςτικά 

μιασ κοινωνικισ ομάδασ ι κατθγορίασ ανκρϊπων, κακϊσ τα χαρακτθριςτικά αυτά 

κεωροφνται εμπόδια ςτθν πλιρθ ενςωμάτωςθ των μελϊν τουσ. Με τον τρόπο αυτό 

διατθρείται ςε μεγάλο βακμό θ πολυπόκθτθ ομοιογζνεια τθσ κοινωνίασ, ενϊ οι 

μειονότθτεσ  μπαίνουν ςτο περικϊριο. Άλλωςτε, θ διαδικαςία τθσ ομογενοποίθςθσ 

ςυνίςταται ςε μια προςπάκεια «ζνταξθσ των μελϊν μιασ κοινωνίασ ςε «ςυμπαγείσ» 

ομάδεσ, ζχοντασ ωσ ςθμεία αναφοράσ ςυγκεκριμζνα κοινωνικά-δομικά κριτιρια. 

Τζτοια κριτιρια είναι κατά κανόνα ο πολιτιςμόσ, θ γλϊςςα, θ κρθςκεία» (Γκόβαρθσ, 

2001). 

Με όπλο τθν εκπαίδευςθ, θ οποία αποτελεί το βαςικότερο μθχανιςμό του 

κράτουσ για τθ διαμόρφωςθ του πλθκυςμοφ ςε ζκνοσ, τα μοντζρνα κράτθ 

κατάφεραν να καταςκευάςουν και να διατθριςουν ςε μεγάλο βακμό τθν 

πολυπόκθτθ ομοιογζνεια, ανεχόμενα ι βάηοντασ ςτο περικϊριο τισ όποιεσ 

μειονότθτεσ κατοικοφςαν ςε αυτά. Μζςα από τθν εκπαίδευςθ κατάφεραν να 

πείςουν ότι τα ζκνθ αποτελοφν οικουμενικζσ φυςικζσ οντότθτεσ, ανεξάρτθτεσ από 

το χρόνο και το χϊρο και ότι θ εκνικι ταυτότθτα είναι αυτονόθτθ και αναλλοίωτθ 

αποτφπωςθ τθσ εκνικισ ομοψυχίασ και ςυνοχισ ( Αβδελά, 1998α). Συνεπϊσ, οι 

πολιτικζσ αυτζσ είναι αντίκετεσ τόςο ςτθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ όςο και 

ςτθν ειςαγωγι ςτοιχείων πολιτιςμοφ των διαφορετικϊν μακθτϊν και μακθτριϊν. Σε 

μια τζτοια προςζγγιςθ θ ευκφνθ τόςο για τθ ςχολικι επιτυχία όςο και για τθ πλιρθ 
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ενςωμάτωςθ μεταφζρεται ςτουσ ίδιουσ τουσ διαφορετικοφσ μακθτζσ και ςτισ 

οικογζνειζσ τουσ, οι οποίοι κα πρζπει να φροντίςουν να αξιοποιιςουν τισ ευκαιρίεσ 

που τουσ παρζχονται.  

Αυτό, όμωσ, ςυνιςτά άρνθςθ τθσ ταυτότθτάσ τουσ, γεγονόσ που μπορεί να 

οδθγιςει ςτθ χαμθλι  αυτοεκτίμθςθ των μακθτϊν. Οι   Pine & Hilliard (1990) λζνε 

πωσ όταν τα παιδιά δε βλζπουν τον εαυτό τουσ να προβάλλεται κετικά και ιςότιμα 

ςτο ςχολείο «ζρχονται ςε εννοιολογικζσ ρίξεισ με τισ ρίηεσ τουσ: αναγκάηονται να 

εξετάςουν τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ μζςα από το πρίςμα των υποκζςεων, 

παραδειγμάτων, δομϊν και γλϊςςασ άλλων ανκρϊπων, χάνουν τθν πολιτιςμικι 

τουσ ταυτότθτα και δυςκολεφονται να αναπτφξουν αίςκθςθ δεςμοφ και ςχζςθσ με 

ζνα ςχολείο. Γίνονται παγκόςμια ξζνα- αποξενωμζνα κι αποκομμζνα – και όλο και 

πιο πολλά παιδιά τελικά εγκαταλείπουν το ςχολείο» (Coelho, 2007: 492). 

Θ αφομοιωτικι προςζγγιςθ οδθγεί ςε ζνα ςχολείο μονοπολιτιςμικό, 

μονογλωςςικό και εκνοκεντρικό, ςτο ιδεολογικό πλαίςιο του οποίου κα πρζπει 

κάκε μακθτισ να υποταχκεί, πακθτικά ι ενεργθτικά, προκειμζνου να επιβιϊςει ςε 

αυτό. Ο πολιτιςμικόσ ςχετικιςμόσ οδθγεί με τθ ςειρά του ςε μια εκπαιδευτικι 

πολιτικι διαχωριςμοφ, είτε αυτι λαμβάνει χϊρα ςτο ίδιο το ςχολικό ςφςτθμα ( 

διαφορετικζσ τάξεισ για αλλοδαποφσ) είτε ςυνδυάηεται με τθ δθμιουργία ειδικϊν 

ςχολικϊν δομϊν για τουσ διαφορετικοφσ.  

  Μπορεί κανείσ εφκολα να αντιλθφκεί τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ μιασ τζτοιασ 

εξζλιξθσ, όταν ςτο μζλλον τα υποκείμενα μιασ τζτοιασ εκπαίδευςθσ κα κλθκοφν να 

αλλθλεπιδράςουν, να ςυνεννοθκοφν και να ςυνεργαςτοφν με τουσ υπόλοιπουσ 

πολίτεσ ςτο ίδιο το κοινωνικό πλαίςιο (Νικολάου,  Ταβουλάρθ,  Καναβοφρασ, 2008). 

Επιπλζον, όπωσ αναφζρει και ο Banks  « θ αναγκαςτικι αφομοίωςθ δε δουλεφει 

πολφ καλά. Δεν είναι αυκεντικι, δε κεωρείται νόμιμθ από τουσ μθ κυρίαρχουσ 

πλθκυςμοφσ, δε διακζτει θκικι εξουςία και δε ςυνάδει με τα δθμοκρατικά ιδεϊδθ» 

(Banks, 1994:4). Οι αφομοιωτικζσ πολιτικζσ εφαρμόςτθκαν ςχεδόν από όλα τα 

κράτθ-ζκνθ. Πμωσ, θ ςθμαντικι αφξθςθ των μεταναςτϊν μετά το Δεφτερο 

Ραγκόςμιο Ρόλεμο ςτισ χϊρεσ τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ επζβαλε μια διαφορετικι 

αντιμετϊπιςι τουσ, ζχοντασ ωσ κφριο ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ των οικονομικϊν, 

κοινωνικϊν και πολιτικϊν ανιςοτιτων που παράγονταν από τισ κεςμικζσ και από τισ 

κοινωνικζσ διακρίςεισ που υφίςταντο οι «διαφορετικζσ» πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. « Θ 

δικαιότερθ αντιμετϊπιςθ των «μειονοτικϊν» ομάδων δε ςθματοδοτεί πλζον τθν 

ανάγκθ επαναδιανομισ του κοινωνικοφ πλοφτου αλλά το αίτθμα αναγνϊριςθσ των 

ιδιαίτερων πολιτιςμικϊν αξιϊν, των ταυτοτιτων κ.α» (Ηάχοσ, 2007:350). Επιπλζον,  

όπωσ αναφζρει και ο Γάλλοσ ανκρωπολόγοσ Claude Levi-Strauss  «θ ποικιλομορφία 

των ανκρϊπινων πολιτιςμϊν δεν πρζπει να μασ οδθγιςει ςε μια κεϊρθςθ που ι 

τουσ κατακερματίηει ι κατακερματίηεται θ ίδια» ( Ρλεξουςάκθ, 2003:26).  
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Το μοντζλο αυτό, ςυνεπϊσ, δε ςυνάδει με τισ αρχζσ μιασ δθμοκρατικισ 

κοινωνίασ, κακϊσ οι μακθτζσ κα πρζπει να διδάςκονται βάςει των εκπαιδευτικϊν 

τουσ αναγκϊν κι όχι βάςει του χρϊματοσ, τθσ φυλισ, τθσ κρθςκείασ τουσ. Ζνα τζτοιο 

μοντζλο δεν μπορεί να λειτουργιςει αποτελεςματικά και δεν μπορεί να 

ανταποκρικεί ςτον αυξανόμενο αρικμό μεταναςτϊν. Θ αναποτελεςματικότθτά του 

οδιγθςε ςτθν υιοκζτθςθ μιασ άλλθσ πολιτικισ, πιο φιλικισ απζναντι ςτουσ 

«ξζνουσ», ςτθν πολιτικι τθσ ενςωμάτωςθσ. 

Μια αφομοιωτικι πολιτικι δε δζχεται τθν ετερότθτα ωσ ενδεχόμενθ 

κατάςταςθ κι όταν αυτι προκφπτει, το μζλθμα του κράτουσ μζςω των ιδεολογικϊν 

και διοικθτικϊν του μθχανιςμϊν είναι θ εξιςορρόπθςθ του ςυςτιματοσ με τθν 

ομογενοποίθςθ (Νικολάου,  Ταβουλάρθ, Καναβοφρασ, 2008). 

 

2.2 Ενςωμάτωςθ 

Θ πολιτικι τθσ ενςωμάτωςθσ εφαρμόςτθκε από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 

’80 μζχρι τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’90. Βαςίηεται ςτο αξίωμα  πωσ  οι πολιτιςμοί 

ζχουν όχι μόνο διαφορετικά αλλά και κοινά ςτοιχεία. Υπάρχει, δθλαδι αποδοχι του 

πολιτιςτικοφ ςτοιχείου τθσ μεταναςτευτικισ ομάδασ, αλλά ταυτόχρονα και αποδοχι 

του status quo τθσ χϊρασ υποδοχισ, όπου το νζο ςτοιχείο ενςωματϊνεται χωρίσ 

αναςτατϊςεισ ι άλλεσ ςυγκροφςεισ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι εκνικζσ μειονότθτεσ και οι 

μεταναςτευτικζσ ομάδεσ ζχουν γίνει μζροσ μιασ ευρφτερθσ κοινότθτασ, χωρίσ όμωσ 

να ζχουν χάςει τθ δικι τουσ πολιτιςμικι ταυτότθτα.      

Σφμφωνα με τον Habermas (1999), υπάρχουν δυο επίπεδα ενςωμάτωςθσ: θ 

πολιτικι ενςωμάτωςθ, θ αποδοχι δθλαδι  των ςυνταγματικϊν αξιϊν μιασ 

δεδομζνθσ ζννομθσ τάξθσ, θ οποία μπορεί να απαιτθκεί από τισ εκνικζσ και 

πολιτιςμικζσ μειονότθτεσ και θ θκικι ενςωμάτωςθ ςε μια ςυγκεκριμζνθ μορφι 

πολιτιςμικισ ηωισ, θ οποία δεν μπορεί να απαιτθκεί από τισ μειονότθτεσ, διότι αυτό 

κα ςιμαινε τθν απϊλεια των ςυλλογικϊν ταυτοτιτων (http://el.wikipedia.org/wiki). 

Θ άρςθ του αποκλειςμοφ των διαφορετικϊν πολιτιςμϊν και οι κετικζσ αναφορζσ 

ςτα ιδιαίτερα ςτοιχεία τουσ κεωρείται πωσ κα εξυπθρετιςει καλφτερα τθν 

εκπαιδευτικι και κοινωνικι ζνταξι τουσ. Σε αυτό το ςθμείο διαφοροποιείται το 

μοντζλο τθσ ενςωμάτωςθσ από αυτό τθσ αφομοίωςθσ: «ενϊ θ αφομοίωςθ παίρνει 

ςυχνά τθ μορφι μιασ μονόπλευρθσ αποκοπισ από το παρελκόν, θ ενςωμάτωςθ 

μπορεί να υπονοεί τθ διαδικαςία κατά τθν οποία θ παράδοςθ τθσ εκνικισ ομάδασ 

αποτελεί μζροσ τθσ νζασ εκνικισ ταυτότθτασ» ( Μάρκου, 1996:10-11). 

Αναγνωρίηεται, ςυνεπϊσ,  θ πολιτιςμικι ετερότθτα, ο ςεβαςμόσ και θ ανεκτικότθτα 

των άλλων και αφορά πλευρζσ που δεν είναι ουςιαςτικζσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

κοινωνίασ ( κρθςκεία, ικθ κι ζκιμα, εορτζσ, παραδόςεισ κτλ) ( Γεωργογιάννθσ, 

1999). 

http://el.wikipedia.org/wiki
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Ρρζπει, ωςτόςο, να επιςθμανκεί πωσ  θ όποια αναγνϊριςθ και αποδοχι τθσ 

διαφορετικότθτασ γίνεται μόνο μζςα ςε προκακοριςμζνα όρια και υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με βαςικζσ αρχζσ και αξίεσ τθσ 

πλειοψθφικισ ομάδασ. Αυτι θ πολιτικι, όπωσ διεκνείσ ζρευνεσ δείχνουν, οδθγεί 

τουσ μακθτζσ  ςε περικωριοποίθςθ και αδιζξοδα. Επιπλζον, ζνα άλλο αδφνατο 

ςθμείο αυτοφ του μοντζλου είναι πωσ τα παιδιά των αλλοδαπϊν παρουςιάηουν το 

ςτίγμα τθσ υςτζρθςθσ, διότι θ κατάκτθςθ του κυρίαρχου πολιτιςμοφ δε γίνεται με 

ίςουσ όρουσ ςε ςχζςθ με τουσ γθγενείσ ςυμμακθτζσ τουσ. 

 

 

 

2.3. Διαπολιτιςμικό μοντζλο 

2.3.1.Οριςμοί και ςτόχοι διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ 

Ουςιαςτικζσ και πιο αποτελεςματικζσ λφςεισ ςτθ διαχείριςθ τθσ 

πολιτιςμικισ ποικιλίασ ςτο ςχολείο ζρχεται να δϊςει το μοντζλο τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, το οποίο διαφοροποιείται ςθμαντικά από τα δφο 

προθγοφμενα.  

Θ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ προζρχεται  από τα κινιματα διαμαρτυρίασ 

και αμφιςβιτθςθσ τθσ δεκαετίασ του 1960 και ςτοχεφει ςτθν καταπολζμθςθ των 

διακρίςεων ςτθν εκπαίδευςθ. Ππωσ αναφζρουν και οι Santos Rego & Nieto (2000) 

«ςυνιςτά μια ενεργι διάδραςθ μεταξφ ανκρϊπων που κάποτε ςυναντοφςαν 

εμπόδια ςτο να επικοινωνιςουν» (Ηάχοσ, 2007:350).  

Τόςο ςτον ευρωπαϊκό όςο και ςτο διεκνι ακαδθμαϊκό χϊρο ςυνδζεται 

αρχικά με τθν παρουςία μετοίκων (μεταναςτϊν, προςφφγων, παλιννοςτοφντων κτλ) 

ςτθν επικράτεια κάποιου εκνικοφ κράτουσ και με τισ απόπειρεσ του εν λόγω 

κράτουσ να διευκετιςει το ηιτθμα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κοινωνικισ ζνταξισ 

τουσ. Ραραπζμπει ςτο γεγονόσ τθσ φορτιςμζνθσ με ετερότθτα παιδαγωγικισ 

ςυνάντθςθσ, θ οποία ετερότθτα αφορά κυρίωσ ςτισ διαφορετικζσ εκνικζσ, 

κρθςκευτικζσ και γλωςςικζσ εντάξεισ και ςτα διαφορετικά ανικειν των μακθτϊν 

ενόσ ςχολείου. Θ αποςτολι τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ δεν  είναι ίδια ςε όλα 

τα περιβάλλοντα. Μια οικονομικά ιςχυρι χϊρα κεωρεί πωσ περιςςότερο εξάγει 

πολιτιςμό παρά ειςάγει. Αυτι θ αίςκθςθ υπεροχισ μπορεί να υπθρετθκεί μζςα από 

διάφορεσ ιδεολογίεσ, όπωσ είναι ο γενετικόσ βιολογιςμόσ (προνομιακι γενετικι 

υποδομι ενόσ λαοφ ζναντι των άλλων) και θ προγονολατρεία ( μεγάλθ αξία του 

πολιτιςμοφ των προγόνων ανεξάρτθτα από τα επιτεφγματα των επιγόνων) 

(Γκότοβοσ, 2002). 
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Με τθν ζννοια τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ  δεν είναι ςυνδεδεμζνθ 

καμιά μεμονωμζνθ προςζγγιςθ ι αρχι. Ζκπλθξθ προκαλεί το γεγονόσ ότι, κατά τθ 

μελζτθ ςχετικισ βιβλιογραφίασ, ανάλογα με το ςυγγραφζα και το πρόγραμμα, 

τονίηονται εν μζρει όμοια ι διαφορετικά βαςικά ςθμεία και βαςικζσ αρχζσ. Εξάλλου 

και ο όροσ τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, αν και τελευταία τείνει να επικρατιςει 

ςτθν Ευρϊπθ, δε ςυμβολίηει με τον ίδιο τρόπο και τον αγγλοςαξωνικό χϊρο, όπου 

προτιμάται ο όροσ πολυπολιτιςμικι εκπαίδευςθ. Κατά καιροφσ ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί διάφοροι όροι για τθν απόδοςθ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ: 

εκπαίδευςθ αντιρατςιςτικι, πολυπολιτιςμικι, δίγλωςςθ, πολυεκνικι, 

πολυεκνοτικι, πολυφυλικι, πλουραλιςτικι, διαπολιτιςμικι. Θ πλθκϊρα των όρων 

δείχνει πωσ ο ίδιοσ ο όροσ γίνεται αντιλθπτόσ με διαφορετικό τρόπο. Μια μελζτθ 

των Michel Page διζκρινε επτά διαφορετικά ρεφματα ιδεϊν, τα οποία όμωσ 

αποκαλοφνται διαπολιτιςμικά: το αντιςτακμιςτικό ρεφμα, το ρεφμα τθσ γνωριμίασ 

των πολιτιςμϊν, το ρεφμα του ιςότιμου ετεροκεντριςμοφ, το απομονωτικό ρεφμα, 

τα αντιρατςιςτικό ρεφμα, το ρεφμα τθσ κοινωνικισ αγωγισ και το ρεφμα τθσ 

ςυνεργαςίασ.  

Οι Grand, Sleeter, Anderson (1993) δίνουν πζντε διαφορετικζσ εκδοχζσ τθσ 

ζννοιασ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Μια πρϊτθ  προςζγγιςθ αναφζρεται 

ςτθν εκπαίδευςθ που παρζχεται ςε όςουσ είναι πολιτιςμικά διαφορετικοί. Θ 

εκπαιδευτικι ηωι  κυλά δίχωσ οι μειονοτικζσ ομάδεσ να είναι αναγκαςμζνεσ να 

εγκαταλείψουν τθν ιδιαίτερθ πολιτιςμικι  τουσ ταυτότθτα. Θ δεφτερθ αφορά ςτισ 

μελζτεσ που προςεγγίηουν τθν οικοδόμθςθ κετικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτουσ 

μακθτζσ που προζρχονται από διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ παραδόςεισ. Θ τρίτθ 

ομαδοποιεί τισ εργαςίεσ που επιδιϊκουν να αυξιςουν τθ γνϊςθ ςχετικά με τθν 

εκπαίδευςθ των ιδιαίτερων ομάδων με ςκοπό να ςυγκεντρϊςουν όλα τα 

ςυμπλθρωματικά, ωσ προσ τισ εμπειρίεσ τουσ και τισ προςδοκίεσ τουσ, δεδομζνα για 

να προετοιμάςουν τθν υπό μελζτθ ομάδα να αποκτιςει ζνα ολοκλθρωμζνο 

κοινωνικό ςτάτουσ. Θ τζταρτθ αφορά ςτθν αναμόρφωςθ του ςχολικοφ 

προγράμματοσ, ϊςτε  το τελευταίο να αντανακλά τισ ςυνειςφορζσ και τισ 

προςδοκίεσ τθσ κάκε ομάδασ. Θ κουλτοφρα τουσ λαμβάνεται υπόψθ από το 

διδακτικό υποςτθρικτικό υλικό και ο τρόποσ εκπαίδευςισ τουσ προςαρμόηεται ςτισ 

ιδιαίτερεσ μακθςιακζσ τουσ εμπειρίεσ και ςυνικειεσ. Τζλοσ, μια άλλθ προςζγγιςθ 

τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ είναι θ επιδίωξθ τθσ διδαςκαλίασ ςτο μακθτι  του 

τρόπου ανάλυςθσ τθσ κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ και τθσ καταπίεςθσ που 

προκφπτει από αυτι.  

Επιπλζον, οι Sleeter & Grant δθλϊνουν πωσ θ πολυπολιτιςμικι εκπαίδευςθ 

αναγνωρίηει, δζχεται και επιβεβαιϊνει τισ ανκρϊπινεσ διαφορζσ και ομοιότθτεσ 

ςχετικά με το γζνοσ, τθ φυλι,  τθν ανικανότθτα, τθν τάξθ και το ςεξουαλικό 

προςανατολιςμό. Ο Banks (1989) κεωρεί πωσ ο όροσ αυτόσ αφορά τουλάχιςτον τρία 

πράγματα: μια ιδζα ι μια ζννοια, μια εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ και μια 
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διαδικαςία. Θ πολυπολιτιςμικι εκπαίδευςθ βαςίηεται ςτθν ιδζα πωσ όλοι οι 

μακθτζσ, ανεξάρτθτα από φυλετικά, κρθςκευτικά, εκνικά κοινωνικά, ταξικά 

χαρακτθριςτικά ζχουν δικαίωμα ςτθ μάκθςθ. Βαςικόσ δε ςτόχοσ τθσ είναι θ 

μεταρρφκμιςθ του ςχολείου αλλά και των άλλων εκπαιδευτικϊν κεςμϊν, οφτωσ 

ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ εκπαιδευτικι ιςότθτα και δικαιοςφνθ ςε όλουσ 

(www.utm.edu/staff/aduncan/definitions%200f%multicultural%20education.pdf). 

Ωσ προσ τουσ ςτόχουσ τθσ  Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ , αναφζρονται οι 

ακόλουκοι: 

Θ γνϊςθ, θ αποδοχι και ο ςεβαςμόσ του διαφορετικοφ.  
Θ αλλθλοκατανόθςθ και ο διάλογοσ μεταξφ διαφορετικϊν πολιτιςμϊν.  
Θ κατάργθςθ ςτερεοτφπων και προκαταλιψεων.  
Θ ιςότιμθ και δθμιουργικι ςυνφπαρξθ ςε μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία.   

Οι ςτόχοι αυτοί  περιλαμβάνουν τρεισ διαςτάςεισ:  

 τθν εκμάκθςθ τθσ πολιτιςμικισ ποικιλίασ, θ οποία κα ςυμβάλλει ςτθν 
ανάπτυξθ αρχϊν και αξιϊν, όπωσ τθσ ανοχισ και το ςεβαςμοφ. 

 τθ διεκνι διάςταςθ, θ οποία παρζχει κατανόθςθ τθσ ςφγχρονθσ  
πολιτιςμικισ ποικιλίασ ςε ζνα πλαίςιο ιςτορικό και κοινωνικό. 

 τθν ευρωπαϊκι διάςταςθ, θ οποία δίνει ζμφαςθ ςτα πολιτιςμικά 
χαρακτθριςτικά των Ευρωπαίων πολιτϊν, ςτθν ιςτορία τθσ Ευρωπαϊκισ 
ενοποίθςθσ και βοθκά τουσ μακθτζσ να αποκτιςουν μια ευρωπαϊκι 
ταυτότθτα. 

Σφμφωνα με τον Hohmann θ διαπολιτιςμικι αγωγι ζχει βαςικό ςτόχο τθ 
ςυνάντθςθ των πολιτιςμϊν, ςτθ βάςθ τθσ ιςοτιμίασ και τθσ αμοιβαιότθτασ, τον 
παραμεριςμό των εμποδίων που παρεμβάλλονται κατά τθ ςυνάντθςθ, τθ 
δρομολόγθςθ πολιτιςμικϊν ανταλλαγϊν και πολιτιςμικοφ εμπλουτιςμοφ 
(Νικολάου, Ταβουλάρθ, Καναβοφρασ, 2008). 

Θ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ ςτοχεφει όχι μόνο ςτο μεταςχθματιςμό του 

ςχολείου αλλά και τθσ κοινωνίασ με ζμφαςθ ςτθ διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ και ιςότθτασ. Ο  Schulte (1992) ςυνδζει τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ 

με τθν προςπάκεια εκδθμοκρατιςμοφ τθσ δθμόςιασ ηωισ ςτο πολιτικό,  κοινωνικό 

και  πολιτιςμικό επίπεδο ( Γκανάτςιου, Γκόβαρθσ, 2005). Ριο ςυγκεκριμζνα, 

κεωρείται απαραίτθτθ θ κατάργθςθ μιασ ςειράσ νόμων και διατάξεων που 

ςτιγματίηουν και περικωριοποιοφν τουσ μετανάςτεσ και θ παροχι δικαιωμάτων 

ϊςτε να μποροφν να ςυμμετζχουν ενεργά ςτο δθμόςιο βίο. Επιπλζον, 

εκδθμοκρατιςμόσ ςθμαίνει άμβλυνςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων και διακρίςεων 

ςτουσ χϊρουσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθσ εκπαίδευςθσ, οπότε χρειάηεται λιψθ 

μζτρων που κα ςτθρίξουν τθ ςχολικι ζνταξθ των αλλοδαπϊν μακθτϊν κακϊσ και 

μζτρων κετικισ διάκριςθσ με ςτόχο τθ διεφρυνςθ των ευκαιριϊν ςυμμετοχισ ςτουσ 

http://www.utm.edu/staff/aduncan/definitions%200f%25multicultural%20education.pdf
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κεςμοφσ. Τζλοσ,  ο πολιτιςμικόσ εκδθμοκρατιςμόσ μπορεί να οριςτεί ωσ παροχι 

δυνατοτιτων ζκφραςθσ των πολιτιςμικϊν διαφορϊν, εξζλιξθσ των πολιτιςμϊν, 

αναςτοχαςμοφ και απόρριψθσ των κακιερωμζνων πολιτιςμικϊν ταυτοτιτων. 

Ρροχπόκεςθ είναι θ πολιτιςμικι ςυμμετοχι των μεταναςτϊν ςτο δθμόςιο χϊρο. 

Τζλοσ, δεν επιδιϊκει τθ  διαφφλαξθ και περιχαράκωςθ τθσ εκνικισ πολιτιςμικισ 

ταυτότθτασ αλλά τθ ςφνδεςι τθσ με τα πολιτιςμικά ςτοιχεία των μειονοτιτων, 

λαμβάνοντασ υπόψθ κοινωνικζσ ςυνκικεσ και ςυγκυρίεσ.  Επίςθσ,  παραμζνει 

ανοιχτι ςτα μθνφματα των καιρϊν, καταγράφει τισ διαδικαςίεσ κοινωνικισ 

αλλαγισ, ςυντονίηει τα ςτοιχεία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ με τθ  δεφτερθ γλϊςςα, δεν 

περιορίηεται ςτο ςχολείο και δεν υλοποιείται μόνο με τισ υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ. 

Στθρίηεται ςτθ ςυνεργαςία και αμοιβαία υποςτιριξθ των διάφορων κεςμϊν 

αγωγισ, επιηθτεί να ειςάγει τισ αρχζσ τθσ Community Education και τζλοσ διαςπά 

τον απόλυτο προςδιοριςμό ρόλων του διδάςκοντα και του διδαςκόμενου (Κρίβασ, 

1992).   

 

2.3.2  Αρχζσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ 

Βαςικζσ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτζσ διατυπϊκθκαν 

από τον Helmut Essinger, είναι θ ενςυναίςκθςθ (empathy), θ αλλθλεγγφθ και ο 

ςεβαςμόσ   (Μάρκου 1997,  Νικολάου 2000). Το άτομο, δθλαδι, μακαίνει να 

κατανοεί τουσ άλλουσ, να βλζπει τα προβλιματα κάτω από το δικό τουσ πρίςμα, να 

μπαίνει ςτθ κζςθ τουσ και ςταδιακά να καλλιεργεί τθ ςυμπάκεια του για αυτοφσ. 

Ππωσ αναφζρει και θ Maddalna de Carlo (1998) θ κατανόθςθ τθσ  πολφμορφθσ 

πολιτιςμικισ πραγματικότθτασ, θ εξάλειψθ ςτερεοτυπικϊν απόψεων περί 

θγεμονιςμοφ μιασ γλϊςςασ και μιασ κουλτοφρασ προάγουν τθ διαλεκτικι ςχζςθ 

ανάμεςα ςε άτομα αλλόγλωςςα και αλλοεκνι, ϊςτε θ επικοινωνία να οικοδομείται 

μζςα από διαδικαςίεσ αλλθλοεμπιςτοςφνθσ και αλλθλοαποδοχισ (Καγκά, 2001). 

Επίςθσ, το άτομο ενκαρρφνεται να ςυνοικοδομιςει τθ ςυλλογικι ςυνείδθςθ και 

παράλλθλα να παραμερίςει τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και αδικίεσ, υπερβαίνοντασ 

τα όρια τθσ φυλισ, τθσ ομάδασ και του κράτουσ. Το άνοιγμα προσ τουσ άλλουσ 

πολιτιςμοφσ αποτελεί πρόςκλθςθ  να ςυμμετζχουν κι αυτοί ςτο δικό μασ πολιτιςμό, 

καλλιεργϊντασ με αυτόν τον τρόπο τον αμοιβαίο ςεβαςμό. Αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ 

ςθμαίνει «κατανόθςθ τθσ ιδιαιτερότθτασ του άλλου αλλά και των επιλογϊν του για 

το τι ςυνιςτά μια καλι ηωι για αυτόν» (Gutmann, 1987:309), απόρριψθ του 

εκνοκεντρικοφ τρόπου ςκζψθσ, απαλλαγι  από τα εκνικά ςτερεότυπα και τισ 

προκαταλιψεισ, πραγματικι  γνωριμία με τον Άλλον που κα διϊξει τθν άγνοια και 

τισ ςυνεπακόλουκεσ λανκαςμζνεσ και αυκαίρετεσ ερμθνείεσ και κατθγοριοποιιςεισ. 

Οι μακθτζσ δθλαδι, μζςα από το ςχολείο, πρζπει να βοθκθκοφν να καταλάβουν τθν 

προζλευςθ των κοινωνικοπολιτιςμικά διαφορετικϊν ανκρϊπων. Να καταλάβουν 

πϊσ «ορίηουν αυτοί τθν ιςτορία τουσ και τισ ιδζεσ που είναι γραμμζνεσ ςτθ 
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λογοτεχνία τουσ» (  Grant,  Sleeter 2004: 233). Ο Kiper (1996) αναφζρει πωσ είναι 

αναγκαία  θ κατανόθςθ του ξζνου ωσ γνωςτικισ και θκικισ κατθγορίασ. Μόνο αν 

τίκεται ωσ κζμα τι ςκζπτονται τα μζλθ τθσ πλειονότθτασ για τα μζλθ των 

μειονοτιτων κι αντιςτρόφωσ, μποροφμε να οδθγθκοφμε ςε μακθςιακι διαδικαςία, 

θ οποία «επεξεργάηεται κριτικά  κοινζσ δομζσ, πρότυπα αντίλθψθσ και ςκζψθσ και 

προκαλεί αυτοςτοχαςμό»(Ρανταηισ, 2003β: 74). Επιπλζον, ο Paul Zec κεωρεί πωσ θ 

εκδιλωςθ ςεβαςμοφ απζναντι ςτο διαφορετικό προχποκζτει τθν αναγνϊριςθ τθσ 

ετερότθτασ ωσ μιασ πικανισ εκδοχισ τθσ ανκρϊπινθσ ιδιότθτασ (Forquin, 2004). 

Βζβαια, αυτι θ γνωριμία  δε λειτουργεί μόνο ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 

αποδοχισ. Μπορεί να υπάρξει και απόρριψθ. Θ διαπολιτιςμικι πορεία δεν επιχειρεί 

να αγιοποιιςει τον διαφορετικό Άλλο. Δε δζχεται όμωσ και a priori τθν απόρριψι  

του ( Νικολάου,  Ταβουλάρθ,  Καναβοφρασ, 2008). Ππωσ αναφζρει και ο James 

Lynch,  δεν μπορεί να δεχτεί κανείσ μια αντίλθψθ για τθ διαπολιτιςμικι 

εκπαίδευςθ, ςφμφωνα με τθν οποία όλεσ οι αξίεσ και οι ςθμαςίεσ που υιοκετοφν οι 

διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ ομάδεσ κα ιταν κεωρθτικά το ίδιο αποδεκτζσ μόνο και 

μόνο επειδι είναι διαφορετικζσ μεταξφ τουσ. Για αυτό ο Lynch προςπακεί να ορίςει 

ζνα είδοσ μετα-αξιϊν, δθλαδι κάποια κριτιρια επιλογισ, τα οποία δεν είναι άλλα 

από τα κριτιρια τθσ λειτουργικότθτασ, τθσ ορκολογικότθτασ και τθσ 

οικουμενικότθτασ. Αυτά πρζπει να αποτελζςουν και τθν κφρια αναφορά 

προκειμζνου να προςδιοριςτοφν οι ςτόχοι τθσ εκπαίδευςθσ ςε ςχζςθ με τισ τρεισ 

διαςτάςεισ του ατόμου: τθν προςωπικότθτα, τθν ιδιότθτα του εργαηομζνου, του 

πολίτθ (Lynch, 1983). 

Μια άλλθ βαςικι αρχι είναι αυτι τθσ ανεκτικότθτασ. Θ ανεκτικότθτα δεν 

αρκεί, αν δεν υπάρχει μια πραγματικι αναγνϊριςθ και κατανόθςθ του άλλου. Σε 

ζνα πρϊτο επίπεδο ςχεδόν μοιάηει με τθ ςυμπάκεια, ςαν να είναι ζνασ αβρόσ, 

ευγενικόσ και πολιτιςμζνοσ τρόποσ να επιτρζψουμε μια ςυνφπαρξθ. Μια τζτοια, 

ωςτόςο, αντιμετϊπιςθ τθσ ανεκτικότθτασ εμπεριζχει και το ςτοιχείο τθσ υποκριςίασ, 

που κατά τον Φρζιρε ςυνιςτά ςτοιχείο αρνθτικό ( Φρζιρε, 2006).Το διαςθμότερο 

διάταγμα ανεκτικότθτασ τθσ γαλλικισ ιςτορίασ, το Διάταγμα τθσ Νάντθσ, που 

δθμοςιοποιικθκε το 1598 δεν αναγνϊριηε τουσ προτεςτάντεσ επί ίςοισ όροισ με 

τουσ κακολικοφσ. Τουσ παραχωροφςε τθ δυνατότθτα να αςκοφν ελεφκερα τθ 

κρθςκεία τουσ χωρίσ όμωσ να τουσ αναγνωρίηει ωσ ίςουσ με τουσ κακολικοφσ. 

Ακριβϊσ επειδι τα δικαιϊματα των Ρροτεςταντϊν ιταν απλά ανεκτά, 

καταργικθκαν με μια μολυβιά από το Λουδοβίκο ΛΔ, όταν ανακάλεςε το Διάταγμα 

τθσ Νάντθσ το 1685.  

Στισ δθμοκρατικζσ κοινωνίεσ δεν πρζπει απλϊσ να είμαςτε ανεκτοί με τισ 

διαφορζσ, πρζπει να τισ αναγνωρίηουμε πλιρωσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

ςυμβαδίηουν με τισ κοινζσ αξίεσ τθσ ιςότθτασ και τθσ ελευκερίασ όλων των ατόμων 

(Schnapper, Allemand, 2006). Υπάρχουν, ςυνεπϊσ, δυο βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
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ανεκτικότθτασ: μια αδφναμθ ( weak), θ οποία επιβάλλεται από νομικά, εξαςφαλίηει 

μεν τθν ειρθνικι κοινωνικι ςυνφπαρξθ, αφοφ ςθμαίνει πωσ απλά ανζχομαι τον 

άλλον, αλλά όχι τον πραγματικό ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα. Θ δεφτερθ ζννοια 

είναι θ « δυνατι», ( strong), θ οποία ςθμαίνει τθν κατανόθςθ και τθν αποδοχι, τθν 

επιλογι δθλαδι κάποιου να ηει με το διαφορετικό (Jackson, 2007).  

Μια άλλθ αρχι είναι πωσ θ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ απευκφνεται κατά 

τον ίδιο τρόπο ςε παιδιά με ι όχι μεταναςτευτικό υπόβακρο. Για να ηιςει κάποιοσ 

ςε μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία απαιτοφνται ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ, οι οποίεσ 

αφοροφν όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, ανεξάρτθτα από το πολιτιςμικό  τουσ υπόβακρο. 

Μεταξφ αυτϊν κεωροφνται: θ επικοινωνιακι ικανότθτα,  θ ςυναναςτροφι με το 

ξζνο και δθμιουργικζσ ικανότθτεσ για τθ ςφνδεςθ διαφορετικϊν τρόπων ςκζψθσ και 

προςανατολιςμϊν ςτισ δικζσ μασ παραςτάςεισ. «Θ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ είναι 

μια διαδικαςία μεταρρφκμιςθσ με τελικό ςτόχο το μεταςχθματιςμό του ςχολείου και 

τθσ κοινωνίασ, ϊςτε να παρζχονται ςε όλουσ τα μζςα να εκφραςτοφν ωσ άτομα και 

ςυλλογικζσ προςωπικότθτεσ, να προβάλλουν τισ δικζσ τουσ πολιτιςμικζσ απαιτιςεισ 

και να ζχουν τθν υποςτιριξθ και τθ ςυνεργαςία του κράτουσ ςτθν αναηιτθςθ 

πολιτιςμικισ ταυτότθτασ, ελευκερίασ και αυτοεκπλιρωςθσ» (Μάρκου, 1997: 73-74). 

Ραράλλθλα,  ζχει μια μακθτοκεντρικι κεϊρθςθ, κακϊσ δίνει ζμφαςθ ςτθν 

αυτονομία, τον αυκορμθτιςμό και τισ ατομικζσ διαφορζσ,  ςυνδυάηει διδαςκαλία 

ςτθ μθτρικι και ςτθ δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα, ςχετίηεται με τθν κοινότθτα τθσ 

περιοχισ, πρεςβεφει τθν ιςότθτα ευκαιριϊν,  τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία των 

μακθτϊν, ϊςτε να μπορζςουν να ηιςουν ςε μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία. 

Φροντίηει, δθλαδι,  για τθν παροχι ίςων ευκαιριϊν πρόςβαςθσ ςτθ γνϊςθ, αλλά 

και τθν κοινωνικι, οικονομικι, πολιτιςμικι ηωι. (The intercultural approach at 

school:  http://www.edchange.org/multicultural/initial.html). Επίςθσ μεγάλθ 

ζμφαςθ δίνεται ςτισ διαμορφωμζνεσ ςε μεγάλο βακμό από το οικογενειακό 

περιβάλλον εμπειρίεσ των μακθτϊν, διότι τα οφζλθ των μακθτϊν είναι μεγάλα. Θ 

δθμιουργία ενόσ κετικοφ κλίματοσ ςτθν τάξθ, όπου όλα τα παιδιά μποροφν να 

εκφράςουν τισ διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ του εμπειρίεσ, βοθκά ςτθν αναγνϊριςθ 

των ιδιοτιτων τουσ και τθν καλφτερθ εκτίμθςι τουσ (Hazareesingh, 1994). 

Επιπλζον, εκφράηεται ωσ κακολικι παιδαγωγικι αρχι. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν 

μπορεί να εφαρμόηεται μόνο ςε γιορτζσ ι οι μακθτζσ να γνωρίηουν απλϊσ τθν 

κουλτοφρα και ιςτορία άλλων μεμονωμζνων εκνϊν και εκνοτικϊν –πολιτιςμικϊν 

ομάδων, αλλά πρζπει  να εμφανίηεται με μια ανάλογθ παιδαγωγικι κζςθ ςε όλουσ 

τουσ τομείσ δράςθσ, οι οποίοι αφοροφν το ςφνολο των κακθμερινϊν 

δραςτθριοτιτων των παιδιϊν. Θ διαπολιτιςμικότθτα,  δεν πρζπει να αποτελεί 

ιδιαίτερθ εκπαίδευςθ, αλλά διάςταςθ τθσ γενικισ παιδείασ που προςφζρει το 

ςχολείο. Είναι θ απάντθςθ ςτθν πραγματικότθτα του γλωςςικοφ και πολιτιςμικοφ 

πλουραλιςμοφ (Γκόβαρθσ, 2001).  

http://www.edchange.org/multicultural/initial.html
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Ο Jean – Claude Forquin υποςτθρίηει πωσ «θ εκπαίδευςθ γίνεται 

πολυπολιτιςμικι μόνο από τθ ςτιγμι που εφαρμόηει οριςμζνεσ παιδαγωγικζσ (αλλά 

και θκικζσ και πολιτικζσ) επιλογζσ, δθλαδι από τθ ςτιγμι που παίρνει ςυνειδθτά 

υπόψθ τισ διαφορετικζσ υπαγωγζσ και πολιτιςμικζσ αναφορζσ των μακθτϊν, ςτουσ 

οποίουσ απευκφνεται, προκειμζνου να επιλζξει τα περιεχόμενα, τισ μεκόδουσ και 

τουσ τρόπουσ οργάνωςθσ τθσ διδαςκαλίασ» (Forquin 2004: 24). Ζτςι,  κεωρείται 

αναγκαία  θ ανακεϊρθςθ παραδοςιακϊν και κοινϊν πρακτικϊν, θ προϊκθςθ  τόςο 

τθσ μθτρικισ όςο  και τθσ γλϊςςασ υποδοχισ, θ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ, θ 

διαμόρφωςθ ταυτότθτασ και θ κοινωνικι δράςθ- ςυναναςτροφι με το ξζνο, το 

διαφορετικό, όπωσ αναφζρει ο Fuchs  (Ρανταηισ,2003a).  

Θ εδραίωςθ των διαπολιτιςμικϊν αρχϊν δεν είναι εφκολθ οφτε αυτονόθτθ. 

Θ αποδοχι κι εφαρμογι τουσ  ςθμαίνει ότι τα κζντρα λιψθσ αποφάςεων πρζπει να 

εγκαταλείψουν ενζργειεσ, ςκζψεισ, προγράμματα που επιδιϊκουν τθν ταφτιςθ του 

ατόμου με ζνα ενιαίο εκνικό κράτοσ, με τθν πλειονότθτα. Για να παρζχονται ςτο 

άτομο δικαιϊματα δεν πρζπει να λαμβάνονται ωσ κριτιρια θ εκνικι υπθκοότθτα, το 

κριςκευμα και θ αφομοίωςι του από τισ αξίεσ, εικόνεσ και ιδεολογία του εκνικοφ 

κράτουσ. Τα κριτιρια είναι τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και θ ανκρϊπινθ φπαρξθ και 

ςυνφπαρξθ.  Το ςχολείο πρζπει να εγκαταλείψει το μονοπολιτιςμικό του χαρακτιρα 

και τισ εκνοκρατικζσ του προοπτικζσ.  Οι μακθτζσ πρζπει  να βλζπουν τα γεγονότα, 

τισ ζννοιεσ, τα ηθτιματα και τα προβλιματα με τα μάτια των ποικίλων φυλετικϊν, 

εκνικϊν, γλωςςικϊν, κοινωνικϊν ομάδων ( Ρανταηισ, 2003).  

Κατά τον Nieke (1995) οι αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ είναι 

απαραίτθτο να διατρζχουν όλα τα μακθςιακά περιεχόμενα, τα οποία διδάςκονται 

ςτθν τάξθ.  Τα ςχολεία πρζπει να εξαςφαλίςουν πωσ θ «δουλειά που γίνεται ςτθν 

τάξθ τουσ είναι ςχετικι με τα παιδιά και τα περιβάλλοντά τουσ, ότι ςζβεται τον 

κόςμο τουσ κι ανταποκρίνεται ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ» (Unesco, 2004: 5). Κι 

επιπλζον, όπωσ αναφζρει κι ο Μάρκου χαρακτθριςτικά: «οι αλλόφωνοι μακθτζσ  

φοιτοφν ςτο ςχολείο, όχι για να μάκουν τθ γλϊςςα, αλλά για τουσ ίδιουσ λόγουσ 

που φοιτοφν κι όλοι οι υπόλοιποι μακθτζσ: για να μορφωκοφν» (Νικολάου, 

Ταβουλάρθ, Καναβοφρασ, 2008). 

 

2.3.3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

Στο λόγο περί διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ  μποροφμε να διακρίνουμε τισ 

ακόλουκεσ κατευκφνςεισ: 

 Κουλτουραλιςμόσ, που ζχει ωσ αφετθρία τισ πολιτιςμικζσ διαφορζσ μεταξφ 
γθγενϊν και μεταναςτϊν και περιγράφει τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ ωσ 
ςφνολο πρακτικϊν που ςτοχεφουν αποκλειςτικά ςτθν ανάδειξθ των εκνικϊν 
πολιτιςμικϊν διαφορϊν. 
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 Ειδικόσ (εκνοτικόσ) πλουραλιςμόσ που αποδίδει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν 
αντιπαράκεςθ με τισ διαφοροποιιςεισ ςτο εςωτερικό των εκνοτικϊν 
ομάδων, ςτισ κοινωνικζσ προκαταλιψεισ εναντίον των μειονοτιτων, ςτθν 
ενκάρρυνςθ των αλλοδαπϊν μακθτϊν για αντίςταςθ ενάντια ςε φαινόμενα 
ρατςιςμοφ. 

 Γενικόσ πλουραλιςμόσ, που ζχει ωσ ςθμείο αναφοράσ τθν κοινωνιολογικι 
διάγνωςθ περί μιασ εξελιςςόμενθσ κα ςε ςυνοχι διαφοροποίθςθ 
ευριςκόμενθσ κοινωνικοπολιτιςμικισ  πραγματικότθτασ. Θ ςυγκεκριμζνθ 
κατεφκυνςθ εςτιάηει ςτθν προετοιμαςία των μακθτϊν  για ενεργι 
ςυμμετοχι ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ, μια κοινωνία με αυξθμζνεσ 
απαιτιςεισ κριτικισ μάκθςθσ, επικοινωνιακισ διαχείριςθσ τθσ 
διαφορετικότθτασ και διαρκοφσ αναςτοχαςμοφ των ςχζςεων υποκειμζνου 
και κοινωνίασ. Οι πολιτιςμικζσ διαφορζσ των μθ γθγενϊν μακθτϊν δεν 
αποτελοφν κατά ςυνζπεια εξαίρεςθ, αλλά μια μορφι πολιτιςμικϊν 
διαφορϊν ςε ζνα πλουραλιςτικό κοινωνικοπολιτιςμικό περιβάλλον. 

 Αποδυνάμωςθ των ανιςοτιτων, που αποδίδει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ 
διαδικαςίεσ διαχωριςμοφ και περικωριοποίθςθσ των μεταναςτϊν και 
ςτοχεφει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν  ςε κζματα κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ και ρατςιςμοφ, ςτθ λιψθ μζτρων ενίςχυςθσ των αλλοδαπϊν 
μακθτϊν, όπωσ δίγλωςςθ διδαςκαλία, βιωματικι μάκθςθ, διδαςκαλία τθσ 
γλϊςςασ τθσ χϊρασ υποδοχισ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ (Γκανάτςιου,  
Γκόβαρθσ, 2005). 

Αναφορικά με τισ διαςτάςεισ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ αναφζρονται οι 

εξισ:  

 Ολοκλιρωςθ περιεχομζνου, θ οποία πραγματεφεται τθν ζκταςθ ςτθν οποία 
οι δάςκαλοι χρθςιμοποιοφν παραδείγματα, ςτοιχεία, πλθροφορίεσ από μια 
ποικιλότθτα πολιτιςμϊν και ομάδων για να επεξθγιςουν βαςικζσ ζννοιεσ, 
αρχζσ, γενικεφςεισ και κεωρίεσ ςτο επιςτθμονικό πεδίο ι τον κλάδο τουσ. Θ 
διάςταςθ αυτι ζχει μεγαλφτερθ ςυνάφεια με τουσ εκπαιδευτικοφσ 
κοινωνικϊν και γλωςςικϊν ςπουδϊν. (Banks, 2004: 39).  

 Διαδικαςία παραγωγισ γνϊςθσ: οι δάςκαλοι βοθκοφν τουσ μακθτζσ να  
κατανοιςουν πϊσ παράγεται θ γνϊςθ και πϊσ επθρεάηεται από τισ 
φυλετικζσ, εκνικζσ, τισ ςχετικζσ με το φφλο και τθν κοινωνικι τάξθ, απόψεισ 
ατόμων και ομάδων. Θ Code (1991) διατυπϊνει τθν άποψθ ότι το φφλο 
εκείνου που παράγει γνϊςθ είναι επιςτθμολογικά ςθμαντικόσ παράγοντασ, 
επειδι θ γνϊςθ είναι και υποκειμενικι και αντικειμενικι και κα πρζπει να 
αναγνωρίηονται και να εξετάηονται και οι 2 πλευρζσ(Banks, 2004: 40). 

 Ρεριοριςμόσ προκαταλιψεων: Θ διάςταςθ αυτι αφορά ςτον περιοριςμό 
των προκαταλιψεων. Ρεριγράφει τα χαρακτθριςτικά των φυλετικϊν 
ςτάςεων των παιδιϊν και τισ ςτρατθγικζσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 
για να βοθκθκοφν οι μακθτζσ να αναπτφξουν πιο κετικζσ φυλετικζσ και 
εκνικζσ ςτάςεισ ( Banks et al, 2001, Stephan, 1999). Οι  Aboud (1988)& 
Stephan ( 1999) υποςτθρίηουν  ότι από τθν θλικία των 4 ετϊν, τα παιδιά των 
Αφροαμερικανϊν, των Λευκϊν και των Μεξικανοαμερικανϊν ζχουν 
επίγνωςθ των φυλετικϊν διαφορϊν και ςυχνά διαμορφϊνουν φυλετικζσ 
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προτιμιςεισ που είναι προκατειλθμμζνεσ υπζρ των λευκϊν. Ραρομοίωσ, οι  
Cross (1991), Lasker (1929), Stephan (1999) υποςτθρίηουν πωσ τα μικρά 
παιδιά ζχουν επίγνωςθ των φυλετικϊν διαφορϊν που υπάρχουν ςτθν 
κοινωνία, ενϊ οι φυλετικζσ τουσ ςτάςεισ κακρεπτίηουν εκείνεσ των ενθλίκων 
(Banks, 2004: 83). Θ εκπαίδευςθ μπορεί να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να  
αναπτφξουν πιο κετικζσ φυλετικζσ ςτάςεισ, αν ςτα υλικά διδαςκαλίασ 
περιλαμβάνονται πιο ρεαλιςτικζσ εικόνεσ των εκνικϊν και φυλετικϊν 
ομάδων με ζναν ςυνεπι, φυςικό και ολοκλθρωμζνο τρόπο. Θ ςυμμετοχι 
των μακθτϊν ςε μακθςιακά πειράματα με υποκατάςταςθ και ςε 
ςυνεργατικζσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ με μακθτζσ  άλλων φυλετικϊν 
ομάδων κα τουσ βοθκιςει επίςθσ να αναπτφξουν πιο κετικζσ φυλετικζσ 
ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ.  

 Ραιδαγωγικι τθσ ιςότθτασ: οι δάςκαλοι χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ και 
μεκόδουσ διδαςκαλίασ για να διευκολφνουν τισ επιδόςεισ ςτισ ςπουδζσ των 
μακθτϊν από ποικίλεσ φυλετικζσ, πολιτιςμικζσ και κοινωνικζσ ομάδεσ. Θ 
χρθςιμοποίθςθ αυτϊν των μεκόδων που ανταποκρίνονται ςτο μακθςιακό 
και πολιτιςμικό φφοσ των μακθτϊν (Shade, Kelly, Oberg, 1997) και θ 
χρθςιμοποίθςθ ςυνεργατικϊν μακθςιακϊν τεχνικϊν (Cohen & Lotan, 1997) 
ςυγκαταλζγονται μεταξφ των τεχνικϊν που οι δάςκαλοι ζχουν διαπιςτϊςει 
ότι είναι πιο αποτελεςματικζσ ςε ομάδεσ από διαφορετικζσ φυλετικζσ, 
εκνικζσ και γλωςςικζσ ομάδεσ. (Banks, 2004:42). 

 Ενκαρρυντικόσ πολιτιςμόσ του ςχολείου κι ενκαρρυντικι κοινωνικι 
διάρκρωςθ: Εννοείται θ διαδικαςία αναςυγκρότθςθσ του πολιτιςμοφ κι 
οργάνωςθσ ενόσ ςχολείου με τζτοιο τρόπο ϊςτε οι μακθτζσ από 
διαφορετικζσ φυλετικζσ, εκνικζσ και κοινωνικζσ ομάδεσ να γνωρίηουν και να 
βιϊνουν τθν εκπαιδευτικι ιςότθτα κι ενκάρρυνςθ (Banks, 2004: 43). 

Υπάρχουν διάφορεσ μζκοδοι για τθν ενςωμάτωςθ πολιτιςμικοφ περιεχομζνου ςτο 

Ρρόγραμμα Σπουδϊν του ςχολείου. Οι μζκοδοι αυτζσ περιλαμβάνουν: 

 τθν προςζγγιςθ των ςυνειςφορϊν, κατά τθν οποία το εκνικό και 
πολιτιςμικό περιεχόμενο περιορίηεται κυρίωσ ςε εορτζσ και επετείουσ. Θ 
προςζγγιςθ αυτι είναι γνωςτι ςτθ Β. Αμερικι κι ωσ «τα 3 Φ τθσ 
πολυπολιτιςμικότθτασ». Κακζνα από τα «Φ» αντιπροςωπεφει: το φαγθτό, το 
φεςτιβάλ και τουσ φθμιςμζνουσ άντρεσ.  Συνεπϊσ, επικεντρϊνεται ςτισ 
επιφανειακζσ πλευρζσ του πολιτιςμοφ και είναι ςυχνά ςεξιςτικι. 
Συνθκιςμζνα χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ προςζγγιςθσ περιλαμβάνουν τθν 
οργάνωςθ ςχολικϊν εκδθλϊςεων, όπου αναδεικνφεται θ μουςικι, ο χορόσ, 
και οι παραδοςιακζσ ενδυμαςίεσ διάφορων πολιτιςμϊν. Οι δραςτθριότθτεσ 
αυτζσ μπορεί να είναι διαςκεδαςτικζσ όμωσ ζχουν μικρό αντίκτυπο ςτο ΑΡ. 
(Coelho, 2007: 495). 

 τθν προςκετικι προςζγγιςθ: με τθν προςζγγιςθ αυτι  προςτίκενται  
κάποιεσ ζννοιεσ και κζματα πολιτιςμικοφ περιεχομζνου, χωρίσ όμωσ να 
αλλάηει θ βαςικι δομι, οι ςκοποί και τα χαρακτθριςτικά του προγράμματοσ 
ςπουδϊν. Ρρόκειται για μια υπο-αντιπροςϊπευςθ κάποιων πολιτιςμικϊν 
και φυλετικϊν ομάδων μζςα ςτο Αναλυτικό πρόγραμμα. Αυτόνομεσ 
ενότθτεσ προςτίκενται ςτο Αναλυτικό πρόγραμμα. Κάποιεσ από αυτζσ τισ 
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ενότθτεσ αφιερϊνονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πολιτιςμό ι μια γεωγραφικι 
περιοχι π.χ. Αυτόχκονεσ του Καναδά ι ιρωεσ τθσ Λατινικισ  Αμερικισ. Στθ 
Λογοτεχνία τα παιδιά διαβάηουν παραδοςιακζσ ιςτορίεσ και κρφλουσ, 
ποιιματα από όλο τον κόςμο.  Αυτι θ προςζγγιςθ είναι μεγάλθ πρόοδοσ ςε 
ςχζςθ με τθν απροβλθμάτιςτθ, αφομοιωτικι, χρωματικά τυφλι προςζγγιςθ. 
Ζχει όμωσ κι αρκετοφσ περιοριςμοφσ: Τα παιδιά, όπωσ αναφζρει ο Μπανκσ, 
δε μακαίνουν να βλζπουν τθν ποικιλομορφία ωσ μζροσ μιασ 
πολυπολιτιςμικισ πλειοψθφίασ. Αντίκετα μακαίνουν να βλζπουν τθν 
παρουςία και τισ εμπειρίεσ πολιτιςμϊν διαφορετικϊν από τον κυρίαρχο ςαν 
προςάρτθμα του Αναλυτικοφ προγράμματοσ (Coelho, 2007: 497). 

 τθν προςζγγιςθ του μεταςχθματιςμοφ: διαφζρει ριηικά, κακϊσ αλλάηει τον 
κανόνα, τα ερμθνευτικά πρότυπα και τισ βαςικζσ παραδοχζσ του Ρ.Σ. κι 
επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να βλζπουν τισ ζννοιεσ, τα ηθτιματα, τα κζματα και 
τα προβλιματα από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ και να κατανοιςουν τθ 
γνϊςθ ωσ κοινωνικι καταςκευι. Με τθν προςζγγιςθ αυτι οι μακθτζσ ζχουν 
τθ δυνατότθτα να διαβάηουν, να ακοφν, τθ φωνι των νικθτϊν και των 
θττθμζνων. Επίςθσ βοθκοφνται να αναλφουν τθ ςκοπιά κάτω από τθν οποία 
ο δάςκαλοσ εξετάηει γεγονότα και καταςτάςεισ και τουσ δίνεται θ 
δυνατότθτα να διατυπϊνουν και να δικαιολογοφν  τθ δικι τουσ εκδοχι. Θ 
ενςωμάτωςθ περιεχομζνου βοθκά τα παιδιά να δουν τθν πολιτιςμικι 
ποικιλομορφία ωσ κανονικι  και να αναγνωρίςουν ομοιότθτεσ μεταξφ 
πολιτιςμϊν, όπωσ κι ενδιαφζρουςεσ διαφορζσ. Ζτςι, μακαίνουν να 
ςκζπτονται κριτικά κι αναπτφςςουν τθν ικανότθτα να διατυπϊνουν, να 
τεκμθριϊνουν, τα αιτιολογοφν τα ςυμπεράςματα και τισ γενικεφςεισ τουσ.  
Τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι με τα πρότυπα ικανότθτασ και αριςτείασ από 
πολλά πολιτιςτικά και φυλετικά περιβάλλοντα. Οι εκπαιδευτικοί, επίςθσ, 
αξιοποιοφν τθν πολιτιςμικι εμπειρία και γνϊςθ των παιδιϊν ωσ πθγζσ. Το 
πολιτιςμικό περιεχόμενο μπορεί να ενςωματωκεί με διάφορουσ τρόπουσ.  

 Τθν προςζγγιςθ τθσ απόφαςθσ και τθσ κοινωνικισ δράςθσ: Διευρφνει το 
μεταςχθματιςτικό Ρρόγραμμα ςπουδϊν επιτρζποντασ ςτουσ μακθτζσ να 
κάνουν εργαςίεσ και να αναλάβουν δράςθ που κα τουσ δϊςουν τθ 
δυνατότθτα να προχωριςουν ςε προςωπικζσ, κοινωνικζσ και πολιτικζσ 
δραςτθριότθτεσ που να ςυνδζονται με τισ ζννοιεσ, τα προβλιματα και τα 
ηθτιματα τα οποία μελετοφν. Διαιωνίηονται και περιγράφονται πιο ακριβείσ 
και κετικζσ ςτάςεισ (Banks, 2004: 61-63). 

 

2.3.4. Νομοκεςία διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα 

Θ επίςθμθ εκδοχι τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ εκφράηεται με το νόμο 

2413/96  (ΦΕΚ 124 τ. Α/17.6.1996),  ο οποίοσ  αφορά  ςτο ςκοπό και το περιεχόμενό 

τθσ, ςτα ςχολεία διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, ςτο εκπαιδευτικό προςωπικό και τθ 

διοίκθςθ των ςχολείων ( κεφ. Λ, άρκρα 34, 35, 36, 37).  

Ωσ ςκοπόσ τθσ  ορίηεται θ οργάνωςθ και λειτουργία ςχολικϊν μονάδων Α/κμιασ και 

Β/κμιασ εκπαίδευςθσ «για τθν  παροχι εκπαίδευςθσ ςε νζουσ με εκπαιδευτικζσ, 

κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ ι μορφωτικζσ ιδιαιτερότθτεσ». Ο νόμοσ  ειςιγαγε τθν 



37 
 

κακιζρωςθ του όρου «διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ», ενϊ ιδρφονται  26 ςχολεία 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Στα ςχολεία αυτά εφαρμόηονται τα προγράμματα 

των αντίςτοιχων δθμοτικϊν ςχολείων με τθ ςφςταςθ να προςαρμόηονται ςτισ 

ιδιαίτερεσ εκπαιδευτικζσ, κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ ι μορφωτικζσ ανάγκεσ των 

μακθτϊν τουσ. Χαρακτθριςτικό είναι πωσ χρθςιμοποιοφνται δίγλωςςα 

προγράμματα με πρϊτθ γλϊςςα τθν αγγλικι ωσ μζςο ςυνεννόθςθσ κι όχι τθν 

ελλθνικι. Από ομάδεσ τόςο του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου όςο και διάφορων 

πανεπιςτθμίων ςυγγράφονται ειδικά εγχειρίδια, ςφμφωνα με τισ αρχζσ διδαςκαλίασ 

των «ηωντανϊν γλωςςϊν», που αποτελοφν το αναγκαίο υλικό για τισ τάξεισ 

υποδοχισ και τα φροντιςτθριακά τμιματα. Τα βιβλία ζχουν τον τίτλο: « Ανοίγω το 

παράκυρο Λ και ΛΛ», «Μακαίνω Ελλθνικά», ενϊ ςυγχρόνωσ διδάςκονται τα 

εγχειρίδια: « Ελλθνικόσ Ρολιτιςμόσ Λ και ΛΛ», προκειμζνου να γνωρίςουν τον 

πολιτιςμό τθσ Ελλάδασ και τθν ιςτορία τθσ ( Μάρκου,  1996). Επιπλζον,  οι μακθτζσ, 

όπωσ επίςθσ και οι γονείσ τουσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να παρακολουκιςουν 

μακιματα τθσ δικισ τουσ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ, ενϊ παράλλθλα οργανϊνονται 

φεςτιβάλ κι εκδθλϊςεισ που αφοροφν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθν 

καταπολζμθςθ του ρατςιςμοφ και τθσ ξενοφοβίασ( Triandafyllidou, Gropas, 2007). Ο 

νόμοσ  επιτρζπει τθν εφαρμογι ειδικϊν αναλυτικϊν προγραμμάτων και προβλζπει 

τθν ειςαγωγι εναλλακτικϊν ι πρόςκετων μακθμάτων ςτα διαπολιτιςμικά ςχολεία ( 

κεφ.1, άρκρα 34,35).  

Με τον ίδιο νόμο ιδρφεται το Λ.Ρ.Ο.Δ.Ε. (Λνςτιτοφτο Ραιδείασ Ομογενϊν και 

Διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ (ΦΕΚ 78Α/14.3.00), το οποίο κφριο ςκοπό ζχει τθ 

μελζτθ  κι ζρευνα των εκπαιδευτικϊν κεμάτων που αφοροφν ςτθν ελλθνικι παιδεία 

ςτο εξωτερικό κακϊσ και τθν ευκφνθ και το ςυντονιςμό των προςπακειϊν για τθν 

ζγκυρθ και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των ποικίλων προγραμμάτων ςτο εξωτερικό και ςτα 

ςχολεία διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Ραράλλθλα ςε ςυνεργαςία με το 

Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο προχωρά ςτθν παραγωγι κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ για τισ τάξεισ υποδοχισ και υποςτιριξθσ.  Από το 1995 και μετά ακολουκεί 

προςπάκεια ζνταξθσ των αλλοδαπϊν μακθτϊν ςτο κυρίαρχο ςφςτθμα εκπαίδευςθσ. 

Με τον όρο ζνταξθ δεν εννοοφμε τθν πακθτικι διαδικαςία που ςυναρτάται άμεςα 

με τθν αφομοίωςθ του μετανάςτθ, αλλά τθν «ενεργθτικι διαδικαςία μεταλλαγισ» 

τθσ πραγματικότθτασ με τθν πρόςλθψθ νζων ςτοιχείων που ειςάγει ο ίδιοσ ο 

μακθτισ» (Μουςοφρου,1991:113).   

Βζβαια, ςε μια προςπάκεια ςφντομθσ ερμθνείασ του προαναφερκζντα νόμου, 

διαπιςτϊνει κανείσ το πόςο δυςανάλογα εκπροςωποφνται οι βαςικζσ ενότθτεσ τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Θ «ελλθνικι παιδεία ςτο εξωτερικό»  καλφπτει εννζα 

κεφάλαια με 33 άρκρα, ενϊ θ «διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ» ζνα κεφάλαιο με 

τζςςερα άρκρα.  Φαίνεται πωσ θ εκπαίδευςθ των ελλθνοπαίδων του εξωτερικοφ 

είναι πιο ςθμαντικι για το νομοκζτθ. Επίςθσ, εντφπωςθ προκαλεί θ αναφορά ςε 

«μακθτζσ με ιδιαίτερεσ εκπαιδευτικζσ, κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ ι μορφωτικζσ 
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ανάγκεσ». Το γεγονόσ ότι οι αλλοδαποί μακθτζσ δεν ζχουν ωσ μθτρικι γλϊςςα τθν 

ελλθνικι δε ςθμαίνει πωσ είναι και άτομα με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Θ 

ιδιαιτεροποίθςθ αυτι μπορεί να λειτουργιςει κι ωσ άδθλοσ και ςυγκαλυμμζνοσ 

κοινωνικόσ ρατςιςμόσ ( Δαμανάκθσ, 1998). Ωςτόςο, ο νόμοσ αυτόσ δεν παφει να 

αποτελεί μια κετικι εξζλιξθ ςτθν πορεία ανάπτυξθσ τθσ διαπολιτιςμικισ αγωγισ 

ςτθν Ελλάδα αλλά και το εφαλτιριο για μια ςειρά άλλων ςχετικϊν 

ςυμπλθρωματικϊν νόμων και υπουργικϊν αποφάςεων.  

Ζτςι, ζχουμε: 

 το νόμο 2817/00 ( ΦΕΚ 78/14.3.00) που αφορά ςε κζματα ελλθνικισ 
παιδείασ ςτο εξωτερικό και μειονοτικισ εκπαίδευςθσ ( κεφ. Α, άρκρο 9). 
Ωςτόςο, όλα τα ςχετικά άρκρα αναφζρονται μόνο ςτουσ αποςπαςμζνουσ 
ςτο εξωτερικό εκπαιδευτικοφσ.  

 τθν  Υπουργικι απόφαςθ αρ. ΣΤ/11 (ΦΕΚ 171Β/18-3-96) για τθ ςφςταςθ 
ενιαίου διοικθτικοφ τομζα κεμάτων εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ, 
εκπαίδευςθσ Ελλθνοπαίδων Εξωτερικοφ, διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ κι 
αποκζντρωςθσ από το  ΥΡΕΡκ, θ οποία δεν κάνει καμιά μνεία ςτουσ 
αλλοδαποφσ μακθτζσ τθσ Ελλάδασ παρά μόνο ςτουσ Ελλθνόπαιδεσ του 
εξωτερικοφ.  

 Τθν Υπουργικι απόφαςθ αρ. Φ 10/35/Γ1/1058 (ΦΕΚ 1141 τΒ/ 29-10-98) που 
αφορά ςτθ μετατροπι και μετονομαςία δθμόςιων ςχολείων ςε ςχολεία 
διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ.  

