
 239 

Πλιόγκου Β. (2006). «Μορφές οικογενειακής οργάνωσης: Η εικόνα τους στα εγχειρίδια του 
δηµοτικού σχολείου «Η Γλώσσα µου», στο: Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, Τόµος ΙΒ΄, 
τεύχος 47, Φθινόπωρο, σσ. 239-261. 
 
 
Βασιλική Πλιόγκου 
M.Sc. - Υπ. ∆ρ. Π.Τ.∆.Ε.-Α.Π.Θ. 

 

Μορφές οικογενειακής οργάνωσης: Η εικόνα τους στα εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου 

«Η Γλώσσα µου» 

Περίληψη 

Το άρθρο στοχεύει σε µια παρουσίαση στοιχείων των µορφών οικογενειακής οργάνωσης, 

διαφορετικών ως προς το παραδοσιακό οικογενειακό σχήµα, που βρίσκονται µέσα στα 

εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου «Η Γλώσσα µου». Σε σύνολο είκοσι δύο τευχών 

εντοπίζονται να πραγµατεύονται το συγκεκριµένο θέµα µόνο δύο κείµενα, ένα της τρίτης και 

ένα της τετάρτης τάξης, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι πρόκειται για θέµατα 

«απαγορευµένα» να προβάλλονται στο σχολικό εγχειρίδιο. Όµως η σύγχρονη ελληνική 

κοινωνική πραγµατικότητα χαρακτηρίζεται από αυξητικές τάσεις των ποσοστών των 

διαζυγίων, των εν διαστάσει συζύγων, των εκτός γάµου γεννήσεων, άρα και του ποσοστού του 

µαθητικού πληθυσµού που βιώνει µέσα σε µια διαφορετική από τη συµβατική-πυρηνική 

οικογενειακή µορφή. Και όσο το έγγαµο διγονεϊκό σχήµα προβάλλεται, και µέσα στο σχολικό 

εγχειρίδιο, ως το «φυσιολογικό», το «κανονικό», το µοναδικό κοινωνικά αποδεκτό αλλά και 

προσδοκώµενο οικογενειακό πρότυπο, τόσο τα παιδιά των µονογονεϊκών οικογενειών θα 

υφίστανται διακρίσεις που θα τα στιγµατίζουν κοινωνικά.      

 

Abstract 

The depiction of families through language textbooks in primary education 

 

The purpose of this article is to present information of families through language textbooks in 

primary education. Within the twenty two volumes used, there are only two texts relevant to 

the subject of diversity among families. The two texts are found in C and D grade textbooks, 

respectively. This confirms the view that topics relevant to nontraditional family forms are 

considered inappropriate and are, therefore, forbidden. However, the modern Greek social 

reality is marked by the augmentative trends of the number of divorces, of childbearing outside 

of marriage, and the percentage of separated couples as well. As a result, there is an increase in 

the number of pupils who are brought up in nontraditional family forms. And the more the 
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notion of the nuclear family is presented as the only “normal” circumstance, the more children 

of single-parent families suffer the effects of discrimination. 

 

Λέξεις-κλειδιά: µορφές οικογενειακής οργάνωσης, σχολικά εγχειρίδια  

Μορφές οικογενειακής οργάνωσης: Η εικόνα τους στα εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου 

«Η Γλώσσα µου» 

1. Εισαγωγή  

Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά, µε το Νόµο 1566/85 (1ο άρθρο - Α΄ κεφαλαίου) ορίζεται ως 

πρωταρχικός σκοπός της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η ισόρροπη διανοµή 

των εκπαιδευτικών αγαθών σε όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες, ανεξάρτητα από το φύλο 

και την καταγωγή τους, για να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες 

προσωπικότητες και να ζήσουν δηµιουργικά. 

 Ανατρέχοντας στις αρχές της δεκαετίας του 1980 διαπιστώνεται ότι οι συνθήκες 

εκείνης της εποχής χαρακτηρίζονται ευνοϊκές. Ιδεολογικά το αίτηµα της ισότητας των φύλων 

εκφραζόταν µέσα από την οργανωµένη γυναικεία δράση αλλά κυρίως από το έντονα 

διατυπωµένο αίτηµα για την ενίσχυση των λιγότερο ευνοηµένων κοινωνικών οµάδων. Μια 

σειρά γεγονότων συνέβαλαν στην επέκταση του εκσυγχρονιστικού αιτήµατος για την ισότητα 

των φύλων και στον εκπαιδευτικό χώρο. Όπως: µετά τη µεταπολίτευση του 1974, η 

κατοχύρωση των βασικών πολιτισµικών αξιών από το Σύνταγµα του 1975, η µεταρρύθµιση 

του 1976-1977 µε την οποία επιχειρείται η άρση των δυσλειτουργιών στην εκπαίδευση. Αλλά 

και η γενικότερη επιθυµία προσαρµογής στα πρότυπα που προωθούνταν στην Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική Κοινότητα, καθώς και η επίδραση των κανονιστικών κειµένων του διεθνούς 

συµβατικού δικαίου και των οργάνων του Ευρωπαϊκού συστήµατος περιφερειακής 

προστασίας, των οποίων η σύσταση προέκυψε κυρίως µετά τον πρώτο και δεύτερο παγκόσµιο 

πόλεµο, µε στόχο τη διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ακόµη, µια σειρά 

µέτρων-ρυθµίσεων, όπως: η θέσπιση της ισοτιµίας του πολιτικού µε τον θρησκευτικό γάµο 

(Νόµος 1250/1982), µεταρρυθµίσεις στο κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα σχετικά µε τη 

µοιχεία και την προστασία της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας (Νόµος 1419/1984), η 

κατοχύρωση της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις (Νόµος 1414/1984), αλλά 

κυρίως το νέο οικογενειακό δίκαιο (Νόµος 1329/1983) συνέβαλαν στην επέκταση του 

εκσυγχρονιστικού αιτήµατος για την ισότητα των φύλων και στον εκπαιδευτικό χώρο (Ηλιού 

1984, σσ. 178-185,   Μαράτου-Αλιπράντη κ.ά. 2002, σσ. 69-85). 
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 Η εικόνα της οικογένειας, δηλαδή αυτή που επιλέγεται να προβάλλεται από τις 

συντακτικές επιτροπές, µέσα από κείµενα των συγγραφικών οµάδων ή από λογοτεχνικά 

κείµενα, απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί ερευνητές και ερευνήτριες του χώρου.  

Τα οικογενειακά πρότυπα, ο ρόλος του πατέρα-συζύγου, ο ρόλος της µητέρας-συζύγου µε τα 

αρσενικά και θηλυκά παιδιά τους, η παιδαγωγική διάσταση του ρόλου τους, το επάγγελµα του 

πατέρα και της µητέρας, όπου η µητέρα παρουσιάζεται ως εργαζόµενη γυναίκα, το εύρος των 

δραστηριοτήτων τους, είναι µερικά από τα θέµατα που εξετάστηκαν αναλυτικά σε µελέτες 

σχετικά µε τις αναπαραστάσεις των φύλων στα εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας του 

δηµοτικού σχολείου (Κανταρτζή 1991, σσ. 100-121, ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή 1995, σσ. 156-159, 

Φρειδερίκου 1995, σσ. 51-102, Κολιάδης κ.ά. 1996, σσ. 258-268, Αναγνωστοπούλου 1997, 

σσ. 318-327).   

 Προσεγγίζοντας το βιβλίο ως ένα µέσο διδασκαλίας και µάθησης, η έρευνα του 

περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα σχολικά εγχειρίδια 

και το περιεχόµενο της διδασκαλίας που προτείνεται κάθε φορά, εκτός του ότι συµβάλλουν 

στη µετάδοση γνώσεων, διαµορφώνουν ιδεολογικά τα παιδιά µυώντας τα στις εκάστοτε 

κυρίαρχες κοινωνικές και πολιτισµικές αξίες. Συγκεκριµένα στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα, είναι σχεδόν τα µοναδικά εργαλεία των εκπαιδευτικών στην πορεία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και καθώς περιβάλλονται από την επίσηµη έγκριση του Κράτους 

αποτελούν ένα ευκρινές παράδειγµα πολιτικής παρέµβασης στο ιδεολογικό περιεχόµενο της 

εκπαίδευσης. Επιπλέον, αντανακλούν τις κοινωνικές νόρµες, προβάλλουν ένα πρότυπο του 

κανονικού, του προσδοκώµενου, εµφανίζουν µοντέλα ρόλων µε τα οποία τα παιδιά δύνανται 

να ταυτιστούν και να αφοµοιώνουν το περιεχόµενο και τις αξίες τους χωρίς να τα 

αµφισβητούν συνειδητά. Συµβάλλουν έτσι στη διαδικασία κοινωνικοποίησης των παιδιών, στη 

γένεση δηλαδή του κοινωνικού και πολιτικού ανθρώπου (Νόβα-Καλτσούνη 1996, σσ. 276-

280, Μπονίδης 2004, σσ.1-20, Arnot 2006, σσ. 130-146).  

