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λίγα λόγια για το Σύνδεσµο* 
 

Σήµερα, µετά την ανάδειξη του νέου ∆Σ, ο Σύνδεσµος Φιλολόγων ν. ∆ράµας προχωρεί στο 
πρώτο του βήµα για το 2011. Η προσπάθεια αυτή έχει κύριο σκοπό να προκαλέσει την ενεργή 
συµµετοχή κάθε συναδέλφου, προκειµένου να ανοίξουµε την πόρτα της αίθουσας και να 
µιλήσουµε από την οπτική της διδακτικής πράξης. Με όρους συλλογικούς και διάθεση 
συνεργατική, θα θέλαµε ο Σύνδεσµος να αποτελέσει βήµα όχι µόνο για παλαιότερους αλλά 
κυρίως νεότερους συναδέλφους, για να εκφράσουν προβληµατισµούς, να καταθέσουν 
προτάσεις, κρίσεις και δοκιµές. Η συλλογικότητα και η συνεργασία µπορεί να εξασφαλίσει 
επιστηµονική εγκυρότητα και συσσωρευµένη πείρα, να προκαλέσει τη δηµιουργικότητά µας και 
να διαχύσει µια αίσθηση ασφάλειας σε όλους. Στη λογική αυτή στηρίζεται και η οργάνωση 
εκδηλώσεων µε τη µορφή συνάντησης – συζήτησης για συγκεκριµένα θέµατα, µε την ελεύθερη 
συµµετοχή όλων των συναδέλφων που θέλουν όχι µόνο να ακούσουν αλλά και να καταθέσουν 
τη δική τους γνώση και εµπειρία. 
 

* µ’ αυτό το κείµενο ξεκίνησαν οι συναντήσεις αποτέλεσµα των οποίων είναι και το υλικό αυτής της 
έκδοσης 
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πολύπλευρα τη διδασκαλία στη Β/θµια Εκπαίδευση. 
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Φιλολόγων ν. ∆ράµας, ∆ράµα, 2012 
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η αξιοποίηση της τοπικής ιστορίας στη διδασκαλία 
 
 

εισαγωγικό 
 

Το εκπαιδευτικό υλικό που συγκεντρώθηκε εδώ επιχειρεί να προτείνει µία στροφή στην έρευνα, 
τη µελέτη και τη διδασκαλία της τοπικής µας ιστορίας. Τα σχέδια µαθηµάτων που ακολουθούν 
αφορούν πτυχές της δραµινής ιστορίας και καλύπτουν γεγονότα από όλες σχεδόν τις περιόδους 
της. Κύριος σκοπός όλων των προτάσεων είναι να δείξουν πρακτικά τον τρόπο που µπορεί να 
αξιοποιηθεί η τοπική ιστορία στη διδασκαλία. Χαρακτηριστικό τους είναι η συντοµία έτσι ώστε 
να µπορούν να λειτουργήσουν σε µία διδακτική ώρα. Επίσης, οι περισσότερες απ’ αυτές 
µπορούν να δοκιµαστούν στα πλαίσια του µαθήµατος της Ιστορίας χωρίς να τροποποιηθεί το 
αναλυτικό πρόγραµµα. Ελπίζουµε ότι η προσπάθεια αυτή θα αποτελέσει το έναυσµα να 
αναπτυχθεί το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη δραµινή ιστορία ώστε να 
αξιοποιηθεί στην τάξη. 

 
 
 
 
 

τι είναι τοπική ιστορία 
 

Γενικότερα, µε τον όρο Τοπική Ιστορία νοούνται τα ιστορικά γεγονότα, η εκκλησιαστική, η 
εκπαιδευτική και η λαογραφική παράδοση, τα µνηµεία πολιτισµού, τέχνης και αρχιτεκτονικής, 
αλλά και η οικονοµική, κοινωνική και πληθυσµιακή εξέλιξη µίας περιοχής. Ειδικότερα, η 
ιστορία της περιοχής της ∆ράµας χωρίζεται σε πέντε περιόδους: προϊστορική (50000-700 π.Χ.), 
αρχαία (700-148 π.Χ.), ρωµαϊκή (148 π.Χ.-324 µ.Χ.), βυζαντινή (324-1383 µ.Χ.) και νεότερη 
(1383-σήµερα) η οποία χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους, στη µεταβυζαντινή 1383-1913 και στη 
νεοελληνική 1913-σήµερα).  
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1. η ∆ράµα και η περιοχή της κατά τον 5ο αι. π.Χ., οι Ήδωνες 
 
 

 (Ηροδότου Ιστορίαι Ζ 110, 114 Πολύμνια) 
110: ταύτας μὲν δὴ τὰς πόλιας τὰς παραθαλασσίας τε καὶ Ἑλληνίδας ἐξ εὐωνύμου 

χειρὸς ἀπέργων παρεξήιε· ἔθνεα δὲ Θρηίκων δι᾽ ὧν τῆς χώρης ὁδὸν ἐποιέετο τοσάδε, 

Παῖτοι Κίκονες Βίστονες Σαπαῖοι Δερσαῖοι Ἠδωνοὶ Σάτραι. τούτων οἱ μὲν παρὰ θάλασσαν 

κατοικημένοι ἐν τῇσι νηυσὶ εἵποντο· οἱ δὲ αὐτῶν τὴν μεσόγαιαν οἰκέοντες καταλεχθέντες 

τε ὑπ᾽ ἐμεῦ, πλὴν Σατρέων, οἱ ἄλλοι πάντες πεζῇ ἀναγκαζόμενοι εἵποντο. 

114: φαρμακεύσαντες δὲ ταῦτα ἐς τὸν ποταμὸν καὶ ἄλλα πολλὰ πρὸς τούτοισι ἐν 

Ἐννέα ὁδοῖσι τῇσι Ἠδωνῶν ἐπορεύοντο κατὰ τὰς γεφύρας, τὸν Στρυμόνα εὑρόντες 

ἐζευγμένον. Ἐννέα δὲ ὁδοὺς πυνθανόμενοι τὸν χῶρον τοῦτον καλέεσθαι, τοσούτους ἐν 

αὐτῷ παῖδάς τε καὶ παρθένους ἀνδρῶν τῶν ἐπιχωρίων ζώοντας κατώρυσσον.  

 
(ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β 98) 

…τῆς δὲ Παιονίας παρὰ τὸν ᾿Αξιὸν ποταμὸν στενήν τινα καθήκουσαν ἄνωθεν μέχρι 

Πέλλης καὶ θαλάσσης ἐκτήσαντο, καὶ πέραν ᾿Αξιοῦ μέχρι Στρυμόνος τὴν Μυγδονίαν 

καλουμένην ᾿Ηδῶνας ἐξελάσαντες νέμονται… 

(Υπογραµµίστε στα αποσπάσµατα από τα αρχαία κείµενα του Ηροδότου και του 
Θουκυδίδη το όνοµα Ήδωνες) 

 
Κείµενο 1 
“Νοτίως της Οδοµαντικής βρισκόταν η Ηδωνίδα, που εκτεινόταν ανάµεσα στους 

ποταµούς Στρυµόνα και Νέστο (από δυτικά προς ανατολικά) και από τον Αγγίτη ποταµό ως την 
παραλία του Στρυµονικού και Πιερικού κόλπου (από βορρά προς Νότο), δηλ. σ' ολόκληρη την 
περιοχή των νοµών ∆ράµας, Καβάλας και στο νότιο τµήµα της επαρχίας Φυλλίδας (Σερρών). 

[...] 
Όπως φαίνεται από τις πηγές η Ηδωνίδα αποτελούνταν από τρία τµήµατα:1) την 

Φυλλίδα, που εκτεινόταν ανάµεσα στο Παγγαίο και τον Αγγίτη, 2) την κυρίως Ηδωνίδα, που 
καταλάµβανε την περιοχή του σηµερινού νοµού της ∆ράµας και της επαρχίας Νέστου Καβάλας 
και 3) την Πιερίδα, που εκτεινόταν σ' όλο το µήκος της παραλιακής λωρίδας ανάµεσα στο 
Παγγαίο και τη θάλασσα, περιλαµβάνοντας περίπου την περιοχή του σηµερινού νοµού της 
Καβάλας, εκτός από την επαρχία του Νέστου”. 

Σαµσάρης ∆.Κ, Ιστορική Γεωγραφία της Ανατολικής Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα 
 
Κείµενο 2 
“Κατά τον Ηρόδοτο τον Αλικαρνασσέα οι Ηδωνοί συγκαταλέγονται ανάµεσα στα 

τριάντα τρία έθνη των Θρακών. Το θρακικό αυτό έθνος ζούσε στον ευρύτερο χώρο της Θράκης, 
µέρος της οποίας αποτελούσε και η σηµερινή Ανατολική Μακεδονία, και ήταν εξαπλωµένο 
µέχρι τον ποταµό Στρυµόνα. Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι σε παλιότερους χρόνους η επικράτεια 
των Ηδώνων έφτανε µέχρι τον Αξιό ποταµό, όµως σύντοµα τους αποµακρύνανε από την 
περιοχή οι Μακεδόνες και τους αναγκάσανε να µετακινηθούν ανατολικότερα”. 

Χατζόπουλος Γ.Κ. , Η εµβρυακή µορφή του θεάτρου και η λατρεία του ∆ιόνυσου στη χώρα 
των Ηδώνων 

 
1. Με βάση τα  κείµενα 1,2 µπορείτε να εξηγήσετε γιατί η ∆ράµα στον τίτλο του δραµινού 

περιοδικού «∆ράµα –Ηδωνίδα Γη» χαρακτηρίζεται “Ηδωνίδα Γη”; Γνωρίζετε άλλα προϊόντα 
δραµινά, καταστήµατα, συλλόγους µε την επωνυµία «Ήδωνες»; 

2. Ποιους αρχαίους συγγραφείς επικαλείται ο συγγραφέας του δεύτερου κειµένου για τις 
πληροφορίες που µας δίνει στο κείµενο σχετικά µε τους Ήδωνες; Για ποιο λόγο τους αναφέρει; 
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Βοηθούν στην εγκυρότητα των πληροφοριών; 
 
Κείµενο 3 
“... Από οικονοµική άποψη αυτή η χώρα των Ηδώνων παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

σηµαντική, αφού βρίσκεται στην περιοχή του Παγγαίου µε τα ονοµαστά µεταλλεία χρυσού(VII 
112) και γειτονεύει, ανατολικά µε την ξακουστή για τον πλούτο της περιοχή του ∆άτου, ενώ στο 
εσωτερικό της “έχει και άφθονη ξυλεία, καλή για ναυπήγηση, πολλά ξύλα για κουπιά και 
µεταλλεία µε ασήµι” (V23). Εξάλλου, η γεωγραφική της θέση την καθιστά κοµβικό σηµείο για 
τη συγκοινωνία και το εµπόριο στην ευρύτερη περιοχή της Θρηίκης και του Βορείου Αιγαίου.” 

Σπυρόπουλος Η.Σ., “Η περιοχή της ∆ράµας στην Ιστορίην του Ηρόδοτου (Ηδωνίς και 
Ηδωνοί) 

 
1. Ποια είναι τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η χώρα των Ηδωνών;  
2. Πιστεύετε ότι ο φυσικός της πλούτος και η θέση της κινούσε το επεµβατικό και 

κατακτητικό ενδιαφέρον των διαφόρων γειτονικών Θρακικών φυλών αλλά και πιο µακρινών 
πόλεων -κρατών; 

 
Κείµενο 4 
«...Ο µεγάλος δηµιουργός του Αθηναϊκού κράτους Περικλής, προκειµένου να προβεί 

στην υλοποίηση του µεγαλόπνοου ναυτικού του προγράµµατος ιδρύει µεγάλης σηµασίας 
αποικία στην παράλια περιοχή της χώρας των Ηδωνών, προκειµένου να εκµεταλλευθεί την 
τεράστια σε ποσότητα και εξαιρετική σε ποιότητα ξυλεία του ιερού όρους Παγγαίου.” 

“...Η τεράστια σηµασία που αποδίδανε οι Αθηναίοι στην περιοχή αποδεικνύεται από το 
γεγονός ότι το 436 π. Χ. οι Αθηναίοι έστειλαν δέκα χιλιάδες αποίκους, οι οποίοι είχαν οικτρό 
τέλος στη σύγκρουση τους µε τους Ηδωνούς.» 

«...Εύλογο ήταν, ύστερα από τόσες οχλήσεις και πείσµονες επιθέσεις να εξασθενήσουν 
αµυντικά οι Ηδωνοί και να υποταχθούν σε νέα δύναµη, που αναφάνηκε τον 4ο  π. Χ. αιώνα, 
στους Μακεδόνες του Φιλίππου του Β. Το ιερό Παγγαίο τίθεται πλέον στην υπηρεσία και την 
εκµετάλλευση των Μακεδόνων...Είναι αµφίβολο αν είχε την τόση ακτινοβολία της η εκστρατεία 
του Μ. Αλεξάνδρου χωρίς το ιερό και χρυσοφόρο Παγγαίο» 

Χατζόπουλος Γ. Κ. , Η εµβρυακή µορφή του θεάτρου και η λατρεία του ∆ιόνυσου στη 
χώρα των Ηδωνών. 

 
1. Ποιοι Έλληνες και µε ποιο τρόπο έδειξαν ενδιαφέρον για τη χώρα των Ηδωνών; Γιατί 

τελικά κατακτήθηκαν από τους Μακεδόνες; Ποια η σηµασία της κατάκτησης αυτής στη 
σταδιακή ανάπτυξη της δύναµης του µακεδονικού βασιλείου στα χρόνια του Φιλίππου και του 
Μ. Αλεξάνδρου; 

 
Σύνδεση µε το σχολικό εγχειρίδιο:  
Αναφορά στους Ήδωνες µπορεί να γίνει κατά τη διδασκαλία των Περσικών πολέµων: -

εκστρατεία Μαρδόνιου 492 π. Χ. και εκστρατεία Ξέρξη 480 π. Χ.- (σελ. 59 -60) και κατά τη 
διδασκαλία του κεφαλαίου που αφορά το Βασίλειο της Μακεδονίας (σελ. 95-99). Μάλιστα 
µπορεί να αξιοποιηθεί ο χάρτης της σελ. 95 του σχολικού εγχειριδίου. 

 
Σχόλια - Συµπεράσµατα: 
Η πρόταση αυτή δοκιµάστηκε στην τάξη σε δύο διαφορετικά τµήµατα, όχι όµως κατά τη 

διδασκαλία των Περσικών πολέµων, όπως προτείνεται παραπάνω, αλλά στην επανάληψη του 
κεφαλαίου «Αρχαϊκή εποχή». 

Τα αποτελέσµατα ήταν θετικά. Ζητήθηκε από τους µαθητές του ενός τµήµατος  να 
αξιολογήσουν γραπτά την προσπάθεια εκφράζοντας τη θέση τους αν τους προξένησε το 
ενδιαφέρον η τοπική ιστορία. Από τους 23 µαθητές που ήταν παρόντες ανταποκρίθηκαν οι 18. 
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Οι 13 από αυτούς σχολίασαν θετικά τη διδασκαλία και οι 5 την έκριναν µάλλον αρνητικά. Αυτοί 
κυρίως εστίασαν στον τρόπο διδασκαλίας, γιατί δεν χρησιµοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες ή 
γιατί δεν ήταν οµαδική εργασία.( Παρόλο που δούλεψαν σε οµάδες, ήταν η πρώτη φορά και 
πολύ σύντοµος ο χρόνος που δόθηκε) 

 
Συγκεκριµένα έγραψαν: 
«…Έµαθα πράγµατα τα οποία δεν γνώριζα και κατάλαβα πως κάποιες ονοµασίες 

προϊόντων ή καταστηµάτων έχουν άµεση σχέση µε την αρχαία ιστορία.» 
«Μου άρεσε, γιατί έµαθα να υποστηρίζω την άποψή µου µε βάση τα στοιχεία που δόθηκαν 

στα φυλλάδια. … Θα ήθελα όµως πιο πολύ να µάθω για τα ήθη, τα έθιµα και τις παραδόσεις του 
τόπου µας» 

«Πιστεύω ότι είναι πολύ εποικοδοµητικό να ασχολούµαστε µε την πολιτιστική αλλά και 
γεωφυσική ιστορία, διότι ο καθένας µας πρέπει να έχει τις στοιχειώδεις γνώσεις για τον τόπο του. 
Μου άρεσε διότι ξεφύγαµε λίγο από το βιβλίο» 

«Μου φάνηκε λίγο βαρετό. Θα ήταν πιο ενδιαφέρον αν ήταν πιο οµαδική η δουλειά ή αν 
βγαίναµε λίγο έξω από την τάξη» 

 
Οι µαθητές παρόλο που δεν γνώριζαν την προέλευση του ονόµατος «Ήδωνες» και ποια 

σχέση είχαν µε την περιοχή απάντησαν ικανοποιητικά στις ερωτήσεις των κειµένων 3, 4, οι 
οποίες αφορούν τη σηµασία του φυσικού πλούτου και της θέσης της περιοχής. 

Έδειξαν να αντιλαµβάνονται το σχήµα «αίτιο – αποτέλεσµα» και χρησιµοποίησαν την 
κριτική τους ικανότητα. Μάλιστα τέθηκε η ερώτηση από κάποιον µαθητή γιατί η ∆ράµα δεν 
αναφέρεται στην αρχαία ιστορία όπως η Αθήνα και η Σπάρτη. 

 Επίσης, φάνηκε να κατανοούν τη σηµασία των «πηγών» για τη συγγραφή ενός 
ιστορικού έργου.  

Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι ότι ενεργοποιήθηκαν µαθητές, οι οποίοι παραδοσιακά 
αδιαφορούν για το µάθηµα της ιστορίας. 

 
για το σύνδεσµο φιλολόγων ν. ∆ράµας, Ευαγγελία Αντωνίου 
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2. η Λατινοκρατία στη ∆ράµα 
 
 
Κείµενα από σχολικά εγχειρίδια  
Ο κόµης Βαλδουίνος της Φλάνδρας πήρε την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης, από 

την οποία εξαρτιόταν το βασίλειο της Θεσσαλονίκης (περιλάµβανε θρακικά και µακεδονικά 
εδάφη) (∆ηµητρούκας Ι. – Ιωάννου Θ., Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυµνασίου, ΟΕ∆Β, 
Αθήνα 2010, σ. 62 και χάρτης σ. 64). 

Ο Βονιφάτιος ο Μοµφερρατικός, άµεσος υποτελής του Βαλδουίνου, ίδρυσε το βραχύβιο 
βασίλειο της Θεσσαλονίκης (περιλάµβανε τα εδάφη µεταξύ Μοσυνόπολης, δηλ. της σηµερινής 
Κοµοτηνής, και Αξιού)  (∆ηµητρούκας Ι. - Ιωάννου Θ. - Μπαρούτας Κ., Ιστορία του 
Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσµου 565-1815, Β΄ Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας, ΟΕ∆Β, 
Αθήνα 2010, σ. 73 και χάρτης σ. 68).  

 
 
Παράλληλα κείµενα για τη ∆ράµα  
Η Ανατολική Μακεδονία από το Νέστο µέχρι το Στρυµόνα –και η περιοχή της ∆ράµας– 

παραχωρήθηκε από τον Βαλδουίνο Α΄ (1204-1205), τον ιδρυτή της Λατινικής Αυτοκρατορίας της 
Κωνσταντινούπολης (1204-1261), στον Βονιφάτιο Μοµφερρατικό (1204-1207), τον ιδρυτή του 
Λατινικού Βασιλείου της Θεσσαλονίκης (1204-1224) (Γεωργιάδης Ν.Θ., Η ∆ράµα και η περιοχή 
της κατά τη βυζαντινή περίοδο, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 44)… Επίσης σύµφωνα 
µε τον Γοδεφρείδο Βιλλεαρδουίνο, ο Βονιφάτιος Μοµφερρατικός οχύρωσε το κάστρο της ∆ράµας 
–Dramine– το 1206, όταν εκστράτευσε κατά του τσάρου των Βουλγάρων Ιωάννη Α΄ (1197-
1207)… (Τον καιρό εκείνο ο µαρκήσιος Βονιφάτιος του Μοµφερρά αναχώρησε από τη 
Θεσσαλονίκη. Πήγε στις Σέρρες, που ο Ιωαννίτζης τις είχε ισοπεδώσει. Τις οχύρωσε εξ αρχής και 
ύστερα οχύρωσε ένα κάστρο µε το όνοµα Ντραµίν (∆ράµα) µέσα στην κοιλάδα των Φιλίππων. Και 
όλα τα µέρη παραδόθηκαν σε αυτόν και του ήταν πειθήνια. Και ξεχειµώνιασε σε αυτά τα µέρη 
(Γεωργιάδης, ό.π., σ. 45)… Ένας άλλος Φράγκος χρονικογράφος, ο Ερρίκος της Βαλανσιέν, 
αναφέρει ότι στην περιοχή της ∆ράµας πέρασε τα Χριστούγεννα του 1207 ο Λατίνος αυτοκράτορας 
της Κωνσταντινούπολης Ερρίκος της Φλάνδρας (1206-1216) αλλά και ότι η ∆ράµα –Dragmes– 
ήταν το επιχειρησιακό του κέντρο το ∆εκέµβριο του 1207 και τον Ιανουάριο του 1208 κατά των 
Λοµβαρδών που κατείχαν τη Χριστούπολη (Γεωργιάδης, ό.π., σσ. 45-46). Βλ. επίσης Πασχαλίδης 
Β.Κ., «Φραγκοκρατία στη ∆ράµα (1206-1223)», Μακεδονικόν Ηµερολόγιον Σφενδόνη (1991) 
283-287. -Πασχαλίδης Β.Κ., ∆ραµινά Ιστορικά, 67 Μελέτες για τη ∆ράµα και την περιοχή της, 
∆ράµα 1992, σσ. 36-39, 199-200. 

 
 
Ερωτήσεις  
1) Να προσδιορίσετε τα γεωγραφικά όρια του λατινικού βασιλείου της Θεσσαλονίκης µε 

βάση το χάρτη του σχολικού βιβλίου. 
2) Πώς αναφέρεται η πόλη της ∆ράµας σύµφωνα µε τις δύο λατινικές πηγές (Γοδεφρείδος 

Βιλλεαρδουίνος και Ερρίκος της Βαλανσιέν) και µε ποια σηµερινή πόλη ταυτίζεται η 
Χριστούπολις; 

3) Με αφορµή την πληροφορία ότι ο Βονιφάτιος Μοµφερρατικός οχύρωσε το κάστρο της 
∆ράµας, να αναφερθείτε στην ιστορία του τείχους της πόλης  µας και να παρακολουθήσετε την 
εξέλιξή τους στο χρόνο µέσω φωτογραφιών από τις αρχές του 20ού αιώνα µέχρι σήµερα [βλ. 
Βελένης Γ. - Τριανταφυλλίδης Κ., «Τα βυζαντινά τείχη της ∆ράµας. Επιγραφικές µαρτυρίες», 
Βυζαντιακά 11 (1991) 97-116. -Γεωργιάδης Ν.Θ.- Πολύζου Ευ.Αλ., «Τα βυζαντινά τείχη της 
∆ράµας», ∆ιεθνές Συνέδριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου Land 2010, ∆ράµα 12-17 Απριλίου 2010, ΤΕΙ 
Καβάλας-ΣΤΕΓ ∆ράµας, Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ∆ράµα 2010, 467-476].  
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Ο πύργος του ρολογίου τη δεκαετία του 1930 (αριστερά) και του 2010 (δεξιά). 
 

  
 

για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Νίκος Γεωργιάδης 
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3. ο πληθυσµός του Νευροκοπίου και της περιοχής της ∆ράµας 
 

ΠΗΓΗ 
Το Ζίρνοβο (=Κάτω Νευροκόπι) στα 1885 κατοικούνταν από 300 οικογένειες από τις 

οποίες τα ¾ ήταν χριστιανικές σλαβόφωνες και κατά ¼ µουσουλµανικές. Στις χριστιανικές 
οικογένειες πρέπει να αναφερθεί ότι περιλαµβάνονταν Έλληνες και σλαβόφωνοι Έλληνες και 
σχισµατικοί σλαβόφωνοι. Είχε µια εκκλησία, ένα τέµενος και ένα σχολείο.  

Βασίλειος Πασχαλίδης, Η ∆ράµα 7000 χρόνια, ∆ράµα 1997, σελ. 155 
 

1. Ποιο είναι το βασικό κριτήριο που χρησιµοποιεί η πηγή για να διακρίνει τους 
πληθυσµούς του χωριού; Ποιο κριτήριο διακρίνει σήµερα τους πληθυσµούς ενός τόπου; 

2. Αν κατεβαίνατε εκείνη την εποχή στο παζάρι του χωριού, ποιες γλώσσες θα ακούγατε να 
µιλιούνται; 

3. Σε ποια χριστιανική εκκλησία του χωριού αναφέρεται το κείµενο; 
4. Ποιος άλλος λατρευτικός τόπος υπήρχε; Το θεωρείτε λογικό και γιατί; 
5. Σήµερα γνωρίζετε αν το τέµενος υπάρχει ή έχει καταστραφεί; Σε ποια θέση του χωριού 

βρισκόταν; 
 
Σύνδεση µε το βιβλίο της Γ΄ γυµνασίου (Ευ. Λούβη – ∆. Χρ. Ξιφαράς, Νεότερη και 

Σύγχρονη Ιστορία, ΟΕ∆Β, σελ. 85): 
Οι βαλκανικοί πόλεµοι (1912-1913) 

Τα αίτια. Λίγο καιρό µετά την επικράτηση των Νεότουρκων (βλέπε ενότητα 22) έγινε 
φανερό ότι κύριος στόχος τους ήταν ο πλήρης εκτουρκισµός του οθωµανικού κράτους, πράγµα 
που σήµαινε διώξεις σε βάρος των αλλοεθνών πληθυσµών της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Η 
πολιτική αυτή αναζωπύρωνε τα εθνικά αισθήµατα των γειτονικών βαλκανικών λαών (Έλληνες, 
Βούλγαροι, Σέρβοι) που επεδίωκαν όχι µόνο την προστασία των οµοεθνών τους που διέµεναν 
στο οθωµανικό κράτος αλλά και την ενσωµάτωση των οθωµανικών εδαφών στα οποία αυτοί 
κατοικούσαν. 

 
ΠΗΓΗ 

Τα περισσότερα χωριά που κάηκαν από τον ελληνικό στρατό είχαν προηγουµένως 
εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, που ακολούθησαν τα βουλγαρικά στρατεύµατα στην 
υποχώρηση τους. …σε ηµερολογιακή σηµείωση ενός απλού φαντάρου για το χωριό Γκιουρετζίκ 
(σηµ. Γρανίτης) της ∆ράµας διαβάζουµε ότι την προηγούµενη µέρα είχε περάσει από κει «το 
κύριον σώµα του στρατού, και είχε κάµει κυριολεκτικώς όργια. ∆ιήρπασαν τας οικίας και πολλάς 
παρθένους ητίµασαν». 

Τάσος Κωστόπουλος, Πόλεµος και Εθνοκάθαρση 1912-1922,Βιβλιόραµα, ΑΘΗΝΑ 2007, 
σελ.54 

 
Στο ∆οξάτο της ∆ράµας, η εξολόθρευση του ελληνικού πληθυσµού [από τον βουλγαρικό 

στρατό] παίρνει µαζικές διαστάσεις στις 30 Ιουνίου, µε ισοπέδωση του µεγαλύτερου µέρους της 
κωµόπολης κι εκτεταµένη συµµετοχή των µουσουλµανικών πληθυσµών τής γύρω περιοχής στη 
σφαγή 500 περίπου Ελλήνων.  

Τάσος Κωστόπουλος, Πόλεµος και Εθνοκάθαρση 1912-1922,Βιβλιόραµα, ΑΘΗΝΑ 2007, 
σελ.48 

 
1. Ποιες εθνότητες αποτελούσαν τους ντόπιους πληθυσµούς του σηµερινού νοµού ∆ράµας; 
2. Τι πιστεύετε ότι επιδιώκουν να πετύχουν τόσο ο ελληνικός όσο και ο βουλγαρικός 

στρατός µε τις αγριότητες που διαπράττουν σε βάρος των αλλοεθνών ντόπιων πληθυσµών; 
3. Εσείς γνωρίζετε από πού κατάγεται η οικογένειά σας και πότε εγκαταστάθηκε στην 

περιοχή; Με βάση τις προηγούµενες διαπιστώσεις, κατά τη γνώµη σας, γιατί ένα µεγάλο µέρος 



επιµορφωτικό υλικό από τις συναντήσεις του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας 

12 

των προσφύγων της Μ. Ασίας οδηγήθηκε να εγκατασταθεί στο Νευροκόπι και την ευρύτερη 
περιοχή; 

4. Υπάρχουν σήµερα κάτοικοι στο λεκανοπέδιο του Νευροκοπίου που κατάγονται από 
διαφορετικές εθνότητες και ποιες; Ποιοι λόγοι τους οδήγησαν εδώ; Να τους συγκρίνετε µε αιτίες 
που γνωρίζετε ότι οδήγησαν στην ίδια περιοχή ελληνικούς πληθυσµούς της Μ. Ασίας µετά το 
1922. 