 τθν Υπουργικι απόφαςθ αρ. Φ10/20/Γ1/708 ( ΦΕΚ1789 Β/28/9/99) που 
αναφζρεται ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ – ίδρυςθ και λειτουργία τάξεων 
υποδοχισ και φροντιςτθριακϊν τμθμάτων. Στόχοσ αυτισ τθσ παρζμβαςθσ 
είναι να καταςτεί πιο αποτελεςματικι και ςυμμετοχικι/ ενεργθτικι θ 
εκπαίδευςθ των παλιννοςτοφντων και των αλλοδαπϊν μακθτϊν, 
προκειμζνου να ενταχτοφν ομαλά και ιςόρροπα ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα. Ραράλλθλα ςτο πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ αγωγισ, 
διαμορφϊνεται ζνα ευζλικτο ςχιμα κεςμικισ και διδακτικισ παρζμβαςθσ, 
το οποίο επιτρζπει ςτο Σφλλογο Διδαςκόντων κάκε ςχολικισ μονάδασ 
Α/κμιασ και Β/κμιασ εκπαίδευςθσ να επιλζξει εκείνο το ςχιμα που μπορεί 
να λειτουργιςει ουςιαςτικά και αποδοτικά. Το κεςμικό ςχιμα ζχει τθ 
μορφι: Τάξθ υποδοχισ Λ, Τάξθ Υποδοχισ ΛΛ, Φροντιςτθριακό Τμιμα, 
Διευρυμζνο Ωράριο. Ρρόκειται για μια κετικι εξζλιξθ, κακϊσ κάκε ςχολικι 
μονάδα αποκτά μια ςχετικι αυτονομία και λειτουργεί πιο αποκεντρωτικά. 
Ωςτόςο, οι τάξεισ υποδοχισ ςυχνά υπολειτουργοφν, ενϊ  το εποπτικό υλικό 
είναι ανεπαρκζσ. 

 Το  Νόμο 2790/00 ( ΦΕΚ 24Α/16.2.2000), ο οποίοσ αφορά ςτθν  
αποκατάςταςθ των παλιννοςτοφντων ομογενϊν από τθν τζωσ Σοβιετικι 
Ζνωςθ, εκπαίδευςθ – πολιτιςμόσ ( κεφ. Ε, άρκρο 11). Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων ζνταξθσ των ομογενϊν υλοποιοφνται δράςεισ για 
τον πολιτιςμό, τθν καλλιτεχνικι δθμιουργία και τθν προβολι τθσ τόςο ςε 
κεντρικό όςο και ςε περιφερειακό επίπεδο. Με κοινι απόφαςθ των 
Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Εκνικισ 
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Ραιδείασ & Κρθςκευμάτων και Ρολιτιςμοφ, θ οποία εκδίδεται κατ’ ζτοσ, 
κακορίηονται το περιεχόμενο, ο τρόποσ υλοποίθςθσ και οι ειδικότερεσ 
λεπτομζρειεσ των ανωτζρων δράςεων. Για τθν πλθρζςτερθ ζνταξθ των 
ομογενϊν από τισ χϊρεσ τθσ τζωσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ και τθν ενςωμάτωςι 
τουσ ςτο κοινωνικό ςφνολο καταρτίηονται ειδικά πρόςκετα εκνικά 
προγράμματα εκμάκθςθσ τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ, διάρκειασ τουλάχιςτον 
6 μθνϊν. Τα προγράμματα αυτά καταρτίηονται από φορείσ του Δθμοςίου 
που παρζχουν εκπαίδευςθ και περιλαμβάνουν, εκτόσ από τθ ςυςτθματικι 
διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ, ςτοιχεία εργαςιακισ και αςφαλιςτικισ 
νομοκεςίασ, λειτουργίασ κεςμϊν κτλ.  Ζμφαςθ, πάλι δίνεται όμωσ μόνο 
ςτουσ ομογενείσ κι όχι ςτουσ αλλοδαποφσ που προζρχονται από ζνα τελείωσ 
διαφορετικό κοινωνικό, πολιτιςμικό και γλωςςικό περιβάλλον. 

 Τθν  Εγκφκλιο τθσ Διεφκυνςθσ Σπουδϊν του ΥΡΕΡΚ, αρ. 99540/Γ1/16-9-2003 
που αφορά ςτθν  εφαρμογι προγράμματοσ «εκπαίδευςθ παλιννοςτοφντων 
κι αλλοδαπϊν μακθτϊν». Ωσ γενικόσ ςκοπόσ του προγράμματοσ αναφζρεται 
θ δθμιουργία προχποκζςεων που κα διαςφαλίςουν ςτα παιδιά των 
Ραλιννοςτοφντων και Αλλοδαπϊν αλλά και ςε όλουσ τουσ μακθτζσ ίςεσ 
ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και αξιοποίθςθ του μορφωτικοφ 
αγακοφ ςε μια κοινωνία που ο πολυπολιτιςμικόσ τθσ χαρακτιρασ γίνεται 
όλο και πιο ζντονοσ. Κφριοι ςτόχοι του προγράμματοσ είναι θ ομαλι ζνταξθ 
των μακθτϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, θ ποιοτικι και αποτελεςματικι 
εκπαίδευςι τουσ, θ ενίςχυςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ ωσ προσ τθν ανάπτυξθ 
τθσ διαπολιτιςμικισ ετοιμότθτασ, θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και 
ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ςε κζματα ςχετικά με τισ κεωρθτικζσ και 
πρακτικζσ διαςτάςεισ τθσ διαπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ ςτο εκπαιδευτικό 
ζργο. Στον τομζα του ςχολικοφ προγράμματοσ πιο ςυγκεκριμζνα 
αναφζρονται οι εξισ ςτόχοι: θ ανάπτυξθ ειδικοφ διδακτικοφ υλικοφ για τθν 
ενίςχυςθ τθσ ςυςτθματικισ διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ωσ 
δεφτερθσ, θ εφαρμογι μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των μακθςιακϊν 
προβλθμάτων των μακθτϊν  ςτισ κανονικζσ τάξεισ, θ ςτιριξθ τθσ πρϊτθσ 
γλϊςςασ ςτα πλαίςια τθσ δίγλωςςθσ προςζγγιςθσ ςτθν εκπαίδευςθ, μζτρα 
που αξιοποιοφν το πολιτιςμικό κεφάλαιο των μακθτϊν, θ κάλυψθ 
μακθςιακϊν κενϊν και θ ςτιριξθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ωσ δεφτερθσ 
γλϊςςασ. Θ εγκφκλιοσ αυτι λαμβάνει υπόψθ ουςιαςτικά τισ ανάγκεσ των 
αλλοδαπϊν μακθτϊν, κάνει λόγο για ιςότθτα εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν, για 
αξιοποίθςθ μορφωτικοφ κεφαλαίου των μακθτϊν. Κα λζγαμε πωσ  
βαςίηεται ςε κάποιεσ από τισ αρχζσ και τισ μεκόδουσ  τθσ διαπολιτιςμικισ 
εκπαίδευςθσ, όπωσ ζχουν αυτζσ διεκνϊσ διατυπωκεί.  

 τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρ. Φ.821/21 Λ/3403/Η1 (ΦΕΚ 48/16.1.2004 τΒ) που 
αναφζρεται ςτθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία των αποκεντρωμζνων γραφείων 
του ΛΡΟΔΕ ςε κάκε περιφερειακι διεφκυνςθ α/κμιασ και β/κμιασ 
εκπαίδευςθσ. Και τζλοσ, θ Υπουργικι Απόφαςθ αρ. Φ. 
821/2722Λ/116648/Η1/15.10.2004 αφορά  ςτθν πρόςκλθςθ εκπαιδευτικϊν 
για απόςπαςθ ςτα αποκεντρωμζνα γραφεία του ΛΡΟΔΕ ςτθ Κεςςαλονίκθ, 
Ράτρα και Λωάννινα. 
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Διαπιςτϊνουμε, λοιπόν,  πωσ θ ελλθνικι εκπαιδευτικι πολιτικι, όπωσ αυτι 

διαμορφϊνεται ιδίωσ τα τελευταία χρόνια, εξελίςςεται. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο, 

κακϊσ ο αρικμόσ των αλλοδαπϊν μακθτϊν αυξάνει ςυνεχϊσ. Θ εκπαιδευτικι 

πολιτικι δε λειτουργεί μεμονωμζνα, αλλά επθρεάηεται από τθν ευρφτερθ πολιτικι 

μιασ κοινωνίασ αλλά και από τισ διεκνείσ τάςεισ και ςυνκικεσ. Μάλιςτα, κεωρείται 

πωσ άργθςε θ ανάπτυξι τθσ ςτθν Ελλάδα ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ χϊρεσ, δεδομζνου 

πωσ ο ςεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, οι αρχζσ κατά τθσ διάκριςθσ αλλά 

και θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ όλων των ανκρϊπων ςτο αγακό τθσ εκπαίδευςθσ 

είναι βαςικό ςθμείο αναφοράσ πολλϊν διεκνϊν ςυμβάςεων εδϊ και πολλά χρόνια. 

Το 1945 ζχουμε τον Καταςτατικό Χάρτθ Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, το 1948 τθν 

Οικουμενικι Διακιρυξθ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, το 1950 το Χάρτθ των 

Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το 1966 τθ Διεκνι Σφμβαςθ για 

τθν εξάλειψθ κάκε μορφισ φυλετικϊν διακρίςεων ICERD (1966). Αλλά και ςτθν 

Ελλάδα ιδθ από το 1979 υπάρχει ο νόμοσ Ν.927/1979 «Ρερί  κολαςμοφ πράξεων ι 

ενεργειϊν αποςκοπουςϊν εισ φυλετικάσ διακρίςεισ ( τροποποιικθκε από άρκρο 24 

ν.1419/1984) (Schnapper,  Allemand, 2006: 163). Επιπλζον, ςτο Ν2472/1997 γίνεται 

αναφορά ςτα «ευαίςκθτα δεδομζνα», τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα δεδομζνα 

που αφοροφν τθ φυλετικι ι εκνικι προζλευςθ και τισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ 

των προςϊπων, ενϊ ςφμφωνα με το νόμο 2910/2001 για τθν πολιτικι 

μετανάςτευςθσ οι πράξεισ ρατςιςμοφ διϊκονται αυταπάγγελτα.  

Φςτερα από τθν παρουςίαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, εφκολα μπορεί κανείσ να 

αναρωτθκεί για τον αντίκτυπο όλθσ αυτισ τθσ προςπάκειασ ςτθν εκπαιδευτικι 

κοινότθτα και για το πϊσ  θ κεωρία γίνεται πράξθ. Δεν πρζπει να ξεχνάμε πωσ θ 

εκπαίδευςθ αντανακλά τθν κοινωνία. Θ Ηακλίν Ντε ομιλί ςθμειϊνει: «είναι  

ςθμαντικό να κατανοιςουμε ότι θ εκπαίδευςθ προετοιμάηει τθν κοινωνία του 

αφριο. Πτι αυτι διαμορφϊνει τουσ ανκρϊπουσ που κα πρζπει να αγωνιςτοφν, να 

βρουν ζνα επάγγελμα, να το διατθριςουν, να επινοιςουν καινοφρια πεδία δράςθσ, 

να εφαρμόςουν μια καλφτερθ πολιτικι, να γίνουν κατανοθτοί από τουσ ςυμπολίτεσ 

τουσ» (De Romili, 2000: 94-95). Θ παιδεία και θ εκπαίδευςθ κεωροφνται  βαςικό 

μζςο για τθν προϊκθςθ και κεμελίωςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και 

αντιςτοίχωσ τα ανκρϊπινα δικαιϊματα δίνουν ςθμαντικζσ ωκιςεισ για τθν 

πραγματοποίθςθ μιασ ίςθσ και δίκαιθσ πρόςβαςθσ ςε μια υψθλισ ποιότθτασ 

παιδεία, από τθν οποία εξαρτάται ουςιαςτικά θ εξζλιξθ και «θ πλιρθσ ανάπτυξθ τθσ 

ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ» ( Αρκρο 26, οικουμενικι διακιρυξθ δικαιωμάτων 

του ανκρϊπου). Στθν αρχι  του 21ου αι. κεωρείται αναγκαία μια βακιά αλλαγι ςτισ 

πεποικιςεισ και τισ ςτάςεισ, περιλαμβάνοντασ τθν εξάλειψθ τθσ διάκριςθσ, τθσ 

βίασ, τθν αναγνϊριςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων για όλουσ και τθ ςυμμετοχι 

όλων των μελϊν τθσ κοινωνίασ. Θ εκπαίδευςθ πρζπει να είναι ςτθν καρδιά αυτισ 

τθσ αλλαγισ. Το ςχολείο ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, 

διότι τα παιδιά είναι οι πρϊτοι φορείσ αυτϊν των δικαιωμάτων κι επίςθσ οι πρϊτοι 
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δζκτεσ τθσ παιδείασ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα ( Fritzsche, 1992). Μόνο αν τα 

παιδιά αναπτφξουν ςυνείδθςθ των δικαιωμάτων τουσ μποροφν ωσ ενιλικοι να 

αντιλαμβάνονται ποια είναι αυτά. Κι αυτό ςθμαίνει το ςεβαςμό του άλλου όχι μόνο 

ωσ προσ τθ ςυμπεριφορά και από υποχρζωςθ αλλά και από κακικον, όπωσ αξιϊνει 

ο Καντ ςε μια μεταφυςικι του ικουσ (Ρανταηισ, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο τρίτο: ςχολικά εγχειρίδια  

3.1. Σχολικά εγχειρίδια: διαμόρφωςθ ςτάςεων / φορζασ ιδεολογίασ   

Ο Γιϊργοσ Σεφζρθσ, γράφοντασ κάποτε για τα βιβλία, τα ζλεγε τα «κουτάκια 

που όταν ανοίγουν, μποροφν να ελευκερϊςουν δυνάμεισ εξίςου ιςχυρζσ και 

αντιφατικζσ, όςο εκείνεσ τθσ φφςθσ (Κατςίκθ- Γκίβαλου, 1995: 42)Θ επιρροι τουσ 

είναι  ςίγουρα μεγάλθ, πόςο μάλλον, εάν αναλογιςτοφμε πωσ απευκφνονται ςε 

μικρά παιδιά, τα οποία αφιερϊνουν ατελείωτεσ ϊρεσ ςε αυτά. Το ςχολικό βιβλίο 

είναι  απόλυτα ςυνδεδεμζνο με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, το οποίο κεωρείται όχι 

μόνο φορζασ τθσ κυρίαρχθσ ιδεολογίασ αλλά και «ςθμαντικόσ παράγοντασ, τόςο για 

τθ διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και για τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ όςο και 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ  ςτζρθςθσ των πολιτικϊν δικαιωμάτων και των 

αποκλειςμϊν» (Lindblad,  Popkewitz, 2001:15). Επιπλζον,  κεωρείται ςφμβολο του 

ςχολικοφ κεςμοφ και είναι το κατεξοχιν μζςο μετάδοςθσ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ και 

οργάνωςθσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Θ πολιτιςτικι ταυτότθτα και θ μακθςιακι 

ταυτότθτα καταςκευάηονται εν πολλοίσ μζςα ςτθ διαδικαςία τθσ ςχολικισ τάξθσ. 

(Νικολάου, Συρίου. 2008). Ραράγεται με βάςθ το ΑΡ, διανζμεται δωρεάν από το 

κράτοσ, οπότε αποτελεί τθν επίςθμθ ζκφραςθ τθσ εκπαιδευτικισ φιλοςοφίασ και 

ιδεολογίασ τθσ κοινωνίασ και τθσ πολιτείασ. Ο ιδεολογικόσ του  χαρακτιρασ ορίηεται 

από 2 βαςικζσ παραμζτρουσ: το τι πολίτθ κζλει να φτιάξει το ςχολείο και ποια 

πολιτικι ιδεολογία κζλει να εγχαράξει ςε αυτόν, κακϊσ θ ςχολικι γνϊςθ 

προςανατολίηει ςε ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ κζςεισ,  αξίεσ, κανόνεσ και πρότυπα 

ςυμπεριφοράσ ( Κεριανόσ,  Κάτςικασ,  Φατοφρου, 2008).  

 

3.2 Σχολικά εγχειρίδια κι ζρευνα 



42 
 

  Θ δυνατότθτα των ςχολικϊν εγχειριδίων να καλλιεργοφν ςτάςεισ, να 

μεταβιβάηουν αξίεσ και πρότυπα ςυμπεριφοράσ που ςχετίηονται με τθ 

ςυναιςκθματικι ςφαίρα τθσ προςωπικότθτασ και να  επθρεάηουν τισ απόψεισ, τισ 

πεποικιςεισ και τισ επιλογζσ κακϊσ και τθ ςυμπεριφορά του ατόμου, δεν άφθςε 

αδιάφορουσ τουσ ερευνθτζσ ( Ξωχζλλθσ,  2000). Θ ζρευνα ςτα ςχολικά εγχειρίδια, 

ιδίωσ μετά το Β’ Ραγκόςμιο  Ρόλεμο ζχει μεγάλθ βαρφτθτα, διότι διαπιςτϊκθκε πωσ 

οι εκνικιςτικζσ τάςεισ, θ ξενοφοβία, τα φαινόμενα βίασ και κρθςκευτικοφ 

φανατιςμοφ ζχουν τισ περιςςότερεσ φορζσ αφετθρία ςτα ςχολικά εγχειρίδια.  Οι 

πόλεμοι, αναφζρει θ UNESCO, αρχίηουν από τα μυαλά των ανκρϊπων, ςτθ 

διαμόρφωςθ των οποίων ςυντελοφν και τα ςχολικά βιβλία. Επιπλζον,  ςυγκριτικζσ 

μελζτεσ δείχνουν πωσ καμιά χϊρα δεν απαλλάςςεται από τον εκνοκεντριςμό, τθ 

διαςτρζβλωςθ των γεγονότων, τθ διαφορετικι προβολι των άλλων λαϊν και τθν 

ανακρίβεια των ςτοιχείων (Φλουρισ, –Καλογιαννάκθ , 1996). Ο εκνικόσ εαυτόσ 

ορίηεται ωσ ανϊτεροσ με αδιάςπαςτθ ςυνζχεια, διατιρθςθ και ομοιογζνεια από τθν 

αρχαιότθτα μζχρι τισ μζρεσ μασ. Θ εκνικι ταυτότθτα κυριαρχείται από το παρελκόν, 

το οποίο αποτελεί γνϊμονα με βάςθ τον οποίο αξιολογοφνται τα πάντα: το παρόν, 

το παρελκόν, ο εαυτόσ και οι άλλο.  Απουςιάηει θ ζννοια τθσ αλλαγισ και τθσ 

εξζλιξθσ, κακϊσ και τθσ κετικισ επίδραςθσ των άλλων. Οι άλλοι λαοί περιγράφονται 

ςτερεοτυπικά και κυρίωσ αρνθτικά, ενϊ  οι πολιτιςμοί αξιολογοφνται ςε ιεραρχικι 

κλίμακα, ςτθν κορυφι τθσ οποίασ βρίςκεται ο ευρωπαϊκόσ πολιτιςμόσ 

(Φραγκουδάκθ, Δραγϊνα, (1997). Ζτςι, το 1949, θ UNESCO ανζλαβε τθν 

αντικειμενικότθτα των βιβλίων. Ενκάρρυνε προςπάκειεσ κι εξζδωςε οδθγίεσ, οι 

οποίεσ είχαν ωσ ςτόχο τθ βελτίωςι τουσ, όςον αφορά τθν εικόνα που δίνουν για 

τουσ άλλουσ λαοφσ κυρίωσ  μζςω των φρονθματιςτικϊν μακθμάτων τθσ γλϊςςασ, 

τθσ ιςτορίασ, τθσ πολιτικισ αγωγισ, τθσ γεωγραφίασ, τθσ λογοτεχνίασ και των 

κρθςκευτικϊν, προκειμζνου να αμβλυνκεί ο εκνοκεντριςμόσ, οι προκαταλιψεισ και 

τα ςτερεότυπα ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ειρινθσ και τθσ διεκνοφσ κατανόθςθσ (Αβδελά,  

1998α).  

Κρίκθκε, δθλαδι, απαραίτθτθ θ βελτίωςθ των εγχειριδίων, ϊςτε να 

απαλειφκοφν οι ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ για τουσ άλλουσ λαοφσ, οι εχκρικζσ 

εικόνεσ για τουσ γείτονεσ και να καλλιεργθκεί μια  κετικι ςτάςθ, μια ςτάςθ ανοχισ 

ςτθ διαφορά ωσ απάντθςθ ςτο ςφγχρονο ρεφμα ξενοφοβίασ, ρατςιςμοφ κι 

εκνικιςμοφ ( Αβδελά, 1998β). Άλλωςτε, πολλζσ ζρευνεσ ( Carrington & Short 1995) 

ζχουν δείξει πωσ το ςχολείο μπορεί να παίξει ζναν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

αντιμετϊπιςθ των προκαταλιψεων, κακϊσ οι ςτάςεισ αυτζσ μποροφν πιο εφκολα να 

ξεριηωκοφν ςτθν παιδικι θλικία (Maittes, 2000). 

Στο δίκτυο που ζχει ςυγκροτιςει θ UNESCO διεξάγονται ζρευνεσ από 

διάφορεσ ερευνθτικζσ ομάδεσ ι μεμονωμζνουσ επιςτιμονεσ ςε 150 περίπου εςτίεσ 

ςε όλο τον κόςμο. Κι αυτό, διότι είναι ζντονθ θ πεποίκθςθ πωσ οι ζρευνεσ αυτζσ 

μποροφν να ςυνειςφζρουν αποτελεςματικά ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ. Το 
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γνωςτότερο κζντρο ζρευνασ ςτθν Ευρϊπθ είναι το Λνςτιτοφτο Georg- Eckert για 

διεκνι ζρευνα ςχολικϊν εγχειριδίων ςτο Braunschweig τθσ Γερμανίασ, που 

ιδρφκθκε το 1951 κι αποτελεί από το 1960 κζντρο ςχολικοφ εγχειριδίου του 

Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ( Κζντρο Ζρευνασ Σχολικϊν Βιβλίων και Διαπολιτιςμικισ 

Εκπαίδευςθσ, 2000). 

Tζςςερισ μεγάλεσ ενότθτεσ προβλθμάτων είναι αυτζσ που απαςχόλθςαν και 

απαςχολοφν τουσ ειδικοφσ ςτθν ερευνθτικι περιοχι των ςχολικϊν βιβλίων και οι 

οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε τζςςερισ αντίςτοιχεσ φάςεισ τθσ πρόςφατθσ πολιτικισ 

ιςτορίασ (Fritzsche, 1992: 173-182): 

α) Θ πρϊτθ φάςθ χαρακτθρίηεται από αναλφςεισ των ςχολικϊν εγχειριδίων πρϊθν 

πολεμικϊν αντιπάλων (π.χ. Γερμανίασ και Γαλλίασ, Γερμανίασ και Ρολωνίασ). 

Επίκεντρο των προςπακειϊν ςτθ φάςθ αυτι αποτελεί ο εντοπιςμόσ εικόνων εχκροφ 

και ςτερεοτυπικϊν παραμορφϊςεων ςτα ςχολικά εγχειρίδια, κακϊσ και θ 

διατφπωςθ προτάςεων για τον "αποχρωματιςμό" τουσ. Ζνα παλαιότερο αλλά 

χαρακτθριςτικό παράδειγμα αφορά τθν προςπάκεια των Γάλλων εκπαιδευτικϊν για 

βελτίωςθ των γαλλικϊν ςχολικϊν εγχειριδίων με τθν εξουδετζρωςθ του εχκρικοφ 

πνεφματοσ εναντίον των Γερμανϊν, που τα διακατείχε. Οι Γάλλοι εκπαιδευτικοί 

ςυνζταξαν μια "μαφρθ λίςτα" με εγχειρίδια Iςτορίασ και Aναγνωςτικά, που 

χαρακτθρίηονταν ιδιαίτερα για το ςοβινιςτικό τουσ περιεχόμενο, και πζτυχαν να 

ανακεωρθκοφν ι να αποςυρκοφν όλα αυτά τα βιβλία μζςα ςε λίγα χρόνια. 

β) Μετά το τζλοσ του BϋΡαγκοςμίου Ρολζμου, ςτο πλαίςιο των ψυχροπολεμικϊν 

αντιπαρακζςεων Ανατολισ-Δφςθσ, ειςζρχεται θ ζρευνα ςε μια νζα φάςθ, κατά τθν 

οποία κακίςτανται αντικείμενο νζεσ εικόνεσ εχκροφ, του αντικομμουνιςμοφ από τθν 

μια μεριά και του αντιιμπεριαλιςμοφ από τθν άλλθ, οι οποίεσ ζπρεπε να 

εξαλειφκοφν μζςω τθσ ανάλυςθσ των ςχολικϊν εγχειριδίων. 

γ) Kατά τθ δεκαετία του 1980 ςτο ςτόχαςτρο τθσ ζρευνασ βρίςκεται θ 

αντιπαράκεςθ Βορρά- Νότου και το ερευνθτικό ενδιαφζρον επικεντρϊνεται ςτον 

τρόπο με τον οποίο παρουςιάηονται οι λιγότερο αναπτυγμζνεσ χϊρεσ ςτα ςχολικά 

εγχειρίδια των αναπτυγμζνων χωρϊν και αντιςτρόφωσ. Ραράλλθλα αναπτφςςεται 

μια άλλθ κεματικι, θ οποία είναι ενδεικτικι τθσ αλλαγισ πλεφςθσ ςτθν προςπάκεια 

καταπολζμθςθσ των προκαταλιψεων μζςω των ςχολικϊν εγχειριδίων: αντικείμενο 

τθσ ζρευνασ δεν είναι πλζον μόνον οι προκαταλιψεισ και οι εικόνεσ του εχκροφ 

απζναντι ςε άλλουσ λαοφσ αλλά και ενδοκοινωνικζσ προκαταλιψεισ, όπωσ π.χ. ο 

τρόποσ με τον οποίο παρουςιάηονται και αντιμετωπίηονται οι εκνικζσ, 

κρθςκευτικζσ, πολιτιςμικζσ και άλλεσ μειονότθτεσ ςτα ςχολικά εγχειρίδια.  

δ) Στθ δεκαετία του 1990 θ πολιτικι επικαιρότθτα ςτρζφει τουσ επιςτιμονεσ ςτο 

χϊρο τθσ Bαλκανικισ. Ππωσ αποδεικνφεται από τα πορίςματα τθσ ζρευνασ, τα 

ςυμπεράςματα από τθ μελζτθ τθσ εικόνασ του "άλλου" ςτα ςχολικά εγχειρίδια των 
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βαλκανικϊν χωρϊν ερμθνεφουν ωσ ζνα βακμό τα γεγονότα που διαδραματίςτθκαν 

πρόςφατα και προτείνουν λφςεισ με τθν προοπτικι μιασ ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ 

ανάμεςα ςτα αντιμαχόμενα ζκνθ. H διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ εκνικϊν ςτερεοτφπων, 

κατά κανόνα αρνθτικϊν, για αλλόφυλα και αλλόκρθςκα ζκνθ, ςτο χϊρο τθσ 

Bαλκανικισ ερμθνεφει πικανϊσ ςε κάποιο βακμό τθν πολιτικι ζνταςθ και τισ 

αιματθρζσ ςυγκροφςεισ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ. Γιατί θ λανκάνουςα αντιπάκεια 

μεταξφ των λαϊν, που καλλιεργείται και μεταδίδεται και μζςω των ςχολικϊν 

εγχειριδίων, κακϊσ και ο παράλλθλοσ υπερτονιςμόσ των πολεμικϊν και 

ςτρατιωτικϊν γεγονότων ςυντθρεί και ενιςχφει το εκνικιςτικό αίςκθμα των 

μακθτϊν, με αποτζλεςμα να μεταφζρεται από γενιά ςε γενιά, μζςα από τθν 

κοινωνικοποιθτικι διαδικαςία του ςχολείου, θ διάκεςθ για διεκδικιςεισ και 

αποκατάςταςθ αδικιϊν, όταν οι πολιτικζσ ςυνκικεσ το επιτρζψουν.  

Στθν Ελλάδα, μζχρι το 1980, υπιρξαν ελάχιςτεσ ζρευνεσ, κυρίωσ για τισ αξίεσ, τα 

πρότυπα ςυμπεριφοράσ, τα ςτερεότυπα ςχετικά με το γυναικείο φφλο και τθν 

εικόνα τθσ οικογζνειασ ςτα αναγνωςτικά του δθμοτικοφ (1954-1974-1979). Μετά το 

1980 υπάρχουν αρκετζσ ζρευνεσ που αφοροφν ςτα ςχολικά εγχειρίδια.  Το 1992, 

ιδρφκθκε θ μονάδα ζρευνασ ςχολικοφ βιβλίου ςτο ΑΡΚ και το 1999 μετονομάςτθκε 

ςε Κζντρο Ζρευνασ Σχολικοφ Βιβλίου και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ. Τα 

αποτελζςματα που ανακοινϊκθκαν το 1994 για τθν περίοδο (1990-1994) ςε 

θμερίδα ςτθ Κεςςαλονίκθ ζδειξαν πωσ τα ελλθνικά βιβλία, περιςςότερο τθσ 

ιςτορίασ και λιγότερο τθσ γλϊςςασ, είναι χρωματιςμζνα ςε ό,τι αφορά τθν 

παρουςίαςθ τθσ εικόνασ των άλλων βαλκανικϊν λαϊν. 

Επιπλζον, το 1998, ςε διεκνζσ ςυνζδριο τθσ Κεςςαλονίκθσ παρουςιάςτθκε το 

ερευνθτικό πρόγραμμα (1996-1998) με κζμα: «Θ εικόνα του άλλου/ γείτονα ςτα 

ςχολικά εγχειρίδια των βαλκανικϊν χωρϊν». Τα αποτελζςματα επιβεβαίωςαν τθν 

φπαρξθ ςτερεοτφπων, προκαταλιψεων και εικόνων εχκροφ ςτα βιβλία, τθν 

υπερβολικι ζμφαςθ ςτα ςτρατιωτικά πολεμικά ςυμβάντα, τθν εξιδανίκευςθ του 

εκνικοφ εαυτοφ και  τθν επικράτθςθ αρνθτικϊν επικετικϊν προςδιοριςμϊν για τουσ 

άλλουσ.  
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Κεφάλαιο τέταρτο: Μεθοδολογία 

4.1. Παρουςίαςη μεθοδολογικού εργαλείου 

Κα ακολουκιςουμε τθν ποιοτικι ανάλυςθ περιεχομζνου. Θ μζκοδοσ αυτι 

ανάγεται χρονικά ςτισ τελευταίεσ δεκαετίεσ του 20ου αιϊνα κι εντάςςεται ςτθν 

ευρφτερθ προςπάκεια που ζχει καταβλθκεί ςτο χϊρο των κοινωνικϊν επιςτθμϊν 

για τθ δθμιουργία εναλλακτικϊν αντικετικιςτικϊν  ερευνθτικϊν ποιοτικϊν 

παραδειγμάτων, τα οποία υπάγονται ςτον όρο «ποιοτικι ζρευνα», ζναντι των 

ποςοτικϊν που αναπτφχκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ κετικιςτικισ προςζγγιςθσ τθσ 

κοινωνικισ επιςτιμθσ.  

  Θ ποιοτικι ζρευνα, που ζχει εφαρμοςτεί τόςο ςτον αγγλοςαξωνικό χϊρο 

όςο και ςτθν κεντρικι Ευρϊπθ,  πζραςε από διάφορεσ φάςεισ εξζλιξθσ παγκοςμίωσ, 

παρουςίαςε διαφορετικζσ ερευνθτικζσ τάςεισ, οι οποίεσ διαφοροποιοφνται όςον 

αφορά ςτισ κεωρθτικζσ παραδοχζσ τουσ, το αντικείμενό τουσ και τθ μεκοδολογικι 

τθσ εςτίαςθ. Κατά τα τελευταία χρόνια ςθμαντικι επίδραςθ ζχει δεχτεί από τθν 

ερμθνευτικι αλλθλεπίδραςθ, το μετα-δομιςμό, τισ ςπουδζσ εργαςίασ, τισ 

υποκειμενικζσ κεωρίεσ, τθ γλωςςικι ψυχολογία, τθ κεωρία των κοινωνικϊν 

αναπαραςτάςεων αλλά και από τισ πολιτιςμικζσ ςπουδζσ ( Frow  & Morris, 2000), 

τθν κριτικι κεωρία ( Habermas 1971, 1983, 1991, 1993, 2003, Agger 1998, Kincheloe 

& MacLaren 2000), τθ φεμινιςτικι  ζρευνα (Agger 1998, Olesen 2000), τισ 

ςεξουαλικζσ / ομοφυλοφιλικζσ ςπουδζσ ( Gamson 2000) και τθ μεταμοντζρνα 

κεωρία ( Agger 1998, Gamson 2000, Tierney 2000) ( Μπονίδθσ,  2004:81-82).  

 Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980, ο Γερμανόσ Ph. Mayring (1983, 1985, 

1988, 1993) ςυνζκεςε ζνα μεκοδολογικό παράδειγμα ποιοτικισ ανάλυςθσ 
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περιεχομζνου, φςτερα από τθ διαπίςτωςθ πωσ τα βιβλία μεκοδολογίασ των 

κοινωνικϊν επιςτθμϊν ςτεροφνταν ενόσ  ςυςτθματικοφ, ςυνκετικοφ, 

μεκοδολογικοφ εργαλείου για τθν ανάλυςθ ποιοτικοφ υλικοφ βάςει ςαφϊν 

ερμθνευτικϊν κανόνων. Επιπλζον, οι εν χριςει μζκοδοι ιταν ελλιπείσ: θ 

ερμθνευτικι αςαφισ κι αςυςτθματοποίθτθ, θ γλωςςολογικι ανάλυςθ κειμζνου 

μονομερισ και θ ανάλυςθ περιεχομζνου μόνο ποςοτικι ( Μπονίδθσ,  2004).  

  Το μεκοδολογικό αυτό εργαλείο περιλαμβάνει τα τρία ακόλουκα ερευνθτικά 

παραδείγματα ποιοτικισ προςζγγιςθσ του κειμζνου: 

1. Τθ ςυγκεφαλαίωςθ (Zusammenfassung), με τθν οποία επιχειρείται, μζςω 

μιασ αφαιρετικισ διαδικαςίασ που οδθγεί ςτθ μείωςθ του ερευνϊμενου 

υλικοφ, θ ανεφρεςθ των ουςιαςτικϊν μθνυμάτων του περιεχομζνου του και 

θ παραγωγι ενόσ προϊόντοσ, το οποίο κα παρζχει μια γενικι εικόνα του 

υλικοφ ( Μπονίδθσ, 2004: 99).   

2. Τθν εξιγθςθ (Explikation), θ οποία ζχει ωσ ςτόχο να διευρφνει τθν 

κατανόθςθ ςυγκεκριμζνων ςθμείων του κειμζνου ( εννοιϊν, προτάςεων κλπ) 

που δθμιουργοφν αοριςτία κι αμφιβολία, να τα διαφωτίςει και να τα 

αποςαφθνίςει, αντλϊντασ επιπρόςκετο υλικό από το ςυγκείμενο ( 

Μπονίδθσ, 2004: 99).   

 

3. Τθ δόμθςθ (Strukturieiung), θ οποία αποβλζπει ςτθν κατάδειξθ 

ςυγκεκριμζνων πτυχϊν του υλικοφ, ςτθν τοποκζτθςθ μιασ διατομισ ςτο 

υλικό και ςτθν αξιολόγθςθ του υλικοφ βάςει οριςμζνων κριτθρίων ( 

Μπονίδθσ, 2004: 99).   

 

Στθν παροφςα ζρευνα κα χρθςιμοποιιςουμε το παράδειγμα τθσ 

ςυγκεφαλαίωςθσ.  Θ πορεία τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ ζχει ωσ εξισ: 

Καθοριςμόσ του υπό έρευνα υλικού 
 

Ανάλυςη των ςυνθηκών κάτω από τισ οποίεσ διαμορφώθηκε το υλικό 
 

Τυπικά χαρακτηριςτικά του υλικού 
 

Κατεύθυνςη τησ ανάλυςησ 
 

Ερωτήματα βάςει ενόσ θεωρητικού πλαιςίου 
 

Καθοριςμόσ των τεχνικών ανάλυςησ κι επιλογή του παραδείγματοσ 
με το οποίο θα γίνει η έρευνα. 

 
Σύςτημα κατηγοριών – αποδελτίωςη 
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Ανάλυςη βάςει του ςυςτήματοσ κατηγοριών. Επιλογή του 
παραδείγματοσ ανάλυςησ: ςυγκεφαλαίωςη ή εξήγηςη η δόμηςη ή 

παράδειγμα ςύζευξησ 
 

Επανεξέταςη του ςυςτήματοσ κατηγοριών βάςει τησ θεωρίασ και του 
υλικού 

 
Ερμηνεία των δεδομένων ςτην κατεύθυνςη των βαςικών 

ερωτημάτων 
 

 

 

4.2. Καθοριςμόσ και παρουςίαςη του υπό έρευνα υλικού: Ζρευνα βιβλίων 

υπό το πρίςμα τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ.  

Τα ανκολόγια κείμενα είναι γνωςτά από τθν αρχαιότθτα ωσ «Ανκολογίεσ». Στθν 

Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά ανκολόγιο το 1975 

για τισ 2 τελευταίεσ τάξεισ κι ακολοφκθςαν άλλα 2 τεφχθ για τισ υπόλοιπεσ (1976-

1978) με επόπτεσ τθσ ςυντακτικισ επιτροπισ το Μ.Δ. Σταςινόπουλο και το Γ.Ρ. 

Σαββίδθ. Τα νζα ανκολόγια προζκυψαν από τθν ανάγκθ αναβάκμιςθσ και 

βελτίωςθσ των ςχολικϊν εγχειριδίων.  Αρχικά (2001) γράφτθκε το ανκολόγιο: « Με 

λογιςμό κι όνειρο» για τθν Ε’ και ΣΤ’ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου, ενϊ αργότερα 

(2006) τα δφο τεφχθ « Δελφίνι» και « Το ςκολειό του κόςμου» για τισ τάξεισ Α’-Β’ και 

Γ’-Δ’ αντίςτοιχα. Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία κα αςχολθκοφμε με τθν ανάλυςθ 

περιεχομζνου και των τριϊν τευχϊν.  

Θ επιλογι αυτϊν των βιβλίων ζγινε για διάφορουσ λόγουσ: 

 Καταρχιν, τα ανκολόγια είναι ςυλλογζσ λογοτεχνικϊν κειμζνων και θ 

λογοτεχνία κεωρείται πωσ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαπολιτιςμικι 

εκπαίδευςθ, κακϊσ  είναι φορζασ οριςμϊν τθσ κουλτοφρασ, τθσ κοινωνίασ, 

των μζςων επικοινωνίασ, είναι ο χϊροσ, όπου το άτομο αναπτφςςεται θκικά, 

πολιτικά, κοινωνικά (Kress, 1994). 

 Θ διαπολιτιςμικότθτα, ωσ αναγνϊριςθ τθσ ετερότθτασ και τθσ διαφοράσ, 

αποτελεί ζννοια που διατρζχει τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ, κακϊσ το 

λογοτεχνικό κείμενο αποτελεί ζνα ςφνκετο και πολφπλευρο πολιτιςμικό 

τοπίο, τον τόπο μιασ κοινωνικά, πολιτιςμικά και ψυχολογικά 

διαμεςολαβθμζνθσ ερμθνείασ. Θ πολιτιςμικι και θ όποια προςωπικι 

υποδομι (γνϊςθ, δεξιότθτα) των μακθτϊν χρθςιμοποιείται ςτθ διδαςκαλία 

για τθν καλλιζργεια του κριτικοφ πολιτιςμικοφ γραμματιςμοφ. 

(Αποςτολίδου,  Καπλάνθ,  Χοντολίδου,  2000: 155). 
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 Συγκαταλζγονται μεταξφ των φρονθματιςτικϊν μακθμάτων , οπότε είναι 

δυνατόν μζςα από τα περιεχόμενά τουσ να καλλιεργοφνται ςτουσ μακθτζσ 

και τισ μακιτριεσ ςτάςεισ, προκαταλιψεισ και εικόνεσ για τουσ άλλουσ. 

 Διδάςκονται ςε όλεσ τισ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου, καλφπτοντασ ςτισ 

περιςςότερεσ τάξεισ περίπου το 13.79% των ωρϊν που αναλογοφν ςτθ  

διδαςκαλία του γλωςςικοφ μακιματοσ. Στθν Α Τάξθ, καλφπτει το 9.57%.    

 

4.3. Καθοριςμόσ των ςυνθηκών κάτω από τισ οποίεσ διαμορφώθηκε το 

υλικό 

Το αίτθμα για μεταρρφκμιςθ των μορφωτικϊν αγακϊν, οι προβλθματιςμοί 

για τθν φπαρξθ ςχολικϊν εγχειριδίων, που εφαρμόηονταν ςτθν εκπαίδευςθ ιδθ από 

τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του’ 80, οι πολυπολιτιςμικζσ κοινωνίεσ, θ μεγάλθ αφξθςθ 

του αρικμοφ των αλλοδαπϊν μακθτϊν, τα ερευνθτικά δεδομζνα, οι διεκνείσ τάςεισ 

κι εξελίξεισ, αλλά και θ ανάλθψθ τθσ εξουςίασ από πολιτικζσ δυνάμεισ που είχαν 

υποςχεκεί ςτισ προεκλογικζσ τουσ διακθρφξεισ τθ βελτίωςθ των εκπαιδευτικϊν 

πραγμάτων, αποτελοφν μερικοφσ από τουσ βαςικότερουσ παράγοντεσ για τθ 

ςφνταξθ των νζων ΔΕΡΡΣ και ΑΡΣ και τθ ςυγγραφι των νζων ςχολικϊν εγχειριδίων.  

Τα ΔΕΡΡΣ και τα ςχετικά ΑΡΣ είναι απόρροια τθσ ανακεϊρθςθσ-βελτίωςθσ 

τθσ αρχικισ πρόταςθσ του Ρ.Λ. τόςο από τθν εςωτερικι αξιολόγθςθ όςο και από τθν 

ανατροφοδότθςθ που προιλκε από τισ παρατθριςεισ τθσ εκπαιδευτικισ 

κοινότθτασ. Οι εν λόγω παρατθριςεισ προζκυψαν από το διάλογο του ΥΡΕΡΚ δια 

του Ρ.Λ. με τουσ μαχόμενουσ εκπαιδευτικοφσ, τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ και τισ 

επιςτθμονικζσ ενϊςεισ με βάςθ τθν επίςθμθ πρόταςθ του ΥΡΕΡΚ  ( ΦΕΚ 

1366/τ.Β/18-10-2001, 1373/τ.Β/18-10-2001, 1374/τ.Β/18-10-2001, 1375/τ.Β/18-10-

2001, 1376/τ.Β/18-10-2001). Θ όλθ προςπάκεια, όπωσ αναφζρεται από τον τότε  

πρόεδρο του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, κο Αλαχιϊτθ, είναι αποτζλεςμα 

πολφμθνθσ, κοπιαςτικισ και ςυνεργατικισ προςπάκειασ του ςυνόλου ςχεδόν των 

μελϊν του προςωπικοφ του Ρ.Λ. Κερμζσ ευχαριςτίεσ εκφράηονται και ςτον τότε 

Υπουργό Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, κφριο Ευκυμίου, ο οποίοσ ςυνζβαλε 

ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ προςπάκειασ για μια καλφτερθ ποιοτικι εκπαίδευςθ 

(Ειςαγωγικό ςθμείωμα του προζδρου του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου για τα νζα 

ΔΕΡΡΣ – ΑΡΣ).    

Θ πρόβλεψθ ιταν μακροπρόκεςμθ και ςυςτθματικι από τα Ρρογράμματα 

Σπουδϊν και τισ προδιαγραφζσ μζχρι και τισ λεπτομζρειεσ. Ρροθγικθκε προεργαςία 

δζκα (10) ετϊν, από τθν αρχικι εκπόνθςθ του Ενιαίου Ρλαιςίου Ρρογράμματοσ 

Σπουδϊν (ΕΡΡΣ) το 1996. Βάςει αυτοφ του Ρρογράμματοσ, ςυντάχκθκε το 

Διακεματικό Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ) και το αντίςτοιχο Αναλυτικό 

Ρρόγραμμα Σπουδϊν, (ΑΡΣ) όπωσ διαμορφϊκθκαν τελικά ςτο ιςχφον ΦΕΚ (303/13-
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3-2003). Ο διαγωνιςμόσ που προκθρφχκθκε το 2003 για τθν εκπόνθςθ του 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ διεξιχκθ βάςει των προδιαγραφϊν που προβλζπει το 

Αναλυτικό Ρρόγραμμα. Ο διαγωνιςμόσ ξεκίνθςε με τθν προκιρυξθ του 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ςφμφωνα με τθν οποία κατατζκθκαν «δείγματα γραφισ» για 

τα διδακτικά πακζτα διδαςκαλίασ γλϊςςασ και λογοτεχνίασ, τθ γραμματικι, τα 

λεξικά και τα λογιςμικά -ςυνολικά δεκατζςςερα (14) «υποζργα». Τα δείγματα 

γραφισ αξιολογικθκαν βάςει ςυγκεκριμζνων κριτθρίων από ςαράντα δφο (42) 

εξωτερικοφσ κριτζσ, οι οποίοι εργάςτθκαν και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυγγραφισ, 

ςε ςϊματα τριμελϊν επιτροπϊν. Συνολικά: από τθν αρχι τθσ ςυγγραφισ 

εργάςτθκαν εκατόν ζντεκα (111) εκπαιδευτικοί όλων των βακμίδων, για τρία χρόνια 

( Μπερερισ, Ραπαρίηοσ, 2009). 

Οι γενικζσ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ, πάνω ςτισ οποίεσ βαςίςτθκαν τα νζα 

αναλυτικά προγράμματα είναι:  

 Θ παροχι γενικισ παιδείασ 

 Θ καλλιζργεια των δεξιοτιτων του μακθτι και θ ανάδειξθ των 

ενδιαφερόντων του 

 Θ εξαςφάλιςθ των ίςων ευκαιριϊν και δυνατοτιτων μάκθςθσ για όλουσ 

τουσ μακθτζσ 

 Θ ενίςχυςθ τθσ πολιτιςμικισ και γλωςςικισ ταυτότθτασ ςτο πλαίςιο μιασ 

πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ 

 Θ ευαιςκθτοποίθςθ για τθν αναγκαιότθτα προςταςίασ του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ και θ υιοκζτθςθ ανάλογων προτφπων ςυμπεριφοράσ 

 Θ προετοιμαςία για τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν 

πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ 

 Θ φυςικι, ψυχικι και κοινωνικι ανάπτυξθ και 

 Θ ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα ανκρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόςμιασ 

ειρινθσ και θ διαςφάλιςθ τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ. 

Οι παραπάνω αρχζσ αποτζλεςαν το κεωρθτικό υπόβακρο  για τθ ςυγγραφι των 

νζων ςχολικϊν εγχειριδίων, τα οποία διαφοροποιοφνται ςθμαντικά από τα 

προθγοφμενα. Αποκτοφν μια διακεματικι,  διαπολιτιςμικι κατεφκυνςθ. Αρχικά, 

ειςάγονται  καινοτόμεσ δράςεισ –προγράμματα, που προάγουν  μια νζα προςζγγιςθ 

ςτον τρόπο διδαςκαλίασ (π.χ. Ευζλικτθ Ηϊνθ), ενϊ τθ ςχολικι χρονιά 2006-2007 

ειςάγονται  30 νζα βιβλία ςτο δθμοτικό ςχολείο, ενϊ τα επόμενα  χρόνια (2007-

2009) αλλάηουν 52. Επιπλζον, αλλάηουν οι ςτόχοι και οι ςκοποί των μακθμάτων. 

Στο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ, αναφορικά με τθ λογοτεχνία, αναφζρεται πωσ  τα κείμενα τθσ 

λογοτεχνίασ παρζχουν διάφορεσ οπτικζσ και ερμθνείεσ του κόςμου, εμπλουτίηουν 

τθν αντίλθψθ των μακθτϊν για τον κόςμο, διευρφνουν τον ορίηοντα των εμπειριϊν 

τουσ, ευνοοφν τθν κατανόθςθ τθσ διαφορετικότθτασ και τθν ανάπτυξθ τθσ 
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ανεκτικότθτασ κι αποτελοφν  δίαυλο επικοινωνίασ ςτθν ευρωπαϊκι και τθν 

παγκόςμια κοινότθτα.  

Στουσ άξονεσ, γενικοφσ ςτόχουσ και τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ διακεματικισ 

προςζγγιςθσ αναφζρεται πωσ οι μακθτζσ μζςω τθσ λογοτεχνίασ γνωρίηουν 

δειγματικά κείμενα τθσ βαλκανικισ, μεςογειακισ και παγκόςμιασ λογοτεχνίασ. Ωσ 

ειδικοί ςκοποί του μακιματοσ αναφζρονται θ ειδικι κζςθ που κατζχει θ γλϊςςα 

γενικά ςτον πολιτιςμό ενόσ λαοφ,  θ ανάγκθ να ζρκει ο μακθτισ ςε επαφι με 

γλωςςικισ υφισ πολιτιςμικά ςτοιχεία άλλων λαϊν, θ ανάπτυξθ τθσ εκτίμθςθσ και 

του ςεβαςμοφ αλλά και τθσ αρμονικισ ςυμβίωςθσ με αλλόγλωςςουσ. 

Αναφορικά με τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ςτισ δυο πρϊτεσ τάξεισ του 

δθμοτικοφ ςχολείου αναφζρεται ςτισ ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ: αφιγθςθ από το 

δάςκαλο κειμζνων των κυριότερων εκπροςϊπων τθσ ελλθνικισ παιδαγωγικισ 

λογοτεχνίασ κακϊσ και παραμυκιϊν άλλων λαϊν (π.χ. παραμφκια βαλκανικϊν 

λαϊν, παραμφκια από τθν Ευρϊπθ και τθν Αςία). 

Για τισ υπόλοιπεσ  τάξεισ (Γ, Δ, Ε και ΣΤ) ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι είναι ίδιοι. Ωσ 

ςκοπόσ ορίηεται θ ςταδιακι εξοικείωςθ των μεγαλφτερων τάξεων με τθν εκνικι 

αλλά και τθν παγκόςμια λογοτεχνία και ωσ ςτόχοσ να γνωρίςουν οι μακθτζσ 

δειγματικά κείμενα βαλκανικισ και παγκόςμιασ λογοτεχνίασ. 

Τα λογοτεχνικά κείμενα που επιλζχκθκαν από τθ ςυγγραφικι ομάδα, 

προτείνονται ωσ αφορμζσ για τθν απόκτθςθ γνϊςεων, προβλθματιςμϊν, 

ζμπνευςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ ςε πανανκρϊπινα κζματα και δθμιουργικισ 

ζκφραςθσ. Ζμφαςθ δόκθκε ςτθν παιδικι λογοτεχνία των τελευταίων 30 ετϊν για 2 

κυρίωσ λόγουσ: γιατί αυτι θ περίοδοσ χαρακτθρίηεται ωσ θ πλζον δθμιουργικι κατά 

τθν οποία οι ςυγγραφείσ απευκφνονται ςυνειδθτά ςτα παιδιά και τα κείμενα ζχουν 

ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τα παιδιά, κακϊσ εκφράηουν ςφγχρονουσ 

προβλθματιςμοφσ και επίκαιρα κζματα. Τα κείμενα τθσ λαϊκισ παράδοςθσ, τθσ 

μυκολογίασ, τθσ ελλθνικισ γραμματείασ κατζχουν ζνα αναλογικό ποςοςτό, ϊςτε να 

εξυπθρετοφν τθ γνωριμία με τθ λαϊκι κουλτοφρα, τθ  ιςτορία και τθν αντίλθψθ τθσ 

ςπουδαιότθτασ και διαχρονικότθτασ του ςτοιχείου τθσ ελλθνικότθτασ. Θ παράδοςθ 

αντιμετωπίςτθκε όχι ςτατικά αλλά ςε  μια ιςτορικι προοπτικι, ωσ ζνα παράγοντασ 

ςυγχϊνευςθσ και ςυγκεραςμοφ διάφορων μεταβλθτϊν και ωσ αποκικθ μόνιμων 

και ςτακερϊν ςτοιχείων ςτθ μακρά διάρκειά τθσ. Θ παρουςία μεταφραςμζνων 

ζργων οδθγεί ςτθ γνωριμία τθσ ξζνθσ λογοτεχνίασ με τθν εγχϊρια και τισ επιρροζσ 

και τουσ κοινοφσ προβλθματιςμοφσ δθμιουργϊν και αναγνωςτϊν (Βιβλίο Δαςκάλου 

για το πρϊτο τεφχοσ: 8).  

Γενικότερα λιφκθκε μζριμνα, ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν κείμενα ςχετικά με τθν 

οικολογία, τθν παράδοςθ, τθν ιςτορία, τα προβλιματα του ςφγχρονου ανκρϊπου, 

κζματα δθλαδι, τα οποία το παιδί δεν επιτρζπεται να αγνοεί.  
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Τα νζα ςχολικά εγχειρίδια γενικά ζχουν τφχει ευρείασ αποδοχισ. Κεωροφνται  

πωσ ζχουν εναρμονιςτεί πλιρωσ με το πρόςφατο Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ 

Σπουδϊν. Οι διάφορεσ κριτικζσ δίνουν ζμφαςθ ςτθ πλοφςια και προςεγμζνθ 

εικονογράφθςι του, ςτουσ υπζροχουσ πίνακεσ ηωγραφικισ, τισ βινιζτεσ, τισ 

ςκιάςεισ, τισ φωτοςκιάςεισ, τα περιγράμματα και τθ χριςθ διάφορων 

γραμματοςειρϊν. Κετικι εικόνα υπάρχει και για τισ ενότθτεσ που περιλαμβάνονται, 

αφοφ καλφπτουν ςθμαντικά ηθτιματα για τθν εποχι μασ, που άπτονται του 

ενδιαφζροντοσ τόςο των μικρϊν παιδιϊν όςο και των μεγάλων. Μζςα από τα 

κείμενα αυτά, ο μακθτισ ςυνειδθτοποιεί τθν ανάγκθ διαμόρφωςθσ πολλαπλϊν 

ταυτοτιτων: τθσ τοπικισ, τθσ εκνικισ, τθσ ευρωπαϊκισ και τθσ διεκνικισ. Ζτςι, ο 

μακθτισ μπορεί να γίνει πολίτθσ ανοικτϊν οριηόντων που κα είναι ςε κζςθ να 

καταλαβαίνει το ςυνάνκρωπό του ςε κάκε γωνιά τθσ γθσ. Τζλοσ, μεγάλθ προςφορά 

των νζων εγχειριδίων κεωρείται ότι αναδεικνφει τον κοινωνικό ρόλο τθσ 

λογοτεχνίασ και τθ ηωοποιό επίδραςθ που μπορεί να αςκιςει ςτθν παιδικι ψυχι 

(Χαραλαμπάκθσ, 2002). 

4.4.  Τυπικά χαρακτθριςτικά του υλικοφ 

Ανάδοχοσ του ζργου ςυγγραφισ των νζων ανκολογίων είναι οι εκδόςεισ 

Ρατάκθ, ενϊ τα βιβλία εκδόκθκαν από τον Οργανιςμό Εκδόςεωσ Διδακτικϊν 

Βιβλίων. 

Το  πρϊτο τεφχοσ ζχει 169 ςελίδεσ, το δεφτερο 183 και το τρίτο 302. Συνολικά 

καλφπτουν 654 ςελίδεσ. Τθ ςυγγραφικι ομάδα του πρϊτου τεφχουσ τθν απαρτίηουν 

θ Ταςοφλα Τςιλιμζνθ (Λζκτορασ του πανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ), ο Νικόλαοσ 

Γραίκοσ (εκπαιδευτικόσ), ο Λεωνίδασ Καίςαρθσ ( Εκπαιδευτικόσ) και θ Μάνια 

Καπλάνογλου ( Επίκ. Κακθγιτρια του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου). Οι κριτζσ-

αξιολογθτζσ είναι: ο Αλζξανδροσ Ακριτόπουλοσ (Λζκτορασ του πανεπιςτθμίου 

Κεςςαλίασ), ο Λωάννθσ Μπάκανοσ (Σχολικόσ Σφμβουλοσ), ο Θλίασ Αναγνϊςτου ( 

Σχολικόσ Σφμβουλοσ). Για τθ εικονογράφθςθ υπεφκυνθ είναι θ Βαςιλικι Λαμπίτςθ ( 

Σκιτςογράφοσ –Εικονογράφοσ). Το ανκολόγιο αυτό ζχει ςτο εξϊφυλλο τον τίτλο: « 

Το δελφίνι», ενϊ ςτο ειςαγωγικό ςθμείωμα τθσ ςυγγραφικισ ομάδασ που βρίςκεται 

ςτθ ςελίδα 9 αναφζρεται: « Κρατάσ ςτα χζρια ςου ζνα ανκολόγιο φανταςίασ, 

περιπζτειασ και χαράσ, που ελπίηουμε ςαν δελφίνι να ςε ταξιδζψει ςτον πολιτιςμό 

όλου του κόςμου».  

Το πρϊτο τεφχοσ απαρτίηεται από:  

α) τισ επιμζρουσ ενότθτεσ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν το κείμενο (πεηό ι ποίθμα), 

τθν εικονογράφθςθ και τισ δραςτθριότθτεσ β) τθ μικρι βιβλιοκικθ, που ουςιαςτικά 

παραπζμπει ςε άλλα ςχετικά λογοτεχνικά βιβλία γ) τισ  βιβλιογραφικζσ/μουςικζσ 

πλθροφορίεσ-εικόνεσ που δίνουν πλθροφορίεσ για το υλικό που χρθςιμοποιείται 

ςτο βιβλίο.  
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Ριο ςυγκεκριμζνα οι ενότθτεσ είναι:  

1.    Οικογζνεια: αποτελείται από 8 κείμενα και καλφπτει τισ ςελίδεσ 12-28. 

2. Σχολείο και παιδί: αποτελείται από 5 κείμενα και καλφπτει τισ ςελίδεσ 30-40. 

3. Κοινωνικι ηωι: 5 κείμενα (42-52). 

4. Φανταςία και περιπζτεια: 7 κείμενα (54-70). 

5. Ραιδί και φφςθ: 11 κείμενα (72-98). 

6. Ειρινθ και φιλία: 4 κείμενα (100-108). 

7. Κρθςκευτικι ηωι: 7 κείμενα (110-120). 

8. Από τθν ελλθνικι ιςτορία: 4 κείμενα (122-130). 

9. Θ πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά: 6 κείμενα (132-146). 

10. Θ τεχνολογία ςτθ ηωι μου: 5 κείμενα (148-156) 

Το δεφτερο τεφχοσ, που απευκφνεται ςτθν τρίτθ και τζταρτθ τάξθ, ζχει τίτλο: « 

Στο ςχολειό του Κόςμου» και υπεφκυνοι για τθ ςυγγραφι του είναι θ Άντα Κατςίκθ- 

Γκίβαλου ( Κακθγιτρια του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν), ο Γιάννθσ Ραπαδάτοσ ( 

Σχολικόσ Σφμβουλοσ), θ Βίκυ Ράτςιου ( Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια του 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν), ο Δθμιτρθσ Ρολίτθσ ( Εκπαιδευτικόσ) και ο Κεοδόςθσ 

Ρυλαρινόσ ( Λζκτορασ του Λονίου Ρανεπιςτθμίου). Για τθν εικονογράφθςθ 

υπεφκυνθ είναι θ Διατςζντα Ραρίςθ ( Σκιτςογράφοσ-εικονογράφοσ).  

 Αυτό αποτελείται από: 

 α) τισ επιμζρουσ ενότθτεσ, που περιλαμβάνουν τα κείμενα ( πεηά ι ποιιματα), τισ 

δραςτθριότθτεσ, τθν εικονογράφθςθ, βιογραφικά ςθμειϊματα των ςυγγραφζων 

και τισ προτάςεισ για διάβαςμα άλλων βιβλίων ςχετικϊν με το κζμα που 

πραγματεφεται το εκάςτοτε κείμενο β)το βιβλιογραφικό ςθμείωμα και γ) το 

υπόμνθμα εικόνων. 

Οι ενότθτεσ είναι: 

1. Κείμενα για τθ φφςθ και τθν οικολογία (ςελίδεσ 10-32). 

2. Κείμενα για τθν οικογζνεια (ςελίδεσ 34 -44) 

3. Κείμενα για τθν παράδοςθ (ςελίδεσ 46-66) 

4. Κείμενα για τθ κρθςκεία (ςελίδεσ 68-82) 

5. Κείμενα από τθν ιςτορία (ςελίδεσ 84-120) 

6. Κείμενα για τθν υγεία και τον ακλθτιςμό (ςελίδεσ 122-150) 

7. Κείμενα για τθν κοινωνία (ςελίδεσ 152-164) 

8. Κείμενα για τθν τεχνολογία και τθν επιςτθμονικι φανταςία (ςελίδεσ 166-

180) 

Το τρίτο τεφχοσ, που είναι για τισ δυο τελευταίεσ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου 

ζχει γραφτεί από τουσ Άννα Κατςίκθ- Γκίβαλου ( Κακθγιτρια Ρανεπιςτθμίου 
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Ακθνϊν), τθν Τηίνα Καλογιρου ( Λζκτορασ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν), το Γιάννθ 

Ραπαδάτο (Σχολικό Σφμβουλο), τθ Στζλλα Ρρωτονοταρίου ( δαςκάλα)και το 

Κεοδόςθ Ρυλαρινό  (Λζκτορασ του Λονίου Ρανεπιςτθμίου).  Τθν καλλιτεχνικι 

επιμζλεια, τα γραφικά και τθν θλεκτρονικι ςελιδοποίθςθ ανζλαβε θ Βαςιλικι 

Μπεκφρα. 

Απαρτίηεται από: α) τισ επιμζρουσ ενότθτεσ που περιλαμβάνουν τα κείμενα 

(πεηά ι ποιιματα), τισ ερωτιςεισ-δραςτθριότθτεσ και τα βιογραφικά ςθμειϊματα 

των ςυγγραφζων, τθν εικονογράφθςθ β) τισ βιογραφικζσ πλθροφορίεσ και τισ 

προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ και γ) το ευρετιριο δφςκολων όρων και εννοιϊν. Οι 

ενότθτεσ αυτοφ του τεφχουσ είναι: 

1. Εμείσ και θ φφςθ (ςελίδεσ 13-42) 

2. Κοινωνικι ηωι ( ςελίδεσ 44-73) 

3. Θ οικογζνειά μασ ( ςελίδεσ 77-101) 

4. Σχολείο και παιδί ( ςελίδεσ 105-122) 

5. Τα παιδικά χρόνια ( ςελίδεσ 125-138) 

6. Ανκρϊπινοι χαρακτιρεσ (ςελίδεσ 141-158) 

7. Κρθςκευτικι ηωι ( ςελίδεσ 161-180) 

8. Γεγονότα από τθν ελλθνικι ιςτορία ( ςελίδεσ 183-225) 

9. Λαϊκι παράδοςθ και πολιτιςμόσ ( ςελίδεσ 229-239) 

10. Ειρινθ και φιλία ( ςελίδεσ 243 -258) 

11. Φανταςία και περιπζτεια (ςελίδεσ 261-282) 

 

Τα κείμενα που ανκολογοφνται είναι αποςπάςματα ζργων ι διθγιματα 

λογοτεχνϊν. Τα κείμενα αυτά, ωςτόςο, δε διδάςκονται ςτο ςφνολό τουσ, κακϊσ θ 

διδαςκαλία κειμζνων από τα ανκολόγια κείμενα καλφπτει το 13.79 % του 

ωρολογίου προγράμματοσ και ςε μεγάλο βακμό θ επιλογι των κειμζνων εξαρτάται 

από τον εκπαιδευτικό.  

Τα  κείμενα του πρϊτου τεφχουσ είναι ςυνολικά είναι 62. Από αυτά, τα  54 είναι 

Ελλινων ςυγγραφζων, τα 6 είναι ξζνων ςυγγραφζων (Τηιάνι οντάρι – Λταλόσ, 

Ντζμπι Γκλιόρι – Σκωτςζηοσ, Κλοντ Γκοφτμαν – Γάλλοσ,  Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερφ -  

Γάλλοσ, Άμυ Μακ Ντόναλντ – Βρετανίδα, Οβίδιοσ – Λατίνοσ) και τα 3 ξζνθσ 

προζλευςθσ ( 1 γαλλικό παραμφκι, 1 από τθ Μζςθ Ανατολι, 1 λαϊκόσ μφκοσ από τθν 

Κφπρο). Θ αναλογία των ξζνων κειμζνων ζναντι των ελλθνικϊν είναι 9/62, δθλαδι 

αποτελοφν το 14.51% του ςυνόλου των κειμζνων.  
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Στο 2ο τεφχοσ υπάρχουν ςυνολικά 59 κείμενα, από τα οποία τα 14 είναι ξζνων 

ςυγγραφζων ι ξζνθσ προζλευςθσ. Οι ξζνοι ςυγγραφείσ είναι: Λεό Μπουςκάλια - 

Αμερικανόσ, Νταϊάν Σζλντον - Αγγλίδα, όαλντ Νταλ - Άγγλοσ, Μερςζ Κόμπανυ - 

Λςπανόσ, οφντο Μόριτσ - Σλοβάκοσ, αμπιντρανάκ Ταγκόρ - Λνδόσ, Τηιάνι οντάρι - 

Λταλόσ, Ναηίμ Χικμζτ - Τοφρκοσ, Λοφλιοσ Βερν - Γάλλοσ, Ντιντιζ Λεβφ - Γάλλοσ, 

Χαραλαμπίδθσ Κυριάκοσ - Κφπριοσ. Υπάρχουν δθλαδι 2 Άγγλων, 1 Αμερικανοφ, 2 

Γάλλων, 1 Λςπανοφ, 1 Λνδοφ, 1 Τοφρκου, 1 Σλοβάκου, 1 Λταλοφ, 1 Κφπριου. Επιπλζον, 

υπάρχει 1 παραμφκι από τθν Καλαβρία, ςτο κείμενο με τισ παροιμίεσ αναφζρονται 

1 ουγγρικι και 1 βουλγάρικθ. Θ αναλογία των ξζνων κειμζνων ζναντι των ελλθνικϊν 

είναι 22%. 

 

Στο 3ο τεφχοσ υπάρχουν ςυνολικά 93 κείμενα, εκ των οποίων τα 16 είναι 

ξζνων ςυγγραφζων. Οι ξζνοι ςυγγραφείσ αντιπροςωπεφονται ςε ποςοςτό 17.20% 

και  είναι: Τςου Τςεν Ράι (Κινζηοσ), Τηακ Λόντον ( Αμερικανόσ), Τηιάννι οντάρι 

(Λταλόσ), όαλντ Νταλ (Άγγλοσ), άντγιαρντ Κίπλινγκ (Άγγλοσ), Ναηίμ Χικμζτ ( 

Τοφρκοσ), Ηαν Ηακ Σεμπζ ( Γάλλοσ), Φιλίπ Μπαρμπϊ ( Γάλλοσ), Μιςζλ Τουρνιζ 

(Γάλλοσ), Ηακ Λε Γκοφ ( Γάλλοσ), Αλμπζρ Ουντερηό (Γάλλοσ), Ντιμίτερ Λνκιόφ 

(Βοφλγαροσ), Χανσ Κρίςτιαν Άντερςεν (Δανόσ),  Φεντερίκο Γκαρκία Λόρκα (Λςπανόσ), 

Φερεχντοφν  Φαριάντ (Ρζρςθσ), Ροταμίτθσ Δθμιτρθσ ( Κφπριοσ). Ζχουμε δθλαδι 1 

Κινζηο, 1 Αμερικανό, 1 Λταλό, 1 Λςπανό, 1 Δανό, 1 Βοφλγαρο, 1 Ρζρςθ, 1 Τοφρκο, 1 

Κφπριο, 2 Άγγλουσ και  5 Γάλλουσ.  
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Συνολικά, και από τα 3 τεφχθ προκφπτει πωσ ςτο ςφνολο των 214  κειμζνων  τα 

175 είναι Ελλινων ςυγγραφζων ι ελλθνικισ προζλευςθσ (81.77%), ενϊ μόνο τα 39 

είναι ξζνων ςυγγραφζων ι ξζνθσ προζλευςθσ (18.22%). Υποαντιπροςωπεφεται, 

ςυνεπϊσ, θ ξζνθ λογοτεχνία. Βζβαια, οφείλουμε να ποφμε πωσ ςτα παλιά 

ανκολόγια δεν υπιρχε κανζνα κείμενο ξζνου ςυγγραφζα. 

 

Αναφορικά με τθν προζλευςθ των ξζνων κειμζνων / ςυγγραφζων 

διαπιςτϊνουμε πωσ  υπάρχουν εκπρόςωποι από διαφορετικζσ χϊρεσ και 

πολιτιςμοφσ ςε άνιςθ αναλογία. Τα περιςςότερα ξζνα κείμενα είναι  Γαλλικά (10),  

αγγλικά (6)   ιταλικά ( 5). 
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Θ  «ελλθνικι λογοτεχνία» των ανκολογίων   περιλαμβάνει: 

1. Δθμιουργοφσ του αρχαίου ελλθνικοφ και ελλθνιςτικοφ λόγου με 

αποςπάςματα ζργων τουσ, του αρχαϊκοφ μυκιςτοριματοσ (Αίςωποσ), του 

ζπουσ ( Πμθροσ), τθσ τραγωδίασ ( Αιςχφλοσ, Σοφοκλισ), τθσ ιςτοριογραφίασ 

(Θρόδοτοσ, Κουκυδίδθσ), τθσ δεφτερθσ ςοφιςτικισ ( Λουκιανόσ) και του 

κρθςκευτικοφ λόγου ( Απόςτολοσ Ραφλοσ). 