 Βέβαια, η σχολική ιδεολογία δεν εξαντλείται στα κείµενα των εγχειριδίων. Τουναντίον, 

συγκροτείται επίσης µέσω των ιδεολογικών πρακτικών, παιδαγωγικών και διδακτικών που 

δρουν διαµεσολαβητικά στην προσπάθεια του µαθητικού πληθυσµού για µια εποικοδοµητική 

επαφή, ανάλυση και ερµηνεία των σχολικών κειµένων. Στη διαδικασία αυτή η ενεργητική 

παρέµβαση των εκπαιδευτικών µπορεί να δηµιουργήσει ρήγµατα στις ιδεολογικές προθέσεις 

των σχολικών εγχειριδίων, από τη µια ενθαρρύνοντας µαθητές και µαθήτριες προς αυτή την 

κατεύθυνση και από την άλλη αποδοµώντας ένα πλέγµα κοινωνικών εννοιών που λανθάνουν 

σε ασυνείδητο κι αδιόρατο επίπεδο, µέσα από την προσπάθειά αυτών των ίδιων να 
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κατανοήσουν το σηµασιολογικό πεδίο που δηµιουργείται από τη σύνθεση των κειµένων 

(Ανθογαλίδου 2004, σσ. 425-427).  

2. Μεθοδολογία  

Στο παρόν ερευνητικό εγχείρηµα διερευνάται η εικόνα των µορφών οικογενειακής οργάνωσης 

στα εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου «Η Γλώσσα µου», τα οποία αντικατέστησαν τα παλιά 

αναγνωστικά κατά τη σχολική περίοδο 1983-84. Τα βιβλία-τεύχη «Η Γλώσσα µου» των έξι 

τάξεων του δηµοτικού σχολείου είναι συνολικά είκοσι δύο. ∆ύο για την Α΄ τάξη και από 

τέσσερα για κάθε µια από τις υπόλοιπες 1. Έχουν αποτελέσει και εξακολουθούν να αποτελούν 

υλικό επιστηµονικής διερεύνησης, αφενός µεν εξαιτίας του εύρους των θεµάτων που 

πραγµατεύονται, καθώς αποτελούν βασική διδακτέα ύλη όχι µόνο γλωσσικής διδασκαλίας, 

αλλά και εισαγωγής των παιδιών στη λογοτεχνία και στη θεµατολογία άλλων µαθηµάτων και 

αφετέρου εξαιτίας της συχνής ενασχόλησης των µαθητών/ριών µε τα συγκεκριµένα εγχειρίδια.  

 Παρατηρείται ακόµη, ότι στις συγκεκριµένες συντακτικές οµάδες τα µέλη τους είναι 

µόνο άνδρες ενώ το γυναικείο φύλο εκπροσωπείται µόνο στον τοµέα της εικονογράφησης των 

βιβλίων. Η γυναικεία απουσία, τόσο ως συγγραφική συµβολή όσο και ως παιδαγωγική 

αντίληψη, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εξάλειψη ανισοτήτων ως προς τα φύλα. 

Αλλά ακόµη και για τη σύνθεση ενός ιδεολογικού περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων, 

που θα χαρακτηρίζεται από την ισότιµη συµµετοχή των φύλων. Ωστόσο, θεωρείται αναγκαίο 

να αναφερθεί ότι η συµµετοχή γυναικών σε συντακτικές επιτροπές δε σηµαίνει ότι θα ήταν 

από µόνη της αρκετή. Αφού και οι γυναίκες ως µέλη του ίδιου κοινωνικού συνόλου δεν είναι 

καθόλου εύκολο να αποδεσµευτούν από την ισχύ της παράδοσης και των πολιτισµικά 

καθορισµένων εννοιών που διαφοροποιούν τα φύλα (Κανταρτζή 2003, σ. 132, 

Αναγνωστοπούλου 1997, σ.320). 

 Όσον αφορά στη µέθοδο επεξεργασίας και ανάλυσης του πρωτογενούς ερευνητικού 

υλικού, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ανάλυσης περιεχοµένου (content analysis) (Berelson 

1952, Holsti 1968), µέθοδος που έχει εφαρµοσθεί σε παρόµοιες έρευνες (Μακρυνιώτη 1986, σ. 

13, Κανταρτζή 1991, σ. 83). Η ανάλυση περιεχοµένου θέτει ερωτήµατα, τα οποία 

προσεγγίζονται σύµφωνα µε ένα σύστηµα κατηγοριών σχεδιασµένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

να προκύπτουν στοιχεία για συγκεκριµένες πλευρές του περιεχοµένου του κειµένου. Βασικά 

χαρακτηριστικά της ανάλυσης περιεχοµένου είναι: α) να δηµιουργήσει «αντικειµενικά» 

δεδοµένα τα οποία να µπορούν να αναπαραχθούν, β) να είναι δυνατό να µετρηθούν και να 

αναλυθούν ποσοτικά, γ) να χαρακτηρίζονται ως σηµαντικά για µια συστηµατική θεωρία, δ) να 

µπορούν να γενικευθούν (Φίλιας 1977, σ. 205). Ως πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης 
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µεθόδου θεωρούνται τα εξής: πρόκειται για µια «διακριτική» µέθοδο, καθώς ο/η 

ερευνητής/τρια µπορεί να «παρατηρεί» χωρίς να γίνεται ο/η ίδιος/α αντιληπτός/ή, επιτρέπει 

µακροχρόνιες έρευνες µε χαµηλό κόστος κι ακόµη, ακριβώς επειδή τα δεδοµένα δεν είναι 

τελικώς διαµορφωµένα, µπορούν να υποβληθούν σε περαιτέρω ανάλυση, επιτρέποντας κατά 

τον τρόπο αυτό την εξασφάλιση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας. Ωστόσο, 

µειονεκτήµατα της ανάλυσης περιεχοµένου εντοπίζονται στα εξής σηµεία: τα διαθέσιµα 

στοιχεία µπορεί να είναι περιορισµένα ή να έχουν γραφεί για διαφορετικό σκοπό από τους 

στόχους της έρευνας που διεξάγεται, αλλά κι ακόµη, δύσκολα να εντοπίζονται αιτιώδεις 

σχέσεις οι οποίες προκαλούν τα κοινωνικά φαινόµενα που ερευνώνται (Robson 1996, σ. 280). 

 Αφού καθορίστηκαν το θέµα-πρόβληµα και οι πηγές, το επόµενο µεθοδολογικό βήµα 

αφορά στον καθορισµό των µονάδων ανάλυσης. Ο στόχος της µελέτης ήταν να ερευνηθεί ο 

τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται οι µορφές οικογενειακής οργάνωσης στα γλωσσικά 

εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου και ως µονάδες ανάλυσης καθορίστηκαν το θέµα, η λέξη, η 

πρόταση, η παράγραφος. Ενώ, ως κατηγορίες της ανάλυσης καθορίστηκαν οι εξής: 

1. Εµφάνιση µορφών οικογενειακής οργάνωσης 

2. Εικόνα του ρόλου της µητέρας και του πατέρα 

3. Εικόνα του/των παιδιού/ών που ζουν στο πλαίσιο µιας «διαφορετικής» µορφής 

οικογενειακής οργάνωσης 

3. Ευρήµατα 

Μετά τη µελέτη του σχετικού υλικού εντοπίζονται αρχικά τα κείµενα που αναφέρονται στην 

οικογένεια και στη συνέχεια υποβάλλονται σε θεµατική ανάλυση, µε στόχο την εκµαίευση 

λανθανόντων µηνυµάτων και πληροφοριών. Πρόκειται δηλαδή για µια αποσύνθεση και 

ανασύνθεση της νοηµατικής δοµής του κειµένου (Robson 1996, σσ. 272-280). 