 
ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Κατά τη δοκιµή του σχεδίου οι µαθητές έδειξαν µε τις παρατηρήσεις τους να 
αντιλαµβάνονται τη σκοπιµότητα των βαλκανικών συγκρούσεων καθώς και τη διαφορά που 
υπήρχε στα κριτήρια διαίρεσης του πληθυσµού. Οι περισσότεροι, ωστόσο, έδειξαν αµηχανία και 
δυσπιστία για το γεγονός ότι η γλώσσα δεν ταυτιζόταν µε την εθνική συνείδηση. («Μα πώς είναι 
δυνατόν να είναι Έλληνας ένας σλαβόφωνος;») Επίσης χρειάστηκαν διευκρινίσεις σχετικές µε 
τη βουλγαρική εξαρχία, µια που οι σχετικές πληροφορίες δεν περιλαµβάνονται στη διδακτέα 
ύλη. Εκείνο που τους κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν η καταγωγή τους, την οποία πολλοί 
αναζήτησαν µε αφορµή το µάθηµα. Από την αποτίµηση που έγινε διαπίστωσαν ότι µόνο τρεις ή 
τέσσερις µαθητές είχαν ντόπια καταγωγή, τουλάχιστον από τη µια πλευρά της οικογένειας. Οι 
υπόλοιποι κατάγονταν από πρόσφυγες εγκατεστηµένους στην περιοχή µετά το 1922 ή από 
γονείς µετανάστες της δεκαετίας του 1990 και µετά. 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Σωτήρης Γκαρµπούνης 
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4. το όνοµα του Κάτω Νευροκοπίου 
 

ΠΗΓΗ 1  
[…] Η επιγραφή αυτή προέρχεται συνεπώς από τό Νευροκόπι, πράγµα πού ισχύει και για 

τις δύο άλλες (αναθηµατικές επιγραφές)… Από ποιο Νευροκόπι όµως; Στην πρόσφατη έρευνα 
ορισµένοι µελετητές υποστηρίζουν για την πρώτη αναθηµατική επιγραφή (= IGBulg IV 2343) 
ότι προέρχεται από το σηµερινό Κάτω Νευροκόπι του νοµού ∆ράµας, άποψη που δεν ευσταθεί. 
Το ότι ο τόπος προέλευσης και των τριών επιγραφών είναι το παλαιό Νευροκόπι (σηµερινό 
Gotse Delchev) […] προκύπτει καταρχήν από το γεγονός ότι το σηµερινό Κάτω Νευροκόπι 
ονοµαζόταν ως το 1913 Ζίρνοβο οπότε και µετονοµάσθηκε σε Κάτω Νευροκόπι από τους 
Έλληνες του Νευροκοπίου οι όποιοι µετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου υποχρεώθηκαν να 
εγκαταλείψουν τις προγονικές τους εστίες και να εγκατασταθούν σε αυτό. 
[…] 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μητροπολίτης Θεοδώρητος, στη δικαιοδοσία του όποιου 
άνηκαν και οι δύο τόποι, όταν αναφέρεται στο σηµερινό Κάτω Νευροκόπι, χρησιµοποιεί πάντα 
την ονοµασία Ζίρνοβο· 

Π.Μ Νίγδελης, Από το Νευροκόπι στην Αθήνα. Η επιτύµβια επιγραφή IG II/Π1210770 και η 
προέλευσή της 

 
ΠΗΓΗ 2 

Στον καζά Νευροκοπίου παρουσιάστηκε αξιόλογη εκπαιδευτική και πολιτιστική κίνηση. 
Εκτός από την πρωτεύουσά του, το Νευροκόπι (Άνω), υπήρχαν και λίγα ακόµη χωριά, στα 
οποία ένα µέρος των κατοίκων τους έµεινε πιστό στην ορθοδοξία και στα ελληνικά ιδεώδη και 
συντηρούσε ελληνικά σχολεία. Τα χωριά αυτά ήταν: το Ζίρνοβο (Κάτω Νευροκόπι), η 
Στάρτσιστα (Περιθώρι), η Κάτω Βροντού, το Τσερέσοβο (Παγονέρι) και το Καράκιοϊ 
(Κατάφυτο) 
Γ. Αθανασιάδης, «Φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι και Αδελφότητες στους καζάδες ∆ράµας, Ζίχνης και 

Νευροκοπίου (1870-1913)», Η ∆ράµα και η περιοχή της Β΄2, σελ. 598 
 

Με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραπάνω αποσπάσµατα προσπαθήστε να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 
 

1. Με ποια ονοµασία ήταν γνωστό το Νευροκόπι της ∆ράµας µέχρι το 1913;  
2. Σε ποιο Νευροκόπι αναφέρονται οι ιστορικοί όταν µιλούν για την περίοδο µέχρι τους 

βαλκανικούς πολέµους; Πώς λέγεται σήµερα και σε ποια χώρα ανήκει; 
3. Κατά τη γνώµη σας ποιος ήταν ο λόγος που οι Έλληνες µετονόµασαν το χωριό σε Κάτω 

Νευροκόπι; Υπήρξε ποτέ η επίσηµη ονοµασία Άνω Νευροκόπι; 
4. Πιστεύετε ότι είναι σήµερα απαραίτητος ο προσδιορισµός Κάτω στο όνοµα του χωριού ή 

όχι και γιατί; 
5. Γνωρίζετε παλαιότερα ονόµατα άλλων χωριών της περιοχής; 

 
ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Από τους 31 µαθητές της Γ΄ γυµνασίου γνώριζαν πως το Κ. Νευροκόπι είχε κάποτε άλλη 
ονοµασία οι 16 (λιγότεροι ήξεραν και το ακριβές όνοµα). Οι 15 δεν το γνώριζαν καθόλου. 
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η διαπίστωση µιας µαθήτριας ότι το παλιό Νευροκόπι αν και 
είχε ελληνικό όνοµα ανήκει σήµερα στη Βουλγαρία ενώ το σηµερινό Νευροκόπι αν και είχε τότε 
βουλγαρικό όνοµα ανήκει στην Ελλάδα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που έθεσε µαθητής 
και συζητήθηκε ήταν γιατί σήµερα δεν αλλάζουν τα τοπωνύµια. Τέλος, η συζήτηση που έγινε 
στην τάξη ξέφευγε διαρκώς από το όνοµα και αναγκαστικά οδηγούνταν στη σύνθεση του 
πληθυσµού της περιοχής. 

για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Σωτήρης Γκαρµπούνης 
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5. Ηρώο Γυµνασίου Αρρένων ∆ράµας: µια αφορµή για τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας 
  

 

Αναγνωρίζετε 
το άγαλµα αυτό; 
Μπορείτε να το 
περιγράψετε; 
Ήταν ανέκαθεν 
τοποθετηµένο 
στο Γυµνάσιο 
Αρρένων; 

 

Παρατηρήστε το βωµό 
του αγάλµατος. 
∆ιακρίνετε τα γράµµατα; 
Υπάρχουν σήµερα; 

 
• Το άγαλµα βρισκόταν στην πλατεία της ∆ράµας  πιθανότατα µέχρι το 1938. 
• Η επιγραφή που έφερε τότε το µνηµείο αυτό ήταν η εξής: 
• ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΗ ΜΑΣ 1912-1922, Ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
• Στο µνηµείο αυτό εικονίζεται µια µητέρα που δίνει το σπαθί στο παιδί της και του δείχνει τα 

σύνορα, τα οποία θα πρέπει ο νέος να υπερασπιστεί. 
• Πρόκειται για τα βόρεια σύνορα, δηλαδή τη Βουλγαρία 
• Η επιγραφή µένει γενική, αλλά η θέση του αγάλµατος στην πλατεία της πόλης και ο 

προσανατολισµός της δείξης νοηµατοδοτούν διαφορετικά το ηρώο: κύρια στόχευση στις δύο 
βουλγαρικές κατοχές µέσα στη δεκαετία 1912-22 

• Η περιοχή γνωρίζει την πρώτη βουλγαρική κατοχή τον Οκτώβριο του 1912, στη 
διάρκεια του πρώτου βαλκανικού πολέµου, που σηµαδεύεται από την οµαδική σφαγή 600 
αθώων Ελλήνων του ∆οξάτου και την πυρπόληση της πλούσιας κωµόπολης, στις 30 Ιουνίου 
1913, µια µέρα πριν από την απελευθέρωση της ∆ράµας από τον ελληνικό στρατό (1η 
Ιουλίου).  

• Η δεύτερη βουλγαρική κατοχή (1916-1918), κατά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, θέτει 
σε µεγαλύτερη δοκιµασία τις αντοχές των Ελλήνων εξαιτίας της πείνας, των επιδηµιών και 
της µεταφοράς του ανδρικού πληθυσµού σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας στη 
Βουλγαρία (πάνω από 45.000 θύµατα). 

 
Αλλαγή θέσης και νοηµατοδότησης του µνηµείου 

• το µνηµείο αυτό µεταφέρθηκε στο Γυµνάσιο Αρρένων το 1938 (µε ταυτόχρονη απαλοιφή 
της επιγραφής του) 

• στην νέα του θέση το µνηµείο έχει τέτοιο προσανατολισµό, ώστε η µητέρα να δείχνει το 
σχολείο, µε αποτέλεσµα να αλλάζει η νοηµατοδότηση: η µάνα λέει στο παιδί ''άφησε παιδί 
µου τα όπλα και µάθε γράµµατα''. 

• Προκύπτει, λοιπόν, το ερώτηµα: Γιατί αυτή η αλλαγή θέσης και συµβολισµού; 
• Αν η µεταφορά γίνεται πράγµατι το 1938 (µε βάση τις αρχειακές πηγές), πρόκειται µάλλον 

για ένδειξη καλής θέλησης από πλευράς Ελλάδας, για να µην υπάρχουν τριβές µε τους 
Βούλγαρους  

• Στη ∆ράµα υπάρχει και το σενάριο ότι το άγαλµα µεταφέρθηκε στην αρχή του Β΄ ΠΠ. Σ΄ 
αυτή την περίπτωση η µεταφορά ήταν επιβεβληµένη, αφού µετά την είσοδο των Γερµανών, 
η περιοχή της ∆ράµας, αλλά και ολόκληρη η Αν. Μακεδονία & Θράκη, παραδόθηκαν στους 
Βούλγαρους: Η τρίτη βουλγαρική κατοχή. Εάν το µνηµείο αυτό έµενε στην πλατεία της 
πόλης και διατηρούσε την επιγραφή του, θα προκαλούσε την οργή των Βουλγάρων. 

• Πάντως σήµερα γνωρίζει…  το µένος των µαθητών. βλ. σύγχρονες φωτογραφίες  
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Τελικές παρατηρήσεις 

� Αρκετοί µαθητές γνώριζαν την αλλαγή της θέσης του αγάλµατος, αλλά κανένας την αλλαγή 
νοηµατοδότησης. 

� Γνώριζαν γενικά ότι στην περιοχή είχαµε βουλγαρική κατοχή, αλλά τίποτα παραπάνω. 
� ∆ήλωσαν ότι δεν έχουν ακούσει ποτέ για τη βουλγαρική κατοχή στην περιοχή µας στη 

γιορτή της 28ης Οκτ. 
� ∆ήλωσαν ότι θα τους ενδιέφερε να συνεχίσουµε τη µελέτη της τοπικής ιστορίας (πολλοί 

µάλιστα µου έφεραν σχετικά βιβλία που υπήρχαν στα σπίτια τους) και πρότειναν οι ίδιοι 
θέµατα για την περιοχή της ∆ράµας, για τα οποία και ανέλαβαν να ετοιµάσουν εργασίες: 
Όνοµα ∆ράµας, Σύγκριση σύγχρονης – παλιάς πόλης, Καπναποθήκες, Στρατιωτικό 
νοσοκοµείο, Αεροδρόµιο, Βυζαντινά τείχη, Σιδηροδροµικός σταθµός, ∆ΟΞΑ …  
 

για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Έλσα Σκλαβάκη 
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6. 1916 – 1918 στην Ανατολική Μακεδονία 
 

χάρτες 

 

Χάρτες των Βαλκανίων 
α) µετά από τη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου 
(1913) και 
β) µετά από την Συνθήκη του Βουκουρεστίου 
(1913) 
Από τη http://el.wikipedia.org 

 
 

Ερωτήσεις για τους χάρτες 
Εντοπίστε στους χάρτες την περιοχή του 
νοµού ∆ράµας. Περιγράψτε τα σύνορα της 
Ελλάδας και τα σύνορα των γειτονικών 
κρατών. 

 
 

 
κείµενο σχολικού βιβλίου α΄ 

Το σχολικό βιβλίο ιστορίας της γ΄ γυµνασίου, γράφει: «Παράλληλα, όπως είδαµε στην 
προηγούµενη ενότητα, η Αντάντ για να αντιµετωπίσει τη συνεχώς ενισχυόµενη γερµανική 
επιρροή στα Βαλκάνια, αποβίβασε στρατεύµατα στη Θεσσαλονίκη (Οκτώβριος 1915). Η Σερβία 
δέχτηκε και βουλγαρική επίθεση, κατέρρευσε και τα σερβικά στρατεύµατα µεταφέρθηκαν στη 
Μακεδονία. Λίγο αργότερα, γερµανικά και βουλγαρικά στρατεύµατα εισέβαλαν στην Ανατολική 
Μακεδονία (Μάιος 1916) Οι ελληνικές δυνάµεις δεν αντέδρασαν, καθώς εφάρµοζαν τις εντολές 
του Κωνσταντίνου περί ‘‘ ουδετερότητας’’. Έτσι, το ∆΄ Σώµα Στρατού διατάχτηκε να παραδοθεί 
δίχως να αντισταθεί, αιχµαλωτίστηκε και µεταφέρθηκε στη Γερµανία».  

Ευαγγελία Λούβη, ∆ηµήτριος Ξιφαράς (2009), Νεότερη και σύγχρονη ιστορία, γ΄ γυµνασίου, 
Αθήνα: ΟΕ∆Β, σελ. 92 

 
κείµενο σχολικού βιβλίου β΄ 

Το σχολικό βιβλίο ιστορίας γενικής παιδείας της γ΄ λυκείου, ανάµεσα στα άλλα γράφει: 
«Πράγµατι, η κατάληψη του οχυρού Ρούπελ από βουλγαρικές δυνάµεις τον Μάιο του 1916 
έδωσε το δικαίωµα, από  τη µια πλευρά στο Βενιζέλο να καταγγείλει τον Κωνσταντίνο και την 
Κυβέρνησή του ότι δεν ήταν σε θέση να προστατεύουν τη χώρα και, από την άλλη, στις 
κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας να παραµερίσουν και τους τελευταίους δισταγµούς 
τους ως προς τον πειθαναγκασµό της ελληνικής κυβέρνησης να εγκαταλείψει την ουδετερότητα.  

(…) 
Οι εξελίξεις, καθώς τέλειωνε το θέρος του 1916, ήταν ραγδαίες. Ισχυρές βουλγαρικές 

δυνάµεις εισέβαλαν στην Ανατολική Μακεδονία και κατέλαβαν σηµαντικό τµήµα της περιοχής. 
Οι βουλγαρικές στρατιωτικές αρχές έσπευσαν να εξαπολύσουν διωγµό εναντίον των Ελλήνων, 
µε σκοπό την εκδίωξη του ελληνικού πληθυσµού».  

Ι. Κολιόπουλος, Κ. Σβολόπουλος, Ε. Χατζηβασιλείου, Θ. Νήµας, Χ. Σχολινάκη-Χελιώτη 
(2007), Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσµου, Αθήνα: ΟΕ∆Β, σελ. 83 
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Ερωτήσεις για τα κείµενα α΄ και β΄ 
Ποιο είναι το κύριο γεγονός στο οποίο αναφέρεται το κάθε κείµενο; Τι συµβαίνει στην 

περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας του 1916; Να προσδιορίσετε ξεχωριστά, σύµφωνα µε κάθε 
κείµενο, το ρόλο της Αντάντ (Γαλλία και Αγγλία), της Γερµανίας, της Βουλγαρίας, του 
Βενιζέλου, του Κωνσταντίνου. Ποιος είναι η βασικός δράστης/ υποκείµενο/ αίτιος σε κάθε 
κείµενο; Ποιοι παρουσιάζονται ως υποκείµενα της ιστορίας (πρόσωπα, στρατεύµατα, λαοί, 
κυβερνήσεις, κλπ); Συγκρίνετε τις αφηγήσεις των δύο σχολικών βιβλίων σε επίπεδο αναφοράς 
στοιχείων και σε επίπεδο ερµηνείας-οπτικής. Βρείτε τα κοινά σηµεία. Βρείτε τις διαφορές. Πώς 
εξηγείτε τις διαφορές που εντοπίζετε; 

Ποια πρέπει να είναι η στάση του καθηγητή σας απέναντι σε τέτοια σηµεία της ιστορίας 
σχετικά µε τα οποία – ακόµα και στα σχολικά βιβλία – υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση; Ποια 
είναι η ευθύνη του απέναντι σε σας και απέναντι στο γνωστικό αντικείµενο; 

 
Επιπλέον δραστηριότητες. 
1. Μπορείτε να βρείτε ιστορικά ή άλλα κείµενα, φωτογραφίες, που σχετίζονται µε την ίδια 

περίοδο; 
2. ∆ιαβάστε τα σχετικά άρθρα από τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου και παρακολουθήστε 

στο Google Earth χάρτη τη χάραξη των συνόρων. 
 
 

Μερικά συµπεράσµατα από την εφαρµογή στην τάξη 
Η δυσκολία της Γ’  Λυκείου και η θέση του µαθήµατος της Ιστορίας γ.π. καθορίζουν σε 

µεγάλο βαθµό την απουσία ενδιαφέροντος από τους µαθητές. Ωστόσο, συγκριτικά µε την 
«παραδοσιακή» διδασκαλία η συγκεκριµένη δοκιµή κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον των 
µαθητών µε βασική αιτία την εστίαση στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Η 
«ανάγνωση» των αποσπασµάτων στην τάξη αξιοποίησε το διδακτικό χρόνο και οι ερωτήσεις 
κατεύθυναν την κριτική ανάγνωση.  

Αυτό που φάνηκε περισσότερο είναι ότι η ιστορία δεν είναι µία «ουδέτερη» επιστήµη που 
καταγράφει αντικειµενικά κάτι που υπάρχει από µόνο του. Έγινε αντιληπτό σε µεγάλο βαθµό 
και από αρκετούς µαθητές το ζήτηµα της ιστοριογραφίας και των προσδιορισµών που έχει.  

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Βασίλης Συµεωνίδης 

 
 
 



επιµορφωτικό υλικό από τις συναντήσεις του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας 

18 

7. καπνεργατικό και εργατικό κίνηµα 
 
 
 
Πρώτη φωτογραφία 

 

∆εύτερη φωτογραφία 

 
 
 
Ερωτήσεις για την πρώτη φωτογραφία 
Ποια περιοχή της ∆ράµας απεικονίζει η φωτογραφία; Πώς µπορεί να το καταλάβει 

κάποιος; Περιγράψτε το τοπίο και τα κτίρια που φαίνονται στο βάθος. Γνωρίζετε τι 
εξυπηρετούσαν τα συγκεκριµένα κτίρια; Γνωρίζετε αν υπάρχουν ανάλογα κτίρια στην πόλη ή σε 
κάποιο µεγάλο χωριό του νοµού; Πώς ονοµάζονται µε µία λέξη; Γνωρίζετε αν υπάρχουν 
ανάλογα κτίρια σε άλλες πόλεις της χώρας; Τι ακριβώς γινόταν µέσα στα κτίρια; 

Ερωτήσεις για τη δεύτερη φωτογραφία 
Περιγράψτε την φωτογραφία. Παρατηρήστε την εργασία που κάνουν οι γυναίκες. 

Γνωρίζετε άλλες εργασίες σχετικές µε το συγκεκριµένο προϊόν µε το οποίο ασχολούνται οι 
εργάτριες; 

 
Κείµενο 
Στο 2ο Συνέδριο της Οµοσπονδίας σιγαροποιών και καπνεργατών Ελλάδας αποφάσισαν 

να πάρουν µέρος οι τσιγαράδες και οι καπνεργάτες της ∆ράµας. Για πρώτη φορά οι τσιγαράδες 
και οι καπνεργάτες της ∆ράµας συµµετείχαν σε κινητοποιήσεις πανελλήνιας κλίµακας για τόσο 
µεγάλης σπουδαιότητας ζητήµατα. Αποφασίστηκε να σταλούν σε αυτό το συνέδριο τα πιο καλά 
στελέχη της οργάνωσης των καπνεργατών και των τσιγαράδων λόγω της µεγάλης σηµασίας του 
συνεδρίου, αλλά ταυτόχρονα και για να έλθουν σε επαφή µε άλλους συνδικαλιστικούς 
παράγοντες και να διαµορφώσουν γνώµη για τη γενικότερη συνδικαλιστική κίνηση σε ολόκληρη 
την Ελλάδα. Στο συνέδριο στάλθηκαν εκ µέρους της οργάνωσης καπνεργατών «Η Ευδαιµονία» 
οι συναγωνιστές Βασίλης Παπαθεοδώρου και Πρόδροµος Μοσχίδης (Μποντόσης) και εκ µέρους 
των τσιγαράδων µια νεαρή, πολύ δραστήρια και µορφωµένη κοπέλα, η συναγωνίστρια 
Τσιαούση. Στο συνέδριο αποφασίστηκε να αγωνιστούν για µια µεγάλη αποζηµίωση όλων των 
τσιγαράδων έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα προσαρµογής τους σε άλλο επάγγελµα. Με 
µεγάλες κινητοποιήσεις και παραστάσεις στις αρχές και στις τσιγαροβιοµηχανίες επί δύο µήνες 
έγινε δεκτό το αίτηµα τους. Μετά από πολύ καιρό όλοι οι τσιγαράδες αποζηµιώθηκαν και έτσι 
έπαψε να υπάρχει το επάγγελµα τους. 

Με τη νέα κατάσταση που διαµορφώθηκε, οι καπνεργατικές οργανώσεις όλης της χώρας 
αποφάσισαν να συγκαλέσουν Πανελλήνιο Συνέδριο καπνεργατικών οργανώσεων στη 
Θεσσαλονίκη. Το 1ο Παγκαπνεργατικό Συνέδριο της Θεσσαλονίκης έγινε το 1919 και έλαβαν 
µέρος αντιπρόσωποι από όλα τα διαµερίσµατα της Ελλάδας. Στο συνέδριο µεταξύ των άλλων 
αποφασίστηκε η ίδρυση καπνεργατικής οµοσπονδίας µε τον τίτλο «Καπνεργατική Οµοσπονδία 
Ελλάδος» (ΚΟΕ), έναν χρόνο µετά την ίδρυση το 1918 της «Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος» (ΓΣΕΕ). 
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Ερωτήσεις για το κείµενο 
Σε ποια εποχή αναφέρεται το κείµενο; Ποια νοµίζετε ότι είναι τα σπουδαία ζητήµατα που 

απασχολούν την οµοσπονδία; Ποιος είναι ο σκοπός των ∆ραµινών αντιπροσώπων; Ποιοι 
εκπροσωπούν την οργάνωση «Η Ευδαιµονία» στο 2ο Συνέδριο της Οµοσπονδίας; Πώς 
αποκαλούνται οι αντιπρόσωποι; Γιατί; Ποια δουλειά νοµίζετε ότι έκαναν οι τσιγαράδες; Γιατί θα 
πρέπει να αλλάξουν επάγγελµα; Ποιο ρόλο νοµίζετε ότι έπαιξε η ίδρυση της ΓΣΕΕ στην ίδρυση 
καπνεργατικής οµοσπονδίας;  

 
Σύνδεση µε σχολικά βιβλία - µαθήµατα 
1. Με ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης γ΄ Λυκείου. Το κείµενο, (ή οι δύο τελευταίες 

παράγραφοι µπορεί να δοθεί ως παράθεµα σε συνδυασµό µε το κεφάλαιο «Τα πρώτα βήµατα 
του εργατικού κινήµατος» όπου αναφέρονται η Φεντερασιόν, η ΓΣΕΕ και το ΣΕΚΕ (σελ46-47). 
Ενδεικτική ερώτηση στο «ύφος» των πανελλαδικών: 

Συνδυάζοντας τις ιστορικές γνώσεις σας και τις πληροφορίες των παραθεµάτων που σας 
δίνονται, να αναφερθείτε στα πρώτα βήµατα του εργατικού κινήµατος µετά τους βαλκανικούς 
πολέµους. 

2. ∆ε µπορεί να συνδυαστεί µε την Ιστορία γενικής παιδείας της Γ΄ Λυκείου γιατί το 
βιβλίο που είναι σε χρήση δεν κάνει καµία σχετική αναφορά σε ανάλογα θέµατα. 

 
επιπλέον δραστηριότητες 
Περιηγηθείτε στο Μουσείο Καπνού του ∆ήµου Καβάλας (εδώ: 

http://www.tobaccomuseum.gr/) 
 
σηµ. Οι φωτογραφίες και το κείµενο είναι από το: Σταύρος Χ. Σταυρίδης & Νικόλαος Θ. 

Γεωργιάδης (2009), Ιστορία του καπνεργατικού κινήµατος ∆ράµας (1840-1940), ∆ράµα: 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ράµας 

 
 

Σχόλιο για τον τρόπο αξιοποίησης 
 

Η πρόταση δε δοκιµάστηκε διδακτικά, επειδή είχαν ήδη διδαχτεί τα σχετικά κεφάλαια του 
βιβλίου Ιστορίας θεωρητικής κατεύθυνσης. Το κείµενο χρησιµοποιήθηκε σε επαναληπτικό 
διαγώνισµα τετραµήνου. Συγκεκριµένα δόθηκε ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ Β1  
Με βάση το παρακάτω κείµενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στα πρώτα 

βήµατα του εργατικού κινήµατος µετά τους βαλκανικούς πολέµους. 
 
Στο 2ο Συνέδριο της Οµοσπονδίας σιγαροποιών και καπνεργατών Ελλάδας αποφάσισαν 

να πάρουν µέρος οι τσιγαράδες και οι καπνεργάτες της ∆ράµας. Για πρώτη φορά οι τσιγαράδες 
και οι καπνεργάτες της ∆ράµας συµµετείχαν σε κινητοποιήσεις πανελλήνιας κλίµακας για τόσο 
µεγάλης σπουδαιότητας ζητήµατα. Αποφασίστηκε να σταλούν σε αυτό το συνέδριο τα πιο καλά 
στελέχη της οργάνωσης των καπνεργατών και των τσιγαράδων λόγω της µεγάλης σηµασίας του 
συνεδρίου, αλλά ταυτόχρονα και για να έλθουν σε επαφή µε άλλους συνδικαλιστικούς 
παράγοντες και να διαµορφώσουν γνώµη για τη γενικότερη συνδικαλιστική κίνηση σε ολόκληρη 
την Ελλάδα. (…) 

Με τη νέα κατάσταση που διαµορφώθηκε, οι καπνεργατικές οργανώσεις όλης της χώρας 
αποφάσισαν να συγκαλέσουν Πανελλήνιο Συνέδριο καπνεργατικών οργανώσεων στη 
Θεσσαλονίκη. Το 1ο Παγκαπνεργατικό Συνέδριο της Θεσσαλονίκης έγινε το 1919 και έλαβαν 
µέρος αντιπρόσωποι από όλα τα διαµερίσµατα της Ελλάδας. Στο συνέδριο µεταξύ των άλλων 
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αποφασίστηκε η ίδρυση καπνεργατικής οµοσπονδίας µε τον τίτλο «Καπνεργατική Οµοσπονδία 
Ελλάδος» (ΚΟΕ), έναν χρόνο µετά την ίδρυση το 1918 της «Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος» (ΓΣΕΕ). 

Σταύρος Χ. Σταυρίδης & Νικόλαος Θ. Γεωργιάδης (2009), Ιστορία του καπνεργατικού 
κινήµατος ∆ράµας (1840-1940), ∆ράµα: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ράµας, σελ. 24-25 

(Μονάδες 50) 
 

 
Τα κείµενα «λειτούργησαν» καλά και ο «τοπικός» χαρακτήρας τους δε δηµιούργησε 

προβλήµατα. Σε συζήτηση µε το υποθετικό ερώτηµα αν υπάρχει περίπτωση να δοθούν κείµενα 
«τοπικού» χαρακτήρα φάνηκε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει σηµασία για τον τρόπο απάντησης και 
βέβαια είναι ανοιχτή η περίπτωση να δοθεί και τέτοιο ιστορικό κείµενο. 

Το αξιοσηµείωτο που ακούστηκε µέσα στην τάξη ήταν ότι «µαθαίνουµε τόσα, αλλά δεν 
ξέρουµε τίποτα για τον τόπο µας». 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Βασίλης Συµεωνίδης 
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8. η οκτάωρη εργασία 
 
Κείµενο Παράλληλα, σε πολιτικό επίπεδο συνεχίστηκαν αποφασιστικά από τις κυβερνήσεις 

Βενιζέλου οι µεταρρυθµίσεις που είχαν αρχίσει πριν από το 1912. Στο πλαίσιο αυτό, 
αναγνωρίστηκαν τα εργατικά σωµατεία, θεσπίστηκαν µέτρα για την ασφάλιση των εργαζοµένων 
και την καθιέρωση της οκτάωρης εργασίας και ιδρύθηκαν αγροτικοί συνεταιρισµοί (Λούβη Ευ. – 
Ξιφαράς ∆.Χρ., Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυµνασίου, ΟΕ∆Β, Αθήνα 2010, σ. 88). 