2.  Αγωνιςτζσ του απελευκερωτικοφ αγϊνα (Μακρυγιάννθσ, Κολοκοτρϊνθσ).  

3. Εκπροςϊπουσ τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ και τθσ  νεότερθσ και 

ςφγχρονθσ παιδικισ λογοτεχνίασ ( Ραλαμάσ, Ελφτθσ, Βάρναλθσ, Λαςκαράτοσ, 

Βρεττάκοσ, Λουντζμθσ, Σαμαράκθσ, Καβάφθσ, Εμπειρίκοσ, Ράλλθσ, 

Ξενόπουλοσ, Ουράνθσ, Κάλβοσ, Ηζθ, ίτςοσ, Ρολζμθσ, Κορνάροσ, Φραγκιά, 

Γουμενοποφλου, Δζλτα, Καλαπίδασ, Καρκαίου, Δαράκθ, Κανάκθσ, Αρανίτου, 

Μαντουβάλου, Κρόκοσ, Αλεξίου, Θλιόπουλοσ, Σουρζλθ, Φακίνου, Βαρελλά, 

Τςιμικάλθ, Μανκόπουλοσ, Χατηθχάννα, Χορτιάτθ, Ρζτροβιτσ- 

Ανδρουτςοποφλου, Μαρίνοσ, , Ράλλθσ, Ραπαντωνίου, Σαρρι,  

Σταςινόπουλοσ, Τριβιηάσ). 

Ωσ προσ τθν εικονογράφθςθ του 1ου τεφχουσ, διαπιςτϊνουμε πωσ είναι 

ελλθνοκεντρικι. Ριο ςυγκεκριμζνα: μόνο  4/41 υπογεγραμμζνουσ και με τίτλο ι 

μόνο με τίτλο πίνακεσ είναι  ξζνθσ προζλευςθσ ( Αλεξάντρ – Μαρί Κολζν, Μαρκ 

Μπράουν, Αντόνιο Σεγκουί, B. Peter), ενϊ οι 37 είναι ελλθνικοί. Επίςθσ, υπάρχουν 8 

ελλθνικζσ φωτογραφίεσ, 2 ελλθνικά κεντιματα, 3 εικόνεσ από ελλθνικά μουςικά 

όργανα, 1 χάρτθσ τθσ Ελλάδασ, 2 γραμματόςθμα με ελλθνικι ςθμαία και 1 με 

ςθμαίεσ χωρϊν τθσ Ε.Ε., 2 αφίςεσ για τον πόλεμο του 1940 και τζλοσ 3 φιγοφρεσ 

ςκιϊν. 

 Θ εικονογράφθςθ του 2ου τεφχουσ παρουςιάηει τα εξισ χαρακτθριςτικά: ςτο 

ςφνολο των 27 φωτογραφιϊν μόνο μια είναι από το βιβλίο «20.000 λεφγεσ κάτω 

από τθ κάλαςςα», του Λουλίου Βερν κι ζχει τον τίτλο « Σο Δάςοσ του νθςιοφ 

Κρζςπο». Πλεσ οι υπόλοιπεσ είναι ελλθνοκεντρικζσ. Ωσ προσ τουσ πίνακεσ, και οι 6 

που υπάρχουν είναι Ελλινων καλλιτεχνϊν ι ελλθνικισ κεματολογίασ.   

Ωσ προσ το 3ο τεφχοσ, υπάρχουν 40 πίνακεσ Ελλινων ηωγράφων, 5 

παραςτάςεισ από αρχαία ελλθνικά αγγεία, 2 ελλθνικζσ γελοιογραφίεσ (Κυρ, 

Μθτρόπουλου),  1 αφίςα με ελλθνικό περιεχόμενο, 6 φωτογραφίεσ ελλθνικισ 

κεματολογίασ, 4 Ελλινων ηωγράφων αλλά με ξζνο κζμα ( 2 λεπτομζρειεσ από το 

«Ηίμπερ Άλτα Υπαρχεία Λταλίασ» του Χατηθμιχαιλ και 2 ζργα του Φϊτθ Κόντογλου: 

« Ο οβινςόνασ Κροφςοσ» και « Αϊβαλιϊτεσ Καλαςςινοί, παλικάρια»), 3 

φωτογραφίεσ με διαφορετικό περιεχόμενο: 1 με τουσ τςιγγάνουσ και 2 για τθ 

Λευκωςία, 2 ηωγραφιζσ τθσ Μπεατρίξ Ρότερ, 1 λικογραφία με τθν «Καταςτροφι τθσ 
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Σμφρνθσ», 2 ςκίτςα του Γάλλου Ηαν Ηακ Σεμπζ, 28 πίνακεσ  ξζνων ηωγράφων ( 

Βίνςεντ Βαν Γκογκ,  Ρικάςο, ενουάρ, Ντα Βίντςι, Μαηάτςιο, εντόν, Μονζ, Ματίσ, 

Σμικ, Βυηαντινι Εικόνα από τθ Μόςχα, Σεηάν, κινζηικοσ δράκοσ, Λόχνερ, Μιχαιλ 

Άγγελου, Ντελακρουά).  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Κατεύθυνςη τησ ανάλυςησ 

Το μοντζλο επικοινωνίασ και οι κατευκφνςεισ τθσ ανάλυςθσ ςτθν ζρευνα των 

ςχολικϊν βιβλίων είναι το εξισ:  

 

Ροφ; 
(πθγι) 

 
 

Σχολικά 
βιβλία 

Γιατί; 
(διαδικαςία 

κωδικοποίθςθσ) 
 

Ραροχι 
πλθροφοριϊν, 
αναπαραγωγι 

ιδεολογίασ, 
κοινωνικοποίθςθ 

μακθτϊν/ 
μακθτριϊν 

Ρϊσ; 
(δίαυλοσ) 

 
 

Κείμενο & 
περικείμενο, 

αςκιςεισ 

Τι; Ρϊσ; 
(Μινυμα) 

 
 

Φανερό και 
λανκάνον 

περιεχόμενο 
κειμζνου/ 

περικείμενου 

Επίδραςθ; 
( διαδικαςία 

αποκωδικοποίθςθσ) 
 

Απόκτθςθ γνϊςεων, 
διακζςεων και 

ικανοτιτων, 
υιοκζτθςθ 

ςτερεοτφπων, 
διαμόρφωςθ 

ςτάςεων 

Σε ποιον; 
(δζκτθσ) 

 
 

Εκπαιδευτικόσ, 
μακθτισ 

μακιτρια 

 

 Θ διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ του περιεχομζνου δεν μπορεί να νοθκεί 

ανεξάρτθτα από τθν περιρρζουςα κοινωνικι ατμόςφαιρα, τον πομπό των 

μθνυμάτων και τον/τθν ερευνθτι/-τρια. Κατά τθν ανάλυςθ των ανκολογίων του 

δθμοτικοφ ςχολείου ωσ κατευκφνςεισ ανάλυςθσ ορίηονται ο πομπόσ, το κοινωνικό 

πλαίςιο μζςα ςτο οποίο λειτουργοφν και θ ομάδα αποδοχισ ( μακθτζσ /μακιτριεσ). 

Ωςτόςο, το πρόβλθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ ανάλυςθ είναι πωσ τα εν λόγω κείμενα 

ανάγονται ςε διαφορετικοφσ ςυγγραφείσ / πομποφσ και ςε ανόμοιο, περιςςότερο ι 

λιγότερο, μεταξφ τουσ χωρο-χρόνο, με ςυνακόλουκο τθν εμφάνιςθ άπειρων 

διαμεςολαβουςϊν ςυντεταγμζνων, των οποίων θ ςυνεξζταςθ κακίςταται αδφνατθ. 
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Ζτςι, κρίκθκε ςκόπιμο κατά τθν ανάλυςθ με κατεφκυνςθ και πομπό να 

εκλαμβάνονται ωσ πομπόσ οι ςυντάκτεσ του βιβλίων, εφόςον αυτοί ανκολόγθςαν 

τα κείμενα ςτα ερευνϊμενα βιβλία, βάςει ενδοχποκειμενικϊν και εξω- 

υποκειμενικϊν και ωσ κοινωνικά ςυγκείμενα να κεωρθκοφν το ςφγχρονο κοινωνικό- 

οικονομικό-πολιτιςτικό περιβάλλον τθσ Ελλάδασ, αφοφ τα κείμενα αυτά ξεκομμζνα 

από το πραγματικό τουσ περιβάλλον και λειτουργϊντασ ςτο ςφγχρονο ελλθνικό 

κοινωνικό πλαίςιο, αποκτοφν διαφορετικι ςθμειολογία και παράγουν διαφορετικά 

λογοτεχνικά φαινόμενα μζςα ςε ζνα νζο ιδεολογικό ςχθματιςμό (Μπονίδθσ, 2004: 

112-114). 

 

 

 

 

 

 

4.6. Ερευνητικά ερωτήματα 

Με βάςθ το κεωρθτικό πλαίςιο, τισ αρχζσ, τισ διαςτάςεισ, τισ προςεγγίςεισ τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, προκφπτουν τα παρακάτω ερευνθτικά ερωτιματα: 

1. Κα υπάρχουν ςτοιχεία υψθλισ διαπολιτιςμικότθτασ; 

2. Κα υπάρχουν ουδζτερεσ αναφορζσ ςτουσ «άλλουσ»; 

3. Κα παρουςιάηεται το εκνικό ςτοιχείο χωρίσ ακρότθτεσ και με ιπιο τρόπο; 

4. Το περιεχόμενο των κειμζνων κα ζχει επθρεαςτεί από τισ αρχζσ, τισ 

διαςτάςεισ, τισ προςεγγίςεισ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ αλλά και 

τθν αντίςτοιχθ νομοκεςία; 

 

4.7. Κακοριςμόσ των τεχνικϊν ανάλυςθσ – ςυγκρότθςθ του ςυςτιματοσ 

κατθγοριϊν  

Ωσ  μονάδα καταγραφισ κεωρείται το κζμα, θ οποία κεωρείται και θ πλζον 

κατάλλθλθ μονάδα καταγραφισ για τθν ζρευνα των ςχολικϊν βιβλίων. Συνιςτά μια 

πρόταςθ, μια διλωςθ, μια διαβεβαίωςθ, μια ιδζα, ζνα επιχείρθμα, μια διαπίςτωςθ 

αναφορικά με κάποια από τισ υποκζςεισ τθσ ζρευνασ. Το κζμα ςυνίςταται ςε μια 

πρόταςθ και είναι δυνατό να εκτείνεται ςε μια αλλά και περιςςότερεσ φράςεισ ι 

και παραγράφουσ. Οι βαςικοί άξονεσ τθσ ανάλυςθσ αφοροφν  τα  γραπτά κείμενα 

και τισ  δραςτθριότθτεσ. 

Οι κατθγορίεσ που προκφπτουν από το κεωρθτικό μζροσ για τα κείμενα  είναι 5:  
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1. Κείμενα υψθλισ διαπολιτιςμικότθτασ, ςτα οποία περιλαμβάνονται 

αναφορζσ ςε πανανκρϊπινα/ οικουμενικά ςτοιχεία, που αφοροφν 

όλουσ τουσ ανκρϊπουσ ανεξάρτθτα από χρϊμα, φυλι, πολιτιςμό, 

κρθςκεία. Τζτοια ςτοιχεία είναι:  αγάπθ,  φιλία,  ειρινθ,  ιςότθτα, 

ακλθρία, προςφορά βοικειασ, ςχολικι απομόνωςθ μακθτϊν με 

ιδιαιτερότθτεσ, προςταςία περιβάλλοντοσ και διαμόρφωςθ 

οικολογικισ ςυνείδθςθσ, διεκδίκθςθ ανκρϊπινων δικαιωμάτων, 

αλτρουιςμόσ, αλλθλοκατανόθςθ, ςεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα, 

επικοινωνία, πρόοδοσ, επιςτιμθ, ςυνεργαςία.  

2. Κείμενα προςκετικισ διαπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ: Ρολιτιςμικά 

ςτοιχεία άλλων λαϊν: ικθ κι ζκιμα, παραμφκια, παροιμίεσ, χοροί, 

μουςικι. 

3. Κείμενα εκνοκεντρικά- διαπολιτιςμικά: ελλθνικά γεγονότα ι 

καταςτάςεισ που παράλλθλα ζχουν μια οικουμενικι διάςταςθ. Ρ.χ. 

Οι ςκλαβωμζνοι από τουσ Τοφρκουσ Ζλλθνεσ διεκδικοφν τθν 

ελευκερία τουσ, προαςπίηονται τα δικαιϊματά τουσ κτλ. 

4. Κείμενα με ιπιο εκνοκεντρικό περιεχόμενο: ςτοιχεία από τθν 

ελλθνικι μυκολογία, ικθ κι ζκιμα, ελλθνικι μουςικι, ηωγραφικι, 

αινίγματα κτλ. 

5. Κείμενα με εκνοκεντρικό περιεχόμενο: κείμενα που προβάλλουν 

ζντονα τθν αγάπθ και το χρζοσ απζναντι ςτθν πατρίδα και 

παρουςιάηουν τον εχκρό με αρνθτικό τρόπο. 

 

Οι κατθγορίεσ που προκφπτουν για τισ δραςτθριότθτεσ είναι 7: 

1. Δραςτθριότθτεσ υψθλισ διαπολιτιςμικότθτασ: αφοροφν ςε ςτοιχεία 

οικουμενικά. 

2. Δραςτθριότθτεσ προςκετικισ προςζγγιςθσ: διακρίνονται ςε δυο 

κατθγορίεσ: 1) άμεςεσ, όταν ζχουμε άμεςθ αναφορά ςε πολιτιςμικά 

ςτοιχεία άλλων λαϊν, π.χ. Βλζπετε μια ςχολικι τάξθ από μια μακρινι 

χϊρα τθσ Λνδίασ. Να τθν ςυγκρίνετε με τθ δικι ςασ. 2) ζμμεςεσ, όταν 

υπάρχει παραπομπι με ζμμεςο τρόπο ςε πολιτιςμικά ςτοιχεία άλλων 

λαϊν, π.χ. να φζρετε πλθροφορίεσ για τθν ιδιαίτερθ πατρίδα ςασ. Σε 

αυτι τθν περίπτωςθ, εννοείται πωσ, εάν υπάρχουν αλλοδαποί 

μακθτζσ, κα φζρουν πλθροφορίεσ γα το δικό τουσ τόπο, που δεν 

είναι ελλθνικόσ. 

3. Δραςτθριότθτεσ με προςζγγιςθ ςυνειςφορϊν: παραπζμπουν ςε 

ξζνουσ ςυγγραφείσ, ηωγράφουσ, λογοτζχνεσ κτλ. 

4. Δραςτθριότθτεσ απόφαςθσ και κοινωνικισ δράςθσ: δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτουσ  μακθτζσ να προτείνουν λφςεισ, να αναλάβουν 

πρωτοβουλίεσ. Ρ.χ. τι κα ζκανεσ για να βελτιωκεί ο κόςμοσ; Γράψε 
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μια επιςτολι ςε υπεφκυνουσ για τθν καταςτροφι του περιβάλλοντοσ 

κτλ. 

5. Δραςτθριότθτεσ εκνοκεντρικζσ / διαπολιτιςμικζσ: ςυνδυάηουν 

ελλθνικά ςτοιχεία με διαπολιτιςμικά. Ρ.χ. Τι εννοεί ο Μιαοφλθσ, 

λζγοντασ «Ο αγϊνασ για το μζςα μασ»; 

6. Δραςτθριότθτεσ με ιπιο εκνοκεντρικό περιεχόμενο: αναφζρονται 

ςε ελλθνικά ικθ κι ζκιμα, ςε ςτοιχεία του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ με 

ουδζτερο τρόπο. Ρ.χ. «αποκριάτικα ζκιμα» 

7. Δραςτθριότθτεσ με ελλθνοκεντρικό περιεχόμενο: αφοροφν ςε 

δραςτθριότθτεσ που προβάλλουν τθν αγάπθ για τθν πατρίδα, τα 

δεινά που ζχουν υποςτεί οι Ζλλθνεσ από τον εχκρό κτλ. 

 

 

 

ΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

 Α. ΚΕΙΜΕΝΑ 

Στο ςφνολο των 62 κειμζνων του 1ου τεφχουσ τα 24 είναι κείμενα υψθλισ 

διαπολιτιςμικότθτασ ( 38,70%), τα 2 με προςκετικι προςζγγιςθ (3,22%), τα 8  με 

ελλθνοκεντρικό / διαπολιτιςμικό περιεχόμενο (12,90%), τα 5  με ιπιο 

ελλθνοκεντρικό περιεχόμενο (8,06%) και 1 με εκνοκεντρικό περιεχόμενο. 
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Ριο ςυγκεκριμζνα: 

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΨΘΛΘΣ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΘΤΑΣ  
ΕΡΙΚΕΦΑΛΙΔΑ, ΣΥΓΓΑΦΕΑΣ, 
ΣΕΛΙΔΑ, ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΦΟΑΣ 

ΑΝΑΦΟΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1. Θ γελαςτι 
οικογζνεια, Μαρία 
Γουμενοποφλου, 
ς.12 

«Αγάπθ των μελϊν τθσ 
οικογζνειασ και ψυχικι 

υγεία που δίνει ςτα 
παιδιά» 

 

 « Κι επειδι κζλω πολφ να φανεί ςτθ ηωγραφιά μου θ χαρά 
που ‘χει θ καρδιά μου των χειλιϊν τισ άκρεσ κάνω προσ τα 
πάνω να κοιτάνε κι ζτςι όλοι τουσ γελάνε». 
 

2. Θ κουκουβάγια και 
θ πζρδικα, λαϊκόσ 
μφκοσ από τθν 
Κφπρο, ς.14. 

«Μθτρικι αγάπθ» 

 « Το μωρό μου είναι το πιο όμορφο του ςχολείου! ... Τι να ςου 
κάμω! Εκοίταηα μιαν ϊραν και δεν θφρα το μωρό ςου, γιατί μεσ 
ςτο ςχολείο δεν ιταν ομορφότερο μωρό από το δικό μου!».   
 

3. Ροιοσ διευκφνει; 
Τηιάνι οντάρι, 
ς.16. 

«Οικογενειακι αγάπθ και 
ιςότθτα των φφλων» 

Στθν ερϊτθςθ « Ροιοσ είναι αρχθγόσ; Ο μπαμπάσ ι θ μαμά;» το 
κοριτςάκι απαντά: « Δε διευκφνει κανείσ, γιατί ςτο ςπίτι μασ 
όλοι αγαπιόμαςτε.» 
 

4. Θ Αρετοφςα, 
Βιτςζντηοσ 
Κορνάροσ, ς.20 

«Κοινωνικά και 
ψυχολογικά προβλιματα 

που προκαλεί ςτουσ 
ανκρϊπουσ θ ακλθρία» 

 

 «Κι από τθ ςτεναχϊρια τουσ κόντευαν να ποκάνουν που δεν 
μποροφςαν κι αυτοί ζνα παιδί να κάνουν. Τον ιλιο και του 
ουρανό ςυχνά παρακαλοφςαν να τουσ χαρίςουν το παιδί που 
τόςο επικυμοφςαν».   
 

5. Κα ς’ αγαπϊ ό,τι κι 
αν γίνει, Ντζμπι 
Γκλιόρι, ς.22 

«Μθτρικι αγάπθ» 

Το κείμενο του Ντζμπι Γκλιόρι μιλά για τθ μθτρικι αγάπθ: 
«Φυςικά» είπε θ μαμά. «Εγϊ κα ς’ αγαπϊ ό,τι κι αν γίνει». « Θ 
αγάπθ είναι ςαν τα αςτζρια: ποτζ δεν πεκαίνει και πάντα 
φωτίηει». 
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6. Θ κλϊςα, 
Χρυςοφλα 
Χατηθγιαννιοφ, 
ς.26 

«Μθτρικι αγάπθ /αγάπθ  
παπποφδων – εγγονιϊν» 

 « Θ μάνα όμωσ δεν κοιμόταν. Μ’ ολάνοιχτα τα μάτια, κοίταηε 
από δω, κοίταηε από κει, και φφλαγε τα μικρά τθσ… Δεν είναι 
κότα Γαρουφαλίτςα, είπε θ μθτζρα. Είναι κλϊςα. Είναι μάνα, 
μάνα που αγωνίηεται να φυλάξει τα μικρά τθσ». Θ κλϊςα 
προςτατεφει τα μικρά τθσ με κάκε τρόπο: « Μα δεν πρόλαβε (θ 
Γαρουφαλίτςα) καλά καλά να το χαϊδζψει, κι ζνα άγριο 
κακάριςμα ακοφςτθκε κι θ κλϊςα όρμθςε με νφχια και με 
ράμφοσ πάνω ςτθ Γαρουφαλιά… Ζνα λεπτό ακόμθ και κα 
γινόταν μεγάλο κακό, μα πρόφταξε ο παπποφσ και μπικε 
ανάμεςά τουσ… Τι ζκανεσ, παιδί μου! Ριάνουν ποτζ 
κλωςοποφλια, όταν είναι κοντά κι θ μάνα;… Ροτζ μθν το 
ξανακάνεισ αυτό, τθσ είπε και τθ χάιδεψε ςτα μαλλάκια τθσ».   
 

7. Θ πρϊτθ μζρα ςτο 
ςχολείο, Κλοντ 
Γκοφτμαν, ς.30 

«Μθτρικι αγάπθ, 
αποχωριςμόσ παιδιοφ, 
κετικι ςτάςθ απζναντι 
ςτουσ ςυμμακθτζσ -
ευγζνεια» 

«Μόλισ αντίκριςα το ςχολείο, ξανάπιαςα γριγορα- γριγορα το 
χζρι τθσ μαμάσ. Ζπειτα μ’ αγκάλιαςε και δεν ικελε να μ’ 
αφιςει. Χρειάςτθκε να βάλω όλθ τθ δφναμθ για να τθσ ξεφφγω 
… κα ακοφω προςεχτικά τθ δαςκάλα, κα είμαι ευγενικόσ με 
τουσ ςυμμακθτζσ μου, δε κα λζω κακά λόγια, κα μπω ιςυχα 
ιςυχα ςτθ ςειρά μου…». 

 

8. Ξ… όπωσ ξιφίασ, 
Μαρία Φραγκιά, 
ς.35 

«Αντιμετϊπιςθ ςχολικισ 
απομόνωςθσ μακθτϊν με 

ιδιαιτερότθτεσ» 
 

Τα άτομα που παρουςιάηουν κάποια ιδιαιτερότθτα   ςυχνά 
γίνονται αντικείμενο κοροϊδίασ από τουσ ςυμμακθτζσ του. Το 
ςυγκεκριμζνο κείμενο, ενϊ ξεκινά με τθν παρουςίαςθ τθσ 
αρνθτικισ ςυμπεριφοράσ που βιϊνει ο ξιφίασ από τουσ 
ςυμμακθτζσ του ςτο ςχολείο εξαιτίασ τθσ μεγάλθσ του μφτθσ, 
ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ωσ  ιρωασ και ςωτιρασ των 
άλλων ψαριϊν, αφοφ με τθ μεγάλθ μφτθ του καταφζρνει και 
τουσ απελευκερϊνει από τα δίχτυα: « Ο Ξζρξθσ ο ξιφίασ γφριςε 
μια μζρα πολφ ςτενοχωρθμζνοσ από το ςχολείο του. Δεν ζφαγε 
τίποτα και κλείςτθκε ςτο δωμάτιό του». « Πλοι ςτο ςχολείο με 
κοροϊδεφουν για τθ μεγάλθ ςουβλερι μου μφτθ! Με φωνάηουν 
μυτόγκα και δεν κζλουν να παίηουν μαηί μου, γιατί φοβοφνται, 
λζνε, πωσ κα τουσ χτυπιςω … Οφτε κανείσ κάκεται μαηί μου 
ςτο ίδιο κρανίο, για να μθν του ςκίςω, λζνε, τθν ποδιά. Κι όλο 
χαηοαςτεία κάνουν με τθ μφτθ μου… Τθν άλλθ μζρα ο Ξζρξθσ 
ξεκίνθςε αποφαςιςτικά για το ςχολείο του, όταν, ςτα μιςά του 
δρόμου, άκουςε ςπαραχτικζσ φωνζσ να καλοφν ςε βοικεια και 
οι φωνζσ αυτζσ ζρχονταν από τθ μεριά του ςχολείου! Δίνει μια 
με τθ δυνατι του ουρά, χιμάει ςαν βολίδα…. το ξεςκίηει με τθν 
κοφτερι του μφτθ λευτερϊνοντάσ τουσ όλουσ»( ςυμμακθτζσ 
και δαςκάλα).  
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10. Ψζμα 
Ρρωταπριλιάτικο, 
Σοφία 
Γαβριθλίδου, ς.42 

« Ζνασ καλφτεροσ 
κόςμοσ» 

Στο κείμενο γίνεται λόγοσ για ζνα άςπρο ψζμα, το οποίο, ςε 
αντίκεςθ με τα κοινά ψζματα που οδθγοφν ςτθν 
παραπλάνθςθ και είναι κοινωνικά μθ αποδεκτά, ταξιδεφει ςε 
όλθ τθ γθ, ακοφγεται παντοφ και είναι αρεςτό  ςε όλουσ τουσ 
ανκρϊπουσ: « Το ψζμα ιταν ότι θ πείνα εξαφανίςτθκε από τθ 
γθ!» 

11. Φοβάμαι, Ελζνθ 
Βαλαβάνθ, ς. 45 

«Συναίςκθμα 
αναςφάλειασ και παροχι 

βοικειασ προσ τουσ 
μικρότερουσ και τουσ πιο 

αδφναμουσ». 
 

 « Το μικρό όμωσ πουλάκι, ο Ντε-ε-ε δεν είχε μάκει ακόμα να 
κατεβαίνει από ψθλά και φοβόταν. Γφριςε τρομαγμζνο πίςω 
γιατί νόμιςε ότι κα πζςει.  – Δεν μπορϊ! Φϊναξε δυνατά ςτο 
αδερφάκι του. Κα πζςω. - Δεν πζφτεισ, είπε ο Ντικ-Ντικ-Ντικ. 
Μθ φοβάςαι. Μθν κουνάσ γριγορα τα φτερά ςου. Μθ 
ςφίγγεςαι. Άφθςε το ςϊμα ςου ελεφκερο να κατζβει ςιγά-
ςιγά ο αζρασ να ςε κρατάει. Δοκίμαςε. –Δεν μπορϊ! Φϊναξε 
ξανά ο Ντε-ε-ε. Φοβάμαι, εγϊ δε βλζπω κανζνα να με κρατά. 
Τότε ο Ντικ-Ντικ ιρκε κοντά ςτον Ντε-ε-ε και του μίλθςε 
καλόκαρδα. –Ζλα Ντε-ε-ε. κα ςε βοθκιςω να κατεβείσ. –Πχι, 
κοφνθςε το κεφαλάκι του δυο φορζσ ο Ντε-ε-ε. κζλω τον 
μπαμπά. Εςφ δε με βοθκάσ καλά, κα πζςω. –Δεν πζφτεισ! 
Αγρίεψε τϊρα ο Ντικ-Ντικ-Ντικ. Τα κιτρινοπράςινα φτερά του 
λαιμοφ του και του ςβζρκου του ςθκωκικανε όρκια  ολόγυρα 
και ανακατεφτθκαν άςχθμα. Ο Ντε-ε-ε ο μικρόσ μελιςςοφάγοσ 
το αποφάςιςε. Ιρκε ςιγανοπατϊντασ ςτθν άκρθ του μεγάλου 
κλαδιοφ και τϊρα ιταν ζτοιμοσ να πετάξει. Βζβαια θ 
καρδοφλα του το ιξερε πόςο ακόμα φοβόταν… αλλά πάει πια. 
Θ απόφαςθ είχε παρκεί. Εμπρόσ. –Τάπα-τάπα-τάπα-τάπα… 
ακοφςτθκαν τθν ίδια ςτιγμι να χτυποφν τα φτεράκια από τουσ 
δυο μικροφσ μελιςςουργοφσ, κακϊσ ξεκίνθςαν μαηί… να πιουν 
νερό και να ξυπνιςουν τον Τεςτοφντο».  
 

12. Θ αλφαβιτα δίχωσ 
ρο, Ρζπθ Δρακάκθ, 
ς.48. 

«Κοροϊδία προσ το 

Στο ποίθμα αυτό τίκεται το ηιτθμα τθσ κοροϊδίασ απζναντι 
ςτο διαφορετικό και τισ ςυνζπειεσ μιασ τζτοιασ πράξθσ τόςο 
για αυτόν που υφίςταται μια τζτοια ςυμπεριφορά  όςο και για 
αυτοφσ που τθν  προκαλοφν. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Κατερίνα 

9. Το ςτοίχθμα, 
Μάρω Λοϊηου, ς. 
39 

«Αγάπθ μθτζρασ και 
παιδιοφ / ςυνκικεσ 

εργαςίασ τθσ ςφγχρονθσ 
οικογζνειασ / χρόνοσ που 
αφιερϊνεται ςτα παιδιά 

από τουσ γονείσ» 

 « Θ μαμά και θ Μαρία βάηουν ζνα ςτοίχθμα κάκε μζρα. Ροια 
κα φτάςει πρϊτθ ςτο ςπίτι. Σχολάν και οι δυο τθν ίδια ϊρα. Ο 
μπαμπάσ ζρχεται τελευταίοσ. Αυτόσ αργεί να ςχολάςει». « 
Μαμά» φωνάηει και ορμάει ςτθν κουηίνα. Θ μαμά είναι 
μπροςτά ςτο νεροχφτθ και ετοιμάηει το φαγθτό τουσ». « 
Κοριτςάκι μου», λζει μόλισ τθν ακοφει. Γυρίηει και τθν αρπάηει 
ςτθν αγκαλιά τθσ. Τθ ςθκϊνει ψθλά και τθ ςτριφογυρίηει πάνω 
από το κεφάλι τθσ». «Κάκονται ςτο τραπζηι, τρϊνε, διθγοφνται 
θ μια ςτθν άλλθ πϊσ πζραςαν όλο το πρωί». « Αργότερα θ 
μαμά ανοίγει προςεχτικά τθν πόρτα, πλθςιάηει το κρεβάτι τθσ 
Μαρίασ και τθσ διορκϊνει τα ςκεπάςματα. Μετά τθσ δίνει ζνα 
απαλό φιλί ςτο μάγουλο και, πατϊντασ ςτισ μφτεσ των ποδιϊν 
τθσ, γυρίηει να φφγει. « Μαμά» ακοφγεται θ φωνι τθσ Μαρίασ. 
«Ναι, χρυςό μου». «Μ’ αγαπάσ πολφ, μαμακοφλα μου;» «Σ’ 
αγαπϊ πολφ, κοριτςάκι μου».   
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ςυνάνκρωπο /ζλλειψθ 
ςεβαςμοφ, ομόνοιασ και 
αγάπθσ μεταξφ των 
ανκρϊπων» 
 

είναι ζνα κοριτςάκι που ψευδίηει και όλα τα άλλα παιδιά τθσ 
γειτονιάσ τθν κοροϊδεφουν: « Αλφαβιτα δίχωσ ρο το κεφάλι 
ςου ξερό. Αλφαβιτα δίχωσ ρο ποφ κα βρεισ Κατερινιϊ; Ρεσ 
τρομπόνι και τριηόνι να γλιτϊςεισ το καψόνι. Γελοφςαν και 
διαςκζδαηαν τα παιδιά τθσ γειτονιάσ και κακόλου δεν τα 
ζνοιαηε αν ζκαναν ςε κάποιον κακό. Θ μικρι Κατερίνα το ’βαηε 
ςτα πόδια και κρυβόταν ςτο ςπίτι τθσ. Κι οφτε να παίηει με τα 
γειτονόπουλα ικελε οφτε να μιλάει. Κλειςτό το κρατοφςε όλθ 
τθ μζρα το ςτόμα τθσ γιατί ντρεπόταν πολφ πολφ που μιλοφςε 
ψευδά. Κάποιεσ μζρεσ πιγαινε και κακόταν μόνθ τθσ κάτω 
από τον πλάτανο τθσ γειτονιάσ». Μια τζτοια ςυμπεριφορά 
ςθμαίνει ζλλειψθ αγάπθσ, για αυτό και τα ςφννεφα, όταν 
διαπίςτωςαν τθν ζλλειψθ αγάπθσ και ομόνοιασ μεταξφ των 
ανκρϊπων ςτο χωριό τθσ Κατερίνασ, κφμωςαν. « Κατζβθκαν 
πολφ πολφ χαμθλά. Κι ζγινε ξαφνικά μια τζτοια ομίχλθ που τα 
παιδιά τθσ γειτονιάσ ζχαςαν τα τόπια μζς’ από τα χζρια τουσ. 
Και δεν τα ξαναβρικαν ποτζ όςο κι αν ζψαξαν. Αυτό ζγινε μια, 
ζγινε δυο, ζγινε τρεισ φορζσ ϊςπου εκείνα τα παιδιά, τα 
πειραχτιρια, κατάλαβαν τι ικελαν να τουσ πουν τα κυμωμζνα 
ςφννεφα. Κι από τθ μζρα εκείνθ ζπαψαν να πειράηουν τθ 
μικρι Κατερίνα». 
 

13. Συμφωνία με ζνα 
δζντρο, Γιϊργθσ 
Κρόκοσ, ς.72. 

«Σχζςθ αγάπθσ και φιλίασ 
ανκρϊπου και φφςθσ» 

 

 «Συμφωνία του’ χω κάνει με χαρτί και με μελάνι. Να του δίνω 
εγϊ νερό. Να μου δίνει αυτό χορό. Να παινεφω τα πουλιά του. 
Να του λζω ς’ αγαπϊ. Να μου δίνει τον καρπό. Να αγκαλιάηω 
τον κορμό του. Να με λζει κι αδερφό του. Και να ηιςουμε μαηί 
όςο ηω κι όςο κα ηει». 
 

14. Το τρομαγμζνο 
χελιδονάκι, 
Γεωργία 
Ταρςοφλθ, ς.87 

«Ραροχι βοικειασ προσ 
τουσ αδφναμουσ / 

δικαίωμα ςτθν 
ελευκερία» 

Ζνα μικρό κορίτςι παρζχει βοικεια ςε ζνα άρρωςτο και 
αδφναμο χελιδονάκι.  Αυτι θ προςφορά αγάπθσ και βοικειασ 
δε ςυνεπάγεται, ωςτόςο, κάποια ανταλλάγματα. Ζτςι, ςτθν 
πρόταςθ του μικροφ κοριτςιοφ να βρουν ζνα κλουβί να 
βάλουν το πουλί, θ γιαγιά επιςθμαίνει «πωσ το καλφτερο κα 
ιταν να το αφιςουμε ελεφκερο να πάει να βρει τουσ 
ςυντρόφουσ του». Ι ςτθν παιδιάςτικθ άποψθ του κοριτςιοφ 
να το πάρει ςπίτι τθσ και να « του δζςει το ποδαράκι μ’ ζνα 
ςπάγκο και να το αφιςει να τριγυρίηει ελεφκερα παντοφ», θ 
γιαγιά λζει πωσ «τα χελιδόνια δεν είναι ςαν τισ κότεσ ι ςαν τα 
περιςτζρια να ηοφνε μζςα ςτο ςπίτι μασ. Είναι πουλάκια του 
κεοφ και πετάνε ελεφκερα ςτον αζρα. Τοφτο το καθμζνο, αν 
δεν μπορζςει να πετάξει ωσ αφριο το πρωί, κακϊσ είναι 
νθςτικό και πειναςμζνο κα ψοφιςει». Συνεπϊσ, τονίηεται και 
μια άλλθ πανανκρϊπινθ αξία, αυτι τθσ ελευκερίασ. 

15. Οι πεταλουδίτςεσ, 
Ε. Ραλαιολόγου – 
Ρετρϊνδα, ς.97 

«Καλοςφνθ, παροχι 
βοικειασ προσ τουσ 

αδφναμουσ και 
φοβιςμζνουσ» 

 

Ο φόβοσ που νιϊκουν οι πεταλουδίτςεσ για τα πουλιά που τισ 
κυνθγοφν, δεν τουσ επιτρζπει να χαροφν τισ ομορφιζσ τθσ 
Άνοιξθσ. Θ βοικεια ζρχεται από τθν καλι Θλιαχτίδα, θ οποία 
κζλει να τισ προςτατζψει. Τισ ςυμβουλεφει να βρουν το 
κατάλλθλο καταφφγιο, που δεν είναι άλλο από το λουλοφδι 
που τα φφλλα του μοιάηουν με το χρϊμα των φτερϊν τθσ 
πεταλοφδασ.  

 



65 
 

 

16. Θ ευγνωμοςφνθ 
του μικροφ 
μυρμθγκιοφ, 
Αίςωποσ, ς. 100 

«Φιλία/  ευγνωμοςφνθ» 
 

 

Στο μφκο του Αιςϊπου θ διαπολιτιςμικότθτα φαίνεται μζςα 
από τθν προβολι των διαχρονικϊν και πανανκρϊπινων αξιϊν 
τθσ ευγνωμοςφνθσ και τθσ φιλίασ. Ζνα μυρμιγκι ςτθν 
προςπάκειά του να πιει νερό παραςφρεται και κινδυνεφει να 
πνιγεί. Σϊηεται από ζνα περιςτζρι. Πταν κάποια ςτιγμι το 
περιςτζρι κινδυνεφει από κάποιον κυνθγό, το μυρμιγκι 
καταφζρνει  να τον δαγκϊςει κι ζτςι να ςϊςει το περιςτζρι.  

17. Ο μικρόσ κάςτορασ 
και θ θχϊ, Άμυ 
Μακ Ντόναλντ, 
ς.101 

«Ηιτθμα φιλίασ, 
ςυναδελφικότθτασ, 

αναγκαιότθτα 
επικοινωνίασ ςτθ  ηωι του 

ανκρϊπου» 
 

Ο μικρόσ κάςτορασ ηοφςε ολομόναχοσ ςτθν άκρθ τθσ μεγάλθσ 
λίμνθσ. Κακϊσ ζκλαιγε, άκουςε και κάποια άλλθ φωνι να 
κλαίει. Δεν κατάλαβε πωσ ιταν θ θχϊ. Στθν προςπάκειά του 
να βρει αυτι τθ φωνι, κατάφερε να κάνει φίλουσ: μια πάπια, 
μια ενυδρίδα και μια χελϊνα. Στο τζλοσ είπε: « Ζχω πολλοφσ 
φίλουσ τϊρα!». Ενϊ ο γερο-κάςτορασ του είπε: « Βλζπεισ; 
Πταν είςαι ευτυχιςμζνοσ, είναι ευτυχιςμζνθ και θ θχϊ. Πταν 
ζχεισ φίλουσ, ζχει φίλουσ κι αυτι. Ηιτω!, φϊναξε δυνατά, 
απαντϊντασ τουσ: «Ηιτω!» 

18. Πταν κάνουμε 
πόλεμο, Γιϊργοσ 
Μαρίνοσ, ς.105 

«Θ ειρινθ είναι το 
φάρμακο τθσ 

ανκρωπότθτασ και ο 
πόλεμοσ θ αρρϊςτια» 

 

Ο ποιθτικόσ λόγοσ εκφράηει το νόθμα τθσ ειρινθσ με 
ευρθματικά γλωςςικά παιχνίδια που ζχουν τθ μορφι 
ομοιοκαταλθξίασ: « Πταν ζχουμε πόλεμο θ γθ ζχει πονόλαιμο 
πονάει θ καρδιά τθσ και κλαίνε τα παιδιά τθσ κι όλο κάνουνε 
πόλεμο κι άντε με τον πονόλαιμο τον άρρωςτο λαιμό τθσ από 
τον πόλεμό τθσ. Ενάντια ςτον πονόλαιμο ςτον πόνο και τον 
πόλεμο υπάρχει μια αςπιρίνθ άνκρωποι, πζςτε ΕΛΘΝΘ». Τα 
ηεφγθ λζξεων πόλεμοσ –πονόλαιμοσ, αςπιρίνθ-ειρινθ 
λειτουργοφν ωσ ςχιματα παρθχιςεων που δίνουν ευχάριςτο 
ρυκμό ςτο κείμενο και δθμιουργοφν ενδιαφζροντεσ 
γλωςςικοφσ και νοθτικοφσ ςυνειρμοφσ. Ο πόλεμοσ είναι 
αρρϊςτια (πονόλαιμοσ, εάν αφαιρζςουμε το νο, γίνεται 
πόλεμοσ) και θ ειρινθ είναι φάρμακο ( αςπιρίνθ, θ οποία 
περιζχει τθ λζξθ ειρινθ). Το αίτθμα για ειρινθ είναι 
οικουμενικό κι αφορά όλεσ τισ κοινωνίεσ.  

19. Δϊςε τθν αγάπθ, 
Αγγελικι Βαρελλά, 
ς.107  

«Διαφορετικότθτα μζςα 
ςτθν τάξθ και 
προςπάκεια 

αντιμετϊπιςισ τθσ» 

 Το κείμενο τθσ Αγγελικισ Βαρελλά, είναι ζνα διαπολιτιςμικό 
κείμενο. Αρχικά παρουςιάηεται θ αρνθτικι ςτάςθ κάποιων 
Ελλινων μακθτϊν απζναντι ςε δυο νζουσ Ρολωνζηουσ 
μακθτζσ. Θ δαςκάλα αλλάηει τθ κζςθ των Ελλινων μακθτϊν, 
κάτι που τουσ δυςαρεςτεί. Θ δαςκάλα για να βοθκιςει ςτθν 
αποδοχι των μακθτϊν διοργανϊνει μια «γιορτι φιλίασ», 
όπου όλα τα παιδιά καλοφνται να φζρουν δϊρα για τουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ. Τα ελλθνόπουλα δε ςκζφτονται τα παιδιά 
από τθν ξζνθ χϊρα αλλά τουσ καλφτερουσ φίλουσ τουσ. Οι 
ξζνοι μακθτζσ αντίκετα ζχουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςε 
όλουσ τουσ μακθτζσ, δίνουν μιλα και πραςόπιτα ςε όλουσ, 
λζγοντασ: « Ντόςε τθν αγάπθ όπωσ ντίνεισ ζνα μιλο, ζτηι 
απλά». Πλα τα παιδιά φάνθκαν να επθρεάςτθκαν από τθ 
ςυμπεριφορά του Γιάννου και τθσ Ντανιζλλασ.  Αξίηει να 
ςθμειϊςουμε πωσ ςτο κείμενο αυτό δίνεται κι ζνασ οριςμόσ 
του «διαπολιτιςμικοφ ςχολείου»: ςχολείο όπου φοιτοφν και 
μακθτζσ, που προζρχονται από άλλεσ χϊρεσ. Ρρόκειται για 
ζναν απλοϊκό οριςμό, κακϊσ διαπολιτιςμικότθτα ςθμαίνει 
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πολλά περιςςότερα πράγματα από μια απλι ςυνφπαρξθ 
ντόπιων και ξζνων. Ωςτόςο, είναι ζνα ςθμαντικό κείμενο, 
κακϊσ κίγει όχι μόνο  τθ ςυχνά επιφυλακτικι και αρνθτικι  
ςτάςθ πολλϊν ανκρϊπων απζναντι ςτουσ ξζνουσ αλλά και το 
πϊσ νιϊκουν οι ξζνοι από τθ ςυμπεριφορά αυτι. Οι μακθτζσ 
με τον τρόπο αυτό μπαίνουν ςτθ κζςθ των ξζνων μακθτϊν. 
 

20. Ρροςευχι, Κζτθ 
Χορτιάτθ, ς.110 

«Διαπολιτιςμικότθτα 
μζςω κρθςκείασ: 
Ομοιότθτα ανκρϊπων: Θ 
Ραναγιά αγκαλιάηει όλα 
τα παιδιά του κόςμου». 
 

Στθν « Ρροςευχι» τθσ Κζτθσ Χορτιάτθ υπάρχει μια 
οικουμενικι διάςταςθ. Θ Ραναγιά παίρνει ςτθ χρυςι ποδιά 
τθσ τα «παιδιά τθσ γθσ, άςπρα, κίτρινα, μαυράκια όλα του 
Χριςτοφ αδερφάκια». Μζςα από τθν προςευχι φαίνεται πωσ 
όλα τα παιδιά είναι όμοια και ίςα ανεξάρτθτα από το χρϊμα 
και τθ φυλι.  

21. Ο Αϊ-Βαςίλθσ κα 
βρει το δρόμο του, 
Κατερίνα 
Αναγνϊςτου, ς. 
113 

«Διαπολιτιςμικότθτα 
μζςω κρθςκείασ 
(ορκοδοξία) και κοινϊν 
πολιτιςμικϊν κεμάτων 
(ερχομόσ νζου ζτουσ)» 
 

Στο κείμενο αυτό θ  διαπολιτιςμικότθτα προκφπτει μζςω τθσ 
κοινισ κρθςκείασ με τουσ ϊςουσ. Το κείμενο αυτό αποτελεί 
αφορμι ςυηιτθςθσ για το μεταναςτευτικό ρεφμα, τα 
προβλιματα και τουσ προβλθματιςμοφσ των μεταναςτϊν. Ο 
Λβάν και θ οικογζνειά του αναγκάηονται να εγκαταλείψουν τον 
τόπο τουσ κι όλα τα υπάρχοντά τουσ εξαιτίασ τθσ 
καταςτροφισ που προκάλεςε μια χιονοςτιβάδα. Είναι 
παραμονζσ Χριςτουγζννων και ςτθ νζα χϊρα ο Λβάν 
αναρωτιζται αν κα μπορζςει ο Αϊ-Βαςίλθσ να τον βρει για να 
του δϊςει το δϊρο που τόςο επικυμεί, ζνα γατάκι. Τελικά 
παίρνει το δϊρο που κζλει κι όλθ θ οικογζνεια διαςκεδάηει. 
Διαπιςτϊνουμε πωσ ανεξάρτθτα από ταυτότθτεσ υπάρχουν 
πολιτιςμικά κζματα (ερχομόσ νζου ζτουσ, ανταλλαγι δϊρων) 
που είναι κοινά για πολλοφσ ανκρϊπουσ.   

22. Ο Χριςτόσ και τα 
πουλιά, Λαϊκόσ 
κρφλοσ, ς.119 
«Αγάπθ» 

Ρρόκειται για μια αιτιολογικι λαϊκι παράδοςθ με βαςικό 
κζμα τθν αγάπθ του Χριςτοφ για όλα τα όντα. Ραρόλο που 
καταφζρνει μόνο ο ςταυραϊτόσ να βοθκιςει το Χριςτό, ο 
Χριςτόσ ανταμείβει όλα τα πουλιά.  

23. Τα δφο αδζρφια, 
παραμφκι από τθ 
Μζςθ Ανατολι, 
ς.143 

«αδελφικι αγάπθ» 
 

Στο παραμφκι από τθ Μζςθ Ανατολι ζχουμε ςτοιχεία υψθλισ 
διαπολιτιςμικότθτασ, κακϊσ κίγεται το ηιτθμα τθσ αδερφικισ 
αγάπθσ που είναι πανανκρϊπινθ και οικουμενικι. Δυο 
αδζρφια καλλιεργοφν μαηί ζνα κομμάτι γθσ και μοιράηονται τθ 
ςοδειά. Κεωρϊντασ, όμωσ, κακζνασ από αυτοφσ πωσ ο άλλοσ 
αδερφόσ χρειάηεται περιςςότερο αυτι τθ ςοδειά, μεταφζρει 
κρυφά μερικά ςακιά ςτον αχυρϊνα του. Θ πράξθ αυτι 
επαναλαμβάνεται κάκε χρόνο τθν εποχι τθσ ςυγκομιδισ και 
ποτζ κανείσ δεν μπορεί να καταλάβει με ποιο τρόπο ο αρικμόσ 
των ςακιϊν μζνει πάντα ίδιοσ. 

24. Θ θλεκτρικι 
ςκοφπα και θ 
λαχτάρα των δφο 
φίλων, τθσ 
Φιλίςασ 
Χατηθχάννα, ς.150 

 
«Ανάπτυξθ φιλίασ και 

Βαςικό ςτοιχείο του κειμζνου είναι θ φιλία και θ 
αποφαςιςτικότθτα δυο φίλων, του  Καρυδάκθ και τθσ 
Ηαχαροφλασ να γυρίςουν τον κόςμο παρά τουσ κινδφνουσ και 
τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν εξαιτίασ τθσ θλεκτρικισ 
ςκοφπασ.  Στισ δφςκολεσ ςτιγμζσ κα ςτθρίξει ο ζνασ τον άλλο: 
« Τρομοκρατθμζνθ θ Ηαχαροφλα ςφιχταγκάλιαςε τον 
Καρυδάκθ. Μα ο Καρυδάκθσ δε φοβικθκε λιγότερο». « Χωρίσ 
να χάςουν καιρό, αν και ιταν ηαλιςμζνοι και καταφοβιςμζνοι, 
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Γ.  ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΕΘΝΟΚΕΝΤΙΚΟ/ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 
1. Νανουρίςματα ( από 

τθ Κράκθ και τθν 
υπόλοιπθ Ελλάδα ) 
και ταχταρίςματα 
(από τθν Ιπειρο και 
τθν Κφκνο), ς.18. 
Ελλθνοκεντρικό, μια 
και κακορίηει τον 
τόπο προζλευςισ 
τουσ αλλά και με  
ςτοιχεία υψθλισ 
διαπολιτιςμικότθτασ: 
«Ζκφραςθ μθτρικισ 
αγάπθσ» 

 

 Θ μθτζρα μζςα από τα νανουρίςματα εκφράηει τθν αγάπθ 
τθσ αλλά και τθν αγωνία τθσ για τθν αςφάλεια του παιδιοφ 
τθσ. « Και τθν κουνίτςα ςου κουνϊ, γλυκά και ςε κοιμίηω». 
Επικαλείται, ωςτόςο, τθν Ραναγία και το Χριςτό, 
προκειμζνου να προφυλάξει το μωρό: « Σα ςε κοιμίςω 
φςτερα ςτθν Ραναγιά ς’ αφινω, ςτθν Ραναγιά και ςτο 
Χριςτό και ςτο φφλακα άγγελό ςου, για να ςε 
προφυλάγουν παν’ ςτο προςκζφαλό ςου». Θ χριςθ 
ιδιαίτερων φράςεων  επιβεβαιϊνει τθν αγάπθ τθσ: « 
νερατηοφλα μου, αμυγδαλιά χρυςι μου, κεραςίτςα μου, 
να ςε χαρεί θ ψυχι μου». 
 
 

2. Θ γιορτι του «Πχι», 
Κϊςτασ Καλαπανίδασ, 
ς.124 

«Εκνικιςμόσ και υψθλι 
διαπολιτιςμικότθτα: 

διεκδίκθςθ ελευκερίασ και 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων» 

Στο   ποίθμα του Κϊςτα Καλαπανίδα, « Θ γιορτι του Πχι» 
ζχουμε ςυνδυαςμό εκνοκεντρικϊν και διαπολιτιςμικϊν 
ςτοιχείων. Από τθ μια παρουςιάηονται τα Ελλθνόπουλα 
που γιορτάηουν τθ γιορτι του Πχι αλλά από τθν άλλθ 
προβάλλονται οι βαςικοί λόγοι που αντιςτάκθκαν οι 
Ζλλθνεσ ςτον κατακτθτι: «Όχι ςτουσ τυράννουσ! Όχι ςτθ 
ςκλαβιά! Ηιτω θ ειρινθ! Ηιτω θ λευτεριά!». Θ διεκδίκθςθ 
τθσ ειρινθσ και τθσ λευτεριάσ είναι ανκρϊπινα 
δικαιϊματα και μασ αφοροφν όλουσ. Άρα, δεν ζχουμε τθν 
παρουςίαςθ μιασ αρνθτικισ εικόνασ του άλλου, ωσ 
εχκροφ, αλλά τθν αντίςταςθ ωσ διαδικαςία προάςπιςθσ 
των δικαιωμάτων.  

υπζρβαςθ δυςκολιϊν» 
 

οι δυο φίλοι ζπιαςαν ςφιχτά τα χζρια, μζτρθςαν ωσ το τρία, 
ζβαλαν όλθ τουσ τθ καρυδοηαχαρζνια δφναμθ, πιδθξαν και 
βρζκθκαν ζξω από το ςπίτι!». 

 

Β. ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 
1. Θ ςφυρίχτρα, 

λαϊκό γαλλικό 
παραμφκι, ς. 63 

 
«Στοιχείο γαλλικοφ 

πολιτιςμοφ» 
 

 Το παραμφκι ςυνιςτά κοινι κλθρονομιά τθσ ανκρωπότθτασ. 
Κάκε λαόσ, ωςτόςο, δίνει ςτο παραμφκι κάτι ιδιαίτερα δικό 
του. 
Σε αυτό το παραμφκι ο Χριςτόσ, μεταμορφωμζνοσ ςε ζνα 
γζρο, ηθτά από ζνα βοςκόπουλο να το βοθκιςει να περάςει 
το ποτάμι. Για να τον ευχαριςτιςει του χαρίηει μια μαγικι 
ςφυρίχτρα που κάνει «όλουσ να χορεφουν γφρω». 

2. «Κάλαντα 
Ρρωτοχρονιάσ» 
από τθ Σωηόπολθ 
(Βουλγαρία), 
ς.115. 

«Κοινά ζκιμα λόγω κοινισ 
καταγωγισ και 

γειτνίαςθσ». 

Στα κάλαντα αυτά προβάλλονται διαφορετικά ςτοιχεία του Αϊ- 
Βαςίλθ κι ζμφαςθ δίνεται ςτο ςχολείο και τα γράμματα: « - 
Βαςίλθ, πόκεν ζρχεςαι και πόκεν κατεβαίνεισ; - Από τθ μάνα 
μου ζρχομαι και ςτο ςχολειό μου πάω. – Κάτςε να φασ, κάτςε 
να πιεισ, κάτςε να τραγουδιςεισ, κι αν είςαι και γραμματικόσ, 
πεσ μασ τθν άλφα-βιτα».  
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3. Τα Ελλθνάκια,  
Ευγενία Φακίνου, 
ς.125 

«Εκνικιςμόσ: παρουςίαςθ 
άλλου λαοφ με αρνθτικό 
τρόπο αλλά και υψθλι 

διαπολιτιςμικότθτα: 
διεκδίκθςθ ελευκερίασ» 

Στα «Ελλθνάκια»  χρθςιμοποιείται θ διαπολιτιςμικότθτα 
για να τονίςουμε τισ διαφορζσ μασ με τουσ Τοφρκουσ, οι 
οποίοι αποτελοφν τον εχκρό. Ο εχκρόσ παρουςιάηεται ωσ 
κακόσ εξουςιαςτισ, δυνάςτθσ που δε ςζβεται τουσ 
κατακτθμζνουσ: « ε κάποιο νθςί για χρόνια αφζντθσ 
ιταν ο Αγάσ και ζκανε  ό,τι αυτόσ ικελε. Οι Ζλλθνεσ 
κάτοικοι ζπρεπε να τον υπακοφουν, να του δίνουν 
μερίδιο από τθ ςοδειά χωρίσ κανείσ να τολμά να 
μιλιςει…Κι εκεί που όλα ιταν χαροφμενα, φάνθκε ο 
Αγάσ με τουσ δικοφσ του. υνθκιςμζνοσ να κάνει ό,τι 
κζλει, φϊναξε: Κραςί και μεηζ για τα παλικάρια μου. Κι 
εςφ Μαρία, ςικω να χορζψουμε! Όλοι πάγωςαν. Σζτοια 
προςβολι!». Στθν άρνθςθ τθσ Μαρίασ να χορζψει θ 
ςυνοδεία του Αφζντθ Αγά «ςικωςε τα όπλα». Οι 
αναφορζσ, ςυνεπϊσ, ςτουσ Τοφρκουσ είναι αρνθτικζσ. Θ 
διαπολιτιςμικότθτα, ωςτόςο, ςτο κείμενο αυτό πθγάηει 
και από τθν αναφορά ςτθν αντίςταςθ των Ελλινων. Οι 
Ζλλθνεσ αντιδροφν ςτθν κατάςταςθ καταπίεςθσ και 
ξενοκρατίασ, προκειμζνου να διεκδικιςουν τθν ελευκερία, 
που αποτελεί απαράμιλλο δικαίωμα των ανκρϊπων. 
Ζχουμε, λοιπόν, ςυνδυαςμό ελλθνοκεντριςμοφ και 
διαπολιτιςμικότθτασ.  
 

4. Ο αγωνιςτισ με τθν 
πζνα, Αγγελικι 
Βαρελλά, ς. 128 

«Εκνικιςμόσ ( γεγονότα 1821) 
και υψθλι 

διαπολιτιςμικότθτα: Θ τζχνθ 
αποτελεί μζςο αντίςταςθσ/ 

Εκνικόσ φμνοσ: ςφμβολο 
ελευκερίασ» 

 

Στο κείμενο «Ο αγωνιςτισ με τθν πζνα» τθσ Αγγελικισ 
Βαρελλά ζχουμε ζνα ελλθνοκεντρικό κζμα χωρίσ όμωσ 
αρνθτικζσ αναφορζσ ςτουσ Τοφρκουσ. Ραρουςιάηεται μια 
διάςταςθ τθσ τζχνθσ ωσ μζςου αντίςταςθσ. Οι καλλιτζχνεσ 

δεν μποροφν να μείνουν ανεπθρζαςτοι από τα γεγονότα 
τθσ εποχισ τουσ. Τα επαναςτατικά γεγονότα του 1821 
αποτζλεςαν αφορμι για ποικίλεσ εικαςτικζσ δθμιουργίεσ. 
Με τον τρόπο τουσ «μασ χάριςαν τθ λευτεριά». Ο 
αγωνιςτισ με τθν πζνα είναι ο Διονφςιοσ Σολωμόσ. Με τθν 
πζνα του πολεμοφςε, με τθν ποίθςι του « μασ ζδωςε ζνα 
ςφμβολο ςτθν απλι γλϊςςα του λαοφ, που λίγοι 
γραμματιςμζνοι τθ χρθςιμοποιοφςαν τότε». Κι αυτό το 
ςφμβολο είναι «Ο εκνικόσ φμνοσ», ζνα ςφμβολο 
ελευκερίασ». Με αφορμι ςυνεπϊσ τα γεγονότα του ’21 
ζχουμε ζνα κακαρά ςυμβολικό κείμενο που είναι φμνοσ 
ςτθν λευτεριά, που είναι αίτθμα όλων των ανκρϊπων.  

5. Ο Μζγασ Αλζξανδροσ 
και το Καταραμζνο 
φίδι, ς. 132 

« Ελλθνοκεντρικό κείμενο 
με  προςκετικζσ 
διαπολιτιςμικζσ 

αναφορζσ». 

 
 

Το κζατρο ςκιϊν είναι μια λαϊκι τζχνθ με πανάρχαιεσ ρίηεσ 
και παγκόςμια διάδοςθ. Στθρίηεται τόςο ςτθν παράδοςθ 
που μεταδίδεται από γενιά ςε γενιά όςο και ςτον 
αυτοςχεδιαςμό του καραγκιοηοπαίχτθ. Ο ελλθνικόσ 
Καραγκιόηθσ κατάγεται από τον οκωμανικό πρόγονό του 
Karagoz. Πμωσ, από το 19ο αι. και μετά αποτζλεςε κζαμα 
ολότελα διαφορετικό από τον πρόγονό του, 
αφομοιϊνοντασ κζματα τθσ κακθμερινότθτασ, 
διατθρϊντασ, όμωσ, αναλλοίωτεσ τισ ςκθνικζσ και 
αφθγθματικζσ του ςυμβάςεισ. Στόχοσ του Καραγκιόηθ 
είναι να διακωμωδιςει τθν ελλθνικι κοινωνία. Θ επιλογι 
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του κζματοσ και θ αναφορά ςτο Μζγα Αλζξανδρο κακιςτά 
το κείμενο εκνικιςτικό, μια και το Μακεδονικό αποτελεί 
φλζγον πολιτικό ηιτθμα.  Πμωσ, ςτο κείμενο κυριαρχοφν 
πολλά διαπολιτιςμικά ςτοιχεία: Ουδζτερεσ αναφορζσ ςε 
διάφορεσ εκνικότθτεσ,  κυρίωσ Βαλκανικζσ ι άλλεσ με τισ 
οποίεσ θ Ελλάδα ζχει ιδιαίτερο ςφνδεςμο : ϊςοι,, 
Οκωμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρορτογάλοι, Σζρβοι, ουμάνοι, 
Ρολουνοί. Αναφορζσ ςε διάφορουσ τίτλουσ: αγάδεσ, 
παςάδεσ, ντερβιςάδεσ, βεηυροποφλα». Οι περιςςότεροι 
τίτλοι είναι τουρκικοί, κάτι που δεν είναι τυχαίο, αν 
αναλογιςτοφμε τθν προζλευςθ του Καραγκιόηθ αλλά και 
τθ ςχζςθ τθσ Ελλάδασ με τθν Τουρκία.  
Αναφορά ςτον Χατηθαβάτθ, ο οποίοσ αποτελεί βαςικό 
ςυνομιλθτι του Καραγκιόηθ ςε όλο το κείμενο. Ο 
Χατηθαβάτθσ  παρουςιάηεται ωσ ο μεςίτθσ του Ραςά, 
πάντα πρόκυμοσ να τον εξυπθρετιςει και για αυτό τα  ζχει 
πάντα καλά με τθν εξουςία. Χαρακτθριςτικόσ είναι ο 
τρόποσ που παρουςιάηει τον παςά: « Κατά διαταγιν του 
πολυχρονεμζνου μασ παςά…».  

6. Ραροιμίεσ, 
Γλωςςοδζτεσ, ς. 135 
«Ελλθνοκεντρικό με 

υψθλι 
διαπολιτιςμικι 

διάςταςθ, αφοφ 
κρφβουν βακφτερα 

νοιματα: ευχι 
γονιϊν/ πρότυπο 
ςυμπεριφοράσ/ 
καλζσ και κακζσ 

ςτιγμζσ ςτθ ηωι των 
ανκρϊπων κτλ» 

 

Ραροιμίεσ: «Ευχι γονιοφ αγόραηε και ςτα βουνά περπάτα, 
το μιλο κάτω από τθ μθλιά κα πζςει, μετά τθ βροχι 
βγαίνει ο ιλιοσ, θ αλεποφ δζκα χρονϊν κα το αλεπουδάκι 
ζντεκα»  
Γλωςςοδζτθσ: «Πίτα ςπανακόπιτα ςπανακολαδόπιτα» ( 
ελλθνικι διατροφι) 
 
 

7. Το γιαςεμί, θ ροδιά 
και θ χαρουπιά,  λαϊκό 
παραμφκι των 
Μικραςιατϊν 
Ελλινων από τθν Ν. 
Αλικαρναςό τθσ 
Κριτθσ, ς.80 

«Ελλθνοκεντρικό με ςτοιχεία 
υψθλισ  

διαπολιτιςμικότθτασ: 
Καλοςφνθ, ηιλεια, κακία και 
γνωριμία με ςτοιχεία ξζνου 

λαϊκοφ πολιτιςμοφ π.χ. 
ςάτςι» 

 
 

Το λαϊκό παραμφκι των Μικραςιατϊν Ελλινων από τθ Ν. 
Αλικαρναςςό τθσ Κριτθσ « Το γιαςεμί, θ ροδιά και θ 
χαρουπιά» περιλαμβάνει τόςο αναφορζσ υψθλισ 
διαπολιτιςμικότθτασ, κακϊσ αγγίηει τισ πανανκρϊπινεσ 
αξίεσ τθσ καλοςφνθσ και τθσ κακίασ όςο και αναφορζσ πιο 
ουδζτερεσ, κακϊσ αποτελεί αφορμι για γνωριμία των 
μακθτϊν με  αντικείμενα ενόσ άλλου πολιτιςμοφ 
(τουρκικοφ), π.χ. ςάτςι ( ανοιχτό, χωρίσ βάκοσ και επίπεδο 
ςαν ταψί αντικείμενο, για ψιςιμο πίτασ) , μιντζρι ( μικρόσ 
ςτενόσ καναπζσ), παντοφλάκι. Οι μακθτζσ εξοικειϊνονται 
με ςτερεότυπα επαναλαμβανόμενεσ εκφράςεισ για το πϊσ 
αρχίηει και τελειϊνει το παραμφκι. Το παραμφκι μοιάηει 
ςε αρκετά ςθμεία με τθ «Σταχτοποφτα». Βαςικι θρωίδα 
είναι μια  κοπζλα  καλι, θ καλόκαρδθ, που δουλεφει 
ςκλθρά, κρθςκευόμενθ: «θ κοπζλα όμωσ ιταν καλόσ 
άνκρωποσ, ζκαμε το ςταυρό τθσ και πιρε το δρόμο για το 
δάςοσ», θ κακι μθτριά, θ κακιά και ηθλιάρα  αδερφι, που 
προςπακοφν να βλάψουν τθν καλι,  το βαςιλόπουλο και 
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το παντόφλι (αντί για γοβάκι). Στο κείμενο αυτό 
ςυνυπάρχουν ςτοιχεία διάφορων πολιτιςμϊν, χωρίσ, 
ωςτόςο κάποιο να επιςκιάηει κάποιο άλλο. Αυτό δεν είναι 
τυχαίο, αφοφ αποτελεί παραμφκι από Μικραςιάτεσ, 
ανκρϊπουσ, δθλαδι που δζχτθκαν ζντονα τθν επιρροι 
των Τοφρκων. 

8. Οι τθγανίτεσ του 
Τραγοπόδθ, τθσ 
Ριπίνασ Τςιμικάλθ, 
ς.137. 

«Ελλθνοκεντρικό, μια κι 
αφορά τθν ελλθνικι 
παράδοςθ, αλλά με 

διαπολιτιςμικι διάςταςθ 
ταυτόχρονα: καλοςφνθ, 

ευγζνεια, φιλία»  

Κείμενο από τθν ελλθνικι παράδοςθ, ςτο οποίο 
προβάλλεται θ καλοςφνθ και θ ευγζνεια ενόσ παιδιοφ 
απζναντι ςε ζνα μοναχικό καλικάτηαρο αλλά και θ ςχζςθ 
φιλίασ που αναπτφςςεται μεταξφ τουσ.   

 

Δ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ  ΘΡΙΟ ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΤΙΚΟ 
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1. Θ Ρίτυσ και ο Ραν, 
Οβίδιοσ, ς.78 

«Ελλθνικι 
μυκολογία» 

 
 

Το κείμενο αυτό αναφζρεται ςτον ζρωτα μιασ νφμφθσ ( 
Ρίτυσ) και ενόσ κεοφ ( Ραν). Τον ζρωτα αυτό ηθλεφει ο 
Βορζασ, ο κεόσ του Βόρειου ανζμου, που αποφαςίηει να 
τθν πάρει από τον Ράνα.  Μόλισ αυτι αντιςτζκεται, 
προςπακεί να τθν γκρεμίςει από ζνα ψθλό βράχο και τότε 
ο Ραν τθν μεταμορφϊνει ςε πεφκο για να ςωκεί. 

2. Ιρκε θ Ραςχαλιά, 
Χάρθσ Σακελλαρίου, 
ς.116 

«Ελλθνικό Ράςχα: 
ζκιμα» 

« Ιρκε θ παςχαλιά και τςουγκρίηει αυγά το μικρό 
παιδάκι.»  