 Συνολικά, στα 22 τεύχη «Η Γλώσσα µου» των 6 τάξεων του δηµοτικού σχολείου 

υπάρχουν 85 κείµενα τα οποία αναφέρονται στην οικογένεια. Από αυτά, τα 50 κείµενα έχουν 

γραφεί από την συντακτική οµάδα του κάθε τεύχους, τα 32 είναι λογοτεχνικά, ενώ υπάρχουν 

ακόµη 2 ποιήµατα και ένα δηµοτικό τραγούδι.   

 Έτσι, µέσα από την πληθώρα των κειµένων που αφορούν στην οικογένεια και στους 

ρόλους που αναδύονται στο συγκεκριµένο κοινωνικό πλαίσιο, παρατηρείται η συνειδητή 

επιλογή των συντακτικών οµάδων για την προβολή µιας οµοιόµορφης εικόνας της 

οικογένειας. ∆ηλαδή, δηλώνεται ή υπονοείται η ταύτιση του θεσµού της οικογένειας µε το 
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θεσµό του γάµου. Η οικογένεια εντοπίζεται µέσα από µια διάθεση εξιδανίκευσης και 

εξωραϊσµού, στο πλαίσιο της οποίας το τριαδικό σχήµα της οικογένειας-πρότυπο µέσω του 

πατέρα, της µητέρας και του/των παιδιού/ών εξασφαλίζει την αρµονική συµβίωση και την 

ευτυχία των µελών της.  

 Η καθοριστική συνεισφορά της οικογένειας, έτσι όπως προβάλλεται στα σχολικά 

εγχειρίδια της γλώσσας επιτελείται µέσα από τρεις βασικές λειτουργίες: την εξασφάλιση της 

βιολογικής αναπαραγωγής, την κοινωνικοποίηση και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών της. Η 

δια-οικογενειακή εξάρτηση παρουσιάζεται να λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα για την 

κοινωνική σταθερότητα και συνοχή. Για το λόγο αυτό, επιλέγεται από τις συντακτικές 

επιτροπές να προβάλλεται η εικόνα του άνδρα, ως εργαζόµενου, ο οποίος παραµένει ο κύριος 

υπεύθυνος για την οικονοµική και κοινωνική ευµάρεια της οικογένειας. Συναντάται η εικόνα 

του επιτυχηµένου επαγγελµατία σε ποικίλους επαγγελµατικούς χώρους και σε µεγάλο εύρος 

επαγγελµάτων, όπως: ταχυδρόµος, ναυτικός, γιατρός, οδηγός, δάσκαλος, αγρότης, χτίστης, 

οπλοπώλης, διευθυντής, κτηνίατρος, στρατιωτικός, χρυσοχόος, πιανίστας, µαέστρος, παπάς, 

δηµοσιογράφος, αρχαιολόγος, ζωγράφος, δύτης, οδοντίατρος, τσαγκάρης, δικηγόρος, 

κεραµιδάς, ανακριτής, αστροναύτης, δήµαρχος, εξερευνητής, επιχειρηµατίας κ.ά. Από την 

άλλη η εικόνα της γυναίκας, έτσι όπως προβάλλεται από τις επιλογές της συντακτικής οµάδας, 

εξακολουθεί να επιβεβαιώνεται και να αναζητά την κοινωνική της δικαίωση µέσα από τη 

µητρότητα, καθώς η συµµετοχή της σε επαγγελµατικούς χώρους παρουσιάζεται αόριστη και 

νεφελώδης. Η επαγγελµατική δραστηριότητα της γυναίκας περιορίζεται σε έναν εξαιρετικά 

µικρό αριθµό επαγγελµάτων. Αυτά είναι: δασκάλα, εργάτρια, γιατρός, νοσοκόµα, οδοντίατρος, 

αρχαιολόγος, δηµοσιογράφος, συγγραφέας, αγρότισσα, υφάντρια, µυλωνού, γαλατού, 

πλανόδια πωλήτρια στη λαϊκή αγορά. Παρατηρείται ακόµη, ότι ούτε σε µία περίπτωση δε 

συµβαδίζει η παρουσία ενός προσοδοφόρου επαγγέλµατος, υψηλού κοινωνικού κύρους, µε το 

γονεϊκό ρόλο. Είναι σαν να λανθάνει συνεχώς µέσα στα γλωσσικά εγχειρίδια του δηµοτικού 

σχολείου, το δίληµµα για τις µαθήτριες: «καριέρα ή οικογένεια» (∆εληγιάννη-Κουϊµτζή  1993, 

σσ. 150-168). Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ποσοτικά τα επαγγέλµατα που 

καταγράφηκαν στα 22 τεύχη των εγχειριδίων «Η Γλώσσα µου». 

 Επαγγέλµατα 
Εγχειρίδια ∆ηµοτικού: 
«Η Γλώσσα µου» 

Ανδρικά Γυναικεία 

Α΄  τάξη 16 2 
Β΄  τάξη 12 2 
Γ΄  τάξη 32 8 
∆΄  τάξη 23 6 
Ε΄  τάξη 50 3 
Στ΄ τάξη 38 3 
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∆ιαπιστώνεται ότι τα ανδρικά 

επαγγέλµατα είναι συνολικά 171, δηλαδή 87,7 % ενώ τα γυναικεία µόλις 24, δηλαδή 12,3 %. 

Σηµειώνεται ότι η συχνότητα αναφοράς ανδρικών και γυναικείων επαγγελµάτων εντοπίζεται 

σε αναλογία 7 προς 1.  

 Ακόµη, προβάλλεται η εικόνα του άνδρα ως στοργικού πατέρα, ο οποίος ασχολείται µε 

τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών του και κυρίως των αρσενικών παιδιών του, αφού διακρίνεται 

για τη σύνεση, τη γνώση και την εµπειρία του.  Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής κείµενα: 

εξηγεί στα παιδιά του τι είναι το κοµπιούτερ (Α2:117), το ασανσέρ (Β3:69), το ζωϊκό βασίλειο 

(Γ1:49), οι πυρηνικές καταστροφές και η µόλυνση του περιβάλλοντος (Ε3:88), αλλά 

επωµίζεται και την ευθύνη της καλλιέργειας της οικολογικής τους συνείδησης (Γ1:61, ∆1:57). 

Ενώ, η µητέρα σπανίως αρθρώνει επιστηµονικό λόγο, όπως στην περίπτωση που εξηγεί στο 

παιδί της πώς λειτουργεί η ώρα (∆3:62), για να καταλήξει όµως σε µια «γυναικεία» απάντηση 

όταν το παιδί τη ρωτά σε τι χρησιµεύει η µεγάλη βελόνα, αφού εκείνη του απαντά: «για να 

ξέρεις αν το αυγό έχει βράσει» (Αναγνωστοπούλου 1997, σσ. 323-327). 

 Ωστόσο, σε ελάχιστα κείµενα η οικογένεια παρουσιάζεται ως µία οµάδα που 

αποτελείται από ένα σύνολο µελών µε συγκεκριµένη δοµή και λειτουργίες (Μουσούρου 2005, 

σσ. 53-84). Τα περισσότερα κείµενα αφήνουν εκτός πλοκής της ιστορίας τον έναν από τους 

δύο γονείς και προβάλλουν τον άλλο σε σχέσεις αλληλεπίδρασης µε τα παιδιά του ή το παιδί 

του. Μέσω µιας τέτοιας τακτικής από τη µια αποσοβείται ο κίνδυνος της παραδοχής των 

παραδοσιακών εξουσιαστικών σχέσεων µεταξύ του άνδρα-πατέρα και της γυναίκας-µητέρας, 

από την άλλη όµως, αντανακλάται η αδυναµία των σχολικών εγχειριδίων και η ατολµία των 

µελών των συντακτικών οµάδων να απεικονίσουν τη ρευστότητα και τον πλουραλισµό που 

χαρακτηρίζει το θεσµό της οικογένειας µέσα από τις µεταβολές της σύγχρονης κοινωνικής 

πραγµατικότητας (Φρειδερίκου 1995, σσ. 66-68, Πλιόγκου 2005, σσ. 427-432). 