 
Πρώτος άξονας ανάλυσης - Παράλληλα κείµενα για ασφάλιση των εργαζοµένων 
 
1) Ανάµεσα στα µέτρα της κυβέρνησης Βενιζέλου το 1911 ήταν και η καθιέρωση 

κανονισµών εργασίας σε βιοτεχνίες και βιοµηχανίες (Μαργαρίτης Γ. – Αγέλης Α. – Ανδριώτης Ν. 
– ∆ετοράκης Θ. – Φωτιάδης Κ., Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ΄ Λυκείου (Θεωρητική 
Κατεύθυνση), ΟΕ∆Β, Αθήνα 2010, σ. 91). 

2) Το 1911 ψηφίστηκε ο νόµος Γ@Λ∆΄ «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί 
ωρών εργασίας». Με το άρθρο 2 του νόµου αυτού οριζόταν ότι «µε ειδικά Β. ∆/τα που θα 
εκδίδονται µετά από πρόταση του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας, θα ορίζονται κάθε φορά για 
κάθε βιοµηχανική επιχείρηση οι ώρες εργασίας και διακοπής για ανάπαυση, ανάλογα µε τη φύση 
της» (Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, εκδόσεις Ακάδηµος Α.Ε., τόµος 25ος, Μόσχα-Αθήνα 
1981, σ. 271). 

Ερώτηση Σε ποια µεταρρύθµιση που επισηµαίνεται στο κείµενο του διδακτικού βιβλίου 
αναφέρονται τα δύο παράλληλα κείµενα και πότε έγινε αυτή; 

 
∆εύτερος άξονας ανάλυσης - Παράλληλα κείµενα για την καθιέρωση του 8ωρου 
 
1) Η καθιέρωση του 8ωρου στη Γαλλία. 1919: Θεσµοθετείται το 8ωρο, η ανώτατη 

διάρκεια εργασίας σε 8 ώρες την ηµέρα και σε 48 ώρα την εβδοµάδα (Κασιµάτη Ρ. – 
Παπαϊωάννου Μ. – Γεωργούλας Στρ. – Πράνταλος Ι., Κοινωνιολογία Γ΄ Γενικού Λυκείου, 
ΟΕ∆Β, Αθήνα 2010, πηγή σ. 110). 

2) Η καθιέρωση του 8ωρου στην Ελλάδα. Το έτος 1920 ψηφίστηκε ο Ν. 2269 «περί 
κυρώσεως της συµβάσεως της ∆ιεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας της Ουάσιγκτον “ περί 
περιορισµού των ωρών εργασίας εις τας βιοµηχανικάς επιχειρήσεις εις 8 καθ’ ηµέραν και 48 
εβδοµαδιαίως”»…Με βάση αυτά εκδόθηκε το Π.∆/µα της 27.6/4.7.1932 «περί κωδικοποιήσεως 
και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» (Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, 
εκδόσεις Ακάδηµος Α.Ε., τόµος 25ος, Μόσχα-Αθήνα 1981, σ. 271). 

3) Η εφαρµογή του 8ωρου στη ∆ράµα. 3α) 
Κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού νόµου 

έγινε µια µεγάλη συγκέντρωση µέσα στον περίβολο και µπροστά στο κτίριο της Νοµαρχίας, όπου 
συµµετείχαν και γυναικόπαιδα. Αιτία της συγκέντρωσης ήταν η απαίτηση των καπνεµπόρων να 
εφαρµόσουν εργασία 9 ωρών και να καταργήσουν το 8ωρο, εκµεταλλευόµενοι τις πολλαπλές 
ανάγκες και την εξαθλίωση των καπνεργατών µετά από την απόλυσή τους από το Στρατό και την 
επιστροφή τους από τη Μικρά Ασία (Σταυρίδης Στ.Χ. – Γεωργιάδης Ν.Θ., Ιστορία του 
καπνεργατικού κινήµατος ∆ράµας (1840-1940), έκδοση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆ράµας, 
∆ράµα 2009, σσ. 25-26). 3β) Στις 11 του Μάη 1928 γενική συνέλευση της Πανεργατικής Ένωσης 
∆ράµας κατήγγειλε µε ψήφισµά της την ασκούµενη τροµοκρατία και ζητούσε: µεροκάµατα 
σύµφωνα µε το κόστος ζωής, γενική εφαρµογή του 8ωρου για τους ενηλίκους και του 6ωρου για 
τους ανηλίκους…(ό.π., σ. 134). 3γ) Στις 21 του Ιούλη 1929 έγινε τακτική γενική συνέλευση των 
οικοδόµων ∆ράµας µε προϊστάµενο τον ∆ηµητριάδη στο προαύλιο της Πανεργατικής Ένωσης 
∆ράµας και τα αιτήµατα ήταν: πιστή εφαρµογή του 8ωρου, απαγόρευση της υπερωρίας…( ό.π., σ. 
138). 3δ) Την 28η Αυγούστου 1929 300 οικοδόµοι της ∆ράµας συνήλθαν σε γενική συνέλευση µε 
βασικό θέµα την καταπάτηση του 8ωρου από τους εργοδότες µε την ενίσχυση των αρχών, οι 
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οποίες τροµοκρατούσαν τους εργάτες και απειλούσαν µε εξορία τους συνδικαλιστές τους (ό.π., σ. 
139). 

 
Ερωτήσεις Πότε εναρµονίστηκε η εργατική νοµοθεσία της Ελλάδας µε την αντίστοιχη 

της Γαλλίας και των ΗΠΑ και τι προέβλεπε για το ωράριο εργασίας; Πότε, πώς και µε ποιον 
τρόπο επιχειρήθηκε η καταπάτηση του νόµου για το 8ωρο των καπνεργατών στη ∆ράµα 
(κείµενο 3α); Παρά τη θέσπιση του 8ωρου στην Ελλάδα, ποια είναι η κατάσταση που 
παρουσιάζεται στα κείµενα 3β, 3γ και 3δ και ποια η στάση των εργατών και συγκεκριµένα των 
οικοδόµων της ∆ράµας σε αυτή; 

 
Τρίτος άξονας ανάλυσης - Σύνδεση µε την επικαιρότητα 
 
Ερώτηση Με βάση τα κείµενα 3α-δ, τα οποία αναφέρονται στο εργασιακό καθεστώς που 

επικρατούσε στη ∆ράµα πριν από αρκετές δεκαετίες, να αναζητήσετε ιστορικές αναλογίες µε 
την παρούσα κατάσταση στην πόλη µας (πιθανή αύξηση ωραρίου από τις 7 στις 8 ώρες την 
ηµέρα στο δηµόσιο τοµέα, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, µείωση των µισθών των εργαζοµένων 
υπό την πίεση απολύσεων και των υψηλών ποσοστών ανεργίας, απεργιακές κινητοποιήσεις 
εργαζοµένων για τη διατήρηση των κεκτηµένων δικαιωµάτων τους). 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Νίκος Γεωργιάδης 
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9. η εξέγερση της ∆ράµας το 1941 
 
    Η Εξέγερση της ∆ράµας στις 29 του Σεπτέµβρη 1941, όταν οµάδες ανταρτών των 

κατοίκων της ∆ράµας και χωριών της περιοχής µας επιτέθηκαν σε κοινοτικά καταστήµατα και 
αστυνοµικούς σταθµούς των βουλγαρικών δυνάµεων κατοχής, ήταν το πρώτο στην Ελλάδα και 
το δεύτερο στην Ευρώπη οργανωµένο κίνηµα κατά του Άξονα, αλλά ο δραµινός λαός πλήρωσε 
µε το αίµα του τον ηρωισµό αυτών των πρωτοπόρων αντιστασιακών. 

 
Κείµενα από σχολικά εγχειρίδια  
1) Τον Ιούνιο του 1941, γερµανικές δυνάµεις επιτέθηκαν στη Σοβιετική Ένωση φτάνοντας σε 

λίγες εβδοµάδες στα περίχωρα του Λένινγκραντ (σηµερινή Αγία Πετρούπολη) και της πρωτεύουσας 
Μόσχας (Λούβη Ευ. – Ξιφαράς ∆.Χρ., Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυµνασίου, ΟΕ∆Β, 
Αθήνα 2010, σ. 127). 

2) Στην Α. Μακεδονία, η πολιτική εκβουλγαρισµού που επιχείρησαν να εφαρµόσουν οι 
Βούλγαροι φασίστες προκάλεσε εξέγερση των Ελλήνων η οποία αντιµετωπίστηκε µε µαζικές 
εκτελέσεις (Λούβη – Ξιφαράς, ό.π., σ. 132). 

3) (Η γερµανική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση) αντανακλούσε την αντίληψη για την 
ανάγκη εξασφάλισης «ζωτικού χώρου», εξυπηρετούσε όµως και τα προπαγανδιστικά συνθήµατα 
του ναζιστικού καθεστώτος κατά του διεθνούς κοµµουνισµού  [Κολιόπουλος Ι. – Σβολόπουλος Κ. 
– Χατζηβασιλείου Ευ. – Νηµάς Θ. – Χελιώτη-Σχολινάκη Χ., Ιστορία του Νεότερου και του 
Σύγχρονου Κόσµου (από το 1815 έως σήµερα), Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου και ∆΄ Τάξη Εσπερινού 
Λυκείου Γενικής Παιδείας, ΟΕ∆Β, Αθήνα 2010, σ. 117]. 

4) Εξοντώνονται από τους Βουλγάρους 5.016 κάτοικοι της ∆ράµας, του ∆οξάτου και των 
χωριών της περιοχής (Κολιόπουλος – Σβολόπουλος – Χατζηβασιλείου – Νηµάς – Χελιώτη-
Σχολινάκη, ό.π., σ. 125). 

 
Παράλληλα κείµενα για την Εξέγερση της ∆ράµας 
α) Η Εξέγερση της ∆ράµας το Σεπτέµβρη του 1941 εντάσσεται στα πλαίσια της απόφασης -

στα τέλη του Ιούνη του 1941- του Γραφείου Μακεδονίας-Θράκης (Μακεδονικό Γραφείο) του ΚΚΕ 
για αντίσταση στη Μακεδονία. Η απόφαση αυτή αποσκοπούσε στην οργάνωση αντίστασης κατά 
των ξένων κατακτητών -Γερµανών, Ιταλών και Βουλγάρων- αλλά και στην παροχή έµµεσης 
βοήθειας στη Σοβιετική Ένωση που είχε δεχτεί επίθεση από τη Γερµανία στις 22 του Ιούνη 1941 
[Γεωργιάδης Ν.Θ., Οι αγώνες της Αριστεράς στην περιοχή της ∆ράµας (1941-1949), ∆ράµα 2006, 
σσ. 19-20]. 

β) Το βράδυ της 28ης του Σεπτέµβρη 1941 η ανατίναξη του εργοστασίου ηλεκτροφωτισµού 
του Χατζόπουλου κοντά στον Αρκαδικό από τον Σαµψών Κανετίδη, ηλεκτροτεχνίτη του 
εργοστασίου, ήταν το σύνθηµα για την έναρξη των επιχειρήσεων των ανταρτών. Επίσης, οµάδα 
ανταρτών µε αρχηγό τον Πέτρο Παστουρµατζή (Κίτσο) επιτέθηκε σε αποθήκες του βουλγαρικού 
στρατού, στο στρατόπεδο του Σώµατος Εφοδιασµού Πολέµου, και στο Σιδηροδροµικό Σταθµό της 
∆ράµας. Οι επιθέσεις αυτές απέτυχαν λόγω της µικρής αριθµητικής δύναµης αλλά και της έλλειψης 
οργάνωσης των ανταρτών. Παράλληλα, στις 28 και 29 του Σεπτέµβρη αντάρτικες οµάδες 
επιτέθηκαν σε σταθµούς χωροφυλακής, κοινοτικά καταστήµατα και γέφυρες σκοτώνοντας 
Βούλγαρους χωροφύλακες, προέδρους κοινοτήτων αλλά και Έλληνες συνεργάτες τους σε χωριά 
του Νοµού ∆ράµας (Γεωργιάδης, ό.π., σ. 22). 

γ) Από την 29η του Σεπτέµβρη, οι Βούλγαροι προέβησαν σε µαζικές συλλήψεις και 
εκτελέσεις στη ∆ράµα και σε χωριά του Νοµού, όπως επίσης και στις πρωτεύουσες και σε χωριά 
των Νοµών Σερρών και Καβάλας. Συνολικά τα θύµατα από τις σφαγές των Βουλγάρων ήταν 
2.140, 1.547 θύµατα στο Νοµό ∆ράµας, 483 θύµατα στο Νοµό Σερρών και 110 θύµατα στο Νοµό 
Καβάλας [Γεωργιάδης, ό.π., σ. 23. –πρβλ. Πασχαλίδης ∆. – Χατζηαναστασίου Τ., Τα γεγονότα 
της ∆ράµας (Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 1941). Εξέγερση ή προβοκάτσια; ∆.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. ∆ήµου 
∆ράµας, ∆ράµα 2003, σ. 308]. 
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Ερωτήσεις  
1) Με ποιο γεγονός του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου συνδέεται άµεσα η Εξέγερση της 

∆ράµας και γιατί; (βλ. κείµενα 1, 3 και α) 
2) Να εντοπίσετε στο χάρτη της πόλης της ∆ράµας τα σηµεία κρούσης των Ελλήνων 

ανταρτών κατά τη διάρκεια της Εξέγερσης της ∆ράµας (τη νύχτα της 28ης προς την 29η 
Σεπτεµβρίου 1941). Γιατί νοµίζετε ότι επιλέχτηκαν οι συγκεκριµένοι στόχοι στην πόλη µας; (βλ. 
κείµενο β) 

3) Να συγκρίνετε τους αριθµούς των θυµάτων που παραδίδουν οι πηγές (βλ. κείµενα 2, 4 
και γ). Αφού ανατρέξετε στο βιβλίο των Πασχαλίδη ∆. και Χατζηαναστασίου Τ. σσ. 359-412 να 
προσδιορίσετε τον τόπο εκτέλεσης των θυµάτων της πόλης της ∆ράµας κατά τη διάρκεια των 
βουλγαρικών αντιποίνων. 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Νίκος Γεωργιάδης 
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10. η τρίτη βουλγαρική κατοχή 1941-44 
 
«Η κατάληψη της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 Η βουλγαρική εισβολή στην ανατ. Μακεδονία και τη ∆. Θράκη αποφασίστηκε στις 18 
Απριλίου 1941. Η εισβολή άρχισε στις 20 Απριλίου 1941 και ήδη την εποµένη η 2η βουλγαρική 
Συνοριακή Ταξιαρχία κατέλαβε τη ∆ράµα (όπου και εγκαταστάθηκε το επιτελείο της). Το 
κατεχόµενο ελληνικό έδαφος […] περιλάµβανε τους νοµούς Σερρών, ∆ράµας, Καβάλας και 
Ροδόπης και ένα µέρος του νοµού Έβρου. […] Η Βουλγαρία θεώρησε εξ αρχής την εγκατάστασή 
της στην περιοχή ως οριστική […] Κύριος και άµεσος στόχος της βουλγαρικής πολιτικής στην 
κατεχόµενη περιοχή ήταν η πλήρης ενσωµάτωσή της στο βουλγαρικό κράτος, διοικητικά, 
εκκλησιαστικά, εκπαιδευτικά, πληθυσµιακά, οικονοµικά».  
Ξ. Κοτζαγεώργη – Γ. Καζαµίας, «Η βουλγαρική κατοχή στο Ν. ∆ράµας (1941-1944) και οι 
συνέπειές της στον ελληνικό πληθυσµό», στο Η ∆ΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ, Β΄ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, Β2,σσ. 733-35.   
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
• Είχαµε γερµανική κατοχή σε Ανατ. Μακεδονία και ∆. Θράκη; 
• Επρόκειτο για κατοχή ή βίαιη προσάρτηση; Γνωρίζετε τη διαφορά; 
• Τι σηµαίνει εκβουλγαρισµός (ή βουλγαροποίηση); Τι φαντάζεστε ότι έκαναν οι 

βουλγαρικές αρχές κατοχής για να εκβουλγαρίσουν την περιοχή; Σε ποιους τοµείς 
έδρασαν; Ποιες οµάδες πληθυσµού βρέθηκαν στο στόχαστρο; 

«βουλγαροποίηση» 
• µέτρα κατάργησης κάθε εθνικής και θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά και σκληρότατα 
µέτρα εξόντωσης του ελληνισµού: 
• Κατάλυση του ελληνικού κράτους σε όλες του τις εκδηλώσεις (∆ιοίκηση, Εκκλησία, 
Παιδεία...). 
• Ανάληψη της δηµόσιας και ιδιωτικής οικονοµικής ζωής από βουλγαρικό κράτος και 
Βούλγαρους ιδιώτες (αναγκαστικός συνεταιρισµός, απαγόρευση άσκησης επαγγελµάτων...). 
• Αποδυνάµωση του ελληνικού στοιχείου µε την αποµάκρυνση των στηριγµάτων του, 
πνευµατικών, κοινωνικών, ηθικών, απελάσεις, στρατολόγηση και απαγωγή των ανδρών µακριά 
από τις εστίες τους (οµηρία, «τάγµατα εργασίας»). 
• «Βουλγαροποίηση» του ελληνικού στοιχείου, µε την υποχρέωση έκδοσης βουλγαρικής 
ταυτότητας, πίεση για δήλωση βουλγαρικής εθνικότητας, υποχρεωτική χρήση βουλγαρικής 
γλώσσας σε όλες τις εκδηλώσεις της ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής  
•  Οικονοµική αφαίµαξη του ελληνικού στοιχείου µε την επιβαλλόµενη ανεργία, τη βαριά 
φορολογία, τον αναγκαστικό δανεισµό από το βουλγαρικό ∆ηµόσιο, τις αρπαγές 
• Τροµοκράτηση, βιαιοπραγίες, απαγορεύσεις, εξαθλίωση των λαϊκών τάξεων, κυρίως µε 
τους περιορισµούς στη διατροφή, το νερό, το φωτισµό. 
• ∆ηµογραφική αραίωση του τόπου, καθώς µε τις διάφορες πιέσεις προωθούνταν η εκούσια 
ή ακούσια µετανάστευση των Ελλήνων κατοίκων του. 
• Αλλοίωση της εθνολογικής σύνθεσης µε τον εποικισµό µε Βούλγαρους εθελοντές εποίκους. 

(Κατερίνα Tσέκου, Οι επιδιώξεις των Βούλγαρων στη Μακεδονία, Καθηµερινή 01-08-10) 
 

Ερωτήσεις 
• Γιατί θεωρείτε ότι οι Βούλγαροι επέδειξαν τέτοια σκληρότητα και πείσµα στον 
εκβουλγαρισµό της περιοχής; 
• Θεωρείτε ότι όλα αυτά δείχνουν τη βαρβαρότητα του συγκεκριµένου λαού ή ότι έτσι 
κάνουν όλοι οι κατακτητές; Πρέπει να διαχωρίσουµε το λαό από το κράτος; 
• Θεωρείτε ότι είναι σηµαντικό οι νεότερες γενιές να γνωρίζουν τα γεγονότα αυτά; Πρέπει 
να καλλιεργείται η συλλογική µνήµη; 
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• (Να θυµόµαστε ή να ξεχνάµε;) Πρέπει η µνήµη των γεγονότων να επηρεάζει τη σχέση 
των σύγχρονων µε τη γείτονα χώρα;  
• (Και µια πιο προβοκατόρικη ερώτηση) Μας πειράζει όταν µας λένε «Βούλγαρους» οι 
Αθηναίοι; Γιατί; 
 
Οι ερωτήσεις προέκυψαν από τη µελέτη της εργασίας: Ξ. Κοτζαγεώργη (σε συνεργασία µε τον 
Τ. Χατζηαναστασίου), ««Φιλία; Ναι. Να συγχωρήσουµε; Ναι. Να ξεχάσουµε; Όχι». Προσωπική 
και συλλογική µνήµη από εµπειρίες της βουλγαρικής κατοχής στην Ανατ. Μακεδονία (1941-
1944)», στο Η ∆ΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ, Γ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, Γ2, σσ. 
589-609.   

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Έλσα Σκλαβάκη 
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11. ∆ραµινό Θέατρο 
 
(∆ιδακτικός;) Στόχος/ σκοπός 
Σκοπός αυτής της έρευνας- εργασίας είναι η καταγραφή αρχικά και στην συνέχεια η 

ανάλυση και η εξαγωγή συµπερασµάτων από την θεατρική δραστηριότητα στην ∆ράµα.  
Τα κέρδη µιας τέτοιας έρευνας είναι πολλαπλά:  
Πρώτον, ο δραµινός συνειδητοποιεί ότι η περιφρονηµένη από τον ίδιο πόλη του είχε 

κάποτε και θεατρική κίνηση, εισαγόµενη κι εγχώρια.  
∆εύτερον συνδέει την κίνηση αυτή µε την ελληνική ιστορία τού θεάτρου και µπορεί (ή 

µάλλον είναι αναγκασµένος) να µάθει πράγµατα για το ελληνικό θέατρο, ου µην και για το ξένο.  
Παράλληλα αυτή η ανάλυση θα µας κάνει γνωστές όψεις της γενικότερης Ιστορίας της 

πόλης, τού Νοµού και της περιοχής, καθώς το θέατρο ειδικά, ως τέχνη οµαδική, εξαρτάται (σε 
πολύ µεγαλύτερο βαθµό απ’ ότι άλλες τέχνες) από τις κοινωνικοπολιτικές και οικονοµικές 
συνθήκες. Για παράδειγµα, στην εποχή που θα εξετάσουµε θα δούµε ότι το ρεπερτόριο 
σχετίζεται πολλές φορές άµεσα µε τα γεγονότα του β παγκοσµίου πολέµου, της Κατοχής και του 
εµφυλίου πολέµου, ενώ θα διαπιστώσουµε και προβλήµατα αδιανόητα στις µέρες µας: τον ρόλο 
της λογοκρισίας ή τις ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας, που επηρεάζουν όπως είναι φυσικό 
το θέατρο. 

Τέλος θα προβληµατιστούµε για ζητήµατα που χρονίζουν, προβλήµατα που διαιωνίζονται, 
όπως είναι η έλλειψη θεατρικών αιθουσών, παρατηρώντας πού παίζουν οι επαγγελµατικοί και 
ερασιτεχνικοί θίασοι. 

 
∆ιδακτική προσέγγιση 
Πρέπει να ορίσουµε επακριβώς το αντικείµενο της έρευνας και το χρονικό πλαίσιο στο 

οποίο την τοποθετούµε: π.χ το θέατρο στην ∆ράµα τα έτη 1945- 1949. Με ποια κριτήρια 
επιλέγω αυτό το διάστηµα; Θα ασχοληθώ µε το επαγγελµατικό ή το ερασιτεχνικό θέατρο; Με 
δραµινές ή µε εισαγόµενες παραστάσεις; Θα συµπεριλάβω τον Καραγκιόζη; Ίσως στην πορεία 
αντιληφθώ ότι το υλικό είναι πολύ µεγάλο και περιοριστώ στην εξέταση λιγότερων ετών ή στην 
εξέταση της δραστηριότητας ενός και µόνο θιάσου, αφού οι επαγγελµατικοί θίασοι τότε 
εγκαθίσταντο στην ∆ράµα για αρκετές µέρες (από τρεις ως τριάντα). 

 
Μέσα διδασκαλίας- υλικά- προϋποθέσεις 
Στην παρουσίαση της έρευνας θα ήταν υπέροχο αν ανακαλύπταµε φωτογραφίες και να τις 

δείχναµε στην οθόνη. ∆εν είµαι φανατικός της προβολής κάποιου πίνακα την ώρα της 
«διάλεξης». Η διάλεξη, που αναπόφευκτα θα γίνει, µπορεί είτε να µοιραστεί σε αρκετά παιδιά- 
παρουσιαστές, είτε να ποικιλθεί µε ανάγνωση αποσπασµάτων θεατρικών έργων που είχαν 
παιχτεί τότε. Το τελευταίο θα συγκινήσει τόσο τους µαθητές- ερευνητές όσο και το κοινό. 
Ακόµα µπορούµε να δούµε αποσπάσµατα από ταινίες µε θέµα τους περιπλανώµενους θιάσους 
(Θίασος Αγγελόπουλου) ή τους καραγκιοζοπαίχτες (∆ραπέτης Ξανθόπουλου) ή να βρούµε 
λογοτεχνικά έργα µε παρόµοια θέµατα (Θεοτοκά ∆αιµόνιο, Βλαχογιάννη «Της τέχνης τα 
φαρµάκια», κλπ) 

 
Αναλυτική περιγραφή επιµέρους βηµάτων έρευνας:  
1) Ρωτάµε τον εαυτό µας, συγγενείς, φίλους, γνωστούς µελετητές της δραµινής Ιστορίας 
2) Ψάχνουµε στην σχολική, την δηµόσια βιβλιοθήκη της ∆ράµας και στα βιβλιοπωλεία. 

∆ιαπιστώνοντας ότι το υλικό είναι πενιχρό, ερευνούµε και τις βιβλιοθήκες γειτονικών πόλεων 
(Σέρρες- βιβλίο Τζανακάρη). 

3) Ψάχνουµε τις εφηµερίδες της εποχής. Η εµπειρία µου λέει πως αυτή είναι η 
σηµαντικότερη πηγή πληροφοριών. 
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4) Ανατρέχουµε σε αντίστοιχες εργασίες για το θέατρο σε επαρχιακές πόλεις. Μπορεί να 
µας βοηθήσει η µεθοδολογία τους ή να βρούµε οµοιότητες µε την θεατρική δραστηριότητα στην 
∆ράµα. 

5) Τα συµπεράσµατα θα αφορούν το ρεπερτόριο, το είδος των θεατρικών έργων που 
ανέβαιναν τότε, τους χώρους των παραστάσεων, την τότε σχέση τού θεάτρου µε τον 
κινηµατογράφο, κλπ 

 
∆ραστηριότητες µαθητών 
Οι µαθητές καλό είναι να χωριστούν σε οµάδες, που η κάθε µια θα αναλάβει έναν τοµέα 

έρευνας, όλες όµως θα περάσουν από τον τοµέα της αποδελτίωσης των πρωτογενών πηγών. 
Ενδέχεται να γίνουν και ηθοποιοί ή καραγκιοζοπαίχτες ή, όπως µού είπε η φίλη µου η 

Λίνα, να γράψουµε ένα διήγηµα εµπνευσµένο από την ασπρόµαυρη εκείνη εποχή. 
 
Βιβλιογραφία:  
Εφηµερίδα Θάρρος, ∆ράµα 1946- 1949 
Συλλογικό: Γυµνάσιο Αρρένων ∆ράµας Το σχολείο- η ιστορία- οι άνθρωποι, ∆ράµα 2009 
Βασίλη Τζανακάρη: Εικονογραφηµένη ιστορία των Σερρών, Το θέατρο και ο 

κινηµατογράφος 3 τµ, έκδοση περιοδικού Γιατί, Σέρρες 2003 
Γιώργου Καφταντζή: Θέατρο στα βουνά της ∆. Μακεδονίας τον καιρό της Κατοχής, 

εκδόσεις τού περιοδικού Γιατί, Σέρρες 1990. 
∆ηµήτρη Πασχαλίδη- Τάσου Χατζηαναστασίου, Τα γεγονότα της ∆ράµας, Σεπτέµβριος- 

Οκτώβριος 1941, εξέγερση ή προβοκάτσια;, ∆ράµα 2003 
∆ιαδικτυακή βάση δεδοµένων τού Τµήµατος θεάτρου τού ΑΠΘ www.thea.auth.gr/gba,. 
Νικηφόρος Παπανδρέου: «Ζητούµενα της έρευνας για τη θεατρική ιστορία της 

Θεσσαλονίκης», στο: Ιωσήφ Βιβιλάκης (επιµέλεια) Το ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ο 
αιώνα, Πρακτικά α΄ πανελληνίου θεατρολογικού συνεδρίου, Τµήµα θεατρικών σπουδών 
πανεπιστηµίου Αθηνών, ERGO Αθήνα 2002, σ. 245- 252 

Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισµός ή παράδοση; Το θέατρο πρόζας στην Αθήνα του 
Μεσοπολέµου, Μεταίχµιο, Αθήνα 2004 

Μανώλης Σειραγάκης, Το ελαφρό µουσικό θέατρο στη Μεσοπολεµική Αθήνα, (δύο τόµοι), 
Καστανιώτης, Αθήνα 2009 

Πλάτων Μαυροµούστακος, Το θέατρο στην Ελλάδα 1940- 2000. Μια επισκόπηση, 
Καστανιώτης, Αθήνα 2005 

Θόδωρος Έξαρχος, Έλληνες ηθοποιοί ‘αναζητώντας τις ρίζες’, ∆ωδώνη, Αθήνα- Γιάννενα 
1996. 