3. Το λαγουδάκι τθσ 
Λαμπρισ, Αντιγόνθ 
Μεταξά, ς. 117 
«Ελλθνικά παςχαλινά 

ζκιμα» 

Ευχζσ, κόκκινα αυγά, λαγουδάκια, κοφίνια 
 
 

4. Χελιδόνιςμα, 
δθμοτικό τραγοφδι 
από τθ Κράκθ, ς.141 

«Ελλθνικι παράδοςθ» 
 

Ευχετικό ελλθνικό τραγοφδι που δείχνει το τζλοσ του 
χειμϊνα και τον ερχομό τθσ άνοιξθσ: « Ιρκε θ χελιδόνα… 
και γλυκά κελάθδθςε « Μάρτθ, Μάρτθ μου καλζ και 
Φλεβάρθ φοβερζ κι αν φλεβίςεισ κι αν τςικνίςεισ 
καλοκαίρι κα μυρίςεισ» 

5. Αινίγματα, ς.145 
«Ελλθνικι παράδοςθ»  

«Μικρι μικρι νοικοκερά μεγάλθ πίτα κάνει. Τι είναι»; Κτλ 
 

 

Ε. ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΤΙΚΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1. Αςπρογάλανο πανί, Γαλάτεια 
Σουρζλθ, ς.122 

«Ελλθνοκεντρικό:  ιςτορικζσ ςυνκικεσ 
διαμόρφωςθσ τθσ ελλθνικισ ςθμαίασ» 

 «Μιλοφςανε δυο νεράιδεσ: τι ςθμαία να 
δϊςουμε ς’ αυτι τθ χϊρα; Είπαν κι ζδειξαν 
τθν Ελλάδα.». Συνομιλϊντασ μαηί τθσ, τθν 
αποκαλοφν «κυρά αρχόντιςςα, κυρά 
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παινεμζνθ, δοξαςμζνθ». Επιλζγονται ωσ 
χρϊματα το μπλε, διότι θ χϊρα μασ λοφηεται 
ςε μια καταγάλανθ κάλαςςα και το άςπρο, 
κακϊσ οι ψυχζσ των Ελλινων  είναι «άςπρα 
περιςτζρια».  «Και τότε μζςα από τθν 
αφριςμζνθ κάλαςςα βγικε τ’ 
αςπρογάλανο πανί κι απλϊκθκε ςε ουρανό 
και γθ. Κείνθ τθν ϊρα ο ιλιοσ άςτραψε, 
ζςκυψε, φίλθςε το πανί και το φίλθμά του 
ζγινε ολόχρυςοσ ςταυρόσ». Ζχουμε, 
ςυνεπϊσ, και τθ ςφνδεςθ τθσ ςθμαίασ με τθ 
κρθςκεία.  
 

 

Β. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΠΡΩΣΟΤ ΣΕΤΧΟΤ 

Στο 1ο τεφχοσ υπάρχουν ςυνολικά 168 δραςτθριότθτεσ. Στθν προςπάκειά μασ να 

κατθγοριοποιθκοφν, προζκυψαν τα εξισ: 

1. Δραςτθριότθτεσ υψθλισ διαπολιτιςμικότθτασ: 30 

2. Δραςτθριότθτεσ προςκετικισ διαπολιτιςμικότθτασ: 16. 

3.  Δραςτθριότθτεσ με προςζγγιςθ ςυνειςφορϊν: 4. 

4. Δραςτθριότθτεσ με προςζγγιςθ απόφαςθσ και κοινωνικισ δράςθσ: 2. 

5. Δραςτθριότθτεσ με εκνοκεντρικό/διαπολιτιςμικό περιεχόμενο: 7 . 

6. Δραςτθριότθτεσ με ιπιο εκνοκεντρικό περιεχόμενο: 32 

7. Δραςτθριότθτεσ με εκνοκεντρικό περιεχόμενο: 3 
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Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 

Α. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΥΨΘΛΘΣ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΘΤΑΣ 
1. Τι νιϊκουν θ κουκουβάγια και θ 

πζρδικα για τα παιδιά τουσ; 
Μθτρικι αγάπθ 

2. Στο «δελφίνι» υπάρχουν κι άλλα 
κείμενα που περιγράφουν τθ 
μθτρικι αγάπθ. Τι κοινό ζχουν οι 
ιρωεσ μεταξφ τουσ; 
 

Μθτρικι αγάπθ 

3. Αν ιςουν ςτθ κζςθ του κοριτςιοφ, τι 
κα απαντοφςεσ ςτθν ίδια ερϊτθςθ 
για τθ δικι ςου οικογζνεια; (ποιοσ 
διευκφνει ςτθν οικογζνεια;) 

Σχζςθ μεταξφ των μελϊν τθσ οικογζνειασ 
(ιςότθτα) 

4. Ηωγράφιςε ζνα μζλοσ τθσ 
οικογζνειάσ ςου να κάνει μια 
κακθμερινι και ςυνθκιςμζνθ 
δουλειά. 

όλοι μελϊν οικογζνειασ (ιςότθτα) 

5. Στο 2ο νανοφριςμα με ποιεσ λζξεισ θ 
μθτζρα δείχνει τθν αγάπθ ςτο παιδί 
τθσ; 

Μθτρικι αγάπθ 

6. Ρϊσ ονομαηόταν θ μθτζρα και ο Ακλθρία  
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πατζρασ τθσ Αρετοφςασ και για ποιο 
λόγο ιταν ςτενοχωρθμζνοι; 

7. Γιατί είναι κακόκεφοσ ο Μικρόσ τθσ 
ιςτορίασ; Σε ποια ηωάκια ςκζφτθκε 
να μεταμορφωκεί για να δοκιμάςει 
τθν αγάπθ τθσ μαμάσ του; Σε τι κα 
μεταμορφωνόςουν εςφ και γιατί; 

Μθτρικι αγάπθ 

8. Φτιάξε το δικό ςου «ουρανό τθσ 
αγάπθσ». Γράψε ςτα αςτζρια το 
όνομα των αγαπθμζνων ςου 
προςϊπων και χρωμάτιςζ τα με 
χρϊματα που ςου αρζςουν. 

Μθτρικι αγάπθ 

9.  Ζχεισ νιϊςει ποτζ ότι δε ςε 
αγαποφν; Ρότε;  

Αγάπθ  

10. Ζνιωςεσ ποτζ να ςε προςτατεφει 
από κάποιον κίνδυνο θ δικι ςου 
μαμά; Ρότε και ποφ; 

Ρροςταςία παιδιοφ από τθ  μθτζρα 

11. Χρειάςτθκεσ ποτζ τθ βοικεια 
κάποιου άλλου για να κάνεισ κάτι; 
Μίλθςζ μασ για αυτό. 

 

Βοικεια -αλλθλεγγφθ 

12. Ιςουν ποτζ πειραχτιρι για κάποιον 
άλλο; Ρϊσ λεσ να ζνιωςε με το 
πείραγμα ςου; 

Κοροϊδία –ζλλειψθ ςεβαςμοφ 
(μεταςχθματιςμόσ= μπαίνω ςτθ κζςθ του 
άλλου) 

13. Ροια είναι τα πρόςωπα του 
παραμυκιοφ και ποιο από αυτά 
νομίηεισ ότι δε φζρκθκε ςωςτά; 

Εξαπάτθςθ-ζλλειψθ ςεβαςμοφ 

14. Γιατί ο Ξζρξθσ ςκζφτθκε να μθν 
ξαναπάει ςτο ςχολείο; 

 

Σχολικι απομόνωςθ 

15. Ρϊσ νομίηεισ ότι αιςκάνκθκαν οι 
ςυμμακθτζσ του Ξζρξθ μετά τθ 
διάςωςι τουσ; 

Αλλαγι ςτάςεων απζναντι ςτο διαφορετικό 

16. Γιατί οι ςυλλζκτεσ αποτελοφν 
κίνδυνο για τα πλάςματα του 
βυκοφ; 

Κίνδυνοσ περιβάλλοντοσ- ζλλειψθ 
ςεβαςμοφ ςτο περιβάλλον 
Ρροςζγγιςθ μεταςχθματιςμοφ 

17. Γιατί τα φυτά χάριςαν τόςα καλά 
ςτο κορίτςι; 

καλοςφνθ 

18. Ζχεισ φίλουσ; Τουσ βοθκάσ, όταν 
ζχουν ανάγκθ; Διθγιςου μια 
ιςτορία, όπωσ αυτι, που να 
φαίνεται θ αγάπθ που  ζχεισ για ζνα 
φίλο ι μια φίλθ ςου.  

Φιλία –αγάπθ 

19. Γιατί ο κάςτορασ άρχιςε να κλαίει; Μοναξιά / ζλλειψθ φίλων 

20. Γιατί νομίηεισ ότι ο πόλεμοσ 
προκαλεί πονόλαιμο ςτθ γθ; 

Ρροβλιματα που προκαλεί ο πόλεμοσ 

21. Ρϊσ φαντάηεςαι τθν ειρινθ; 
Μπορείσ να τθ ηωγραφίςεισ; Γιατί 
είναι ςθμαντικι για τουσ 
ανκρϊπουσ; 

Ειρινθ 

22. Θ ειρινθ απαςχολοφςε τον Ειρινθ 
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άνκρωπο ςε όλεσ τισ εποχζσ. 
Γράφτθκαν πολλζσ ιςτορίεσ και 
τραγοφδια για αυτι. Ψάξε ςτθ 
βιβλιοκικθ του ςχολείου ςου και 
του Διμου ι ςε κάποιο 
βιβλιοπωλείο και βρεσ κι άλλα ζργα 
με κζμα τθν ειρινθ.  

23. Εάν κάνατε κι εςείσ ςτθν τάξθ ςασ 
μια «γιορτι φιλίασ», τι δϊρο κα 
ζδινεσ εςφ ςτουσ ςυμμακθτζσ ςου, 
για να τουσ δείξεισ τθν αγάπθ ςου; 

Φιλία  

24. Γιατί νομίηεισ ότι ο Μάνοσ δε 
ςκζφτθκε τον Γιάννουσ που κακόταν 
δίπλα του; 

Επειδι είναι από άλλθ χϊρα. 
Διςτακτικότθτα, αρνθτικι ςτάςθ 

25. Τι ιταν εκείνο που ζκανε τον Λβάν να 
ςκζφτεται ότι ο Άι-Βαςίλθσ δε κα 
ζβριςκε το δρόμο για να φζρει το 
δϊρο του; 

Αναγκαςτικι μετανάςτευςθ 

26. Από όλα τα πουλιά (ςτο γαλλικό 
παραμφκι) που προςπάκθςαν να 
βοθκιςουν το Χριςτό, μόνο ο 
ςταυραϊτόσ τα καταφζρνει. Πμωσ ο 
Χριςτόσ ανταμείβει όλα τα πουλιά. 
Γιατί πιςτεφεισ ότι το κάνει;.  

Αγάπθ  

27. Γιατί ο καλικάντηαροσ αντάμειψε το 
Λάμπθ; 

Ευγζνεια - καλοςφνθ 

28. Κυμάςαι να ζχεισ δϊςει κι εςφ κάτι 
ςε κάποιον άλλο, αντί να το 
κρατιςεισ για τον εαυτό ςου; 

Ρροςφορά  

29. Ραρουςίαςθ του επιςτιμονα  
Αλεξάντρ Γκράχαμ Μπελ, που 
αςχολικθκε με τουσ ιχουσ. 

Επιςτιμονασ  

30. Αν εςφ ζβλεπεσ τον ιλιο και το 
φεγγάρι να μαλϊνουν, τι κα τουσ 
ςυμβοφλευεσ για να γίνουν φίλοι; 

Φιλία  

 

 

Β. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΡΟΣΘΕΤΙΚΘΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ 
1. Συηθτιςτε για τισ δουλειζσ των 

δικϊν ςασ παπποφδων. 
Ζμμεςα: ςτοιχεία άλλων χωρϊν. 

2. Κυμάςαι κάποια ευχι που ςου 
ζδωςε ο παπποφσ ςου και πότε 
ζγινε αυτό; 

Ζμμεςα: ςτοιχεία άλλων χωρϊν 

3. Ηιτθςε από τθ μαμά και τον 
μπαμπά, τον παπποφ και τθ γιαγιά 
να ςου διθγθκοφν πϊσ ιταν θ δικι 
τουσ πρϊτθ μζρα ςτο ςχολείο.  

Ζμμεςα: ςτοιχεία άλλων χωρϊν 

4. Σε αυτι τθ φωτογραφία βλζπεισ μια 
ςχολικι τάξθ ςε μακρινι χϊρα τθσ 

Άμεςα: ςφγκριςθ με άλλθ τάξθ 
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Αςίασ. Ροιεσ διαφορζσ νομίηεισ ότι 
ζχει αυτι θ τάξθ με τθ δικι ςου; 

5. Κάκε λαόσ ζχει τα παραμφκια του. 
Μόλισ διάβαςεσ ζνα λαϊκό 
παραμφκι από τθ Γαλλία. Ψάξε ςε 
βιβλία και βρεσ ζνα παραμφκι από 
άλλθ χϊρα. Αν οι ςυμμακθτζσ ςου 
κάνουν το ίδιο μπορείτε να φτιάξετε 
το βιβλίο με «Τα παραμφκια από 
όλο τον κόςμο». 
 

Άμεςα: παραμφκια άλλων χωρϊν 

6. Για τα χελιδόνια και γενικά για τα 
πουλιά ζχουν γραφτεί πολλά 
ποιιματα, τραγοφδια, ιςτορίεσ. 
Μπορείσ με τουσ ςυμμακθτζσ ςου 
να ςυγκεντρϊςεισ κάποια από αυτά 
και να φτιάξεισ ζνα βιβλίο γεμάτο 
τιτιβίςματα! 

Ζμμεςα: λογοτεχνία, μουςικι 

7. Ξζρεισ κάποιο άλλο ποίθμα για το 
φεγγάρι; Οι ςυμμακθτζσ ςου κα 
χαροφν να το ακοφςουν. 

Ζμμεςα: λογοτεχνικι παραγωγι 

8. ϊτθςε τουσ γονείσ ςου αν 
κυμοφνται κάποιο ποίθμα για το 
χριςτουγεννιάτικο δζντρο, που 
ζλεγαν όταν εκείνοι ιταν μακθτζσ. 
Φτιάξε με τουσ ςυμμακθτζσ ςου μια 
ςυλλογι με όςα ποιιματα 
ςυγκεντρωκοφν.  

 Ζμμεςα: κοινά ι και διαφορετικά 
Χριςτουγεννιάτικα ζκιμα  

9. Για να ακοφςεισ τραγοφδια με κζμα 
το χριςτουγεννιάτικο δζντρο, ςου 
προτείνουμε: α) το Δεντράκι μου 
περιφανο» από το CD 
Χριςτοφγεννα. 16 Τραγοφδια από 
όλο τον κόςμο. 

Άμεςα: Χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια 

10. Φτιάξτε με τουσ ςυμμακθτζσ ςου ο 
κακζνασ τθ δικι του 
χριςτουγεννιάτικθ κάρτα. Ράρτε ζνα 
κομμάτι χρωματιςτό χαρτόνι και 
διπλϊςτε το ςτθ μζςθ, ϊςτε να του 
δϊςετε το ςχιμα τθσ κάρτασ. 
Ηωγραφίςτε ςτθν εξωτερικι πλευρά 
ζνα χριςτουγεννιάτικο κζμα και 
ςτθν εςωτερικι γράψτε ευχζσ ( ςε 
διάφορεσ γλϊςςεσ, ςυμπλθρϊνει το 
Β.Δ.).  

Άμεςα: Χριςτουγεννιάτικεσ κάρτεσ/ ευχζσ ςε 
άλλεσ γλϊςςεσ 

11. Τι νομίηεισ ότι ζγραφε ο Λβάν ςτο 
γράμμα που ζςτειλε ςτον Άι-Βαςίλθ; 
Τι κα ζγραφεσ εςφ ςτο δικό ςου; 

Ζμμεςα:  Ζκιμο χριςτουγεννιάτικων δϊρων 

12. Με τουσ ςυμμακθτζσ ςου 
αναηθτιςτε παλιζσ κάρτεσ που να 
απεικονίηουν τον Άι-Βαςίλθ και ο 

Ζμμεςα: χριςτουγεννιάτικο ζκιμο 
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κακζνασ ασ φτιάξει τθν ιςτορία του.  

13. Γνωρίηεισ κάποια παροιμία; Από 
ποιον τθν άκουςεσ και ποφ; 
Γνωρίηεισ τι ςθμαίνει; 

Ζμμεςα: παροιμίεσ ( ςτοιχεία παράδοςθσ) 

14. Δθμιουργιςτε ζνα άλμπουμ με 
παροιμίεσ και γλωςςοδζτεσ, που κα 
ςυγκεντρϊςετε από παπποφδεσ και 
γιαγιάδεσ τθσ γειτονιάσ ςασ.  

Ζμμεςα: παροιμίεσ – γλωςςοδζτεσ ( ςτοιχεία 
παράδοςθσ) 

15. Τι ζχεισ ακοφςει εςφ για τουσ 
καλικάντηαρουσ και από ποφ το 
ζχεισ μάκει; ϊτθςε τον παπποφ και 
τθ γιαγιά να ςου πουν τι πίςτευαν 
για αυτοφσ οι άνκρωποι τα 
παλαιότερα χρόνια.   

 

Ζμμεςα: ςτοιχεία παράδοςθσ  

16. ϊτα τον παπποφ ι τθ γιαγιά να ςου 
πουν ιςτορίεσ από τον καιρό του 
κεριςμοφ ςτθν εποχι τουσ.  

Ζμμεςα: Αγροτικι ηωι και άλλων λαϊν 

 

Γ.  ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ ΣΥΝΕΙΣΦΟΩΝ 
1. Ραίξε ςε παντομίμα με τουσ 

ςυμμακθτζσ ςου τθ ςκθνι που ο 
Ντικ-Ντικ-Ντικ μακαίνει ςτον 
αδερφό του να πετάει. Για ρυκμό 
και μουςικι μπορείτε να 
χρθςιμοποιιςετε το κομμάτι Το 
πζταγμα τθσ μζλιςςασ του ςυνκζτθ 
ίμςκυ- Κόρςακοφ από το παραμφκι 
του Τςάρου Σαλτάν.   

Σθμαντικόσ ϊςοσ ςυνκζτθσ 

2. Τον ιχο του ανζμου τον μιμείται και 
θ μουςικι. Εάν υπάρχει ςτο ςχολείο 
ςου το CD με τισ Τζςςερισ εποχζσ 
του Αντόνιο Βιβάλντι άκουςε το 
κομμάτι του Χειμϊνα. 

Σθμαντικόσ Λταλόσ ςυνκζτθσ. 

3. Γίνε αγζρασ και με τουσ φίλουσ ςου 
παίξε το ποίθμα. Αν κζλεισ και 
μουςικι ςυνοδεία, μπορείσ να 
χρθςιμοποιιςεισ το καλοκαίρι από 
το ζργο του Αντόνιο Βιβάλντι Οι 
Τζςςερισ Εποχζσ.   

Σθμαντικόσ Λταλόσ ςυνκζτθσ 

4. Θ μουςικι μπορεί να μιμθκεί το 
τιτίβιςμα των πουλιϊν, όπωσ ςτο 
μουςικό παραμφκι του Σεργκζι 
Ρροκόφιεφ Ο Ρζτροσ και ο Λφκοσ. 
Αν υπάρχει αυτό το CD ςτο ςχολείο 
ςου, βρεσ ποιο μουςικό όργανο 
χρθςιμοποιεί ο ςυνκζτθσ για να 
δϊςει τθν εντφπωςθ ενόσ πουλιοφ 
που κελαθδεί.  

Γνωςτόσ ϊςοσ ςυνκζτθσ 
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Δ. ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΔΑΣΘΣ 
1. Τι πρότεινε θ γλϊςςα για τθν 

προςταςία του βυκοφ; Συηθτιςτε 
ςτθν τάξθ για τα ηϊα που 
κινδυνεφουν. Διαλζξτε ζνα είδοσ και 
φτιάξτε μια επιτροπι για τθ 
ςωτθρία του. Γράψτε μια επιςτολι 
ςε αυτοφσ που το απειλοφν και 
εξθγιςτε τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ είναι χριςιμο ςτθ φφςθ.  

Κοινωνικι δράςθ για προςταςία 
περιβάλλοντοσ 

2. Ροιο ιταν το ψζμα τθσ ιςτορίασ; 
Άλλαξζ το με ζνα δικό ςου ψζμα 
που κα ζκανε τον κόςμο καλφτερο 

Δράςθ για ζναν καλφτερο κόςμο 

 

Ε. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΤΙΚΟ / ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1. Στισ εικόνεσ βλζπεισ διάφορα 
γραμματόςθμα, που ζχουν τθν 
ελλθνικι ςθμαία αλλά και ςθμαίεσ 
χωρϊν τθσ Ε.Ε. Συηθτιςτε ςτθν τάξθ 
για τθ ςθμαςία του γραμματόςθμου 
και φτιάξτε ζνα δικό ςασ ςτο άδειο 
πλαίςιο, με κζμα τθ ςθμαία. 

Ελλθνοκεντρικό ( προβάλλει τθν ελλθνικι 
ςθμαία) με  διαπολιτιςμικι δυνατότθτα: 
προβολι ςθμαιϊν κι άλλων χωρϊν/ θ 
ςθμαία αποτελεί ςφμβολο. 

2. Τι οφείλουμε ςτουσ ιρωεσ και γιατί; Αίςκθςθ χρζουσ απζναντι ςτθν πατρίδα 
αλλά και ςφνδεςθ τθσ πράξθσ αυτισ με τθ 
διεκδίκθςθ τθσ ελευκερίασ. 

3. Στον πίνακα ( Αλεξάντρ – Μαρί 
Κολζν « Το Ελλθνόπουλο» 
παρατιρθςε και ονόμαςε τα όπλα 
και τα ροφχα που φορά το 
ελλθνόπουλο. Συηιτθςε με τουσ 
ςυμμακθτζσ ςου εάν το 
ελλθνόπουλο αυτό μπορεί να είναι 
κάποιοσ ιρωασ του ’ 21. Διθγιςου ι 
ηωγράφιςε μια ιςτορία για αυτό.    

Εκνικιςμόσ με διαπολιτιςμικι προςκετικι 
προςζγγιςθ: Γαλλίδα ηωγράφοσ /ςυμμετοχι 
των παιδιϊν ςτον πόλεμο για τθν απόκτθςθ 
τθσ ελευκερίασ. 

4. Κάκε τόποσ ζχει τουσ δικοφσ του 
χοροφσ. Στισ παρακάτω εικόνεσ 
βλζπεισ ανκρϊπουσ να χορεφουν 
από διαφορετικά μζρθ τθσ Ελλάδασ. 
Βρεσ ζνα χορό του τόπου, από τον 
οποίο κατάγεται θ οικογζνειά ςου. 
Μπορείσ να δείξεισ ςτουσ 
ςυμμακθτζσ ςου τα βιματα; Εικόνεσ 
με ελλθνικοφσ χοροφσ αλλά με 
παρότρυνςθ για εφρεςθ χορϊν κι 
από άλλα μζρθ. 

Ελλθνοκεντρικι με δυνατότθτα προςκετικισ 
διαπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ. 

5. Τι εικονίηουν οι πίνακεσ; Τι άραγε να Ελλθνικοί πίνακεσ: Ραναγία Γλυκοφιλοφςα 



78 
 

ςκζφτεται κάκε μθτζρα για το παιδί 
τθσ; 

 

θ « Καρδιϊτιςςα» και «Μθτρικι ςτοργι» 
του Γεωργίου Ιακωβίδθ: Μθτζρεσ που 
νανουρίηουν τα παιδιά τουσ: μθτρικι 
αγάπθ 

6.  Ραρατιρθςε τισ εικόνεσ και ςκζψου 
τι μπορεί να αιςκάνονται αυτζσ οι 
μθτζρεσ. Στο άδειο τετράγωνο 
ηωγράφιςε το πρόςωπο τθσ δικισ 
ςου μαμάσ. Οι εικόνεσ είναι: του 
Μόραλθ «μια ζγκυοσ γυναίκα», θ 
Ραναγία θ Οδθγιτρια, θ Γυναίκα με 
λουλοφδια, του Μπουηιάνθ, θ 
Μθτρικι ςτοργι του Λακωβίδθ, θ 
Οικογζνεια του Σικελιϊτθ και θ 
Madona of Venice Beach του Β. 
Peter. 

Κυριαρχοφν οι ελλθνικζσ εικόνεσ, αφοφ 
υπάρχει μόνο μια ξζνου καλλιτζχνθ, θ 
κεματολογία όμωσ είναι διαχρονικι και 
ζχει οικουμενικι ςθμαςία. 

7. Ραρατιρθςε τθν εικόνα (γλυπτό του 
Γιϊργου Γεωργιάδθ: «Μάνα και 
παιδί»). Τι νομίηεισ πωσ λζει θ μαμά 
και τι το παιδί; Τι ςυηθτάσ εςφ με τθ 
δικι ςου μαμά;  

 

Ελλθνικι με οικουμενικι διάςταςθ 

ΣΤ. ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ ΜΕ ΘΡΛΟ ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΤΛΚΟ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ 
1. Χορζψτε όλοι μαηί με τθ ςυνοδεία 

κάποιου παςχαλινοφ δθμοτικοφ 
τραγουδιοφ, που μπορείτε να βρείτε 
ςε διάφορα CD, όπωσ ςτα 
Ραςχαλινά τθσ Δόμνασ Σαμίου. 

Στοιχεία ελλθνικισ παράδοςθσ 

2. Μοιράςου τουσ ρόλουσ τθσ ιςτορίασ 
με τουσ ςυμμακθτζσ ςου και παίξτε 
τθ ςκθνι του γλεντιοφ. Για μουςικι 
μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τα 
τραγοφδια από το CD  Τραγοφδια 
και ςκοποί από διάφορεσ περιοχζσ 
τθσ Ελλάδασ τθσ Δόμνασ Σαμίου ι το 
CD Τραγοφδια τθσ Κράκθσ και τθσ 
Μακεδονίασ του Χρόνθ Αθδονίδθ ι 
όποιο άλλο   CD με δθμοτικά 
τραγοφδια υπάρχει ςτο ςχολείο ςασ.  

Ελλθνικι μουςικι  

3. Μπορείσ να ονομάςεισ κακεμιά από 
τισ παρακάτω φιγοφρεσ; Ροιεσ άλλεσ 
από το Κζατρο Σκιϊν γνωρίηεισ; 
Φτιάξε όποια ςου αρζςει.  

Στοιχεία  ελλθνικισ παράδοςθσ 

4. Αν ρωτιςεισ τουσ γονείσ, τουσ 
παπποφδεσ ι και άλλουσ 
μεγαλφτερουσ, κα ςου πουν και 
άλλα τραγοφδια (κάλαντα) που 
λζγανε όταν ιταν μικρά. Ραρόμοια 
τραγοφδια μπορείσ να βρεισ ςε 
διάφορα CD, όπωσ ςτθν 
Ρερπεροφνα και άλλα τραγοφδια 

Στοιχεία  ελλθνικισ παράδοςθσ  
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του λαοφ μασ για τα παιδιά τθσ 
Δόμνασ Σαμίου. 

5. Στισ παρακάτω εικόνεσ βλζπεισ τθ « 
Χελιδόνα» ( από τθ Κεςςαλία και 
από τθν Αγριανι Σερρϊν). Μπορείσ 
να φτιάξεισ τθ δικι ςου και τθν 
πρϊτθ μζρα του Μάρτθ να πεισ τα 
κάλαντα.  

Στοιχεία  ελλθνικισ παράδοςθσ 

6. Θ εικόνα δείχνει μια οικογζνεια, 
όπωσ ιταν τα περαςμζνα χρόνια. 
Μπορείσ να περιγράψεισ τι ακριβϊσ 
κάνει το κάκε πρόςωπο; 

Ραραδοςιακι ελλθνικι οικογζνεια 

7. Δραςτθριότθτα με χάρτθ τθσ 
Ελλάδασ. Στο μεγάλο χάρτθ τθσ 
Ελλάδασ του ςχολείου ςου βρεσ 
αυτζσ τισ περιοχζσ ( Ιπειροσ, 
Κφκνοσ, Κράκθ) και το δικό ςου 
τόπο. 

 Χάρτθσ Ελλάδασ 

8. Δραςτθριότθτα με ελλθνικό πίνακα 
ηωγραφικισ: Κεόφιλοσ « 
Ερωτόκριτοσ και Αρετοφςα». 
Μπορείσ να περιγράψεισ τθν 
Αρετοφςα; Ρϊσ φαντάηεςαι το 
αρχοντικό ςπίτι που ζμεινε; 

Ζλλθνασ ηωγράφοσ 

9. Ρρόταςθ για ελλθνικι μουςικι: 
Μαρκόπουλοσ και Χάλαρθσ 
(Ερωτόκριτοσ και Αρετοφςα και Τα 
κλιβερά Μαντάτα) 

Ζλλθνεσ μουςικοί 

10. Δραςτθριότθτα με ελλθνικό πίνακα 
ηωγραφικισ: «Οι δϊδεκα μινεσ», 
τθσ Φωτεινισ Στεφανίδθ. 

Ελλθνίδα ηωγράφοσ 

11. Δραςτθριότθτα με ελλθνικό πίνακα 
ηωγραφικισ: « Δεν κζλει το 
ςχολείον», Νικθφόροσ Λφτρασ 

Ζλλθνασ ηωγράφοσ 

12. Ρρόταςθ για ελλθνικι μουςικι: « Το 
μαντιλι τθσ νεράιδασ» 

Ελλθνικι μουςικι 

13. Τα παλιά χρόνια οι άνκρωποι 
ζφτιαχναν ςτίχουσ, τουσ γνωςτοφσ 
γλωςςοδζτεσ. Ραίξε με τουσ 
ςυμμακθτζσ ςου διαβάηοντασ τουσ 
παρακάτω γλωςςοδζτεσ: 
«Καλθμζρα καμθλάρθ…» 

Ελλθνικοί γλωςςοδζτεσ 

14. Δραςτθριότθτα με ελλθνικό πίνακα 
ηωγραφικισ: « Στζγεσ και αετοί», 
Νίκοσ Χατηθκυριάκοσ 
 

Ζλλθνασ ηωγράφοσ 

15. Ρρόταςθ για άκουςμα ελλθνικισ 
μουςικισ: « Το τραγοφδι τθσ 
Ρινεηοβροχισ ςτο CD Μίλα μου για 
μιλα του ςυνκζτθ Σταφρου 
Ραπαςταφρου  

Ελλθνικι μουςικι 
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16. Τα δζντρα είναι αγαπθμζνο   κζμα 
ποιθτϊν και ηωγράφων. 
Ραρατιρθςε τουσ πίνακεσ 
«Δζντρα», του Γουναρόπουλου και « 
Χωρίσ τίτλο», του Μανουςάκθ και 
βρεσ με ποιο τρόπο ο κάκε 
ηωγράφοσ παρουςιάηει τα δζντρα. 
Ακολοφκθςε με το δάχτυλό ςου το 
ςχιμα τουσ. Μπορείσ να φανταςτείσ 
τθν ιςτορία που το κακζνα ςου 
διθγείται; 

 

Ζλλθνεσ ηωγράφοι 
 
 

17. Σε τι μεταμόρφωςε ο κεόσ Ράνασ 
τθν αγαπθμζνθ του για να τθν 
γλιτϊςει από το Βορζα; 

Ελλθνικι μυκολογία 

18. Τα δζντρα ζχουν δϊςει το όνομά 
τουσ ςε πόλεισ και χωριά τθσ 
πατρίδασ μασ. Βρεσ τζτοια ονόματα 
με τουσ ςυμμακθτζσ ςου. 

Ελλθνικι γεωγραφία 

19. Στον πίνακα εικονίηεται ο Βορζασ να 
αρπάηει μία άλλθ νφφθ τθσ 
μυκολογίασ, τθν Ωρείκυια. Με ποιο 
τρόπο ο ηωγράφοσ δείχνει ότι φυςά 
δυνατόσ άνεμοσ; (πίνακασ Φϊτθ 
Κόντογλου, « Ο Βορζασ αρπάηων τθν 
Ωρείκυιαν».   

Ελλθνικι μυκολογία 

20. Για να φτιάξεισ ζνα φουρφοφρι, ςαν 
αυτό του ηωγράφου Φαςιανοφ, 
πάρε ζνα χαρτόνι και ςχεδίαςε τρεισ 
φιγοφρεσ, όπωσ  καλλιτζχνθσ. Αφοφ 
τισ κόψεισ και τισ χρωματίςεισ, 
ςτερζωςζ τεσ με μια πινζηα ςε ζνα 
ξυλάκι.  

Ζλλθνασ ηωγράφοσ 

21. Στθν εικόνα βλζπεισ δυο χελιδόνια 
το ζνα αντίκρυ ςτο άλλο… Τι άραγε 
να λζνε μεταξφ τουσ; « Χελιδόνια», 
Λεπτομζρεια από τθν τοιχογραφία 
τθσ Άνοιξθσ ςτθν κυκλαδικι Κιρα. 

Ελλθνικι τζχνθ 

22. Θ εικόνα δείχνει ζνα νυχτερινό 
τοπίο. Ραρατιρθςε τα φωτεινά τθσ 
ςθμεία. Ανακάλυψε από ποφ 
προζρχεται το φωσ ςτα ςθμεία 
αυτά. Ρίνακασ: « Νυχτερινό τοπίο», 
Κϊςτασ Ραπανικολάου 

Ελλθνικόσ πίνακασ 

23. Ρϊσ ιταν θ πεδιάδα που 
κατοικοφςε το ουράνιο τόξο; Σε τι 
διζφερε από το τοπίο του πίνακα; 
Ρίνακασ: «Λαφριο», Κωνςταντίνοσ 
Μαλζασ. 

Ελλθνικόσ πίνακασ 

24. Ο Αίςωποσ ςτισ ιςτορίεσ του 
χρθςιμοποιεί πολλά ηϊα και πουλιά 

Ελλθνικοί μφκοι 



81 
 

για ιρωεσ. Ξζρεισ άλλθ ιςτορία του 
Αιςϊπου με ιρωα το μυρμιγκι; 
Ροια είναι αυτι; 

25. Το αίνιγμα « Από πάνω ςαν τθγάνι, 
από κάτω ςαν μπαμπάκι κι από 
πίςω ςαν ψαλίδι» περιγράφει ζνα 
από τα πουλιά, που αναφζρονται 
ςτθ λαϊκι παράδοςθ που διάβαςεσ. 
Μπορείσ να μαντζψεισ ποιο είναι; 

Ελλθνικά αινίγματα 

26. Ο Τραγοπόδθσ οφείλει το όνομά του 
ςτα πόδια του. Ηωγράφιςε μια 
παρζα καλικάντηαρων και δϊςε 
ςτον κακζνα κάποιο όνομα που να 
ζχει ςχζςθ με ζνα χαρακτθριςτικό 
του. 

Ελλθνικι παράδοςθ 

27. Βάλε ςτθ ςωςτι ςειρά τισ εικόνεσ 
για να δείξεισ πϊσ από το ςιτάρι 
φτιάχνουμε ψωμί. 

Εικόνεσ από τθν αγροτικι ηωι και πίνακασ 
του Θεόφιλου Χατηθμιχαιλ για το ψιςιμο. 

28. Στον πίνακα παρατιρθςε τα 
χρϊματα και τα ςχιματα και 
ςυηιτθςε με τουσ ςυμμακθτζσ ςου 
τον τρόπο με τον οποίο ο 
καλλιτζχνθσ ηωγράφιςε ζνα ατφχθμα 
με το αυτοκίνθτο. Ηωγράφιςε κι εςφ 
ι διθγιςου ζνα ατφχθμα. Ρίνακασ: 
«Το ατφχθμα», Δ. Μυταράσ  

Ζλλθνασ ηωγράφοσ 

29. Τα μουςικά όργανα που βλζπεισ 
(νταοφλι, λαγοφτο, φλογζρεσ) ςτισ 
εικόνεσ για να βγάλουν ιχο, κα 
πρζπει ο οργανοπαίχτθσ να τα 
χρθςιμοποιιςει με διαφορετικό 
τρόπο. Μπορείσ να βρεισ ποιοι είναι 
αυτοί οι τρόποι;  
 

Ελλθνοκεντρικό, αφοφ αφορά ςε ελλθνικά 
παραδοςιακά όργανα, τα οποία όμωσ 
ζχουν ξζνθ καταγωγι  κι απαντϊνται και ςε 
άλλεσ χϊρεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το 
λαγοφτο ζχει ρουμάνικθ προζλευςθ ( 
lauta), το νταοφλι τουρκικι ( davul) και θ 
φλογζρα αλβανικι (flojere). 

30. Ραρατιρθςε τθν εικόνα. Τι δείχνει; 
Σε ποιο από τα παρακάτω είδθ 
ανικει; Ρίνακασ, γλυπτό ι κζντθμα 

 

Κζντθμα: ςτοιχείο πολιτιςμοφ που 
απαντάται ςε πολλοφσ λαοφσ 

31. Στθ διπλανι φωτογραφία οι 
μακθτζσ του δθμοτικοφ ςχολείου 
τθσ Αντιπάρου επιςκζπτονται τθ 
γιαγιά Μαρίνα για να ακοφςουν τα 
παραμφκια τθσ. Βρείτε και εςείσ 
κάποιον  ςτθν περιοχι ςασ να ξζρει 
παραμφκια και προςκαλζςτε τον ςτο 
ςχολείο για να ςασ τα αφθγθκεί. 
Ιπιο ελλθνοκεντρικό 

Στοιχεία ελλθνικισ παράδοςθσ. 

32. Σφγκριςθ μιασ ελλθνικισ 
παραδοςιακισ οικογζνειασ με αυτιν 
των μακθτϊν ωσ προσ τα ροφχα, το 
χϊρο, τον τρόπο που ςτζκονται 

Ραραδοςιακι ελλθνικι οικογζνεια 
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απζναντι ςτο φακό. 

 

Η. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΜΕ ΕΘΝΟΚΕΝΤΙΚΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 
1. Ραρατιρθςε τισ αφίςεσ του 

πολζμου του ’40 ( Αφίςα τθσ Βάςωσ 
Κατράκθ και αφίςα του Κϊςτα 
Γραμματόπουλου) και διάβαςε τα 
κείμενα που τισ ςυνοδεφουν. 
Συηθτιςτε ςτθν τάξθ για ποιο ςκοπό 
γίνονται οι αφίςεσ. Φτιάξε μαηί με 
τουσ ςυμμακθτζσ ςου αφίςεσ για τθ 
γιορτι του ΟΧΛ και ςτολίςτε τθν τάξθ 
με αυτζσ.   

Ελλθνοκεντρικό: Θ αφίςα ζπαιξε ςθμαντικό 
ρόλο ςτθ διατιρθςθ του φρονιματοσ των 
Ελλινων κατά τον ελλθνοϊταλικό πόλεμο, 
διότι αποτελοφςε ζνα μαηικό μζςο 
επικοινωνίασ ςε μια εποχι που τα μζςα 
επικοινωνίασ περιορίηονταν ςτον 
κινθματογράφο, τισ εφθμερίδεσ, τα 
περιοδικά. Επιπλζον, αποδίδουν άμεςα τα 
μθνφματα τθσ εποχισ.  

2. Τθν ιςτορία «Τα ελλθνάκια» τθν 
ζγραψε θ Ευγενία Φακίνου, 
παρατθρϊντασ λαϊκά κεντιματα. 
Γράψε κι εςφ τθ δικι ςου ιςτορία, 
παρατθρϊντασ το παρακάτω 
κζντθμα ( Μπατανία από τθν 
Κριτθ). 

Το κζντθμα αναπαριςτά εικόνεσ από τθν 
ελλθνικι επανάςταςθ. 

3. Ροια παιδιά τθσ Ελλάδασ ζδωςαν το 
άςπρο και ποια το γαλάηιο χρϊμα 
ςτθ ςθμαία τθσ χϊρασ και γιατί; 

Εκνικό ςφμβολο τθσ Ελλάδασ 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΟ ΤΕΥΧΟΣ 

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ 

Στο ςφνολο των 59 κειμζνων υπάρχουν: 

 17 κείμενα υψθλισ διαπολιτιςμικότθτασ 

 1 κείμενο προςκετικισ προςζγγιςθσ 

 12 κείμενα με ελλθνοκεντρικό /διαπολιτιςμικό περιεχόμενο  

 5 κείμενα με ιπιο ελλθνοκεντρικό περιεχόμενο 

 5 κείμενα με ελλθνοκεντρικό περιεχόμενο 
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Α. ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΨΘΛΘΣ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΘΤΑΣ 
ΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΥΓΓΑΦΕΑΣ, 

ΣΕΛΙΔΑ, ΑΝΑΦΟΑ ΑΝΑΦΟΕΣ 
1. Ρρωινό άςτρο, 

Γιάννθσ ίτςοσ, ς. 
34 

«Μθτρικι αγάπθ/ 
ιςότθτα» 

Νανοφριςμα που εκφράηει τθ μθτρικι  αγάπθ αλλά και τθν 
ιςότθτα όλων των παιδιϊν: «όλθ θ πλάςθ κοιτάηει το παιδί 
μου που κοιμικθκε. Όλα τα αςτζρια μια μυγδαλιά 
ανκιςμζνθ αςτζρια κοιτάηει το παιδί μου που κοιμικθκε. Ο 
κεόσ των ςπουργιτιϊν και των παιδιϊν κοιτάηει το παιδί 
μου που κοιμικθκε». Θ αγάπθ τθσ μάνασ είναι γεγονόσ 
οικουμενικό. Συχνά ςτα νανουρίςματα γίνεται αναφορά και 
ςε κάποιο κεϊκό πρόςωπο. Εδϊ αναφζρεται ςτο κεό των 
ςπουργιτιϊν και των παιδιϊν, κάτι που προςδίδει μια 
κακολικότθτα: ο κεόσ προςζχει όλα τα παιδιά, άρα όλα τα 
παιδιά είναι ίςα. 

2. Ρϊσ βάφτθκαν 
κόκκινα τ’ 
αςτεράκια, οφντο 
Μόριτσ  ς. 36 
«Μθτρικι αγάπθ» 

Στο κείμενο του Σλοβάκου ςυγγραφζα προβάλλεται για μια 
φορά ακόμα θ μθτρικι αγάπθ, αλλά και θ αυτοκυςία τθσ 
μθτζρασ προκειμζνου να προςτατζψει τα παιδιά τθσ. Στο  
κείμενο αυτό ζνα ηαρκαδάκι, ο Αςτροφλθσ, δζχεται επίκεςθ 
από μια αλεποφ και τραυματίηεται. Θ μθτζρα τότε 
εξαγριϊνεται και με τθ ςειρά τθσ τραυματίηει και διϊχνει τθν 
αλεποφ: « Από τα μεγάλα ιςυχα μάτια τθσ είχε χακεί κάκε 
θρεμία. Ιταν γεμάτα άγριο κυμό κι απελπιςία».   Μετά τθν 
επίκεςθ γφριςε βιαςτικά ςτον Αςτροφλθ, «τον κοίταξε και τα 
μάτια τθσ ξανάγιναν ιρεμα και γλυκά. Υςτερα ζςκυψε κι 
ζγλειψε τθ ματωμζνθ πλθγι του παιδιοφ τθσ απαλά, γεμάτθ 
ςτοργι και τρυφερότθτα. Όλα ιταν ιςυχα τϊρα, ακόμα κι θ 
πλθγι του ζπαψε να πονάει».  
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3. Λοφνα παρκ, 
παπποφλθ μου!, 
Κζτθ Χορτιάτθ, ς. 
39 

«Αγάπθ μελϊν 
οικογζνειασ» 

Στο κείμενο αυτό κυριαρχεί θ αγάπθ παπποφ – εγγονοφ. Το 
κζμα αυτό προςεγγίηεται με τρυφερότθτα και παιγνιϊδθ 
διάκεςθ και αποδίδεται με όρουσ και χαρακτθριςτικά  που 
ταιριάηουν ςτθν παιδικι θλικία.  

4. Θ ιςτορία του 
Ερνζςτου, του 
Μερςζ Κομπανφ, ς. 
41 

«Αγάπθ γονιϊν» 

Το κείμενο αυτό κίγει το κζμα τθσ υιοκεςίασ και τθ ςθμαςία 
τθσ για τθ ςυναιςκθματικι πλθρότθτα και τθ ςυνοχι τθσ 
οικογζνειασ. Οι γονείσ του Ερνζςτου προςπακοφν να του 
εξθγιςουν τουσ λόγουσ που τον υιοκζτθςαν, αλλά κυρίωσ τθ 
μεγάλθ αγάπθ που νιϊκουν για αυτόν. Θ αγάπθ αυτι είναι 
αμοιβαία.  

5. Θ Ειρινθ, ο Λθςοφσ 
και το πουλί, 
Νικθφόροσ 
Βρεττάκοσ, ς. 68 
«Ανκρϊπινθ 
διάςταςθ τθσ 
Σχζςθσ Ραναγίασ 
(μάνασ) – 
Χριςτοφ(παιδιοφ)/ 
ειρινθ» 

Το κείμενο αυτό είναι κρθςκευτικό και παρουςιάηει τθν 
ανκρϊπινθ πλευρά του Χριςτοφ. Ο Χριςτόσ κάκεται κοντά 
ςτο ποτάμι και περιμζνει τθ μθτζρα του να του φζρει λίγο 
ψωμί. Ριο πζρα κάκεται ζνα πουλί ( ζνα περιςτζρι= 
ςφμβολο ειρινθσ) που κελαθδά αμζριμνα και ο Λθςοφσ 
χαμογελά. Τελειϊνει με τθ φράςθ: « Θ ηωι είναι όμορφθ». 

6. Είςαι ο ουρανόσ ο 
απζραντοσ, 
αμπιντανάκ 
Ταγκόρ, ς.70 

«Ρροςευχι με οικουμενικι 
/κοινωνικι διάςταςθ» 

Ρρόκειται για μια προςευχι – παράκλθςθ ζνασ Λνδοφ 
ςυγγραφζα που αφορά ςε προςωπικά και ευρφτερα 
κοινωνικά και οικουμενικά κζματα. Ρρόκειται για μια 
βακφτερθ διάςταςθ ζνασ επικοινωνίασ με το Κεό: « Είςαι ο 
ουρανόσ ο απζραντοσ κι είςαι κι θ μικρι φωλιά. Θ ακτίνα 
ςου ζρχεται απάνω ςε τοφτθ τθ γθ, τθ δικι μου με αγκαλιά 
ορκάνοιχτθ, όλθ τθν θμζρα, για να φζρει ςα γυρίςει πίςω 
ςτα πόδια ου  ςφννεφα από τα δάκρυά μου, από ζνασ 
ςτεναγμοφσ μου και από τα τραγοφδια μου…». 

7. Ο Νορντίν ςτθν 
εκκλθςιά, ζνασ 
Ζλςασ Χίου, ς.72 
«Σεβαςμόσ ςτθ 

διαφορετικι κρθςκεία 
και ανεφρεςθ κοινϊν 

ςτοιχείων» 

Το απόςπαςμα αυτό προβάλλει το ςεβαςμό ςτο κριςκευμα 
του άλλου κι αναδεικνφει τθ διαπολιτιςμικι διάςταςθ ζνασ 
ςυνφπαρξθσ των ανκρϊπων. Επιπλζον, θ υποβλθτικότθτα 
του λατρευτικοφ χϊρου καταξιϊνεται κι ωσ χϊροσ 
ςυνφπαρξθσ των ανκρϊπων. Ριο ςυγκεκριμζνα ζνα 
Τουρκάκι, ο  Νορντίν, πθγαίνει με μια ελλθνικι οικογζνεια 
ςτθν εκκλθςία. Αρχικά εκφράηονται κάποιοι ενδοιαςμοί, 
διότι « ζχει άλλθ πίςτθ. Μςωσ κακοφανεί και του πατζρα 
του, του Μουςταφά». Ο Νορντίν, όμωσ, «ικελε πολφ να δει 
τι κάνουν οι Χριςτιανοί ςτισ εκκλθςίεσ τουσ και πϊσ 
προςκυνοφν το δικό τουσ Αλλάχ». Μόλισ πιγε ςτθν 
εκκλθςία, άρχιςε να ςυμπεριφζρεται ςαν να βριςκόταν ςτο 
τηαμί, προκαλϊντασ τθν αντίδραςθ και τον εκνευριςμό των 
ανκρϊπων που δεν ιξεραν πωσ ιταν από άλλθ χϊρα. Ο 
Νορντίν, όμωσ, εντυπωςιάςτθκε από τθ ςυμμετοχι του ςτθ 
λειτουργία. Είχε, ωςτόςο, και μερικζσ απορίεσ, οι οποίεσ 
προζκυπταν από τισ διαφορζσ που υπάρχουν ανάμεςα ςτισ 
δυο κρθςκείεσ. Συηθτϊντασ με τθ νενζ (τθ γιαγιά ζνασ 
ελλθνικισ οικογζνειασ), κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα πωσ «θ 
Παναγία που κρατά το Χριςτό, ςκεπάηει όλα τα παιδιά του 
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κόςμου, ακόμα και τα τουρκάκια». Του Νορντίν του άρεςε 
«θ ιςτορία ζνασ παρκζνασ Μαρίασ, που ςαν μθτζρα του 
κόςμου προςτατεφει όλα τα παιδάκια, όπου κι αν ηουν». 

8. Θ δικι μου 
προςευχι, ζνασ 
Ντίνασ 
Χατηθνικολάου, 
ς.76 

«Ρροςευχι με οικουμενικι 
διάςταςθ» 

Στθν προςευχι αυτι προβάλλεται ο προςωπικόσ τρόποσ 
επικοινωνίασ με το Κεό με ζνα φφοσ απλό και παιδικότροπο. 
Ζνα παιδάκι ηθτά από το Κεό να προςτατεφει όλα τα 
πλάςματα ζνασ γθσ: « Φφλαγε τα τριηόνια… βοικα τ’ 
ανζμελο τηιτηίκι… κι από το ταπεινό λουλοφδι ίςαμε τ’ 
ανκρωπάκι εμζνα, όλα να ηουν ευτυχιςμζνα τα πλάςματα 
πάνω ςτθ γθ».  

9. Θ μάνα του 
Χριςτοφ, του Κϊςτα 
Βάρναλθ, ς.82 

«Αγάπθ μάνασ – 
Ραναγίασ» 

Στο ποίθμα αυτό προβάλλεται θ ανκρϊπινθ πλευρά τθσ 
Ραναγίασ, θ οποία κρθνεί το χαμό του γιου τθσ: «Φεφγεισ 
πάνου ςτθν  άνοιξθ, γιε μου καλζ μου… γλυκζ μου». Το 
ποίθμα βαςίηεται ςε μια αντίκεςθ: από τθ μια υπάρχει θ 
Άνοιξθ και θ αναγζννθςθ τθσ φφςθσ και από τθν άλλθ ο 
κάνατοσ.  

10. Θ αιμοδοςία, Λότθ 
Ρζτροβιτσ- 
Ανδρουτςοποφλου, 
ς.135 

«Αλτρουιςμόσ/ 
αλλθλεγγφθ» 

Κυρίαρχεσ ζννοιεσ του κειμζνου είναι ο αλτρουιςμόσ και θ 
αλλθλοβοικεια. Ο Άρθσ τραυματίηεται ςοβαρά και εξαιτίασ 
τθσ ςπάνιασ ομάδασ αίματοσ που ζχει κινδυνεφει να πεκάνει. 
Ο Φίλιπποσ, που είναι γιοσ του νζου ςυηφγου τθσ μθτζρασ 
του, ςτενοχωριζται πολφ και κάνει ό,τι μπορεί για να ςϊςει 
τον «αδερφό» του. Τελικά γίνεται αιμοδότθσ, ςϊηει τον Άρθ 
και τα δυο παιδιά ζρχονται πιο κοντά.   

11. Ζνασ αλλιϊτικοσ 
ποδοςφαιρικόσ 
αγϊνασ, Ραντελισ 
Καλιότςοσ, ς.143 

«Συνεργαςία, επικοινωνία, 
ειρινθ/ βία ςτα γιπεδα» 

Ζνα ομαδικό παιχνίδι ενϊνει τουσ κατοίκουσ ενόσ νθςιοφ: 
όλοι μαηί παίηουν ποδόςφαιρο. Αναπτφςςονται οι 
δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ κι επικοινωνίασ ανάμεςα ςτα μζλθ 
τθσ ομάδασ: « ο ακλθτιςμόσ ςυμφιλιϊνει, δε διαιρεί». 
Ραράλλθλα, προβάλλεται και θ αρνθτικι πλευρά του 
ποδοςφαίρου, θ βία ςτα γιπεδα: «… μερικοί εξαγριωμζνοι… 
όρμθςαν εναντίον του διαιτθτι, οι άλλοι ζτρεξαν να τον 
υπεραςπίςουν, θ ςφρραξθ γενικεφτθκε, και με δυο λόγια το 
γιπεδο ζγινε πεδίο μάχθσ. Και τότε ο παπα- Μιχάλθσ 
φωνάηει: «Ειρινθ, παιδιά μου! Μθ μαλϊνετε, ςασ 
παρακαλϊ!».   

12. Ο γλάροσ, Οδυς. 
Ελφτθσ, ς.152 

«Ηωι ειρθνικι/ εμπόλεμθ 
κατάςταςθ» 

Το ποίθμα αυτό αντιπαραβάλλει  τθν ανζμελθ και ειρθνικι 
ηωι που ζχει ο γλάροσ ςτθ φφςθ με αυτι των ανκρϊπων, θ 
οποία χαρακτθρίηεται από ςυγκροφςεισ, πολζμουσ και 
ανατροπζσ: «Από πόλεμο δεν ξζρει οφτε τι κα πει μαχαίρι. Ο 
Κεόσ του’ δωκε φφκια και χρωματιςτά χαλίκια. Αχ αλί κι 
αλίμονο ζνασ μεσ ςτον κόςμο το δικό ζνασ δε μυρίηουνε τα 
φφκια δε γυαλίηουν τα χαλίκια. Χίλιοι δυο παραφυλάνε ςε 
κοιτάν και δε μιλάνε. Είςαι ςιμερα μονάρχθσ κι ωςάμ’ 
αφριο δεν υπάρχεισ».   

13. Το τραγοφδι του 
κλόουν, Γιϊργοσ – 
Μενζλαοσ Μαρίνοσ, 
ς.158 

«Κοινωνικζσ αξίεσ που 
βελτιϊνουν τον κόςμο» 

Το ποίθμα αυτό βαςίηεται ςε αξίεσ που μποροφν να 
καλυτερεφςουν τον κόςμο και ηωντανεφουν τα όνειρα και τισ  
επικυμίεσ: τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ και τθν 
αλλθλοχποςτιριξθ: « Δεν ζχεισ ποφ να κοιμθκείσ, δανείςου 
το παποφτςι μου, δεν ζχεισ που να ηεςτακείσ δανείςου τθν 
καρδιά μου, δεν ζχεισ που να πιεισ νερό, ξεδίψαςε ςτο 
δάκρυ μου, δεν ζχεισ που να ονειρευτείσ δανείςου τα 
όνειρά μου. Κρφβω βακιά ςτισ τςζπεσ μου δυο ψίχουλα 



86 
 

ψωμί… κι όλα κα γίνουν αφριο καρβζλια, χρϊματα για να 
χορτάςουν των παιδιϊν μάτια και ςτόματα». 

14. Ραπποφσ και 
εγγονι, ζνασ 
Φωτεινισ 
Φραγκοφλθ, ς.160 
«Ππωσ αναφζρεται 

ςτο βιβλίο του 
δαςκάλου: θ 

διαπολιτιςμικότθτα 
του κειμζνου 

αναδεικνφεται 
κυρίωσ μζςα από 

τθ λζξθ 
«χαιρετίςματα» 
και το ταξίδι τθ 

παντόφλασ αλλά 
και μζςα από τθν 
αγάπθ παπποφ – 

εγγονισ». 

 Ζνασ παπποφσ και θ εγγονι του, το Λενάκι, βρίςκονται ςε 
μια παραλία το χειμϊνα. Ξαφνικά το Λενάκι βλζπει ζνα 
παντοφλάκι πεταμζνο. Ο παπποφσ τθσ λζει πωσ είναι 
«παςουμάκι τοφρκικο. Σζτοια φοροφςαν παλιά οι πλοφςιεσ 
Σουρκαλίτςεσ». Αποφαςίηουν να το βάλουν πάλι ςτθ 
κάλαςςα και να ςυνεχίςει το ταξίδι του. Ο παπποφσ είπε 
ψικυριςτά: « Άντε ςτο καλό, άντε να βρεισ το ταίρι ςου. 
Υςτερα κοίταξε το παςουμάκι που αρμζνιηε ανατολικά και 
είπε με χαμόγελο και πιο δυνατά: «χαιρετίςματα». Θ Ελζνθ 
αναρωτιζται για το όνομα τθσ Τουρκαλίτςασ που ζχαςε το 
παντοφλάκι τθσ και ο παπποφσ απαντά με ςιγουριά 
«Μελτζμ». Ρεριγράφει με ζντονθ ςυγκίνθςθ μια ιςτορία 
αγάπθσ μεταξφ δυο νζων, τθσ Μελτζμ και του Αχμζτ και τον 
τρόπο που χάκθκε το παςουμάκι: Σε μια κρυφι ςυνάντθςθ 
των δυο νζων ξζφυγε τθσ Μελτζμ το παςουμάκι,  το άρπαξε 
ο ςκφλοσ του Αχμζτ και το πιγε ςτθ κάλαςςα. Θ Ελζνθ 
ενκουςιάςτθκε από το «παραμφκι» και εξζφραςε τθν αγάπθ 
τθσ για τον παπποφ: « ε αγαπϊ, παπποφ μου, με όλθ μου 
τθν καρδιά». Κι εκείνοσ ανταπαντά: « Εγϊ να δεισ, ςυκαλάκι 
μου».  

15. Ασ δϊςουμε τον 
κόςμο ςτα παιδιά, 
Ναηίμ Χικμζτ, ς.164 

«Ειρινθ και ιςότθτα των 
ανκρϊπων» 

Ρρόκειται για ζνα τοφρκικο ποίθμα, το οποίο οραματίηεται 
τθν κυριαρχία ζνασ πολφχρωμου, ειρθνικοφ κόςμου παιδιϊν 
πάνω ςε εκείνον των ενθλίκων: « Ασ δϊςουμε τον κόςμο ςτα 
παιδιά… να παίξουν ςαν ζνα πολφχρωμο μπαλόνι… ςαν ζνα 
τεράςτιο μιλο να χορτάςουν μια μζρα τουλάχιςτον… να 
μάκει ζςτω για μια μζρα ο κόςμοσ τθ φιλία…» 

16. Άντηελμαν, Ντιντιζ 
Λεβφ, ς.173 

«Φιλία, επικοινωνία» 

Στο κείμενο αυτό ο Γάλλοσ ςυγγραφζασ δίνει ζμφαςθ ςτθ 
φιλία και τθν ανάγκθ επικοινωνίασ που αιςκάνονται ζνα 
παιδί, ο Αρνό, κι ζνα ανκρωπόμορφο ρομπότ, ο Άλφι. Ο Άλφι 
ηει με τον κφριο Άγγελο (τον  Άντηελμαν), ο οποίοσ είναι 
μοναχικόσ και απόμακροσ. Ραλαιότερα ιταν ζνασ 
υπεριρωασ, ζνα πραγματικό είδωλο, που είχε κάνει πολλά 
καλά για τον κόςμο. Μετά τθ γνωριμία του με τον Αρνό 
αποφαςίηει να κάνει ζνα τελευταίο ταξίδι. Δεν επιςτρζφει 
ποτζ, κακϊσ, όπωσ αφθγείται ο Άλφι: « χρόνια ολόκλθρα 
ςχεδίαηε αυτό το ταξίδι. Σο μόνο που περίμενε ιταν να 
ςυναντιςει κάποιον ςτον οποίο κα μποροφςε να με 
εμπιςτευτεί. Κι αυτόσ ο άνκρωποσ είςαι εςφ, Αρνό». Αλλά 
και ο Αρνό δζνεται με βακιά φιλία με τον Άλφι: « Αν αρχίςει 
να με πιάνει κλίψθ, ο Άλφι πιάνει με το χζρι του το χζρι 
μου. Κι όταν ςου κρατάει το χζρι ζνασ φίλοσ, θ κλίψθ 
πετάει γριγορα μακριά». 

17. Συνάντθςθ ςτο 
διάςτθμα, Κίρα 
Σίνου, ς.178 

«Συνάντθςθ διαφορετικϊν 
πολιτιςμϊν και ανάγκθ 

ςυνεργαςίασ και 
αλλθλοκατανόθςθσ μεταξφ 

Μια ομάδα επιςτθμόνων από τθ γθ μαηί με ζνα παιδάκι, τον 
Κϊςτα, ταξιδεφουν ςε ζναν άλλο πλανιτθ. Εκεί ςυναντοφν 
μια ομάδα εξωγιινων, με τθν οποία λόγω κάποιου 
προβλιματοσ του μεταφραςτι και του μικουσ κφματοσ, 
υπάρχει ο κίνδυνοσ ςυμπλοκισ. Ο κίνδυνοσ αυτόσ, όμωσ,  
ςφντομα αποςοβικθκε και «οι αςτροναφτεσ από τουσ δυο 
διαφορετικοφσ κόςμουσ κάκιςαν δίπλα δίπλα κοντά ςτθν 
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των ανκρϊπων» άκατο» και άρχιςαν να ςυηθτοφν. Στόχοσ και των δυο 
επιςτθμονικϊν ομάδων είναι θ δθμιουργία ενόσ 
διαπλανθτικοφ ςτακμοφ, ο οποίοσ κα είναι κατάλλθλοσ και 
για τουσ ανκρϊπουσ και για τουσ εξωγιινουσ. Πλοι 
ενκουςιάςτθκαν με τθν κοινι ιδζα και είπαν: « Να 
ςυνεργαςτοφμε τότε… Ο ςτακμόσ κα εξυπθρετιςει όλουσ 
μασ». Ζμφαςθ, ςυνεπϊσ, δίνεται ςτθ ςυνάντθςθ δυο 
διαφορετικϊν πολιτιςμϊν και ςτθν ανάγκθ ςυνεργαςίασ και 
αλλθλοκατανόθςθσ για το καλό όλων.  

 

 

Β. ΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΣΘΕΤΙΚΘΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ 
1. Ραροιμίεσ από τθ Βουλγαρία και τθν 

Ουγγαρία, ς. 58 
Λαϊκι παράδοςθ άλλων χωρϊν 

 

 

Γ.  ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΤΙΚΘ – ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘ 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ 

ΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΥΓΓΑΦΕΑΣ, 
ΣΕΛΙΔΑ, ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΦΟΑΣ 

ΑΝΑΦΟΕΣ 

1. Λιοντάρι και 
αγριόχοιροσ, Αίςωποσ, 
ς. 46 

  
« Κείμενο από τθν ελλθνικι 
παράδοςθ με περιεχόμενο 

υψθλισ διαπολιτιςμικότθτασ: 
διχόνοια/ομόνοια, 

ςυνεννόθςθ» 

Ζνα λιοντάρι και ζνασ αγριόχοιροσ διψοφςαν πολφ 
εξαιτίασ τθσ μεγάλθσ ηζςτθσ του καλοκαιριοφ. Πταν 
ζφταςαν ςε μια πθγι, ζτρεξαν και οι δυο να πιουν νερό 
ταυτόχρονα. Ζτςι, ξεκίνθςε ζνασ άςχθμοσ καβγάσ: « 
πάλευαν του ςκοτωμοφ πειςματωμζνα, ςταματοφςαν 
ζνα λεπτό, ξαναπαίρνανε φόρα και ξανάρχιηαν». Τον 
τςακωμό τουσ πιγαν να εκμεταλλευτοφν δυο ςαρκοβόρα 
αρπακτικά πουλιά. Τότε ςυνειδθτοποίθςαν τα ηϊα πωσ τα 
πουλιά «περιμζνουν να αλλθλοφαγωκοφν  για να 
γλεντιςουν με τισ ςάρκεσ τουσ». Συηθτϊντασ μεταξφ τουσ 
κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα πωσ δεν τουσ αρζςει θ 
διχόνοια και πωσ με «φιλικι ςυνεννόθςθ τελειϊνουν 
όμορφα και καλά όλεσ οι δουλειζσ». Επομζνωσ, οι 
άςκοποι ανταγωνιςμοί και θ φιλοπρωτία οδθγοφν ςε 
ζριδεσ και ςυχνά ςτθν αλλθλοεξόντωςθ. Αντίκετα, θ 
κατανόθςθ του άλλου και θ  ςυνεργαςία αποτελοφν 
ουςιαςτικζσ λφςεισ.   

2. Κοφριοσ, ιγασ 
Βελεςτινλισ, ς.92 

«ςκλαβιά- διεκδίκθςθ 
ελευκερίασ» 

Ο ιγασ εκφράηει τον προςωπικό του πόκο αλλά και το 
πνεφμα τθσ εποχισ για επανάςταςθ και ελευκερία. Από τθ 
μια προβάλλεται θ πικρι ςκλαβιά ( από τουσ Τοφρκουσ) με 
τισ ςυνεπακόλουκεσ απϊλειεσ: « να χάνομεν αδζλφια, 
πατρίδα και γονείσ, ζνασ φίλουσ, τα παιδιά ζνασ κι όλουσ 
ζνασ ςυγγενείσ»  και από τθν άλλθ το αίτθμα για 
ελευκερία: « κάλλιο ’ναι ζνασ ϊρασ ελεφκερθ ηωι, παρά 
ςαράντα χρόνια ςκλαβιά και φυλακι». Θ διεκδίκθςθ τθσ 
ελευκερίασ είναι  δικαίωμα όλων των ανκρϊπων. 
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3. Οι Γερμανοί και οι 
πρόκεσ, Άλκθ Ηζθ, ς.99 

«Ραρουςίαςθ 
Γερμανϊν ωσ εχκροφ 

των Ελλινων- 
διεκδίκθςθ τθσ 

ελευκερίασ» 

Το κείμενο αυτό αποτελεί παράδειγμα για τθ ςφςςωμθ 
αντίςταςθ των Ελλινων κατά του Γερμανοφ κατακτθτι. Θ 
ςυμμετοχι των ανκρϊπων ςτθν προςπάκεια κατάκτθςθσ 
τθσ ελευκερίασ δεν προςδιορίηεται από θλικία και φφλα. 
Ακόμθ και τα παιδιά με τον αυκορμθτιςμό που τα 
διακατζχει ςυμμετζχουν ενεργά. Αναπτφςςουν δράςθ 
μζςα από αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ. Με τρόπο 
παιγνιϊδθ και πθγαίο τα παιδιά καταφζρνουν να 
καταςτρζψουν πολεμικό υλικό των Γερμανϊν.   

4. Ο Τηοβάνι, Λιλίκα 
Νάκου, ς. 104 
«Ρερίοδοσ κατοχισ: 
αρνθτικι αναφορά 
ςτουσ Γερμανοφσ  
αλλά κι ανάπτυξθ 
φιλίασ μεταξφ 
Ελλινων και Ιταλϊν» 

Τθν περίοδο ζνασ ιταλογερμανικισ κατοχισ ςτθν Ακινα 
αναπτφςςεται μια βακιά φιλία μεταξφ ενόσ παιδιοφ, του 
Σπφρου, και ενόσ Λταλοφ ςτρατιϊτθ. Ο Σπφροσ ηει με άλλα 
παιδιά, κακϊσ ο πατζρασ του ζχει φυλακιςτεί από τουσ 
Γερμανοφσ, κοιμάται ςε ςπθλιά και περνά τθ μζρα 
ηθτιανεφοντασ. Ο Λταλόσ ςτρατιϊτθσ του πθγαίνει φαγθτό 
και παιχνίδια. Θ φιλία αυτι νικά τθν ζχκρα χάρθ ςτθ 
δφναμθ τθσ ανκρωπιάσ, θ οποία υπερβαίνει εκνικότθτεσ 
και ςφνορα: «Σϊρα είμαι καλά! Ζχω ζνα φίλο που μ’ 
αγαπά και μου δίνει φαϊ… Ο φίλοσ μου είναι φαντάροσ. 
Είναι Λταλόσ και λζγεται Σηοβάνι… Μάλιςτα, Λταλόσ! Γιατί 
τάχα; Δε βρίςκονται ανάμεςά τουσ και καλοί; Δεν μπορεί 
να είναι όλοι τουσ κακοί!... Σϊρα ζρχεται κάκε βράδυ και 
κάτι μασ φζρνει. Δε μασ αφινει χωρίσ ψωμί… Ζνα βράδυ 
μασ ζφερε και παιχνίδια… Σον αγαπάμε πολφ. Με τα 
κουτςοελλθνικά του μασ είπε πωσ δεν ικελε ςκοτωμοφσ, 
οφτε πόλεμο… ου λζω, είναι καλόσ άνκρωποσ ο 
Σηοβάνι… ». Πταν τα πράγματα κάποια ςτιγμι άλλαξαν 
για τουσ Λταλοφσ και βρζκθκαν αυτοί αιχμάλωτοι των 
Γερμανϊν, ο Τηοβάνι βρζκθκε ςε δφςκολθ κζςθ: « είδα 
ζνα λόχο Λταλϊν που είχαν τα κακά τουσ τα χάλια. Οι 
άντρεσ ιταν κουρελιαςμζνοι, κατακίτρινοι, 
ξενθςτικωμζνοι. Οι Γερμανοί τουσ πιγαιναν με βριςιζσ. 
Ζνασ φαντάροσ δεν μποροφςε να ςφρει τα πόδια του και 
ο λοχίασ ο Γερμαναράσ τον βάρεςε. φίχτθκε θ καρδιά 
μου. Εκεί λοιπόν  που κακόμουν και χάηευα, κάνω ζτςι 
και ποιον βλζπω; Σο πφρο που βάδιηε κοντά ςτο φίλο 
του τον Σηοβάνι που κοφτςαινε. Σου κρατοφςε το ςάκο 
και τον βοθκοφςε να περπατάει, με όλεσ τισ βριςιζσ που 
άκουγε από το Γερμανό λοχία». Οι Γερμανοί ςε όλο το 
κείμενο παρουςιάηονται με αρνθτικό τρόπο, όςον αφορά 
τθ ςτάςθ τουσ τόςο απζναντι ςτουσ Ζλλθνεσ όςο και 
απζναντι ςτουσ Λταλοφσ.    