 Υπογραµµίζεται ακόµη ότι σε όλα τα κείµενα που αφορούν στην οικογένεια, οι γονείς 

είναι πάντα «φυσικοί» σύµφωνα µε το κοινωνικά αποδεκτό συµβατικό – συζυγικό σχήµα. Σε 

κανένα κείµενο δεν πραγµατεύονται τα θέµατα της υιοθεσίας, της εκτός γάµου γέννησης 

παιδιού, της οικογένειας µε ετεροθαλή αδέλφια, που δηµιουργείται από δεύτερο γάµο του ενός 

ή και των δύο συζύγων. ∆εν παρουσιάζεται όµως και µονογονεϊκή οικογένεια που να έχει 

προκύψει από διάσταση ή διαζύγιο των συζύγων,  στην οποία τα παιδιά ζουν µε το γονέα που 

έχει την επιµέλειά τους, αλλά επικοινωνούν και διατηρούν καλές σχέσεις µε τον άλλο γονέα 

και τους συγγενείς του. Ακόµη, απουσιάζουν οι οικογένειες µικτών γάµων και τα ζευγάρια που 

δεν τεκνοποιούν κατά συνειδητή επιλογή. Ο πλουραλισµός των µορφών οικογενειακής 

Σύνολο 171 24 
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οργάνωσης της σύγχρονης κοινωνίας είναι υπαρκτός και ως κοινωνικά φαινόµενα τυγχάνουν, 

σε µεγάλο βαθµό, της προστασίας των κανόνων δικαίου (Παπαχρίστου 1997, Πλιόγκου 2001, 

σσ. 201-205).  

 Ωστόσο, υπαρκτές είναι και αρνητικές κοινωνικές αντιλήψεις για οικογένειες που δεν 

ανήκουν στο ευρέως κοινωνικά αποδεκτό µοντέλο της πυρηνικής οικογένειας. Μάλιστα στη 

διαµόρφωση αυτής της αρνητικής αντίληψης σηµαντικό ρόλο έπαιξαν κάποιες µελέτες, του όχι 

και τόσο µακρινού παρελθόντος, οι οποίες ενίσχυαν αρνητικές αναπαραστάσεις που 

θεµελιώνονταν σε κοινωνικά, ψυχολογικά και δηµοσιονοµικά επιχειρήµατα και σχετίζονταν 

µε τη δοµή της οικογένειας (Κογκίδου 2004, σ. 134). Όταν όµως, επιπλέον και τα σχολικά 

εγχειρίδια, επιχειρούν να αποκρύψουν όψεις της σύγχρονης οικογενειακής ζωής, ως απόρροιας 

των µεταβολών της σύγχρονης κοινωνίας, τότε δύναται να δηµιουργήσουν στα παιδιά που 

προέρχονται από διάφορα οικονοµικά, κοινωνικά και οικογενειακά περιβάλλοντα αρνητικά 

συναισθήµατα, τέτοια που να συνδέονται µε το φόβο του κοινωνικού αποκλεισµού.  

 Κατά συνέπεια, το ιδεολόγηµα της οικογένειας, έτσι όπως εµπεριέχεται στη διδακτέα 

σχολική ύλη θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ποικίλες περιπτώσεις, ώστε να βρίσκουν χώρο 

οι µαθητές και οι µαθήτριες που ζουν σε ένα διαφορετικό οικογενειακό πλαίσιο από το 

κοινωνικά συµβατικό. Η προβολή ενός µοναδικού οικογενειακού προτύπου ως ιδανικού, 

ενισχύει την ψευδαίσθηση της ενήλικης κοινότητας για οικογενειακή συνοχή και ενότητα, 

τοποθετεί όµως τα παιδιά σε µια ιδεολογική πλάνη, αφού συχνά η εικόνα της δικής τους 

οικογενειακής πραγµατικότητας απέχει από αυτή του σχολικού προτύπου (∆εληγιάννη-

Κουϊµτζή 1993, σ. 167). 

3. 1. Μορφές Οικογενειακής Οργάνωσης 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µόνο σε δύο κείµενα των σχολικών εγχειριδίων «Η Γλώσσα µου», 

φαίνεται να αµφισβητείται η παραδοσιακή-συµβατική µορφή οικογενειακής οργάνωσης. 

Πρόκειται για κείµενα γραµµένα από την συντακτική οµάδα των συγκεκριµένων εγχειριδίων 

κι όχι αποσπάσµατα λογοτεχνικών κειµένων. Αυτά είναι τα ακόλουθα: «Ο Αντρέας σκέφτεται 

το σπίτι του» (Γ΄ τάξη, τεύχος 2ο , σσ. 59-60), στο οποίο προβάλλεται το θέµα των 

συγκρούσεων και των διαφωνιών µεταξύ δύο συζύγων, λανθάνοντας έτσι το µήνυµα του 

διαζυγίου και της δηµιουργίας µονογονεϊκής οικογένειας. Και το: «Μια άλλη µητέρα» (∆΄ 

τάξη, τεύχος 1ο, σσ. 44-45), όπου θίγεται το θέµα του θανάτου της µητέρας και της προοπτικής 

ενός δεύτερου γάµου του πατέρα. Προβάλλεται, δηλαδή από τη µια µονογονεϊκή οικογένεια 

από χηρεία και από την άλλη επαναδηµιουργηµένη οικογένεια από δεύτερο γάµο του ενός 
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συζύγου. Πρόκειται για τις µοναδικές δύο περιπτώσεις που πραγµατεύονται θέµατα, τα οποία 

θεωρούνταν «απαγορευµένα» από την ιδεολογία των παλαιότερων αναγνωστικών βιβλίων και 

το κυρίαρχο ιδεολογικό µήνυµα, που αυτά περνούσαν µέσα από τα πρότυπα των κειµένων 

(Κολιάδης κ.ά. 1996, σ. 267). 

3.1.1. «Ο Αντρέας σκέφτεται το σπίτι του» (Γ΄, τ. 2ο, σσ. 59-60) 

Επικεντρώνοντας την προσοχή µας αρχικά στο πρώτο κείµενο, διαπιστώνεται ότι το αγόρι της 

ιστορίας στενοχωριέται µε τους καυγάδες και τις φωνές, τα µαλώµατα και τις σοβαρές 

διαφωνίες µεταξύ των γονέων του.  

«Ο πατέρας (του) έφυγε βρίζοντας». Και «η µητέρα (του) φώναζε και χτυπούσε το χέρι στο τραπέζι». 

 Πριν από αυτή τη σκηνή όµως προηγήθηκαν κι άλλοι καυγάδες. 

«Μίλησαν άσχηµα ο ένας στον άλλο. Ο πατέρας έφυγε χτυπώντας την πόρτα πίσω του. Αµίλητη η 
µητέρα έφερε στον Αντρέα το πρωινό του. Γέµισε κι ένα ποτήρι γάλα για την ίδια. Ο πατέρας σου µε 
πότισε πολλά φαρµάκια, είπε. ∆εν αντέχω άλλο». 

 Και ο Αντρέας αναρωτιότανε γιατί συνέβαινε αυτή η κατάσταση και προσπαθούσε να 

τους αποσπάσει «ένα χαµόγελο, ένα χάδι, ένα γλυκό λόγο», υπενθυµίζοντάς τους, ότι είναι 

καλός µαθητής στο σχολείο. Το παιδί δεν έχει όρεξη ούτε για φαγητό, ούτε για παιχνίδι µε τα 

άλλα παιδιά στο σχολείο. 

«Ο Αντρέας µόλις άγγιξε το πρωινό. Ένας κόµπος είχε καθίσει στο λαιµό του». 

«Κάθεται στην άκρη της αυλής µόνος. Κοιτάζει τ’ άλλα παιδιά που παίζουν, χωρίς να τα βλέπει…». 

 Στο παρόν κείµενο η διαχείριση της συγκεκριµένης κατάστασης από τους δύο γονείς 

παραπέµπει σε παραδοσιακά κοινωνικά στερεότυπα φύλου. Ο άνδρας φεύγει χωρίς να τον 

απασχολεί η τύχη του παιδιού τους, καθώς µάλλον θεωρείται «αυτονόητο» ότι η µητέρα θα 

έχει την επιµέλειά του και το παιδί θα µεγαλώνει µαζί της. Και η γυναίκα παραµένει παθητική 

εκφράζοντας την απογοήτευσή της και το παράπονό της, ότι ο σύζυγός της «την πότισε 

φαρµάκια».  