Άλκης Θρύλος, Το ελληνικό θέατρο, τµ 3, Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 1978 
 

για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Ηρακλής Χατζηιωαννίδης 
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– Αϊβάζογλου-∆όβα ∆., Η ∆ράµα. Ο νεοκλασικισµός στην αστική αρχιτεκτονική της πόλης, ∆ήµος 
∆ράµας-∆.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., ∆ράµα 2002. 
– Αναγνωστόπουλος ∆.Ι., Συµβολή στην ιστορία της ∆ράµας και της περιοχής της, ∆ράµα 1964. 
– Αναγνωστόπουλος ∆., Ξέφωτα κι απόσκια της ζωής. Ιστορίες κι αφηγήµατα, ∆ήµος ∆ράµας-
∆.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., ∆ράµα 2002. 
– Αραµπατζής Π.Αθ. συγγραφέας - θεολόγος - τ. γυµνασιάρχης, Η ιστορία της ∆ράµας Α΄ 
Ετυµολογικά: ∆ραβησκός - Ασκός - ∆ράµα - ∆ραβήσκιος - Εικοσιφοίνισσα - Παγκαίον - 
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(Μελέται ∆ραµηναί 1), Νέα Στενήµαχος εν ∆ράµα 1994. 
– Βασιλείου Ε.Β., Ο Εθνοµάρτυρας-Άγιος Μητροπολίτης ∆ράµας-Σµύρνης Χρυσόστοµος, ∆ήµος 
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ο Εµµανουήλ Κριαράς ως δάσκαλος 
 
 
 

εισαγωγικό 
 

Η συνάντηση – συζήτηση για τον Εµµανουήλ Κριαρά προέκυψε από τα πράγµατα. 
Φέτος έχουµε την τύχη να δουλεύει µαζί µας η ∆ήµητρα Χατζηκυριακίδου, φιλόλογος που 
συνεργάζεται µαζί του τα τελευταία εφτά χρόνια και έχει άµεση ανάµειξη στην έκδοση των 
βιβλίων του. ∆εν θα υπήρχε, λοιπόν, καλύτερη ευκαιρία για να µοιραστούµε όσα έµαθε δίπλα 
του. Έτσι προέκυψε το θέµα «ο Εµµανουήλ Κριαράς ως δάσκαλος». Τη ∆ήµητρα πλαισιώνουν 
οι συναδέρφισσες Μαρία Μνηµατίδου και Χριστίνα Παπαγγελή που θα µιλήσουν σύντοµα για 
τον Εµµανουήλ Κριαρά και για το έργο του. 

 
 

για το υλικό αυτού του φυλλαδίου 
 
Το υλικό που ακολουθεί είναι όσα κείµενα στηρίζουν τη συνάντηση – συζήτηση. 

Επιπλέον, περιλαµβάνεται παράρτηµα µε διδακτικές προτάσεις που αφορούν το µάθηµα της 
Γλώσσας στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο. Σκοπός των προτάσεων είναι να εµβολίσουν το 
Αναλυτικό Πρόγραµµα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ενταχθούν λειτουργικά σε αυτό και να δώσουν 
την αφορµή να συζητήσουµε και µε τους µαθητές µας για τον Εµµανουήλ Κριαρά. Οι δοκιµές 
που έγιναν δείχνουν ότι οι µαθητές ενδιαφέρονται σε µεγάλο βαθµό τόσο για την ιστορία της 
εκπαίδευσης όσο και για σηµαντικά γλωσσικά θέµατα. Σε τέτοιες συζητήσεις δε µπορεί να 
λείπει η αναφορά στον Εµµανουήλ Κριαρά. 
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ο Εµµανουήλ Κριαράς, δάσκαλος εσαεί 
 
 
Όταν οι αγαπητοί συνάδελφοι µού  ζήτησαν να πω δυο λόγια 

σήµερα για τον πολύ  αγαπητό µου  κύριο καθηγητή Ε. Κριαρά  σκέφτηκα 
πως  θα ήταν καλό να αναφερθώ στο ∆άσκαλο, αφού  δάσκαλοι είµαστε  
όλοι οι παρευρισκόµενοι εδώ και αφού  το έργο του  ερευνητή Κριαρά  
θεωρώ  και  ελπίζω πως  είναι προσιτό σε  όλους  µας . Προκαταβολικά θα 
ήθελα να  ζητήσω συγγνώµη  από τους  παρευρισκόµενους , καθώς  κάποιες  
φορές  θα  χρειαστεί να αναφερθώ και στον  εαυτό µου . 

 
Ο καθηγητής  Κριαράς  ως  επιστήµονας  και ως  άνθρωπος  λειτουργεί  

µε γνώµονα το σεβασµό και την αγάπη  για την επιστήµη του  και τον  
Άνθρωπο. 

 
Το 1950 εκλέγεται καθηγητής  στην  έδρα της  βυζαντινής  

φιλολογίας  στο  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήµιο  Θεσσαλονίκης . 
«Ευσυνείδητα», όπως  γράφει ο ίδιος  (Αυτοβιογραφία: 131), εργάζεται 
στην έδρα αυτή . Κατά τη διάρκεια της  καθηγεσίας  του  (1950-1967) 
οργανώνει φροντιστηριακά µαθήµατα µε τα οποία «φωτίζει» τους  
µαθητές  του  και σε  θέµατα µεθοδολογίας . Κι αυτό γιατί ο  καθηγητής  
Κριαράς  δε µεταδίδει απλά και µόνο γνώσεις  στους  µαθητές  του  αλλά  
τους  δείχνει παράλληλα και κυρίως  και το δρόµο της  µεθόδου , ώστε να 
φτάσουν  αυτοί  µε ασφάλεια στη γνώση των πραγµάτων . 

 
Πάντα βρισκόταν κοντά στους  µαθητές  του : «στο γραφείο µου… η  

πόρτα έµενε σχεδόν  πάντοτε ανοιχτή ώστε κάθε µαθητής  να πλησιάζει  
τον  καθηγητή…» έχει  πει ο  ίδιος  (Αυτοβιογραφία: 136). Η σχέση  
δασκάλου  – µαθητή οικοδοµείται – είναι γνωστό – πάνω στην  
επικοινωνία και την εµπιστοσύνη. Τέτοια  σχέση λοιπόν έχει ο  καθηγητής  
Κριαράς  µε  τους  φοιτητές  του .   

 
Αυτή την ανάγκη του  καθηγητή Κριαρά για  επικοινωνία και επαφή  

µε τους  µαθητές  του  ικανοποιεί και ο λεγόµενος  «Κύκλος  Ευστάθιος». Τι 
είναι αυτός ; Ο «Κύκλος» απαρτίζεται  από φοιτητές  και  φοιτήτριες  
(περίπου  15-20) του  τρίτου  και τέταρτου  έτους  και τα  µέλη του  
συγκεντρώνονται κάθε δυο βδοµάδες  στην κατοικία του  καθηγητή. Εκεί  
γίνονται συζητήσεις  και οµιλίες  για θέµατα λογοτεχνικά , φιλολογικά,  
επιστηµονικά . Η δράση του  «Κύκλου» πραγµατοποιείται  σε τρεις  
περιόδους . Η τρίτη λήγει µε την απόλυση  του  καθηγητή Κριαρά από την  
έδρα του  στο πανεπιστήµιο  από  τη  χούντα των συνταγµαταρχών 
(Ιανουάριος  1968). Ένα γεγονός  που  ο  ∆άσκαλος  και  Άνθρωπος  Κριαράς  
το νιώθει ως  ατιµωτική προσβολή – όπως  εγώ  το  αντιλαµβάνοµαι – 
καθώς  έρχονται οι πραξικοπηµατίες  να του  στερήσουν το δικαίωµα της  
διδασκαλίας  σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα. Ένα γεγονός  όµως  που  
από την άλλη θα τον  γεµίσει και µε δύναµη καθώς  µετά την απόλυσή του  
αφιερώνεται στο Λεξικό  και  την  έκδοσή  του . Αναφέρει χαρακτηριστικά ο  
ίδιος  στην Αυτοβιογραφία του : «… η  απόλυση  εγαλβάνισε  την  ψυχή 
µου…» (Αυτοβιογραφία: 182). 

 



επιµορφωτικό υλικό από τις συναντήσεις του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας 

33 

Ήδη από το 1956 ο καθηγητής  Κριαράς  αποφασίζει να συγκροτήσει  
το Λεξικό (Αυτοβιογραφία: 269). Οι δυσχέρειες  που  συναντά κατά τη  
σύνταξη  αυτού  του  µεγαλόπνοου  και σηµαντικότατου  έργου  είναι πολλές .  
Το «µεράκι» όµως  του  Επιστήµονα και η  υποµονή του  ∆ασκάλου  κάνουν  
τον καθηγητή Κριαρά µε αυταπάρνηση, όπως  απαιτεί ένα τόσο µεγάλο  
έργο , να υπερπηδήσει όλα τα  εµπόδια. Έτσι,  διδάσκει όλους  τους  
συνεργάτες  του  Λεξικού  υποµονετικά , ώστε να εργαστούν µεθοδικά για 
την έκδοσή του . 

 
Το 1997 ο καθηγητής  Κριαράς  παραχωρεί µε συµβολαιογραφική  

πράξη το Λεξικό του  στο Κέντρο Ελληνικής  Γλώσσας , για να συνεχίσει  
και να περατώσει την έκδοση του  έργου .  Η ασθένεια της  γυναίκας  του ,  
Αικατερίνης  Στριφτού-Κριαρά , τα  τελευταία χρόνια της  ζωής  της , και η  
επιθυµία του  να βρίσκεται στο πλευρό της  τον αναγκάζουν να  
αποµακρυνθεί από την εργασία του  στο Λεξικό . Εξάλλου  µόνο γι ’  αυτό  
θα µπορούσε να πάψει να εργάζεται  στο Λεξικό του . Από τότε θα 
συνεχίσει να εργάζεται  και  να  δηµοσιεύει  τους  καρπούς  των  
επιστηµονικών  του  ερευνών εργαζόµενος  καθηµερινά  στο σπίτι του . 

Κάθε συναναστροφή  µαζί του  σε οποιοδήποτε επίπεδο είναι µια 
µαθητεία . Με τα χαρακτηριστικά του  αληθινού  ∆ασκάλου  προσφέρει  
µέχρι  σήµερα αφειδώλευτα τη  γνώση  και τη µέθοδο. Είναι  ένας  
Άνθρωπος  που  εργάζεται και συνεργάζεται µε αγάπη, υποµονή , επιµονή  
και καλή διάθεση πάντα πρόθυµος  να εξηγήσει το σωστό, αλλά και να 
µιλήσει  για  τις  ιδέες  του , τις  οποίες  µε θέρµη υποστηρίζει  και  στηρίζει . 

 
Ο ∆άσκαλος  Κριαράς  πάντα θυµάται µε αγάπη και θέρµη  τους  

µαθητές  του . Και δεν είναι τυχαίο ότι  και αυτοί – πολλοί από τους  
οποίους  είναι οµότιµοι καθηγητές  πανεπιστηµίου  σήµερα – τον αγαπούν  
και τον  τιµούν . 

 
*** 

 
Πριν από οκτώ χρόνια – Φλεβάρης  του  2003 – κλήθηκα να  

απαντήσω στο εξής  ερώτηµα: «Τι  προτιµάτε, κυρία Χατζηκυριακίδου , τη  
διδασκαλία ή την έρευνα ;» Απάντησα τότε – χωρίς  µάλλον να το σκεφτώ 
πολύ  και µάλλον ανυποψίαστη – οµολογώ – : «Και τα δύο». Και έλεγα  
αλήθεια. Η έκφραση που  είδα στο πρόσωπο του  συνοµιλητή µου  µου  
έδωσε να καταλάβω ότι µάλλον «απάντησα  σωστά». Και λέω ότι  
«απάντησα  σωστά» αφού  ο άνθρωπος  που  ρωτούσε  δεν  ήταν άλλος  από  
το µεγάλο ερευνητή  και ∆άσκαλο  Εµµανουήλ  Κριαρά . 

 
Θα µου  συγχωρήσετε άλλη µια «ιστορική αναδροµή» στο σηµείο  

αυτό . Έχει όµως  και  αυτή τη σηµασία της  – τουλάχιστον για µένα . Ως  
φοιτήτρια αγαπούσα  πολύ  τη νεοελληνική φιλολογία και µάλιστα µέχρι  
και σήµερα αγαπηµένο µου  κείµενο είναι  ο «Ερωτόκριτος». Η καλή µου  
«τύχη», λοιπόν , µου  όρισε να  γνωρίσω τον Κρητικό Ε . Κριαρά, του  
οποίου  η διδακτορική διατριβή αφορά  τον «Ερωτόκριτο». Μια πολύ  
ωραία και «νόστιµη» - όπως  θα ’ λεγε και ο Ψυχάρης  – σύµπτωση. 

 
Πριν από λίγους  µήνες  µού  ζητήθηκε  να απαντήσω  στο ερώτηµα – 

και πάλι όχι  τυχαία – : «Τι  προτιµάς , ∆ήµητρα,  την έρευνα ή τη  
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διδασκαλία ;» Η απάντησή µου  ήταν η ίδια  – µόνο που  αυτή τη φορά ήταν  
πιο συνειδητοποιηµένη . Απάντησα: «Είναι δύο διαφορετικά  πράγµατα . 
∆εν µπορώ  να τα συγκρίνω . Το καθένα σού  δίνει  διαφορετικά  πράγµατα.  
Η διδασκαλία σού  δίνει την επικοινωνία µε τα παιδιά και  την αγάπη  
τους . Η έρευνα ικανοποιεί το πάθος  για δουλειά και αναζήτηση». Και  
τότε ήµουν  σίγουρη ότι έδωσα  και  πάλι  τη «σωστή» απάντηση . 

 
Ο καθηγητής  Κριαράς  µε τίµησε και µε τιµά µε τη διδασκαλία και  

µε την αγάπη του  και τον ευχαριστώ από καρδιάς  γι ’  αυτό . Κλείνοντας  
θα ήθελα  να αναφερθώ στα  εξής  λόγια του  που  τα  ’ χω  ωσάν  Ευαγγέλιο  
µέσα  µου : «Το δασκαλίκι είναι ιερούργηµα» είπε ο καθηγητής  και έτσι 
πρέπει να  είναι. 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, ∆ήµητρα Χατζηκυριακίδου 
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λίγα λόγια από τον ίδιο τον Εµµανουήλ Κριαρά 
 

Για το Λεξικό: 
Ένα τέτοιο λεξικό της µεσαιωνικής ελληνικής δηµώδους γραµµατείας υπηρετούσε 

συνάµα την πίστη µου στον δηµοτικισµό και τη γνήσια νέα ελληνική γλώσσα κατά τον 
καλύτερο µάλιστα δυνατό τρόπο.  

Ποιος εξηντάχρονος θα µπορούσε να ελπίσει ότι θα ζήσει πολλά χρόνια µε υγεία και 
απόδοση των µόχθων του; Κανείς δε µπορεί να υποσχεθεί αυτά στον εαυτό του. Όµως ανάγκη 
είναι να ενεργεί σα να τα έχει υποσχεθεί  και µε τη δραστηριότητα να προωθεί το αρχινισµένο 
έργο (Προλεγόµενα τ. Α΄, σ. ιθ΄ του Λεξικού Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας).  

Έζησα (ευτυχώς ή δυστυχώς) τα εκατό χρόνια, όµως το Λεξικό µου δεν κατάφερα να το 
τελειώσω. Ελπίζω να το τελειώσει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Αλληλογραφία Β΄, αριθ. 442).  

 
Για την έδρα Μεσαιωνικής φιλολογίας: 
Γεγονός είναι ότι µερικοί παλαιοί µου φίλοι και συνάδελφοι, που δυστυχώς δε ζουν πια 

ανάµεσά µας, θέλησαν πιέζοντάς µε καλοπροαίρετα στα χρόνια 1948-9 να µε κάνουν 
βυζαντινολόγο. Τελικώς δε µε έκαµαν· ή µε έκαµαν … πολύ λίγο. ∆ύσκολα κατά παραγγελία 
γίνεται κανείς κάτι· εγώ ακόµη δυσκολότερα. Όµως κατάφεραν να µου δώσουν την ευκαιρία να 
ξεκινήσω και εν µέρει να πραγµατοποιήσω ένα Λεξικό που είναι λίγο βυζαντινό και πολύ 
περισσότερο νεοελληνικό· παρέµεινα πεισµατικά νεοελληνιστής, µελετητής της παλιότερης και 
νεότερης νεοελληνικής γραµµατείας και γλώσσας» (Πενήντα χρόνια από τον εναρκτήριο λόγο 
µου στο πανεπιστήµιο, 2000, Πραγµατώσεις,  σ. 223-4). 

∆εν είµαι σήµερα µετανοηµένος που τότε (1950) δέχτηκα να είµαι υποψήφιος για τη 
βυζαντινή έδρα. Η καθηγεσία µου έδωσε το «ωραίο ταξίδι».  

  
Για τη γλώσσα: 
 Ως την ∆΄ Γυµνασίου ήµουνα καθαρευουσιάνος. Με τον Στέλιο Καψωµένο, συνάδελφο 

αργότερα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, …, θρηνούσαµε συχνά γιατί δε µιλούσαµε και δε 
γράφαµε τη γλώσσα του Πλάτωνα (συνέντευξη µε την Έλλη Παππά, Η γλώσσα µας, σ. 497-8). 

∆εν έχοµε µια γλώσσα. Βέβαια, ο δεσµός της νέας µας γλώσσας µε την αρχαία είναι 
µεγάλος, αλλά ακριβώς επειδή είναι µεγάλος, αν θελήσοµε ο µαθητής να διδαχτεί στοιχεία της 
αρχαίας πριν να έχει κατακτήσει τη µητρική του γλώσσα, τη γλώσσα τη σηµερινή, αυτό θα τον 
οδηγήσει σε σύγχυση (…). Η απόσταση µεταξύ αρχαίων και νέων ελληνικών δεν είναι µεγάλη. 
Τα νέα ελληνικά συγγενεύουν στενά µε την αρχαία γλώσσα όπως συγγενεύει η κόρη µε τη µάνα 
της, που πολλές φορές έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Όµως κόρη και µάνα δεν συγκροτούν 
«ενότητα», δεν είναι ένα πράγµα- για να το πω απλούστερα.  

 Απαραίτητο είναι να οικειώνεται εκεί ο µαθητής ως ένα βαθµό µε τα γλωσσικά εκείνα 
στοιχεία που φέρνουν σε επαφή το νεοελληνικό µε τον αρχαίο ελληνικό λόγο (∆ηµοτικισµός, 
νεοελληνική και αρχαία γλώσσα, «Τα Νέα», 1987). 

Το ερώτηµα, για την επάνοδο των αρχαίων ελληνικών στο γυµνάσιο, δεν έχει σχέση µε 
το αν έτσι αποδίδεται τιµή στην παράδοση του Έθνους και στην αρχαία ελληνική 
κληρονοµιά, αλλά µε το αν έτσι θα ωφεληθεί ο νεοέλληνας στην κατάκτηση της σηµερινής 
του γλώσσας.  

Αφήστε τους τόνους που βρίσκονται πάνω στα αρχαία κείµενα. Ας βοηθούν τους 
µαθητές να διαβάζουν σωστότερα την αρχαία ελληνική γλώσσα, όµως µη δίνετε σηµασία στα 
λάθη τους ως προς την τοποθέτηση και το είδος των τόνων (Το µονοτονικό και ποιο είδος του 
µας χρειάζεται, 1982). 

 
Για τις ξένες γλώσσες: 
Απαραίτητο είναι να µελετηθεί εκ νέου όχι µόνο το θέµα της καταρχήν καλύτερης 

διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, αλλά και το πρόσθετο ακόµα θέµα από ποια µαθητική 
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ηλικία είναι επιτρεπτό να αρχίζει η διδασκαλία µιας ξένης γλώσσας. Το θέµα γίνεται σε µας 
σοβαρότερο απ’ ό, τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αν λάβοµε υπόψη ότι εξαιτίας του γλωσσικού 
µας ζητήµατος, που η λύση του υπερβολικά εβράδυνε, καθυστερεί επώδυνα η σωστή και 
αποτελεσµατική διδασκαλία της νέας µας γλώσσας στο χώρο της εκπαίδευσης (Η γλώσσα µας κι 
η διδασκαλία ξένων γλωσσών, Ανιχνεύσεις, σ. 98) 

 
Για τα γκρίκλις: 
Αν ορισµένα άτοµα χρησιµοποιούν για ατοµική τους ιδιότυπη ηλεκτρονική χρήση, 

στοιχεία άσχετα προς το ελληνικό αλφάβητο, αυτό δε µπορεί να οδηγήσει σε µια αδιανόητη -θα 
έλεγα- εγκατάλειψη της παραδοσιακής γενικότερα γραφής, µε την οποία, νοµίζω, είναι 
προορισµένο να συζήσει το έθνος επί πολλούς αιώνες. Για µένα, όπως και για κάθε, νοµίζω, 
υπεύθυνο πνευµατικό πρόσωπο που αντιµετωπίζει το θέµα, ο κίνδυνος είναι ανύπαρκτος. 
Πρόκειται για πραγµατική σκιαµαχία που διαδηλώνει µια έκδηλη συντηρητικότητα, αχρείαστη 
για την ώρα ετούτη (Η φοβία για το αλφάβητο, Ανιχνεύσεις, σελ. 94) 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Χριστίνα Παπαγγελή 
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το συγγραφικό έργο του Εµµανουήλ Κριαρά 
 

Η πολυσχιδής προσωπικότητα του Εµµανουήλ Κριαρά αποτυπώνεται όπως είναι φυσικό 
και στη συγγραφική του δραστηριότητα. Τα δηµοσιεύµατά του όχι µόνο είναι πολλά σε αριθµό 
αλλά και ποικίλα τόσο ως προς τη θεµατολογία τους όσο και ως προς τον τρόπο γραφής τους. 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι υπάρχουν τρεις εργογραφίες1, στις οποίες καταγράφεται ο συγγραφικός 
πλούτος του. Την πολυθεµατικότητα του έργου του µπορεί να την αντιληφθεί κανείς  
βασισµένος και στους χαρακτηρισµούς που του έχουν αποδοθεί. Νεοελληνιστής, δηµοτικιστής, 
λεξικογράφος, βυζαντινολόγος αυτοβιογραφούµενος, βιογράφος, γλωσσολόγος, εκδότης 
κειµένων, συγκριτολόγος, βιβλιοκριτικός είναι κάποιοι από αυτούς.  
 Οι θέσεις στις οποίες υπηρέτησε καθόρισαν σε σηµαντικό βαθµό τις ερευνητικές του 
επιλογές ωστόσο δεν τον περιόρισαν συγγραφικά. Η θητεία του στο Μεσαιωνικό Αρχείο της 
Ακαδηµίας Αθηνών και η έδρα της Μεσαιωνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης δικαιολογούν την συστηµατική του ενασχόληση µε τη συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο. Η διδακτορική του διατριβή αφορά τον Ερωτόκριτο ενώ στη συνέχεια εκδίδει και 
µελετά κείµενα  όπως τον Γύπαρη, το Ανακάληµα της Κωνσταντινόπολης και τα Βυζαντινά 
Ιπποτικά Μυθιστορήµατα.  
 Η έρευνα της µεσαιωνικής περιόδου οδήγησε και στη συγγραφή ενός απαιτητικού και 
εξαιρετικά σηµαντικού έργου. Το Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας 
(1100-1669) αποτελεί έργο ζωής για τον Εµµανουήλ Κριαρά. Είναι ενδιαφέρον να αναφερθούν 
οι σταθµοί της επιστηµονικής του πορείας που τον οδήγησαν εκεί. Σηµαντική υπήρξε η εργασία 
του στο Θησαυρό της Λατινικής Γλώσσας στο Μόναχο καθώς και η εργασία και αργότερα η 
διεύθυνση του Μεσαιωνικού Αρχείου της Ακαδηµίας Αθηνών. Παρόλο που σκοπός του 
Μεσαιωνικού Αρχείου ήταν η έκδοση Λεξικού ωστόσο η Σύγκλητος της Ακαδηµίας δεν 
ενέκρινε την πρόταση που έκανε ο Κριαράς το 1948.  

Όταν ανέλαβε την έδρα της Μεσαιωνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης µε τη συνεργασία φοιτητών του κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετό υλικό 
βασισµένος σε δηµώδη κείµενα της πρώτης µεταβυζαντινής περιόδου. Ο πρώτος τόµος 
εκδόθηκε το 1968 και οι υπόλοιποι εµφανίζονταν περίπου ανά διετία. Το 1998 είχαν εκδοθεί 14 
τόµοι.  Για την έκδοση του Λεξικού υπήρξαν χρηµατοδοτήσεις από διάφορα ιδρύµατα και το 
κράτος αλλά πολλές φορές χρειάστηκε να συνεισφέρει και ο ίδιος. Το 1997 ο Κριαράς 
παραχώρησε µε συµβολαιογραφική πράξη το αρχειακό υλικό του στο Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας Θεσσαλονίκης, το οποίο ανέλαβε την ολοκλήρωση της σύνταξης και δηµοσίευσης του 
Λεξικού. Μέχρι στιγµής έχουν εκδοθεί ο 15ος και ο 16ος τόµος ενώ πριν από λίγες µέρες 
ολοκληρώθηκε και η έκδοση του 17ου.  Στην προσπάθεια αυτή σηµαντική υπήρξε η συνεισφορά 
των πανεπιστηµιακών Καζάζη και Καραναστάση. Αξίζει να αναφέρουµε ότι Επιτοµή του 
Λεξικού βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα (http://www.greek-
language.gr/greekLang/index.html) και έχει εκδοθεί και σε έντυπη µορφή.  
 Η έρευνα του Κριαρά όµως δε σταµατά στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, στρέφεται 
και στην νεοελληνική γραµµατεία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα έργα του για τον Σολωµό, 
τον Παλαµά και τον Ψυχάρη.  Η ενασχόληση µάλιστα µε τον τελευταίο υπήρξε συστηµατική. 
Πολυάριθµα είναι τα δηµοσιεύµατα που αφιερώνονται στο µεγάλο δηµοτικιστή. Η συστηµατική 
µελέτη αυτή φυσικά συνδέεται άµεσα και µε τις γλωσσικές θέσεις του Κριαρά. Συνειδητός 
οπαδός του δηµοτικισµού εφαρµόζει τη δηµοτική, την υποστηρίζει, την προωθεί, βρίσκει λύσεις 
και δίνει κατευθύνσεις για την εφαρµογή της στην πράξη και τη διδασκαλία της.  

                                                 
1 Οι εργογραφίες του Κριαρά (µε αλφαβητική σειρά): 
1) Ζιώγας, Παναγιώτης (2008). Εµµανουήλ Κριαράς. Θεσσαλονίκη [α’ έκδοση 2001] 
2) Λαµπράκη-Παγανού, Αλεξάνδρα (2001). Εργογραφία Εµµανουήλ Κριαρά. Ηράκλειο: Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας 
3) Μαστροδηµήτρης, Παναγιώτης ∆. (2000). Το συγγραφικό έργο του Εµµανουήλ Κριαρά. Εβδοµήντα χρόνια. Αθήνα: 
∆όµος 
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Περισσότερα από 280 δηµοσιεύµατά του σχετίζονται όχι µόνο µε καθαρά γλωσσικά 
θέµατα αλλά και µε τη χρήση της δηµοτικής στο νοµικό χώρο, τη δηµοσιογραφία και την 
καθηµερινότητα. Πολλά από τα άρθρα του δεν απευθύνονται µόνο σε ειδικούς της φιλολογίας ή 
σε εκπαιδευτικούς της πράξης αλλά στο ευρύ κοινό. Στόχος του είναι η διάχυση της γνώσης για 
τη σωστή χρήση της νεοελληνικής γλώσσας. Άρθρα και σηµειώµατα ενός δηµοτικιστή (1975), Η 
σηµερινή µας γλώσσα. Μελετήµατα και άρθρα (1984),  Πρόσωπα και θέµατα από την ιστορία του 
δηµοτικισµού (1986,) Η γλώσσα µας. Παρελθόν και παρόν (1992), Κωστής Παλαµάς, Ο 
Αγωνιστής του δηµοτικισµού και η κάµψη του (1997), Θητεία στη γλώσσα (1998) είναι κάποια 
από τα αυτοτελή δηµοσιεύµατα.  Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η έκδοση του Νέου ελληνικού 
λεξικού από την εκδοτική Αθηνών το 1995.  