5. Εδϊ  πολυτεχνείο..., 
Μάρω Δοφκα, ς.110 

«Εξζγερςθ Ρολυτεχνείου- 
αγϊνασ κατά τθσ 

δικτατορίασ» 

Το μυκιςτόρθμα αυτό αναφζρεται ςε ζνα πρόςφατο 
ιςτορικό γεγονόσ τθσ πατρίδασ μασ, τθν εξζγερςθ του 
Πολυτεχνείου. Θ ςυγγραφζασ παρουςιάηει με τρόπο 
παραςτατικό τουσ νζουσ του Ρολυτεχνείου, οι οποίοι, 
ζχοντασ αποκτιςει πολιτικι ςυνείδθςθ, υπερβαίνουν τον 
εαυτό τουσ και αγωνίηονται για τθν ελευκερία τθσ 
πατρίδασ και τθν εγκακίδρυςθ τθσ δθμοκρατίασ. 
Αγωνίηονται ενάντια ςε ζνα δικτατορικό κακεςτϊσ, που με 
εκφοβιςμό και τρομοκρατία, προςπακεί να επιβλθκεί 
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ςτουσ πολίτεσ. Οι νζοι, όμωσ, δε διςτάηουν. Ψάλλουν τον 
εκνικό φμνο και δεν οπιςκοχωροφν.  

6. Χαρμόςυνο γεγονόσ, 
Δθμιτρθσ αβάνθσ-
εντισ, ς.113 

«Εξζγερςθ Ρολυτεχνείου: 
ςυναδζλφωςθ ανκρϊπων/ 
δθμοκρατία- αγϊνασ κατά 

τθσ δικτατορίασ 

Το ποίθμα αυτό αναφζρεται ςτα γεγονότα του 
Ρολυτεχνείου. Ο τίτλοσ «χαρμόςυνο γεγονόσ» ςθμαίνει 
τθν ενεργό ςυμμετοχι των νζων ενάντια ςτο διδακτορικό 
κακεςτϊσ, αλλά και τθν επικυμία των εξεγερμζνων για 
ςυναδζλφωςθ με τουσ ςτρατιϊτεσ. Επιχειρείται θ  
ςυμφιλίωςθ και θ ενότθτα όλων των πολιτϊν, 
προκειμζνου να επιτευχκεί ο πολυπόκθτοσ ςτόχοσ, θ 
δθμοκρατία: « Αυτι τθ ςτιγμι Ζλλθνεσ, αυτι τθ ςτιγμι 
ςτθν  πόρτα μασ ςταμάτθςε ζνα τανκ! Ο λοχαγόσ ςικωςε 
το χζρι και μασ χαιρζτθςε!... Ο ςτρατόσ είναι δικόσ μασ, 
δεν κα μασ χτυπιςουν. Μόνο το ςίδερο είναι δικό τουσ, 
οι καρδιζσ είναι δικζσ μασ… Αυτι τθ ςτιγμι 
αδελφϊνονται ςτουσ δρόμουσ πολίτεσ και φαντάροι». 

7. Χαροφμενοι 
χαρταετοί, Μαρία 
Ρυλιϊτου, ς.115 

«Ειςβολι Τοφρκων ςτθν 
Κφπρο και διωγμόσ 

Ελλθνοκυπρίων αλλά κι 
ελπίδα να επικρατιςει θ 

ειρινθ» 

Το διιγθμα αναφζρεται ςτθν κατάςταςθ που ακολοφκθςε 
μετά τθν ειςβολι των Τοφρκων ςτθν Κφπρο το 1974 και το 
διαχωριςμό των Ελλθνοκφπριων από τουσ 
Τουρκοκφπριουσ. Ρρόκειται, ωςτόςο, για μια ιςτορία 
ειρινθσ, κακϊσ κυριαρχεί θ ελπίδα πωσ οι άνκρωποι των 
δυο κοινοτιτων κα δϊςουν μόνοι τουσ τθ λφςθ μζςα από 
τθν ίδια τθν κακθμερινι πράξθ που επιβάλλει επιτακτικά 
και απλά τθ ςυμβίωςθ: Ο πατζρασ χαρίηει ςτα παιδιά ζνα 
χαρταετό. Πταν ανεβαίνουν ςτθν ταράτςα για να τον 
πετάξουν, βλζπουν πιο κάτω κατά τον Βορρά, «λίγο πιο 
πζρα από τθ «γραμμι», δυο άλλα παιδιά να τουσ 
κουνοφν τα χζρια χαροφμενα. Αμζςωσ ςκζφτονται πϊσ κα 
γίνουν φίλοι. Αποφαςίηουν να γράψουν πάνω ςτο 
χαρταετό: «Ειρινθ, Αγάπθ», αφοφ  κζλουν να ηουν χωρίσ 
πολζμουσ και «αδελφωμζνα». Τθν επόμενθ μζρα τα 
Τουρκάκια ζκαναν το ίδιο. Ρζταξαν και αυτά ζνα χαρταετό 
που κάτι ζγραφε κι αυτόσ ςε μια γλϊςςα που δεν ιξεραν 
να τθ διαβάςουν. Πλα τα παιδιά ξεφϊνιηαν χαροφμενα. 
«Ποτζ δε κα πίςτευε ζνασ ξζνοσ πωσ ζνα χρόνο πριν θ 
ανταλλαγι αυτι ιταν φωτιά, ςφαίρεσ, αίμα, κάνατοσ. 
Όμωσ, θ ανταλλαγι αυτι δε γινόταν από παιδιά».  

8. Φπνε μου, ζπαρζ μου 
το, νανοφριςμα, ς. 66  

«Ελλθνοκεντρικό, ςτοιχείο 
ελλθνικοφ πολιτιςμοφ με 
διαπολιτιςμικι διάςταςθ, 

αφοφ εκδθλϊνει τθ μθτρικι 
αγάπθ» 

Νανοφριςμα, εκδθλωτικό τθσ  αγάπθσ/τρυφερότθτασ, των 
ελπίδων, των προςδοκιϊν αλλά και των φόβων των 
γονιϊν. 
 

9. Το περιβόλι του Σαμίχ, 
Λίτςα Ψαραφτθ, ς.154 

«Ελλθνοκεντρικό:  Β’ 
Ραγκόςμιοσ πόλεμοσ και 

ςυνζπειζσ του για μια 
ελλθνικι οικογζνεια/ 

διαπολιτιςμικό: ςυνάντθςθ 
διαφορετικϊν λαϊν ςτθν 

Κατά τθ διάρκεια του Βϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου ο 
βομβαρδιςμόσ τθσ Σάμου αναγκάηει τθν οικογζνεια τθσ 
Βαγγελίτςασ να ακολουκιςει το δρόμο τθσ προςφυγιάσ 
ςτθν Ραλαιςτίνθ. Ηουν ςτθ ζρθμο ςε ζνα ςτρατόπεδο 
κοντά ςτθ Γάηα. Θ Βαγγελίτςα ςυναντά τθ αςμίγια και 
αναπτφςςεται μεταξφ τουσ μια δυνατι φιλία. Οι αναφορζσ 
ςτθν οικογζνεια τθσ αςμίγια είναι κετικζσ: « τα 
πορτοκάλια μασ τα αγοράηαμε από το περιβόλι του 
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Ραλαιςτίνθ κι ανάπτυξθ 
φιλίασ» 

αμίχ. Σισ  περιςςότερεσ φορζσ γζμιηε το δίχτυ τουσ 
χωρίσ να παίρνει τα δυο γροςάκια… Όποια ϊρα και να 
πθγαίναμε ςτο περιβόλι, βρίςκαμε τθ Ηακίγια, τθ 
γυναίκα του αμίχ, να μαγειρεφει ςκυφτι πάνω ςτθ 
φωτιά… Μόλισ μασ ζβλεπε, ςθκωνόταν όρκια και μασ 
καλοδεχόταν με ζνα χείμαρρο αραβικϊν… Θ Ραςμίγια 
διάλεξε το πιο μεγάλο ρόδι από το ςωρό και μου το 
πρόςφερε. Ντράπθκα που δεν είχα κι εγϊ κάτι να ζνασ 
χαρίςω… το δρόμο του γυριςμοφ δεν περπατοφςα, 
πετοφςα. Θ καρδιά μου τραγουδοφςε: « ζχω μια 
καινοφρια φιλενάδα, ζχω μια καινοφρια φιλενάδα…. 
Ιξερα ςε ποια κα χάριηα εκείνο το παρατθμζνο μπλοκ 
ηωγραφικισ και τθν καςετίνα με τα χρωματιςτά μολφβια 
που μου είχε φζρει ο Λεωνίδασ και τόςον καιρό δεν είχα 
καταφζρει οφτε να τα ανοίξω».  

10. Τότε που πιγαμε 
βόλτα τον Επιτάφιο, 
ς.79 

«Ελλθνοκεντρικό: 
αναφζρεται ςε χριςτιανικά 

ζκιμα αλλά  και με 
διαπολιτιςμικι διάςταςθ: 

ιςότθτα φφλων» 

Θ ςυγγραφζασ αφθγείται το γεγονόσ τθσ περιφοράσ του 
επιταφίου από τθν οπτικι γωνία ενόσ παιδιοφ.  
«Και μ’ άρεςε που θ εκκλθςιά ζτςι ιταν μικρι που ιταν. 
Οφτε χϊριηε τουσ άντρεσ από τισ γυναίκεσ». 

11. Ο Διάκοσ, Κϊςτασ 
Καρυωτάκθσ, ς. 97 
«Ελλθνοκεντρικό: 
επικείμενοσ κάνατοσ 
του Διάκου, αλλά και 
διαπολιτιςμικό, αφοφ 
προβάλλει τθν 
αντίςταςθ κατά του 
κατακτθτι» 

Στο ειςαγωγικό ςθμείωμα αναφζρεται θ αντίςταςθ που 
πρόβαλε ςτο γεφφρι τθσ Αλαμάνασ με λίγα παλικάρια ο 
Ακανάςιοσ Διάκοσ ςτουσ πολυπλθκζςτερουσ Τοφρκουσ. Ο 
κάνατόσ του για τθν πατρίδα υπιρξε μαρτυρικόσ. Θ 
αναφορά ςτουσ Τοφρκουσ δεν είναι κετικι. Πμωσ, ςτο 
ποίθμα τονίηεται μια άλλθ διάςταςθ ςτθν ζννοια τθσ 
κυςίασ του Διάκου. Ο ιρωασ αντιμετωπίηει τον επικείμενο 
κάνατο με κλίψθ, απορία, ςκεπτικιςμό και με μια 
μελαγχολικι διάκεςθ. Εςτιάηει, δθλαδι, ςτον πόνο για τθν 
απϊλεια τθσ ηωισ. Από τθ μια προβάλλεται θ αναγζννθςθ 
τθσ φφςθσ τθν άνοιξθ και από τθν άλλθ ο επικείμενοσ 
κάνατοσ. Θ όλθ περιγραφι μπορεί να παραλλθλιςτεί με 
αυτιν του Χριςτοφ, όταν προςευχόταν ςτο όροσ των 
Ελαίων που είπε: « Απελκζτω απ’ εμοφ το ποτιριον 
τοφτο».   

12. Ο κεόσ Διόνυςοσ, 
Χάρθσ Σακελλαρίου, 
ς.53 

«Ελλθνοκεντρικό: 
παρουςίαςθ ξζνου λαοφ με 

αρνθτικό τρόπο αλλά και 
διαπολιτιςμικό, αφοφ 

προβάλλονται ζννοιεσ όπωσ 
ευγνωμοςφνθ και καλοςφνθ» 

Αναφορά ςτο κεό Διόνυςο. 
Αναφορά ςε άλλο λαό, τουσ Τυρρθνοφσ πειρατζσ ( αρχαία 
χϊρα τθσ Λταλίασ), οι οποίοι παρουςιάηονται με αρνθτικό 
τρόπο, ωσ εχκροί του Διονφςου: « πζςαν πάνω του ( ςτο 
Διόνυςο), τον ζδεςαν κι αφοφ τον φορτϊκθκαν, τον 
ζφεραν ςτο καράβι. Ιταν χαροφμενοι, γιατί νόμιηαν πωσ 
ςίγουρα κα πάρουν πολλά χρυςά και αςθμζνια 
νομίςματα από τουσ γονιοφσ του για να τον 
λευτερϊςουν. Σον δζνουν ςτο μεςιανό κατάρτι και 
μαηεφονται όλοι ολόγυρά του. Οι όψεισ τουσ είναι άγριεσ 
και απειλθτικζσ…. Σϊρα που ζπεςε ςτα χζρια μασ, 
εφκολα δε γλιτϊνει». Θ ςυμπεριφορά τουσ, όμωσ, αυτι 
τιμωρείται από το Διόνυςο. Εξαίρεςθ αποτελεί ο 
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τιμονιζρθσ των πειρατϊν, ο οποίοσ ςυμπεριφζρεται 
ςωςτά απζναντι ςτο Διόνυςο, για αυτό και ο κεόσ τον 
ευγνωμονεί: « Μθ φοβάςαι, καλζ μου τιμονιζρθ… Όταν 
ςε βρίςκουν πίκρεσ και ςτενοχϊριεσ, εμζνα να καλείσ κι 
όλα κα αλλάηουν ςτθ ηωι ςου».  

Δ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΘΡΙΟ ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΤΙΚΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 
1. Ζνασ περίπατοσ 

ςτθν πόλθ, Νϊντασ 
Ζλατοσ, ς.89 

«Αρχαία Ακινα: οικονομία, 
παιδεία, πολιτικι» 

Στο κείμενο αυτό περιγράφεται θ αρχαία Ακινα. Ριο 
ςυγκεκριμζνα υπάρχουν πλθροφορίεσ για τθν αρχιτεκτονικι, 
τθν οικονομία, τθν παιδεία και τθν πολιτικι. Σε ςχζςθ με τθ 
ςφγχρονθ πραγματικότθτα, παρατθροφνται διαφορζσ που 
ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ των δυο φφλων και 
γενικότερα με τθν προτίμθςθ των γονιϊν ωσ προσ το 
αρςενικό φφλο: « Θ μθτζρα φόρεςε ςτο Χάρθ το μικρό του 
ιμάτιο. Υςτερα οι αδερφοφλεσ του τον εφίλθςαν. Ο 
πατζρασ του τον επιρε από το χζρι, γιατί ικελε να τον 
οδθγιςει ο ίδιοσ ςτο δάςκαλο». Πταν ςτο δρόμο δυο φίλοι,  
ρϊτθςαν τον πατζρα που πάνε βιαςτικά, ζνασ απάντθςε 
περιφανα: « Πάω το γιο μου ςτο ςχολείο». Και τότε ο ζνασ 
από αυτοφσ, που είχε μόνο κορίτςια,  είπε: « Σο γιο ςου! Σι 
ωραία!». «Ο Χάρθσ ζνιωςε πωσ ο πατζρασ του τον 
κρατοφςε πιο ςφιχτά. Σι ωραίοσ που είναι ο κόςμοσ». 

2. Γλωςςοδζτθσ, Νανά 
Νικολάου, 
Ραροιμίεσ (Ελλάδα), 
παροιμιόμυκοι 
(Ελλάδα), 
Αινίγματα, ς.57 

Στοιχεία ελλθνικοφ λαϊκοφ πολιτιςμοφ 

3. Ο μόχκοσ τθσ μφγασ, 
παραμφκι, ς.61 
«Ραραμφκι» 

Στοιχεία ελλθνικοφ λαϊκοφ πολιτιςμοφ 

4. Ο πραςινοςκοφφθσ, 
Ριπίνα Τςιμικάλθ, 
ς.63 

« Ελλθνικι 
παράδοςθ, ζκιμα 
Δωδεκαιμερου» 

Λαϊκζσ δοξαςίεσ, ικθ κι ζκιμα του Δωδεκαιμερου: ζνασ 
μικρόσ πράςινοσ καλικάντηαροσ ανεβαίνει πάνω ςτθ γθ τθν 
περίοδο των γιορτϊν των Χριςτουγζννων. Τρζχει ςτο ςπίτι 
του μπαρμπα- Κϊςτα για να φάει τθγανίτεσ. Ξεχάςτθκε, 
όμωσ, και δεν κατάλαβε πωσ ζφυγαν όλοι οι άλλοι 
καλικάντηαροι. Κακϊσ ζκλειςε θ τρφπα τθ γθσ , δεν 
μποροφςε να μπει μζςα κι ζτςι αναγκάςτθκε να περάςει τον 
υπόλοιπο χειμϊνα ςτο ςπίτι τθσ κειασ Κϊςταινασ. 

5. Ρρωτοχρονιάτικα 
κάλαντα 
Κεφαλλονιάσ, ς. 77 

«Ελλθνικι παράδοςθ» 

Διακρίνονται για το κοινωνικό τουσ περιεχόμενο, που 
ποικίλλει ανάλογα με τισ ανάγκεσ, τισ ςυνικειεσ και τθν 
ιςτορία διάφορων περιοχϊν. Ρροβάλλουν ςτερεότυπα 
εποχισ. Υπάρχει διάκριςθ ευχϊν ωσ προσ τουσ άνδρεσ και τισ 
γυναίκεσ κι αναφορά μόνο ςτουσ γιουσ: « Αφζντθ, αφζντθ, 
ολάφεντε , αφζντθ φθμιςμζνε ςτθν ξενιτιά και τθ Φραγκιά, 
ςτον κόςμο ξακουςμζνε, αφζντθ μ’ ριγα να ςε δω ι 
μπάιλο ςτθν Πόλθ και βαςιλιά ςτον τόπο ςου να ςε 
τιμιςουν όλοι. Κυρά χρυςι και λυγερι, κυρά χαριτωμζνθ, 
με φρονιμάδεσ κι ευμορφιζσ εςφ ’ ςαι ςτολιςμζνθ… Εςζ, 
κυρά μου, ςου ’πρεπε βαςίλιςςα να γίνεισ, να κάκεςαι ςτο 
κρόνο ςου… Κυρά με τουσ πολλοφσ υιοφσ τουσ 
μοςκανακρεμμζνουσ ςτθν προκοπι και ςτα καλά 
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καλοςυνθκιςμζνουσ, που λοφηεισ, χτενίηεισ τουσ και ςτο 
ςκολειό τουσ ςτζλνεισ, να μάκουν χάριν κι άρχοντεσ, πολλά 
τουσ παραγγζρνεισ». 

Ε. ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΤΙΚΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 
1. Ελεφκεροι 

πολιορκθμζνοι, 
Διονφςιοσ Σολωμόσ, 
ς.95 
«Αρνθτικι 
παρουςίαςθ 
Τοφρκων»  

Οι Τοφρκοι παρουςιάηονται με αρνθτικό τρόπο. 
Χαρακτθριςτικι είναι θ χριςθ του επικζτου: « Αγαρθνόσ» 
ςφμφωνα με τα λεξικά, αγαρθνόσ είναι ο μουςουλμανικόσ, 
ιδίωσ αραβικόσ, ο αλλόπιςτοσ, ςκλθρόσ ( Λνςτιτοφτο 
Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν (1998), Λεξικό ζνασ κοινισ 
νεοελλθνικισ, κεςςαλονίκθ: ΑΡΚ, ς.7) αλλά και κθρίο, 
άνκρωποσ άςπλαχνοσ ανκρωποφάγοσ, κανίβαλοσ, 
κτθνάνκρωποσ ( Βοςταντηόγλου, Κ. (1990), Αντιλεξικόν ι 
ονομαςτικόν ζνασ νεοελλθνικισ γλϊςςθσ, Ακινα, ς.622).  
Βαςικι ιδζα είναι, ωςτόςο, θ ζννοια τθσ κυςίασ των 
αποκλειςμζνων, οι οποίοι ζχουν φτάςει ςτο ζςχατο ςθμείο 
εξακλίωςθσ: πείνα, ςωματικι αδυναμία, ανθςυχία για τθ 
ηωι των ανιμπορων και το χειρότερο τουσ κατζχει 
απογοιτευςθ, διότι ζχουν αχρθςτευτεί τα όπλα τουσ, θ 
μόνθ τουσ ελπίδα: « Ζρμο τουφζκι ςκοτεινό, τι ς’ ζχω ’γω 
ςτο χζρι;».  

2. Το ξφλινο άλογο, ζνασ 
Καλλιόπθσ Σφαζλλου, 
ς.84. 

«Ελλθνοκεντρικό: Τρωικόσ 
πόλεμοσ/ δυςαρζςκεια 

Ελλινων από τθν παραμονι 
τουσ ςτον αφιλόξενο τόπο» 

Το κείμενο αυτό παρουςιάηει τον τρόπο που οι Ζλλθνεσ 
κατζλαβαν τθν Τροία. Ζμφαςθ δίνεται ςτον ανκρϊπινο 
παράγοντα και ςτισ ιδιότθτζσ του. Ζτςι, τονίηεται θ πονθριά 
του Οδυςςζα, με τθ βοικεια του οποίου κατάφεραν να 
πολιορκιςουν τθν Τροία. Μεσ ςτο κείμενο αναφζρεται θ 
κοφραςθ που είχαν υποςτεί οι Αχαιοί τα τελευταία δζκα 
χρόνια «μακριά από τα ςπίτια τουσ κακοπακαίνοντασ 
ςτον ξζνο αφιλόξενο τόπο».  

3. Το μικρό 
κλεφτόπουλο, 
δθμοτικό τραγοφδι, 
ς.94 

«Ηωι ενόσ κλεφτόπουλου» 

Ρρόκειται για το μονόλογο ζνασ κλεφτόπουλου, το οποίου 
θ ηωι είναι δεμζνθ κακθμερινά με τον κίνδυνο και απζχει 
πολφ από τθν ανεμελιά και το παιχνίδι. Για αυτό και το 
όπλο αποτελεί τον πιςτό ςφντροφό του και τον καλφτερο 
φίλο του: « Σουφζκι μου περιφανο, ςπακί μου 
παινεμζνο, ζνασ φορζσ με γλίτωςεσ, βόθκα  και τοφτ’ τθν 
ϊρα, να ς’ αςθμϊςω μάλαμα να ςε ςμαλτϊςω αςιμι» 

4.  Αιγιαλοφςα, 
Κυριάκοσ 
Χαραλαμπίδθσ, ς.119.  
«Αρνθτικι αναφορά 
ςτουσ Τοφρκουσ που 
αναγκάηουν 
κάποιουσ ανκρϊπουσ 
να ξεςπιτωκοφν» 

Στο κείμενο αυτό προβάλλεται ο πόνοσ του ξεριηωμοφ κι θ 
δεινι κζςθ του ανζςτιου ανκρϊπου που γίνεται ζρμαιο τθσ 
βουλιμίασ του κατακτθτι. Ζνα ηευγάρι Ελλθνοκφπριων 
αναγκάηεται να παραδϊςει το ςπίτι του ςτουσ 
Τουρκοκφπριουσ. Τα ςυναιςκιματα είναι ζντονα και ο 
τρόποσ που μιλάνε ςτον Τουρκοκφπριο απαξιωτικόσ: « Δυο 
μζρεσ πριν να φφγουμε ιρκε κείνοσ που κα 
ςτρογγυλοκάκονταν ςτο ςπίτι. Γυρεφει το κλειδί. Σου 
λζω: « Εγϊ κλειδί δεν ζχω και δεν ζχει το χωριό μασ. Εμείσ 
ξεκλείδωτα είχαμε τα ςπίτια γιατί κανζνασ δεν 
καταδεχόταν να μπει ςτου άλλου τθν αυλι» 

5. Σπφροσ Λιοφθσ, 
Αγγελικι Βαρελλά, ς. 
147 
 
«Αγωνία και 

Το κείμενο αναφζρεται ςτο αγϊνιςμα του μαρακϊνιου 
δρόμου, όπου πρϊτοσ ολυμπιονίκθσ αναδείχτθκε ο Σπφροσ 
Λοφθσ. Ρεριγράφεται ιδιαίτερα ο ενκουςιαςμόσ των 
Ελλινων που «εκδθλωνόταν με χίλιουσ δυο τρόπουσ 
λατρείασ: με λουλοφδια, με ςτεφάνια, με λυγμοφσ, με 
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περθφάνια Ελλινων 
για τθ νίκθ του 
Λοφθ»  

ςυγκίνθςθ… Είναι αδφνατο να βρίςκεται ζςτω και ζνασ 
εκείνθ τθ μζρα που να μθ κζλει να νικιςει ςτο 
μαρακϊνιο Ζλλθνασ. Ο μαρακϊνιοσ είναι υπόκεςθ 
ελλθνικι. Ζλλθνασ πρζπει να τον κερδίςει». Κι όταν τελικά 
κερδίηει ο Σπφροσ Λοφθσ, «εκεί, ςτο Πανακθναϊκό ςτάδιο, 
οι Ζλλθνεσ ξεφωνίηουν ς’ ζνα χϊρο που ζνασ ανικει από 
παλιά. Ζνα χϊρο με εκνικό παρελκόν, ζνα χϊρο που 
αποκτά και εκνικό παρόν, μ’ ζνα νερουλά από το 
Μαροφςι που ζτρεξε 40 χμ. ςε δυο ϊρεσ, 58 πρϊτα και 50 
δευτερόλεπτα». Ραρόλο που οι Ολυμπιακοί αγϊνεσ είναι 
ζνα γεγονόσ διαπολιτιςμικό, το ςυγκεκριμζνο κείμενο 
εςτιάηει ςτθ νίκθ του Λοφθ και τθν περθφάνια των 
Ελλινων για αυτι τθ νίκθ.  

 

Β. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΣΕΤΧΟΤ 

Στο 2ο τεφχοσ υπάρχουν ςυνολικά 193 δραςτθριότθτεσ. Στθν προςπάκειά μασ να 

κατθγοριοποιθκοφν, προζκυψαν τα εξισ: 

1. Δραςτθριότθτεσ υψθλισ διαπολιτιςμικότθτασ: 30  

2. Δραςτθριότθτεσ προςκετικισ διαπολιτιςμικότθτασ: 11 

3.  Δραςτθριότθτεσ με προςζγγιςθ ςυνειςφορϊν: 1 

4. Δραςτθριότθτεσ με προςζγγιςθ απόφαςθσ και κοινωνικισ δράςθσ: 5 

5. Δραςτθριότθτεσ με εκνοκεντρικό / διαπολιτιςμικό περιεχόμενο: 20 

6. Δραςτθριότθτεσ με ιπιο ελλθνοκεντρικό περιεχόμενο:13 

7. Δραςτθριότθτεσ με εκνοκεντρικό περιεχόμενο: 9 
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Α. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΜΕ ΥΨΘΛΟ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 
1. Τι αιςκάνεται θ μθτζρα όταν βλζπει το κοιμιςμζνο 

παιδί τθσ; 
Αγάπθ 

2. Τα ηϊα υπεραςπίηονται τα μικρά τουσ, όταν 
κινδυνεφουν. Μπορείσ να διθγθκείσ παρόμοιεσ 
ιςτορίεσ; 

Αγάπθ γονιϊν –παροχι 
αςφάλειασ 

3. Ρεριγράφω ζνα περιςτατικό που δείχνει τθν αγάπθ 
τθσ μθτζρασ μου για μζνα. 

Αγάπθ  

4. Μπορείσ να διθγθκείσ αςτείεσ ιςτορίεσ με ιρωα το 
δικό ςου παπποφ; 

Οικογενειακζσ ςχζςεισ 

5. Ο Ερνζςτοσ κα γιορτάςει μαηί με τουσ γονείσ του 
«τθν θμζρα που ιρκε ςτο ςπίτι». Μπορείσ να τθ 
φανταςτείσ και να περιγράψεισ τθ γιορτι; 

Οικογενειακζσ ςτιγμζσ 

6. Να ρωτιςεισ τουσ γονείσ ςου πϊσ ιταν θ πρϊτθ μζρα 
που ιρκεσ εςφ ςτο ςπίτι ςου. Να γράψεισ τθν ιςτορία 
ςου ι να τθν παρουςιάςεισ με φωτογραφίεσ ςου. 

Οικογενειακζσ ςτιγμζσ 

7. Θ διχόνοια είναι θ αιτία για πολλζσ καταςτροφζσ. Ασ 
ςκεφτοφμε περιςτατικά διχόνοιασ από τθν ιςτορία ι 
από τθν κακθμερινι ηωι και ασ μιλιςουμε για αυτά 
ι για τα αποτελζςματά τουσ. 

Διχόνοια  

8. Ρϊσ νιϊκεισ διαβάηοντασ τθ φράςθ « Θ ηωι είναι 
όμορφθ», με τθν οποία τελειϊνει το ποίθμα; 

Ομορφιά ηωισ 

9. Ροιεσ εικόνεσ του ποιιματοσ δικαιολογοφν τθ λζξθ 
«Ειρινθ» του τίτλου του; 

Ειρινθ  

10. Το κείμενο αυτό είναι ζνα είδοσ προςευχισ προσ το Ρροςευχι  
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Κεό. Μπορείσ να γράψεισ κι εςφ μια προςευχι; 

11. Υπάρχουν ςτιγμζσ που χρειάςτθκε να ηθτιςουμε κάτι 
πολφ ςυγκεκριμζνο ςτθν προςευχι μασ. Ασ 
μιλιςουμε για αυτζσ ςτθν τάξθ.  

Ρροςευχι  

12. «Είςαι ο ουρανόσ ο απζραντοσ» -  «Ράντα ςτθ ηωι 
μου Σε αναηιτθςα με τα τραγοφδια μου». Ρϊσ 
καταλαβαίνετε αυτζσ τισ προτάςεισ;  

Ο Κεόσ είναι για όλουσ 
τουσ ανκρϊπουσ 

13. Υπάρχουν και ςιμερα χϊρεσ όπου γίνεται πόλεμοσ 
και οι άνκρωποι βαςανίηονται από τθν πείνα. 
Φζρνουμε πλθροφορίεσ ( από τθ Unicef και τθν 
Action Aid) και τισ παρουςιάηουμε ςτθν τάξθ. 

Ρόλεμοσ- διεκνείσ 
οργανιςμοί 

14. Συγκεντρϊνουμε φωτογραφικό ι άλλο υλικό για τουσ 
πολζμουσ και τα προβλιματα που δθμιουργοφν, και 
το εκκζτουμε ςτθν τάξθ. Με αφορμι το υλικό αυτό 
ςυηθτοφμε για τισ ανάγκεσ των ανκρϊπων ςε όλεσ τισ 
εποχζσ.   

Ρόλεμοσ  

15. Τι νομίηετε ότι ςυμβολίηει ο χαρταετόσ ςτο διιγθμα 
αυτό; ( ςφμβολο ειρινθσ και ςυμφιλίωςθσ).  

Ειρινθ  

16. Χάνετε κάτι που αγαπάτε πολφ. Ρϊσ νιϊκετε; Τι κα 
κζλατε εκείνθ τθ ςτιγμι; 

Αγάπθ  

17. Τι άλλο νομίηετε ότι κα μποροφςε να ηθτιςει το 
«ανκρωπάκι» ςτθν προςευχι του; 

Ευχζσ για ζναν καλφτερο 
κόςμο 

18. Θ Ραναγία «ςαν μθτζρα του κόςμου προςτατεφει 
όλα τα παιδάκια, όπου κι αν ηοφνε». Ασ γράψουμε 
μια δικι μασ φράςθ για τθν Ραναγία ι για το Κεό.   

Ομοιότθτα όλων των 
ανκρϊπων 

19. Να περιγράψετε τα ςυναιςκιματα τθσ Ραναγίασ – 
μάνασ. 

Μθτρικι αγάπθ 

20. Κάποιεσ φορζσ ακοφμε ςτισ ειδιςεισ ι βλζπουμε 
ανακοινϊςεισ για αιμοδοςία. Συηθτιςτε αυτό το 
κζμα ςτθν τάξθ. 

Αιμοδοςία- αλλθλεγγφθ 

21. Υπάρχουν ςτοιχεία ςτο κείμενο που κυμίηουν τθ 
άςχθμθ πλευρά του ςφγχρονου ποδοςφαίρου, αλλά 
ο ςυγγραφζασ τα περιγράφει με χιουμοριςτικό 
τρόπο. Μπορείσ να τα βρεισ και να τα ςυηθτιςεισ με 
τουσ ςυμμακθτζσ ςου; 

Βία  

22. Στισ δυο τελευταίεσ ςτροφζσ ο Ελφτθσ μασ 
περιγράφει με ηωντανζσ εικόνεσ τθν κοινωνία, τον 
κόςμο, όπου ζνασ άνκρωποσ τθ μια μζρα είναι 
παντοδφναμοσ και τθν άλλθ χάνει τα πάντα. 
Συηιτθςε με τουσ ςυμμακθτζσ ςου το κζμα ςτθν 
τάξθ.  

Χαρζσ και λφπεσ όλων των 
ανκρϊπων 

23. Θ Βαγγελίτςα και θ αςμίγια γίνονται φίλεσ. Τι τισ 
ςυνδζει; 

Φιλία  

24. Σε ποιουσ μιλάει ο κλόουν ςτθν πρϊτθ ςτροφι του 
ποιιματοσ; 

Σε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ 
που ςτεροφνται πολλϊν 
βαςικϊν πραγμάτων  

25. Φανταςτείτε ότι ο παπποφσ τθσ Μελτζμ και του 
Αχμζτ ςτθν Τουρκία βρικε ζνα παςουμάκι τθσ 
Ελζνθσ. Τι κα ζλεγε ςτα δικά του εγγόνια; 

Διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ 
μεταςχθματιςμοφ. 
Βλζπουμε το ίδιο κζμα και 
από τθ ςκοπιά των άλλων. 

26. Συηθτιςτε για τα ςυναιςκιματα του παπποφ και τθσ Αγάπθ, νοςταλγία 
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εγγονισ.  

27. Στο ποίθμα ο κόςμοσ μοιάηει με «πολφχρωμο 
μπαλόνι» και με «ψίχα ολόηεςτου ψωμιοφ». Ρϊσ 
καταλαβαίνετε αυτζσ τισ φράςεισ; 

Ομοιότθτα όλων των 
ανκρϊπων 

28. « Πταν ςου κρατάει το χζρι ζνασ φίλοσ, θ κλίψθ 
πετάει γριγορα μακριά». Ρϊσ νιϊκεισ εςφ για τον 
καλφτερό ςου φίλο ι για τθν καλφτερι ςου φίλθ;  

Φιλία  

29. Γράφουμε ζνα κείμενο για μια μελλοντικι ςυνάντθςθ 
των δυο κόςμων ( των ανκρϊπων τθσ Γθσ και των 
όντων του πλανιτθ από το Α του Κενταφρου). 

Ειρθνικι ςυνφπαρξθ όλων 
των ανκρϊπων  

30. Αφοφ ακοφςετε κάλαντα από διάφορα μζρθ, να 
ςυνκζςετε τα δικά ςασ κάλαντα με ευχζσ που να 
ικανοποιοφν επικυμίεσ και όνειρα των ανκρϊπων τθσ 
εποχισ μασ. 

Ευχζσ και όνειρα 
ςφγχρονων ανκρϊπων 

 

Β. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΡΟΣΘΕΤΙΚΘΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ 
1. Συγκεντρϊνουμε πλθροφοριακό υλικό για το 

παρελκόν του δικοφ μασ τόπου και το ςυγκρίνουμε 
με το ςιμερα.  

Ζμμεςα: Διάφοροι τόποι 

2. Το ποίθμα αυτό μοιάηει με νανοφριςμα. Φζρνουμε 
ςτθν τάξθ μασ νανουρίςματα και τα διαβάηουμε. 

Ζμμεςα:Διάφορα 
νανουρίςματα 

3. «Τραγουδάει βραχνι καςζτα». Θχογραφϊ τον 
παπποφ μου ι τον παπποφ των φίλων μου, όταν 
τραγουδά ι όταν λζει ιςτορίεσ και παραμφκια. 

Ζμμεςα: Λςτορίεσ, 
παραμφκια 

4. Βρίςκουμε κι άλλουσ γλωςςοδζτεσ. Κάκε παιδί λζει 
ςωςτά το δικό του γλωςςοδζτθ. Αν δεν τα καταφζρει, 
μιμείται ζνα ηϊο. 

Ζμμεςα: Γλωςςοδζτεσ  

5. Βρίςκουμε παροιμίεσ από τθν Ελλάδα και από άλλεσ 
χϊρεσ και τισ ανακοινϊνουμε ςτθν τάξθ.  

Άμεςα: Ραροιμίεσ  

6. Φζρνουμε κι άλλα λογοπαίγνια ι οδθγίεσ για 
ομαδικά παιχνίδια, μποροφμε να τα παρουςιάςουμε 
ςτθν τάξθ ι να τα παίξουμε ςτθν αυλι. 

Ζμμεςα: Ομαδικά παιχνίδια 

7. Να φζρετε εικόνεσ ι φωτογραφίεσ με διάφορα 
γεωργικά εργαλεία. Αν υπάρχει ςτθν περιοχι ςασ 
λαογραφικό μουςείο, μπορείτε να το επιςκεφτείτε 
και να αναηθτιςετε τζτοια εργαλεία.  

Ζμμεςα: Διάφορα εργαλεία 

8. Βρίςκουμε κι άλλεσ ιςτορίεσ με καλικάντηαρουσ και 
τισ δραματοποιοφμε. 

Ζμμεςα: Μφκοι  

9.  Να φζρετε πλθροφορίεσ για τα τηαμιά ι να 
επιςκεφτείτε  ζνα τηαμί, αν υπάρχει ςτον τόπο ςασ.  

Άμεςα: ςτοιχεία 
μουςουλμανικισ  
κρθςκείασ 

10. Ρϊσ ςυμπεριφζρκθκε ο Νορντίν, όταν βρζκθκε ςτθ 
χριςτιανικι εκκλθςία; Μπορείσ να εξθγιςεισ τθ 
ςυμπεριφορά αυτι; 

Άμεςα: Στοιχεία 
μουςουλμανικισ κρθςκείασ 

11. Γράψτε ιςτορίεσ και παραμφκια που ςασ διθγοφνται 
ο παπποφσ και θ γιαγιά και φτιάξτε το « 
Ραραμυκοβιβλίο» τθσ τάξθσ ςασ. 

Ζμμεςα: Ραραμφκια  
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Γ. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  ΜΕ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ ΣΥΝΕΙΣΦΟΩΝ 
1. Βρίςκουμε ςε μια βιβλιοκικθ το βιβλίο του Ηίγκριντ 

Λάουμπε ( Αυςτριακόσ ςυγγραφζασ) και το 
διαβάηουμε.  

Ρρόταςθ για βιβλίο ξζνου 
ςυγγραφζα 

 

Δ. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΜΕ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΔΑΣΘΣ 

1. Ρϊσ κα μποροφςε ο κόςμοσ να γίνει καλφτεροσ; Βελτίωςθ κόςμου 

2. Χωριηόμαςτε  ςε δυο ομάδεσ και θ κακεμιά 
ςκζφτεται τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί ο κόςμοσ 
μασ να γίνει καλφτεροσ. 

Βελτίωςθ κόςμου 

3. Ρϊσ κα πείκατε ζνα φίλο ςασ να δϊςει αίμα ςε μια 
δφςκολθ ςτιγμι ενόσ ςυνανκρϊπου μασ;  

Αλλθλεγγφθ  

4. Τι άλλο κα μποροφςαν να κάνουν τα παιδιά, αν 
ζπαιρναν τον κόςμο ςτα χζρια τουσ; 

Βελτίωςθ κόςμου  

5. Ασ δϊςουμε τον κόςμο ςτα παιδιά τθσ Αφρικισ, τθσ 
Αςίασ, τθσ Λνδίασ. Φανταηόμαςτε τι κα ικελαν αυτά 
τα παιδιά να ξαναγράψουμε ςτο ποίθμα. Μποροφμε  
να αλλάξουμε όποιεσ λζξεισ και φράςεισ κζλουμε ι 
να προςκζςουμε δικζσ μασ.   

Βελτίωςθ κόςμου 

 

Ε. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΜΕ  ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΤΙΚΟ/ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ  
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1. Διάβαςε τθν ιςτορία του Ακαναςίου Διάκου και 
τον τρόπο που αντιςτάκθκε ςτουσ Τοφρκουσ. 

Ελλθνικι ιςτορία αλλά κι 
αντίςταςθ ςτον κατακτθτι/ 
διεκδίκθςθ τθσ ελευκερίασ 

2. Είναι πολλζσ οι φράςεισ που λζει ο λαόσ για τθ 
διχόνοια, όπωσ «τρϊγονται ςαν τα κοκόρια». 
Μπορείτε να βρείτε κι άλλεσ; 

Ελλθνικι φράςθ με οικουμενικι 
διάςταςθ: τθ διχόνοια 

3. Φζρνουμε ςτθν τάξθ νανουρίςματα τθσ 
πατρίδασ μασ. Τα παρουςιάηουμε ςτουσ άλλουσ 
και ςυηθτάμε για αυτά. 

Ελλθνοκεντρικι με οικουμενικι 
διάςταςθ, κακϊσ νανουρίςματα 
ςυναντϊνται παντοφ, αφοφ 
αποτελοφν τρόπο ζκφραςθσ τθσ 
μθτρικισ αγάπθσ.  

4. Ροιεσ ςυμφορζσ προκαλεί θ ςκλαβιά; Να βρείτε 
ςτο κείμενο τισ λζξεισ ι τισ φράςεισ με τισ οποίεσ 
ο ποιθτισ αναφζρεται ςε αυτζσ.  

Ελλθνοκεντρικι με οικουμενικι 
διάςταςθ, κακϊσ θ ςκλαβιά 
είναι καταπάτθςθ τθσ 
ελευκερίασ και των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων κι αφορά όλουσ 
τουσ ανκρϊπουσ. 

5. Ακοφμε μελοποιθμζνο τον «Κοφριο» και τον 
τραγουδάμε όλοι μαηί. 

Ελλθνοκεντρικι με οικουμενικι 
διάςταςθ , κακϊσ ο Κοφριοσ 
εκφράηει τον πόκο του 
ανκρϊπου για ελευκερία. 

6. Ηθτιςτε από ζνα μακθτι τθσ ΣΤ τάξθσ του 
ςχολείου ςασ να ςασ μιλιςει για τθν πολιορκία 
του Μεςολογγίου και τθν Ζξοδο.  

Εκνοκεντρικι αλλά και με 
διαπολιτιςμικι διάςταςθ, 
αναφζρεται ςτθν επανάςταςθ 
των ανκρϊπων , προκειμζνου να 
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γλιτϊςουν από το δυνάςτθ, τον 
εξουςιαςτι και να διεκδικιςουν 
τθν ελευκερία τουσ. 

7. Ακοφμε όλοι μαηί μελοποιθμζνο το ποίθμα ςτο 
δίςκο του Γιάννθ Μαρκόπουλου Ελεφκεροι 
Ρολιορκθμζνοι και το τραγουδάμε.  

Εκνοκεντρικό, κακϊσ οι 
Ρολιορκθμζνοι βάηουν το χρζοσ 
για τθν πατρίδα τουσ πάνω από 
τθ ηωι τουσ αλλά και με 
διαπολιτιςμικι διάςταςθ, 
κακϊσ το ποίθμα αυτό εκφράηει 
το πόκο των ανκρϊπων για 
ελευκερία. 

8. Αφοφ βρείτε από άλλα λογοτεχνικά ζργα 
αποςπάςματα που να αφθγοφνται τθ 
ςυμμετοχι των παιδιϊν, αγοριϊν και κοριτςιϊν, 
ςτον αγϊνα κατά των κατακτθτϊν, ςυηθτιςτε 
για αυτά.  

Ελλθνοκεντρικό αλλά και με 
διαπολιτιςμικι διάςταςθ, αφοφ 
γίνεται αναφορά ςτον αγϊνα 
κατά των κατακτθτϊν. 

9. Στο κείμενο ο Σπφροσ περιγράφει τθ γνωριμία 
του με τον Τηοβάνι. Ρϊσ κα περιζγραφε ο 
Τηοβάνι τθ γνωριμία αυτι; 

Εκνικιςτικι με προςζγγιςθ 
μεταςχθματιςμοφ: βλζπουμε 
ζνα κζμα και από τθν πλευρά 
του άλλου. 

10. Ρϊσ νιϊκουν το αγόρι και θ κοπζλα που 
βρίςκονται μζςα ςτο Ρολυτεχνείο; 

Εκνοκεντρικό, αλλά με 
οικουμενικι διάςταςθ, αφοφ 
αφορά ςυναιςκιματα 
ανκρϊπων που 
καταδυναςτεφονται και δεν 
ζχουν το δικαίωμα τθσ 
ελευκερίασ. 

11. Βρίςκουμε από άλλα λογοτεχνικά κείμενα και 
καταγράφουμε διάφορα ςθμαντικά γεγονότα 
που βοικθςαν ςτουσ αγϊνεσ για τθν ελευκερία 
( Μποροφμε να παρουςιάςουμε τα γεγονότα 
αυτά, χρθςιμοποιϊντασ και φωτογραφικό 
υλικό).   

Ελλθνοκεντρικό αλλά και με 
διαπολιτιςμικι διάςταςθ, αφοφ 
οι αγϊνεσ για τθν ελευκερία 
αφοροφν όλουσ τουσ λαοφσ. 

12. Γράφουμε ςε χαρτόνια ςυνκιματα του 
πολυτεχνείου, όπωσ «Κάτω θ Χοφντα», « Ψωμί, 
Ραιδεία, Ελευκερία» και άλλα. Μποροφμε να τα 
αναρτιςουμε ςτθν τάξθ ι ςτθν αυλι του 
ςχολείου μασ. 

Ελλθνοκεντρικό αλλά και με 
διαπολιτιςμικι διάςταςθ, αφοφ 
τα ςυνκιματα αυτά ζχουν 
απιχθςθ ςε  όλουσ τουσ λαοφσ. 

13. Φανταηόμαςτε ότι παρακολουκοφμε από κοντά 
τθν εξζγερςθ του Ρολυτεχνείου. Σθκϊνουμε το 
χζρι μασ και χαιρετοφμε τουσ φοιτθτζσ. Τι κα 
τουσ λζγαμε; 

Συηιτθςθ με ανκρϊπουσ που 
αγωνίηονται για βαςικά 
ανκρϊπινα δικαιϊματα 

14. Συηθτοφμε με τουσ γονείσ μασ για τα γεγονότα 
του Ρολυτεχνείου. 

Το γεγονόσ τθσ εξζγερςθσ του 
Ρολυτεχνείου ςυνδζεται με τθν 
αποκατάςταςθ τθσ 
δθμοκρατίασ.  

15. Ακοφμε το μαγνθτοφωνθμζνο ντοκουμζντο τθσ 
εξζγερςθσ του Ρολυτεχνείου. 

Ελλθνικό ντοκουμζντο με 
διαπολιτιςμικι αξία: ψωμί, 
παιδεία, ελευκερία 

16. Συναντιοφνται δυο παιδιά, ζνα από κάκε 
«μεριά» ( Ελλθνοκφπριοσ-Τουρκοκφπριοσ) και 

Ελλθνοκεντρικι αλλά με 
διαπολιτιςμικι διάςταςθ 
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ςυηθτοφν για τθν κατάςταςθ ςτο νθςί τουσ. 
Μπορείτε να φανταςτείτε το διάλογό τουσ; 

μεταςχθματιςμοφ, κακϊσ 
ακοφγονται και οι δυο πλευρζσ 
για το πϊσ βιϊνεται ζνα 
γεγονόσ. 

17. Μπορείτε να περιγράψετε με δικά ςασ λόγια το 
γεγονόσ που αναφζρεται ςτο ποίθμα; ( 
ξεριηωμόσ Ελλθνοκφπριων) 

Ελλθνοκεντρικό αλλά και με 
οικουμενικι διάςταςθ, αφοφ τα 
ςυναιςκιματα που κυριαρχοφν 
είναι κοινά για όλουσ τουσ 
ανκρϊπουσ που βιϊνουν τθν 
αναγκαςτικι μετανάςτευςθ. 

18. Αφοφ διαβάςετε με προςοχι τα λόγια του 
ιδιοκτιτθ του ςπιτιοφ, να μιλιςετε για τα 
ςυναιςκιματά του. ( Μπορείτε να 
χρθςιμοποιιςετε ςτίχουσ και φράςεισ ι λζξεισ 
του ποιιματοσ).  

Ελλθνοκεντρικό αλλά και με 
οικουμενικι διάςταςθ, αφοφ τα 
ςυναιςκιματα που κυριαρχοφν 
είναι κοινά για όλουσ τουσ 
ανκρϊπουσ που βιϊνουν τθν 
αναγκαςτικι μετανάςτευςθ. 

19. Να φζρετε ςτθν τάξθ εικόνεσ από τουσ 
Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ που ζγιναν το 1896, το 
2004 ι από αγϊνεσ που ζγιναν ςε άλλεσ χϊρεσ. 
Να επιλζξετε κάποιεσ από αυτζσ και να φτιάξετε 
τον «Ρίνακα των Ολυμπιακϊν Αγϊνων» τθσ 
τάξθσ ςασ. 

Ολυμπιακοί αγϊνεσ ςτθν 
Ελλάδα: ελλθνοκεντρικό αλλά 
και με οικουμενικι διάςταςθ: 
ςυμμετοχι πολλϊν λαϊν, 
ολυμπιακό πνεφμα 

20. Τθν ιςτορία τθν αφθγείται θ Βαγγελίτςα. Ρϊσ κα 
τθν ζλεγε θ αςμίγια; 

Ελλθνοκεντρικό με 
διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ 
μεταςχθματιςμοφ: βλζπουμε 
ζνα κζμα και από τθν πλευρά 
του άλλου. 

 

ΣΤ. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΜΕ ΘΡΙΟ ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΤΙΚΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 
1. Μπορείτε να ςυηθτιςετε για βυκιςμζνεσ 

πολιτείεσ, αφοφ πρϊτα αντλιςετε πλθροφορίεσ 
από τθ μυκολογία ι από τοπικζσ παραδόςεισ 
τθσ Ελλάδασ. 

Ελλθνικι παράδοςθ 

2. Βρείτε υλικό (ηωγραφικοφσ πίνακεσ, τραγοφδια, 
ποιιματα, μφκουσ, εικόνεσ αρχαιολογικοφ 
περιεχομζνου) για τουσ αζρθδεσ και τισ 
ονομαςίεσ τουσ από τθν αρχαιότθτα ζωσ 
ςιμερα. 

Ελλθνικι μυκολογία 

3. Χωριηόμαςτε ςε ομάδεσ, ςυγκεντρϊνουμε 
πλθροφορίεσ για το Διόνυςο και τισ γιορτζσ του 
και φςτερα τισ παρουςιάηουμε ςτθν τάξθ. 

Ελλθνικι μυκολογία 

4. Ραρουςιάηουμε τισ ομοιότθτεσ ανάμεςα ςτισ 
αρχαίεσ γιορτζσ του Διονφςου και ςτισ 
ςφγχρονεσ εκδθλϊςεισ του καρναβαλιοφ ςτισ 
διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. 

Ραράδοςθ και μυκολογία 

5. Ακοφμε το ποίθμα, μελοποιθμζνο από το δίςκο 
του Νότθ Μαυρουδι, Χάρτινο καράβι. 

Ελλθνικι μουςικι  

6. Μαγνθτοφωνοφμε νανουρίςματα και τα 
τραγουδάμε ςτθν τάξθ. Μποροφμε να 
ακοφςουμε νανουρίςματα από τον ψθφιακό 

Ελλθνικι μουςικι - 
νανουρίςματα 
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δίςκο του Νίκου Κυπουργοφ, Νανουρίςματα, με 
τθ Σαββίνα Γιαννάτου ι από τθν  καςζτα 
Νανουρίςματα, ταχταρίςματα, ςε μουςικι 
Λάηαρου Κουηινόπουλου.  

7. Τα κορίτςια ςτθν αρχαία Ελλάδα δεν πιγαιναν 
ςχολείο. Βρείτε ςε ποια ςθμεία του κειμζνου 
φαίνεται αυτό. Συηθτιςτε ςτθν τάξθ ςασ για τθν 
εκπαίδευςθ των αγοριϊν και των κοριτςιϊν τθν 
εποχι εκείνθ.  

Αρχαία Ελλάδα 

8. Τα κλζφτικα τραγοφδια είναι δθμοτικά 
τραγοφδια που περιγράφουν τθ ηωι των 
αρματολϊν και των κλεφτϊν. Να βρεισ άλλα 
δθμοτικά τραγοφδια που να αναφζρονται ςε 
άλλεσ εκδθλϊςεισ τθσ ηωισ. 

Ελλθνικι παράδοςθ, μουςικι 

9. Να ςυγκεντρϊςετε κάλαντα από διάφορεσ 
περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. Υπάρχουν λζξεισ ι 
φράςεισ που επαναλαμβάνονται ςε αυτά; 

Ελλθνικι παράδοςθ 

10. Οι ευχζσ που λζγονται ςτα κάλαντα εκφράηουν 
τισ επικυμίεσ που είχαν οι κάτοικοι τθσ 
Κεφαλονιάσ τα παλαιότερα χρόνια. Να βρείτε 
ποιεσ είναι αυτζσ οι ευχζσ. Ροια επικυμία κρφβει 
θ κακεμιά;  

Ελλθνικι παράδοςθ 

11. Να περιγράψετε τθν περιφορά του Επιταφίου 
τθσ γειτονιάσ ςασ ι τθσ περιοχισ όπου ζχετε 
περάςει ζνα Ράςχα. 

Ελλθνικι παράδοςθ 

12. Γνωρίηετε διαφορετικά ζκιμα για τον επιτάφιο 
από άλλα μζρθ τθσ Ελλάδασ; 

Ελλθνικι παράδοςθ 

13. Το παραμφκι που διαβάςαμε προζρχεται από 
τθν  Καλαβρία τθσ Κάτω Λταλίασ. Μπορείτε να 
ακοφςετε τραγοφδια άλλων περιοχϊν, όπου 
μιλοφν ελλθνικά από το δίςκο Θ ελλθνικι 
μουςικι παράδοςθ τθσ Κάτω Λταλίασ του 
Ρελοποννθςιακοφ Λαογραφικοφ Λδρφματοσ.    

Ελλθνικι μουςικι - παράδοςθ. 

 

Η.  ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΤΙΚΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 
1. Ροφ φαντάηεςτε πωσ πιγαν με το φορτθγό οι 

ιδιοκτιτεσ ( Ελλθνοκφπριοι) όταν διϊχτθκαν από 
το ςπίτι τουσ; Μπορείτε να ςυνεχίςετε τθν 
ιςτορία; 

Αναγκαςτικι μετανάςτευςθ των 
Ελλθνοκυπρίων: αρνθτικι 
αναφορά ςτουσ Τοφρκουσ. 

2. Γιατί το μικρό κλεφτόπουλο «δεν παίηει, δε 
χορεφει;»  

Συμμετοχι ςτον πόλεμο 

3. Ρϊσ περνά ζνα κλεφτόπουλο τθ μζρα ςτα 
βουνά; Μπορείσ να τθ φανταςτείσ και αν τθν 
περιγράψεισ; 

Ηωι κλεφτόπουλου 

4. Στο ποίθμα του Διονφςιου Σολωμοφ « Ελεφκεροι 
Ρολιορκθμζνοι» που ακολουκεί, ο Σουλιϊτθσ 
μιλάει ςτου τουφζκι του. Μπορείσ να ςυγκρίνεισ 
τα λόγια που λζνε το κλεφτόπουλο και ο 
Σουλιϊτθσ ςτο τουφζκι τουσ; Ροια 
ςυναιςκιματα φανερϊνουν; 

Ηωι κλεφτόπουλου 
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5. Ο Σουλιϊτθσ κουβεντιάηει με το τουφζκι του. Τι 
κζλουν να πουν τα λόγια του; 

Συμμετοχι ςτον πόλεμο 

6. Θ παράδοςθ αναφζρει ότι ο Διάκοσ, προτοφ 
βαςανιςτεί, είπε: « Για δεσ καιρό που διάλεξε ο 
χάροσ να με πάρει, τϊρα που ανκίηουν τα 
κλαδιά και βγάηει θ γθσ χορτάρι». Συμφωνεί θ 
παράδοςθ με το ποίθμα για τον τρόπο που 
αντιμετϊπιςε ο Διάκοσ το κάνατο; 

Ρόνοσ για τθν απϊλεια τθσ ηωισ 

7. Τι νομίηετε ότι ζλεγαν μεταξφ τουσ οι πολεμιςτζσ 
που ιταν κρυμμζνοι ςτθν κοιλιά του ξφλινου 
αλόγου; 

Συηιτθςθ Ελλινων πολεμιςτϊν 

8.  Ρϊσ ζνιωκαν οι Ζλλθνεσ όςο ζτρεχε ο  Σπφροσ 
Λοφθσ και πϊσ όταν νίκθςε; 

Εκνικι περθφάνια- ζντονθ 
προβολι  εκνικοφ 
ςυναιςκιματοσ 

9. Ρϊσ ζνιωκε ο Σπφροσ Λοφθσ κατά τθ διάρκεια 
του αγϊνα; Βρείτε φράςεισ μζςα από το 
κείμενο.  

Εκνικι περθφάνια- ζντονθ 
προβολι  εκνικοφ 
ςυναιςκιματοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ 

Στο  ςφνολο των 93 κειμζνων του τρίτου τεφχουσ υπάρχουν: 

 32 κείμενα με περιεχόμενο υψθλισ διαπολιτιςμικότθτασ. 

 24 κείμενα με ελλθνοκεντρικό/ διαπολιτιςμικό περιεχόμενο. 

 5 κείμενα με ιπιο ελλθνοκεντρικό περιεχόμενο. 

 7 κείμενα με ελλθνοκεντρικό περιεχόμενο 
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Ριο ςυγκεκριμζνα: 

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΨΘΛΘΣ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΘΤΑΣ 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΥΓΓΑΦΕΑΣ, 
ΣΕΛΙΔΑ, ΑΝΑΦΟΑ ΑΝΑΦΟΕΣ 
1. Ο ςκαντηόχοιροσ, 

του Τςου Τςεν Ράι 
( Κίνα 9οσ π.Χ. αι.), 
ς.29 

«Θετικι αναφορά ςτθν 
ποίθςθ τθσ Άπω 

Ανατολισ: προβολι αξίασ 
όλων των πλαςμάτων τθσ 

γθσ». 

 Στο ειςαγωγικό ςθμείωμα γίνεται κετικι αναφορά ςτθν 
ποίθςθ τθσ Άπω Ανατολισ, θ οποία «χαρακτθρίηεται από 
εξαιρετικι απλότθτα, ευγζνεια και λεπτότθτα αιςκθμάτων». 
Στο ποίθμα γίνεται αναφορά ςε ζναν ςκαντηόχοιρο για τον 
οποίο λζγεται: « μθν τον περιφρονείτε, αςιμαντοσ δεν είναι. 
Ποιοσ κα τολμοφςε με γροκιά να τον χτυποφςε;». 

2. Ο αςθμζνιοσ 
δρόμοσ, του 
Γιϊργου Μπόντθ, 
ς.30 

«Συνεννόθςθ, 
επικοινωνία, 

αλλθλοβοικεια, 
αναηιτθςθ» 

Ο Ρορκιουπίνοσ, ζνασ ςκαντηόχοιροσ, μακαίνει πωσ οι 
άνκρωποι πρόκειται να καταςτρζψουν το δάςοσ κι 
αποφαςίηει να πάει ςτθ χϊρα τουσ για να τουσ μεταπείςει. Το 
ταξίδι του, όμωσ, ζχει κι ζναν άλλο ςκοπό. Τον γοθτεφει θ 
αναηιτθςθ, θ ανακάλυψθ ενόσ νζου κόςμου, οι καινοφριεσ 
εμπειρίεσ. Στο κείμενο κυριαρχοφν ζννοιεσ υψθλισ 
διαπολιτιςμικότθτασ, όπωσ: ςυνεννόθςθ, επικοινωνία, 
αναηιτθςθ και αλλθλοβοικεια: «Ιξερε ότι τα ηϊα δεν 
μποροφςαν  να μιλιςουν με τουσ ανκρϊπουσ, κι αυτό 
εμπόδιηε κάκε ςυνεννόθςθ. Κάτι όμωσ ζπρεπε να γίνει… 
Μου είπαν πωσ οι γάτεσ τουσ ξζρουν καλά, ηουν μαηί τουσ 
και μάλιςτα ανεξάρτθτεσ… Μπορεί να υπάρχει κάποιοσ 
τρόποσ να ςυνεννοθκοφμε με τουσ ανκρϊπουσ κι αν υπάρχει 
οι γάτεσ κα τον ξζρουν… κζφτομαι λοιπόν να φφγω το 
γρθγορότερο για τον κόςμο των ανκρϊπων και να ρωτιςω 
τισ γάτεσ αν μποροφν να μασ βοθκιςουν». Θ αναηιτθςθ είναι 
όνειρο ηωισ για τον Ρορκιουπίνο: « Μα ο Πορκιουπίνοσ 
ςκζφτθκε τουσ αςθμζνιουσ δρόμουσ που άφθνε πίςω του ο 
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φίλοσ του ο Ουίνκλ, τουσ μικροφσ μαγικοφσ  που κανείσ δεν 
ιξερε ποφ οδθγοφςαν… Ζπρεπε να τουσ ακολουκιςει ο 
ίδιοσ. Και υπιρχαν τόςοι δρόμοι… Θ Ντίνκα, θ χελϊνα,  
ιξερε πωσ κάκε μεγάλθ Αναηιτθςθ είναι πζρα από τα 
λόγια… Σο ουράνιο τόξο πρζπει να είναι μακριά. Δεν είναι 
για όλουσ, αλλά μόνο για εκείνουσ που πραγματικά το 
αναηθτοφν. ». 

3. Θ Αςπροφδα, 
Ελζνθ Χωρεάνκθ, 
ς.34 

«Αγάπθ, αρμονικζσ και 
ιςότιμεσ ςχζςεισ, αλλαγζσ 
ςτθ ηωι των ανκρϊπων» 

Το κείμενο αυτό ζχει διάφορεσ αναφορζσ υψθλισ 
διαπολιτιςμικότθτασ: 1) αρχικά δθλϊνεται θ αγάπθ των 
κατοίκων ενόσ χωριοφ για  τθν Αςπροφδα, ζνα μεγάλο 
πουρνάρι: « Σο πουρνάρι μασ ιταν ευλογθμζνο από το Κεό. 
Ιταν ζνα καφμα ςτθν περιοχι και τίποτ’ άλλο! Σίποτα δεν το 
πείραξε!» 2) οι ςχζςεισ ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ 
παρουςιάηονται αρμονικζσ και ιςότιμεσ: « Κι ζςτεκε κει, όςο 
ιμαςταν παιδιά και παίηαμε ςτον ίςκιο του… Σότε που δεν 
είχαμε κανζνα πρόβλθμα αναμεταξφ μασ… Δε ηθλεφαμε και 
δε ςτενοχωριοφμαςταν. Σα να ηθλεφαμε; Θ φφςθ τα ζδινε ςε 
όλουσ ίςα!». 3) γίνεται αναφορά ςτισ φυςικζσ καταςτροφζσ 
και τουσ πολζμουσ που ανάγκαςαν τουσ ανκρϊπουσ να 
εγκαταλείψουν το χωριό τουσ: « Μετά άλλαξαν τα πράματα. 
Γίνανε πόλεμοι και ςειςμοί, ιρκαν πλθμμφρεσ ςτο χωριό, 
ζγιναν κατολιςκιςεισ, ριμαξε το χωριό… Σίποτα δεν 
απόμεινε εκεί ςτο πρόςχαρο χωριό. Μονάχα  θ Αςπροφδα 
αντιμάχεται τθν ερθμιά. Και μια ςκιά, πελϊρια ςκιά, θ ςκιά 
τθσ απλϊνεται πάνω απ’ τθν εγκατάλειψθ».   

4. Ζνασ ςκφλοσ 
ςωτιρασ, Τηακ 
Λόντον, ς.40 

«Αγάπθ, αυτοκυςία για το 
καλό των άλλων» 

 

Στο κείμενο αυτό ο Αμερικάνοσ ςυγγραφζασ προβάλλει τθ 
μεγάλθ αγάπθ, τθ ςυντροφικότθτα και το δζςιμο ενόσ ςκφλου, 
του Μπακ και ενόσ χρυςοκιρα, του Τηακ Κόρντον. Ο Μπακ 
δυο φορζσ ζςωςε τθ ηωι του αφεντικοφ, δείχνοντασ μεγάλθ 
αυτοκυςία. Τθ δεφτερθ φορά βοικθςαν πολφ και οι δυο φίλοι 
του Κόρντον, ο Χανσ και ο Ρίτε: « ο Μπακ τράβθξε ςε ευκεία 
γραμμι προσ το Κόρντον, ζπειτα πιρε ςτροφι και με 
εκπλθκτικι ταχφτθτα βρζκθκε πλάι του. Εκείνοσ τον είδε που 
ερχότανε και, όπωσ ο Μπακ ζπεςε πάνω του ςαν αγριεμζνο 
κριάρι με όλθ τθ δφναμθ του ρεφματοσ που τον ζςπρωχνε, 
τον άρπαξε και τφλιξε τα χζρια του γφρω από τον 
αναμαλλιαςμζνο λαιμό του. Ο Χανσ ζδεςε το ςκοινί από ζνα 
δζντρο και τράβθξαν κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ τον 
Μπακ και τον Κόρντον».  

5. Τα πουλιά, 
Δθμιτρθσ 
Ροταμίτθσ, ς. 51 

«Ειρινθ, δικαιοςφνθ: 
αξίεσ με οικουμενικι 

διάςταςθ» 

Ο Ευελπίδθσ και ο Ριςκζταιροσ πθγαίνουν ςτθν χϊρα των 
πουλιϊν και ιδρφουν μια φανταςτικι πολιτεία. Στθ νζα τουσ 
χϊρα ειςβάλλουν απρόςκλθτοι και χωρίσ άδεια διάφοροι 
επιςκζπτεσ: ζνασ γεωμζτρθσ, που κζλει να χωρίςει τθν πόλθ 
ςε οικόπεδα, ζνασ εφοριακόσ για να κάνει ελζγχουσ και τζλοσ 
θ κεά Μριδα. Πλοι διϊκονται, διότι θ επίςκεψι τουσ 
εξυπθρετεί ςυμφζροντα. Στο τζλοσ, εμφανίηεται ςτον 
Ριςκζταιρο ζνα πουλί και του ανακοινϊνει πωσ αποφάςιςαν 
«όλα τα ζκνθ τθσ γθσ», «θ ανκρωπότθτα απ’ άκρου ς’ 
άκρον» να δϊςουν τθν εξουςία ςτα πουλιά, διότι αυτά κα  
κυβερνιςουν με «ειρινθ» και «δικαιοςφνθ».   

6. Ρεριπζτεια με τθν Ο κφριοσ Βεροφτςι γυρίηει εξαντλθμζνοσ ςτο ςπίτι του και 
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τθλεόραςθ, Τηιάννι 
οντάρι,  ς. 57 

«Ανκρωπιά, 
ςυμπαράςταςθ, 
ευαιςκθςία ςτα 

προβλιματα του κόςμου, 
ακόμα κι αν δε μασ 

αφοροφν άμεςα. Πλοι 
είμαςτε κομμάτι του ίδιου 

κόςμου» 

κάκεται να δει τθλεόραςθ. Μόλισ ανοίγει τθν τθλεόραςθ, 
εμφανίηεται ξαφνικά ςτον καναπζ του μια εκφωνιτρια 
ειδιςεων. « Όςο θ εκφωνιτρια ςυνζχιηε να λζει τισ ειδιςεισ, 
το ςπίτι του κυρίου Βεροφτςι, που ιτανε μοναδικόσ 
ιδιοκτιτθσ και ικελε να κάκεται μονάχοσ, χωρίσ να τον 
ενοχλεί κανζνασ, άρχιςε να γεμίηει λογισ λογισ κόςμο: 
πλικθ από πειναςμζνουσ, ςτρατεφματα ςε πορεία, πολιτικοί 
πάνω ςτο βιμα, ακλθτζσ που γυμναηόντανε, εργάτεσ που 
απεργοφςαν, αεροπλάνα που πιγαιναν να βομβαρδίςουν… 
φωνζσ, ςτριγγλιζσ, τραγοφδια, βριςιζσ ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ 
του κόςμου που μπερδευόντανε μζςα ςε χιλιάδεσ άλλουσ 
κορφβουσ». Ξαφνικά ο κφριοσ Βεροφτςι κατάλαβε « πωσ δε 
φτάνει να κλείςεισ τθν πόρτα ςου για να αφιςεισ απζξω όλο 
τον κόςμο, τα βάςανά του και τα προβλιματά του. Και πωσ 
κανζνασ δεν μπορεί πραγματικά να απολαφςει τισ χαρζσ τθσ 
ηωισ, όταν ξζρει –και μια τθλεόραςθ αρκεί για να του το 
μάκει- πωσ υπάρχουν άνκρωποι που είναι δυςτυχιςμζνοι, 
υποφζρουν, πεκαίνουν κάπου κοντά ι πολφ μακριά, μα 
πάντα πάνω ςε αυτι τθ γθ που είναι μια για όλουσ μασ, που 
είναι το ίδιο ςπίτι για όλουσ μασ».  