 Θα µπορούσε αντί αυτής της προσέγγισης να είχε επιλεγεί από την συντακτική οµάδα 

µια ιστορία, όπου το παιδί να µην παρουσιάζεται ως το µόνο «αθώο θύµα» των έντονων 

διαφωνιών των γονέων του, που βιώνει µόνο συναισθήµατα απόρριψης, έντονης θλίψης και 

αποµόνωσης, σαν να επρόκειτο για τις µοναδικές συνέπειες που έπονται ενός διαζυγίου. Θα 

µπορούσε να θιγόταν το θέµα της µονογονεϊκής οικογένειας από διαζύγιο των γονέων, µέσα 

από ένα κείµενο που θα παρουσίαζε τη ζωή ενός παιδιού µε τη µητέρα του, απαλλαγµένη όµως 

από σηµάδια θλίψης και µιζέριας. Ακόµη, τόσο οι µεταξύ των γονέων του σχέσεις όσο και οι 

σχέσεις του παιδιού µε τον κάθε γονέα ξεχωριστά, θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται από 
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αµοιβαίο ενδιαφέρον «για το καλύτερο δυνατό συµφέρον του παιδιού». Στόχος δεν είναι 

βέβαια η προβολή µιας εξωραϊσµένης εικόνας µιας µονογονεϊκής οικογένειας, αλλά µιας 

παρόµοιας εικόνας, που πολλά παιδιά ζούνε σήµερα στην καθηµερινότητά τους. Όπως: µιας 

εργαζόµενης, ανεξάρτητης µητέρας, που έχει την επιµέλεια των παιδιών της και προσπαθεί 

καθηµερινά για την καλύτερη δυνατή φροντίδα τους. Αλλά και µιας εικόνας που θα 

συµπληρώνεται από την επαφή των παιδιών µε τον πατέρα τους, στον προβλεπόµενο πάντα 

από τη δικαστική απόφαση χρόνο, χωρίς συγκρούσεις και διαφωνίες. Ή ακόµη µιας εικόνας 

στην οποία τα παιδιά θα ζουν µόνο µε τον πατέρα τους, χωρίς απαραίτητα να προβάλλεται 

συγχρόνως επικείµενος γάµος του πατέρα µε άλλη γυναίκα για να ξεφύγει από τη 

µονογονεϊκότητά του ή να υπονοούνται γεγονότα φορτισµένα αρνητικά και µε κριτική διάθεση 

για τις τωρινές και µελλοντικές επιλογές της µητέρας, όσον αφορά στην προσωπική της ζωή.  

Μιας εικόνας, επίσης, που θα εµπεριέχει  την ύπαρξη των παππούδων και των γιαγιάδων τόσο 

ως φορέων ενός υποστηρικτικού δικτύου όσο και ως ατόµων οικοδόµησης µιας ουσιαστικής 

διαπροσωπικής σχέσης. Πρόκειται για µια αρκετά συνηθισµένη εικόνα µονογονεικής 

οικογένειας της σύγχρονης κοινωνικής πραγµατικότητας. Καθώς ο τρόπος που βιώνει ένας 

µόνος-γονέας τη µονογονεϊκότητά του διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία 

συγκρότησης ταυτότητας του παιδιού, η ικανότητα της µόνης-µητέρας / του µόνου-πατέρα να 

βιώνουν θετικά τη µονογονεϊκότητά τους, υπερβαίνοντας τις δυσκολίες αυτής της κατάστασης, 

το κοινωνικοοικονοµικό και µορφωτικό τους επίπεδο, αλλά και το κατά πόσο υπάρχει ένα 

κοινωνικό υποστηρικτικό δίκτυο, ικανό να τους στηρίζει και να ενισχύει τις επιλογές τους, 

είναι κάποιοι από τους παράγοντες που διαµορφώνουν µια θετική στάση ζωής. Επιπλέον 

υπογραµµίζεται, ότι όσο περισσότερο εκλαµβάνεται ως «κανονική» οικογένεια το διγονεϊκό 

µοντέλο, τόσο περισσότερο αρνητικά βιώνεται η κατάσταση της µονογονεϊκότητας, 

προβάλλοντας συναισθήµατα µειονεξίας και ενισχύοντας αντιλήψεις κοινωνικού στιγµατισµού 

για τα «διαλυµένα σπίτια» (Κογκίδου 1994, σσ. 136-137, Paterson 2001, σσ. 1-13).   

 Συχνά, µάλιστα, τίθεται το ερώτηµα αν τα παιδιά που µεγαλώνουν στo πλαίσιο ενός 

µονογονεϊκού σχήµατος ανήκουν σε «οµάδα υψηλού κινδύνου», αν πρόκειται δηλαδή για τους 

«κοινωνικά αποκλεισµένους του αύριο». ∆εν θα µπορούσε βέβαια, να δοθεί µία 

κατηγορηµατική θετική ή αρνητική απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτηµα, αφού πλήθος 

παραγόντων άρρηκτα συνδεδεµένων µε την προσωπική ιστορία της κάθε οικογένειας, 

καθορίζουν την εξέλιξη των παιδιών σε όλους τους τοµείς της ζωής τους. Παράγοντες, όπως: 

το µορφωτικό επίπεδο του µόνου-γονέα, η εθνική και κοινωνική του προέλευση, το φύλο, η 

ηλικία, η θέση του στην αγορά εργασίας, η έλλειψη ή µη οικονοµικής στήριξης, ο αριθµός και 



 249 

η ηλικία των παιδιών, η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος παιδικής προστασίας, η ύπαρξη 

υποστηρικτικού δικτύου, συγγενικού, φιλικού ή προερχόµενου από κάποιο φορέα συνθέτουν 

την εικόνα των µονογονεϊκών οικογενειών, ως µιας µη ενιαίας και ανοµοιογενούς 

πληθυσµιακής οµάδας. Κατά συνέπεια, η κατανόηση των µεταβολών της οικογένειας και η 

αναγνώριση της ρευστότητας που χαρακτηρίζει τόσο τα οικογενειακά σχήµατα, όσο και τις 

εµπειρίες των ατόµων, προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη, ώστε να συνδέονται άµεσα µε το 

σχεδιασµό και την αποτελεσµατική άσκηση της κοινωνικής πολιτικής (Kogidou, Pliogou 

2006). Η αρνητική, ωστόσο, προδιάθεση του κοινωνικού περιβάλλοντος απέναντι στα παιδιά 

που δεν αποτελούν µέλη µιας διγονεϊκής οικογένειας υπάρχει. Σε σηµείο µάλιστα, που να 

κρίνονται και να χαρακτηρίζονται µόνο από το γεγονός ότι δεν ανήκουν στο κυρίαρχο και 

περισσότερο κοινωνικά αποδεκτό µοντέλο οικογενειακής οργάνωσης (Κογκίδου 1995, σσ. 

236-239, Πλιόγκου 2002, σσ. 297-300).  

 Ασφαλώς και πρόκειται για ένα θέµα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και µεταχείρισης 

από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, αφού καθώς αυξάνεται το ποσοστό των διαζυγίων 

αυξάνεται και το ποσοστό του µαθητικού πληθυσµού που ενδεχοµένως να έχει βιώσει 

παρόµοιες καταστάσεις µέχρι το διαζύγιο των γονέων τους. Ζήτηµα όµως για τα µέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, αποτελεί τόσο η δική τους κατάρτιση όσο και η παρουσία σχολικών 

ψυχολόγων, ώστε να µπορούν από κοινού να χειρίζονται τέτοιες καταστάσεις (Χατζηχρήστου 

1999, σσ. 190-220) .  

3.1.2. «Μια άλλη µητέρα» (∆΄, τ. 1ο, σσ. 44-45) 

Στο κείµενο: «Μια άλλη µητέρα», θίγεται η σχέση ενός κοριτσιού µε τη γυναίκα που πρόκειται 

να γίνει η δεύτερη σύζυγος του πατέρα της, ύστερα από το θάνατο της µητέρας της. Ο θάνατος 

του γονέα ενός παιδιού είναι αδιαµφισβήτητα ένα γεγονός µε εξαιρετικά τραυµατικές 

συνέπειες για τον ψυχισµό του. Για αυτό και χρήζει ιδιαίτερης διαπραγµάτευσης από την/τον 

εκπαιδευτικό της τάξης, καθώς τη στιγµή που διδάσκεται πιθανόν και να υπάρχει άτοµο που 

να βιώνει παρόµοια τραυµατική εµπειρία. 

 Το δεύτερο θέµα που προσεγγίζεται µέσα από το παρόν κείµενο είναι η 

επαναδηµιουργηµένη οικογένεια και η µετάβαση από µια µορφή µονογονεϊκής οικογένειας σε 

διγονεϊκή, µετά από δεύτερο γάµο του ενός συζύγου. 