 Σηµαντικό µέρος του έργου αποτελεί και η έκδοση επιστολών. Πρόκειται για 
αλληλογραφία σηµαντικών προσωπικοτήτων της πολιτικής, της επιστήµης και των γραµµάτων 
όπως Γ. Ψυχάρη, Ν. Πολίτη, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, Γ. Ράλλη. Το 2008  εκδόθηκε το έργο 
Στιγµιότυπα πνευµατικής πορείας (1974-1998), στο οποίο µπορεί να βρει κανείς επιστολές του 
ίδιου του Κριαρά. Η ανάγνωσή τους φωτίζει άγνωστες πλευρές από την προσωπική του ιστορία 
αλλά και ενδιαφέροντα στοιχεία της πνευµατικής και πολιτικής ζωής του τόπου.  
 Εκτός από την επιστολογραφία στοιχεία για την προσωπική ζωή του σηµαντικού αυτού 
επιστήµονα αντλούµε και από άλλα έργα του. Σε αρκετά από αυτά υπάρχουν βιώµατα και 
αναµνήσεις από τον επιστηµονικό βίο του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το 
Πραγµατώσεις και όνειρα: Σταθµοί µιας πορείας (2001) ενώ τον Απρίλιο του 2009 εκδόθηκε και 
η αυτοβιογραφία του µε τίτλο Μακράς ζωής αγωνίσµατα. 

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί και ένας άλλος τοµέας µε τον οποίο ο Κριαράς 
ασχολήθηκε συστηµατικά, τη συγκριτική γραµµατολογία. Παρόλο που δεν άφησε σύγγραµµα 
για αυτό το επιστηµονικό πεδίο, εργάστηκε για την προώθησή της και συνέβαλε καθοριστικά 
στην ίδρυση της Ελληνικής Συγκριτικής Γραµµατολογίας, της οποίας είναι επίτιµος πρόεδρος. 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Μαρία Μνηµατίδου 
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παράλληλο χρονολόγιο 
 

 σταθµοί της ζωής του 
Εµµανουήλ Κριαρά 

σταθµοί στην ιστορία του 
γλωσσικού ζητήµατος 

ιστορικά γεγονότα 

1888  “Το ταξίδι µου”, Γιάννη Ψυχάρη  
1906 
 

Γεννιέται στον Πειραιά/παιδικά 
χρόνια στη Μήλο (µέχρι το 1914) 

  

1908  Ίδρυση Σχολείου Βόλου (Αλ. 
∆ελµούζος) 

 

1909   Κίνηµα στο Γουδί 
1910  Ίδρυση Εκ/κού Οµίλου 

(Τριανταφυλλίδης, ∆ελµούζος, 
Γληνός) 

Κυβέρνηση Βενιζέλου 

1911 
 

 -Σύνταγµα 1911:  η καθαρεύουσα 
ορίζεται επίσηµη γλώσσα του 
κράτους 
-Κλείνει το σχολείο του Βόλου 

 

1914 
 

Μετάβαση από Μήλο σε Χανιά 
(µέχρι το 1924) 

∆ίκη ∆ελµούζου («αθεϊκά») για 
όσα εφάρµοσε στο 
Παρθεναγωγείο Βόλου 

 

1915   Εθνικός διχασµός 
1917 
 

 -Καταργείται η διδασκαλία της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο 
δηµοτικό από την προσωρινή 
Κυβέρνηση του Βενιζέλου 
- Αλφαβητάριο «Ψηλά βουνά» 
(∆ελµούζος, Νιρβάνας, 
Παπαντωνίου, Τριανταφυλλίδης)  
- Πρώτη γραµµατική δηµοτικής 
(Μ. Τριανταφυλλίδης) 

∆ιωγµός βασιλιά, κυβέρνηση 
Ελευθέριου Βενιζέλου στην 
Αθήνα 

1921 
 

 - καταργείται µε ακρότητες η 
µεταρρύθµιση του 1917 («να 
καῶσιν») 

 

1922   Μικρασιατική καταστροφή 
1923  Ίδρυση Μαράσλειου 

∆ιδασκαλείου (∆ελµούζος) 
 

1924 Πρωτοετής φοιτητής στη 
Φιλοσοφική  Σχολή Παν. Αθηνών 
ως υπότροφος του «Ακαδηµαϊκού 
Οικοτροφείου» 

Λειτουργία της  Παιδαγωγικής 
Ακαδηµίας (Γληνός) 

Πρώτη αβασίλευτη ελληνική 
δηµοκρατία (Παπαναστασίου) 

1925 Γνωριµία µε Γ. Ψυχάρη «Μαρασλειακά»  
1926 
 

 - Ίδρυση Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης 
- Ίδρυση Ακαδηµίας Αθηνών  

 

1928   Κυβέρνηση Ελευθέριου 
Βενιζέλου 

1929 Πτυχίο Φιλοσοφικής Αθηνών   
1930 ∆ιορίζεται στο Μεσαιωνικό 

Αρχείο Ακαδηµίας Αθηνών (µέχρι 
το 1939 ως συντάκτης, µέχρι το 
1950 ως διευθυντής) 

  

1935  Απολύσεις καθηγητών 
Πανεπιστηµίου 

Επάνοδος βασιλείας 

1936 Παντρεύτηκε την Αικ. Στριφτού  ∆ικτατορία Μεταξά 
1938 
 

- ∆ιδάκτορας της Φιλοσοφικής 
Σχολής Αθηνών 
- Υποτροφία στο Παρίσι  (1938-
1939) 

  

1941  ∆ίκη των τόνων (Ι. Κακριδής) Τριπλή Κατοχή 
1944 Σε στρατόπεδο συγκέντρωσης για   
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 συµµετοχή στην αντίσταση 
1945 
 

∆εύτερη µετεκπαίδευση στο 
Παρίσι (µέχρι  το 1948) 

 Τέλος Β΄ παγκόσµιου 
πολέµου 

1949   Τέλος ελληνικού εµφύλιου 
1950 
 

Καθηγητής Μεσαιωνικής 
Ελληνικής Φιλολογίας στη 
Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης  

  

1952   Κυβέρνηση Αλέξανδρου 
Παπάγου 

1954-
56 
 

Γίνεται Κοσµήτορας σχολής, 
Πρόεδρος Ινστιτούτου Ξένων 
γλωσσών και φιλολογιών, 
Συγκλητικός και έφορος Παν/κής 
βιβλιοθήκης, Γεν. γραµµατέας 
Ινστιτούτου Νεοελλ. σπουδών 

 Κυβέρνηση Κωνσταντίνου 
Καραµανλή 

1963   Κυβέρνηση Γεωργίου 
Παπανδρέου 

1964  Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση: η 
δηµοτική γίνεται επίσηµη γλώσσα 
της εκ/σης  ισότιµη µε την 
καθαρεύουσα 

 

1965 Ίδρυση Κέντρου Βυζαντινών 
Ερευνών (πρόεδρος ο Κριαράς) 

 
 

 

1966  Ιδρύεται έκτακτη αυτοτελής έδρα 
Συγκριτικής γραµµατολογίας µε 
ενέργειες του Εµµ. Κριαρά 

 

1968 
 

-Απολύεται για πολιτικούς 
λόγους, τελειώνει η ακαδηµαϊκή 
του καριέρα 
-Εκλογή του από τη Σχολή 
Ανατολικών Γλωσσών στο Παρίσι 
αλλά το ελληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών δεν του παραχωρεί 
άδεια εξόδου από την Ελλάδα 

Καταργείται η µεταρρύθµιση του 
1964 
 

∆ικτατορία συνταγµαταρχών 

1968 
 

Εκδίδεται ο πρώτος τόµος του 
«Λεξικού της µεσαιωνικής 
ελληνικής δηµώδους 
γραµµατείας» 

  

1974   ∆ιχοτόµηση της Κύπρου, 
µεταπολίτευση στην Ελλάδα 

1975 
 

 Το νέο  ελληνικό σύνταγµα δεν 
περιλαµβάνει άρθρο για τη 
γλώσσα 

 

1976 
 

 Η δηµοτική γίνεται επίσηµα 
γλώσσα της εκπαίδευσης και των 
άλλων θεσµών του κράτους, 
καταργείται στο γυµνάσιο η 
διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας από το πρωτότυπο  

 

1981 Πρόεδρος επιτροπής για το 
µονοτονικό 

 Κυβέρνηση Ανδρέα 
Παπανδρέου 

1982 Υποστηρικτής του «ορθόδοξου 
δηµοτικισµού» έρχεται σε 
αντίθεση µε τον Ελληνικό 
Γλωσσικό Όµιλο 
 

- Καθιερώνεται  το µονοτονικό 
σύστηµα 
- ∆ιακήρυξη του Ελληνικού 
Γλωσσικού Οµίλου 
(Μπαµπινιώτης) περί «ενιαίας 
ελληνικής γλώσσας» 

 

1983 
 

Πρόεδρος επιτροπής δηµοτικής 
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 

Μεταγραφή νοµικών κωδίκων  
 

 

1985 
 

«Τα πεντάλεπτά µου», εκποµπή 
στην τηλεόραση σχετική µε τη 

-«∆ηµόσιος διάλογος για τη 
γλώσσα» (Ηµερίδα στο γήπεδο 

Υπουργός Παιδείας  Αντώνης 
Τρίτσης 
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γλώσσα του Μίλωνα)   
-«Πολυτονικό, ναι ή όχι;» 
-«αρωγή», «ευδοκίµηση»: 
συζητήσεις περί «γλωσσικής 
πενίας» µε αφορµή την αποτυχία 
των υποψηφίων  

1986  «Ναι ή όχι στα αρχαία ελληνικά;»  
1987 
 

Συντάσσει το «υπόµνηµα των 
εννέα» 
 

- «Υπόµνηµα των εννέα»: 
στέλνεται στον πρωθυπουργό και 
προβάλλει τις αντιρρήσεις των 
συντακτών του για την 
επαναφορά της αρχαίας ελληνικής  
γλώσσας στο γυµνάσιο 

 

1990   Κυβέρνηση Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη 

1992  Επανεισαγωγή  της διδασκαλίας 
της αρχαίας ελληνικής  γλώσσας  

 

1993   Κυβέρνηση Ανδρέα 
Παπανδρέου 

1996   Κυβέρνηση Κώστα Σηµίτη 
1997 
 

Ολοκλήρωση και του Ι∆ τόµου 
του Μεσαιωνικού Λεξικού  

  

2007 Αναγορεύεται επίτιµος 
διδάκτορας από το Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 

  

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Χριστίνα Παπαγγελή 

 
 
 

 
 
Βιβλιογραφία: 
Για το χρονολόγιο: 

1. Φραγκουδάκη, Άννα, Η γλώσσα και το έθνος 1880-1980, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2001 
2. Σταυρίδη-Πατρικίου, Ρένα, ΟΙ φόβοι ενός αιώνα, εκδ. ∆όµος, 1988 
3. Φιλόλογος, τεύχος 47, άνοιξη 1987 
4. Φραγκουδάκη, Άννα, Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και φιλελεύθεροι διανοούµενοι, εκδ. Κέδρος 
5. ∆ηµαράς, Αλέξης, H µεταρρύθµιση που δεν έγινε, τ. Β΄, εκδ. Εστία, 2008 

 
 
Για τη ζωή και το έργο του: 

6. Ζιώγας  Παναγιώτης, Εµµανουήλ Κριαράς, εκδ. 2008 
7. Κριαράς, Εµµανουήλ, Ανιχνεύσεις, Γλωσσικά και φιλολογικά µελετήµατα - Συµβολή στο χρονολόγιο του 

δηµοτικισµού, Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2001 
8. Κριαράς, Εµµανουήλ, Αλληλογραφία Β΄, Γράµµατα λογοτεχνών και επιστηµόνων του περασµένου αιώνα 

1925-2001, Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2007 
9. Κριαράς, Εµµανουήλ, Πενήντα χρόνια από τον εναρκτήριο λόγο µου στο πανεπιστήµιο, 2000, 

Πραγµατώσεις 
10. Κριαράς, Εµµανουήλ, Η γλώσσα µας, Θεσσαλονίκη 2002 
11. Κριαράς, Εµµανουήλ, ∆ηµοτικισµός, νεοελληνική και αρχαία γλώσσα, «Τα Νέα», 1987 
12. Κριαράς, Εµµανουήλ, Το µονοτονικό και ποιο είδος του µας χρειάζεται, 1982 
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η προσφορά του Εµµανουήλ Κριαρά στην εκπαιδευτική και γλωσσική µεταρρύθµιση 
 

Πέρα από τη συγκρότηση του Μεσαιωνικού Λεξικού, που είναι έργο ζωής, η δράση του 
Εµµανουήλ Κριαρά χαρακτηρίζεται από τους αγώνες για την καθιέρωση  του «ορθόδοξου 
δηµοτικισµού». Ιδιαίτερα µετά το 1976, οι παρεµβάσεις και οι επιστηµονικές του επισηµάνσεις 
πυκνώνουν. Κι αυτό γιατί η οριστική αναγνώριση της δηµοτικής γλώσσας το 1976 δεν 
εξαφάνισε τα προβλήµατα που είχε δηµιουργήσει επί τόσες δεκαετίες η ιστορική διγλωσσία. 
Έτσι, ο Εµµανουήλ Κριαράς έδωσε τεκµηριωµένες απαντήσεις σε θέµατα γλωσσικά που 
εξακολουθούν µέχρι τις µέρες µας να παραµένουν ανοιχτά: 

 
Η νέα ελληνική γλώσσα αποτελεί συνέχεια της αρχαίας; Η ελληνική γλώσσα είναι ενιαία; 

Το ζήτηµα αναζωπυρώνεται από τον Ελληνικό Γλωσσικό Όµιλο (Μπαµπινιώτης) το 1982 
και τον Αντώνη Τρίτση («για ένα πρόβληµα της ελληνικής γλώσσας»).  Η άποψη του 
Εµµανουήλ Κριαρά (για «δυο προβλήµατα, το πρόβληµα της νεοελληνικής και το πρόβληµα της 
αρχαίας ελληνικής»), είναι ότι η αρχαία ελληνική και η νέα ελληνική γλώσσα είναι δυο 
διαφορετικές γλώσσες, ξένες µεταξύ τους.  

 

Πώς µπορεί να  εφαρµοστεί η δηµοτική γλώσσα στο χώρο της νοµικής, της δικαιοσύνης, 
της διοίκησης και των επιστηµών; 
 Πώς θα µεταφραστούν οι νοµικοί και τεχνικοί όροι που διαµορφώθηκαν κατά την 
κυριαρχία της καθαρεύουσας, ήταν το ζήτηµα που απασχόλησε τον Εµµ. Κριαρά µε 
δηµοσιεύµατα ήδη από το 1976.  Το 1983 συγκροτήθηκε επιτροπή της οποίας ήταν πρόεδρος 
και λειτούργησε τυπικά µέχρι το 1990 µεταγλωττίζοντας κώδικες, νοµικά κείµενα κλπ.. Με τη 
µεταφορά του αναθεωρηµένου συντάγµατος 1975/86 στη δηµοτική γλώσσα, «πέφτει το 
τελευταίο οχυρό της καθαρεύουσας», όπως λέει κι ο ίδιος. 
 
Το τονικό σύστηµα της γραπτής γλώσσας/απλοποίηση της ορθογραφίας 
 Από το 1931 υπήρξε κίνηση του υπουργού παιδείας Γ. Παπανδρέου για απλοποίηση της 
ορθογραφίας της δηµοτικής γλώσσας, στην οποία εντάσσεται κι ο Εµµανουήλ Κριαράς. Το 1962 
σε δηµοσίευµά του για την απλοποίηση της γραπτής γλώσσας πρότεινε την υιοθέτηση ενός 
µονοτονικού συστήµατος µε την κατάργηση των πνευµάτων και την αντικατάσταση των τόνων 
από µια κουκίδα. Επανήλθε στο θέµα τις µέρες της γλωσσικής µεταρρύθµισης του 1976. Το 
1981 ορίστηκε πρόεδρος της ειδικής Επιτροπής για το µονοτονικό και έγινε ο θεωρητικός 
εκφραστής του επίσηµου µονοτονικού που καθιερώνεται το 1982, µε βάση το µονοτονικό που 
ήδη εφάρµοζε από το 1976 το Ίδρυµα Τριανταφυλλίδη.   
 
Πάσχει η γλώσσα µας από «λεξιλογική φτώχεια», «υποβάθµιση», «ρύπανση από ξένες 
λέξεις», υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αλλοίωσης ή και εξαφάνισής της;  
 Από το 1978-80, ένας µικρός αριθµός διανοουµένων επιστρατεύονται για τη «σωτηρία» 
της ελληνικής γλώσσας µε το επιχείρηµα ότι κινδυνεύει από αλλοίωση ή και εξαφάνιση. Ο 
δηµόσιος διάλογος κορυφώνεται στις εξετάσεις του 1985 («ευδοκίµηση»/«αρωγή») ενώ ο 
Εµµανουήλ Κριαράς, «αγωνιστής της γενιάς εκείνων που είδαν πολλές φορές την ήττα της 
δηµοτικιστικής ιδέας αλλά ωστόσο δεν κιότεψαν, συνεχίζει να µάχεται δηµοσιεύοντας συµβουλές 
για την εφαρµογή των γραµµατικών κανόνων της πρότυπης δηµοτικής και επιχειρήµατα εναντίον 
των κινδυνολόγων και µεταµφιεσµένων καθαρευουσιάνων» (Φραγκουδάκη, Η γλώσσα και το 
έθνος, 1880-1980, σελ. 107) 
 
Ναι ή όχι στα αρχαία ελληνικά στο γυµνάσιο;  
 Ο Εµµανουήλ Κριαράς πιστεύει ότι η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής στο γυµνάσιο, 
προτού εµπεδωθεί η ουσιαστική γνώση της νέας ελληνικής, µόνο σύγχυση µπορεί να φέρει στο 



επιµορφωτικό υλικό από τις συναντήσεις του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας 

43 

µαθητή. Γι’ αυτό και δραστηριοποιείται πολύ δυναµικά όταν τίθεται από τον Αντώνη Τρίτση το 
θέµα της επανεισαγωγής των αρχαίων ελληνικών από πρωτότυπο στο γυµνάσιο, το 1986. 

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε την αυτοτέλεια της νέας µας γλώσσας από την αρχαία –
όσο και αν η τελευταία µε τη νέα συνδέεται µε δεσµούς  που τους σεβόµαστε και που µας 
επιτρέπουν από την αρχαία να αντλούµε κάθε φορά στοιχεία χρήσιµα για την τόνωση του γραπτού 
µας λόγου» (Τα αρχαία ελληνικά, σ. 393) 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Χριστίνα Παπαγγελή 
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δουλεύοντας µε τον καθηγητή Εµµανουήλ Κριαρά 
 
∆εκ. ’83 – Οκτ.’84. ∆έκα δηµιουργικοί µήνες δίπλα στον καθηγητή Εµµ. Κριαρά, στο 

Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας (1100-1669). Ήταν για µένα ένα 
άλλο σχολείο και ο καθηγητής ένας µεγάλος δάσκαλος. Μου έµαθε να σέβοµαι αυτό µε το οποίο 
ασχολούµαι, να αξιοποιώ το χρόνο µου, να έχω µεράκι για τη δουλειά µου. Ο ίδιος, ένας 
χαλκέντερος εργάτης της γλώσσας, µου δίδασκε µε την υποµονή και την εργατικότητά του και 
µου δηµιουργούσε ένα αίσθηµα ασφάλειας, αλλά και δέους, όσον αφορά θέµατα της γλώσσας 
και της έρευνας. Οι οδηγίες που µου έδινε ή οι παρατηρήσεις που µου έκανε για το έργο µου 
ήταν σπουδή για µένα και µαθήµατα για τη γλώσσα και τη µεθοδολογία. Τίποτε περιττό, τίποτε 
ασαφές ή αδιευκρίνιστο. 

   Η  «θητεία» µου στο Λεξικό µου έδινε την ευκαιρία να ασχολούµαι µε τη γλώσσα κι 
αισθανόµουν ότι συνέχιζα τις σπουδές µου – µιας και µόλις είχα αποφοιτήσει από το 
Γλωσσολογικό τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Μόνο που εκτός από τις µελέτες, 
τα άρθρα ή τα λεξικά που έπεφταν στα χέρια µου, τώρα συνέβαλα – έστω και ελάχιστα – και 
στην παραγωγή ενός έργου τόσο σηµαντικού για τα ελληνικά Γράµµατα. Ήµουν γι’ αυτό πολύ 
περήφανη και ευγνώµων στον καθηγητή Εµµ. Κριαρά, άλλωστε και µέχρι σήµερα είµαι και 
µιλάω µε θέρµη  στους µαθητές µου γι’ αυτόν. Βέβαια δεν ευτύχησα να  δουλέψω κοντά του 
πολύ καιρό, γιατί  µε κέρδισε η τάξη, αλλά κουβαλάω µέσα µου όσα απλόχερα µου δίδαξε και 
τον ευχαριστώ γι’ αυτό. 

                          
για το Σύνδεσµο φιλολόγων ν. ∆ράµας, Ουρανία Χατζηκωνσταντινίδου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Οι ακόλουθες διδακτικές προτάσεις είναι συνδεµένες µε τα µαθήµατα της νεοελληνικής 

γλώσσας στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο. Σκοπός τους είναι να δοθεί αφορµή για να συζητήσουµε 
µε τους µαθητές για τον Εµµανουήλ Κριαρά. Όπως έχουν δείξει οι σχετικές δοκιµές στην τάξη, 
οι µαθητές έχουν ανάγκη και χαίρονται συζητήσεις σχετικές µε την ιστορία της εκπαίδευσης και 
τα γλωσσικά θέµατα. 

Σχετικά µε τις δοκιµές που έγιναν σε τάξεις Λυκείου µπορούµε να πούµε ότι τα κείµενα 
αρέσουν στα παιδιά κυρίως επειδή σχετίζονται µε τη δηµοτική γλώσσα. Η θέση του Εµµανουήλ 
Κριαρά υπέρ της δηµοτικής και οι αγώνες του για την καθιέρωσή της κεντρίζουν το ενδιαφέρον 
τους. Επίσης, στη β΄ λυκείου, σχολίασαν θετικά τη συµµετοχή του στην Αντίσταση, για την 
οποία φυλακίστηκε. Με παρόµοια οπτική είδαν και τη δίωξη του από τη χούντα. Εντύπωση τους 
έκαναν τα πολύπλευρα ενδιαφέροντα και οι µελέτες του Κριαρά. Ειδικότερα, σχετικά µε τη 
γλώσσα, απόρησαν για τον τρόπο που µιλά και για την προοδευτική σκέψη του. Συµφώνησαν 
ότι δεν πρέπει να διδάσκεται η αρχαία ελληνική γλώσσα στο γυµνάσιο και επισήµαναν ότι για 
την Α΄ Λυκείου είναι πολλές οι έξι ώρες την εβδοµάδα. Στη Γ΄ Λυκείου, όπου τίθεται το ζήτηµα 
του δικαιώµατος/ ευθύνης του ανθρώπου των γραµµάτων να εκφράζει γνώµη για θέµατα που 
απασχολούν την κοινωνία, είδαν µε θετικό τρόπο την παρέµβασή του στο ζήτηµα της εθνικής 
ταυτότητας και της εξωτερικής πολιτικής.   

Και κάτι ακόµα από τα συµφραζόµενα των δοκιµών µας: Όταν έµαθαν για τη συνάδερφο 
που συνεργάζεται µαζί του ρώτησαν πως είναι δυνατόν να συνεργάζονται εφόσον έχουν τόσο 
µεγάλη διαφορά ηλικίας… Ακόµη περισσότερο, ρώτησαν για ποιο λόγο χρειάζεται συνεργάτες 
ένας τόσο σηµαντικός επιστήµονας… 

Ακολουθούν οι διδακτικές προτάσεις µε σειρά από τη Α΄ Γυµνασίου προς τη Γ΄ Λυκείου. 
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τα λεξικά 
(για την Α΄ Γυµνασίου) 

 
(Η άσκηση που ακολουθεί σχετίζεται µε την ενότητα 10 του βιβλίου της Γλώσσας της Α΄ 

γυµνασίου και πιο συγκεκριµένα µε την υποενότητα για τα λεξικά.) 
 
Το παρακάτω λήµµα προέρχεται από λεξικό Λεξικό Μεσαιωνικής Ελληνικής  και 

δηµώδους γραµµατείας του Εµ. Κριαρά. 
πανάσχηµος, επιθ., Σπανός [15ος αι.] (Eideneier) A 29" πανάσκηµος , Πουλολ. 

(Τσαβαρή)* 21 κριτ. υπ. 
Από το α' συνθ. παν- και το επίθ. άσχηµος. Η λ. στον Κουµαν., Συναγ. ν. λεξ. και σήµ. 
α)  Πάρα πολύ άσχηµος, αποκρουστικός: πανάσχηµη, χοντρόχειλη, χαµηλοφρύδα, µαύρη 

Ερωτοπ. 326 Ω πανάσχηµε, ω ούριε και εξούριε και αναχεσοµείσιδε Σπανός (Eideneier) A 293· 
είσαι και πανάσχηµον εκ  τα πουλία του κόσµου Πουλολ. (Τσαβαρή)* 21      

β) (µεταφ.) πολύ δυσάρεστος: είπα και πάλιν λέγω το, ακούσατε οι πάντες, παράξενα, 
πανάσχηµα και άχρηστα σηµεία Ναθαναήλ Μπέρτου, Στιχοπλ. I 703. 

 
Με βάση τις πληροφορίες του λεξικού να απαντήσετε στα εξής: 
 
Ποια άλλη παραλλαγή της λέξης βρίσκουµε στα µεσαιωνικά κείµενα; 
Ποια πληροφορία για το σχηµατισµό της λέξης δίνει το λεξικό; 
Ποιες είναι οι σηµασίες της λέξεις που χρησιµοποιούνται στα µεσαιωνικά κείµενα; Ποια 

η διαφορά της πρώτης σηµασίας από τη δεύτερη; 
Με ποιο τρόπο ο λεξικογράφος επιβεβαιώνει τις σηµασίες της λέξης; 
Σε ποιον συγγραφέα βρίσκεται για πρώτη φορά η λέξη; 
 
 
Το ίδιο λήµµα δίνεται και από το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. 

Μπαµπινιώτη ως εξής: 
 
πανάσχηµος, -η, -ο πάρα πολύ άσχηµος ΣΥΝ. κακάσχηµος, αποκρουστικός ΑΝΤ. 

πανέµορφος, πεντάµορφος. 
[ΕΤΥΜ. Η λ. µαρτυρείται από το 1894] 
 
Ποιες διαφορές µπορείτε να εντοπίσετε στον τρόπο που τα δύο λεξικά δίνουν τη λέξη; 

Πού οφείλονται κατά τη γνώµη σας οι διαφορές αυτές; Θα σας βοηθήσει στην απάντηση ο 
τίτλος των δύο λεξικών. 

Αφού συγκρίνετε τις πληροφορίες των δύο λεξικών να βρείτε ποιο από τα δύο δίνει µια 
λανθασµένη πληροφορία. 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Σωτήρης Γκαρµπούνης 
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περιγραφή και περίληψη 
(για την Α΄ Γυµνασίου) 

 
(Η παρακάτω διδακτική πρόταση συνδέεται µε την 3η ενότητα του βιβλίου της Γλώσσας 

της Α΄ γυµνασίου (σελ. 39-58) και πιο συγκεκριµένα µε τις υποενότητες της περιγραφής και της 
περίληψης.) 

 
Ο Εµµανουήλ Κριαράς δεν είναι µόνο δεινός φιλόλογος, µε την ευρύτερη έννοια της 

λέξης και πρωτοπόρος νεοελληνιστής αλλά και ρηξικέλευθος λεξικογράφος. […] Το 
αποκορύφωµα του ένθεου ζήλου του για την ελληνική γλώσσα… είναι αναµφισβήτητα το 
Λεξικό της Μεσαιωνικής ελληνικής και δηµώδους γραµµατείας (1100-1669). Η δοµή του Λεξικού 
παρουσιάζει την κλασική τριµερή δοµή: µορφολογικό, ετυµολογικό και σηµασιολογικό µέρος. 
Εντυπωσιακή είναι η πολυτυπία ορισµένων ληµµάτων (ο σύνδεσµος όταν παρουσιάζεται σε 
είκοσι διαφορετικές µορφές, όπως: άντα, όντα, όντε, ότεν)… Οι ετυµολογίες είναι σύντοµες και 
ουσιαστικές. Οι πληροφορίες, αν πρόκειται για λέξη που ανάγεται σε προηγούµενη χρονική 
περίοδο και αν επιβιώνει ως τις µέρες µας, είναι πολύτιµες για την ετυµολόγηση πολλών 
νεοελληνικών λέξεων. Παρέχονται, επίσης, σπουδαία συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία 
διαφωτίζουν άγνωστες πτυχές της επαφής της ελληνικής µε τις βαλκανικές γλώσσες. Βλ. 
ενδεικτικά την ετυµολογία της λέξης παπαρούνα ρουµανικής πιθανότατα προέλευσης. Στο 
σηµασιολογικό µέρος, το οποίο είναι και το εκτενέστερο, καταγράφονται µε ακρίβεια οι 
σηµασίες και οι επιµέρους χρήσεις των λέξεων µε άφθονα επεξηγηµατικά παραδείγµατα. 
Εντυπωσιακή είναι η πολυσηµία πολλών λέξεων, η οποία εντοπίζεται µε εκπληκτική ακρίβεια. 
Αρκεί να αναφερθεί ότι για τη λέξη οσπίτιον καταγράφονται τριάντα δύο (32) συνολικά 
σηµασίες και παρασηµασίες. Ο Κριαράς χρησιµοποιεί στο πολύτοµο έργο του τη ζωντανή 
γλώσσα του λαού, πράγµα που θεωρείται σήµερα αυτονόητο, όχι όµως και όταν άρχισε να 
συντάσσει το έργο του, ενώ από τον 5ο τόµο (1977) εφάρµοσε το µονοτονικό σύστηµα, για την 
καθιέρωση του οποίου η συµβολή του ίδιου υπήρξε καθοριστική. 