7. Ο Κωμάσ, Λίτςα 
Ψαραφτθ, ς.69 
«ατςιςμόσ 
απζναντι ςτα 
άτομα με ειδικζσ 
ανάγκεσ, αξία 
ακλθτιςμοφ, 
ςεβαςμόσ, 
ιςότθτα όλων των 
ανκρϊπων, 
αγάπθ, μθτρικι 
αγάπθ, 
ανκρϊπινα 
δικαιϊματα» 

Ο Κωμάσ, ζνασ νζοσ με ειδικζσ ανάγκεσ, ςυμμετζχει ςτουσ 
Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ φςτερα από τθν παρότρυνςθ του 
γυμναςτι του, ο οποίοσ πιςτεφει ςτισ ικανότθτεσ του Κωμά 
αλλά και ςτθν αξία του ακλθτιςμοφ: « κα του κάνει καλό ο 
ακλθτιςμόσ. Κα δυναμϊςει το χαρακτιρα του. Κα γνωρίςει 
άλλα παιδιά, κα γίνει πιο κοινωνικόσ». Στθν αρχι ο Κωμάσ 
κα γνωρίςει τθν κοροϊδία των άλλων ανκρϊπων και κα 
αποκαρρυνκεί: « Δεν ξαναπάω ςτο γιπεδο. Σθν ϊρα που 
ζβαηα τθ φόρμα μου, ζνα παιδί μου φϊναξε «καλϊσ τα 
βλίτα» κι όλοι ςκάςανε ςτα γζλια».  Στθ ςυνζχεια, κα αλλάξει 
γνϊμθ και κα αγωνιςτεί όχι τόςο για τθ διάκριςθ όςο για τθ 
ςυμμετοχι. «Δε βρζκθκε όμωσ οφτε ζνασ δθμοςιογράφοσ να 
πει δυο λόγια, οφτε μια κάμερα να δείξει ζςτω και λίγα 
λεπτά τουσ αγϊνεσ των παιδιϊν μασ, τθ μεγάλθ χαρά και τον 
ενκουςιαςμό τουσ». Πταν πιγε ςτθν Αμερικι  για τουσ 
Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ, δε ςυνάντθςαν το ρατςιςμό και τθ 
διάκριςθ: «μζναμε ςτουσ φοιτθτικοφσ ξενϊνεσ του 
πανεπιςτθμίου και τρϊγαμε κακθμερινά ςτθ μεγάλθ 
τραπεηαρία, όλοι μαηί, ακλθτζσ και ςυνοδοί από όλο τον 
κόςμο, άςπροι, μαφροι, κίτρινοι. Όλα τα παιδιά ζγιναν φίλοι 
απ’ τθν πρϊτθ κιόλασ μζρα. Κουβζντιαηαν με τθ γλϊςςα τθσ 
καρδιάσ που δε γνωρίηει πατρίδεσ και ςφνορα, αυτι τθν 
υπζροχθ γλϊςςα τθσ αγάπθσ, που ξζρουν και τθ μιλοφν όςοι 
ζχουν άδολεσ ψυχζσ… Ο κόςμοσ εδϊ αγαπάει και ςζβεται 
κάκε άνκρωπο αδικθμζνο, αναγνωρίηει ότι ζχει κι αυτόσ 
δικαίωμα ςτθ ηωι, ςτθ χαρά, ςτθν ευτυχία, μου ψικφριςε ο 
Γεράςιμοσ, λεσ και είχε διαβάςει τθ ςκζψθ μου». Πταν οι 
ακλθτζσ πιραν τθ κζςθ τουσ ςτθν αφετθρία, ο Κωμάσ ιταν 
ανάμεςα ςε άλλουσ: « δίπλα του χοροπθδοφςε ο Γιόμο από 
τθν Κζνυα, ακόμα πιο μαφροσ μζςα ςτο κατάλευκο 
μπλουηάκι του. Μπικαν ςτθ γραμμι. Ζφυγαν. Ο Γιόμο 
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πρϊτοσ ςαν βολίδα. Πίςω του ο δρομζασ από τθν Λταλία». 
Λίγα μζτρα πριν από το τζρμα, ο Γιόμο παραπατά και πζφτει. 
Ενϊ οι άλλοι δρομείσ προςπζραςαν, ο Κωμάσ ςταμάτθςε και 
τον βοικθςε να ςθκωκεί. «Σο ςτάδιο ςείςτθκε από τα 
χειροκροτιματα». Θ μαμά του Κωμά φϊναηε: « Είναι το 
παιδί μου αυτό, ο Κωμάσ μου, εγϊ τον γζννθςα και είμαι θ 
πιο περιφανθ κι ευτυχιςμζνθ μάνα  του κόςμου». 

8. Δζθςισ, Κ.Ρ. 
Καβάφθσ, ς.79 

«Αγάπθ, αγωνία μάνασ» 

Το ποίθμα αυτό παρουςιάηει τον πόνο, τθν αγάπθ και τθν 
αγωνία τθσ μάνασ για το παιδί τθσ που ταξιδεφει. Κάνει τάμα 
ςτθν Ραναγιά να τθσ τον φζρει πίςω και θ Ραναγιά «εικϊν 
ακοφει, ςοβαρι και λυπθμζνθ, ξεφροντασ πωσ δε κα’ λκει 
πια ο υιόσ που περιμζνει».  

9. Θ μάνα μου, 
Λευτζρθσ 
Ραπαδόπουλοσ, ς. 
81 

«Αγάπθ, προςφορά, 
παροχι βοικειασ ςτουσ 

αδφναμουσ και 
βαςανιςμζνουσ» 

  Θ μορφι τθσ μάνασ ταυτίηεται με τθ μορφι τθσ Ραναγίασ. 
Και οι δφο ςτζκονται ςτο πλευρό των φτωχϊν ανκρϊπων και 
τουσ προςφζρουν απλόχερα αγάπθ και ςυμπαράςταςθ. 
Μοιάηουν να ςυνεργάηονται για να απαλφνουν τον πόνο ακ τθ 
δυςτυχία των βαςανιςμζνων ανκρϊπων: « Θ μάνα μου… 
παίρνει τθν Παναγιά από το χζρι και τρζχουνε ςτισ γειτονιζσ 
και ςμίγουνε με τον κοςμάκθ που λζει το ψωμί ψωμάκι. Κι 
όταν γυρνάνε κοφτςα κοφτςα… με τα φτωχόρουχά τουσ 
λοφτςα από βροχι και λαςπουριά δεν ξζρω να τισ ξεχωρίςω 
ποιανισ το χζρι να φιλιςω».   

10. Θ καρδιά ενόσ 
ποντικοφ, όαλντ 
Νταλ, ς.85 
«Σχζςθ που 

χαρακτθρίηεται από 
αγάπθ, τρυφερότθτα, 

αφοςίωςθ και 
ειλικρίνεια» 

Ζνα μικρό παιδί, που ηει με τθ γιαγιά του, μεταμορφϊνεται 
από κάποιεσ μάγιςςεσ ςε ποντίκι. Στο κείμενο αυτό κυριαρχεί 
θ τρυφερι ςχζςθ και θ αλθκινι αγάπθ μεταξφ των δυο 
θρϊων. Θ εμφάνιςθ δεν παίηει ςθμαντικό ρόλο. Μετρά θ 
καρδιά, τα ςυναιςκιματα και θ αφοςίωςθ: «             - Μπορϊ 
να ςε ρωτιςω κάτι γιαγιά; - Ρϊτθςζ με ό,τι κζλεισ αγαποφλα 
μου. - Πόςα χρόνια ηει ζνα ποντίκι;… - Ζνασ άνκρωποσ – 
ποντίκι γφρω ςτα εννιά χρόνια. - Πολφ καλά… Γιατί δε κα 
ικελα να ηιςω περιςςότερο από ςζνα. Δε κα το άντεχα να 
με φρόντιηε κανείσ άλλοσ εκτόσ από ςζνα… Είχε ζνα 
μοναδικό τρόπο να με χαϊδεφει πίςω από τ’ αυτιά με τθν 
άκρθ του δαχτφλου τθσ. Ζνιωκα υπζροχα…. –Αγαποφλα μου, 
είπε ςτο τζλοσ, είςαι ςίγουροσ πωσ δε ςε πειράηει που κα 
παραμείνεισ ποντίκι για όλθ τθν υπόλοιπθ  ηωι ςου; - Δε με 
νοιάηει κακόλου, τθσ είπα. Δεν ζχει ςθμαςία το ποιοσ είςαι ι 
με τι μοιάηεισ για όςο διάςτθμα κάποιοσ ςε αγαπάει και 
νοιάηεται για ςζνα». 

11. Νανοφριςμα, 
Ναηίμ Χικμζτ, ς.88 

«Μθτρικι αγάπθ» 
 

Το νανοφριςμα αυτό αποτελεί ζκφραςθ τθσ μθτρικισ αγάπθσ. 
Θ μάνα εφχεται «ςτθν ομορφοφλα» τθσ «ςτα αγγελοφδια να 
γελάει θ ψυχι τθσ… κάτω απ’ τ’ ανζμου το λευκό πανί». Τθσ 
εφχεται ακόμα «φπνο γλαυκόμαυρο ςε χρϊματα 
βελοφδινα». Θ επιλογι του επικζτου «γλαυκόμαυρο» 
(=γαλανόμαυρο) δεν είναι τυχαία, κακϊσ ( όπωσ αναφζρεται 
ςε υποςθμείωςθ) το γαλανό χρϊμα ταιριάηει ςτο αιςιόδοξο 
μζλλον ενόσ παιδιοφ και το μαφρο είναι το χρϊμα του 
ςκοταδιοφ του φπνου. Το γαλανό, το αιςιόδοξο και φωτεινό 
προθγείται ςε αυτι τθ λζξθ. 

12. Θ μαμά μασ θ 
κάλαςςα, Λότθ 

Το κείμενο αυτό αναφζρεται ςτισ ςχζςεισ  μιασ περίεργθσ 
πολυμελοφσ  οικογζνειασ: ο Φίλιπποσ ζχει αδζρφια από τον 
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Ρζτροβιτσ, ς.95 
«Αγάπθ μεταξφ μελϊν 

μιασ διαφορετικισ 
οικογζνειασ / κοινι 

προζλευςθ όλων των 
ανκρϊπων» 

πατριό του ( τον Άρθ), από τθ μθτζρα του και τον πατριό του 
και από τον πατζρα του και τθ Γερμανίδα γυναίκα του ( τθν 
Γκζρντα και το Χανσ). Ραρά τισ όποιεσ μικρζσ παρεξθγιςεισ, ο 
Φίλιπποσ ζχει τρυφερζσ ςχζςεισ με τα αδζρφια του και τα 
αγαπά όλα εξίςου. Κι αυτά, όμωσ, του ανταποδίδουν τθν 
αγάπθ τουσ. Κάποια μζρα θ αδερφι του θ Γκζρντα του χάριςε 
ζνα βότςαλο και του ζγραψε πάνω «Θ μαμά μασ θ 
κάλαςςα», επειδι ο Φίλιπποσ τθσ είχε πει ότι «οι 
επιςτιμονεσ λζνε πωσ μακρινι μθτζρα όλων των ανκρϊπων 
είναι θ κάλαςςα».   

13. Το καυκαςιανό 
παραμφκι, Λ.Δ. 
Λωαννίδθσ, ς.99 

«Μθτρικι αγάπθ» 

Το παραμφκι αυτό αναφζρεται ςτθ μθτρικι αγάπθ με ζνα 
τρόπο διαφορετικό. Κάποτε ζνα παλάτι ζπιαςε φωτιά. 
Ζντρομθ θ βαςίλιςςα κατάφερε να διαςϊςει το ακριβό 
ρουμπίνι τθσ, όμωσ άφθςε πίςω τθσ το παιδί, το οποίο 
ςϊκθκε από μια υπθρζτρια. Πταν μετά από χρόνια θ 
βαςίλιςςα το ηιτθςε το παιδί, θ υπθρζτρια αρνικθκε και τότε 
απευκφνκθκαν ςε ζνα ςοφό. Τισ ζβαλε να τραβιξουν το παιδί 
κι όποια το τράβαγε προσ το μζροσ τθσ αυτι κα κζρδιηε. Θ 
κετι μθτζρα, επειδι φοβικθκε πωσ κα βλάψει το παιδί, 
ςταμάτθςε να το τραβάει. Τότε ο δικαςτισ τθσ είπε: « Σο 
παιδί είναι δικό ςου, γιατί εςφ το αγαπάσ τόςο που δε κζλεισ 
να του κάνεισ κακό».   

14. Θ Βαγγελίτςα, 
Ζλλθ Αλεξίου, 
ς.105 

«Σχολικι απομόνωςθ/ 
περικωριοποίθςθ, αγάπθ, 

παροχι βοικειασ προσ 
τουσ αδφναμουσ, 

αναγνϊριςθ κετικϊν 
ςτοιχείων ςε όλουσ τουσ 

ανκρϊπουσ» 

Το κείμενο αυτό αναφζρεται ςτθν αγάπθ και τθ βοικεια που 
προςφζρει μια δαςκάλα ςε ζνα ορφανό, με περιοριςμζνεσ 
δυνατότθτεσ κορίτςι. Τονίηεται ζντονα το πρόβλθμα τθσ 
ςχολικισ απομόνωςθσ και περικωριοποίθςθσ αυτοφ του 
παιδιοφ: « - Γιατί είςαι μόνθ ςου, Βαγγελίτςα, τθ ρϊτθςε θ 
δαςκάλα. – Δε με κζλουνε, γιατί δεν ξζρω να παίηω και τουσ 
τα χαλνϊ». Κάποια ςτιγμι, θ δαςκάλα τυχαία ακοφει τθ 
Βαγγελίτςα να τραγουδάει: « Αυτό το περίφθμο τραγοφδι 
ζβγαινε από το λαρφγγι τθσ Βαγγελίτςασ! Και να μθν το ξζρει 
τόςο καιρό!... Από εκείνθ τθ μζρα πιρε θ Βαγγελίτςα άλλθ 
κζςθ ανάμεςα ςτα παιδιά. Δεν ιταν το χειρότερο παιδί, που 
δεν είχε χάρθ επάνω του. Από τϊρα κι ζπειτα ξεπερνοφςε κι 
αυτι τισ άλλεσ ςε κάτι… - Ποιοσ κα το τραγουδιςει αυτό 
πρϊτοσ; - θ Βαγγελίτςα! Φϊναηαν όλα τα παιδιά μαηί».  

15. Ζνα ςακί μαλλιά, 
Ραντελισ 
Καλιότςοσ, ς. 112 
«Αιςκιματα 
τρυφερότθτασ, 
αγάπθσ και 
ςυμπαράςταςθσ» 

 Σε ζνα ςχολείο ζνασ δάςκαλοσ και οι μακθτζσ κουρεφουν τα 
κεφάλια τουσ γουλί, προκειμζνου «να ςυμπαραςτακοφν ςτο 
ςυμμακθτι τουσ Φάνθ», που ζχαςε τα μαλλιά του από μια 
αρρϊςτια: « Μα δεν καταλαβαίνετε, κυρία Διονυςία; Από 
ςυμπαράςταςθ κουρεφτθκαν τα παιδιά…» 

16. Θ Αςτραδενι ςτο 
νζο τθσ ςχολείο, 
Ευγενία Φακίνου, 
ς.115 

« Κοροϊδία κι αποξζνωςθ 
μιασ καινοφριασ 

μακιτριασ αλλά και 
δικαίωςι τθσ» 

Το κείμενο αυτό περιγράφει το αρνθτικό και εχκρικό κλίμα 
που αντιμετωπίηει ζνα κορίτςι που ιρκε ςτθν Ακινα από τθ 
Σφμθ. Οι ςυμμακθτζσ τθσ τθν κοροϊδεφουν και τθν 
αποξενϊνουν: « Όταν φτάνω ζχουν πιάςει κι αυτοί τισ 
άκρεσ… Ακοφω κάτι γζλια… Επίτθδεσ το κάνουνε… Δε με 
κζλουνε να κακίςω δίπλα τουσ… Πρζπει να ζχω γίνει 
κόκκινθ ςαν παντηάρι. Ν’ άνοιγε θ γθ να με καταπιεί… Όλοι 
με κοροϊδεφουν». Επιπλζον, θ δαςκάλα τθσ αρνείται να τθν 
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πει με το όνομά τθσ, διότι το «Αςτραδενι» δεν είναι 
Χριςτιανικό όνομα: « Εγϊ δεν ξζρω τζτοιο όνομα. Πότε 
γιορτάηεισ, τζλοσ πάντων, για να καταλάβω;» Και τότε 
αποφαςίηει να τθν «βαφτίςει» Ουρανία Χατηθπζτρου, διότι « 
αυτό είναι το όνομα τθσ εκκλθςίασ μασ». Το κορίτςι 
δυςαναςχετεί. Στο τζλοσ, όμωσ, δικαιϊνεται από το 
διευκυντι.  

17. Θ βιβλιοκικθ μασ, 
Φιλίπ Μπαρμπϊ, 
ς. 120 

« Αγάπθ ενόσ 
εκπαιδευτικοφ απζναντι 

ςε μακθτζσ με 
ιδιαιτερότθτεσ / 

ςυνεργαςία» 

Στο  κείμενο αυτό προβάλλεται ο ενκουςιαςμόσ και θ αγάπθ 
ενόσ Γάλλου δαςκάλου για τουσ μακθτζσ του, οι οποίοι ζχουν 
προβλιματα ςυμπεριφοράσ. Οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να 
ςυνεργαςτοφν , προκειμζνου να καταςκευάςουν τθ δικι τουσ 
βιβλιοκικθ: « τρωκικαμε ςτθ δουλειά… Είχαμε μοιράςει 
μεταξφ μασ τθ δουλειά… Ο τυφλοπόντικασ ( ο δάςκαλοσ) 
πιγαινε από ομάδα ςε ομάδα, ζδινε ςυμβουλζσ και 
βοθκοφςε όπου χρειαηόταν».  

18. Ραιδικι μνιμθ, 
Νίκοσ Γαβριιλ 
Ρεντηίκθσ, ς.125 

«Ραιδικι φιλία, 
ακωότθτα» 

Το κείμενο αυτό αναφζρεται ςτθν παιδικι φιλία, ςτθν 
ακωότθτα και τον αυκορμθτιςμό των μικρϊν παιδιϊν. Δυο 
παιδιά παίηουν ςτθν εξοχι. Μόλισ ζρχεται θ ϊρα να 
επιςτρζψουν ςτο ςπίτι, το αγοράκι λζει πωσ είναι καλφτερα 
να μείνουν μόνα τουσ ςτο δάςοσ, «αγαπθμζνα ςαν 
αδζρφια». Το κορίτςι όμωσ τραυματίηεται, το αγόρι τθ 
φροντίηει και μετά αποφαςίηουν να γυρίςουν ςτο ςπίτι». 

19. Ρϊσ ικελα, 
Αλζξανδροσ 
Ράλλθσ, ς.128 

«Αγάπθ μθτζρασ- 
παιδιοφ» 

Το ποίθμα αυτό παρουςιάηει τθ μεγάλθ αγάπθ του παιδιοφ 
για τθ μθτζρα του. Θ μθτζρα του είναι ο μόνοσ λόγοσ που 
χαίρεται που γεννικθκε άνκρωποσ. Διαφορετικά κα 
προτιμοφςε τθν απλι κι ανζμελθ ηωι τθσ γάτασ: « Μα 
ξζχαςα… για δεσ εκεί!... Αν ιμουνα γατάκι, κα’ μουν τθσ 
μάνασ μου παιδί; Για ςκζψου αυτό λιγάκι!». 

20. Θ καρδοφλα, 
Σοφία Φίλντιςθ, 
ς.136 

«Εξάλειψθ ρατςιςμοφ, 
επικράτθςθ φιλίασ, 

ενότθτασ» 

Μια μθτζρα βοθκά τα παιδιά τθσ να απαλλαγοφν από 
ςτερεότυπα και προκαταλιψεισ ςχετικά με τουσ γφφτουσ και 
να γίνουν φίλοι μαηί τουσ. Τα παιδιά ςκζφτονται να ντυκοφν 
ςτο καρναβάλι γφφτοι. Φςτερα από παρζμβαςθ τθσ μθτζρασ 
τουσ αλλάηουν γνϊμθ, διότι, όπωσ χαρακτθριςτικά τουσ λζει: 
« Γφφτοσ δε ςθμαίνει και μαςκαράσ». Φτιάχνουν ζναν 
χαρταετό  ςε ςχιμα καρδιάσ και πάνε να τον πετάξουν: « 
Μαηί μασ και τα παιδιά των γφφτων. Που ηοφςαν ςτο παλιό 
φυλάκιο. αν μικροί μαφροι ςπόροι από θλιοτρόπιο 
μοιάηανε, που γελοφςαν με κάταςπρα δόντια, που 
χοροπθδοφςαν και χαίρονταν τ’ αψιλωμα τθσ καρδοφλασ, 
όμοια με μασ. Κι θ μάνα μασ μ’ ζνα νόθμα μασ μινυςε να 
δϊςουμε το ςπάγκο και ς’ εκείνα τα παιδιά. Και μια το ’να 
και μα τ’ άλλο και τ’ άλλο  και τ’ άλλο… Ϊςπου ο αϊτόσ μασ, θ 
καρδοφλα , ζνα με τον ουρανό, με το κεό των ανκρϊπων και 
τουσ αγγζλουσ…» 

21. Το παιχνίδι τθσ 
μεταμφίεςθσ, 
Μιςζλ Τουρνιζ, 
ς.150 

«Μια ςχζςθ εξουςιαςτικι 
μετατρζπεται ςε ςχζςθ 

φιλίασ κι αγάπθσ» 

Το απόςπαςμα αυτό αναφζρεται ςτθ ςχζςθ δυο πολιτιςμικά 
διαφορετικϊν ανκρϊπων: του ναυαγοφ οβινςόνα και το 
Λνδιάνου Ραραςκευά. Θ αρχικι τουσ ςχζςθ ιταν ςχζςθ  
αφζντθ – ςκλάβου: Ο οβινςόνασ ιταν «το αυςτθρό 
αφεντικό» και ο Ραραςκευάσ ο «φοβιςμζνοσ ςκλάβοσ». Τα 
πράγματα, όμωσ, αλλάηουν και ςτθ ςυνζχεια γίνονται φίλοι. Ο 
οβινςόνασ ςϊηει τον Ραραςκευά από τουσ ομόφυλοφσ του, 
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που «ικελαν να τον κυςιάςουν ςτα κακοποιά πνεφματα»  
και ο Ραραςκευάσ τον βοθκά να προςαρμοςτεί ςτθ νζα ηωι, 
μακριά από τον πολιτιςμό. Μεταξφ τουσ παίηουν διάφορα 
παιχνίδια, εκ των οποίων ζνα είναι: « το παιχνίδι τθσ 
μεταμφίεςθσ», όπου αλλάηουν ρόλουσ: Ο Ραραςκευάσ 
υποδφεται το οβινςόνα και ο οβινςόνασ τον Ραραςκευά. « 
Σο παιχνίδι αυτό ζκανε καλό ςτον Παραςκευά, γιατί τον 
αλάφρωνε από τθ δυςάρεςτθ ανάμνθςθ τθσ ςκλαβιάσ του. 
Μα και ςτον ίδιο το Ροβινςόνα ζκανε καλό το παιχνίδι, γιατί 
είχε ακόμα μερικζσ τφψεισ, που ιταν άλλοτε ςκλθρόσ 
αφζντθσ του Παραςκευά». 

22. Ο γιοσ, Νίκοσ 
Καηαντηάκθσ, 
ς.155 

« Αγάπθ γιου – πατζρα: ο 
πατζρασ αποτελεί για το 

παιδί πρότυπο/ 
αξιοπρζπεια ςε δφςκολεσ 

καταςτάςεισ» 

Ζνασ πατζρασ αντιμετωπίηει με μεγάλθ  αξιοπρζπεια  
καταςτροφισ τθσ ςοδειάσ τουσ. Πταν ο γιοσ του του 
ανακοινϊνει το άςχθμο νζο, αυτόσ απαντά: « Εμείσ δεν πάμε. 
ϊπα». Θ ςτάςθ του αυτι προκαλεί μεγάλο καυμαςμό ςτο 
γιο του: « Ποτζ δεν ξζχαςα τθ ςτιγμι ετοφτθ. Καρρϊ μου 
ςτάκθκε ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ μου μεγάλο 
μάκθμα. Ανακυμόμουν τον πατζρα μου ιςυχο, αςάλευτο, 
να ςτζκεται ςτο κατϊφλι, μιτε βλαςτθμοφςε μιτε 
παρακαλοφςε μιτε ζκλαιγε. Αςάλευτοσ κοίταηε τον όλεκρο 
κι ζςωηε, μόνοσ αυτόσ, ανάμεςα ςε όλουσ τουσ γειτόνουσ, 
τθν αξιοπρζπεια του ανκρϊπου». 

23. Θ αγάπθ, 
Απόςτολοσ 
Ραφλοσ, ς.161 
«Αγάπθ» 

Στο κείμενο αυτό κυριαρχεί  θ ζννοια τθσ αγάπθσ, βαςικό 
ςτοιχείο του χριςτιανιςμοφ αλλά και πολλϊν άλλων 
κρθςκειϊν. Θ ηωι χωρίσ αγάπθ δεν αξίηει κάτι: « Αν μπορϊ να 
λαλϊ όλεσ τισ γλϊςςεσ των ανκρϊπων… αλλά δεν ζχω 
αγάπθ, οι λόγοι μου ακοφγονται ςαν ιχοσ χάλκινθσ 
καμπάνασ….. Αν ζχω τθσ προφθτείασ το χάριςμα κι όλα 
κατζχω τα μυςτιρια κι όλθ  τθ γνϊςθ, είμαι ζνα τίποτα… Αν 
μοιράςω ςτουσ φτωχοφσ όλα τα υπάρχοντά μου… αλλά δεν 
ζχω αγάπθ, ςε τίποτα δεν ωφελεί». Πποιοσ αγαπά ζχει: « 
μακροκυμία, καλοςφνθ, δε ηθλοφκονεί, δεν κομπάηει οφτε 
περθφανεφεται, είναι ευπρεπισ, δεν είναι εγωιςτισ οφτε 
ευερζκιςτοσ, ξεχνά το κακό που του ζχουν κάνει, μετζχει ςτθ 
χαρά για το ςωςτό, υπομζνει». 

24. Τα Χριςτοφγεννα 
του Τα Κι Κο, 
Ειρινθ Μάρρα, ς. 
164 

«Φιλία ανκρϊπων 
διαφορετικϊν φυλϊν/  

ςτοιχεία κινζηικου 
πολιτιςμοφ/ 

παραλλθλιςμόσ 
κρθςκειϊν με κοινό 

ςθμείο αναφοράσ τθν 
αγάπθ» 

 

Θ διαπολιτιςμικότθτα επιτυγχάνεται εδϊ μζςω των 
διαφορετικϊν κρθςκειϊν. Ο Τα Κι Κο είναι από τθν Κίνα και οι 
γονείσ του αποφαςίηουν να πάνε ςε φίλουσ τουσ ςτθν 
Ευρϊπθ, προκειμζνου να γιορτάςουν τθ γζννθςθ του Χριςτοφ. 
Ο Τα Κι Κο απογοθτεφτθκε που κα άφθνε τουσ φίλουσ του και 
τελικά πιγε. Πταν ζφταςε ςτο ςπίτι, περίμενε να δει το 
Χριςτό, κακϊσ δεν ιξερε ποιοσ είναι. Αργότερα, ζμακε πωσ 
είναι Κεόσ, όταν του ζδειξαν μια φωτογραφία: « Ο Σα Κι Κο 
ζμεινε με τθ ηωγραφιςμζνθ φωτογραφία ςτο χζρι. «Κεόσ», 
λζει. Μα ο κεόσ είναι δράκοσ και αυτό το μωρό δεν είχε 
ουρά οφτε μεγάλα ρουκοφνια». Λυπθμζνοσ που ιταν μακριά 
από τουσ φίλουσ του, ανζβθκε ςτο δωμάτιό του κι άρχιςε να 
κλαίει: « Πιρε ζνα μολφβι και ηωγράφιςε ςτον τοίχο ζνα 
μεγάλο δράκο με ςκιςτά μάτια και ψαλιδωτι ουρά…. Ζβαλε 
και τισ δφο ηωγραφιζσ κοντά κοντά και βάλκθκε να τισ 
κοιτάηει». Ακοφει τότε να κλαίει ζνα γατάκι ζξω από το 
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παράκυρο. Το πιρε μζςα, το περιποιικθκε, το φρόντιςε και 
ςταμάτθςαν να κλαίνε και οι δυο. « Σα μάτια του γατιοφ ιταν 
ςκιςτά. κιςτά  τα μάτια και του δράκου κολλθτά ςτον τοίχο. 
Σο γατί κι ο δράκοσ. Σα μάτια του γατιοφ ιταν γλυκά. Σα 
μάτια του Χριςτοφ ιταν γλυκά. Ο Χριςτόσ και ο δράκοσ. Σο 
γατί και το χζρι που το χάιδευε. Ο Χριςτόσ κι ο Σα Κι Κο. Θ 
αγάπθ και ο δράκοσ… Ζκλειςε τα μάτια του κι ονειρεφτθκε 
ζνα Χριςτό με χρυςαφζνιο δζρμα και ςκιςτά μάτια, κι ζνα 
δράκο να ηεςταίνει με τθν ανάςα του ζνα ξεπαγιαςμζνο 
γατί».     

25. Τα γόνατα του 
Λθςοφ, Νικθφόροσ 
Βρεττάκοσ, ς.170 
«Αγάπθ» 

Βαςικό  διαπολιτιςμικό –οικουμενικό ςτοιχείο είναι θ αγάπθ 
του Λθςοφ για όλα τα παιδιά: «Κι είναι ακόμα τα γόνατα που 
κάκιηε, αμίλθτοσ, δυο δυο τα παιδιά κι απλϊνοντασ δίπλα 
του , πάνω ςτθ γθ, το απζραντο χζρι του, τα φίλευεν ζνα 
λουλουδάκι- κομμζνο απ’ τον πλοφτο του ςφμπαντοσ». 

26. Ραιδικά 
νανουρίςματα, 
ς.229 

«Μθτρικι αγάπθ» 

Είναι γνωςτά ςε όλουσ τουσ λαοφσ τθσ γθσ κι εκφράηουν τθ 
μθτρικι αγάπθ αλλά και τθν αγωνία τθσ μθτζρασ για τθν 
αςφάλεια και τθν υγεία του παιδιοφ. Χαρακτθριςτικι είναι θ 
επίκλθςθ τθσ Ραναγίασ: « Δϊς’ του, Παναγία, χρόνοι». 

27. Ειρινθ, Γιάννθσ 
ίτςοσ, ς.243 

«Πνειρο όλων των 
ανκρϊπων είναι θ 

επικράτθςθ τθσ ειρινθσ» 

Πνειρο όλων των ανκρϊπων είναι θ ειρινθ και οι 
ςυνεπακόλουκεσ χαρζσ τθσ: «τ’ όνειρο του παιδιοφ… τθσ 
μάνασ… τα λόγια τθσ αγάπθσ… ο πατζρασ που γυρνάει το 
απόβραδο μ’ ζνα φαρδφ χαμόγελο ςτα μάτια… ζνα ποτιρι 
ηεςτό γάλα κι ζνα βιβλίο μπροςτά ςτο παιδί που ξυπνάει… 
τα ςφιγμζνα χζρια όλων των ανκρϊπων… το ηεςτό ψωμί 
πάνω ςτο τραπζηι όλου του κόςμου, το χαμόγελο τθσ 
μάνασ… είναι ειρινθ».  

28. Πνειρα με 
χαρταετοφσ και  
περιςτζρια, 
Φερεχντοφν 
Φαριάντ, ς. 244. 

«Ραγκόςμια ειρινθ» 

Το κείμενο αυτό αναφζρεται ςτθν εμπόλεμθ κατάςταςθ που 
βιϊνουν κάποια παιδιά ( ο Αλβάν, ο Μεϊλοφ, ο Σαλζμ) ςτθν 
Ρερςία. Βαςικόσ πόκοσ όλων είναι θ επικράτθςθ τθσ 
παγκόςμιασ ειρινθσ: « Σα φφλλα τφλιξαν ολόγυρα τα 
αυτόματα και τα ντουφζκια και τα ζκαναν ςαν ανάλαφρα 
κλωνάρια δζντρων. Απ’ τισ κάννεσ των όπλων, αντί για 
ςφαίρεσ, μπαροφτι και καπνό, τινάηονται λουλοφδια, 
πεταλοφδεσ, λιμπελοφλεσ και μπομπόνια. Σα παιδιά τθσ 
ομάδασ Ηαρίν πυροβολοφν τθν ομάδα Σακ όχι με ςφαίρεσ 
αλλά με μικρά μπουκζτα λουλοφδια και πολφχρωμεσ 
πεταλοφδεσ. Κι απ’ αντίκρυ, θ ομάδα Σακ απαντάει με 
λιμπελοφλεσ ( ζντομα που ηουν δίπλα ςτο νερό) και 
μπομπόνια (κουφζτα)… Γζλια, γζλια, χαρζσ και αγάπεσ  
κυριεφουν τα πάντα… Άξαφνα, κάτω ςτθ γθ, ανάμεςα απ’ 
τουσ καπνοφσ και τα ςκοτάδια, βλζπει ζνα περιςτζρι να 
ανεβαίνει. Σο περιςτζρι είναι ο Ριπιδάτοσ… Και τότε, όλα τα 
παιδιά, κι απ’ τισ δυο ομάδεσ, πιάςτθκαν χζρι χζρι ς’ ζνα 
μεγάλο κφκλο χοροφ». Ο Αλβάν διαβάηει τθν ζκκεςι του: « 
ζτςι που διαβάηει είναι ςαν να διαβάηει για τουσ ανκρϊπουσ 
όλου του κόςμου, κι ζτςι ψθλά που ςτζκεται μοιάηει ςαν να 
είναι θ ψυχι όλων των παιδιϊν του κόςμου κι ζχει να πει 
ζνα παγκόςμιο μινυμα. Θ ζκκεςι του αρχίηει μ’ αυτά τα 
λόγια: Σα όνειρά μου είναι όλο περιςτζρια, χαρταετοφσ και 
πολφχρωμα μπαλόνια…». 
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29. Θ Βροχοφλα, ο 
Μουντηοφρθσ κι 
ζνα 
χριςτουγεννιάτικο 
όνειρο, Χριςτοσ 
Μπουλϊτθσ, ς.250 

«Θ ανάγκθ για αγάπθ και 
παρζα είναι κακολικι και 
ανεξάρτθτθ από χρϊμα 

και φυλι». 

Θ ιςτορία αναφζρεται ςε δυο πολφ φτωχά ηϊα, μια γάτα, τθ 
Βροχοφλα και ζνα ςκφλο, το Μουντηοφρθ. Ο Μουντηοφρθσ ηει 
« ςτθν άλλθ άκρθ τθσ γθσ, ςε μια χιονιςμζνθ πολιτεία, όπου 
οι άνκρωποι μιλοφςαν άλλθ γλϊςςα κι είχαν άλλο χρϊμα». 
Και οι δυο εφχονται να μποροφςαν να ζκαναν Χριςτοφγεννα 
ςε ζνα ηεςτό μζροσ κι όχι μεσ ςτθν παγωνιά.  Τθν ευχι τουσ 
ακοφει ζνα χριςτουγεννιάτικο όνειρο, «που τφλιξε τθ 
Βροχοφλα και το Μουτηοφρθ… Κι είχε μζςα του το μικρό 
όνειρο ζνα ηεςτό ςπίτι, και μεσ ςτο ςπίτι μια φαμίλια με 
παιδιά κι όλοι μαηί τριγφρω απ’ το χριςτουγεννιάτικο 
τραπζηι». Μόλισ τα δυο ηϊα ξφπνθςαν αποφάςιςαν να βρουν 
το ζνα το άλλο και «μετά από χίλια βάςανα, κοφραςθ, 
αγρφπνιεσ κι ζνα ςωρό κινδφνουσ, ςμίξανε επιτζλουσ τα 
επόμενα Χριςτοφγεννα κοντά ςε ζνα χωριό ζξω από τθν 
Κατερίνθ».  

30. Οι φίλοι μασ οι 
τςιγγάνοι, Ελζνθ 
Σαραντίτθ, ς. 256 

«ατςιςτικι ςτάςθ 
μεγάλων απζναντι ςτουσ 

τςιγγάνουσ/ ςχζςθ 
αγάπθσ και φιλίασ μεταξφ 
παιδιϊν και τςιγγάνων» 

 

Το κείμενο περιγράφει τθν αγάπθ και τθ φιλία που ενϊνει μια 
παρζα παιδιϊν με τουσ τςιγγάνουσ μιασ μικρισ παραλιακισ 
πόλθσ. Οι μαμάδεσ εναντιϊνονται ςε αυτι τθν παρζα: « Πϊσ 
τάχα ξελογιαηόμαςτε και πωσ γυρνάμε ςτισ γειτονιζσ πίςω 
από τισ τςιγγάνεσ που λζνε τθ μοίρα κοιτϊντασ τα χζρια των 
κοριτςιϊν. Και πωσ δεν κάνει, δε είναι καλά πράγματα αυτά 
για τα παιδιά. Και πϊσ να μθν πθγαίνουμε όταν ζχουνε 
γλζντια, να μθ ηυγϊνουμε οφτε ζξω από τισ ςκθνζσ τουσ». Τα 
παιδιά, όμωσ, δεν ακοφνε. Τουσ αγαπάνε τουσ τςιγγάνουσ, 
γιατί «είναι ςα γιορτινοί άνκρωποι, καλοί άνκρωποι, 
ωραίοι». Για αυτό κι όταν μια μζρα μια τςιγγάνα, θ Μαρίλω, 
ζπεςε από το άλογο και τραυματίςτθκε, όλα τα παιδιά 
ςτενοχωρικθκαν. 

31. Στρατόσ για 
κλάματα, ενζ 
Γκοςινφ – Αλμπζρ 
Ουντερηό, ς.268 

«Αντίςταςθ ςτον 
κατακτθτι» 

Μια ιςτορία παρμζνθ από το γαλλικό περιοδικό Αςτερίξ. Οι 
δυο φίλοι, ο Αςτερίξ και ο Οβελίξ, χάρθ ςτισ μαγικζσ δυνάμεισ 
ενόσ μαγικοφ φίλτρου αλλά και χάρθ ςτθ γενναιότθτά τουσ, 
δεν ζχουν υποταχτεί ςτουσ ωμαίουσ Κατακτθτζσ. Το κείμενο 
διακωμωδεί το ρωμαϊκό ςτρατό. 

32. Ο παράξενοσ 
πραματευτισ, Ηωι 
Βαλάςθ, ς. 277 

«Αδιαφορία των 
ανκρϊπων απζναντι 
ςτον άλλον, ζλλειψθ 
επικοινωνίασ, 
ανκρωπιάσ».  

Ζνασ περίεργοσ πραματευτισ μαηεφει παραμφκια από όλο τον 
κόςμο, ανταλλάςςοντάσ τα με περίεργα πράγματα, όπωσ ζνα 
κομπολόι από δάκρυα του φεγγαριοφ κτλ. Ικελε, λοιπόν, να 
ακοφςει ζνα παραμφκι και από τθν Ακινα, προςφζροντασ ωσ 
αντάλλαγμα ζνα κλειδάκι που ανοίγει καρδιζσ. Πμωσ, « δεν 
ζνιωκε τθν καρδιά του να φτερουγίηει. Δε ςιγοςφφριηε. 
Ζςφιγγε ςτθ χοφφτα του το κλειδί που κάνει τουσ 
ανκρϊπουσ να αγαπιοφνται… αλλά κανείσ δεν το ικελε. 
Άρχιςε να φοβάται. Άρχιςε να κυμϊνει. Άρχιςε να ’χει 
αγωνία. Κανζνασ, μα κανζνασ δε ςτεκόταν να τον ακοφςει… 
Μα, αν χακεί το κλειδάκι τθσ αγάπθσ, πϊσ κα γίνονται φίλοι 
οι άνκρωποι;… Μςωσ να γίνουμε όλοι πραγματευτάδεσ με ζνα 
μαγικό κλειδάκι τθσ αγάπθσ για τισ καρδιζσ των φίλων μασ».   

Β.  ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΤΙΚΟ / ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ  
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ΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΥΓΓΑΦΕΑΣ, 
ΣΕΛΙΔΑ, ΑΝΑΦΟΑ 

ΑΝΑΦΟΕΣ 

1. Ο αςτρολάβοσ, Φϊτθσ 
Κόντογλου, ς.13 

 
«Αναφορζσ ςτθν πατρίδα μασ  
αλλά και ςτθ γθ, μζροσ τθσ 
οποίασ είναι όλοι οι άνκρωποι 
κι όλα τα πλάςματα. 
Οικουμενικι διάςταςθ του 
κειμζνου». 
 
 

Στο κείμενο αυτό γίνεται μια ςφγκριςθ τθσ γεωφυςικισ 
ομορφιάσ τθσ Ελλάδασ με αυτι άλλων χωρϊν. Μζςα από 
τθ ςφγκριςθ αυτι ο ςυγγραφζασ εκφράηει τθν αγάπθ του  
για τθν πατρίδα  αλλά ταυτόχρονα ορίηει και βλζπει τθν 
Ελλάδα ωσ μια χϊρα από τισ πολλζσ του κόςμου.  Αρχικά, 
γίνεται αναφορά ςτθ γθ, ωσ θ μθτζρα όλων, κάτι που 
προςδίδει μια οικουμενικι διάςταςθ ςτο περιεχόμενο 
του κειμζνου: « Θ Γθσ είναι θ μθτζρα μασ, απ’ αυτιν 
βγικαμε και ςε δαφτθ κα γυρίςουμε. Όλα τα ηωντανά 
πλάςματα τοφτθ τα κρζφει, κάκε ςπζρμα τοφτθ το 
βλαςταίνει ςτθ ςτεριά και μζςα ςτθ κάλαςςα, ςτα 
ποτάμια και ςτισ λίμνεσ…. Σθν πλάςθ οι αρχαίοι Ζλλθνεσ 
τθ λζγανε Κόςμο, που κα πει ςτολίδι, μα ιδιαίτερα 
Κόςμο είπανε όςα βρίςκουνται απάνου ςτθ γθσ και τθ 
ςτολίηουνε ςα να’ ναι το πλουμιςμζνο τθσ ροφχο…. Ο 
άνκρωποσ είναι πλαςμζνοσ να μπορεί να νιϊςει ό,τι 
πράμα είναι ςτα μζτρα του και ςτισ δυνάμεισ του, πιο 
πολφ παρά ό,τι είναι όξω απ’ όςο φτάνει το μάτι του κι 
απ’ όςο αιςκάνεται θ καρδιά του. Σο ίδιο είναι κι ο 
μζρμθγκασ. Θ κάλαςςα θ δικι μασ είναι μικρι γοφρνα 
μπροςτά ςτον ωκεανό, κζλω να πω για το Αρχιπζλαγο 
και για τθ Μαφρθ Κάλαςςα. Μα κι θ λεγόμενθ 
Μεςόγεια κάλαςςα, που’ ναι το μεγάλο πζλαγο για τα 
καράβια μασ, είναι κι εκείνθ μια μικρι κάλαςςα… τα 
ςθμερινά τα χρόνια οι άνκρωποι πετάνε ςτον ουρανό 
με τ’ αεροπλάνα και ταξιδεφουνε με μεγάλθ 
γλθγοράδα, ϊςτε να ‘ρχεται θ μια χϊρα κοντά ςτθν 
άλλθ και φαίνεται θ γθσ ίςα με ζνα πορτοκάλι».  Στθ 
ςυνζχεια υπάρχουν αναφορζσ ςτθν πατρίδα μασ: « Δεν 
ζχουμε εδϊ ςτον τόπο μασ βουνά τόςο ψθλά όςο και ςε 
άλλεσ χϊρεσ, και μολοταφτα τα βουνά τθσ Ελλάδασ 
πολλζσ φορζσ φαντάηουνε ςαν πιο μεγαλόπρεπα και 
πιο αψθλά παρά κείνα τα κεόρατα Λμαλάγια τθσ Λντίασ, 
επειδισ τον περιςςότερο καιρό ο αγζρασ είναι κακαρόσ 
και κρουςταλλιαςμζνοσ… ενϊ τα μεγάλα Βουνά τα 
ηϊνουνε αντάρεσ και ςφννεφα και τα κρφβουνε 
ολοχρονίσ από τα μάτια μασ…. Ζχουνε να ποφνε πωσ οι 
Ζλλθνεσ τραγουδιςανε κι ιςτοριςανε κι ιςτοριςανε με 
πιότερο αίςτθμα απ’ όλουσ τα φυςικά χτίςματα και δεν 
αφιςανε τίποτα που να μθν το ςτολίςουνε με τθ 
φανταςία τουσ…» 

2. Θ Χιονάτθ τθσ 
Ράρνθκασ, Θλίασ 
Βενζηθσ, ς.37 

«Ελλθνοκεντρικό με ςτοιχεία 
υψθλισ διαπολιτιςμικότθτασ: 

αγάπθ για τθ φφςθ, για τον 
άνκρωπο. Συμπαράςταςθ ςτα 
προβλιματα και τισ δυςκολίεσ, 

Ο ςυγγραφζασ περιγράφει τθν αγάπθ ενόσ μικροφ 
κοριτςιοφ για τθ φφςθ: « Θ μικρι Άννα είναι πια τϊρα 
ςε κζςθ να καταλάβει τθ μεγαλοπρζπεια του κόςμου… 
Ζγινε φίλθ και με τα δζντρα. Σα δζχτθκε ςαν πλάςματα 
που ιρκαν ςτθ γθ μονάχα για να τθν ευχαριςτοφνε». 
Πταν είδε να πζφτει το χιόνι, εντυπωςιάςτθκε και θ 
μθτζρα τθσ τθσ είπε μια ιςτορία για τθ Χιονάτθ: « Θ Άννα 
ζμακε ό,τι ζπρεπε για τθ Χιονάτθ. Δεν ιταν θ Χιονάτθ 
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ςτον πόνο που βιϊνουν οι 
άνκρωποι τθσ γθσ» 

του ξενικοφ παραμυκιοφ, αυτι με τθν κακι βαςίλιςςα 
και με τουσ νάνουσ. Ιταν μια άλλθ Χιονάτθ, ζνα 
κοριτςάκι βοςκϊν που ηοφςε ςτθν Ελλάδα. Εκεί ςτα 
μζρθ τθσ Πάρνθκασ. Κανζνα κακό πνεφμα δεν τθν 
ζςτειλε ςτο δάςοσ να χακεί. Σζτοια κακά πνεφματα δεν 
ηουν ςτα βουνά τθσ Ελλάδασ». Θ Χιονάτθ κάποια ςτιγμι 
ςυναντά ζνα ελάφι. Το ελάφι αγαπά πολφ τουσ 
ανκρϊπουσ, ςυμπαραςτζκεται ςτον πόνο τουσ, τουσ 
ςυμπονά: « Και πάλι, όταν τα άςτρα φεφγανε, πάλι 
αρχίηουν να χτυποφν τθ γθ, ςαν μια δφναμθ ςκοτεινι να 
τουσ πρόςταηε όλο να ςκάβουν κι όλο να βαςανίηονται 
βγάηοντασ το χϊμα απ’ τθ γθ. Όμωσ, το χϊμα πάλι 
ζπεφτε πίςω, θ γθ ιταν ατελείωτθ, ατελείωτο ιταν και 
το μαρτφριο των ανκρϊπων. Περίεργα τα ελάφια πιγαν 
πιο κοντά και τουσ κοίταξαν μεσ ςτα μάτια. Για πρϊτθ 
φορά είδαν δάκρυα μεσ ςτα μάτια των ανκρϊπων. Σότε 
κι εκείνα δάκρυςαν. Κι από κείνθ τθ μζρα όλα τα 
ελάφια του κόςμου κλαίνε-για τθ μνιμθ των ανκρϊπων 
τθσ γθσ που βαςανίηονται». 

3. Στο νθςί των Φαιάκων, 
Πμθροσ, ς.46 

«Ελλθνοκεντρικό με υψθλι 
διαπολιτιςμικότθτα: αγάπθ 

για τθν πατρίδα / ςτάςθ 
απζναντι ςτουσ ξζνουσ: κετικι, 

ςεβαςμόσ, ευγζνεια, 
μεγαλοψυχία» 

Στο απόςπαςμα αυτό τθσ Οδφςςειασ περιγράφεται θ 
φιλοξενία που πρόςφερε θ Ναυςικά ςτον Οδυςςζα ςτθν 
πατρίδα τθσ. Ρρόκειται για ζνα κείμενο με 
ελλθνοκεντρικό περιεχόμενο, το οποίο, όμωσ, ζχει 
διαπολιτιςμικι διάςταςθ, αφοφ αναφζρεται ςτθν ςτάςθ 
των αρχαίων Ελλινων απζναντι ςτουσ «ξζνουσ». Θ 
Ναυςικά αποκαλεί τον «ξζνο» Οδυςςζα δφςτυχο, επειδι 
βρζκθκε ςτθ πατρίδα τθσ, μακριά από τθ δικι του, όμωσ 
του υπόςχεται  πωσ κα του προςφζρει κάκε δυνατι 
φιλοξενία: « δε κα ςου λείψει φόρεμα μιτε άλλο απ’ 
όςα πρζπει να λάβει δφςτυχοσ που κα μασ ςυναντιςει. 
Και κα ςου δείξω πρόκυμα τθν πόλθ». Στθ ςυηιτθςι τθσ 
με τισ παρακόρεσ λζει: « Μα αυτόσ ο δφςτυχοσ εδϊ 
ναυαγιςμζνοσ ιρκε και πρζπει να τον ςϊςουμε. Γιατί 
τουσ ςτζλνει ο Δίασ φτωχοφσ και ξζνουσ, πρόςχαρο το 
λίγο που κα δϊςεισ. Μα ελάτε, κόρεσ, δϊςτε του φαϊ, 
πιοτό του ξζνου και ςτο ποτάμι λοφςτε τον, ςε απάνεμο 
μζροσ». Οι κόρεσ υπάκουςαν και « κοντά του ροφχα του 
’βαλαν, χιτϊνα και χλαμφδα, του’ δωςαν και ροϊ χρυςό 
με λάδι υγρό γεμάτο, και τον καλοφςαν να λουςτεί ςτου 
ποταμοφ το ρζμα». Οι ξζνοι, ςυνεπϊσ, αντιμετωπίηονται  
με ςεβαςμό, με γενναιοδωρία, ευγζνεια και 
μεγαλοψυχία. Θ φιλοξενία αποτελεί για τουσ αρχαίουσ 
Ζλλθνεσ ιερό κεςμό, αφοφ κεωρείται κζλθμα του Δία.     

4. Ρρομθκζασ Δεςμϊτθσ, 
Αιςχφλοσ, ς. 48 

«Ιςτορία παρμζνθ από τθν 
ελλθνικι μυκολογία με 

διαπολιτιςμικι διάςταςθ: 
αγάπθ για τον άνκρωπο, τθν 

εξζλιξθ, τθν πρόοδο» 

Το κείμενο αυτό αναφζρεται ςτθ μεγάλθ αγάπθ του 
Ρρομθκζα για τουσ ανκρϊπουσ. Ρροκειμζνου να τουσ 
βοθκιςει δε δίςταςε να κλζψει τθ φωτιά από τουσ 
κεοφσ, διδάςκοντάσ τουσ παράλλθλα τθν επιςτιμθ και τισ 
τζχνεσ. Θ πράξθ του αυτι τιμωρικθκε από το Δία, ο 
οποίοσ τον ζδεςε ςτο όροσ Καφκαςο κι ζςτελνε κάκε 
μζρα ζναν αετό να του τρϊει το ςυκϊτι: « Χάριςα ςτουσ 
κνθτοφσ ο δφςτυχοσ τα κεία δϊρα και μπικα ςτθσ 
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ανάγκθσ ςτο ηυγό. Ζκλεψα κι ζκρυψα ςε ξφλο κουφωτό 
το ςπόρο του πυρόσ, το δάςκαλο για πάςα τζχνθ των 
κνθτϊν, προίκα μεγάλθ. Με βλζπετε το άμοιρο κεό 
δεςμϊτθ… γιατί πολφ τον άνκρωπο αγάπθςα».  Θ 
αγάπθ για τουσ ανκρϊπουσ υπερτερεί και είναι πιο 
ςθμαντικι από τθν ατομικι  ελευκερία. 

5. Ρρομθκζασ ι το 
παιχνίδι μιασ μζρασ, 
Νικθφόροσ Βρεττάκοσ, 
ς. 50 

«Αναφορά ςτον Ρρομθκζα και 
το Δία αλλά και  ςτοιχεία 

υψθλισ διαπολιτιςμικότθτασ: 
δικαιοςφνθ ( ωσ απάντθςθ 

ςτθν ςκλθρι ςτάςθ των 
εξουςιαςτϊν απζναντι ςτουσ 

αδφναμουσ)» 

Μπορεί θ κλοπι να κεωρείται κακι, ανικικθ πράξθ, ςτθν 
περίπτωςθ, όμωσ, του Ρρομθκζα Δεςμϊτθ 
χαρακτθρίηεται ωσ « Θ πρϊτθ δίκαιθ πράξθ», διότι 
ενιργθςε για τα καλό των ανκρϊπων. Για αυτό κακικον 
των ανκρϊπων είναι να προςτατζψουν  « το αγακό» που 
τουσ ζδωςε. Επίςθσ τονίηεται ιδιαίτερα θ ςκλθρότθτα και 
θ αλαηονεία τθσ κεϊκισ εξουςίασ απζναντι ςτουσ 
αδφναμουσ και ανυπεράςπιςτουσ κνθτοφσ: « Αν ςυμβεί 
να τθν ςβιςει, ο Δίασ, τότε ςκότοσ κα πζςει ς’ όλο το 
μζλλον ςασ».   

6. Τα κόκκινα αυγά, 
Γρθγόριοσ Ξενόπουλοσ, 
ς.175 

«Ελλθνοκεντρικό με 
διαπολιτιςμικι διάςταςθ: 

πολλά ελλθνικά ζκιμα 
προζρχονται από άλλουσ 

λαοφσ, για αυτό και υπάρχουν 
κοινά ςτοιχεία: ομοιότθτα 

πολιτιςμϊν» 

Το κείμενο αυτό προβάλλει ελλθνικά παςχαλινά ζκιμα. 
Ωςτόςο, πολλά από αυτά ζχουν ομοιότθτεσ με ζκιμα 
γειτονικϊν μασ λαϊν κι άλλα ζχουν δεχτεί επιδράςεισ 
από λαοφσ με τουσ οποίουσ ιρκαμε ςε επαφι: « το 
αυγό, ςα ςφμβολο γονιμότθτασ, ιταν ιερό κάποιασ κεάσ 
που τθ λάτρευαν οι αρχαίοι Φοίνικεσ – τθσ Μςιδοσ 
νομίηω- και πωσ για αυτό θ αυγοφαγία ιταν ζκιμο 
κρθςκευτικό… Σο ζκιμο των Φοινίκων πζραςε φςτερα 
ςτουσ Ζλλθνεσ και ςτουσ Εβραίουσ κι από αυτό θ 
εβραϊκι και θ χριςτιανικι αυγοφαγία του Πάςχα. 
Λείψανο δθλαδι ειδωλολατρικό, λιγάκι 
τροποποιθμζνο». Σχετικά με το κόκκινο χρϊμα τουσ 
«άλλοι λζνε πωσ είναι από καφμα που ζγινε ςτθν 
Λερουςαλιμ τθν θμζρα τθσ ταφρωςθσ… Άλλοι πάλι 
λζνε πωσ το καφμα κυμίηει το βάψιμο αυτό που ζγινε 
αργότερα ςτθ Ρϊμθ. Σθν θμζρα δθλαδι που γεννιόταν 
εκεί κάποιοσ αυτοκράτορασ… οι όρνικεσ τθσ παλατιανισ 
αυγισ, για να προαναγγείλουν αυτό το χαρμόςυνο, 
γζννθςαν κόκκινα αυγά… Οι χριςτιανοί τρϊνε αυγά το 
Πάςχα, γιατί ςυμβολίηει τθν Ανάςταςθ». Πςο για το 
«πατροπαράδοτο, το απαραίτθτο αρνί, του 
χριςτιανικοφ μασ Πάςχα, δεν κατάγεται από εκείνο που 
ζςφαξαν οι Εβραίοι τθν παραμονι τθσ Εξόδου από τθν 
Αίγυπτο και με το αίμα του ζβαψαν τισ πόρτεσ τουσ, 
ςθμάδι για να μθ μπει ςτα ςπίτια τουσ, τθ φοβερι 
εκείνθ για τουσ Αιγυπτίουσ νφχτα, ο εξολοκρευτισ 
Άγγελοσ;» 

7. Ο Μυςτράσ, Κϊςτασ 
Ουράνθσ, ς.187 

«Ελλθνοκεντρικό: προβολι 
του πολιτιςμοφ και τθσ 
ιςτορίασ του Μυςτρά/ 

αναφορά ςτουσ εχκροφσ του 
αλλά και διαπολιτιςμικό: 

Το κείμενο περιγράφει τθν ομορφιά τθσ μεςαιωνικισ 
αυτισ πόλθσ και τισ επιδράςεισ τθσ από τουσ 
Βυηαντινοφσ: το ιρεμο τοπίο, τουσ «γλυκοφσ και 
χαριτωμζνουσ» βυηαντινοφσ ναοφσ, το ανάκτορο των 
Βυηαντινϊν Δεςποτϊν, « απ’ όπου  οι Δεςπότεσ του 
Μυςτρά, παιδιά ι αδερφοί αυτοκρατόρων του 
Βυηαντίου, εξορμοφςαν για τθν ανακατάκτθςθ τθσ 



114 
 

προςπάκεια απελευκζρωςθσ 
ελλθνικϊν περιοχϊν από τον 

κατακτθτι: ςτζρθςθ 
ελευκερίασ» 

Πελοποννιςου από τουσ Φράγκουσ κφρθδεσ». Ωσ 
εχκροί αναφζρονται και οι μιςκοφόροι τθσ Βενετίασ. Το 
παλάτι αυτό ςιμερα είναι, ωςτόςο, «ρθμάδι που δεν 
μποροφμε να φανταςτοφμε πϊσ ιταν όταν το 
κατοικοφςαν οι περιφανοι Κατακουηθνοί και 
Παλαιολόγοι, που είχαν μεταφζρει ςτο Μυςτρά τισ 
πολυτζλειεσ και τθν εκιμοτυπία τθσ βυηαντινισ αυλισ, 
τισ δζςποινζσ τουσ με τισ βαρφτιμεσ μεταξωτζσ εςκιτεσ 
και τα πλοφςια φανταχτερά κοςμιματα, τουσ αυλικοφσ 
και τουσ ςωματοφφλακζσ τουσ».  

8. Τθσ Λζνωσ Μπότςαρθ, 
Δθμοτικό τραγοφδι, 
ς.190 

«Ελλθνοκεντρικό: αρνθτικι 
αναφορά ςτουσ Τοφρκουσ 

αλλά και διαπολιτιςμικι αξία, 
κακϊσ προβάλλονται αξίεσ με 

οικουμενικό χαρακτιρα: θ 
αντίςταςθ ςτον κατακτθτι, θ 
αυτοκυςία, θ διεκδίκθςθ τθσ 

ελευκερίασ» 

Ρροβάλλεται το μεγαλείο, θ τόλμθ, θ γενναιότθτα και θ 
αρετι τθσ Λζνωσ Μπότςαρθ, θ οποία αρνείται να 
ςκλαβωκεί από τουσ Τοφρκουσ και προτιμά να 
αυτοκτονιςει: «ςκλαβϊκθκαν οι ορφανζσ, 
ςκλαβϊκθκαν οι μαφρεσ ( οι δφςτυχεσ αναφζρεται ωσ 
υποςθμείωςθ), κι θ Λζνω δεν επζραςε, δεν τθν επιραν 
ςκλάβα. Μόν’ πιρε δίπλα τα βουνά, δίπλα τα 
κορφοβοφνια..». Γίνεται αρνθτικι αναφορά ςτουσ 
Τοφρκουσ, αφοφ είναι εχκρόσ τθσ Ελλάδασ και υπεφκυνοι 
για τθ ςκλαβιά τθσ: « Σι λζτε, μωρ’ Παλιότουρκοι και 
ςεισ παλιοηαγάρια; Εγϊ είμαι θ Λζνω Μπότςαρθ, θ 
αδερφι του Γιάννθ και ηωντανι δεν πιάνουμαι εισ των 
Σοφρκων τα χζρια».     Θ αντίςταςθ, ωςτόςο, ςτον 
κατακτθτι είναι πανανκρϊπινο δικαίωμα, γεγονόσ που 
προςδίδει ςτο τραγοφδι μια διαπολιτιςμικι διάςταςθ. 

9. Οι ελεφκεροι 
πολιορκθμζνοι, 
Διονφςιοσ Σολωμόσ, 
ς.191 
Ελλθνοκεντρικό/ 
διαπολιτιςμικό 

« Αγάπθ για πατρίδα αλλά και 
αγάπθ για τθ ηωι» 

Ρρόκειται για ζνα εκνοκεντρικό κείμενο που προβάλλει, 
όμωσ, μια άλλθ διάςταςθ των Μεςολογγιτϊν, τθν αγάπθ 
τουσ για τθ ηωι. Αυτι θ αγάπθ προςδίδει μια 
οικουμενικι διάςταςθ ςτο περιεχόμενο του κειμζνου. Οι 
πολιορκθμζνοι δεν ζχουν να αντιμετωπίςουν μόνο τον 
εχκρό, τουσ Τοφρκουσ αλλά και τθν ομορφιά τθσ φφςθσ, 
που κάνει ακόμα πιο δφςκολθ τθν απόφαςι τουσ να 
μείνουν και να πζςουν, εκτελϊντασ το χρζοσ τουσ 
απζναντι ςτθν πατρίδα. Για αυτό και λζνε: « Όποιοσ 
πεκάνει ςιμερα χίλιεσ φορζσ πεκαίνει». 

10. Ο μικρόσ 
μπουρλοτιζρθσ, 
Γαλάτεια Γρθγοριάδου 
–Σουρζλθ, ς. 198 
«Ζντονα εκνοκεντρικά 
ςτοιχεία μζςα από τθν 

αρνθτικι αναφορά 
ςτουσ Τοφρκουσ αλλά 

και διαπολιτιςμικά 
ςτοιχεία: εκφράηεται θ 
ευχι για ελευκερία τθσ 

πατρίδασ  και τθσ 
ψυχισ και για  

επικράτθςθ ομόνοιασ» 

Στο ςυγκεκριμζνο κείμενο ο Μιαοφλθσ καλεί τον 
δεκατετράχρονο Λευτζρθ να ξαναδουλζψει ςτα 
μπουρλότα, πλάι ςτο Κανάρθ. Ο Λευτζρθσ ενκουςιάηεται, 
κακϊσ ο καυμαςμόσ για τον Κανάρθ είναι μεγάλοσ, όπωσ 
φαίνεται και από τα λόγια του Μιαοφλθ: « Είναι ζνασ 
λεβζντθσ, ιρωασ… Αυτόσ πζφτει και ςτθ φωτιά για τθ 
λευτεριά μασ… Σϊρα πρωτομπαίνει ςτον αγϊνα, αλλά 
τι να ςου πω… Είναι παλικάρι, άκου με μζνα, λιοντάρι 
ςωςτό! Ζνασ άντρακλασ, γεροδεμζνοσ, βράχοσ. 
Αγαπάει, λζνε, να διαβάηει ιςτορίεσ του 
Μεγαλζξαντρου. Ο αγϊνασ για τθν Ελλάδα τον ζκανε να 
αψθφιςει ςπιτικό, παιδί, γυναίκα και ζγινε από τουσ 
πρϊτουσ καπεταναίουσ που επαναςτάτθςαν.». Γίνεται 
επίςθσ μια αρνθτικι αναφορά ςτουσ Τοφρκουσ: « Θ Χίοσ 
καταςτράφθκε από τουσ Σοφρκουσ. Ζκαψαν τθν 
πολιτεία και τα χωριά. Μωρά, γυναίκεσ και γερόντοι 
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ςφαχτικανε ςαν τα τραγιά. Σα κορίτςια τα πιραν ςτα 
ςκλαβοπάηαρα». Κυρίαρχθ όμωσ ζννοια ςτα λόγια του 
Μιαοφλθ είναι θ διχόνοια, θ ςκλαβιά τθσ ψυχισ,  που 
επικρατεί μεταξφ των Ελλινων: « Ο ςτόλοσ μασ 
αδυνάτιςε. Βλζπεισ τρωγόμαςτε μεταξφ μασ». 
Χαρακτθριςτικά αναφζρει πωσ « κα’ ρκει μια μζρα που 
τα παιδιά κα ηοφνε ξζνοιαςτα. Εμείσ ςκοτωνόμαςτε για 
να’ ρκει καιρόσ που τα παιδιά κα χαίρονται τισ 
λαμπριάτικεσ μζρεσ, που δε κα ςκιάηονται, γιατί δε κα 
είναι πια ςκλάβοι… Αυτόσ ο αγϊνασ κα τελειϊςει 
κάποτεσ, παιδί μου. Μα ο άλλοσ κα’ ξακολουκάει 
πάντα… Ο αγϊνασ για το μζςα μασ. Να, αυτό, τον εαυτό 
μασ πρζπει να κερδίςουμε! ε μια λεφτερθ πατρίδα θ 
ςκλαβιά δεν ζχει τόπο. Και ο Σοφρκοσ είναι καλφτερθ 
ςκλαβιά μπροςτά ςτθ ςκοτεινιαςμζνθ ψυχι. Και 
ςκλαβιά που φαίνεται πολεμιζται… Είναι γεμάτθ πίκρα 
θ καρδιά του καπετάνιου από τισ τελευταίεσ 
φαγωμάρεσ». Τζλοσ, ο Λευτζρθσ απαντά ςτο Μιαοφλθ: « 
Σϊρα όρκο κάνω, αν με αξιϊςει ο Κεόσ να δω τθ 
λευτεριά ςτθν πατρίδα, να δϊςω πάλι τον εαυτό μου 
για τοφτον τον αγϊνα που μου λεσ καπετάνιε. Για να 
γίνουν χαροφμενα τα λευτερωμζνα τα παιδιά μασ κι 
από αυτό το κακό».  

11. Είμαςτε το εμείσ, 
Γιάννθσ Μακρυγιάννθσ, 
ς.202 

«Εκνοκεντρικό με 
διαπολιτιςμικι αξία: ςυμβολι 

όλων των ανκρϊπων ςτθν 
απελευκζρωςθ τθσ πατρίδασ» 

Ο Μακρυγιάννθσ τονίηει τθ ςθμαςία τθσ ςυνειςφοράσ 
του κακζνα ςτον αγϊνα για τθν ελευκερία τθσ πατρίδασ. 
Δεν υπάρχει «εγϊ» αλλά «εμείσ».  

12. Μπαρμπαγιάννθ 
Μακρυγιάννθ, Νίκοσ 
Γκάτςοσ, ς. 204 

«Ανάγκθ να κυριαρχιςει 
ςτθν  Ελλάδα  δικαιοςφνθ» 

Αναφζρεται ςτθ ςφγχρονθ Ελλάδα, θ οποία 
χαρακτθρίηεται από ζλλειψθ δικαιοςφνθσ και από τθ 
χριςθ ακζμιτων παράνομων μζςων. Ο ποιθτισ κεωρεί 
πωσ θ Ελλάδα  χρειάηεται πάλι ζνασ ςοφό, δίκαιο  
άνκρωπο, ζνα Μακρυγιάννθ.  