 Η συντακτική οµάδα στην περίπτωση αυτή, έχει επιλέξει να παρουσιάσει ένα ορφανό 

κορίτσι πολύ νεαρής ηλικίας, το οποίο εξαιτίας του µεγάλου φόρτου εργασίας του πατέρα της 
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ζει τις περισσότερες ώρες της ηµέρας µόνη στο σπίτι. Αναπολεί τη µορφή και την καλοσύνη 

της µητέρας της και κλαίει συχνά για τον χαµό της. 

«Ήταν τόσο καλή για µένα και για τον πατέρα. Στην αρχή δεν ήθελα να το πιστέψω πως δε θα 
ξανάβλεπα πια τα όµορφα και γλυκά της µάτια. Μείναµε οι δυο µας µε τον πατέρα. Η εργασία του τον 
απασχολούσε αρκετές ώρες την ηµέρα. Συχνά έµενα µόνη µου. ∆ιάβαζα ή έγραφα κι εκεί που ήµουν 
σκυµµένη πάνω απ’ τα χαρτιά µου, ερχόταν η µορφή της µητέρας µου, µπερδευόταν ανάµεσα στα 
γράµµατα και δε µ’ άφηνε να µελετήσω. Άρχιζα τότε να κλαίω». 

 Στη συνέχεια και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια συζήτηση µεταξύ πατέρα και κόρης 

εµφανίζεται µια άλλη γυναίκα, η οποία στην αρχή έγινε φίλη µε το παιδί µαθαίνοντάς το να 

κεντά, να ζωγραφίζει και να κάνει δουλειές στο σπίτι και λίγο αργότερα πήρε τη θέση της 

µητέρας, µετά από την παρότρυνση του πατέρα να φωνάξει τη συγκεκριµένη γυναίκα, 

«µητέρα». 

«Μια µέρα ο πατέρας, γυρίζοντας απ’ τη δουλειά, µε βρήκε έτσι, µε τα µάτια κατακόκκινα από το 
κλάµα. 

-   Γιατί κλαίει το κορίτσι µας; Ξέρω…ξέρω. Σου έχω µια έκπληξη. Κοίτα, να µην ντροπιαστούµε! 
Είσαι µεγάλη πια! 

Η έκπληξη ήταν η δεσποινίδα Στέλα! Με κοίταξε µε τα µεγάλα γαλανά της µάτια, την είδα κι εγώ 
σαστισµένη κι ύστερα χαµογέλασα. Μια βουβή συνεννόηση. Άνοιξε τα χέρια, µ’ έβαλε στην αγκαλιά 
της, µου χάιδεψε τα µαλλιά. 

-     Ώστε λοιπόν, αυτή είναι η Μαρία; Θα γίνουµε δυο καλές φίλες, έτσι; Θα’ µαι πάντα κοντά σου. 
Συµφωνείς; Η φωνή της ήταν ζεστή και φιλική. Κούνησα το κεφάλι σαν να’ λεγα «ναι». 

Γίναµε φίλες · µ’ έµαθε να κεντώ, να ζωγραφίζω, να κάνω δουλειές στο σπίτι. 

-     Μαρία, µου φώναξε µια µέρα µπαίνοντας. Έλα να µε βοηθήσεις. Κρατούσε µερικά πακέτα µεγάλα 
και µικρά. Σε λίγο µπήκε κι ο πατέρας. 

-      Σε λίγες µέρες θα µπορείς, όποτε θέλεις, να τη φωνάζεις «µητέρα». Ξαφνιάστηκα. Η µορφή της 
µητέρας µου ήρθε ξανά. Ήταν χαµογελαστή κι ήταν σαν να µου’ γνεφε κι εκείνη «ναι». 

Κάθοµαι και διαβάζω κοντά στο παράθυρο. Ακούω να µε φωνάζει. 

-       Έρχοµαι, µητέρα!» 

 Μια σειρά ζητηµάτων προς διερεύνηση προκύπτουν µέσα από την ανάγνωση του 

συγκεκριµένου κειµένου. Αρχικά θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι γίνεται προσπάθεια να µην 

παρουσιαστεί εκ νέου η εικόνα της «κακιάς µητριάς», όπως είχε διαµορφωθεί χρόνια πριν 

κυρίως µέσα από τα παιδικά παραµύθια. Έτσι, προβάλλεται µια εικόνα θετής µητέρας, φιλικά 

προσκείµενης προς το παιδί, η οποία επιχειρεί να κερδίσει την εµπιστοσύνη του µέσα από 

συναισθήµατα αγάπης, κατανόησης και εµπιστοσύνης. Παρατηρείται δηλαδή η προσπάθεια 

προσέγγισης του θεσµού της επαναδηµιουργηµένης οικογένειας, από την πλευρά του πατέρα-

προτύπου, ενός θέµατος επιµελώς απορριπτέου κατά το παρελθόν, αφού θίγονται αξίες που 

δεν διατηρούν την έννοια «της απολυτότητας του αιωνίου» και διαµορφώνουν µια νέα τάξη 

πραγµάτων για την αντίληψη της οικογένειας (Κολιάδης κ.ά. 1996, σ. 268).  
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 Ωστόσο, υπογραµµίζεται ότι τόσο η επιλογή του φύλου του παιδιού, όσο και η επιλογή 

του φύλου του γονέα που βιώνει τη χηρεία, δεν µπορεί να θεωρηθεί ανεπηρέαστη από τις 

κοινωνικές φυλετικές επιταγές. Καθώς όσον αφορά στην εµπειρία της ορφάνιας, τα σχολικά 

εγχειρίδια την πραγµατεύονται µε διαφορετικό τρόπο για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Τα 

αγόρια παρουσιάζονται ως µαχητές της ζωής, που βιώνουν την απώλεια του γονιού µέσα σε 

πολύ σκληρές συνθήκες, αλλά τελικά τα καταφέρνουν να αποκτήσουν την αυτονοµία τους, να 

ξεπεράσουν τον ψυχικό πόνο και να ατενίσουν µε αυτοπεποίθηση, παρά τις δυσκολίες, το 

µέλλον. Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσµατα, που επιλέγονται από την συντακτική οµάδα 

να παρατεθούν, µέσα από το έργο του Μενέλαου Λουντέµη: «Ένα παιδί µετράει τ’ άστρα». 

Στο: «∆ίψα για γράµµατα», (∆΄, τ. 3ο, σ. 46) και στο: «Η σπίθα δεν έσβησε» (∆΄, τ. 4ο,  σ. 69), 

ο Μέλιος µε την εργατικότητά του, την επιµονή και την υποµονή του γίνεται παράδειγµα προς 

µίµηση για τους ανθρώπους που παλεύουν για την επιβίωση και αγωνίζονται συγχρόνως για 

πνευµατικές κατακτήσεις. 

 Αντιθέτως, τα κορίτσια όπως η Μαρία, η ηρωίδα της ιστορίας που κατασκεύασε η 

συντακτική οµάδα, µένει κλεισµένη στο σπίτι, περιορισµένη «πίσω από το τζάµι», να 

αναπολεί, να προσπαθεί να διαβάζει και να γράφει, µέσα σε κλίµα έντονης συναισθηµατικής 

φόρτισης. Τονίζεται έτσι, η αντίληψη ότι ο «ζωτικός χώρος του κοριτσιού συνήθως 

οριοθετείται από τους τοίχους του πατρικού της σπιτιού» (Φρειδερίκου, 1995, σ. 110). 

Υποµένει παθητικά τη συµφορά που τη βρήκε µέσα από την αποµόνωση και την εξάρτηση. 

Αλλά και η αναπλήρωση του συναισθηµατικού κενού που προέκυψε από το θάνατο της 

µητέρας της, καθώς και η απώλεια της φυσικής της παρουσίας επιχειρείται να ικανοποιηθούν 

µέσα από µια νέα σχέση εξάρτησης µε ενήλικο άτοµο γένους θηλυκού, το οποίο επιβάλλεται 

από τον πατέρα. Το περιβάλλον της ιστορίας προσδιορίζεται και πάλι εντός των ορίων του 

σπιτιού και η επαφή της µε τη νέα σύντροφο του πατέρα της αντί να εξελιχθεί µέσα από 

επανειληµµένες επαφές και διάλογο γίνεται µέσα από δραστηριότητες, όπως του κεντήµατος ή 

της καθαριότητας του σπιτιού, δραστηριότητες αυστηρά συνυφασµένες µε τον «φυσιολογικό» 

και «αυτονόητο» µελλοντικό γυναικείο ρόλο της, αυτό της νοικοκυράς (Delphy & Leonard 

1992, σσ. 75-104). Μια τέτοια εικόνα όµως, ενός νεαρού κοριτσιού έτσι όπως προβάλλεται 

µέσα από το συγκεκριµένο κείµενο, απέχει αρκετά από την εικόνα της σηµερινής µαθήτριας. 