 
Χριστόφορος Χαραλαµπάκης (διασκευή) 

 (από το http://www.greek-
language.gr/greekLang/medieval_greek/em_kriaras/scanned_new/index.html?start=1&id=85&sh

ow=1)  
 

1. Το κείµενο θα έπρεπε να είναι χωρισµένο σε παραγράφους. Σε ποια σηµεία νοµίζετε ότι 
πρέπει να ξεχωρίσουν οι παράγραφοι η µία από την άλλη; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 
σας. 

2. Ποιος τίτλος ταιριάζει στο κείµενο; 
3. Το κείµενο περιγράφει ένα λεξικό. Υπάρχει σειρά στην περιγραφή αυτή ή οι 

πληροφορίες δίνονται τυχαία; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας µε αναφορές στο κείµενο. 
4. Στα παραδείγµατα που ακολουθούν χρησιµοποιούνται συνώνυµα των επιθέτων δεινός, 

ρηξικέλευθος και κλασική που υπάρχουν στο κείµενο. Ποιο συνώνυµο αντιστοιχεί σε κάθε 
επίθετο; (το γένος και ο αριθµός µπορεί να είναι και διαφορετικά από αυτά του κειµένου) 

• Αυτό είναι ένα συνηθισµένο σφάλµα που κάνουν όλοι όσοι νοµίζουν ότι ξέρουν να 
κολυµπούν. 

• Ο παππούς µου ήταν πάρα πολύ ικανός αφηγητής και οι ιστορίες του µας µάγευαν. 
• Αν κάναµε το µάθηµα συνεχώς στη βιβλιοθήκη µε εργασίες, αυτό θα ήταν µια 

ανατρεπτική αλλαγή. 
5. Είστε µέλος της συντακτικής οµάδας στην εφηµερίδα του σχολείου σας και θέλετε να 

δηµοσιεύσετε τις πληροφορίες του κειµένου. Ωστόσο πιστεύετε ότι ως κείµενο είναι κάπως 
δυσκολονόητο για τους συµµαθητές σας. Κάντε, λοιπόν, όσες αλλαγές κρίνετε ώστε να 
προκύψει ένα κείµενο όσο το δυνατόν πιο κατανοητό. Να µοιάζει δικό σας.  
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Χρειάζεστε: 
σαφή τίτλο 
παραγράφους 
λεξιλόγιο γνωστό στα παιδιά της ηλικίας σας και 
ξεκάθαρη σειρά στην περιγραφή. 
 

για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Σωτήρης Γκαρµπούνης 
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 ο Εµµανουήλ Κριαράς µιλά στη «Μακεδονία της Κυριακής» 
(για τη Β΄ Γυµνασίου) 

 
Η παρακάτω διδακτική πρόταση µπορεί να συνδεθεί µε την 6η ενότητα του σχολικού 

εγχειριδίου της Νεοελληνικής γλώσσας Β' γυµνασίου  (αναφέρεται στα ΜΜΕ και το Γ µέρος 
περιλαµβάνει τις ετυµολογικές οικογένειες λέξεων). Μπορεί όµως µε παραλλαγές το περιεχόµενου 
του κειµένου να συσχετιστεί µε την 5η ενότητα, η οποία αφορά σε θέµατα παιδείας/ εκπαίδευσης, 
π.χ. “ ο ρόλος του δασκάλου”. Τέλος, στην 9η ενότητα το ∆ µέρος αναφέρεται στη χρήση των 
λεξικών 

Ο τελευταίος µεγάλος δηµοτικιστής δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. 
Αναγνωρισµένος από δεκαετίες, στα 104 χρόνια του ο καθηγητής Εµµανουήλ Κριαράς 
παραµένει αφοσιωµένος στη µελέτη της ελληνικής γλώσσας.  

Συνέντευξη στην Μαρία Τερζούδη (διασκευή) 
 
Εµπλουτίζει το ογκωδέστατο ερευνητικό και συγγραφικό του έργο -µε τελευταίο πόνηµα 

το αυτοβιογραφικό “Μακράς ζωής αγωνίσµατα”- και εξακολουθεί να εργάζεται καθηµερινά. 
Άλλωστε, η πολυτιµότερη συµβουλή που του έχουν δώσει, και αυτή που προτιµά να δίνει ο 
ίδιος, είναι “αγάπη για την εργασία”. Τον συναντώ στο διαµέρισµά του στην οδό Αγγελάκη το 
πρώτο Σάββατο του 2010. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής µας σκεφτόµουν ότι δεν υπάρχει 
σχεδόν τίποτε για το οποίο δεν θα ήθελε κανείς να κουβεντιάσει µε έναν διανοούµενο. 

Ποιο είναι το σηµαντικότερο δώρο που σας χάρισε το πάθος σας για τη γλώσσα; 
Από τα µαθητικά µου χρόνια το ενδιαφέρον µου για τη γλώσσα δεν σταµάτησε ποτέ. 

Ευτύχησα να έχω και ορισµένους καλούς δασκάλους, προπαντός ο γυµνασιάρχης µου ήταν 
αξιόλογος φιλόλογος. Σ’ αυτόν οφείλω πολλά για τη γνωριµία µου µε την αρχαία, κυρίως, 
γλώσσα. Κατόπιν, είδα τη γλώσσα από άλλη πλευρά, τη δηµοτικιστική. Το ενδιαφέρον µου για 
τη γλώσσα µε οδήγησε στη Φιλοσοφική Σχολή, όπου έκανα φιλολογικές σπουδές. 

Η καθιέρωση της δηµοτικής τι σήµαινε για εσάς;  
Από το γυµνάσιο υπήρξα δηµοτικιστής και αγωνίστηκα, κατά καιρούς και κατά 

περιόδους, υπέρ του δηµοτικισµού. Για την επικράτησή του, γενικότερα, χρειάστηκαν αγώνες 
επιστηµόνων, λογοτεχνών και λογίων. Η δηµοτική γλώσσα κατορθώθηκε, τελικώς, να 
αναγνωριστεί από την πολιτεία το 1976. Καθυστερηµένα.  

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα χαρακτηριστικά του καλού δασκάλου;  
Είναι προφανή. Αγάπη προς την εκπαίδευση, το έργο του, τον µαθητή του, οι 

πρωταρχικές υποχρεώσεις. Αλλά, φυσικά, και η προπαρασκευή του για να ανταποκριθεί σ’ αυτό 
το υψηλό έργο. 

Σε τι υστερεί η παιδεία των νέων σήµερα;  
∆υστυχώς η παιδεία, ειδικότερα η εκπαίδευση των νέων σήµερα υστερεί κατά πολύ. 

Είναι ανάγκη οι αρµόδιοι να το προσέξουν ιδιαίτερα το θέµα αυτό.  Η εκπαίδευσή µας δεν 
πηγαίνει καθόλου καλά. Βέβαια, σήµερα υπάρχει ένα γενικότερο εκπαιδευτικό πρόβληµα στην 
κοινωνία, αλλά το δικό µας πρόβληµα ζητά επιτακτικότερα λύση. Πρέπει να το προσέξουµε 
ιδιαίτερα, διότι από το ζήτηµα της οργάνωσης της παιδείας εξαρτάται και η πρόοδος, από 
πολλές πλευρές, του τόπου. 

Πηγή: http://www.makthes.gr/news/reportage/51246/  
 

Ερωτήσεις: 
2.  Ποια στοιχεία για τον Εµµανουήλ Κριαρά δίνει η δηµοσιογράφος και ποιες πληροφορίες 

για τη ζωή του αντλούµε από τα λεγόµενα του ίδιου του Κριαρά; 
3. α) Ποιο µέσο επικοινωνίας χρησιµοποιείται, για να δηµοσιευτεί το παραπάνω κείµενο; 

Ποια στοιχεία εξωκειµενικά σας βοηθούν να απαντήσετε; 
β) Τι είδος κειµένου είναι; (συνέντευξη, άρθρο, επιστολή). Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας µε αναφορές στη µορφή του κειµένου. 
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4. Στην τάξη σε συζήτηση για θέµατα παιδείας αναφέρεστε στις απόψεις του Κριαρά, όπως 
αυτές αναπτύσσονται στο παραπάνω κείµενο, 

Να γράψετε ένα σύντοµο κείµενο (100- 120 λέξεων), για να ενηµερώσετε τους συµµαθητές 
σας σχετικά µε τις απόψεις αυτές.  

Το δικό σας κείµενο πρέπει :  
• να είναι γραµµένο σε γ' ρηµατικό πρόσωπο 
• να περιέχει τις βασικές απόψεις του Εµ. Κριαρά, χωρίς λεπτοµέρειες. 
• να είναι ενιαίο,  
• να έχει τη µορφή παραγράφου µε τα δοµικά στοιχεία της παραγράφου (θεµατική 

πρόταση, λεπτοµέρειες, πρόταση κατακλείδα).. 
5. Αν εσείς παίρνατε συνέντευξη από ένα πρόσωπο που θαυµάζετε ή γράφατε ένα άρθρο 

για ένα θέµα που σας ενδιαφέρει, σε ποιο από τα Μ.Μ.Ε θα θέλατε να  δηµοσιεύσετε το κείµενο 
σας; Γιατί το επιλέγετε;  Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει σε σχέση µε τα άλλα 
µέσα ενηµέρωσης; Υπάρχουν αρνητικά στοιχεία στο συγκεκριµένο µέσο ενηµέρωσης που 
προτιµάτε; (Η απάντησή σας να είναι σε 2 παραγράφους- περίπου 200 λέξεις). 

6. Στο κείµενο υπάρχει η λέξη “αγώνες”.  
α) Βρείτε παράγωγες και σύνθετες λέξεις που σχηµατίζονται από την απλή αυτή λέξη. 
β) Στην ηλεκτρονική διεύθυνση; http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html 

υπάρχουν τα ηλεκτρονικά λεξικά. Ένα από αυτά είναι το “Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής 
(Τριανταφυλλίδη)”. Επίσης, υπάρχει και η επιτοµή του Λεξικού του Κριαρά της Μεσαιωνικής 
Ελληνικής και δηµώδους γραµµατείας.  

Στον παρακάτω πίνακα θα  βρείτε τη σηµασία της λέξης αγώνας, όπως αυτή αναφέρεται 
και στα δύο λεξικά. 

1. Να καταγράψετε τις διαφορές που εντοπίζετε στη σηµασία της λέξης και στη µορφή της 
λέξης. 

2. Σε ποιο λεξικό δίνονται περισσότερες ερµηνείες της λέξης; Μπορείτε να το 
δικαιολογήσετε την χρονική περίοδο στην οποία αναφέρονται τα δύο λεξικά και την εξέλιξη της 
ελληνικής γλώσσας. 

 
Λεξικό Κριαρά 

Μεσαιωνικής Ελληνικής 
και δηµώδους γραµµατείας 

(επιτοµή) 

«Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής» (Τριανταφυλλίδη) 

αγών ο. Kόπος, µόχθος: ο 
Mεχεµέτ … µη φέρων της 
οδού τον αγώνα (∆ούκ. 
16521).  
[αρχ. ουσ. αγών. Τ. 
αγώνας σήµ.] 

αγώνας ο [aγónas] Ο2 : 1.κάθε έντονη ή επίπονη προσπάθεια που κάνει 
κάποιος, κυρίως για να πραγµατοποιήσει ένα σκοπό δύσκολο ή αξιόλογο: 
Έκανε αγώνα για να µεγαλώσει τα παιδιά της. ~ για πρόοδο / επιβίωση / 
επικράτηση. Ο ~ της ζωής. || (ιδ. για οµαδικές προσπάθειες): Συνδικαλιστικοί 
/ κοινωνικοί / ταξικοί / πολιτικοί / ιδεολογικοί αγώνες. Aγώνες για ισότητα / 
ειρήνη / κοινωνική πρόοδο. Όλοι στον αγώνα! Ο ~ τώρα δικαιώνεται! 2. 
προσπάθεια που κάνει κάποιος για να αντιµετωπίσει ή να νικήσει κπ.: 
∆ικαστικός / προεκλογικός / αντικαρκινικός / αθλητικός ~. α. ένοπλος 
αγώνας· (πρβ. µάχη, πόλεµος): Aιµατηρός ~. Οι αγώνες του ελληνικού 
έθνους για την ελευθερία. Ο ~ του 1821, ο πόλεµος για την ανεξαρτησία της 
Ελλάδας. β. το αγώνισµα ή άλλος αθλητικός αγώνας και ιδίως η 
πραγµατοποίησή του: ~ δρόµου* / πάλης / ξιφασκίας / κολύµβησης / 
σκακιού / µπάσκετ / ποδοσφαίρου· (πρβ. µατς). Iσόπαλος ~. Ο προκριµατικός 
/ τελικός ~. Ο διαιτητής ενός αγώνα. || (πληθ. ιδ. για αθλητικούς αγώνες): Οι 
ολυµπιακοί / πανευρωπαϊκοί / βαλκανικοί αγώνες. 3. διαγωνισµός, 
συναγωνισµός: ∆ραµατικοί / ποιητικοί / σκηνικοί αγώνες.  
[1: αρχ. ἀγών, αιτ. -ῶνα· 2, 3: λόγ. < αρχ. ἀγών] 

 
για τον σύνδεσµο φιλολόγων  ν. ∆ράµας, Ευαγγελία Αντωνίου 
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 αιτία της αγραµµατοσύνης η γλωσσική µας πολυπραγµοσύνη στο γυµνάσιο 
(για τη Γ΄ Γυµνασίου) 

 
Ο Εµµανουήλ Κριαράς µιλά στην εφηµερίδα «Πατρίδα» του Ηρακλείου  

 
«Π»: Πώς βλέπετε, κύριε καθηγητά, την κατάσταση στην εκπαίδευσή µας σήµερα; Τι 

νοµίζετε ότι πρέπει να γίνει ώστε να υπάρξει βελτίωση; 
Απάντ.: Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα η εκπαίδευσή µας επιβάλλει να 

ενδιαφερθούµε ιδιαίτερα για µια αποκατάσταση. […] Τα προβλήµατα είναι σοβαρά και 
προβάλλουν τόσο στη δηµοτική και τη µέση εκπαίδευση όσο και στην ανωτάτη. […] 
Αναρωτιέµαι όµως: έχοµε σήµερα συνειδητοποιήσει επαρκώς την κατάσταση που πρέπει να 
αντιµετωπίσοµε; Χρειάζεται προηγουµένως σωστός κατατοπισµός µας ώστε να αναζητήσοµε 
την κατάλληλη θεραπεία. Χρειάζεται, ανάµεσα στα άλλα, να προσέξοµε σε ποιο βαθµό το 
σηµερινό σύστηµα παιδείας που εφαρµόζεται —σύστηµα που έχει αφεθεί να λειτουργεί χωρίς 
συνεχή παρακολούθηση— οδηγεί σε κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσµα. 

«Π»: Εσείς τι προτείνετε; 
Απάντ.: Παρατηρώ ότι πρέπει να καταρτίσοµε εκ νέου το σχολικό πρόγραµµα του 

δηµοτικού σχολείου και του Γυµνασίου. Χρειάζεται να περιοριστεί ο αριθµός των µαθηµάτων, 
αλλά και η ύλη του κάθε µαθήµατος στα βασικά και απαραίτητα. Ιεράρχηση επίσης των 
µαθηµάτων είναι απαραίτητη. Ειδικότερα υποστηρίζω —και δεν το λέω µόνος εγώ— ότι µε τη 
σηµερινή διδασκαλία στο γυµνάσιο δηµοτικής και καθαρεύουσας οδηγείται ο µαθητής σε πλήρη 
σύγχυση, καθώς έρχεται από το δηµοτικό γλωσσικά ακατάρτιστος στη σηµερινή του γλώσσα. 
Ξέροµε ότι η µεταρρύθµιση του 1976 αποµάκρυνε την αρχαία γλώσσα από το γυµνάσιο και τη 
µετέθεσε στο λύκειο. Μεταγενέστερες προτάσεις οδήγησαν µε τον καιρό στο εσφαλµένο µέτρο 
της επαναφοράς της καθαρεύουσας στο γυµνάσιο. Χρειάζεται άµεση αποκατάσταση των 
πραγµάτων. Είναι ανάγκη ο µαθητής να κατακτήσει όσο γίνεται καλύτερα τη σύγχρονη γλώσσα 
του για να µπορέσει αργότερα στο λύκειο, βασιζόµενος στη γλώσσα τη σύγχρονη, να επεκτείνει 
τις γνώσεις του και στην αρχαία γλώσσα. Στο γυµνάσιο ο µαθητής πρέπει απλώς να προϊδεαστεί 
ως προς την αρχαία γλώσσα, ενώ σήµερα φιλοδοξούµε να επιτύχοµε το ακατόρθωτο: 
παράλληλη προσπέλαση δύο γλωσσικών µορφών από µαθητές όχι ανάλογα 
παρασκευασµένους.  […] 

Ολοένα και περισσότερο διαµαρτυρόµαστε για την «αγραµµατοσύνη» των νέων — και 
δεν έχοµε άδικο. Πιστεύω ότι η αιτία της αγραµµατοσύνης αυτής οφείλεται στη γλωσσική µας 
πολυπραγµοσύνη στο γυµνάσιο. ∆εν περιοριζόµαστε να διδάξοµε στα χρόνια του γυµνασίου όσο 
µπορούµε καλύτερα όσα ο µαθητής µπορεί να αφοµοιώσει. Ζητούµε το ακατόρθωτο. […] 

«Π»: Πώς βλέπετε τους σηµερινούς νέους, κύριε καθηγητά; 
Aπαντ.: Τους νέους µας σήµερα, για να µιλήσω µε γενικότητα, τους βλέπω να υστερούν 

αισθητά στην όλη συγκρότησή τους, χωρίς να είναι οι ίδιοι πάντα υπαίτιοι για το γεγονός. 
Υπάρχουν πάντα λαµπρές εξαιρέσεις, αλλά υποχρέωσή µας είναι να ενδιαφερόµαστε για το 
σύνολο και όχι για µεµονωµένες οµάδες. 

(από το http://www.lexilogia.gr/forum/showthread.php?t=3605)  
 

1. Ποια είναι η προϋπόθεση, σύµφωνα µε τον Κριαρά, για να προχωρήσουµε σε 
αντιµετώπιση των προβληµάτων της εκπαίδευσης; 

2. Μπορείτε να παρουσιάσετε επιγραµµατικά τρεις συγκεκριµένες προτάσεις που κάνει ο 
καθηγητής για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος; 

3. Σε ποια πρόταση ρίχνει τελικά το βάρος; Πώς δικαιολογεί τη θέση του; 
4. Γνωρίζετε γιατί επιµένει ιδιαίτερα σ’ αυτή τη θέση; Πώς συνδέεται αυτή µε τις 

γενικότερες γλωσσικές απόψεις – δράσεις του Κριαρά; 
5. «Ξέροµε ότι η µεταρρύθµιση του 1976 αποµάκρυνε την αρχαία γλώσσα από το γυµνάσιο 

και τη µετέθεσε στο λύκειο. Μεταγενέστερες προτάσεις οδήγησαν µε τον καιρό στο εσφαλµένο 
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µέτρο της επαναφοράς της καθαρεύουσας στο γυµνάσιο».  Γνωρίζετε σε ποια γεγονότα της 
γλωσσικής και εκπαιδευτικής ιστορίας µας αναφέρεται ο καθηγητής; 

6. «Πιστεύω ότι η αιτία της αγραµµατοσύνης αυτής οφείλεται στη γλωσσική µας 
πολυπραγµοσύνη στο γυµνάσιο.» Πώς καταλαβαίνετε τον όρο «πολυπραγµοσύνη»; Συµφωνείτε 
µε τη θέση του Κριαρά; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας. 

7. ««Π»: Πώς βλέπετε, κύριε καθηγητά, την κατάσταση στην εκπαίδευσή µας σήµερα; Τι 
νοµίζετε ότι πρέπει να γίνει ώστε να υπάρξει βελτίωση; 
Απάντ.: Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα η εκπαίδευσή µας επιβάλλει να ενδιαφερθούµε 
ιδιαίτερα για µια αποκατάσταση. […] Τα προβλήµατα είναι σοβαρά και προβάλλουν τόσο στη 
δηµοτική και τη µέση εκπαίδευση όσο και στην ανωτάτη».  

Από τον παραπάνω διάλογο να δηµιουργήσετε ένα ενιαίο κείµενο µετατρέποντας τον ευθύ 
λόγο σε πλάγιο και ξεκινώντας µε την πρόταση: «Ο δηµοσιογράφος ρώτησε τον Κριαρά …». 

8. προβάλλουν, να περιοριστεί, απαραίτητα, αποµάκρυνε, εσφαλµένο, ακατόρθωτο, 
παρασκευασµένους, αγραµµατοσύνη, υπαίτιοι. Να αντικαταστήσετε τις παραπάνω λέξεις του 
κειµένου µε συνώνυµες. 

9. Να αναγνωρίσετε τις υπογραµµισµένες δευτερεύουσες προτάσεις του κειµένου 
(επιρρηµατικές ή ονοµατικές, συγκεκριµένο είδος, συντακτικός ρόλος). 

10. «Τους νέους µας σήµερα, για να µιλήσω µε γενικότητα, τους βλέπω να υστερούν αισθητά 
στην όλη συγκρότησή τους, χωρίς να είναι οι ίδιοι πάντα υπαίτιοι για το γεγονός».  

Τι πιστεύετε ότι εννοεί ο Κριαράς µε τη φράση «στην όλη συγκρότησή τους»; Ποιοι άλλοι 
µπορεί να είναι υπεύθυνοι για την υστέρηση αυτή; Να οργανώσετε την απάντησή σας σε ένα 
κείµενο 200-250 λέξεων, που θα δηµοσιευτεί ως άρθρο στην ηλεκτρονική εφηµερίδα του 
σχολείου σας.  

 
για τον σύνδεσµο φιλολόγων  ν. ∆ράµας, Έλσα Σκλαβάκη 
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Εµµανουήλ Κριαράς, συνέντευξη στον Σ.Ν. Κοδέλλα  
(για την Α΄ Λυκείου)  

(κατά την τελετή αναγόρευσή του σε Επίτιµο ∆ιδάκτορα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
1/2/2006) 

 
Στη Μέση Εκπαίδευση πώς βλέπετε τα πράγµατα όσον αφορά τη διδασκαλία της 

δηµοτικής; 
∆υστυχώς, στην εκπαίδευση το κίνηµα του δηµοτικισµού δεν βρήκε ποτέ τη σωστή του 

εφαρµογή. Ακόµα και σήµερα το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν υπηρετεί όσο θα έπρεπε τη γνώση 
της νέας ελληνικής. Η καθαρεύουσα σήµερα διδάσκεται στο Γυµνάσιο! Το λέω και 
διαµαρτύροµαι! Τα παιδιά της πρώτης Γυµνασίου αναγκάζονται να µάθουν αρχαία ελληνικά και 
µάλιστα µέσα από ένα βιβλίο που δεν είναι το καλύτερο δυνατό από άποψη συγκρότησης. Τα 
περισσότερα παιδιά, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, έρχονται από το δηµοτικό ακατάρτιστα στη 
νέα ελληνική γλώσσα. Όταν τους φορτώνεται στο πρόγραµµα και η αρχαία ελληνική, τότε 
επέρχεται σύγχυση και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι εγκληµατικό! 

Όσο περνούν τα χρόνια η αγγλική γλώσσα καθιερώνεται όλο και περισσότερο ως η 
γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ των λαών. Αυτό πρέπει να µας δηµιουργεί ανησυχίες; 

Μια παγκόσµια γλώσσα δεν µπορεί να υπάρξει και πιστεύω ότι είναι ουτοπία να το επιδιώκει 
κανείς. Η γλώσσα του κάθε λαού πρέπει να διατηρηθεί και θα διατηρηθεί γιατί γλώσσα σηµαίνει 
πολιτισµός, ήθη, έθιµα και πολλά άλλα. Για να εκλείψει µια γλώσσα πρέπει να συµβούν 
συνταρακτικά γεγονότα. Πάρτε για παράδειγµα την ελληνική γλώσσα. Τόσα και τόσα πέρασε ο 
ελληνισµός. Παρ’ όλα αυτά η γλώσσα του σώθηκε εξελισσόµενη. Έτσι, πιστεύω ότι η αγγλική 
δεν µπορεί να εκτοπίσει τις άλλες γλώσσες. Ακόµα και αυτή η γλώσσα καθώς µιλιέται και από 
άλλους λαούς µοιραίως υφίσταται αλλαγές. Μετά από αρκετά χρόνια η αγγλική γλώσσα θα 
αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση µε αυτό που είναι τώρα, όπως άλλωστε άλλαξε και η αρχαία 
ελληνική από τη στιγµή που τη µίλησαν και µη Έλληνες. Είναι µοιραίο, ο ξένος θα κάνει λάθη 
και τα λάθη αρκετές φορές είναι τέτοια που βοηθούν σε µια γλωσσική εξέλιξη. Τα «λάθη» 
γίνονται στη συνέχεια ο κανόνας. 

 
από το http://kapodistriako.uoa.gr/stories/081_in_01/index.php?m=2 

 
1. Να συντάξεις περίληψη των δύο απαντήσεων σε πλάγιο λόγο (80-100 λέξεις). 
(Πριν γράψεις την περίληψη φρόντισε να απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα: α) ποιο 

είναι το θέµα του κειµένου; β) για ποιο λόγο γράφεται το κείµενο; γ) τι είδος κείµενο είναι;) 
2. «Η καθαρεύουσα σήµερα διδάσκεται στο Γυµνάσιο!» Τι εννοεί µε τη λέξη 

«καθαρεύουσα» ο Εµµανουήλ Κριαράς; Για ποιο λόγο διαµαρτύρεται; (Γνωρίζεις τι είναι η 
καθαρεύουσα; Γνωρίζεις κάτι για την ιστορία του γλωσσικού ζητήµατος; Τι είναι το κίνηµα του 
δηµοτικισµού;) 

3. Ποια είναι η γνώµη του Εµµανουήλ Κριαρά για την κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας;  
4. «Τα λάθη αρκετές φορές είναι τέτοια που βοηθούν σε µια γλωσσική εξέλιξη. Τα «λάθη» 

γίνονται στη συνέχεια ο κανόνας». Ποια είναι η γνώµη του Εµµανουήλ Κριαρά για τα γλωσσικά 
λάθη; Γιατί η λέξη «λάθη» γράφεται την πρώτη φορά χωρίς εισαγωγικά και τη δεύτερη µέσα σε 
εισαγωγικά; 

5. Να βρεις λέξεις που µπορούν να αντικαταστήσουν τις παρακάτω λέξεις χωρίς να 
αλλοιώνεται η σηµασία του κειµένου: παιδιά, αναγκάζονται, ουτοπία, εκλείψει, µοιραίως,  

6. Θα µπορούσες να τεκµηριώσεις την άποψη ότι η πρώτη απάντηση/ παράγραφος 
αναπτύσσεται µε τη µέθοδο της αιτιολόγησης; Ποιες διαρθρωτικές λέξεις θα έπρεπε να 
υπάρχουν ώστε να γίνει σαφέστερα αντιληπτή; 

7. Στο γυµνάσιο διδάχτηκες την αρχαία ελληνική γλώσσα (αυτό που συνήθως ονοµάζεται 
«αρχαία από το πρωτότυπο») και την αρχαία ελληνική γραµµατεία (αυτό που συνήθως 
ονοµάζεται «αρχαία από µετάφραση»). Μπορείς να γράψεις ένα κείµενο και να συγκρίνεις τα 
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δύο µαθήµατα. (Ποιο σου κινούσε το ενδιαφέρον; Τι νοµίζεις ότι σου πρόσφερε το καθένα; 
κλπ). Μπορείς να γράψεις ελεύθερα τη δική σου άποψη για να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα του 
σχολείου. (400 λέξεις) 

επιπλέον δραστηριότητα 
• Μπορείς να βρεις άλλα στοιχεία (βιογραφικά και εργογραφικά) για τον Εµ. Κριαρά; 

 
µερικά συµπεράσµατα από την εφαρµογή στην τάξη 

1. Αρχικά οι µαθητές πρόσεξαν πως, ενώ ρωτούν τον Κριαρά για τη δηµοτική γλώσσα, 
εκείνος κάνει αναφορά (όχι τυχαία!) στην αρχαία γιατί, κατά τη γνώµη τους, εκεί βρίσκεται το 
πρόβληµα. Εξάλλου, σαν ειδικός πάνω στο ζήτηµα, πιστεύουν ότι µπορεί να τους καταλάβει 
περισσότερο… 

2. Ως «καθαρεύουσα» θεωρούν τη λόγια γλώσσα και τα αρχαία από το πρωτότυπο. 
Γνωρίζουν ήδη κάποια πράγµατα για το κίνηµα του δηµοτικισµού, για το πρόβληµα της 
διγλωσσίας καθώς και για το βραχνά που προκαλούσε στους σηµερινούς ενήλικες η γλώσσα που 
χρησιµοποιούνταν µέσα στο σχολείο. 