13. Οι πρόςφυγεσ, Διδϊ 
Σωτθρίου, ς.206 

«Ελλθνοκεντρικό: διωγμόσ 
Ελλινων τθσ Μικράσ 

Αςίασ, ςυναιςκιματα 
προςφφγων, αρνθτικζσ 

αναφορζσ ςτουσ Τοφρκουσ 
αλλά και διαπολιτιςμικι 

διάςταςθ: ςτάςθ απζναντι 
ςτο ςυνάνκρωπο που 
υποφζρει/ προβολι  

οικογενειακισ αγάπθσ» 

Αναφζρεται ςτο διωγμό των Ελλινων τθσ Μικράσ Αςίασ 
από τουσ Τοφρκουσ, το 1922 αλλά και ςτισ τραγικζσ 
ςτιγμζσ που πζραςαν με τον ερχομό τουσ ςτθν Ελλάδα. 
Μεγάλθ ζμφαςθ δίνεται ςτα ςυναιςκιματα αυτϊν των 
ανκρϊπων: « Αρχίςαμε να βαδίηουμε πιαςμζνοι απ’ το 
χζρι, κοντά ο ζνασ ςτον άλλον, χαμζνοι, μουδιαςμζνοι, 
διςτακτικοί, ςαν να’ μαςτε τυφλοί και δεν ξζραμε ποφ 
κα μασ φζρει το κάκε βιμα που αποτολμοφςαμε… Όλοσ 
ο κόςμοσ αναποδογφριςε. Βαπόρια ζφταναν το ζνα 
πίςω από το άλλο και ξεφόρτωναν κόςμο, ζναν κόςμο 
ξεκουρντιςμζνο, αλλόκοτο, άρρωςτο, ςυφοριαςμζνο, 
λεσ κι ζβγαινε από φρενοκομεία, από νοςοκομεία, από 
νεκροταφεία… Σρζμαν ακόμα από το φόβο. Σα μάτια 
τουσ ιταν κόκκινα απ’ το αιμάτινο ποτάμι τθσ κόλαςθσ 
που διάβθκαν…. Και ψάχναν για τθν ψυχι τουσ… Μ’ 
αυτι άφαντθ. Είχε μείνει πίςω ςτθν πατρίδα, κοντά 
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ςτουσ αγαπθμζνουσ νεκροφσ και ςτουσ αιχμαλϊτουσ, 
κοντά ςτα ςπιτάκια, ςτα χωράφια, ςτισ δουλειζσ και ςτα 
καηάντια ( πλοφτοσ, κζρδθ)». Θ απάντθςθ που ζπαιρναν 
κάκε φορά που πιγαιναν ςε ζνα ξενοδοχείο ιταν: « Από 
τθ μφρνθ είςτε; Δε δεχόμαςτε πρόςφυγεσ… 
Φοβόμαςτε τισ επιτάξεισ». Ζνιωκαν πωσ θ Ελλάδα ιταν 
«αφιλόξενοσ τόποσ». Αδιάφορθ ςτάςθ και ζλλειψθ 
ανκρωπιάσ ζδειξαν και ο αγγλογαλλικόσ και 
αμερικανικόσ ςτόλοσ: « Παρακαλοφςαν τουσ ςυμμάχουσ 
να τουσ ςϊςουν από το λεπίδι. Μα οι ξζνοι είχαν, λζει, 
διαταγζσ να μθν επεμβαίνουν! Και κάκονταν πάνω ςτα 
καράβια τουσ με ςταυρωμζνα χζρια και κάπνιηαν τα 
τςιμποφκια τουσ! Και κοίταηαν, ςαν κεατζσ, το φοβερό 
μαρτφριο ενόσ ολόκλθρου πλθκυςμοφ».  Γίνονται επίςθσ 
αναφορζσ ςτουσ Τοφρκουσ, τον εχκρό: « και βάλκθκαν 
να τρζχουν, να φεφγουν κυνθγθμζνοι απ’ το τοφρκικο 
μαχαίρι και τθ φωτιά του πολζμου… Πϊσ μπικαν οι 
ηεϊμπζκθδεσ μζςα ςτθ μφρνθ. τθν αρχι δεν πείραξαν 
άνκρωπο. Μα φςτερα ρίχτθκαν με λφςςα ςτθ ςφαγι 
και ςτο πλιάτςικο, αρχίηοντασ από τθν αρμζνικθ 
γειτονιά. Ο Νουρεντίν Παςάσ ζβγαλε τότε φιρμάνι να 
αφιςουν όλα τα γυναικόπαιδα και τουσ γζρουσ να 
φεφγουν και να κρατάνε αιχμαλϊτουσ μόνο τουσ 
άνδρεσ και τα αγόρια». Γίνεται επίςθσ αναφορά ςτθ 
μθτρικι/ πατρικι/ οικογενειακι αγάπθ: « μια νζα 
γυναίκα πετοφςε από καιρό ςε καιρό ζνα τραγικό 
νανοφριςμα: « Νάνι, νάνι, το παιδάκι μου να κάνει. τθν 
αγκαλιά τθσ κρατοφςε ζνα μαξιλάρι που όλο το ςκζπαηε 
και το φιλοφςε και κοίταηε γφρω τθσ πανικόβλθτθ. 
Κανζνασ δεν τθν πρόςεχε. Μόνο ο γερο-πατζρασ τθσ 
πάςχιηε να τθν θςυχάςει… Αχ! ζκανε ο γζροσ. Σο 
αγοράκι τθσ ζςκυψε να πάρει από τθν κοφνια κι αντί για 
αυτό πιρε το μαξιλάρι κι ζφυγε!... Ιταν 
πραγματικότθτα ι παράκρουςθ; Ζςπρωχνα ςαν τρελι 
τον κόςμο ωσ να φτάςω ςτθν αποβάκρα. Άπλωνα τα 
ςκελετωμζνα χζρια μου… και φϊναηα: Ελάτε, ελάτε, 
επιτζλουσ! Αιϊνεσ μου φάνθκε πωσ ζκανε εκείνθ θ 
βάρκα ωσ … να αγγίξω κι εγϊ εκείνουσ, να βεβαιωκϊ 
πωσ δεν ιταν πλάςματα τθσ φανταςίασ μου. Για πότε 
βρζκθκα ςτθν αγκαλιά τθσ μάνασ μου δεν το 
κατάλαβα»  

14. Ζνασ ςτρατιϊτθσ 
μουρμουρίηει ςτο 
αλβανικό μζτωπο, 
Νικθφόροσ Βρεττάκοσ, 
ς.211  

«Ελλθνοκεντρικό: 
χρζοσ απζναντι ςτθν 

πατρίδα αλλά και 
προβολι οικουμενικϊν 
ςτοιχείων: ελευκερία 

Το ποίθμα αυτό παρουςιάηει τθ ηωι των ςτρατιωτϊν ςτο 
αλβανικό μζτωπο, τα δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν, τθ 
νοςταλγία τουσ για το ςπίτι αλλά και το χρζοσ που 
νιϊκουν απζναντι ςτθν πατρίδα, που τουσ οπλίηει με 
κάρροσ: « Δε κα μου πιγαινε αυτι θ προςβολι ( όπλο) 
περαςμζνθ υπό μάλθσ, δε κα μου πιγαινε αυτό το 
ντουφζκι αν δεν ιςουν εςφ, γλυκό χϊμα που νιϊκεισ 
ςαν άνκρωποσ, αν δεν ιτανε πίςω μασ λίκνα και τάφοι 
που μουρμουρίηουν αν δεν ιταν άνκρωποι κι αν δεν 
ιταν βουνά με περιφανα μζτωπα, κομμζνα καρρείσ 
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και αρετι» απ’ το χζρι του Κεοφ να ταιριάηουν ςτον τόπο, ςτο φωσ, 
το πνεφμα… Μα ό,τι κι αν γίνει εμείσ κα επιηιςουμε. 
Άνκρωποι κατοικοφν μεσ ςτο πνεφμα τθσ Ελευκερίασ 
αμζτρθτοι, Άνκρωποι όμορφοι μεσ ςτθ κυςία τουσ, 
Άνκρωποι. Ζνασ μεγάλοσ καταυλιςμόσ είναι θ ζννοια 
τθσ αρετισ». 

15. Θ παρζλαςθ, Άλκθ Ηζθ, 
ς.215 

«Ρροβολι εκνοκεντρικϊν 
ςτοιχείων:  αναφορά ςτουσ 

Ιταλοφσ, ωσ κατακτθτισ,  
εχκρόσ, αγάπθ για τθν πατρίδα 

αλλά και φπαρξθ 
διαπολιτιςμικϊν ςτοιχείων: 

αντίςταςθ, διεκδίκθςθ 
δικαιωμάτων/ κετικι 

αναφορά ςε ζνα Γάλλο 
επαναςτάτθ» 

 
 
 
 

 Ο μικρόσ Ρζτροσ με τθν αδερφι του τθν Αντιγόνθ και 
τουσ φίλουσ του Σωτιρθ και Γιάννθ παίρνουν μζροσ ςτθν 
αντίςταςθ ενάντια ςτουσ κατακτθτζσ. Ραρακολουκοφν 
μια παράξενθ λιτανεία ανκρϊπων γερϊν και ανάπθρων, 
οι οποίοι δε φοβόνται τθν φπαρξθ των Καραμπινιζρων. 
Τα  λάβαρά τουσ δε γράφουν: « Ηιτω θ Ελλάδα! Ηιτω το 
Ζκνοσ!»… Δεν τραγουδοφςαν τον εκνικό φμνο. Μόνο 
«ΠΕΛΝΑΜΕ». Βλζποντάσ τουσ ο Ρζτροσ κυμάται τθ δικι 
του ςυμμετοχι ςε μια παρζλαςθ που φϊναηαν: « Ηιτω θ 
Ελλάδα». Κφμωςε με κάποια παιδιά που κορόιδευαν. « 
Δεν ανεχόταν να κοροϊδεφουν τθν ΠΑΣΡΛΔΑ. Θ πατρίδα 
είναι θ πιο μεγάλθ αγάπθ τθσ ηωισ μασ». Επίςθσ, 
υπάρχει αναφορά ςε ζνα Γάλλο μικρό επαναςτάτθ, το 
Γαβριά που «ζτρεχε από οδόφραγμα ςε οδόφραγμα, 
κουβαλοφςε φιςζκια, ζφερνε μθνφματα ςτουσ 
επαναςτάτεσ». 

16. Τα κουλουράκια, Ηωρη 
Σαρρι, ς.218 

«Ελλθνοκεντρικό: 
αρνθτικι αναφορά 

ςτον εχκρό με 
διαπολιτιςμικι 

διάςταςθ: ελευκερία, 
αγϊνασ κατά τθσ 
ςκλαβιάσ και τθσ 

ςτζρθςθσ των 
δικαιωμάτων των 

ανκρϊπων». 

Ρερίοδοσ Κατοχισ. Ο Διμοσ φυλακίηεται, διότι απιγγειλε 
ςτίχουσ από το Δωδεκάλογο του Γφφτου, του Ραλαμά: « 
Εμείσ δε γονατίςαμε ςκυφτοί, τα πόδια να φιλιςουμε 
του δυνατοφ ςαν τα ςκουλικια που πατεί μασ…». Θ 
ξαδζρφθ του θ Ακθνά φτιάχνει κουλουράκια και ηθτά 
από τθ φίλθ τθσ τθ Ηωι να του τα πάει: « Κακομοίρα 
μου, φρόντιςε να’ χεισ τα μάτια ςου χαμθλά, να μθ ςε 
μυριςτοφν τα ςκυλιά και ςε χϊςουνε και ςζνα ςτθ 
φυλακι». Γίνεται αρνθτικι αναφορά ςτουσ Γερμανοφσ 
Κατακτθτζσ. Θ Ηωι, όμωσ, τρϊει ςχεδόν όλα τα 
κουλοφρια κι φςτερα νιϊκει τφψεισ απζναντι ςτο Διμο: « 
Ο Διμοσ, για τθ δικι μου τθ λευτεριά, μζςα ςτθ φυλακι 
κρφωνε και πεινοφςε, μπορεί και να τον τουφζκιηαν, κι 
εγϊ του’ χα φάει τα κουλουράκια του». 

17. Λαόσ, Γιάννθσ ίτςοσ, 
ς.222 

«Σφντομθ αναφορά 
ςτθν ιςτορία του 

ελλθνικοφ λαοφ που με 
πενιχρά μζςα 

αγωνίηεται για τθν 
ελευκερία του» 

 « Μικρόσ λαόσ και πολεμά δίχωσ ςπακιά και βόλια για 
όλου του κόςμου το ψωμί, το φωσ και το τραγοφδι. 
Κάτω απ’ τθ γλϊςςα του κρατεί τουσ βόγκουσ και τα 
ηιτω κι αν κάνει πωσ τα τραγουδεί ραγίηουν τα 
λικάρια».  

18. Θ εξζγερςθ, Μαργαρίτα 
Λυμπεράκθ, ς.223 

«Ρεριγραφι των 
γεγονότων του 

Ρολυτεχνείου αλλά 
παράλλθλα με πολλά 

Οι φοιτθτζσ ηθτοφν από τουσ ςτρατιϊτεσ να μθν τουσ 
χτυπιςουν με τα όπλα: «… πιςτεφουμε ότι οι φαντάροι,  
τα αδζρφια μασ δε κα μασ χτυπιςουν, δε κα ςθκϊςουν 
χζρι, δε κα ρίξουν ςτα αδζρφια τουσ, δε κα χυκεί 
αδελφικό αίμα». Ηθτοφν επίςθσ τθ βοικεια των Ελλινων 
πολιτϊν: « Ζλλθνεσ, ελεφκεροι πολίτεσ… μείνετε κοντά 
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ςτοιχεία οικουμενικά, 
διαπολιτιςμικά: 

ελευκερία, 
ςυμπαράςταςθ, 

ςυνεργαςία, 
εναντίωςθ ςτθν 

ξενόδουλθ χοφντα. 

μασ, μθ φοβθκείτε τα τανκσ… Μόλισ κινθκοφν πάρτε τα 
από πίςω ψάλλοντασ τον Εκνικό Υμνο… Ελλθνικζ λαζ… 
αυτι τθ ςτιγμι μακαίνεισ τθν αναγζννθςθ τθσ χϊρασ 
μασ. Θ ςτρατοκρατία δεν μπόρεςε να ριηϊςει το φόβο 
ςτισ καρδιζσ μασ… Ο φόβοσ ζχει εξαφανιςτεί. Θ 
Λευτεριά ζχει αναπτερϊςει το θκικό όλων των 
αγωνιηόμενων Ελλινων... ασ μιλά ο ραδιοφωνικόσ 
ςτακμόσ των ελεφκερων αγωνιηόμενων φοιτθτϊν, των 
ελεφκερων αγωνιηόμενων Ελλινων». 

19. Θ Ευρϊπθ, Ηακ λε Γκοφ, 
ς.248 

«Σφνδεςθ Ελλάδασ – 
Ευρϊπθσ: 

διαφορετικότθτα λαϊν 
αλλά και φπαρξθ 

κοινϊν ςτοιχείων» 

Το κείμενο αυτό ςυνδζει τθν Ελλάδα με τθν «επινόθςθ 
τθσ Ευρϊπθσ», κακϊσ «πρϊτοσ ο Θςίοδοσ 
χρθςιμοποίθςε το όνομα Ευρϊπθ».  Επίςθσ τονίηεται 
πωσ «θ ελλθνικι κλθρονομιά είναι πρϊτα απ’ όλα θ 
αίςκθςθ τθσ Δθμοκρατίασ, τθσ ιςότθτασ των πολιτϊν 
μπροςτά ςτο νόμο και ςτθ ςυμμετοχι ςτισ δθμόςιεσ 
υποκζςεισ». Τζλοσ, αναγνωρίηεται θ διαφορετικότθτα 
των Ευρωπαίων, ταυτόχρονα, όμωσ,  επιςθμαίνεται πωσ 
«αποτελοφν μια κοινότθτα, μια οικογζνεια. Τπάρχει 
κάτι κοινό μεταξφ των μελϊν μιασ οικογζνειασ, αλλά 
κακζνασ ζχει τθν προςωπικότθτά του, διαφορετικι 
φυςιογνωμία, κυρίωσ ζνα χαρακτιρα, μια διαφορετικι 
ςυμπεριφορά». 

20. Το χαμογελαςτό 
ςυννεφάκι, Μάρω 
Λοϊηου, ς.253 

«Αναφορά ςε μια κυπριακι 
και μια τουρκικι οικογζνεια: 
τα πολιτιςμικά ςτοιχεία που 
τουσ διαφοροποιοφν είναι 
αςιμαντα. Ρροβάλλεται θ 
ανάγκθ για αρμονικι 
ςυνφπαρξθ». 

Δυο χαμόγελα, επιςκζπτονται δυο οικογζνειεσ: μια 
κυπριακι και μια τουρκικι. Διαπιςτϊνουν πωσ οι 
εμπειρίεσ τουσ είναι κοινζσ: και οι δυο οικογζνειεσ είναι 
δεμζνεσ και αγαπθμζνεσ, και οι δυο νοικοκυρζσ είναι 
ςπουδαίεσ μαγείριςςεσ, και ςτα δυο ςπίτια υπάρχει ζνασ  
γιοσ και ζνασ πατζρασ που εργάηεται ςκλθρά. Οι 
διαφορζσ τουσ είναι αςιμαντεσ, αφοφ αφοροφν ςτα 
ονόματα των μελϊν τθσ οικογζνειασ ( Κατερίνα, Αντρζασ, 
Γιαννάκθσ – Νεμπιλζ, Γιουςοφφ, Σουλεϊμάν) και  ςτα 
ονόματα των φαγθτϊν ( κεφτζδεσ και χόρτα- τασ 
κεμπάπ). Τα χαμόγελα, λοιπόν, είναι απορθμζνα, γιατί θ 
Λευκωςία είναι «χωριςμζνθ ςτα δφο, από δω θ 
τουρκικι και από κει θ ελλθνικι… Κι όταν τα δυο 
χαμόγελα, το τοφρκικο και το ελλθνικό, 
ςυναπαντικθκαν εκεί ψθλά, κοιτάχτθκαν, 
χαμογζλαςαν κι ενϊκθκαν… Ζνα χαμογελαςτό 
ςυννεφάκι… το ’βλεπαν οι άνκρωποι από κάτω και 
μπερδεφτθκαν και αυτοί, ποιο είναι τοφρκικο και ποιο 
είναι το ελλθνικό. Και μόνο τα δυο χαμόγελα δεν 
μπερδεφονταν … Γιατί αυτά ξζρουν καλά πωσ τα 
χαμόγελα δε χωρίηονται. Ζνα μόνο χαμόγελο υπάρχει, 
αυτό που ανοίγει τον άνκρωπο και των ωκεί παραπζρα. 
Αυτό είναι που επιηεί τελικά».  

21. Ραροιμιόμυκοι, ς.231  
«Στοιχεία ελλθνικοφ 

πολιτιςμοφ με οικουμενικι 
διάςταςθ: ανάγκθ για 

ετοιμότθτα, ενότθτα κτλ» 

Μφκοι λαϊκοφ περιεχομζνου με θκικοδιδακτικό 
χαρακτιρα: «αςφάλεια, ετοιμότθτα κι εγριγορςθ, 
εγωιςμόσ, ενότθτα, ατομιςμόσ». 

22. Κάποτε ριηϊνουν και τα «Σα μυςτικά αποκαλφπτονται». 
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λόγια, ς. 234 
«Ελλθνικό λαϊκό 

παραμφκι με 
οικουμενικι διάςταςθ: 
ζλλειψθ ςεβαςμοφ ςε 

κάποιον που μασ 
εκμυςτθρεφεται κάτι, 

ζλλειψθ 
εμπιςτοςφνθσ» 

 

23. Οι ψαράδεσ που 
ζπιαςαν μια πζτρα, 
Αίςωποσ, ς.141 

Ραρμζνο από τθν ελλθνικι 
παράδοςθ αλλά με ςτοιχεία 
οικουμενικά: «Μεταβολζσ τθσ 
ηωισ. Τθ χαρά διαδζχεται θ 
λφπθ και τθ λφπθ θ χαρά». 

Κάποιοι ψαράδεσ ςτενοχωριοφνται που αντί για ψάρια 
βρίςκουν ςτα δίχτυα τουσ πζτρεσ. Ζνασ γζροσ τουσ λζει: « 
Για ςταματιςτε, βρε παιδιά. Φαίνεται πωσ θ λφπθ είναι 
θ αδελφι τθσ χαράσ. Αφοφ χαρικαμε αρχικά τόςο, 
ζπρεπε να κατόπιν να νιϊςουμε και κάποια λφπθ». 

24. Ο κάβουρασ και θ μάνα 
του, Αίςωποσ, ς.142 

«Μφκοσ με θκικοδιδακτικό 
περιεχόμενο, κοινό ςε 
πολλοφσ πολιτιςμοφσ: 
πρότυπο ςυμπεριφοράσ» 

 

Θ μθτζρα του κάβουρα του ζλεγε να μθν περπατά λοξά κι 
αυτόσ τθσ λζει: « Μάνα, ςυ που με ορμθνεφεισ, περπάτα 
ίςια και βλζποντάσ ςε κα ςε μιμθκϊ».  

 

Γ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΘΡΙΟ ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΤΙΚΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 
1. Ο κυρ Λάηαροσ κι οι δράκοι, ς.236 

 Λαϊκό παραμφκι 
 

Ζνασ μπαλωματισ χρθςιμοποιεί ζξυπνα και 
αςτεία τεχνάςματα για να αντιμετωπίςει  
κάποιοσ παντοδφναμουσ, αγριωποφσ αλλά 
και κουτοφσ δράκουσ. 

2. Θ καλλονι με το φιδίςιο κορμί, 
Ειρινθ Μάρρα, ς.261 

«Ελλθνικι μυκολογία». 

Δυο τζρατα, ο Τυφϊνασ και θ Ζχιδνα, 
ερωτεφονται ο ζνασ τον άλλο κι 
αποφαςίηουν να παντρευτοφν. Θ εμφάνιςι 
τουσ είναι τρομακτικι και αυτι θ ομοιότθτα 
τουσ ζνωςε. Επιπλζον, επιςθμαίνονται και 
τα κετικά ςτοιχεία του χαρακτιρα τουσ, που 
ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθν εξωτερικι 
εμφάνιςθ: είναι ευαίςκθτοι, ρομαντικοί και 
τρυφεροί.   

3. Αποκριάτικθ ιςτορία,  Μάνοσ 
Κοντολζων, ς.90 

«Σεβαςμόσ παραδόςεων… με χιοφμορ» 
 

Ζνα παιδί περιγράφει με χιουμοριςτικό 
τρόπο τθσ παραδόςεισ τθσ οικογζνειάσ του: 
«Αρχζσ, λοιπόν, ζχουμε. Όπωσ ζχουμε και 
παραδόςεισ. Να για παράδειγμα, κάκε 
Μεγάλθ Πζμπτθ θ μαμά φτιάχνει το 
αγαπθμζνο τθσ φαγθτό, 
ςκορδομακάρονα… και ο μπαμπάσ 
κοιμάται μόνοσ ςτον καναπζ του ςαλονιοφ 
με τθν μπαλκονόπορτα ανοιχτι… Μια 
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ακόμθ παράδοςθ τθσ Κακαρισ Δευτζρασ 
είναι  να μθν μπορεί ο μπαμπάσ να 
ςθκϊςει τον χαρταετό… Και, τζλοσ, μια 
ακόμθ παράδοςθ που ζχουμε ςτθν 
οικογζνεια είναι να φοράμε θ Αςπαςία κι 
εγϊ, τισ Απόκριεσ τισ φορεςιζσ που ο 
μπαμπάσ φοροφςε όταν ιταν παιδί». Πταν 
κάποια ςτιγμι αναγκάςτθκε να ντυκεί 
ιππότθσ και να φορζςει καλςόν, ζνιωςε 
πολφ άβολα, διότι τον κορόιδεψαν οι φίλοι 
του. Τότε χτφπθςε  ζνα παιδί και ζνιωςε 
ικανοποίθςθ: « Καλά να πάκει, για να 
μάκει να μθν κοροϊδεφει τισ παραδόςεισ 
των άλλων». 

4. Λιανοτράγουδα, ς.232 
«Ελλθνικι παράδοςθ» 

Δίςτιχα δθμοτικά τραγοφδια που 
αναφζρονται ςτουσ καθμοφσ τθσ αγάπθσ, 
ςτθν ομορφιά τθσ αγαπθμζνθσ, ςτθν 
παντρειά.  

5. Μοραϊτικα κάλαντα,  ς. 169 
«Στοιχεία ελλθνικισ παράδοςθσ» 

Ρροβάλλει ελλθνικά παραδοςιακά ςτοιχεία 
που αφοροφν ςτθ διατροφι των παιδιϊν ( 
μζλι, γάλα), ςε αρωματικά φυτά που 
χρθςιμοποιοφνταν για τθν περιποίθςθ των 
γυναικϊν, ςτθν εξωτερικι εμφάνιςθ, ςτθν 
αμοιβι των παιδιϊν που λζγανε τα κάλαντα 
( φαγϊςιμα).  

Δ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΤΙΚΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1. Στα βουνά τθσ Αλβανίασ, Γιάννθσ 
Μπεράτθσ, ς.312 

«Ζλλθνεσ ςτρατιϊτεσ ςτο μζτωπο» 
 

Ελλθνοϊταλικόσ πόλεμο ςτθν Αλβανία: « … 
ιταν τα τελευταία ελάχιςτα χιλιόμετρα 
δρόμου που εξουςιάηαμε ακόμθ εμείσ, το 
ακρότατο όριο των δικϊν μασ 
ςυγκοινωνιϊν, γιατί πιο πζρα ο δρόμοσ 
χρθςίμευε για τουσ Λταλοφσ». Ζμφαςθ 
δίνεται ςτα ςυναιςκιματα ςτων 
ςτρατιωτϊν, τθν ϊρα του βομβαρδιςμοφ: 
«Μζναμε ακίνθτοι, ορκοί, αποςβολωμζνοι, 
αλαλιαςμζνοι, μθν ξζροντασ τι να κάνουμε, 
ποφ να πάμε. Πζςτε κάτω! Πζςτε κάτω! 
Μθν τρζχετε!... Σο μεγάλο μαρτφριο, θ 
μεγάλθ αγωνία ιτανε πωσ ςτισ ελάχιςτεσ 
ςτιγμζσ θςυχίασ που μεςολαβοφςανε, 
αναρωτιόςουνα αγωνιωδϊσ αν πρζπει να 
μείνεισ ς’ αυτι τθ κζςθ που βρίςκεςαι ι 
πρζπει να πασ να πζςεισ πάρα πζρα. Ναι, 
ιτανε ζνα φοβερό παιχνίδι από 
πικανότθτεσ κι από τφχθ που δεν ιξερεσ να 
βρεισ και να του δϊςεισ καμιά απάντθςθ».  
Ραρουςιάηονται ανκρϊπινα ςυναιςκιματα, 
αιςκιματα που εξακολουκοφν να υπάρχουν 
παρά τθν απόφαςι τουσ να υπεραςπιςτοφν 
τθν πατρίδα. 

2. Ο φιλόπατρισ, Ανδρζασ Κάλβοσ, Ο ποιθτισ αναφζρεται ςτθ μεγάλθ αγάπθ 
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ς.194 
«Αγάπθ για τθν πατρίδα» 

του για τθν ιδιαίτερθ πατρίδα του, τθ 
Ηάκυνκο, αλλά και ςτον πόνο που νιϊκει 
ςτθν ξενιτιά: « Ω φιλτάτθ πατρίσ, Ω 
καυμαςία νιςοσ.. ποτζ δε ςε ελθςμόνθςα. 
Ασ μθ μου δϊςει θ μοίρα μου εισ ξζνθν γθν 
τον τάφον. Είναι γλυκφσ ο κάνατοσ μόνον 
όταν κοιμϊμεκα εισ τθν πατρίδα».   

3. Ο Ξζνοσ, Άγγελοσ Σικελιανόσ, ς.196 
«Κυρίαρχα ςτοιχεία ελλθνικοφ 
τοπίου. Συνζχεια ελλθνιςμοφ: 
αγάπθ για τθν πατρίδα» 

Ρροβολι ελλθνικοφ τοπίου: ζνασ ξζνοσ ( ο 
Οδυςςζασ) καταλαβαίνει αμζςωσ πωσ 
βρίςκεται ςε ελλθνικό τόπο, κυρίαρχα 
ςτοιχεία του οποίου είναι θ γαλάηια 
κάλαςςα, οι ελιζσ, ο ιλιοσ. Χαρακτθριςτικό 
του ποιιματοσ είναι θ ςυνζχεια του 
Ελλθνιςμοφ από τθν αρχαία εποχι ωσ τθ 
ςφγχρονθ. Υπάρχουν, δθλαδι, περιγραφζσ 
που περιζχονται ςτα ομθρικά ζπθ: « και μθ 
μου πεισ για τισ χαλκζσ του κείου Αλκίνοου 
ςκφλεσ» και αναφορά ςτο Σολωμό: « κι 
ζπειτα δείξε μου, ω καλι, τισ αγιαςμζνεσ 
ςτράτεσ, που ο ολωμόσ ςυνικαγε ν’ 
ακολουκάει, τα βράδια».  

4. Συνάντθςθ με το Διγενι Ακρίτα, 
Μαρία Λαμπαδαρίδου –Ρόκου, 
ς.183 

«Ελλθνοκεντρικό: αναφορά ςτα 
κατορκϊματα του Διγενι και αρνθτικι 

αναφορά ςτουσ εχκροφσ» 

Το κείμενο αυτό είναι παρμζνο από τθν 
ελλθνικι ιςτορία. Θ διαπολιτιςμικότθτα 
προβάλλεται μζςα από τθν αναφορά ςτουσ 
εχκροφσ τθσ βυηαντινισ αυτοκρατορίασ: 
Σαρακθνοφσ, Άραβεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα: ο 
Κεοδόςιοσ προςπακεί να   ςυναντιςει το 
Διγενι, προκειμζνου να του δϊςει δϊρα 
από τον Αυτοκράτορα Νικθφόρο Φωκά. Ο 
καυμαςμόσ του για το Διγενι και για τα 
κατορκϊματά του ιταν μεγάλοσ, κακϊσ 
«ζνασ άλλοσ κόςμοσ ιταν εκεί. Οι 
άνκρωποι κι από τισ δυο πλευρζσ ηοφςαν 
μζρα νφχτα μζςα ςτο φόβο των επικζςεων. 
Τπιρχαν ςτίφθ λθςτρικά, οργανωμζνα, 
που ηοφςαν μόνο από τισ αρπαγζσ, κι όλοι 
ιξεραν τα κατορκϊματα του Βαςιλείου… 
Εκεί ζμακε ο Κεοδόςιοσ πωσ όλεσ τοφτεσ τισ 
άκρεσ τθσ αυτοκρατορίασ τισ προςτάτευε ο 
Βαςίλειοσ με τουσ ςτρατιϊτεσ του, τουσ 
καβαλαρίουσ, που τουσ ζτρεμαν οι 
αρακθνοί κι όπου περνοφςαν άφθναν ζνα 
μαφρο ςφννεφο τρόμου». Ο Διγενισ είναι ο 
προςτάτθσ των Ελλινων, τουσ  παρζχει 
αςφάλεια, για αυτό και ζχουν γραφτεί  τόςα 
τραγοφδια. 

5. Ο ιλιοσ ο θλιάτορασ, Οδυςςζασ 
Ελφτθσ, ς.16 

«Ελλθνοκεντρικό: προβάλλονται 
εικόνεσ από τθν Ελλάδα, 

εκφράηεται θ μεγάλθ αγάπθ του 

Το ποίθμα αυτό προβάλλει εικόνεσ του 
ελλθνικοφ τοπίου, τονίηοντασ τθν ομορφιά 
του αλλά και τθν αγάπθ του ποιθτι. Ριο 
ςυγκεκριμζνα παρουςιάηεται ο ιλιοσ να 
λζει: « ε όλουσ τουσ τόπουσ κι αν γυρνϊ 
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ποιθτι για  τον τόπο. Κανζνασ ξζνοσ 
τόποσ δε ςυγκρίνεται μαηί του» 

μόνον ετοφτον αγαπϊ». Αλλά και οι άνεμοι, 
που γυρίηουν και γνωρίηουν νθςιά και 
πολιτείεσ, βλζπουν τθν ομορφιά τθσ 
Ελλάδασ: « κι όλα μαηί μιαν ομορφιά».  

6. Θ πολιτεία τθσ λίμνθσ, Λ.Μ. 
Ραναγιωτόπουλοσ, ς. 24 

«Εκνοκεντρικό: καυμαςμόσ για τθν 
ομορφιά και τον  πολιτιςμό τθσ 

Καςτοριάσ / αναφορά ςτθν Ρόλθ και τθ 
Βυηαντινι Αυτοκρατορία /αρνθτικι 

αναφορά ςτουσ εχκροφσ τθσ 
Καςτοριάσ». 

Ο ςυγγραφζασ ταξιδεφει ςτθν Καςτοριά και 
με αφορμι το ταξίδι αυτι εκφράηει το 
καυμαςμό του για τθ φυςικι ομορφιά του 
τόπου. Αναφζρεται ςτο μεςαιωνικό 
χαρακτιρα του και ςτθν αρχιτεκτονικι των 
κτθρίων και των εκκλθςιϊν: « ο τόποσ αυτόσ 
δεν είναι μόνο μοναδικόσ… είναι και 
αξιαγάπθτοσ για τον πραγματικό του 
πολιτιςμό, ζναν πολιτιςμό που γίνεται 
ςθμαντικότεροσ εδϊ απάνω, ανάμεςα 
ςτουσ ακραίουσ ςτακμοφσ τθσ χϊρασ. Θ 
πρϊτθ εντφπωςθ είναι καταπλθκτικι. Θ 
δεφτερθ κάτι περιςςότερο: μαγευτικι…. Θ 
Καςτοριά βρίςκεται ςε γεωγραφικό ςθμείο 
«νευραλγικό» κι αιϊνεσ πολλοφσ υπιρξε 
κάςτρο παρά πολιτεία. Απομζνουν ακόμθ 
μερικά ςθμάδια των παλιϊν τθσ τειχϊν, με 
τουσ οχυρωμζνουσ πφργουσ και τθ 
μοναδικι τουσ πφλθ. Και κράτθςε ςε 
ευτυχιςμζνουσ και δυςτυχιςμζνουσ 
καιροφσ απείραχτθ τθν εκνικι φπαρξι τθσ, 
τθν εμπορικι και βιοτεχνικι τθσ 
δραςτθριότθτα και τθν πνευματικι τθσ 
καρποφορία. Οι εκκλθςιζσ τθσ είναι από τα 
χαρακτθριςτικότερα δείγματα τθσ μεγάλθσ 
τθσ ακμισ. Και παρουςιάηουν… ενδιαφζρον 
όχι τόςο για τθν παλαιότθτά τουσ… οφτε για 
τθ διακόςμθςθ  τουσ… που είναι το 
περιςςότερο ςακαταμζνθ, ξεπεραςμζνθ, 
ξεφτιςμζνθ ςτα κλιβερά κουρζλια που 
άφθςε το πζραςμα τόςων χρόνων 
αναςτατϊςεων και επιδρομϊν, όςο για τθν 
αρχιτεκτονικι τουσ διάταξθ, που δείχνει 
πόςο μακριά από τθν καλλιτεχνικι εξζλιξθ 
τθσ Πόλθσ υπιρξε αυτό το πολφτιμο κζντρο 
τθσ μεςαιωνικισ αυτοκρατορίασ. Οι 
εκκλθςιζσ τθσ Καςτοριάσ διατθροφν το 
ρυκμό τθσ βαςιλικισ τθ ςτιγμι που ο 
Βυηαντινόσ ρυκμόσ του τροφλου 
δθμιουργοφςε τ’ αριςτουργιματά του».    

7. Μπροςτά ςτισ Καρυάτιδεσ, Λωάννθσ 
Ρολζμθσ, ς.238 
Εκνοκεντρικό: « κλοπι αγαλμάτων, 
ςτοιχείων του ελλθνικοφ 
πολιτιςμοφ» 

Ρόνοσ του ποιθτι ςτθ κζα των αγαλμάτων 
που λείπουν: « Ακίνθτα τα μάτια ςου 
ζδειχναν κάποια λφπθ για κείνθν που μασ 
ζκλεψαν κι από τισ άλλεσ λείπει ςτθν 
ξενιτιά, ςτθ ςκοτεινιά, ςτα πζρατα του 
κόςμου». 
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Β. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΤΙΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Α.  ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΥΨΘΛΘΣ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΘΤΑΣ 
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1. Στθ φφςθ τίποτε δεν είναι άχρθςτο ι 
αςιμαντο. Να ςυηθτιςετε τθν άποψθ αυτι 
και τθ ςθμαςία τθσ για τθ διαμόρφωςθ 
οικολογικισ ςυνείδθςθσ ςτον άνκρωπο. 
(ς.29) 

Θ διαμόρφωςθ οικολογικισ 
ςυνείδθςθσ ςθμαίνει 
ςεβαςμόσ κι αγάπθ για τθ 
φφςθ. Θ δικι μασ θ ηωι 
εξαρτάται από τθ φφςθ, 
κακϊσ κι εμείσ αποτελοφμε 
ζναν κρίκο ςτθν αλυςίδα τθσ 
φφςθσ.  

2. Ζννοιεσ, όπωσ «ςυνεννόθςθ», « 
επικοινωνία», «αναηιτθςθ», 
«αλλθλοβοικεια» κυριαρχοφν ςτο κείμενο. 
Ρϊσ νομίηετε ότι τισ καταλαβαίνει ο 
Ρορκιουπίνοσ και πϊσ τα άλλα ηϊα του 
δάςουσ; Ροια είναι θ δικι ςασ γνϊμθ για τθ 
ςθμαςία αυτϊν των λζξεων  ςτθ ςθμερινι 
εποχι; (ς.33) 

Βαςικζσ αρχζσ 
διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ 

3. «Κάποιοσ πρζπει να ακολουκεί το ουράνιο 
τόξο, για να δίνει κάποιο νόθμα ςτθ ηωι 
όλων», είπε ςτον Ρορκιουπίνο θ γρια-
χελϊνα. Τι εννοεί κατά τθ γνϊμθ ςασ; (ς.33) 

Ρρόοδοσ – επιςτιμθ: ςυχνά 
ξεκινοφν από τθν ατομικι 
προςπάκεια κι αναηιτθςθ, 
όφελοσ, όμωσ, ζχουν όλοι οι 
άνκρωποι. 

4. Δϊςτε φωνι ςτθν Αςπροφδα και κάντε τθν να 
μιλιςει για τισ δυο περιόδουσ , δθλαδι πριν 
και μετά τον πόλεμο και τισ καταςτροφζσ. 
(ς.36). 

Ρόλεμοσ και ςυνζπειεσ 

5. Ροια αιςκιματα ζχουν τα ελάφια για τουσ 
ανκρϊπουσ και γιατί; (ς.39) 

Αγάπθ, ςυμπόνια, 
ςυμπαράςταςθ 

6. Θ Άννα, ςτθν αρχι του κειμζνου, κατανόθςε 
κάποια ςτιγμι «τθ μεγαλοπρζπεια του 
κόςμου». Ρϊσ τθν καταλαβαίνετε εςείσ, μετά 
από όςα διαβάςατε για τθ Χιονάτθ τθσ 
Ράρνθκασ; (ς.39). 

Πλοι αποτελοφμε κομμάτι τθσ 
αλυςίδασ που αποτελεί τον 
κόςμο.  

7. Σε ποια ςθμεία φαίνεται θ αγάπθ που είχε ο 
Τηακ Θόρντον για τον Μπακ; (ς. 42) 

Αγάπθ 

8. Ροια ςφγχρονα κζματα και προβλιματα 
κίγονται ςτο κείμενο (Τα πουλιά, ς.55); 

Αλαηονεία εξουςιαςτϊν , 
δωροδοκία αλλά και τθν 
ανάγκθ να επικρατιςει ςτον 
κόςμο ειρινθ και δικαιοςφνθ. 

9. Σε ποια ςθμεία φαίνεται θ πίςτθ τθσ μάνασ 
ςτισ δυνάμεισ του γιου τθσ; (ς.73). 

Πλοι οι άνκρωποι ζχουν 
ικανότθτεσ. 

10.  Ροια είναι θ άποψι ςασ για τα άτομα με 
ειδικζσ ανάγκεσ; (ς.73). 

Άτομα με ιδιαιτερότθτα 

11. Ο Θωμάσ ζδωςε ζνα μάκθμα ανκρωπιάσ και 
αλθκινοφ ολυμπιακοφ πνεφματοσ. Γράψτε 
ζνα κείμενο για τον ολυμπιςμό, για τισ αρχζσ 
δθλαδι που ςυνκζτουν τθν ολυμπιακι ιδζα, 
αντλϊντασ υλικό από όςα γράφει θ 
ςυγγραφζασ και από όςα γνωρίηετε κι εςείσ. 
(ς.73). 

Ολυμπιςμόσ: αρχζσ 

12. Ροιεσ είναι οι ομοιότθτεσ μάνασ και 
Ραναγιάσ; (ς.81). 

Αγάπθ, προςφορά 
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13. Τι χαρακτθρίηει τθ ςχζςθ τθσ γιαγιάσ και του 
ποντικοφ  εγγονοφ τθσ; Να βρείτε φράςεισ 
από το κείμενο που να δείχνουν αυτό. (ς.87). 

Αφοςίωςθ, αγάπθ 

14. Σε ποιον, κατά τθ γνϊμθ ςασ, απευκφνεται το 
νανοφριςμα; Ροια ςυναιςκιματα κυριαρχοφν 
ςε αυτό; (ς.89) 

Μθτρικι αγάπθ 

15. Συνκζςτε κι εςείσ ζνα νανοφριςμα για ζνα 
μικρό αδερφάκι, ζναν αγαπθμζνο φίλο, ζνα 
λατρεμζνο πρόςωπο, θχογραφιςτε το και 
ακοφςτε το μαηί τουσ. (ς.89). 

Αγάπθ 

16. Ππωσ είδατε, ο Φίλιπποσ ζχει αδζρφια από 
τον πατριό του, από τθ μθτζρα του και τον 
πατριό του και επίςθσ από τον πατζρα του 
και τθ Γερμανίδα γυναίκα του. Βρείτε ςτο 
κείμενο τισ φράςεισ που δείχνουν τι νιϊκει 
για τα αδζρφια του. (ς.98) 

Αδερφικι αγάπθ 

17. Ρϊσ ςυγκρίνετε τθ ςυμπεριφορά τθσ κετισ 
μθτζρασ και πϊσ τθσ πραγματικισ; Να 
ςυγκρίνετε τισ δυο γυναίκεσ.(ς.101). 

Μθτρικι αγάπθ- εγωιςμόσ 

18. Βρείτε από τθν Ραλαιά Διακικθ και διαβάςτε 
ςτθν τάξθ τθν ιςτορία με το Σολομϊντα και 
τισ δυο μθτζρεσ. Ροια ςχζςθ υπάρχει 
ανάμεςα ςε αυτι τθν ιςτορία και ςτο 
«Καυκαςιανό Ραραμφκι»; (ς.101). 

Θ μθτρικι αγάπθ δε γνωρίηει 
εποχζσ και χϊρεσ. Είναι κοινι 
και οικουμενικι. 

19. Ο Μπζρτολτ Μπρεχτ ςτο κεατρικό ζργο του Ο 
καυκαςιανόσ κφκλοσ με τθν κιμωλία 
αναφζρει: « Κανζνα πράγμα δεν είναι 
κανενόσ – ι, αν όχι, τότε είναι ςίγουρα κείνου 
που το’ χει μεράκι του, και τ’ αγαπά και το 
γνωρίηει. Ζνα παιδάκι ανικει ςε όποιον το 
φροντίηει». Σχολιάςτε τθν παραπάνω άποψθ 
ςτθν τάξθ. (ς.101). 

Αγάπθ και φροντίδα παιδιϊν 

20. Να χαρακτθρίςετε τθ δαςκάλα από τθ ςτάςθ 
τθσ απζναντι ςτθ Βαγγελίτςα. (ς. 107) 

Τρυφερι, ευαίςκθτθ, 
υπομονετικι, προςπακεί 
ςυνεχϊσ να βοθκιςει αυτό το 
αδφναμο παιδί. 

21. Ρϊσ κατάφερε θ Βαγγελίτςα να κερδίςει το 
ενδιαφζρον και τθ ςυμπάκεια των 
ςυμμακθτϊν τθσ; Τι να ζγινε το κοριτςάκι 
όταν μεγάλωςε; (ς.107). 

Αλλαγι ςτάςεων. Αντί για 
κοροϊδία κι απομόνωςθ 
ειςπράττει τθν αγάπθ και το 
καυμαςμό. 

22. Τι εννοεί ο ςυγγραφζασ όταν λζει ότι θ 
«Αποκάλυψθ», το βγάλςιμο των καπζλων 
δθλαδι ζχει και βακφτερο νόθμα; (ς.114). 

Αποκάλυψθ κουρεμζνων 
κεφαλιϊν: πράξθ ςυμβολικι: 
αποκάλυψθ τρυφερότθτασ, 
αγάπθσ κι ανκρωπιάσ προσ 
τον άρρωςτο μακθτι. 

23. Ρϊσ χαρακτθρίηετε τθν πράξθ των μακθτϊν 
και του δαςκάλου; (ς.114). 

Ρράξθ ςυμπαράςταςθσ/ 
αγάπθσ 

24. Ρϊσ αντιμετϊπιςαν τθν Αςτραδενι ςτο νζο 
τθσ ςχολείο; Να υπογραμμίςετε ςτο κείμενο 
τισ φράςεισ που δείχνουν αυτι τθν 
αντιμετϊπιςθ. (ς.119). 

Αρνθτικι ςτάςθ 
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25. Γιατί το παιδάκι επιλζγει ςτο τζλοσ τθ ηωι του 
ανκρϊπου, με όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και τισ 
δυςκολίεσ τθσ; (ς.129). 

Δεν αναπλθρϊνεται με τίποτα 
θ μθτρικι αγάπθ και φροντίδα 

26. Συμφωνείτε με τθ φράςθ τθσ μάνασ « γφφτοσ 
δε ςθμαίνει και μαςκαράσ»; Για ςασ τι 
ςθμαίνει γφφτοσ ι τςιγγάνοσ; Γράψτε 
ςχετικά. (ς.138) 

Διερεφνθςθ ςτάςεων απζναντι 
ςε διαφορετικζσ κοινωνικζσ/ 
φυλετικζσ ομάδεσ 

27. Τι ςθμαίνει για τθ ςυγγραφζα θ λζξθ « 
καρδοφλα». (ς.138). 

Καρδοφλα ιταν το ςχιμα του 
χαρταετοφ. Αποτελεί ςφμβολο 
αγάπθσ, ιςότθτασ, ενότθτασ. 

28. Γιατί θ ςυμβολι τθσ μάνασ ςτθν υπόκεςθ του 
διθγιματοσ είναι απαραίτθτθ; (ς.138) 

Βοθκά τα παιδιά να 
ξεπεράςουν προκαταλιψεισ 
και ςτερεότυπα ςχετικά με 
τουσ τςιγγάνουσ. 

29. Γιατί επινόθςθ ο Ραραςκευάσ το παιχνίδι τθσ 
μεταμφίεςθσ και ςε τι βοικθςε αυτό το 
παιχνίδι και τουσ δυο ιρωεσ; (ς.152) 

Να ξεπεράςουν τθν 
εξουςιαςτικι ςχζςθ που είχαν 
μεταξφ τουσ πριν γίνουν φίλοι. 

30. Με αφορμι το κείμενο να ςυηθτιςετε ςτθν 
τάξθ τουσ τρόπουσ που μασ βοθκοφν να 
καταλάβουμε καλφτερα τουσ ςυνανκρϊπουσ 
μασ. (ς.152). 

Επικοινωνία, ςεβαςμόσ, 
αγάπθ, Ανεκτικότθτα, 
ςυηθτάμε δθμοκρατικά και 
ιςότιμα. 

31. Βρείτε ςτο κείμενο τα γνωρίςματα τθσ 
αγάπθσ. Από ποια πράγματα ι ςτοιχεία τθσ 
ηωισ είναι ανϊτερθ; (ς.161). 

Αγάπθ 

32. Με ποιουσ τρόπουσ εκδθλϊνετε τθν αγάπθ 
ςασ προσ τουσ γονείσ, τα αδζρφια ι τουσ 
φίλουσ ςασ; (ς.161) 

Αγάπθ 

33. Ροια ςυναιςκιματα νιϊκει ο Τα Κι Κ, όταν 
ζρχεται για πρϊτθ φορά ςε επαφι με τθ 
χριςτιανικι κρθςκεία το βράδυ των 
Χριςτουγζννων; Ροια κοινά ςθμεία 
ανακαλφπτει ανάμεςα ςτθ νζα κρθςκεία και 
ςτθ δικι του; (ς.167). 

Απορία κι αμθχανία, όταν 
ζρχεται ςε επαφι με κάτι 
πρωτόγνωρο/ ξζνο. Στο τζλοσ, 
όμωσ, καταλαβαίνει πωσ Θεόσ 
ςθμαίνει αγάπθ ςε όλεσ τισ 
κρθςκείεσ. 

34. Να ςχολιάςετε τθ φράςθ: « Ζκλειςε τα μάτια 
του ( ο Σα Κι Κο) κι ονειρεφτθκε ζνα Χριςτό με 
χρυςαφζνιο δζρμα και ςκιςτά μάτια, κι ζνα 
δράκο να ηεςταίνει με τθν ανάςα του ζνα 
ξεπαγιαςμζνο γατί». (ς.167). 

Θεόσ, ανεξάρτθτα από τθ 
μορφι που ζχει, ςθμαίνει 
αγάπθ. Οι κρθςκείεσ 
μπερδεφονται. Δίνει ςτο 
δράκο χαρακτθριςτικά του 
Χριςτοφ και ςτο Χριςτό 
χαρακτθριςτικά του δράκου, 
προκειμζνου να νιϊςει οικεία.   

35. «Ο Λθςοφσ και τα παιδιά»: Γράψτε ζνα 
ςφντομο κείμενο με αυτό το κζμα. (ς.172). 

Αγάπθ Χριςτοφ για όλα  τα 
παιδιά. 

36. Ροια είναι τα ευεργετικά αποτελζςματα τθσ 
ςυλλογικισ προςπάκειασ; (ς.203). 

Συνεργαςία 

37. Ροια ςχζςθ πρζπει να ζχουν μεταξφ τουσ θ 
ςυλλογικι και θ ατομικι προςπάκεια;(ς.203). 

Ατομικι –ςυλλογικι 
προςπάκεια 

38. Ο πόλεμοσ προξενεί μεγάλεσ καταςτροφζσ 
και αλλάηει εντελϊσ τθ ηωι των ανκρϊπων. 
Ροιεσ αλλαγζσ επιφζρει ςτο χαρακτιρα τουσ; 
(ς.221) 

Ρόλεμοσ 
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39. Τι ηθτά για το παιδί τθσ από τον φπνο και τι 
από τθν Ραναγία θ μθτζρα και γιατί; (ς.230). 

Μθτρικι αγάπθ 

40. Με ποιεσ εικόνεσ αποδίδει ο ποιθτισ τισ 
χαρζσ τθσ ειρθνικισ ηωισ; Ροια απ’ αυτζσ ςασ 
ςυγκινεί περιςςότερο και γιατί; (ς.243).  

Ειρινθ 

41. Να εντοπίςετε μζςα ςτο κείμενο εικόνεσ που 
να αποδίδουν το όραμα τθσ παγκόςμιασ 
ειρινθσ. (ς.245). 

Ραγκόςμια εικόνα 

42. Να ςυηθτιςετε ςτθν τάξθ τθν άποψθ ότι θ 
ςωςτι Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κα πρζπει να είναι: 
1) θ Ευρϊπθ των δικαιωμάτων του 
ανκρϊπου, β) Ευρϊπθ των Εργαηομζνων, γ) θ 
Ευρϊπθ του πολιτιςμοφ και τθσ παιδείασ, δ) θ 
Ευρϊπθ τθσ οικολογικισ ευαιςκθςίασ. 
(ς.249). 

Ευρϊπθ και δικαιϊματα 

43. Τι λζτε, θ διαφορετικι γλϊςςα, θ κρθςκεία, 
το χρϊμα είναι λόγοι που μποροφν να 
εμποδίςουν δφο ανκρϊπουσ να γνωριςτοφν 
και να ηιςουν μαηί; Συηθτιςτε το ςτθν τάξθ. 
(ς.252). 

Διαφορζσ των ανκρϊπων 

44. Ροιεσ απαντιςεισ μπορείτε να δϊςετε ςτα 
ΓΙΑΤΙ των χαμόγελων; (ς.255). 

Γιατί οι άνκρωποι δε ηουν όλοι 
μαηί με ειρινθ και ομόνοια; 

45. Τα δυο χαμόγελα, ενωμζνα ςε ζνα μεγάλο 
Χαμόγελο, ςυνεχίηουν το ταξίδι τουσ μακριά 
από τον ουρανό τθσ Κφπρου. Τι βλζπουν, τι 
ακοφν, τι αιςκάνονται; Γράψτε κι εςείσ τισ 
δικζσ ςασ παραμυκζνιεσ ιςτορίεσ. (ς.255). 

Ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και 
καταςτάςεισ 

46. Ρϊσ περιγράφονται οι τςιγγάνοι ςτο κείμενο 
και γιατί γοθτεφονται τα παιδιά από τθν 
τςιγγάνικθ ηωι; (ς.258). 

Αγάπθ για τουσ τςιγγάνουσ 

47. Πταν ςυναντάτε ανκρϊπουσ διαφορετικοφσ 
από ςασ, από άλλθ φυλι, άλλο πολιτιςμό, 
άλλθ κρθςκεία, τι ςκζφτεςτε για αυτοφσ; 
(ς.258) 

Στάςθ απζναντι ςτουσ άλλουσ. 

48. Ροιουσ ςυναντά ςτθ μεγάλθ πόλθ ο 
πραματευτισ; Τι φταίει που κανείσ δε κεωρεί 
πολφτιμο το κλειδάκι τθσ αγάπθσ; (ς.279). 

Ζλλειψθ ανκρωπιάσ και 
διάκεςθσ για επικοινωνία, 
αδιαφορία 

49. Αν υπιρχε το κλειδάκι τθσ αγάπθσ, που 
ανοίγει τισ καρδιζσ των ανκρϊπων, πϊσ κα 
ιταν ο κόςμοσ; (ς.279). 

Αγάπθ, φιλία, κατανόθςθ, 
παγκόςμια ειρινθ και 
ςυναδζλφωςθ 

50. Συηθτιςτε ςτθν τάξθ τι μπορεί να ςυμβεί ςε 
ζνα λαό όταν ξεχάςει τα ζκιμα και τισ 
παραδόςεισ του. 

Απϊλεια ταυτότθτασ 

Β. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΡΟΣΘΕΤΙΚΘΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ 

1. Στθν ελλθνικι και παγκόςμια 
ποίθςθ υπάρχουν πολλά ωραία 
ποιιματα για τθ μθτζρα. Βρείτε 
τζτοια και αν φτιάξετε δικζσ ςασ 
ποιθτικζσ ανκολογίεσ. (ς.80) 

Άμεςα: ποίθςθ 
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2. Στο ςχζδιο Θ Τςιγγάνα Καλόγρια ο 
Λόρκα ηωγράφιςε τθν θρωίδα του 
ποιιματοσ. Ο ίδιοσ είπε για τα 
ςχζδιά του: « Αιςκάνομαι άνετα, 
χαροφμενοσ, παιδί, όταν τα 
φιλοτεχνϊ». Ραρατθριςτε το 
ςχζδιο και δϊςτε ςτοιχεία για τθν 
ενδυμαςία τθσ καλόγριασ, το 
χϊρο ςτον οποίο βρίςκεται και τα 
χρϊματα που χρθςιμοποιεί ο 
ποιθτισ. ( ς.154). 

Άμεςα: ςτοιχεία για μια διαφορετικι 
καλόγρια 

3. Ροια γνωρίςματα του κινζηικου 
πολιτιςμοφ διαφαίνονται ςτο 
κείμενο; Να βρείτε πλθροφορίεσ 
για τθ κρθςκεία των Κινζηων. 

Άμεςα: ςτοιχεία πολιτιςμοφ (βεντάλια, 
ξυλοπζδιλα, υπόκλιςθ, δράκοσ) 

4. ωτιςτε τουσ παπποφδεσ και τισ 
γιαγιάδεσ ςασ να ςασ πουν τα 
κάλαντα του τόπου τουσ. Φςτερα 
ςυγκεντρϊςτε τα και φτιάξτε ζνα 
φυλλάδιο με αυτά. (ς.169). 

Ζμμεςα: κάλαντα 

5. Συηθτιςτε με το   δάςκαλό ςασ 
ποια ςτοιχεία παράδοςθσ και 
πολιτιςμοφ ζφεραν οι 
Μικραςιάτεσ ςτθν Ελλάδα.  
(ς.209). 

Άμεςα: ςτοιχεία πολιτιςμοφ από 
Μικραςιάτεσ (εμπζτικα, ςυνταγζσ 
μαγειρικισ, μουςικι, λογοτεχνία) 

6. Το ξζρετε πωσ οι τςιγγάνοι ζχουν 
καυμάςια λαϊκι παράδοςθ και 
πολφ ωραία παραμφκια και 
τραγοφδια; Να βρείτε 
πλθροφορίεσ για τθ ηωι και τα 
ζκιμά τουσ. (ς.258). 

Άμεςα: παράδοςθ τςιγγάνων 

7. Ρεριγράψτε ςε ζνα ςφντομο 
κείμενο τθ ηωι, τισ αςχολίεσ, τθν 
εμφάνιςθ κλπ μιασ ςφγχρονθσ 
μάνασ. Μπορείτε να χωριςτείτε ςε 
ομάδεσ και να βρείτε 
πλθροφορίεσ για τθ μάνα ςτθ 
λογοτεχνία, ςτθ ηωγραφικι, ςτο 
τραγοφδι, ςτθ μυκολογία, ςτθ 
λαϊκι παράδοςθ, ςτθ 
κρθςκευτικι παράδοςθ. (ς.81) 

Ζμμεςα: διάφορεσ μορφζσ τζχνθσ 

8. Να ςυγκρίνετε το νανοφριςμα του 
Ναηίμ Χικμζτ (Τοφρκοσ) με τα 
δθμοτικά νανουρίςματα τθσ 
ςελίδασ 229. (ς.89) 

Άμεςα: ςφγκριςθ νανουριςμάτων 
διαφορετικϊν χωρϊν. 

9. Γράψτε ζνα κείμενο για τθν 
ιδιαίτερθ πατρίδα ςασ. (ς.195). 

Ζμμεςα: πλθροφορίεσ για τθν ιδιαίτερθ 
πατρίδα των μακθτϊν.  

10. Μπορείτε να χωριςτείτε ςε 
ομάδεσ και να βρείτε 
πλθροφορίεσ για τθν ιςτορία του 
βιβλίου και τθσ τυπογραφίασ, για 

Άμεςα: το βιβλίο ςε άλλουσ λαοφσ 
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Γ.ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΜΕ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ ΣΥΝΕΙΣΦΟΩΝ 
1. Στον πίνακα Κριδεσ, ο Ολλανδόσ 

ηωγράφοσ Βαν Γκογκ ηωγράφιςε 
αυτά τα όμορφα λουλοφδια του 
κιπου. Ράρτε κι εςείσ χρϊματα και 
χαρτί και ηωγραφίςτε τα 
αγαπθμζνα ςασ λουλοφδια. 
Χαρίςτε τθ ηωγραφιά ςασ ςε ζνα 
πρόςωπο που πιςτεφετε κα 
ταίριαηαν τα λουλοφδια αυτά.   
(ς.19) 

Ξζνοσ ηωγράφοσ 

2. Το τραγουδάκι Τριανταφυλλάκι 
είναι του Αυςτριακοφ ςυνκζτθ 
Φραντσ Σοφμπερτ ( γραμμζνο πάνω 
ςε ςτίχουσ του μεγάλου Γερμανοφ 
ςυγγραφζα Γκαίτε). Αναηθτιςτε το, 
θχογραφιςτε το και ακοφςτε το 
ςτθν τάξθ. Εςείσ ποιο ελλθνικό 
τραγοφδι κα κζλατε να μάκετε ςτθν 
Γκζρντα και γιατί; (ς.98) 

Αυςτριακόσ ςυνκζτθσ 

3. Να βρείτε λζξεισ ι φράςεισ του 
κειμζνου που να ταιριάηουν ςτουσ 
πίνακεσ του ενουάρ: (Ραιδί που 
τρϊει φροφτο και ζνασ χωρίσ τίτλο). 
(ς.127). 

Γάλλοσ ηωγράφοσ 

4. Να διαβάςετε το παραμφκι του 
Ιρλανδοφ ςυγγραφζα Πςκαρ 
Ουάιλντ « Θ ςπουδαία ρουκζτα», 
ςτο βιβλίο του Ιςτορίεσ για παιδιά, 
ςε μετάφραςθ τθσ Άννασ 
Ραπαςταφρου. (ς.149). 

Ιρλανδόσ ςυγγραφζασ 

 

Δ. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΔΑΣΘΣ 
1. Λζγονται πολλά, και μάλιςτα  

δυςάρεςτα,  για τθν εικόνα που κα 
παρουςιάηει θ Γθ μασ ςτο άμεςο 
μζλλον. Επειδι το μζλλον αυτό 
ανικει περιςςότερο ςε ςασ, ποιεσ 
πρζπει να είναι οι ενζργειζσ ςασ, 
ϊςτε να απολαφςετε μια ευχάριςτθ 
και πιο ανκρϊπινθ ηωι; (15). 

Δράςθ για βελτίωςθ κόςμου 

2. Ρϊσ βλζπετε να αντιμετωπίηονται 
οι μετανάςτεσ ςτισ μζρεσ μασ και 

Μετανάςτεσ  

το βιβλίο ςτουσ διάφορουσ λαοφσ 
ι για τον κφκλο του βιβλίου από 
τθ ςυγγραφι μζχρι τθν 
ανάγνωςθ. (ς.122). 
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ποια γνϊμθ ζχετε για τθν 
αντιμετϊπιςθ αυτι; (ς. 56) 

3. Ρϊσ κρίνετε τθ ςυμπεριφορά τθσ 
δαςκάλασ και των ςυμμακθτϊν τθσ 
Αςτραδενισ; Εςείσ, ςτθ κζςθ τουσ, 
πϊσ κα ενεργοφςατε; (ς.119) 

Μπαίνουν ςτθ κζςθ άλλου κι 
αναλαμβάνουν δράςθ: πϊσ 
ςυμπεριφζρονται ςτον ξζνο. 

4. Απαντιςτε ςτα ερωτιματα που 
κζτει θ αφθγιτρια για τουσ 
πρόςφυγεσ  «Πρόςφυγεσ! Ποφ να 
ακουμπιςουν οι πρόςφυγεσ; Σι να 
ςκεφτοφν; Σι να ξεχάςουν; Σι να 
πράξουν; Ποφ να δουλζψουν; Πϊσ 
να ηιςουν». Σιμερα ςτθν πατρίδα 
μασ υπάρχουν και πρόςφυγεσ και 
μετανάςτεσ. Να κάνετε λόγο για τα 
προβλιματα που αντιμετωπίηουν. 
Να προτείνετε λφςεισ. (ς.209). 

Αναφζρεται ςτουσ μετανάςτεσ και 
πρόςφυγεσ τθσ χϊρασ μασ με μια 
προςζγγιςθ μεταςχθματιςμοφ, αφοφ 
καλοφνται να μπουν ςτθ κζςθ των 
μεταναςτϊν αλλά και απόφαςθσ και 
κοινωνικισ δράςθσ, αφοφ καλοφνται να 
προτείνουν λφςεισ. 

5. Τι άλλο μπορεί να είναι θ ειρινθ; 
Να γράψετε ζνα μικρό κείμενο με 
κζμα: « Σι ςθμαίνει για μζνα 
ειρινθ». (ς.243). 

Ρϊσ βιϊνεται θ ειρινθ; 

 

Ε. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΜΕ ΕΘΝΟΚΕΝΤΙΚΟ/ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1. Να χαρακτθρίςετε τθ Ναυςικά από 
τθ ςυμπεριφορά τθσ απζναντι ςτον 
Οδυςςζα, τον ξζνο δθλαδι που 
φτάνει ςτθ χϊρα τθσ 
ταλαιπωρθμζνοσ. (ς.47) 

Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ είχαν κετικι ςτάςθ 
απζναντι ςτον ξζνο. 

2. Τι πίςτευαν για τουσ ξζνουσ και 
ποιο ρόλο είχε θ φιλοξενία ςτθ ηωι 
των αρχαίων Ελλινων; Σε ποιουσ 
ςτίχουσ του αποςπάςματοσ τθσ 
Οδφςςειασ φαίνεται αυτό; (ς.47). 

Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ πίςτευαν πολφ ςτθ 
φιλοξενία, κακϊσ τθ κεωροφςαν κζλθμα 
του Δία. 

3. Στο κζμα τθσ φιλοξενίασ οι 
ςφγχρονοι Ζλλθνεσ ποια ςτάςθ 
κρατοφν; Δϊςτε κάποια 
παραδείγματα. (ς.47). 

Στάςθ ςφγχρονων Ελλινων απζναντι ςτουσ 
ξζνουσ. 

4. Γιατί ο Ρρομθκζασ αποκαλεί τθ 
φωτιά « δάςκαλο για πάςα τζχνθ 
των κνθτϊν»; Ρϊσ αλλιϊσ τθν 
αποκαλεί; (ς. 50). 

Θ φωτιά κεωρείται θ βάςθ του πολιτιςμοφ, 
για αυτό κι αποκαλείται επίςθσ «μεγάλθ 
προίκα». Ο Ρρομθκζασ πρόςφερε τα φϊτα 
του πολιτιςμοφ, τθσ επιςτιμθσ και τθσ 
τζχνθσ, ςτοιχεία οικουμενικά.  

5. Γιατί θ κλοπι τθσ φωτιάσ κεωρείται 
δίκαιθ πράξθ; (ς.50). 

Ζγινε για το καλό του ανκρϊπου 

6. Τι ςυμβολίηει θ φωτιά ςτον 
Ρρομθκζα του Αιςχφλου και ςτον 
Ρρομθκζα του Βρεττάκου; Ροια 
είναι θ αξία τθσ για τον άνκρωπο; 

Είναι αγακό, αφετθρία του πολιτιςμοφ 
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7. Τι ςυμβολίηει ο Δίασ; (ς.50). Κατάχρθςθ εξουςίασ απζναντι ςτουσ 
αδφναμουσ κι ανυπεράςπιςτουσ κνθτοφσ 

8. «Εγϊ δεν είμαι για να μοιράηομαι 
ζχκρεσ αλλά αγάπθ», λζει θ 
Αντιγόνθ, θ θρωίδα του Σοφοκλι, 
ςτθν ομϊνυμθ τραγωδία. «Αγαπϊ, 
άρα υπάρχω», γράφει ο Νικθφόροσ 
Βρεττάκοσ ςε ζνα ποίθμά του. Να 
ςυηθτιςετε ςτθν τάξθ το νόθμα των 
παραπάνω  φράςεων. (ς.161) 

Ελλθνοκεντρικά, μια κι αναφζρονται οι 
ποιθτζσ Σοφοκλισ  και Βρεττάκοσ αλλά και 
διαπολιτιςμικά, μια και προβάλλεται ζνα 
ςθμαντικό οικουμενικό ςτοιχείο, αυτό τθσ 
αγάπθσ. 

9. Ρϊσ περιγράφεται θ ςκλαβιά ςτο 
τραγοφδι; (ς. 190). 

Θ ςκλαβιά των Ελλινων από τουσ 
Τοφρκουσ περιγράφεται ωσ δυςτυχία, 
καταπάτθςθ των δικαιωμάτων των 
ανκρϊπων.  

10. Ο Ανδρζασ Κάλβοσ ζγραψε ότι θ 
ελευκερία «κζλει αρετι και 
τόλμθ». Διακζτει θ Λζνω τισ 
ιδιότθτεσ αυτζσ; Ροφ φαίνεται θ 
τόλμθ και θ αρετι τθσ; (ς.190).  

Ελλθνοκεντρικι, αφοφ αναφζρεται ςε 
θρωίδα του 1821 με διαπολιτιςμικι 
διάςταςθ, αφοφ προβάλλονται ζννοιεσ, 
όπωσ: ελευκερία, αρετι, τόλμθ. 

11. Συηθτιςτε για τθ ςυμμετοχι και τθν 
προςφορά των γυναικϊν ςτουσ 
αγϊνεσ για τθν εκνικι μασ 
ανεξαρτθςία. (ς.190). 

Συμμετοχι όλων των Ελλινων ςτθν 
προςπάκεια για εκνικι ανεξαρτθςία ( 
ιςότθτα). 