Αφού παρά την ενδεχόµενη «αυτονόητη» προσδοκία ενηλίκων για την εθελοντική της 

συµµετοχή στις οικιακές ασχολίες, δίνεται η δυνατότητα στα κορίτσια των σύγχρονων δυτικών 

κοινωνιών να ασχοληθούν µε τους τοµείς της Μουσικής, της εκµάθησης Ξένων γλωσσών, του 
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Αθλητισµού, αλλά και να αναπτύξουν κοινωνική δράση µέσα από τη συµµετοχή τους στους 

σχολικούς και εξωσχολικούς συλλόγους παιδιών. 

 Και ενώ επιχειρείται η παρουσίαση µιας ιστορίας έντονα φορτισµένης 

συναισθηµατικά, ώστε να προετοιµαστεί το έδαφος για την εµφάνιση ενός τρίτου προσώπου 

που θα συµπληρώσει την εικόνα του τριαδικού παραδοσιακού σχήµατος, του κοινωνικά 

αποδεκτού οικογενειακού µοντέλου της διγονεϊκής οικογένειας, τόσο ο λόγος του κοριτσιού 

όταν αναφέρεται στο θάνατο της µητέρας της, όσο και ο λόγος του πατέρα, παραµένει 

αόριστος και αισθητά απόµακρος χωρίς συναισθηµατικές εκφάνσεις. Ο πόνος και η µοναξιά 

της Μαρίας δηλώνεται µέσα από την έκφραση: «είναι πάνω από ένας χρόνος που χάθηκε η 

µητέρα», αντί µιας φράσης που λέγεται σε αληθινό πένθος και εκφράζει πραγµατικά 

αισθήµατα πόνου και θλίψης, όπως: «έχασα τη µαµά µου» ή «χάσαµε τη γυναίκα µου και 

τώρα έγινα και µάνα και πατέρας». Στο σηµείο αυτό, όµως, διαφαίνονται σηµαντικά κενά της 

ιστορίας, µε σηµαντικότερο αυτό της πραγµατικής επαφής του παιδιού µε τον πατέρα του. Ο 

πατέρας στην ουσία είναι απών κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου από το θάνατο της 

συζύγου του. Χάνεται έτσι, η ευκαιρία από τη συντακτική οµάδα του παρόντος κειµένου να 

αναδείξει µέσα από το σχολικό εγχειρίδιο την οικοδόµηση µιας ισορροπηµένης σχέσης µεταξύ 

πατέρα και κόρης και την κοινή τους προσπάθεια για να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες της 

καθηµερινότητάς τους.  Αντιθέτως, ο πατέρας µέσα από ένα λόγο εξαιρετικά απλουστευµένο 

και συναισθηµατικά αβαθή, απευθύνεται στο παιδί του σε τρίτο ενικό πρόσωπο, και µέσα από 

τη ρητορική ερώτηση: «γιατί κλαίει το κορίτσι µας;», ο ίδιος απαντά λέγοντας: «Ξέρω…ξέρω. 

Σου έχω µια έκπληξη. Κοίτα, να µην ντροπιαστούµε! Είσαι µεγάλη πια!». Επιβάλλεται κατά 

αυτόν τον τρόπο «η άλλη γυναίκα» - σαν να πρόκειται για µια έκπληξη που αφορά σε κάποιο 

υλικό αγαθό- για να ικανοποιήσει ωστόσο τις δικές του ανάγκες, λίγο µετά το πέρας του ενός 

χρόνου από το θάνατο της συζύγου του, χρησιµοποιώντας όµως ως δικαιολογία που τυγχάνει 

κοινωνικής αποδοχής το αδιαµφισβήτητο κενό της µητέρας για το παιδί του.  

 Ακόµη, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η επιλογή του τύπου της µονογονεϊκής οικογένειας 

να είναι κατόπιν χηρείας, δεν είναι τυχαία. Αυτού του τύπου η µονογονεϊκότητα ήταν πάντα 

κοινωνικά αποδεκτή και προβλέψιµη από τα µέτρα της κοινωνικής πολιτικής. Καθώς µέσα 

από την κοινωνική πολιτική προβάλλεται και αναπαράγεται το κυρίαρχο κάθε φορά 

ιδεολογικό πρότυπο, οι χήροι µόνοι-γονείς και τα ορφανά παιδιά τους απολάµβαναν της 

φροντίδας του κράτους πρόνοιας, αφού η χηρεία δεν προκύπτει ηθεληµένα και προέρχεται από 

τη συµβατική συζυγική σχέση (Στασινοπούλου 1991, σσ. 706-708). Παρόλο που το κοινωνικό 

περιβάλλον αντιµετωπίζει µε συµπάθεια και συµπόνια τον άνθρωπο που έχασε τον/την σύζυγό 
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του/της, εντούτοις ο κοινωνικός έλεγχος είναι πολύ πιο έντονος για τις χήρες-γυναίκες παρά 

για τους χήρους-άνδρες (Κογκίδου 1995, σσ. 180-183). Έτσι, µέσα από τη συγκεκριµένη 

επιλογή της συντακτικής οµάδας, επιβεβαιώνονται οι κοινωνικές αντιλήψεις ότι ναι µεν οι 

άνδρες δυσκολεύονται να αποδεχθούν τον πατρικό τους ρόλο, αλλά είναι και κοινωνικά 

αποδεκτό οι µόνοι-πατέρες να εγκαταλείπουν τη µονογονεϊκότητά τους πολύ πιο γρήγορα απ’ 

ό,τι οι µόνες-µητέρες, κάνοντας ένα γάµο 2.  

 ∆ιαφαίνεται όµως, ακόµη, ένα µεγάλο κενό από τη συγκεκριµένη ιστορία. Μέχρι τη 

στιγµή που εµφανίζεται «η δεσποινίς Στέλα», η Μαρία ζει ολοµόναχη στο σπίτι. Ακόµη και 

στην περίπτωση που είναι µοναχοπαίδι, δεν υπάρχει ούτε ένα άτοµο από το στενό 

οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον που να της συµπαραστέκεται ή ακόµη και να έχει την 

έγνοια της φροντίδας της κατά την απουσία του πατέρα της στη δουλειά. Καθώς το 

συγκεκριµένο κείµενο βρίσκεται στο εγχειρίδιο της «Γλώσσας» της ∆΄ δηµοτικού, εικάζεται 

ότι και η ηρωίδα της ιστορίας θα έχει περίπου την ίδια ηλικία. Εποµένως, εκτός του ότι οι 

γιαγιάδες, οι παππούδες, αλλά και οι θείες/οι, τα ξαδέλφια, οι φίλοι/ες υπερεκπροσωπούνται σε 

άλλες ιστορίες των σχολικών εγχειριδίων, η εικόνα ενός κλειδωµένου παιδιού, ολοµόναχου για 

πολλές ώρες στο σπίτι, απέχει σηµαντικά από µια παρόµοια εικόνα της καθηµερινής ζωής των 

σηµερινών παιδιών. 

 Ακόµη, µέσα στο κείµενο τονίζονται έντονα στοιχεία της εξωτερικής εµφάνισης της 

«δεσποινίδος Στέλας» και κάποια χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς της κατά τρόπο 

στερεοτυπικό ως προς το φύλο (Κανταρτζή 1991, σσ. 122-127). Έτσι, τα «µακριά λεπτά 

δάχτυλα» και «τα µεγάλα γαλανά της µάτια» όχι µόνο κέντρισαν την προσοχή του νεαρού 

κοριτσιού, αλλά απέκτησαν και ενεργό ρόλο στη ροή της ιστορίας, αφού «µε τα µακριά λεπτά 

δάχτυλα ξέρει να κεντά πάρα-πολύ όµορφα και µε µεγάλη υποµονή» µαθαίνει και στη Μαρία 

να κεντά. Αλλά και καθώς την κοιτά µε «τα µεγάλα γαλανά µάτια της» και της µιλά µε «τη 

ζεστή και φιλική της φωνή» της επιβεβαιώνει ότι θα γίνουν «δύο καλές φίλες». Σαν να 

επρόκειτο ποτέ η φιλία µεταξύ δύο ανθρώπων και πόσο µάλλον η οικοδόµηση της σχέσης 

θετής-µητέρας παιδιού να εξαρτάται από φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά ! 