3. Η γνώµη του Εµµανουήλ Κριαρά για την αγγλική τους βρήκε απόλυτα σύµφωνους και 
πρόσθεσαν πως οι τίτλοι που πιστοποιούν σήµερα τη γνώση της ξένης γλώσσας δεν 
εξασφαλίζουν τη συνεννόηση στο εξωτερικό καθότι διαπιστώνουν πως είναι ραγδαίες οι 
αλλαγές που συµβαίνουν σε κάθε γλώσσα. 

4. Τα «λάθη», είπαν τα παιδιά, έχουν να κάνουν µε τη λεξιπλασία. Οι νέοι κάνουν συχνά 
λάθη γιατί κατασκευάζουν λέξεις. Αυτές, στη συνέχεια, αφού «δοκιµαστούν» καθιερώνονται 
στη γλώσσα που εξελίσσεται. 

 
για τον σύνδεσµο φιλολόγων  ν. ∆ράµας, Μαργαρίτα Χίσσα, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Βασίλης 

Συµεωνίδης 



επιµορφωτικό υλικό από τις συναντήσεις του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας 

55 

Εµµανουήλ Κριαράς, η ζωή και το έργο του  
(για την Β΄ Λυκείου) 

 
Φιλόλογος, νεοελληνιστής, οµότιµος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Μετά τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, παρακολούθησε στο Μόναχο µαθήµατα βυζαντινολογίας και 
παράλληλα ασκήθηκε σε θέµατα λεξικογραφίας ως συνεργάτης στο Θησαυρό της λατινικής 
γλώσσας. Το 1938 έγινε διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στα 1938 -39 και 1945-48 
παρακολούθησε στο Παρίσι µαθήµατα βυζαντινής φιλολογίας και ιστορίας, νεοελληνικής 
γλώσσας και φιλολογίας και συγκριτικής γραµµατολογίας. Στην Κατοχή κλείστηκε σε 
γερµανικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως (Μάιος-Σεπτ. 1944) για τη συµµετοχή του στην 
Αντίσταση. Από το 1930 και ως το 1950 εργάστηκε στο Μεσαιωνικό Αρχείο της Ακαδηµίας 
Αθηνών, στην αρχή ως συντάκτης και από το 1939 ως διευθυντής του.  

Το 1950 ο Κριαράς διορίστηκε τακτικός καθηγητής της Μεσαιωνικής Ελληνικής 
Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, όπου δίδαξε επίσης 
(κατ’ εντολήν) Βυζαντινή Ιστορία, Γενική Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Γενική και Συγκριτική 
Γραµµατολογία. ∆ιατέλεσε επίσης γενικός γραµµατέας του διοικητικού συµβουλίου του 
Ιδρύµατος Μ. Τριανταφυλλίδη και πρόεδρος του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών. Κατά τη 
διάρκεια της Απριλιανής δικτατορίας απολύθηκε (1968). Τον ίδιο χρόνο διορίστηκε από το 
γαλλικό Υπουργείο Παιδείας στο Παρίσι «professeur associé»*, για το µάθηµα της Νέας 
Ελληνικής Λογοτεχνίας. Η χούντα όµως του απαγόρευσε την έξοδο από την Ελλάδα. Μετά τη 
Μεταπολίτευση έδωσε διαλέξεις και δίδαξε σε διάφορα πανεπιστήµια του εξωτερικού. Είναι 
µέλος πολλών φιλολογικών εταιρειών και ξένος εταίρος των Ακαδηµιών Ρώµης και Παλέρµου, 
αντεπιστέλλον* µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών και κάτοχος πολλών ελληνικών και ξένων 
τιµητικών διακρίσεων.  

Σε όλο το διάστηµα της σταδιοδροµίας του ο Κριαράς αγωνίστηκε για την επικράτηση 
της δηµοτικής γλώσσας και του µονοτονικού συστήµατος. Υπήρξε µέλος της επιτροπής για την 
τελική έγκριση της σχολικής γραµµατικής (1976), πρόεδρος της επιτροπής για τον καθορισµό 
του είδους του µονοτονικού που θα εφαρµοζόταν, πρόεδρος της επιτροπής του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης για τη µεταγλώττιση των δικαστικών κωδίκων και µέλος της επιτροπής για την 
επιµέλεια της γλώσσας στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεόραση).  

Στο ευρύ φάσµα των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Κριαρά ξεχωρίζει η ενασχόληση 
του µε κείµενα της µεσαιωνικής δηµώδους καθώς και της κρητικής λογοτεχνίας (14ος-17ος αι.), 
όπως και το ενδιαφέρον του για νεότερες µεγάλες µορφές της λογοτεχνίας µας και του 
δηµοτικισµού (19ος αι.). Από το πλούσιο συγγραφικό του έργο (που τιµήθηκε κατά καιρούς µε 
τα βραβεία: «Zappas», «Γουλανδρή», «Γεωργίου Φωτεινού», «Herder», «Desrousseaux») 
διακρίνονται τα αυτοτελή δηµοσιεύµατα: Μελετήµατα περί τας πηγάς του Ερωτοκρίτου (1938), Ο 
Γύπαρις (1940), Κατσαϊτης (1950), Βυζαντινά ιπποτικά µυθιστορήµατα (1955), Το ανακάληµα της 
Κωνσταντινόπολης (1956 και 1965), ∆ιονύσιος Σολωµός (1957 και 1970), Ψυχάρης (1959 και 
1981), Γεωργίου Χορτάτση, Πανώρια (1975), Άρθρα και σηµειώµατα ενός δηµοτικιστή (1979), 
Φιλολογικά µελετήµατα (1979), Η σηµερινή µας γλώσσα (1984), καθώς και το Μεγάλο Λεξικό της 
Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας. 

(Καραγιάννη, Ιωάννα. "Κριαράς, Εµµανουήλ". Παγκόσµιο βιογραφικό λεξικό) 
 

από το http://www.haef.gr/libraries/biographies/kriarasf.php 
 
* professeur associé: αναπληρωτής καθηγητής 
* αντεπιστέλλων -ουσα -ον [andepistélon]: (λόγ.) Aντεπιστέλλον µέλος, το µέλος επιστηµονικού, 
ακαδηµαϊκού ιδρύµατος κτλ. το οποίο διαµένει µακριά από την έδρα: Aντεπιστέλλον µέλος της 
Aκαδηµίας Aθηνών.  
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[λόγ. µεε. < ελνστ. ἀντεπιστέλλω `γράφω σε απάντηση΄ µτφρδ. γαλλ. membre correspondant] (από 
το λεξικό της κοινής νεοελληνικής http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html) 
 

1. Να συντάξεις περίληψη του κειµένου σε εκατό περίπου λέξεις. 
(Πριν γράψεις την περίληψη φρόντισε να απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα: α) ποιο 

είναι το θέµα του κειµένου; β) ποια είναι η άποψη της συγγραφέα; γ) για ποιο λόγο γράφει το 
κείµενο; δ) τι είδος κείµενο είναι;) 

2. Να ελέγξεις το δοµή του βιογραφικού σηµειώµατος. Σκέψου αν θα πρόσθετες ή αν θα 
αφαιρούσες κάποιες πληροφορίες. ∆ικαιολόγησε την απάντησή σου. 

3. Να µετατρέψεις τη σύνταξη σε ενεργητική: «Στην Κατοχή κλείστηκε σε γερµανικό 
στρατόπεδο συγκεντρώσεως (Μάιος-Σεπτ. 1944) για τη συµµετοχή του στην Αντίσταση». Τι 
προβλήµατα αντιµετωπίζεις στην µετατροπή; 

4. Να µετατρέψεις τη σύνταξη σε παθητική: «Η χούντα όµως του απαγόρευσε την έξοδο 
από την Ελλάδα». 

5. Υπάρχουν σχόλια στο βιογραφικό που διάβασες; ∆ικαιολόγησε την απάντησή σου. 
6. Να βρεις λέξεις που µπορούν να αντικαταστήσουν τις παρακάτω λέξεις χωρίς να 

αλλοιώνεται η σηµασία του κειµένου: παράλληλα, κλείστηκε, τελική, επιµέλεια, ευρύ. 
7. Ο Εµµανουήλ Κριαράς εργάστηκε ως δάσκαλος, ερευνητής, επιστήµονας. Ποια 

χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει ένας νέος που επιλέγει ως επάγγελµα κάτι σχετικό µε τα 
γράµµατα και τις τέχνες; Μπορείς να σκεφτείς εσύ το επάγγελµα όπου θα αναφερθείς ανάλογα 
µε τα δικά σου ενδιαφέροντα. (400-500 λέξεις) 
 

για τον σύνδεσµο φιλολόγων  ν. ∆ράµας, Ειρήνη Γεωργαλά, Βασίλης Συµεωνίδης 
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Εµµανουήλ Κριαράς: «Οι γονείς µου δεν ήθελαν να γίνω φιλόλογος διότι δεν θα έβγαζα 
πολύ ψωµί»  

(για την Γ΄ Λυκείου) 
 

αποσπάσµατα από συνέντευξη στον Σταύρο Θεοδωράκη, Σάββατο 28 Νοεµβρίου 2009 
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4548335 

     
Τις ίδιες απόψεις είχατε πάντα για τη γλώσσα;  
Όχι, ήµουν καθαρευουσιάνος. Παλαιότερα λέγαµε µάλιστα, κρίµα που δε µιλούµε τη 

γλώσσα του Πλάτωνα. Αλλά κατόπιν φωτιστήκαµε. Φυσικότατο. Στην Ε΄ Γυµνασίου άρχισα να 
διαβάζω κι άλλα πράγµατα έξω από αυτά του σχολείου και έγινα δηµοτικιστής. Γνήσιος, όχι του 
γλυκού νερού. ∆ηλαδή το φώναζα, δεν κρυβόµουν κι ας ήµουν µειοψηφία, µοναδικός ή σπάνιος.  

Ένας δηµοτικιστής που δεν θέλει να διδάσκονται τα Αρχαία στα σχολεία...  
Από το ΄76 που έγινε η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση από τον Γεώργιο Ράλλη είχα στην 

άποψη ότι τα αρχαία πρέπει να περιοριστούν στο Λύκειο. Και πολύ σωστά ο Ράλλης έδωσε αυτή 
την κατεύθυνση.  

Ξέρετε τι λένε όµως; Ότι εάν ξέρεις Αρχαία, πλουτίζεις το λεξιλόγιό σου.  
Ποιος θα έλεγε το αντίθετο; Όταν ξέρεις Αρχαία Ελληνικά µπορείς να µάθεις και 

καλύτερα Ελληνικά και καλύτερα Γαλλικά. Αλλά να τα µάθεις όταν πρέπει, στο Λύκειο!  
Τα παιδιά όµως µαθαίνουν από το ∆ηµοτικό µια ξένη γλώσσα, γιατί να µη 

µαθαίνουν και Αρχαία;  
Ναι, αλλά όταν σου κάνει ο άλλος Γαλλικά δε θυµάσαι την ελληνική γλώσσα. Όταν 

µαθαίνει όµως το «πατήρ- πατρός» και ξέρει το «πατέρας- πατέρα», θα µπερδευτεί το παιδί και 
δεν θα µάθει τίποτε από τα δύο.  

Είναι σπουδαιότερη η ελληνική γλώσσα από τις γλώσσες άλλων λαών;  
Ανοησία. Με συγχωρείτε που το λέω, αλλά είναι ανοησία. Κάθε γλώσσα είναι 

αυτοτελής. Εποµένως µπορούµε να λέµε εµείς τώρα ότι τα κινέζικα είναι πιο κάτω από τα 
ελληνικά; Γιατί;  

Γιατί κάποιοι λένε ότι ο ελληνικός πολιτισµός ήταν ανώτερος.  
Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός υπήρξε σηµαντικότατος, αλλά να φωνάζεις εσύ ότι ο 

αρχαίος ελληνικός πολιτισµός είναι ανώτερος απ’ τον κινέζικο, είναι ανόητο. Αν οι Νεοέλληνες 
νοµίζουν ότι τους σώζει η πατραγαθία αυτό είναι κούφιο. Έτσι φέραµε την Ελλάδα στην 
κατάντια αυτή, να είναι υπό επιτήρηση. […] 

Θα πρέπει αυτούς που γεννιούνται εδώ και µορφώνονται εδώ να τους δεχτούµε ως 
Έλληνες;  

Αυτό είναι πρόθεση της κυβέρνησης και το δέχοµαι ανεπιφύλακτα. Γεννήθηκες εδώ, 
είσαι Έλληνας. Σε προστατεύω για να µπορέσεις να ζήσεις. Εγώ έχω βαφτισιµιό ο οποίος 
γεννήθηκε στο Παρίσι. Με το που γεννήθηκε έχει ταυτότητα γαλλική.  

Και οι δεσµοί αίµατος;  
Έλληνες είναι εκείνοι που αισθάνονται ότι είναι Έλληνες. Να σας δώσω ένα παράδειγµα. 

Τη βοηθό µου εδώ τη γνωρίσατε. Ήταν στη Γεωργία, ήξερε ότι είναι ελληνικής καταγωγής, δεν 
ήξερε λέξη ελληνικά, αλλά είχε τη συνείδηση ότι είναι Ελληνίδα. […] 

Θα δεχόσασταν να λέµε τα Σκόπια «Βόρεια Μακεδονία»;  
Αυτό το «Βόρεια Μακεδονία» δεν θα µε πείραζε. Προσδιορίζει ότι αυτοί βρίσκονται 

πάνω κι εµείς είµαστε κάτω. ∆ιότι ένα µέρος της Μακεδονίας είναι ελληνικό άλλο βουλγαρικό 
και άλλο σλαβικό. Αυτοί βέβαια θέλουν να πάρουν αξία από τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Ο 
Αλέξανδρος όµως δεν ήταν Σκοπιανός. Είναι γελοίο. Ο Αλέξανδρος ήταν µαθητής του 
Αριστοτέλη και ο Αριστοτέλης του δίδαξε ελληνικά.  
 

1. Να συντάξεις περίληψη της συνέντευξης σε πλάγιο λόγο (100 λέξεις) 
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(Πριν γράψεις την περίληψη φρόντισε να απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα: α) ποιο 
είναι το θέµα του κειµένου; β) για ποιο λόγο γράφεται το κείµενο; γ) τι είδος κείµενο είναι;) 

2. Να αναπτύξεις µε τη µέθοδο της αιτιολόγησης την παρακάτω φράση του κειµένου: 
«Έλληνες είναι εκείνοι που αισθάνονται ότι είναι Έλληνες» (µπορείς να διαφωνήσεις 
αιτιολογώντας τη διαφωνία σου). 

3. Ποιους τρόπους πειθούς (επίκληση λογικής, συναισθήµατος, ήθους) χρησιµοποιεί ο Εµ. 
Κριαράς στις απαντήσεις του; Να βρεις δύο (2) διαφορετικούς στο απόσπασµα που σου δίνεται; 

4. Να επισηµάνεις τη σηµασία των παρακάτω διαρθρωτικών λέξεων στις απαντήσεις του 
Κριαρά: ∆ηλαδή, Όταν, Εποµένως, ∆ιότι, όµως 

5. Σε πολλές περιπτώσεις ο Εµµανουήλ Κριαράς αρχικά φαίνεται να συµφωνεί, όµως 
εκφράζει την επιφύλαξή του για να πει κάτι διαφορετικό. Μπορείς να βρεις και να σχολιάσεις 
δυο (2) τέτοιες περιπτώσεις; 

6. Ο Εµµανουήλ Κριαράς στη συνέντευξη του εκφράζει και απόψεις για θέµατα όπως η 
εθνική ταυτότητα και οι εξωτερική πολιτική, τα οποία δεν είναι σχετικά µε το επιστηµονικό 
αντικείµενό του. Ποια είναι η θέση ενός ανθρώπου των γραµµάτων απέναντι σε µεγάλα θέµατα 
που απασχολούν την κοινωνία; Έχει δικαίωµα ή ευθύνη να µιλά για τέτοια θέµατα; Μπορείς να 
σκεφτείς σε ποιες άλλες περιπτώσεις θα µπορούσαν οι άνθρωποι των γραµµάτων να καταθέτουν 
την άποψή τους; (500-600 λέξεις) 

 
για τον σύνδεσµο φιλολόγων  ν. ∆ράµας, Ευαγγελία Μακρίδου, Βασίλης Συµεωνίδης 
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για τις σχολικές βιβλιοθήκες 

Πρόλογος 

«…οι µέχρι την 31/8/2011 αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι σχολικών βιβλιοθηκών 
οφείλουν να παραδώσουν τα κλειδιά των βιβλιοθηκών στους διευθυντές των σχολείων». Κάπως 
έτσι άρχισαν ή µάλλον τελείωσαν όλα. Το υπουργείο Παιδείας µε τη λιτή αυτή εγκύκλιο 
πρακτικά έβγαλε από το χάρτη της δηµόσιας εκπαίδευσης έναν θεσµό ιδιαίτερα πρωτοποριακό 
αλλά ταυτόχρονα παραµεληµένο. 

Παραµεληµένες βρέθηκαν οι σχολικές βιβλιοθήκες από τη στιγµή που εµφυτεύτηκαν σ’ 
ένα σχολείο που κινείται αντίθετα µε τη λογική τους. Παρά το ξόδεµα πολλών χρηµάτων για το 
στήσιµό τους, ποτέ δεν θεσπίστηκε ένα πλαίσιο διδασκαλίας που να τις εντάσσει λειτουργικά 
και να τις δένει οργανικά µε την καθηµερινή σχολική πράξη. Ποτέ δεν αποτιµήθηκε και δεν 
ανατροφοδοτήθηκε ο ρόλος τους. Η εξετασιοµανία του ελληνικού σχολικού µοντέλου έκανε 
ακόµα πιο δύσκαµπτη τη σχέση διδασκαλίας και βιβλιοθήκης. Έτσι πρακτικά οι σχολικές 
βιβλιοθήκες αφέθηκαν στην τύχη τους.  

Μέσα σ’ αυτή την αντιφατική πραγµατικότητα πολλοί συνάδερφοι στάθηκαν µακριά 
τους. Ανασφάλεια, άγνοια, αδιαφορία, διαφωνία µε το θεσµό, έλλειψη επιµόρφωσης, 
διεκπεραιωτική λογική, άγχος για την κάλυψη της ύλης, προβλήµατα ευελιξίας, συνήθειες ετών 
και ίσως πολλά άλλα εµπόδισαν πολλούς συναδέρφους έστω και να επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη 
του σχολείου τους, µόνοι ή πολύ περισσότερο µε τους µαθητές τους. Βέβαια συµπεριφορές 
παραίτησης εµφανίστηκαν και από πλευράς συναδέρφων που επωµίστηκαν την ευθύνη 
λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης. 

Παρόλα αυτά, στα χρόνια που πέρασαν συνέβησαν πολλά στις σχολικές βιβλιοθήκες. 
Πάντα µ’ έναν τρόπο αθόρυβο και ουσιαστικό. Μόνοι µάρτυρες οι µαθητές. Με τη συµβολή 
πολλών υπεύθυνων βιβλιοθήκης και συναδέρφων που τη χρησιµοποίησαν, εφαρµόστηκαν 
σηµαντικές εκπαιδευτικές παρεµβάσεις, µε στόχο πάντοτε την αλλαγή της στάσης των µαθητών 
απέναντι στη µάθηση. ∆ιδακτικές εφαρµογές απλές ή πιο σύνθετες, στερεότυπες ή πειραµατικές, 
λιγότερο ή περισσότερο οριοθετηµένες δώσανε διέξοδο σε ανησυχίες εκπαιδευτικών και 
µαθητών. Κάποια τέτοια δείγµατα, και όχι βέβαια υποδείγµατα, θέλουµε να αναδείξουµε µέσα 
από τη συλλογική αυτή παρέµβαση.  

Σκοπός µας να φανερώσουµε ένα µέρος της δυναµικής που εµπεριέχει ο θεσµός των 
σχολικών βιβλιοθήκων. ∆υναµική που θα µπορούσε να είναι ο γνώµονας για την αλλαγή του 
περιεχοµένου και του τρόπου εκπαίδευσης. Μια άλλη αντίληψη για τη λεγόµενη «επένδυση» 
στο ελληνικό σχολείο που προϋποθέτει βέβαια άλλες προτεραιότητες. 

Όσοι δουλέψαµε γι’ αυτή την προσπάθεια εξακολουθούµε να πιστεύουµε ότι οι σχολικές 
βιβλιοθήκες δεν είναι πολυτέλεια. Αυτό ακριβώς θέλουµε να δείξουµε µε την παρέµβασή µας 
αυτή. Πολύ περισσότερο σήµερα που η εισαγωγή της ερευνητικής εργασίας (project) στο λύκειο 
απαιτεί η λειτουργία τους να είναι συστηµατική και οργανωµένη και όχι αποσπασµατική 
και τυχαία. ∆ιαφορετικά, στη συγκεκριµένη µάλιστα οικονοµική συγκυρία, θεωρούµε πως θα 
ενταθούν οι εκπαιδευτικές ανισότητες και οι αντιφάσεις του ελληνικού σχολείου θα µας 
καταδυναστέψουν. 
 
Για το Σύνδεσµο Φιλολόγων Για το Σύλλογο Θετικών Επιστηµόνων 
ν. ∆ράµας ν. ∆ράµας 
Σωτήρης Γκαρµπούνης Ηλίας Βασιλειάδης 
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Εισαγωγή 
 
 

 H βιβλιοθήκη είναι η µνήµη της ανθρωπότητας· περιέχει αναντικατάστατες µαρτυρίες 
της ανθρώπινης σκέψης και δράσης. Σύµφωνα µε διακήρυξη της UNESCO, « η βιβλιοθήκη είναι 
η τοπική πύλη στη γνώση και παρέχει τις βασικές προϋποθέσεις για µια “∆ια Βίου Μάθηση’’ 
ανεξάρτητα από φύλο, µορφωτικό επίπεδο, ηλικία, εθνικότητα και οικονοµική κατάσταση». Ο 
ρόλος όµως της  σχολικής  βιβλιοθήκης σήµερα είναι πολύ πιο πολύπλευρος.  
 Οι πρώτες 500 οργανωµένες ηλεκτρονικά σχολικές βιβλιοθήκες του προγράµµατος 
ΕΠΕΑΕΚ δηµιουργήθηκαν πριν από 11 χρόνια,  ώστε να αποτελέσουν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό 
εργαλείο για τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Στόχος τους να υποστηρίξουν το αναλυτικό 
πρόγραµµα σπουδών, να  καλλιεργήσουν την αγάπη για τη γνώση και τη φιλαναγνωσία. 
Αποτελούν χώρο µάθησης, πληροφόρησης, γνωριµίας και εξοικείωσης µε το βιβλίο και την 
κοινωνία της πληροφορίας. Κάθε σχολική βιβλιοθήκη διαθέτει µια συλλογή 5.500 τίτλων 
(βιβλίων, περιοδικών και πολυµέσων), εξοπλισµό οπτικοακουστικών µέσων και πρόσβαση στο 
Internet.  
 Ωστόσο αυτό που πολλοί από µας ξεχνούµε είναι ότι η βιβλιοθήκη µέσα σ’ ένα σχολείο 
δεν είναι µια ακόµα δανειστική βιβλιοθήκη  ούτε µόνο αναγνωστήριο, ούτε καν µόνο χώρος 
έρευνας και µάθησης. ∆εν  απευθύνεται µόνο σε άτοµα που αγαπούν το βιβλίο, ή που έχουν 
άριστες επιδόσεις στα µαθήµατα.  Οι ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν οι 
µαθητές, παίρνοντας πρωτοβουλίες και δρώντας δηµιουργικά, µεταµορφώνει τη βιβλιοθήκη σε 
µια εστία πνευµατική, ένα µικρό πολιτιστικό κέντρο που διαχέει µια ατµόσφαιρα διαφορετική 
µέσα στο σχολείο, ανατρέπει την παραδοσιακή δοµή του και  κάνει τα παιδιά να το αγαπούν. Η 
βιβλιοθήκη, εκτός από κέντρο πρόσβασης στη γνώση και την έρευνα, γίνεται χώρος ένταξης, 
κοινωνικοποίησης, κοινωνικής δικτύωσης και ελεύθερης έκφρασης.  
  ∆ε θα κουράσουµε όµως µε θεωρίες αναλύοντας τα αυτονόητα,  δηλαδή την αξία του 
βιβλίου, τη σηµασία των πολλαπλών φωνών στην πνευµατική ελευθερία, ή τη σηµασία ενός 
χώρου δηµιουργικού όπου καταργείται η µετωπική διδασκαλία και ενθαρρύνεται η αναζήτηση 
της γνώσης από τον ίδιο το µαθητή. Όσοι συµµετέχουµε στην προσπάθεια αυτή,  θέλουµε να 
δείξουµε  τον πολλαπλό ρόλο που παίζει η σχολική βιβλιοθήκη, όχι όµως θεωρητικά, αλλά 
µέσα από την πράξη, µέσα από τα βιώµατα και τις εµπειρίες των υπεύθυνων βιβλιοθήκης, των 
καθηγητών αλλά και των µαθητών.   
 
Πιο συγκεκριµένα θα µας απασχολήσουν:  
  
Α) Η αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης στη διδασκαλία. 
 Πώς µπορεί να αξιοποιήσει κανείς το χώρο, τη διαφορετική χωροταξία, το πολλαπλό 
βιβλίο και την πολυτροπικότητα στη διδασκαλία, κι όχι µόνο των φιλολογικών µαθηµάτων, 
όπως συνηθίζεται να πιστεύεται.  
 Παρουσιάζονται: 

• ενδεικτικές διδασκαλίες όπως πραγµατοποιήθηκαν στις βιβλιοθήκες του νοµού µας από 
τους συναδέλφους Μ. Μνηµατίδου, Π. Σουλτάνη, Γ. Κασαπίδη, Γ. Χουρδά, Β. 
Συµεωνίδη και Σ. Γκαρµπούνη 

• σηµειώµατα µαθητών σχολείων του νοµού ∆ράµας µε τις εντυπώσεις τους από τη 
λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης αλλά και πιο συγκεκριµένα από µαθήµατα που 
παρακολούθησαν εκεί.  

  
Β) Ο κοινωνικός και παιδαγωγικός ρόλος της σχολικής βιβλιοθήκης στη σχολική ζωή  
 Με ποιο τρόπο η βιβλιοθήκη γίνεται  σηµείο αναφοράς,  πολιτιστικό στέκι/ κέντρο 
πολλών δραστηριοτήτων διαµορφώνοντας µ’ αυτόν τον τρόπο διαφορετικά τις σχέσεις µαθητών 
και καθηγητών, αλλά και  των µαθητών µεταξύ τους.   
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 Παρουσιάζουν ενδεικτικά µε τον δικό τους, βιωµατικό τρόπο ο καθένας οι –πρώην- 
υπεύθυνοι  βιβλιοθηκών Ηρακλής Χατζηιωαννίδης, Μάχη Μιχαηλίδου και ∆ήµητρα Βαρλάµη. 
 
Γ)  Σύντοµο, σχολιασµένο, ιστορικό των Σχολικών Βιβλοθηκών από τον συνάδελφο Ηλία 
Βασιλειάδη 
 
∆) Η σηµερινή πραγµατικότητα: 

• Η βιβλιοθήκη ως δηµόσιο αγαθό, του Βασίλη Σταθάτου 
• Ο τρόπος που λειτουργούν σήµερα οι σχολικές βιβλιοθήκες- προβληµατισµοί 

 
 Απευθυνόµαστε  σε όλους τους συναδέλφους  όλων των ειδικοτήτων, αλλά και σε όσους 
εµπλέκονται στη σχολική διαδικασία (διευθυντικό προσωπικό, γονείς, µαθητές,) προκειµένου να 
γίνει κατανοητό ότι η σχολική βιβλιοθήκη δεν είναι συµπληρωµατικό, διακοσµητικό στοιχείο 
της σχολικής ζωής. Ιδιαίτερα στην εποχή µας, όπου η πληροφορία  προσφέρεται καταιγιστικά 
από ανεξέλεγκτες πηγές, η βιβλιοθήκη σ’ ένα σχολείο αποτελεί όρο αδιαπραγµάτευτο, 
κοινωνικό  αγαθό  που ανήκει σε όλους, δείκτης ανοιχτής κριτικής σκέψης, δείκτης δηµοκρατίας 
και ελευθερίας. 
 

Χριστίνα Παπαγγελή, φιλόλογος στο 3ο λύκειο ∆ράµας 
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Λογοτεχνία στο γυµνάσιο,  
διδασκαλία του µαθήµατος µε την υποστήριξη της σχολικής βιβλιοθήκης  

 
Είναι σαφές ότι οι σχολικές βιβλιοθήκες επιτελούν πολλαπλούς σκοπούς. Ένας από τους 

πιο σηµαντικούς είναι να φέρουν τους µαθητές κοντά στη λογοτεχνία και να δείξουν ότι η 
ανάγνωση βιβλίων δεν αφορά  µόνο τους «καλούς» µαθητές ούτε µόνο αυτούς που θέλουν να 
σπουδάσουν Φιλολογία. Προκειµένου να συµβάλω κι εγώ στην επίτευξη του παραπάνω σκοπού, 
πολλές φορές έδωσα καταλόγους στους µαθητές µου µε «προτεινόµενα» βιβλία. Με 
απογοήτευση όµως συνειδητοποιούσα ότι  λίγοι δανείζονταν κάποια από αυτά. Για αυτό το λόγο 
στο πλαίσιο του µαθήµατος της Λογοτεχνίας, αποφάσισα να φέρω τα βιβλία µέσα στην τάξη.  