12. Ροιο τραγικό δίλθμμα βαςανίηει 
τουσ πολιορκθμζνουσ; Γνωρίηοντασ 
από τθν ιςτορία τθν ζξοδο και το 
μαρτυρικό τουσ τζλοσ, πϊσ κρίνετε 
τθν επιλογι τουσ; (ς. 193). 

Οι πολιορκθμζνοι βάηουν πάνω από όλα το 
χρζοσ προσ τθν πατρίδα. Στενοχωριοφνται 
που κα πεκάνουν, αλλά δεν μποροφν να 
ηιςουν κατακτθμζνοι και ςκλαβωμζνοι. 

13. Ροιο ιταν το όραμα του Μιαοφλθ; 
Συηθτιςτε το ςτθν τάξθ; (ς.201). 

Ελλθνοκεντρικό με διαπολιτιςμικι 
διάςταςθ ( ελεφκερθ Ελλάδα, ειρινθ, 
ευθμερία, ελευκερία ψυχισ, 
αποδεςμευμζνθσ από πάκθ και 
ελαττϊματα). 

14. Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα του 
1821 αρκετζσ φορζσ οι  Ζλλθνεσ δεν 
ιταν μονοιαςμζνοι μεταξφ τουσ. 
Στθ διχόνοια αναφζρεται και ο 
Μιαοφλθσ. Ροια είναι θ γνϊμθ ςασ; 
Αναφζρατε παραδείγματα 
ομόνοιασ από τθν ιςτορία του 
τόπου μασ. (ς.201). 

Ελλθνοκεντρικό με αναφορά ςε ζννοιεσ 
οικουμενικζσ: κεωροφςε πωσ θ εκνικι μασ 
κατάρα ιταν θ διχόνοια και θ ζλλειψθ 
ομόνοιασ. 

15. Βρείτε από τον Υμνο εισ τθν 
Ελευκερίαν του Σολωμοφ τισ 
ςχετικζσ ςτροφζσ που ο ποιθτισ 
μιλάει για τθ διχόνοια. Διαβάςτε 
και το απόςπαςμα από τα 
Απομνθμονεφματα του 
Μακρυγιάννθ ( ς. 202) και κάντε τισ 
απαραίτθτεσ ςυγκρίςεισ. (ς.201). 

Ελλάδα και διχόνοια 

16. Τι εννοεί ο Μιαοφλθσ, λζγοντασ « Ο 
αγϊνασ για το μζςα μασ». 

Αγϊνασ  για τθν απελευκζρωςθ από τουσ 
Τοφρκουσ αλλά κι αγϊνασ για τθν 
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Διατυπϊςτε με λίγα λόγια τισ 
ςκζψεισ ςασ. (ς.201). 

απελευκζρωςθ τθσ ψυχισ.  

17. Τι εννοεί ο Μακρυγιάννθσ με τθ 
φράςθ «αναλόγωσ ο κακείσ»; 
(ς.203). 

Συνεργαςία, ςυλλογικι προςπάκεια όλων 
των Ελλινων για τθν απελευκζρωςθ. 

18. Ο Σικελιανόσ γράφει ςτο ποίθμά 
του «Μακρυγιάννθσ»: «Κι όλων 
μασ το αίμα κζλει να μπει μεσ ςτα 
αυλάκι, το ίδιο χωράφι να ποτίςει, 
ςτρατθγζ μασ! Σι πια δεν είμαςτε 
ςτο «εγϊ», ωσ Εςφ μασ το’ πεσ, μα 
ςιμερον είμαςτε ςτο «εμείσ» και ασ 
μαηωχτοφμε ςε ζναν ςκοπό, αν 
κζλουμε να φκιάςουμε χωριό και 
κόςμο!». Να βρείτε τισ ομοιότθτεσ 
των δυο κειμζνων και να τισ 
ςχολιάςετε. (ς.203). 

Ομαδικι προςπάκεια όλων των Ελλινων 
για τθν επίτευξθ ενόσ ςκοποφ. 

19. Γιατί ο ςτιχουργόσ καλεί το 
Μακρυγιάννθ να αποδϊςει 
δικαιοςφνθ; (ς.205). 

Θ Ελλάδα μαίνεται από ζλλειψθ 
δικαιοςφνθσ. 

20. Αφοφ μελετιςετε το μικρό 
απόςπαςμα από τα 
Απομνθμονεφματα του 
Μακρυγιάννθ, να κρίνετε αν τελικά 
τα «ζγραψε ςωςτά» ο ςτρατθγόσ. 
(ς.205). 

Ελλθνοκεντρικι με διαπολιτιςμικι 
διάςταςθ: χρειαηόμαςτε ομοψυχία, 
ςυνεργαςία, ομόνοια προκειμζνου να 
προοδεφςουμε. Θ διχόνοια οδθγεί ςε 
τραγωδίεσ.  

21. Με ποιουσ τρόπουσ νομίηετε ότι 
μποροφμε  το «ςτραβό» να το 
κάνουμε «ίςο»; Διατυπϊςτε τισ 
ςκζψεισ ςασ ς’ ζνα ςφντομο 
κείμενο. (ς.205). 

Θ ςτραβι εικόνα τθσ Ελλάδασ μπορεί να 
αλλάξει αν οι πολίτεσ ηουν αρμονικά, 
δίκαια, αδελφωμζνοι, με αμοιβαίο 
ςεβαςμό: ελλθνοκεντρικι δραςτθριότθτα 
που ςτθρίηεται ςε βαςικζσ αρχζσ τθσ 
διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. 

22. Γιατί το όπλο δεν αποτελεί 
προςβολι ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
περίπτωςθ; (ς.212). 

Εκνοκεντρικό με οικουμενικι διάςταςθ: Το 
όπλο αποκτά άλλεσ διαςτάςεισ, κακϊσ 
αποτελεί μζςο για να υπεραςπιςτεί τθν 
πατρίδα του και να κερδίςει τθν ελευκερία 
του. Αγωνίηεται με αυτό για τθ χϊρα του, 
τθν πατρίδα του, τθν οικογζνειά του τα 
ιδανικά του, ανεκτίμθτεσ αξίεσ. 

23. Βρείτε και ςυηθτιςτε τα ςθμεία 
εκείνα όπου εκφράηει ο ςτρατιϊτθσ 
ςυναιςκιματα για τουσ δικοφσ του 
και για τον τόπο του. (ς.212) 

Αγάπθ για τθν πατρίδα, για τθ οικογζνεια, 
νοςταλγεί τθν εποχι πριν τον πόλεμο. 

24. Ο Ρζτροσ ταξιδεφει με τθ μθχανι 
του χρόνου, ςυναντά το Λευτζρθ 
ςτο κείμενο «Ο μικρόσ 
Μπουρλοτιζρθσ» και του παίρνει 
ςυνζντευξθ. Φανταςτείτε αυτι τθ 
ςυνζντευξθ και καταγράψτε τθν. 
(ς.217). 

Εκνοκεντρικό με υψθλι 
διαπολιτιςμικότθτα: μικρά παιδιά 
ςυμμετζχουν ςτον αγϊνα για τθν 
απόκτθςθ τθσ ελευκερίασ. 

25. Με ποιεσ λζξεισ ι φράςεισ Ο ελλθνικόσ λαόσ αντιδρά ςτθν καταπίεςθ 
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δθλϊνεται ςτο ποίθμα θ καταπίεςθ 
αλλά και θ αντρειοςφνθ του 
ελλθνικοφ λαοφ; (ς.222) 

με υπομονι, γενναιότθτα, κάρροσ 

26. Συηθτιςτε ςτθν τάξθ για εκείνεσ τισ 
φοβερζσ μζρεσ (του Ρολυτεχνείου). 
Να φζρετε πλθροφορίεσ και γι 
άλλεσ περιόδουσ τθσ νεότερθσ 
ιςτορίασ μασ, που θ νεολαία 
αγωνίςτθκε μα απαράμιλλο 
κάρροσ, ςφνεςθ και θρωιςμό. 
(ς.225) 

Θ εξζγερςθ του Ρολυτεχνείου είναι 
ςυνδεδεμζνθ με τθν προςπάκεια 
αποκατάςταςθσ τθσ δθμοκρατίασ. 

27. Να ακοφςετε τθ ςχετικι καςζτα με 
τα θχογραφθμζνα ντοκουμζντα 
από το ραδιοφωνικό ςτακμό του 
Ρολυτεχνείου.  (ς.225). 

Τα θχθτικά ντοκουμζντα προβάλλουν 
πανανκρϊπινα αιτιματα: ελευκερία, 
παιδεία κτλ. 

28. Αφοφ χωριςτείτε ςε ομάδεσ να 
βρείτε και άλλο πλθροφοριακό 
υλικό για τα γεγονότα του 
Ρολυτεχνείου. Να φτιάξετε αφίςεσ 
και να κάνετε ζκκεςθ 
φωτογραφίασ. (ς.225). 

Ρολυτεχνείο: διεκδίκθςθ ελευκερίασ 

29. Να πάρετε ςυνεντεφξεισ από 
ανκρϊπουσ που ζηθςαν τα 
γεγονότα τθσ εποχισ εκείνθσ ( 
φοιτθτζσ, διανοοφμενουσ, 
πολιτικοφσ, δθμοςιογράφουσ). 
(ς.225) 

Ρϊσ βίωςαν τθν εξζγερςθ οι άνκρωποι τθσ 
εποχισ εκείνθσ. 

30. Να βρείτε από το βιβλίο τθσ 
Ιςτορίασ τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ 
γεγονότα που να δείχνουν τθ 
γζννθςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ 
δθμοκρατίασ. (ς.249). 

Σφνδεςθ Ελλάδασ και δθμοκρατίασ 

ΣΤ. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΜΕ ΘΡΙΟ ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΤΙΚΟ 
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1. Ροια είναι θ κζςθ τθσ Γθσ ςτο 
ςφμπαν;  Ρϊσ ζβλεπαν οι αρχαίοι 
τθ Γθ και πϊσ εμείσ ςιμερα; ( ς. 15) 

Θ γθ αποτελεί μικρό κομμάτι του 
ςφμπαντοσ. Οι αρχαίοι κεωροφςαν πωσ 
ιταν το κζντρο του ςφμπαντοσ και 
χρθςιμοποιοφςαν για αυτιν τθ λζξθ 
«κόςμοσ», που ςθμαίνει ςτολίδι. 

2. Ροιεσ εικόνεσ του ελλθνικοφ τοπίου 
παρουςιάηονται ςτο ποίθμα; ( ς.17) 

Ελλθνικό τοπίο 

3. Να ςυγκεντρϊςετε πλθροφορίεσ 
για τθν ιςτορία και τθν πολιτιςμικι 
παράδοςθ τθσ Καςτοριάσ. (ς. 26)  

Ελλθνικι πόλθ 

4. Βρείτε φράςεισ από το κείμενο που 
να ταιριάηουν ωσ λεηάντεσ ςτον 
πίνακα του Αγ. Αςτεριάδθ ( 
Ρίνακασ: Καςτοριά. Γωνιά τθσ 
λίμνθσ) (ς.26).  

Ζλλθνασ ηωγράφοσ 

5. Τισ μζρεσ τθσ Αποκριάσ ςυναντάμε Ελλθνικά αποκριάτικα ζκιμα 
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πανάρχαιεσ παραδόςεισ και ζκιμα  
(οι τραγόμορφοι κουδουνοφόροι 
τθσ Σκφρου, τθσ Νάξου και του 
Σοχοφ τθσ Θεςςαλονίκθσ, οι 
μποφλεσ και οι γιανίτςαροι τθσ 
Νάουςασ). Συγκεντρϊςτε 
πλθροφορίεσ για αποκριάτικα 
ζκιμα κι ετοιμάςτε για αυτι τθ 
γιορτι ζνα αφιζρωμα ςτθν τάξθ. 
(ς.94). 

6. Τι κοινό ζχουν ο μφκοσ του 
κάβουρα και οι παροιμίεσ του λαοφ 
μασ « Με όποιον δάςκαλο κακίςεισ, 
τζτοια γράμματα κα μάκεισ» και 
«Δάςκαλε που δίδαςκεσ και νόμο 
δεν εκράτεισ»; ( ς.142) 

Ελλθνικόσ μφκοσ - παροιμίεσ 

7. Να βρείτε και να διθγθκείτε ςτθν 
τάξθ και άλλουσ μφκουσ του 
Αιςϊπου. ( ς.142).  

Ελλθνικόσ μφκοσ 

8. Να ςυνδυάςετε τθν παροιμιϊδθ 
φράςθ «αν δεν παινζςεισ το ςπίτι 
ςου, κα πζςει να ςε πλακϊςει» με 
τουσ δυο τελευταίουσ ςτίχουσ του 
ποιιματοσ. (ς.143). 

Ελλθνικι παροιμία 

9. Ροιο πρόςωπο τθσ ελλθνικισ 
μυκολογίασ ςασ φζρνει ςτο νου ο 
Αφγουςτοσ, όπωσ μασ τον 
παρουςιάηει ο ςυγγραφζασ και 
ποια είναι τα ςτοιχεία τθσ 
ομοιότθτάσ τουσ; (ς.158). 

Ελλθνικι μυκολογία 

10. Μπορείτε να χωριςτείτε ςε ομάδεσ 
και να βρείτε πλθροφορίεσ για τον 
τρφγο ςτθ μυκολογία, ςτθν Αρχαία 
Ελλάδα, ςτθ λαϊκι παράδοςθ, ςτθ 
ηωγραφικι, ςτθ μουςικι, ςτθ 
λογοτεχνία, ςτθν εκκλθςιαςτικι 
παράδοςθ, ςτθ ςφγχρονθ εποχι. 
(ς.158). 

Τρφγοσ και παράδοςθ 

11. Ραρατθριςτε τουσ πίνακεσ του 
Θεόφιλου ( Βάκχοσ) και του 
Αςτεριάδθ ( Τρφγοσ. Δυο γυναίκεσ). 
Φςτερα  γράψτε μια μικρι ιςτορία 
με ςχετικό κζμα και διθγθκείτε τθν. 
(ς. 158). 

Τρφγοσ και τζχνθ 

12. Ροια παραδοςιακά ςτοιχεία 
αναφζρονται ςτα Μοραϊτικα 
κάλαντα; (ς.169). 

Ραραδοςιακά κάλαντα 

13. Συγκεντρϊςτε παραδοςιακά 
κάλαντα από διάφορεσ περιοχζσ 
τθσ Ελλάδασ και απαγγείλετε ι 
τραγουδιςτε  τα ςτθ γιορτι τθσ 

Ραραδοςιακά ελλθνικά κάλαντα 
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τάξθσ ι του ςχολείου ςασ. (ς.169). 

14. Μπορείτε να ςυγκεντρϊςετε 
πλθροφορίεσ για παςχαλινά ζκιμα 
από λαογραφικά περιοδικά και 
βιβλία ι από διθγιςεισ 
μεγαλφτερων ανκρϊπων. (ς.177). 

Ραςχαλινά ζκιμα 

15. Συνταγι για παραδοςιακά 
κουλουράκια. (ς.177). 

Ελλθνικι παραδοςιακι ςυνταγι 

16. Ο ςυνκζτθσ Μάνοσ Χατηιδάκισ ζχει 
μελοποιιςει διάφορα 
λιανοτράγουδα ςτο δίςκο του Ο 
μεγάλοσ ερωτικόσ. Ακοφςτε μερικά 
από αυτά ςτθν τάξθ και ςυηθτιςτε 
για τα ςυναιςκιματα που ςασ 
προκάλεςαν. (ς.233). 

Ελλθνικά λιανοτράγουδα κι Ζλλθνασ 
ςυνκζτθσ 

17. Να βρείτε και να διαβάςετε ι να 
ηθτιςετε να ςασ αφθγθκοφν τθν 
ιςτορία που μασ παραδίδει ο 
αρχαίοσ ιςτορικόσ Θρόδοτοσ για το 
βαςιλιά τθσ Φρυγίασ Μίδα, ςτον 
οποίο ο κεόσ Απόλλωνασ ζδωςε 
αυτιά γαϊδάρου. (ς.234). 

Ελλθνικι μυκολογία 

18. Να αποδϊςετε με ηωγραφιζσ 
πρόςωπα ι ςκθνζσ του μφκου τθσ 
αρπαγισ τθσ Ευρϊπθσ. (ς.247) 

Ελλθνικι μυκολογία 

19. Να βρείτε πλθροφορίεσ για τθ 
Γιγαντομαχία και τα άλλα τζρατα 
τθσ ελλθνικισ μυκολογίασ που 
αναφζρονται προσ το τζλοσ του 
κειμζνου (Κζρβερο, Χίμαιρα, 
Σφίγγα τθσ Θιβασ, Λιοντάρι τθσ 
Νεμζασ ). (ς.264). 

Ελλθνικι μυκολογία 

20. Ροιεσ ςκθνζσ από τθν ελλθνικι 
ιςτορία, τθ μυκολογία ι τθν ποίθςθ 
κυμίηουν οι εικόνεσ με τα δελφίνια 
και το καράβι που πζραςε πάνω 
από τα δζντρα; (ς.267). 

Ελλθνικι μυκολογία 

21. Ροια είναι εκείνα τα ςτοιχεία που 
δείχνουν ότι κατάλαβε ο ξζνοσ ότι 
είναι ςε γνϊριμο ελλθνικό τοπίο; 
(ς.196). 

Ελλθνικά ςτοιχεία: γαλάηια κάλαςςα, 
ελιζσ, άπλετο φωσ 

 

Η. ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΤΙΚΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 
1. Ροια ςυναιςκιματα γεννά ςτθν 

ψυχι του ςυγγραφζα θ κζα τθσ 
πολιτείασ και τθσ λίμνθσ τθσ;  Να 
εντοπίςετε λζξεισ ι φράςεισ του 
κειμζνου, που να δθλϊνουν τθν 
ψυχικι του υγεία. (ς.26). 

Αγάπθ για πατρίδα 

2. Ρϊσ νιϊκει ο ξζνοσ του δθμοτικοφ Νοςταλγία για τθν πατρίδα. Στθν ξενιτιά ηει 
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τραγουδιοφ και γιατί; (ς.56) με πόνο και πικρία. 

3. Ρϊσ φανταηόταν ο λαόσ το Διγενι; 
Γιατί του ζπλακε μφκουσ και 
τραγοφδια; (ς.186). 

Ζλλθνασ ιρωασ 

4. Ζχουν γραφτεί δθμοτικά τραγοφδια 
(ακριτικά), αλλά και ςφγχρονα 
ποιιματα, με κζμα το Διγενι 
Ακρίτα και τα κατορκϊματά του. 
Συγκεντρϊςτε πλθροφορίεσ και 
διαβάςτε τεσ ςτθν τάξθ. (ς.186). 

Κατορκϊματα Διγενι 

5. Να ςυγκεντρϊςετε πλθροφορίεσ 
και να ςυηθτιςετε ςτθν τάξθ για 
τθν ιςτορία του Μυςτρά. (ς.189). 

Ιςτορικι και πολιτιςμικι αξία Μυςτρά 

6. Ροια ςυναιςκιματα προκαλεί θ 
περιδιάβαςθ ςτθ βυηαντινι 
πολιτεία του Μυςτρά; (ς.189). 

Θαυμαςμόσ για το μεγαλείο που κάποτε 
τθν χαρακτιριηε. 

7. Ροιο είναι το νόθμα των ςτίχων: 
«Σι λζτε, μωρ’ Παλιότουρκοι και 
ςεισ παλιοηαγάρια; Εγϊ είμαι θ 
Λζνω Μπότςαρθ, θ αδερφι του 
Γιάννθ και ηωντανι δεν πιάνουμαι 
εισ των Σοφρκων τα χζρια». (ς.190) 

Αρνθτικι αναφορά ςτουσ Τοφρκουσ. 
Ρροτιμά το κάνατο από τθ ςκλαβιά. 

8. Τι είναι αυτό που δζνει τόςο 
ςφιχτά τον ποιθτι με το νθςί του; 
(ς. 196) 

Αγάπθ για τθν πατρίδα: «Ασ μθ μου δϊςει 
θ μοίρα μου εισ ξζνθν γθν τον τάφον» 

9. Μια βαςικι ιδζα που υπάρχει ςτο 
ζργο του Σικελιανοφ είναι θ 
ςυνζχεια του ελλθνιςμοφ από τθν 
αρχαία εποχι ωσ τθ ςφγχρονθ. Με 
ποιο τρόπο αυτό το πετυχαίνει ςτο 
ποίθμα; (ς.196). 

Ελλθνιςμόσ  

10. Ροιεσ εικόνεσ του κειμζνου 
δείχνουν τισ περιπζτειεσ των 
Ελλινων τθσ Μικραςίασ; (ς.209). 

Διωγμόσ Ελλινων από Τοφρκουσ 

11. Με αφορμι όςα περιγράφονται 
ςτο κείμενο να περιγράψετε: α) τθν 
εξωτερικι εμφάνιςθ και β) τα 
ςυναιςκιματα των Ελλινων 
ςτρατιωτϊν. (ς.214). 

Μελανά χρϊματα. Συναιςκιματα πανικοφ, 
φόβο, αναςφάλειασ, αμθχανίασ, αγωνίασ, 
ςφγχυςθσ 

12. Ρϊσ  χαρακτθρίηετε τθν «αλλόκοτθ 
λιτανεία» των ανκρϊπων; Να τθ 
ςυγκρίνετε με τθ μακθτικι 
παρζλαςθ που ανακυμάται ο 
Ρζτροσ και να διαπιςτϊςετε τισ 
διαφορζσ τουσ. (ς.217). 

Ραρζλαςθ πειναςμζνων ανκρϊπων / 
παρζλαςθ παιδιϊν με ςυνκιματα: Ηιτω θ 
πατρίδα. 

13. Να ςχολιάςετε τθ φράςθ: « Για τον 
αρχθγό δεν τον ζνοιαηε και τόςο, 
μα δεν ανεχότανε να κοροϊδεφουν 
τθν ΠΑΣΡΛΔΑ». (ς.217) 

Ρατρίδα  

14. Να ςχολιάςετε το ςτίχο: « Μικρόσ 
λαόσ και πολεμά δίχωσ ςπακιά και 

Θ Ελλάδα ζχει πολλζσ φορζσ αντιμετωπίςει 
εχκρό που υπερείχε αρικμθτικά. 
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βόλια». Ροιεσ ιςτορικζσ ςτιγμζσ του 
ελλθνιςμοφ ςασ κυμίηει; (ς.222). 

15. Με ποιεσ λζξεισ ι φράςεισ 
δθλϊνεται ςτο ποίθμα θ καταπίεςθ 
αλλά και θ αντρειοςφνθ του 
ελλθνικοφ λαοφ; (ς.222) 

Ελλάδα 

16. Το ποίθμα «Λαόσ» ζχει 
μελοποιθκεί από το Μίκθ 
Θεοδωράκθ. Να βρείτε και να 
ακοφςετε ςτθν τάξθ τθ μελοποίθςι 
του. Τι ςυναιςκιματα ςασ 
δθμιουργεί; (ς.222). 

Ελλθνικόσ λαόσ 

17. Να βρείτε πλθροφορίεσ για τθν 
κλοπι των μαρμάρων του 
Ραρκενϊνα και να ςυηθτιςετε ςτθν 
τάξθ το κζμα τθσ επιςτροφισ τουσ 
ςτθν Ελλάδα. Αν κζλετε, μπορείτε 
να οργανϊςετε ομάδεσ εργαςίασ, 
οι οποίεσ κα ςυγκεντρϊςουν υλικό 
για το κζμα αυτό. Στθ ςυνζχεια 
κάκε ομάδα κα παρουςιάςει τα 
πορίςματά τθσ ςτθν τάξθ. (ς.239) 

Κλοπι ελλθνικϊν αγαλμάτων (πολιτιςμόσ) 

 

Στο 3ο  τεφχοσ υπάρχουν ςυνολικά 320 δραςτθριότθτεσ. Στθν προςπάκειά μασ να 

κατθγοριοποιθκοφν, προζκυψαν τα εξισ: 

1. Δραςτθριότθτεσ υψθλισ διαπολιτιςμικότθτασ: 50  

2. Δραςτθριότθτεσ προςκετικισ διαπολιτιςμικότθτασ: 10 

3.  Δραςτθριότθτεσ με προςζγγιςθ ςυνειςφορϊν: 4 

4. Δραςτθριότθτεσ με προςζγγιςθ απόφαςθσ και κοινωνικισ δράςθσ: 5 

5. Δραςτθριότθτεσ με εκνοκεντρικό / διαπολιτιςμικό περιεχόμενο: 30 

6. Δραςτθριότθτεσ με ιπιο ελλθνοκεντρικό περιεχόμενο:21 

7. Δραςτθριότθτεσ με εκνοκεντρικό περιεχόμενο: 17 
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4.8. Παρουςίαςη αποτελεςμάτων – Επανεξέταςη του ςυςτήματοσ 

κατηγοριών βάςει τησ θεωρίασ και του υλικού. 

Α. ΠΟΟΣΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΑ 3 ΣΕΤΧΗ 

1. Στα δφο πρϊτα τεφχθ απαντϊνται και οι 5 κατθγορίεσ κειμζνων: υψθλισ 

διαπολιτιςμικότθτασ, προςκετικισ προςζγγιςθσ, εκνοκεντρικοφ/ 

διαπολιτιςμικοφ περιεχομζνου, ιπιου ελλθνοκεντρικοφ περιεχομζνου, 

ελλθνοκεντρικοφ περιεχομζνου. Στο τρίτο τεφχοσ απουςιάηει θ κατθγορία 

τθσ «προςκετικισ προςζγγιςθσ». 

2. Και ςτα τρία τεφχθ παρατθροφμε πωσ τθ μεγαλφτερθ αντιπροςϊπευςθ 

ζχουν τα κείμενα υψθλισ διαπολιτιςμικότθτασ. Τα αντίςτοιχα ποςοςτά 

είναι: 38,70% (1ο ), 28,80% (2ο ) και 34,40% (3ο). 

3. Τα ποςοςτά τθσ  προςκετικισ προςζγγιςθσ είναι πολφ χαμθλά ςτα δφο 

πρϊτα τεφχθ: 3,22% (1ο) / 1,69% (2ο) , ενϊ ςτο 3ο δεν υπάρχουν κακόλου 

κείμενα αυτισ τθσ κατθγορίασ.  

4. Τα κείμενα με ελλθνοκεντρικό/διαπολιτιςμικό  περιεχόμενο απαντϊνται ςε 

μζτριο επίπεδο (12,90%) ςτο 1ο τεφχοσ και ςε υψθλό ςτα άλλα δφο:  20,33% 

(2ο τεφχοσ) και 25,80% (3ο τεφχοσ).    

5. Τα ποςοςτά των κειμζνων με ιπιο ελλθνοκεντρικό περιεχόμενο είναι 

παρόμοια και μζτρια και ςτα 3 τεφχθ: 8,06%/ 8,47%/ και 5,37%. 

6. Τα ποςοςτά των ελλθνοκεντρικϊν κειμζνων είναι πολφ χαμθλά ςτο 1ο τεφχοσ 

(1,61%) και μζτρια ςτα άλλα δφο: 8,47% και 7,52%. 
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ΡΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ 3 ΤΕΥΧΘ 

ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 1Ο ΤΕΥΧΟΣ 2Ο ΤΕΥΧΟΣ 3Ο ΤΕΥΧΟΣ 
ΤΨΘΛΘ 38,70% 28,80% 34,40% 
ΠΡΟΚΕΣΛΚΘ 3,22% 1,69% - 
ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΣΡΛΚΘ/ 
ΔΛΑΠΟΛΛΣΛΜΛΚΘ 

12,90% 20,33% 25,80% 

ΘΠΛΑ 
ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΣΡΛΚΑ 

8,06% 8,47% 5,37% 

ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΣΡΛΚΑ 1,61% 8,47% 7,52% 

  

Β. ΠΟΟΣΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ  ΚΑΙ ΣΑ ΣΡΙΑ ΣΕΤΧΗ 

1. Τα μεγαλφτερα ποςοςτά, τα οποία είναι παρόμοια, παρατθροφνται ςτθν 

κατθγορία υψθλι διαπολιτιςμικότθτα: 17,85% (1ο), 15,54% (2ο) και 15,62% (3ο).  

2. Θ προςκετικι προςζγγιςθ παρουςιάηει το μεγαλφτερο ποςοςτό ςτο 1ο τεφχοσ 

(9,52%), ενϊ ςτα άλλα δφο τεφχθ είναι 5,69% (2ο) και 3,12% (3ο). Στο 3ο τεφχοσ 

απουςιάηουν τα κείμενα προςκετικισ προςζγγιςθσ και οι αντίςτοιχεσ 

δραςτθριότθτεσ απαντϊνται ςε πολφ μικρό ποςοςτό. Στα 2 πρϊτα τεφχθ οι 

δραςτθριότθτεσ προςκετικισ προςζγγιςθσ παρουςιάηουν μεγαλφτερα ποςοςτά από 

τα αντίςτοιχα των κειμζνων προςκετικισ προςζγγιςθσ. Οι δραςτθριότθτεσ 

προςκετικισ προςζγγιςθσ ζχουν κατθγοριοποιθκεί ςε άμεςεσ και ζμμεςεσ. Στο 1ο 

τεφχοσ, ςτο ςφνολο των 16 ςχετικϊν δραςτθριοτιτων οι 4 είναι άμεςεσ ( ποςοςτό 

25%) και 12 (75%) ζμμεςεσ.  Στο 2ο τεφχοσ οι άμεςεσ εμφανίηονται ςε ποςοςτό 

27,27% και οι ζμμεςεσ ςε ποςοςτό 72,72%. Στο 3ο τεφχοσ οι άμεςεσ απαντϊνται ςε 

ποςοςτό 70% και οι ζμμεςεσ ςε ποςοςτό 30%. Ενϊ, δθλαδι, ςτα δφο πρϊτα τεφχθ 

κυριαρχοφν οι ζμμεςεσ, ςτο τρίτο ςυμβαίνει το αντίκετο. Οι άμεςεσ παραπζμπουν 

τα παιδιά πιο εφκολα ςτθν αναηιτθςθ/εντοπιςμό πλθροφοριϊν και ςτοιχείων που 

αφοροφν άλλουσ πολιτιςμοφσ/λαοφσ.  

3. Θ προςζγγιςθ ςυνειςφορϊν απαντάται ςε πολφ χαμθλά επίπεδα και ςτα 3 τεφχθ: 

2,38% / 0,51% / 1,25%. 

4. Θ προςζγγιςθ απόφαςθσ και κοινωνικισ δράςθσ , παρόλο που κεωρείται πολφ 

ςθμαντικι προςζγγιςθ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, απαντάται ςε πολφ 

χαμθλά ποςοςτά και ςτα 3 τεφχθ: 1,19% / 2,59% / 1,56%.  

5. Οι δραςτθριότθτεσ με περιεχόμενο ελλθνοκεντρικό / διαπολιτιςμικό 

παρουςιάηουν χαμθλό ποςοςτό ςτο 1ο τεφχοσ (4,16%) και υψθλότερα αλλά και 

παρόμοια ςτο 2ο και 3ο τεφχοσ: 10,36% και 9,37% αντίςτοιχα. Το ίδιο ςυμβαίνει και 

ςτθν αντίςτοιχθ κατθγορία κειμζνων.  
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6. Οι δραςτθριότθτεσ με ιπιο ελλθνοκεντρικό περιεχόμενο εμφανίηονται ςε πολφ 

μεγάλο ποςοςτό ςτο 1ο τεφχοσ (19,04%)  και ςε αρκετά χαμθλότερα ποςοςτά ςτα 

άλλα  δφο τεφχθ: 6,73% και 6,56%. Τα αντίςτοιχα ποςοςτά ςτα κείμενα είναι πολφ 

χαμθλότερα για το 1ο τεφχοσ και παρόμοια για τα άλλα δφο.  

7. Οι δραςτθριότθτεσ με ελλθνοκεντρικό περιεχόμενο εμφανίηονται ςε πολφ μικρό 

ποςοςτό ςτο 1ο τεφχοσ (1,78%), όπωσ ςυμβαίνει και με τθν αντίςτοιχθ κατθγορία 

κειμζνων. Τα ποςοςτά ςτα άλλα δφο τεφχθ είναι λίγο υψθλότερα ( 4,66% και 

5,31%). Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ τα ποςοςτά είναι παρόμοια με αυτά των 

κειμζνων.  

ΡΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ 3 
ΤΕΥΧΘ 

ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 1Ο ΤΕΥΧΟΣ 2Ο ΤΕΥΧΟΣ 3Ο ΤΕΥΧΟΣ 
ΤΨΘΛΘ 17,85% 15,54% 15,62 
ΠΡΟΚΕΣΛΚΘ 9,52% 5,69% 3,12 
ΤΝΕΛΦΟΡΩΝ 2,38% 0,51% 1,25 
ΑΠΟΦΑΘ ΚΑΛ 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ 
ΔΡΑΘ 

1,19% 2,59% 1,56 

ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΣΡΛΚΟ/ 
ΔΛΑΠΟΛΛΣΛΜΛΚΟ 

4,16% 10,36% 9,37 

ΘΠΛΟ 
ΕΛΛΘΝΟΚΟΕΝΣΡΛΚΟ 

19,04 6,73% 6,56 

ΕΛΛΘΝΟΚΕΝΣΡΛΚΟ 1,78 4,66% 5,31 

 

 

4.9. Ερμηνεία των δεδομένων ςτην κατεύθυνςη των βαςικών 

ερωτημάτων 

Από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων εντφπωςθ προκαλεί το γεγονόσ πωσ τόςο ςτα 

κείμενα όςο και ςτισ δραςτθριότθτεσ κυριαρχοφν τα ςτοιχεία υψθλισ 

διαπολιτιςμικότθτασ, που ουςιαςτικά αφοροφν ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα. Ο 

πλουραλιςμόσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ και θ  δθμογραφικι επιταγι είναι από τουσ  

πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ που κακοδθγοφν τισ μεταβολζσ ςτα ςχολικά βιβλία. 

Και θ ανάγκθ για μεταβολι ζχει αναμφιςβιτθτα επθρεάςει τουσ ςυγγραφείσ των 

ανκολογίων. Αυτό δείχνει πωσ δε λειτοφργθςαν εγκλωβιςμζνοι από τον 

εκνοκεντρικό και μονοπολιτιςμικό τρόπο ςκζψθσ, αλλά κατάφεραν και ξεπζραςαν 

τον εκνοκεντριςμό, κάτι που δεν είναι εφκολο, αφοφ ο ίδιοσ ο επιςτιμονασ  

καλείται να αναλφςει μια κοινωνικι κατάςταςθ, τθσ οποίασ αποτελεί αναπόςπαςτο 

κομμάτι (Δαμανάκθσ,  1997).  



141 
 

Δεν είναι τυχαίο, επιπλζον, το γεγονόσ πωσ τα περιςςότερα κείμενα είναι 

ςφγχρονων ςυγγραφζων, κακζνασ από τουσ οποίουσ ζχει παραγάγει ςθμαντικό 

ζργο ςχετικά με τα ςφγχρονα κοινωνικά προβλιματα. Άλλωςτε, ςφμφωνα και με τα 

νζα ΑΡΣ και ΔΕΡΡΣ και τα Βιβλία Δαςκάλου, όλοι οι μακθτζσ πρζπει να 

ευαιςκθτοποιθκοφν απζναντι ςτα ςφγχρονα κοινωνικά προβλιματα. Με αυτόν τον 

τρόπο οι εκπαιδευόμενοι κα οδθγθκοφν ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ, που «ςυνιςτά μια 

διεργαςία με τθν οποία οι άνκρωποι, επιταχφνουν μια βακφτερθ κατανόθςθ τθσ 

κοινωνικοπολιτιςμικισ πραγματικότθτασ που διαμορφϊνει τόςο τθ ηωι τουσ όςο και 

τθν ικανότθτά τουσ να μεταςχθματίςουν αυτι τθν πραγματικότθτα» ( Κόκκοσ, 

2005α: 57). 

Ο  Paul Zec κεωρεί πωσ θ επιλογι τθσ διδακτζασ φλθσ, ςτο πλαίςιο μιασ 

καλϊσ εννοοφμενθσ πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ, κα πρζπει να γίνεται με κακαρά 

κυρίωσ παιδαγωγικά κριτιρια και λιγότερο με βάςθ τθν κουλτοφρα ςτθν οποία 

ανικουν οι μακθτζσ. Οφείλει πάντα μζςα από τισ ιδιαίτερεσ εκφράςεισ τθσ 

κουλτοφρασ να αναδεικνφει τι είναι αυτό που ςυγκροτεί τθν ουςιαςτικι κοινι 

ανκρϊπινθ ιδιότθτα και να εκτιμά το επιμζρουσ με μζτρο το κακολικό. Κα πρζπει, 

δθλαδι,  να δοκεί ζμφαςθ ςτισ πιο βακιζσ, ςτακερζσ και αδιαμφιςβιτθτεσ 

εκφράςεισ τθσ ανκρϊπινθσ κουλτοφρασ (Forquin, 2004 ). Πταν τα ςχολικά εγχειρίδια 

διαπνζονται από πνεφμα αμοιβαιότθτασ και ιςότθτασ και προωκοφν τισ 

πανανκρϊπινεσ – οικουμενικζσ αξίεσ τθσ δθμοκρατίασ, τθσ ελευκερίασ, τθσ 

ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ, τότε μποροφν να  ςυμβάλλουν ςτθ διαπολιτιςμικι 

επικοινωνία και τισ ανταλλαγζσ, ςτθν άμβλυνςθ των διαφορϊν μεταξφ των χωρϊν, 

ςτθν ανακεϊρθςθ των ςτάςεων και των προκαταλιψεων, που χρόνια τϊρα 

οδθγοφν ςε ςυγκροφςεισ και διαιωνίηουν τα ςφάλματα του παρελκόντοσ (Ραπάσ, 

1990). Άλλωςτε, θ εμμονι ςε μια μονοπολιτιςμικι εκπαίδευςθ ςτερεί και περιορίηει 

τον ορίηοντα όλων των παιδιϊν τόςο τθσ πλειονότθτασ όςο και τθσ μειονότθτασ. Τα 

παιδιά πρζπει να μάκουν να αναγνωρίηουν κεμελιϊδεισ ομοιότθτεσ ανάμεςα ςε 

όλα τα ανκρϊπινα πλάςματα.  

Τα ςτοιχεία προςκετικισ προςζγγιςθσ είναι αντιπροςωπευτικά λίγων λαϊν, 

κυρίωσ δυτικοευρωπαϊκϊν. Δεν περιγράφουν άτομα από πολλοφσ διαφορετικοφσ 

πολιτιςμοφσ, κρθςκείεσ, κοινωνικζσ τάξεισ ι φυλετικζσ ομάδεσ παρά μόνο ςε 

περιοριςμζνθ κλίμακα. Χαρακτθριςτικό είναι πωσ δε γίνεται καμιά αναφορά ςτον 

αλβανικό πολιτιςμό, παρά το γεγονόσ πωσ θ πλειοψθφία των αλλοδαπϊν μακθτϊν 

είναι από τθν Αλβανία, κάτι που επθρεάηει αρνθτικά, πρωτίςτωσ, τα παιδιά που 

προζρχονται από αυτι τθ χϊρα. Ζνα Αναλυτικό  Ρρόγραμμα που περιλαμβάνει 

μόνο τθ γνϊςθ, τισ εμπειρίεσ και τα κατορκϊματα ςυγκεκριμζνων λαϊν, 

αποκλείοντασ πολλϊν άλλων, είναι ζνα προκατειλθμμζνο Α.Ρ. Θ μερολθψία ςτο 

ςχολικό πρόγραμμα ςπάνια είναι εςκεμμζνθ, αλλά είναι άδικθ. Είναι ςυνικωσ το 

αποτζλεςμα μιασ ςυγκεκριμζνθσ κοςμοκεωρίασ αυτϊν που το καταρτίηουν. Οι 

περιςςότεροι που το ζχουν αναλάβει είναι παραδοςιακά μζλθ τθσ κυρίαρχθσ 
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κουλτοφρασ. Μπορεί να ζχει αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτα παιδιά. Ανάμεςά τουσ 

ςυμπεριλαμβάνονται θ διαιϊνιςθ των πολιτιςμικϊν ςτερεοτφπων και οι χαμθλζσ 

ςχολικζσ επιδόςεισ μακθτϊν που ανικουν ςε ομάδεσ μειονότθτασ. Σφμφωνα με 

τουσ Massey (1991) & Banks (1993), όλα τα παιδιά χρειάηονται ευκαιρίεσ να 

αναπτφξουν ιςορροπθμζνεσ και μθ ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ για τθ δικι τουσ 

φυλετικι και πολιτιςμικι ομάδα και για τουσ ανκρϊπουσ άλλων πολιτιςτικϊν και 

φυλετικϊν καταβολϊν –είτε το ςχολείο εξυπθρετεί ζναν ποικίλο πλθκυςμό είτε το 

παρακολουκοφν κυρίωσ παιδιά τθσ κυρίαρχθσ κοινότθτασ (Coelho, 2007: 486). 

Επιπλζον, θ  διαπολιτιςμικότθτα ιςοδυναμεί με τθ διαρκι αναηιτθςθ του άλλου, 

του ξζνου αλλά και με τθ ςυνζνωςθ πολιτιςμικϊν ςυνδυαςμϊν. Θ ανάγνωςθ τθσ 

παγκόςμιασ λογοτεχνίασ αποτελεί μια διαπολιτιςμικι πράξθ κακϊσ επίςθσ  και θ 

μετάφραςθ τθσ ξζνθσ λογοτεχνίασ, αφοφ αποτυπϊνονται γλωςςικά ςτοιχεία και 

χαρακτθριςτικά άλλων πολιτιςμϊν και κοινωνιϊν ςε μια άλλθ γλϊςςα με 

διαφορετικό πολιτιςμικό φορτίο. Ο μικρόκοςμοσ τθσ εκνικισ λογοτεχνίασ γίνεται με 

τθ μεςολάβθςθ τθσ μετάφραςθσ παγκόςμιοσ. Θ αποδοχι τθσ λογοτεχνικισ 

ποικιλομορφίασ βάηει τα κεμζλια για τθν αποδοχι τθσ ετερότθτασ του άλλου 

(Ριςςαλίδθσ, 2005). Τα ςτοιχεία αυτά προςτίκενται από τθ μια μεριά για να 

γνωριςτοφν τα παιδιά τθσ κυρίαρχθσ ομάδασ με το διαφορετικό και να αναπτφξουν 

αιςκιματα κατανόθςθσ και ανοχισ απζναντι ςτο διαφορετικό και από τθν άλλθ για 

να αναπτφξουν τα παιδιά γλωςςικϊν και πολιτιςμικϊν μειονοτιτων αιςκιματα 

υπερθφάνειασ και αυτοεκτίμθςθσ.  

Επιπλζον, ζρευνεσ των Lucas, Henze & Donato (1990)  ζδειξαν τθ κετικι 

ςυνάφεια που υπάρχει μεταξφ ςχολικισ επιτυχίασ και απόδοςθσ υψθλισ αξίασ ςτισ 

γλϊςςεσ και τουσ πολιτιςμοφσ των ξζνων μακθτϊν. Πταν αναγνωρίηονται και 

προβάλλονται ξζνα πολιτιςμικά ςτοιχεία, τότε « μεταδίδεται ςτουσ μακθτζσ ζνα 

μινυμα υψθλϊν εκπαιδευτικϊν προςδοκιϊν» (Cummins, 2005: 213). Πμωσ, μζςα 

από τισ ζμμεςεσ δραςτθριότθτεσ όλοι οι αλλοδαποί μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να 

παρουςιάςουν δικά τουσ πολιτιςμικά ςτοιχεία, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει πωσ μόνο θ 

περιςταςιακι ειςαγωγι ςτο «κανονικό» πρόγραμμα ςτοιχείων φολκλορικοφ τφπου, 

τραγοφδια, χοροί, ςυνταγζσ κ.α. ταυτίηεται με τισ αρχζσ και τθ φιλοςοφία τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ.  

Οι δραςτθριότθτεσ προςζγγιςθσ ςυνειςφορϊν, που μαηί με τισ 

δραςτθριότθτεσ προςκετικισ προςζγγιςθσ αποτελοφν τθν τουριςτικι διάςταςθ τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, είναι πολφ περιοριςμζνεσ. Κυρίωσ αφοροφν χϊρεσ 

τθσ ωςίασ, τθσ Αυςτρίασ, τθσ Γαλλίασ και δεν υπάρχει καμιά αντιπροςϊπευςθ για  

άλλουσ λαοφσ (Αλβανοί, Ρολωνζηοι κτλ), πολλοί από τουσ οποίουσ ηουν ςτθ χϊρα 

μασ. Κάτι τζτοιο δε ςυνάδει με τισ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ περί 

ιςοτιμίασ όλων των πολιτιςμϊν ςτον εκπαιδευτικό χϊρο.  
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Αναφορικά με τθν προςζγγιςθ απόφαςθσ και κοινωνικισ δράςθσ, θ οποία 

αποτελεί  βαςικι και ουςιαςτικι κατθγορία τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, 

παρουςιάηεται ςε πολφ χαμθλι ςυχνότθτα. Δραςτθριότθτεσ τζτοιου τφπου 

προάγουν τθν κριτικι ςκζψθ και τθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν, αναπτφςςουν 

τθν πρωτοβουλία και τθν αυτενζργεια, αναπτφςςουν ικανότθτεσ να αλλθλεπιδροφν 

αποτελεςματικά ςε διαπολιτιςμικά περιβάλλοντα, να ςκζφτονται κριτικά για τθν 

κοινωνία μζςα ςτθν οποία ηουν και να εμπλζκονται ςε κοινωνικι δράςθ, ϊςτε να 

αμφιςβθτοφν και να αλλάηουν τθν αδικία κάκε μορφισ (Coelho, 2007).  

Επιπλζον, με μια τζτοια προςζγγιςθ γίνεται ςυμπερίλθψθ πολλαπλϊν 

αντιλιψεων πάνω ςε ςυγκεκριμζνα κζματα, ακοφγονται πολλζσ διαφορετικζσ 

απόψεισ, που δεν είναι κατευκυνόμενεσ και κακοδθγοφμενεσ. Το Curriculum 2005 

ςτθ μετα- απαρτχάιντ Νότιο Αφρικι αναφζρει πωσ : « το κριτικό πνεφμα, θ λογικι 

ςκζψθ και θ μεγαλφτερθ κατανόθςθ κα υπερνικιςουν με επιτυχία τα ςτερεότυπα 

τθσ κοινωνικισ τάξθσ, τθσ φυλισ και του φφλου» ( Στενοφ, 1998 :160). Πταν 

ενιςχφεται θ αυτόνομθ κρίςθ του παιδιοφ, τότε προάγονται και οι κεμελιϊδεισ 

δθμοκρατικζσ αρχζσ και αξίεσ (Μπάλιασ, 2004). 

Τα κείμενα και οι δραςτθριότθτεσ με ταυτόχρονα διαπολιτιςμικό και 

εκνοκεντρικό περιεχόμενο παρουςιάηουν υψθλά ποςοςτά, ιδίωσ  ςτισ μεγάλεσ 

τάξεισ (Γ, Δ, Ε, ΣΤ), ενϊ τα κείμενα/ δραςτθριότθτεσ  με ελλθνοκεντρικό περιεχόμενο 

παρουςιάηουν πολφ χαμθλότερα ποςοςτά. Αυτό δείχνει πωσ ςτόχοσ των 

ςυγγραφζων δεν είναι αποκλειςτικά θ προβολι τθσ ελλθνικισ/ εκνικισ ταυτότθτασ, 

όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε με το πζραςμα των αιϊνων.  Άλλωςτε, θ κυριαρχία 

τζτοιων ςτοιχείων ςτα ςχολικά εγχειρίδια και τα Α.Ρ.  προςφζρουν δομικζσ και 

πολιτιςμικζσ προχποκζςεισ για τθ διατιρθςθ και διαιϊνιςθ των προκαταλιψεων. 

Φανερά ι άδθλα, μεταφζρονται ςτερεότυπα και προκαταλιψεισ και πρακτικζσ 

διάκριςθσ μζςα ςτθν εκπαίδευςθ.  Θ ςφγχρονθ εκπαίδευςθ δεν προςανατολίηεται 

ςτθν απόκτθςθ γενικϊν αποςπαςματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςκζψθσ οφτε 

περιςτρζφεται γφρω από ζννοιεσ ςχετικζσ με τον εκνοκεντριςμό και το ςκοπό τθσ 

ευθμερίασ του εκνικοφ κράτουσ, αλλά ουςιαςτικά προσ τθ δθμιουργία του 

παγκόςμιου πολίτθ (Μαυρομάτθ, 2009). 

Τα εκνοκεντρικά ςτοιχεία εμφανίηονται κυρίωσ ςε κείμενα που αφοροφν τθν 

ελλθνικι ιςτορία , ςε κείμενα  που αντανακλοφν και το χρόνο κατά τον οποίο ζχουν 

γραφτεί. Ο Ξωχζλλθσ υποςτθρίηει πωσ θ εικόνα του άλλου κακορίηεται ςε μεγάλο 

βακμό τόςο από το ιςτορικό παρελκόν όςο και από τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ και 

προτεραιότθτεσ ςτθν εξωτερικι πολιτικι και ςτο πεδίο των διπλωματικϊν ςχζςεων 

που αναπτφςςονται μεταξφ των χωρϊν ( Ξωχζλλθσ, 2000). 

Θ φπαρξθ αυτϊν των κειμζνων κρίνεται απαραίτθτθ, βαςικό ςθμείο αναφοράσ 

ςτα Α.Ρ., δεδομζνου πωσ είναι απαραίτθτο και  για τουσ Ζλλθνεσ μακθτζσ να 

ζρχονται ςε επαφι με τθν ιςτορία του τόπου τουσ. Άλλωςτε, οι ςυντθρθτικοί 
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πολζμιοι τθσ διαπολιτιςμικισ μεκόδου εςτιάηουν τθν κριτικι τουσ ςτουσ κινδφνουσ 

τθσ εκνικισ ταυτότθτασ από τθν φπαρξθ πολλϊν διαφορετικϊν εκνικοτιτων ςε ζνα 

κράτοσ και ςτθν απειλι κατακερματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ από τθν 

φπαρξθ πολλϊν διαφορετικϊν μακθτϊν. Ενϊ οι αντιδράςεισ των ριηοςπαςτικϊν 

προκφπτουν από το  γεγονόσ «ότι τα προγράμματα τθσ πολυπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ αποκρφπτουν τισ οικονομικζσ και πολιτικζσ αιτίεσ του αποκλειςμοφ και 

τθσ περικωριοποίθςθσ των εν λόγω κατθγοριϊν του πλθκυςμοφ» (Ηάχοσ, 2007:350). 

Χαρακτθριςτικό είναι πωσ υπάρχουν ςε αυτά τα κείμενα κάποιεσ αρνθτικζσ 

αναφορζσ κυρίωσ ςτουσ Τοφρκουσ και πιο ςπάνια ςτουσ Γερμανοφσ κατακτθτζσ. Θ 

αναφορά ςτουσ Τοφρκουσ ςυνοδεφεται από τθ χριςθ αρνθτικϊν  και υποτιμθτικϊν 

εκφράςεων, ςυνδζεται με δυςάρεςτα ιςτορικά γεγονότα για τθν Ελλάδα, με ςτιγμζσ 

πολζμων και καταςτροφϊν: τθν Οκωμανικι κυριαρχία και τθν Επανάςταςθ του 

1821, τθν καταςτροφι τθσ Σμφρνθσ, τθν τουρκικι ειςβολι ςτθν Κφπρο. 

Ραρουςιάηονται κυρίωσ ωσ εχκροί, αντίπαλοι, ωσ κακοί εξουςιαςτζσ, διεκδικθτζσ 

τθσ ελλθνικισ γθσ και λιγότερο ωσ ςυνεργάτεσ ι φίλοι των Ελλινων. Επίςθσ, δεν 

υπάρχει κάποιο ςθμείο  που να περιγράφει και τα ςυναιςκιματα των Τοφρκων 

ςτρατιωτϊν, που κι αυτοί ςίγουρα ζχουν απϊλειεσ, ςτενοχωριοφνται που 

βρίςκονται μακριά από τουσ δικοφσ τουσ. Δε βιϊνουμε καταςτάςεισ 

μεταςχθματιςμοφ, να βλζπουμε δθλαδι ζνα πολεμικό γεγονόσ και από τθν άλλθ 

μεριά. Θ  παρουςίαςθ του άλλου με αυτόν τον τρόπο οδθγεί ςτθν  αναπαραγωγι 

ςτερεοτφπων και αρνθτικϊν ςτάςεων απζναντι ςτον Τοφρκο «άλλο». Οι Ζλλθνεσ, με 

τθ ςειρά τουσ, παρουςιάηονται ωσ ιρωεσ, πολεμιςτζσ, μαχθτζσ, υπεριφανοι και 

τουσ αποδίδονται οι ιδιότθτεσ τθσ επιμονισ, τθσ φιλοπατρίασ, τθσ 

αποφαςιςτικότθτασ και τθσ γενναιότθτασ. 

Το κετικό, όμωσ, είναι πωσ οι αρνθτικζσ αναφορζσ ςτουσ «άλλουσ» και οι πολφ 

κετικζσ ςτουσ Ζλλθνεσ περιορίηονται ςε πολφ λίγα κείμενα που αφοροφν ςτθν 

ελλθνικι ιςτορία. Άλλωςτε, τα ανκολόγια περιλαμβάνουν κείμενα Τοφρκων 

ποιθτϊν και ςυγγραφζων, ενϊ δεν είναι λίγεσ και οι αναφορζσ ςε ξζνουσ λαοφσ με 

ουδζτερο ι κετικό τρόπο. Ζτςι, τθν περίοδο τθσ Κατοχισ, οι Λταλοί παρουςιάηονται 

ωσ φίλοι, ωσ καλοί άνκρωποι, ςτθ διάρκεια του Ραγκοςμίου Ρολζμου, μια 

οικογζνεια Ραλαιςτινίων γίνονται φίλοι με μια ελλθνικι. Επίςθσ, ζνα Τουρκόπουλο 

ηει αρμονικά με μια ελλθνικι οικογζνεια, κάποια Ελλθνόπουλα που ηουν ςτθν 

Κφπρο προςπακοφν να γίνουν φίλοι με κάποια Τουρκόπουλα, ζνασ Ζλλθνασ 

αναπολεί πρόςωπα από τθν Τουρκία κτλ. Επίςθσ, ςε πολλά εκνοκεντρικά κείμενα 

βαρφτθτα δίνεται ςτθν προςφορά του μεμονωμζνου ατόμου, κακϊσ αυτόσ 

κεωρείται ρυκμιςτισ των εξελίξεων κι όχι τα ιςτορικά γεγονότα που αποτελοφν 

καλϊσ ι κακϊσ δθμιουργιματα και επιτυχίεσ που βελτιϊνουν το γενικό επίπεδο ι 

μοιραία λάκθ που ςτιγματίηουν το μετζπειτα βίο του ( π.χ. Κοφριοσ, όπωσ 

αναφζρεται ςτο Β.Δ. του 2ου τεφχουσ). Επιπλζον, αρκετζσ φορζσ δεν παρουςιάηεται 

μόνο θ αίςκθςθ του κακικοντοσ των Ελλινων απζναντι ςτον εχκρό, αλλά και τα 
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ςυναιςκιματα φόβου κι αναςφάλειασ των πολεμιςτϊν. Οι ίδιοι ςυχνά βρίςκονται 

ςε δίλθμμα: « από τθ μια βιϊνουν τθ  ςκλαβιά αλλά και από τθν άλλθ 

ςτενοχωριοφνται που  κα χάςουν τθ ηωι τουσ και  τα αγαπθμζνα τουσ πρόςωπα». 

Επιπλζον, ςε αρκετά κείμενα προβάλλονται αρνθτικά ςτοιχεία των Ελλινων: 

επικράτθςθ διχόνοιασ, ζλλειψθ δικαιοςφνθσ και ομόνοιασ κτλ. Τα ςτοιχεία αυτά 

αντιμετωπίηονται ωσ πλθγι τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, που τθν καταςτρζφουν πολφ 

περιςςότερο απ’ ότι οι Τοφρκοι: « Ο Τοφρκοσ είναι καλφτερθ ςκλαβιά μπροςτά ςτθ 

ςκοτεινιαςμζνθ ψυχι» («Ο μικρόσ μπουρλοτιζρθσ» ς. 200, 3ο τεφχοσ). Θ φπαρξθ 

διαπολιτιςμικϊν ςτοιχείων και θ αναγνϊριςθ λακϊν που ζχουν γίνει και από τουσ 

Ζλλθνεσ ςίγουρα «ελαφραίνουν» τθν προβολι του εκνικιςμοφ. Ο πόλεμοσ και θ 

αντίςταςθ, θ προάςπιςθ  των δικαιωμάτων και θ διεκδίκθςθ τθσ ελευκερίασ δεν 

αποτελοφν μόνο ελλθνικι υπόκεςθ αλλά υπόκεςθ όλων των λαϊν. 

Θ όχι ζντονθ προβολι του εκνικιςτικοφ  ςτοιχείου φαίνεται και από τθ 

ςθμαντικι παρουςία ςτοιχείων με ιπιο ελλθνοκεντρικό περιεχόμενο. Υπάρχουν 

αρκετά κείμενα αλλά και δραςτθριότθτεσ, ιδίωσ ςτισ μικρότερεσ τάξεισ, που 

προβάλλουν με ουδζτερο τρόπο ςτοιχεία του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Άλλωςτε, ο 

πολιτιςμόσ: «περικλείει τθν ιςτορικι κλθρονομιά, τθ γλϊςςα, τθ κρθςκεία, τθ λαϊκι 

παράδοςθ κακϊσ και όλουσ τουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ, τισ αξίεσ και τα 

ερμθνευτικά ςχιματα τθσ κακθμερινισ ηωισ των ατόμων ενόσ οργανωμζνου 

κοινωνικοφ ςυνόλου» (Δαμανάκθσ,  1998:30). Σε αρκετά μάλιςτα από αυτά 

διαφαίνεται θ φπαρξθ κοινϊν ςτοιχείων με αντίςτοιχα άλλων πολιτιςμϊν. Ωςτόςο, 

κα μποροφςαν να υπάρχουν περιςςότερα αντιπροςωπευτικά παραδείγματα κι από 

άλλουσ λαοφσ. 

Συνοψίηοντασ, κι αναφορικά με τα ερευνθτικά μασ ερωτιματα, μποροφμε να 

ποφμε πωσ από τθν ανάλυςθ του περιεχομζνου προκφπτει: 

1. Στοιχεία ρατςιςμοφ και ςτοιχεία που αναπαραγάγουν ςτερεότυπα και 

προκαταλιψεισ για τουσ άλλουσ λαοφσ περιορίηονται ςε μερικά μόνο από τα 

κείμενα τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ. 

2. Το εκνικιςτικό ςτοιχείο παρατθρείται ςε ιπια μορφι και οι αντίςτοιχεσ 

αναφορζσ περιςςότερο προβάλλουν ςτοιχεία τθσ ελλθνικισ ταυτότθτασ, 

ιδιοςυγκραςίασ και πολιτιςμοφ. 

3. Δεν παρατθρείται διάκεςθ αφομοίωςθσ των ξζνων μακθτϊν, αλλά 

διαφαίνονται κάποια ςτοιχεία από το μοντζλο τθσ ενςωμάτωςθσ, ότι δθλαδι 

οι πολιτιςμοί δεν ζχουν μόνο διαφορετικά  αλλά και κοινά ςτοιχεία και 

αρκετά ςτοιχεία από το διαπολιτιςμικό μοντζλο. Ρροβάλλεται, δθλαδι, θ 

ανάγκθ για αποδοχι, ςεβαςμό τθσ διαφορετικότθτασ, διάλογο, 

αλλθλοκατανόθςθ, ςυνεργαςία, κατάργθςθ προκαταλιψεων, ιςότιμθ και 

ειρθνικι ςυνφπαρξθ.  
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4. Ωσ προσ τισ κατευκφνςεισ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ διακρίνονται 

αυτζσ του γενικοφ πλουραλιςμοφ και τθσ αποδυνάμωςθσ ανιςοτιτων.  Οι 

μακθτζσ, δθλαδι, προετοιμάηονται για ςυμμετοχι ςε μια κοινωνία με 

αυξθμζνεσ απαιτιςεισ κριτικισ μάκθςθσ, διαχείριςθσ τθσ διαφορετικότθτασ  

κι ευαιςκθτοποιοφνται ςε ηθτιματα κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και 

ρατςιςμοφ.  

5. Αναμφιςβιτθτα, ζχουν γίνει ςθμαντικά βιματα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

μεταςχθματιςτικισ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Θ κυριαρχία των  

ςτοιχείων υψθλισ διαπολιτιςμικότθτασ και ςτα 3 τεφχθ (ποςοςτό: 33,9%) 

δείχνει τθν επίδραςθ των αρχϊν τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και τθσ 

νομοκεςίασ περί διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ςτθ ςυγγραφι των νζων 

βιβλίων. 

 

Κεφάλαιο πζμπτο: Γενικά ςυμπεράςματα – προτάςεισ 

Αναμφιςβιτθτα οι αρχζσ και θ ανάπτυξθ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ 

και θ ανάλογθ νομοκεςία ζχουν επθρεάςει κετικά τα νζα ανκολόγια, το 

περιεχόμενο των οποίων διαπνζεται από τθν οικουμενικότθτα και τισ αρχζσ τθσ 

ιςότθτασ, του ςεβαςμοφ, τθσ ομοιότθτασ των ανκρϊπων. Εφκολα μπορεί να 

διακρίνει κανείσ τθ διάκεςθ των ςυγγραφζων να εναρμονιςτοφν με τισ απαιτιςεισ 

τθσ εποχισ και τθν ανάγκθ για αλλαγι ςτάςεων απζναντι ςτο διαφορετικό. Τα 

πολιτιςμικά ςφνορα τείνουν να εξαςκενίςουν και να δθμιουργθκεί ο κοινόσ 

πολιτιςμόσ  ενόσ μεκοριακοφ εδάφουσ, όπου άνκρωποι από διαφορετικοφσ 

πολιτιςμοφσ αλλθλοεπθρεάηονται, ςυνδζονται και ςυμμετζχουν ςε διάλογο και 

δράςθ, όπωσ αναφζρει ςτο Borderlands θ Gloria Anzaldua (Bαnks, 2004). 

Θ ελλθνικι κοινωνία δεν είναι ομογενοποιθμζνθ, άρα δεν πρζπει να ζχει και 

μια ομογενοποιθμζνθ κουλτοφρα. Θ λογοτεχνικι πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ 

Ελλάδασ ςιμερα δεν είναι μόνο τα λογοτεχνικά κείμενα που ζφταςαν να 

κεωροφνται  λογοτεχνία μζςω των ιςτοριϊν τθσ  ελλθνικισ λογοτεχνίασ. Είναι και   

οι λογοτεχνικζσ παραδόςεισ των χωρϊν από τισ οποίεσ ζχουμε οικονομικοφσ 

μετανάςτεσ. Είναι ακόμθ και όλα τα λογοτεχνικά κείμενα, που  μιλοφν ςτουσ 

μακθτζσ για τα προβλιματα τθσ ςφγχρονθσ εποχισ και τα παρακινοφν να 

κινθτοποιθκοφν, είναι τα  κείμενα που βοθκοφν τουσ μακθτζσ  να κατανοιςουν 

καλφτερα τον εαυτό τουσ και τον κόςμο ςτον οποίο ηουν. Θ εκπαίδευςθ είναι ζνασ 

από τουσ βαςικότερουσ χϊρουσ πολιτιςτικισ παραγωγισ και αναπαραγωγισ. 

Φυςικά, δε κα μποροφςε να αμφιςβθτιςει κανείσ τθ ςθμαντικι παρουςία 

κειμζνων που προβάλλουν  τθν ελλθνικι παράδοςθ και τον πολιτιςμό. Άλλωςτε και 

οι μακθτζσ τθσ κυρίαρχθσ πολιτιςμικισ ομάδασ πρζπει και μζςα από τθν 

εκπαίδευςθ να γνωρίςουν τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό τουσ, προκειμζνου να 
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διαμορφϊςουν τθν κοινωνικι και εκνικι τουσ ταυτότθτα, κάτι που κακίςταται πολφ 

ςθμαντικό, δεδομζνθσ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ που χαρακτθρίηει τθν κοινωνία 

μασ.  Ο εκνικιςμόσ με αυτι τθν ζννοια δε βλάπτει.  

Δε κα μποροφςαμε να παραλείψουμε και το ςθμαντικό  ρόλο του 

εκπαιδευτικοφ ςτθν εφαρμογι τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Ο Jarvis κεωρεί 

ότι θ εκπαιδευτικι διαδικαςία δεν είναι ουδζτερθ, αλλά εμπεριζχει τισ 

κοινωνικοπολιτιςμικά χρωματιςμζνεσ επιρροζσ, τισ οποίεσ οι εκπαιδευόμενοι 

δζχονται από τουσ υπεφκυνουσ τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και από τισ 

κοινωνικοπολιτιςμικζσ επιρροζσ που οι ίδιοι εςωτερίκευςαν μζςω τθσ 

κοινωνικοποίθςισ τουσ (Κόκκοσ, 2005β). Επομζνωσ, θ κετικι ι θ αρνθτικι ςτάςθ 

του εκπαιδευτικοφ απζναντι ςτα ηθτιματα διαπολιτιςμικότθτασ, αναμφίβολα κα 

επθρεάςουν τθν όλθ διδαςκαλία και τθν ανάλυςθ του περιεχομζνου των κειμζνων. 

Άλλωςτε, αυτόσ επιλζγει ςε ςθμαντικό βακμό και τα κείμενα που κα διδάξει ςτουσ 

μακθτζσ. Το Βιβλίο του Δαςκάλου προτείνει κάποια κι αυτόσ κάνει τθν τελικι 

επιλογι. Ακόμθ και θ  προβολι ζντονων εκνικιςτικϊν ςτοιχείων, που 

αναπαραγάγουν ςτερεοτυπικζσ ι αρνθτικζσ περιγραφζσ διαφορετικϊν 

πολιτιςμικϊν ομάδων, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κετικά από τον εκπαιδευτικό, 

ωσ αφορμι για να ζρκουν οι μακθτζσ αντιμζτωποι με ηθτιματα ρατςιςμοφ και  

ξενοφοβίασ.  Κείμενα που ξεκινοφν από τθν αρνθτικι ςτάςθ των ανκρϊπων 

απζναντι ςτο διαφορετικό μποροφν καταλιγουν ςε κετικι. 

Θ όλθ προςπάκεια που ζχει καταβλθκεί για αλλαγι είναι ευπρόςδεκτθ και 

κετικι, πόςο μάλλον αν αναλογιςτοφμε τθ γενικότερθ ςτάςθ των Ελλινων απζναντι 

ςτουσ μετανάςτεσ, θ οποία, τουλάχιςτον παλαιότερα ιταν πολφ ρατςιςτικι.  

Σίγουρα μποροφν να γίνουν περιςςότερα πράγματα, όπωσ για παράδειγμα να 

νιϊςουν όλοι οι μακθτζσ από τισ άλλεσ χϊρεσ πωσ τα βιβλία αναφζρονται και ςε 

αυτοφσ. Θ εμπειρία από τθν τάξθ ζχει δείξει πωσ, όταν οι ξζνοι μακθτζσ 

παρουςιάηουν ςτθν τάξθ ςτοιχεία του δικοφ τουσ πολιτιςμοφ, νιϊκουν μεγάλθ 

χαρά. Αλλά και οι υπόλοιποι μακθτζσ καταλαβαίνουν πωσ όλοι οι μακθτζσ ζχουν τισ 

δικζσ τουσ παραδόςεισ. 

Κα κλείςουμε με κάποια λόγια του Αμβρόςιου:  «ορκότατα ζχει τονιςτεί από 

πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ότι κριτιριο πολιτιςμοφ μιασ χϊρασ δεν είναι το τυχόν 

ζνδοξο παρελκόν τθσ ι θ ιςτορία τθσ, αλλά ο τρόποσ με τον οποίο φζρεται ςτισ κάκε 

είδουσ μειονότθτζσ τθσ». Ενϊ «οι φόβοι και οι φοβίεσ που τον τελευταίο καιρό 

εμφανίηονται ςτθν Ελλάδα απζναντι ςτισ μειονότθτεσ είναι καινοφανείσ ςε ζνα λαό 

γαλουχθμζνο με οικουμενικό πνεφμα και ορκόδοξθ ςυνείδθςθ…, ο λαόσ μασ είναι 

κατ’ εξοχιν ζνασ λαόσ ταξιδευτισ που γνϊριςε τθν ανάγκθ αγάπθσ, ανκρωπιάσ και 

καλπωρισ ςτα λιμάνια του κόςμου».  
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