 Θα πρέπει τέλος, να σηµειωθεί ότι η έκδοση των συγκεκριµένων εγχειριδίων έλαβε 

χώρα µετά την υιοθέτηση του νόµου 1329/1983 του νέου οικογενειακού δικαίου. Άρα, θα 

µπορούσε να είχε αποφευχθεί η χρήση του όρου «δεσποινίς» αφού, αγόρια και κορίτσια 

ενηλικιώνονται πια στο 18ο έτος της ηλικίας τους και µία νεαρή γυναίκα θα έπρεπε να 

προσφωνείται «κυρία» ανεξάρτητα από το αν είναι έγγαµη ή άγαµη, ακριβώς όπως συµβαίνει 

και µε την εκφορά του τίτλου «κύριε» για ένα νεαρό άνδρα, του οποίου η οικογενειακή 
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κατάσταση σχεδόν ποτέ δεν αποτελεί αντικείµενο συζήτησης. Αντιθέτως, οι γυναίκες και µέσα 

στα σχολικά εγχειρίδια προσδιορίζονται από τη συζυγική και οικογενειακή τους κατάσταση, 

συντηρώντας κατά τον τρόπο αυτό το σεξιστικό στερεότυπο ότι η θέση των γυναικών είναι 

συνδεδεµένη µε το γάµο (Κανταρτζή 2003, σσ. 154-155). 

 

4. Αντί Επιλόγου  

Η σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα χαρακτηρίζεται ως πολυπολιτισµική και 

πλουραλιστική (Κογκίδου 2004, σ. 127, Στασινοπούλου 2002, σ. 63). Συγκεκριµένα, 

διερευνώντας πτυχές των δηµογραφικών εξελίξεων εντοπίζονται στοιχεία που συνθέτουν την 

εικόνα της σύνθεσης των νοικοκυριών και των οικογενειακών δοµών. Έτσι, σύµφωνα µε 

στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (απογραφή 18.3.2001) η µεγάλη 

πλειοψηφία επί του συνόλου των ιδιωτικών νοικοκυριών, συγκεκριµένα το 73,6% είναι 

νοικοκυριά µε κάποιο τύπο οικογένειας. ∆ηλαδή, η εικόνα της δοµής της σηµερινής ελληνικής 

οικογένειας σκιαγραφείται µέσα από 42,2%, το οποίο εκφράζει το ποσοστό των ζευγαριών µε 

παιδιά, όπου τα ζευγάρια που συµβιώνουν χωρίς να έχει προηγηθεί γάµος και έχουν παιδιά 

εκφράζονται από ένα ποσοστό 0,6%. Εντοπίζεται, ακόµη, µέσα από ένα 22,7%, το οποίο 

εκφράζει το ποσοστό των ζευγαριών χωρίς παιδιά, από το οποίο το 1,3% αφορά στο ποσοστό 

των ζευγαριών που συµβιώνουν εκτός γάµου. Επίσης, από ένα ποσοστό 2,8% που αφορά 

νοικοκυριά µε δύο ή περισσότερες οικογένειες, αλλά και ποσοστό 8,7% το οποίο εκφράζει το 

ποσοστό των µονογονεϊκών νοικοκυριών. Τέλος, παρατηρείται ότι το 23,6% επί του συνόλου 

των ιδιωτικών νοικοκυριών είναι νοικοκυριά χωρίς κάποιο τύπο οικογένειας, όπου το 19,7% 

αφορά στο ποσοστό των νοικοκυριών µε ένα άτοµο και το 3,9% εκφράζει το ποσοστό των 

νοικοκυριών µε πολλά άτοµα (Πλιόγκου 2005, σ. 430). Για το λόγο αυτό, υπαρκτή είναι πια η 

ανάγκη προβολής στα σχολικά εγχειρίδια διαφόρων περιπτώσεων που αφορούν στις µορφές 

οικογενειακής οργάνωσης.  

 Είναι σηµαντικό η προβολή των µορφών οικογενειακής οργάνωσης να επιχειρείται στη 

βάση της µεταβολών της σύγχρονης κοινωνίας, των δηµογραφικών εξελίξεων και των 

διαρθρωτικών µεταβολών της οικογένειας. Η ταύτιση του θεσµού της οικογένειας µε το θεσµό 

του γάµου και η απεικόνιση του παραδοσιακού σχήµατος της πυρηνικής οικογένειας ως 

µοναδικού µέσα στο σχολικό εγχειρίδιο, υποθάλπει κινδύνους ενίσχυσης του κοινωνικού 

στίγµατος και των διακρίσεων εις βάρος των µαθητών και µαθητριών που βιώνουν την 

καθηµερινότητά τους στο πλαίσιο µιας άλλης οικογενειακής µορφής. Έτσι, κείµενα που 

πραγµατεύονται το θέµα της οικογένειας από την οπτική του σεβασµού του δικαιώµατος της 
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επιλογής σε µια διαφορετική µορφή οργάνωσης του ιδιωτικού βίου, έχοντας ως πρωταρχικό 

στόχο την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων είναι αναγκαία. Αλλά και κείµενα που θα 

τολµούν να θίγουν ζητήµατα ποικιλίας και διαφορετικότητας ως προς το φύλο, την κοινωνική 

οµάδα, το θρήσκευµα, τη γλώσσα, θα µετατρέψουν το εκπαιδευτικό υλικό από ένα απλό µέσο 

διδασκαλίας και µετάδοσης γνώσης σε υλικό που θα διεγείρει ερωτήµατα, θα  ανταποκρίνεται 

στις τρέχουσες προκλήσεις ζωής και θα προωθεί την κριτική διερεύνηση και εµβάθυνση της 

σκέψης του µαθητικού πληθυσµού. Σε µια τέτοια κατεύθυνση, όµως, επιβάλλεται η 

ευαισθητοποίηση και συνεχής κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε εύρος κοινωνικών 

φαινοµένων, η χρήση των σχολικών εγχειριδίων σε συνδυασµό µε κατάλληλο για 

συγκεκριµένες θεµατικές οπτικοακουστικό, ηλεκτρονικό και έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, η 

αξιοποίηση και άλλου τύπου µέσων διδασκαλίας, όπως επισκέψεις σε µουσεία, σε 

οργανισµούς, σε χώρους παραγωγής καταναλωτικών αγαθών κ.ά. Ώστε να µπορούν οι 

εκπαιδευτικοί να αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις της κοινωνικής πραγµατικότητας, 

υιοθετώντας µεθόδους ενεργητικής παρέµβασης µε στόχο τη διαµόρφωση στάσεων απέναντι 

σε µια κοινωνία που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. 

 Για το λόγο αυτό, θεωρείται σηµαντικό να διατυπωθεί ότι όταν η γνώση αρχίσει να 

προσεγγίζεται ως κοινωνική κατασκευή, τότε οι µαθήτριες και οι µαθητές θα εντοπίζουν µέσα 

στην εικόνα της σχολικής πραγµατικότητας στοιχεία που συνθέτουν και τη δική τους 

υπόσταση και ταυτότητα.  
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 Συντακτική Οµάδα Εικονογράφηση 
Εγχειρίδια ∆ηµοτικού: 
«Η Γλώσσα µου» 

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

ΓλώσσαΑ1 3 0 0 1 
ΓλώσσαΑ2 3 0 0 1 
ΓλώσσαΒ1 4 0 0 1 
ΓλώσσαΒ2 4 0 0 1 
ΓλώσσαΒ3 4 0 0 1 
ΓλώσσαΒ4 4 0 0 1 
ΓλώσσαΓ1 4 0 1 0 
ΓλώσσαΓ2 4 0 1 0 
ΓλώσσαΓ3 4 0 0 1 
ΓλώσσαΓ4 4 0 0 1 
Γλώσσα∆1 6 0 0 1 
Γλώσσα∆2 7 0 2 0 
Γλώσσα∆3 7 0 0 1 
Γλώσσα∆4 7 0 1 0 
ΓλώσσαΕ1 6 0 1 0 
ΓλώσσαΕ2 6 0 1 0 
ΓλώσσαΕ3 6 0 1 0 
ΓλώσσαΕ4 6 0 0 1 
ΓλώσσαΣτ1 6 0 1 0 
ΓλώσσαΣτ2 6 0 1 0 
ΓλώσσαΣτ3 6 0 1 0 
ΓλώσσαΣτ4 6 0 1 0 
Σύνολο 113 0 12 11 
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χήρες-γυναίκες. Βλ.: Κογκίδου 1995, σ. 39. 
 