Με αφορµή και οδηγό το βιβλίο «∆ιαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο… µια νέα 
πρόταση διδασκαλίας» (Β. Αποστολίδου, Β. Καπλάνη, Ε. Χοντολίδου), προσπαθήσαµε µε τους 
µαθητές µου να δώσουµε µια διαφορετική διάσταση στο µάθηµα. Οι στόχοι της παραπάνω 
διδακτικής πρότασης είναι πολλοί. Ανάµεσα σε αυτούς η ανάγνωση ολόκληρων  βιβλίων και όχι 
αποσπασµάτων τους. Έτσι, επιλέγεται ένα κοινό στοιχείο, όπως παράδειγµα ένα κοινό θέµα, και 
διαβάζονται βιβλία τα οποία ασχολούνται µε αυτό.   

Η διδασκαλία, που απλώθηκε χρονικά σε αρκετές διδακτικές ώρες, έγινε στο τέλος του 
τρίτου τριµήνου µε τη Β’ Γυµνασίου στο Γυµνάσιο Κ. Νευροκοπίου. Η θεµατική ενότητα µε την 
οποία ασχοληθήκαµε ήταν η σχολική ζωή. Καθώς στη λογοτεχνία τα κείµενα που αφορούν στη 
σχολική ζωή είναι πολλά, επιλέχθηκαν κάποια από αυτά και δηµιουργήθηκε ένας κατάλογος 
βιβλίων. Οι µαθητές ανέτρεξαν στη σχολική βιβλιοθήκη και τα συγκέντρωσαν. Όλοι είχαν την 
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε τα βιβλία, να διαβάσουν τις περιλήψεις τους, να δουν τα 
εξώφυλλά τους, να πάρουν κάποιες βασικές πληροφορίες για τους συγγραφείς τους. Αφού 
χωρίστηκαν σε οµάδες, κάθε οµάδα επέλεξε ένα από τα βιβλία και ανέλαβε την ανάγνωσή του. 
Στόχος τους ήταν να παρουσιάσουν το βιβλίο αυτό στην υπόλοιπη τάξη και να συγκρίνουν την 
οπτική κάθε συγγραφέα.  

Οι µαθητές αναβίωσαν τη δική τους σχολική ζωή µέσα από τα λογοτεχνικά βιβλία. 
Εντόπισαν κοινά συναισθήµατα και εµπειρίες µε τους συγγραφείς, επεσήµαναν διαφορές της 
σχολικής ζωής παλαιότερα και σήµερα, κατανόησαν το διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο µιλούν 
οι ενήλικες και τα παιδιά για το σχολείο. Έκαναν µεταξύ τους συζητήσεις για όλες αυτές τις 
διαπιστώσεις, παρήγαγαν κείµενα στα οποία κατέγραψαν τα συµπεράσµατά τους, 
δραµατοποίησαν τις ιστορίες που διαβάσανε στην τάξη, έκαναν collage τα στιγµιότυπα που τους 
έκαναν εντύπωση, ζωγράφισαν τα κείµενα που τους άρεσαν περισσότερο. Τα αποτελέσµατα της 
δουλειάς τους αναρτήθηκαν στους πίνακες ανακοινώσεων.  

Μια τέτοια προσέγγιση δε θα ήταν δυνατό να πραγµατοποιηθεί χωρίς την ύπαρξη µιας 
σχολικής βιβλιοθήκης. Οι µαθητές δεν δανείστηκαν απλώς τα βιβλία. Τα αναζήτησαν και τα 
αξιολόγησαν – έστω και πρόχειρα – προκειµένου να τα επιλέξουν ή να τα απορρίψουν. 
Προσπάθησαν να «µαντέψουν» αν το βιβλίο αυτό ταιριάζει στην οµάδα τους, αν θα τους αρέσει, 
αν θα τους φανεί πολύ δύσκολο ή πολύ εύκολο. Η διαδικασία αυτή θα ήταν αδύνατη εκτός 
σχολικού περιβάλλοντος.  

Οι σχολικές βιβλιοθήκες δεν είναι πολυτέλεια. Αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της 
σχολικής ζωής. Πολλά από τα σχολικά µαθήµατα παίρνουν άλλη διάσταση µέσα σε µια σχολική 
βιβλιοθήκη. Ιδιαίτερα µάλιστα η διδασκαλία της λογοτεχνίας παραµένει µισή χωρίς αυτήν.  

  
Μαρία Μνηµατίδου, φιλόλογος στο γυµνάσιο Κ. Νευροκοπίου 
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Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ γυµνασίου, δύο δοκιµές 
 

1. Μάθηµα στην τάξη µε παράλληλη χρήση βιβλιοθήκης (Γυµνάσιο Νευροκοπίου 
σχολική χρονιά 2007-2008) 

 
Το µάθηµα ήταν οργανωµένο µε τον παραδοσιακό τρόπο µέσα στη σχολική αίθουσα. 

Αφού γινόταν η σύνδεση µε την προηγούµενη ενότητα, ξεκινούσε µε τη βοήθεια του βιβλίου η 
περιήγηση στην καινούρια. Η χρήση του βιβλίου τόσο για τις πηγές όσο και για αναγνώσεις 
συγκεκριµένων αποσπασµάτων της ενότητας προκαλούσε ποικίλες ερωτήσεις που τις 
συγκέντρωνα χωρίς να απαντώ. Πολλές είχαν σχέση µε τη γλώσσα του βιβλίου και κυρίως 
αφορούσαν λέξεις άγνωστες. Άλλες είχαν σχέση µε τα γεγονότα της ενότητας και επιζητούσαν 
είτε διευκρινίσεις είτε προεκτάσεις. Ακόµη κι όταν δεν προκαλούνταν απορίες φρόντιζα να έχω 
έτοιµες ερωτήσεις για διερεύνηση.  

∆εκαπέντε περίπου λεπτά πριν το τέλος της ώρας και όσο συνέχιζε η διδασκαλία, δύο ή 
τρία κάθε φορά παιδιά πήγαιναν στη σχολική βιβλιοθήκη µε συγκεκριµένες ερωτήσεις και 
συγκεκριµένη βιβλιογραφία προκειµένου να βρουν και να γράψουν µε δικά τους λόγια τις 
σχετικές απαντήσεις και διευκρινίσεις. Αν ήταν κάτι απλό όπως η αναζήτηση λέξεων σε λεξικά 
τότε πριν το τέλος της ώρας παρουσίαζαν τις ερµηνείες ώστε να τις σηµειώσουν όλοι στα βιβλία 
τους. ∆ιαφορετικά, για πιο χρονοβόρες αναζητήσεις, το αποτέλεσµα το παρουσίαζαν στο 
ξεκίνηµα του επόµενου µαθήµατος.  

Η συµµετοχή δεν ήταν εθελοντική αλλά υποχρεωτική. Έτσι όλοι οι µαθητές της τάξης 
επισκέφτηκαν αρκετές φορές τη βιβλιοθήκη εστιάζοντας σε συγκεκριµένες σελίδες βιβλίων µε 
σκοπό να εντοπίσουν µέσα σε περισσότερες πληροφορίες εκείνες που ζητούσε η ερώτηση που 
είχαν στα χέρια τους. Σκοπός τους να απαντήσουν µε τρόπο που να γίνουν κατανοητοί από τους 
συµµαθητές τους. Η παρουσίαση γινόταν προφορικά µε βάση όσα είχαν σηµειώσει και όχι µε 
οργανωµένο κείµενο. 

Αναγκαίες προϋποθέσεις: α) η προηγούµενη προετοιµασία από τον διδάσκοντα ώστε οι 
ερωτήσεις να παραπέµπουν σε συγκεκριµένες σελίδες βιβλίων και β) η υποστήριξη και 
διευκόλυνση που µπορούσε να τους προσφέρει η υπεύθυνη της σχολικής βιβλιοθήκης. Η 
καθοδήγηση του διδάσκοντα και η εποπτεία της υπεύθυνης της σχολικής βιβλιοθήκης 
θεωρήθηκε αναγκαία γιατί οι µαθητές χρησιµοποιούσαν βιβλία αναντίστοιχα προς την ηλικία 
τους και τη γνωστική τους υποδοµή. 
 
Παράδειγµα 1ο: 
 
Η Άλωση της Πόλης, σελ. 67 του σχολικού βιβλίου 

• Ποιος ήταν ο Μωάµεθ Β΄; Βρείτε στοιχεία για να περιγράψετε στους συµµαθητές σας 
την προσωπικότητα του αρχηγού των Οθωµανών. 

• Πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα την τελευταία µέρα µέχρι την πτώση της Πόλης; 
 
Βιβλία παραποµπής:  
Steaven Runciman, Η άλωση της Κων/πολης, Παπαδήµας 2002, σελ. 103-107 
Donald M. Nicol, Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου 1261-1453, σελ. 605-609 
 
Παράδειγµα 2ο: 
 
Η καθηµερινή ζωή στο Βυζάντιο, σελ. 70 του σχολικού βιβλίου (περιληπτική διδασκαλία 
σύµφωνα µε το ΑΠΣ) 
 

• Σε ποια ηλικία το παιδί ολοκληρώνει στη βυζαντινή περίοδο τη βασική του µόρφωση; Τι 
µαθαίνει κατά τη διάρκειά της; 
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• Μέχρι ποια ηλικία διαρκεί η µέση εκπαίδευση και ποιος είναι ο κύριος σκοπός της; 
• Με βάση αυτά που διάβασες, η εκπαίδευση στο Βυζάντιο είναι δωρεάν ή όχι; Να 

στηρίξεις την απάντησή σου µε αποδείξεις από το κείµενο του βιβλίου που σου 
προτείνεται. 

 
Βιβλίο παραποµπής: G. Walter, Η καθηµερινή ζωή στο Βυζάντιο, εκδ. Παπαδήµας, σελ. 181 
 
Παραδείγµατα λέξεων που αναζητήθηκαν σε λεξικά: 
σελ. 7: … ο Κωνσταντίνος νίκησε τον Λικίνιο, αύγουστο του ανατολικού τµήµατος… 
σελ. 29: … οι µεταπράτες του διεθνούς εµπορίου. 
σελ. 57: … παραιτήθηκε εκούσια… 
σελ. 67: … για να εµποδίσει τον επισιτισµό της Πόλης… 
και πολλές άλλες 
 
Λεξικά που χρησιµοποιήθηκαν: (η λέξη αναζητούνταν σε δύο διαφορετικά λεξικά κάθε φορά µε 
υπόδειξη του διδάσκοντα) 
 

• Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, 1998, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών [Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη] (το συγκεκριµένο λεξικό χρησιµοποιήθηκε 
τόσο στην έντυπη µορφή του όσο και στην ηλεκτρονική http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html ) 

• Γ. Μπαµπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, 1998 
• Εµµ. Κριαρά, Λεξικό της Σύγχρονης Ελληνικής ∆ηµοτικής Γλώσσας, Εκδοτική Αθηνών 
• Σακελλαρίου, Νέο Λεξικό της ∆ηµοτικής 
• Τεγόπουλου – Φυτράκη, Μείζον Ελληνικό Λεξικό 

 
 
 
 

2. Οµαδικές εργασίες (Γυµνάσιο Νευροκοπίου σχολική χρονιά 2010-2011) 
 

Οι µαθητές χωρίστηκαν µε δική τους πρωτοβουλία σε πέντε οµάδες των τεσσάρων 
ατόµων και κάθε οµάδα επέλεξε ένα από τα παρακάτω θέµατα που προτάθηκαν από τον 
διδάσκοντα: 

 
Το Σχίσµα 
Εκπαίδευση στο Βυζάντιο 
Η θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο 
Σταυροφορίες 
Οι Άραβες και η εξάπλωσή τους 
 
Χωρίς καθοδηγητικές ερωτήσεις έπρεπε να συνθέσουν ένα κείµενο µε σκοπό να 

περιγράψουν βασικούς άξονες των θεµάτων που ανέλαβαν ώστε να γίνουν κατανοητοί από τους 
συµµαθητές τους. Επίσης θα έπρεπε να συνοδέψουν την παρουσίασή τους µε ένα ppt. Όλη η 
εργασία διεκπεραιώθηκε στη βιβλιοθήκη κατά τις προβλεπόµενες για την Ιστορία ώρες και είχε 
διάρκεια οχτώ µαθηµάτων (1 µήνα περίπου). 

 
Οι µαθητές κινούνταν ελεύθερα στο χώρο της βιβλιοθήκης µε κριτήριο να εντοπίσουν 

τίτλους βιβλίων που σχετίζονταν µε την ιστορική περίοδο και το θέµα που είχαν αναλάβει. Ο 
διδάσκοντας και η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης δραστηριοποιούνταν όποτε τους καλούσαν οι ίδιοι 
οι µαθητές προκειµένου να τους διευκολύνουν στην αναζήτηση των βιβλίων, στην κατανόηση 
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αποσπασµάτων που είχαν επιλέξει τα παιδιά. Μέσα από αυτή την περιήγηση και µέχρι να 
κατασταλάξουν στο υλικό που τους ενδιέφερε, οι µαθητές φυλλοµέτρησαν µία σειρά από βιβλία 
σχετικά µε τη βυζαντινή περίοδο. Πιο συγκεκριµένα: 
 

• Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, Βάνιας 1998 
• Πανεπιστηµίου Καίµπριτζ, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εκδ. Μέλισσα 
• A.A. Vasiliev, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εκδ. Μπεργαδή 
• Στήβεν Ράνσιµαν, Βυζαντινή Θεοκρατία 
• Georg Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, τ. Α΄ Β΄ Γ΄ 
• Tamara Talbot Rice, ∆ηµόσιος και ιδιωτικός βίος των Βυζαντινών, Παπαδήµας 
• Στήβεν Ράνσιµαν, Βυζαντινός Πολιτισµός, Γαλαξίας – Ερµείας 
• ΙΕΕ, Εκδοτική Αθηνών, τόµοι Ζ, Η, Θ 

 
Η έλλειψη καθοδήγησης µέσα από ερωτήσεις δυσκόλεψε αρκετά τους µαθητές, καθώς 

έπρεπε να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο ώστε να αποφασίσουν µόνοι τους την οργάνωση του 
κειµένου και να επιλέξουν τις πληροφορίες που θεωρούσαν ικανοποιητικές για τη δουλειά τους. 
Ο στόχος της εργασίας ήταν κυρίως η περιδιάβαση και εξοικείωση µε ποικιλία βιβλίων και όχι 
ένα άρτιο αποτέλεσµα για την τελική εργασία. Ωστόσο κάποια συγκεκριµένα δείγµατα µπορεί 
να δει κανείς στην ιστοσελίδα του γυµνασίου Κ. Νευροκοπίου. 
 

Σωτήρης Γκαρµπούνης, φιλόλογος στο γυµνάσιο Κ. Νευροκοπίου 
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Μαθηµατικά: Γιατί να χρησιµοποιήσω τη σχολική βιβλιοθήκη; 
 
1) Γιατί θέλω να επεξεργαστώ µε τους µαθητές µου µια διδακτική ενότητα 

χρησιµοποιώντας εναλλακτικές πηγές. 
∆υστυχώς ο εγκεκριµένος κατάλογος βιβλίων για τα µαθηµατικά δεν διαθέτει βιβλία που να 

επιτρέπουν την προσέγγιση της διδακτέας ύλης από διαφορετικές πηγές (πλην κάποιων 
εξαιρέσεων στα Μαθηµατικά Κατ/νσης της Γ΄ Λυκείου).  Άρα δεν ενδείκνυται  η χρήση της 
βιβλιοθήκης γι’ αυτόν το σκοπό. 
 

2) Γιατί θέλω να χρησιµοποιήσω τα πολυµέσα που διαθέτει η βιβλιοθήκη για την 
παρουσίαση µιας διδακτικής ενότητας (πχ. Η/Υ, βίντεο κλπ.). 

Στην περίπτωση αυτή καλό θα ήταν ο καθηγητής να δώσει στους µαθητές φύλλα εργασίας 
µε ερωτήµατα σχετικά µε το θέµα που παρουσιάζεται (έτσι ώστε να µην καταλήξουµε να 
πηγαίνουµε στη βιβλιοθήκη απλά και µόνο να «σκοτώσουµε» τον χρόνο µας). Ακολουθεί 
παράδειγµα (Γυµνάσιο Ξηροποτάµου). 
 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΑΠΡΟΣΙΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 

• Αντί της κλασικής παρουσίασης µπορούµε να πάµε τους µαθητές στην βιβλιοθήκη και 
να τους βάλουµε να παρακολουθήσουν το βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης µε το σχετικό 
θέµα  (αν υπάρχει χρόνος καλό είναι να προβάλουµε το βίντεο δυο φορές).  Επίσης πριν την 
προβολή, τους µοιράζουµε τα φύλλα εργασίας ώστε να µπορούν να κρατούν αν χρειαστεί 
σηµειώσεις πάνω σ’ αυτά. 

• Στη συνέχεια τους καλούµε να απαντήσουν στα ερωτήµατα του φύλλου εργασίας. 
 

 
 

• Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΚΛΜ είναι όµοια. Έτσι θα έχουν τις πλευρές τους ανάλογες. 

• ∆ηλαδή:  AB

K
=

Λ

   εποµένως θα έχουµε  
x

λ
=  λύνοντας ως προς χ προκύπτει X=… 

Εφαρµογή     οργανώνουµε µέτρηση του  
      ύψους του σχολείου µας 
Ράβδος 1 m    ………………. 
Σκιά  2,5m    ………………. 
Αντικείµενο χ =;    ……………….      
 
 

Ακτίνες ήλιου 

χ 

α 

λ 

β 

Α 

Β Γ 

Κ 

Λ 
Μ 

Ράβδος 
γνωστού 
µήκους 
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3) Γιατί θέλω να πραγµατοποιήσω µια ερευνητική – διαθεµατική εργασία. 
 Η σχολική βιβλιοθήκη ενδείκνυται ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό (Και είναι απορίας άξιο το 
γεγονός ότι οι σχολικές βιβλιοθήκες έκλεισαν ακριβώς µε την καθιέρωση των ερευνητικών 
εργασιών στο λύκειο). 
 
Ο ποιητής και µαθηµατικός του Κορασάν  (Λύκειο Νευροκοπίου σχ. Έτος 2002-2003). 

• Χρονικά όρια: 3 ώρες 
• Μαθητές: Κατά προτίµηση ένα τµήµα της Β΄ λυκείου.  
• Οι µαθητές µπορεί να είναι χωρισµένοι σε οµάδες, το θέµα όµως όλων θα είναι κοινό. 
• Πηγαίνουµε στη βιβλιοθήκη και αφού τους δείξουµε που βρίσκονται τα βιβλία των 

µαθηµατικών ζητάµε από µια διµελή αντιπροσωπεία να βρει το βιβλίο «Μεγάλες 
στιγµές των Μαθηµατικών έως το 1650» του Howard Eves 

Είµαστε λοιπόν στο «Μεγάλες στιγµές των Μαθηµατικών έως το 1650» του Howard Eves 
και ξεκινάµε την ανάγνωση της διάλεξης 14:  
«Ο ποιητής και µαθηµατικός του Κορασάν». 
 
Καθοδηγούµε τους µαθητές  
 
1η ώρα 

1. Εντοπίστε στον Γεωγραφικό Άτλαντα τις περιοχές που µνηµονεύονται στο κείµενο. 
2. Υλοποιήστε την γεωµετρική λύση της εξίσωσης 3χ=5 
3. Λύστε µε την µέθοδο της λαθεµένης παραδοχής το πρόβληµα 14.1 της διάλεξης. 
4. Θυµηθείτε την αλγεβρική λύση της δευτεροβάθµιας εξίσωσης αχ^2+βχ+γ=0. Πώς 

λύνεται γεωµετρικά η εξίσωση χ^2-5χ+6=0; 
5. Ποια περίοδος είναι γνωστή ως σκοτεινοί αιώνες στην Ευρώπη; 
6. Ποιος ήταν ο ρόλος των Αράβων στην περίοδο αυτή; 
7. Γνωριµία µε τον Οµάρ Καγιάµ. Εντοπίστε στο χάρτη την γενέτειρά του Ναϊσαπούρ του 

Κορασάν.  Βρείτε µέσα στη βιβλιοθήκη τα περίφηµα τετράστιχα «Ρουµπαγιάτ» του 
Οµάρ Καγιάµ. Απαγγέλουµε κάποια από αυτά. 

 
2η ώρα 

1. Ποια ήταν η συνεισφορά του Οµάρ Καγιάµ στη γεωµετρία; 
2. Πως επιλύουµε µια εξίσωση τρίτου βαθµού; 
3. Μελετάµε την απόδειξη του Καγιάµ για την γεωµετρική επίλυση της τριτοβάθµιας 

εξίσωσης. 
4. Στο βιβλίο του Ντενι Γκέτζ «το Θεώρηµα του Παπαγάλου» που είναι ένα µυθιστόρηµα 

για τα Μαθηµατικά στο 12 κεφ. σκιαγραφείται µε έναν πιο λογοτεχνικό τρόπο η 
προσωπικότητα του Οµάρ Καγιάµ. Προτείνουµε το βιβλίο για µελέτη. 

 
3η ώρα 

5. Ξαναθυµόµαστε την γεωµετρική λύση του Οµάρ Καγιάµ. 
6. Λύνουµε µε την παραπάνω µέθοδο το πρόβληµα 14.6 
7. Ενθαρρύνουµε τους µαθητές να δοκιµάσουν να λύσουν µόνοι τους τα υπόλοιπα 

προβλήµατα της διάλεξης. 
8. Κλείνουµε την εργασία ζητώντας από τους µαθητές να συνθέσουν ένα δικό τους 

Ρουµπαγιάτ. 
 

Γιώργος Κασαπίδης, µαθηµατικός στο 3ο λύκειο ∆ράµας 
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Λογοτεχνία Γ΄ λυκείου (γενική παιδεία), µάθηµα αλλού και αλλιώς 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Πώς µία αρκετά βαρετή για τους µαθητές ενότητα (εισαγωγή στη λογοτεχνία) αποκτά 
άλλη διάσταση;  
Γνωστικό αντικείµενο: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ ΓΕΛ  
∆ιδακτική ενότητα: Εισαγωγή στη µεταπολεµική και σύγχρονη ποίηση σελ.7-13. 
∆ιδακτικές ώρες: 3 (2 στην τάξη , 1 στη βιβλιοθήκη που διαθέτει 2 η/υ). 
Καθηγήτρια: Σουλτάνη Παρασκευή 
Υλικό και µέσα διδασκαλίας:  α. βιβλίο µαθητή 

β. βιβλία της βιβλιοθήκης  
γ. επεξεργαστής κειµένου 
δ. παραδοσιακοί σηµειωτικοί πόροι 
ε. 2 η/υ της βιβλιοθήκης 
στ. βιντεοπροβολέας στην αίθουσα 

Προϋποθέσεις: Οι µαθητές γνωρίζουν τη χρήση η/υ, ο/η καθηγητής/τρια-υπεύθυνος/η της 
βιβλιοθήκης συνεργάζεται µε το/τη φιλόλογο και βοηθά τους µαθητές κατά τη διάρκεια της 2ης 
ώρας. 
∆ιδακτικοί  στόχοι: γνωστικοί 

α. ουσιαστική εξοικείωση µε τη βιβλιοθήκη και συνειδητοποίηση ότι η είναι χώρος όχι 
µόνο αναψυχής αλλά και γνώσης 

β. απόκτηση γνώσης  µε τη διερευνητική µέθοδο διδασκαλίας 
γ. επισήµανση της σηµασίας του ίδιου του βιβλίου ως πηγής έρευνας 
δ. σύνθεση προφορικών και γραπτών κειµένων (γλωσσικές δεξιότητες) 
και δυνατότητα προσέγγισης – σχολιασµού – ανάλυσης – περιγραφής και κριτικής 

παρουσίασης λογοτεχνικών έργων 
παιδαγωγικοί 

α. ανάπτυξη συνεργατικού, οµαδοσυνεργατικού πνεύµατος και κοινωνικοποίησης 
β. κινητοποίηση ενδιαφέροντος και φαντασίας, βιωµατική και συγκινησιακή επαφή µε τη 

λογοτεχνία και ευαισθητοποίηση γι’ αυτή 
χρήσης ΤΠΕ 

α. εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες και αξιοποίησή τους για µαθησιακούς σκοπούς 
β. αποµάκρυνση απ’ τη λογική του ενός εγχειριδίου-αυθεντίας 

Μέθοδος διδασκαλίας: - βιωµατική 
- ανακαλυπτική 
- οµαδοσυνεργατική  

Πορεία διδασκαλίας 
1η ώρα (στην τάξη) 

Ιστορικό και λογοτεχνικό πλαίσιο µεσοπολέµου και µεταπολεµικά 
Παρουσιάζεται το βιβλίο, γίνεται διαχωρισµός των µεταπολεµικών ποιητών σε α΄ και β΄ 
µεταπολεµική γενιά Ορίζεται το θέµα που θα απασχολήσει το τµήµα και καλούνται οι µαθητές 
να χωριστούν σε 5 οµάδες. Τους µοιράζονται τα φύλλα  
2η ώρα (στη βιβλιοθήκη) 

Στη βιβλιοθήκη οι µαθητές , µετά από σύντοµη ξενάγηση θα εργαστούν κατά οµάδες 
αναζητώντας στα  ράφια της στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στη συµπλήρωση των φύλλων 
εργασίας τους. 
3η ώρα (στην τάξη) 

Στην τάξη κάθε οµάδα ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της έρευνάς - αναζήτησης, ενώ οι 
άλλες οµάδες στο φύλλο εργασίας της οµάδας που κάνει τις ανακοινώσεις (και που τους έχει 
µοιραστεί άδειο) σηµειώνει ερωτήσεις προβληµατισµούς που τυχόν γεννιούνται κατά την 
παρουσίαση.  
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Ακολουθεί συζήτηση σχετική µε την έρευνα και εξάγονται συµπεράσµατα Τέλος, 
µοιράζεται στους µαθητές εργασία –προέκταση του θέµατος για το σπίτι. ή την ώρα του 
µαθήµατος των η/υ (για ορισµένους).  
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1Ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μέλη οµάδας:………………………………………………………………………… 

Κατά την επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του σχολείου σας αναζητήστε έργα των: 
Αλεξάνδρου, Αναγνωστάκη, Κλείτου Κύρου, Τ. Λειβαδείτη, Πατρίκιου, Παυλόπουλου, και 
κάνετε τις εξής εργασίες: 

1. Βρείτε και καταγράψτε τις ποιητικές συλλογές των παραπάνω ποιητών. 
2. Σε ποια δεκαετία γράφονται; 
3. Καταγράψτε τον τίτλο τους  φυλλοµετρήστε, και διαβάστε κάποια από τα ποιήµατα,. 
4. Επηρεάζονται από τα συγχρονικά τους γεγονότα; 
5. Πώς κρίνετε τον τίτλο του έργου τους (αποπνέει αισιοδοξία, απαισιοδοξία  ή κάτι άλλο); 
6. Βρήκατε έργα όλων των ποιητών που σας ζητήθηκαν;  

 
2Ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κατά την επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του σχολείου σας, αναζητήστε έργα των 
Κωσταβάρα , Χριστοδούλου, Βακαλό, Κακναβάτου, Όλγας Βότση, Γ. Κότσιρα και κάνετε 
τις εξής εργασίες: 

1. Βρείτε και καταγράψτε τις ποιητικές συλλογές των παραπάνω ποιητών. 
2. Σε ποια δεκαετία γράφονται; 
3. Καταγράψτε τον τίτλο τους φυλλοµετρήστε, και διαβάστε κάποια από τα ποιήµατα,. 
4. Επηρεάζονται από τα συγχρονικά τους γεγονότα; 
5. Πώς κρίνετε τον τίτλο του έργου τους (αποπνέει αισιοδοξία, απαισιοδοξία  ή κάτι άλλο); 
6. Βρήκατε έργα όλων των ποιητών που σας ζητήθηκαν;  

 
3Ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μέλη οµάδας:………………………………………………………………………… 

Αφού επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη του σχολείου σας, αναζητήστε έργα των Αγγελάκη-
Ρουκ, ∆ηµουλά, Ασλάνογλου, Μ. Ελευθερίου, Λυκιαρδόπουλο, Χριστιανόπουλο και κάνετε 
τις εξής εργασίες: 

1. Βρείτε και καταγράψτε τις ποιητικές συλλογές που βρήκατε των παραπάνω ποιητών. 
2. Σε ποια δεκαετία γράφονται; 
3. Καταγράψτε τον τίτλο τους φυλλοµετρήστε, και διαβάστε κάποια από τα ποιήµατα,. 
4. Επηρεάζονται από τα συγχρονικά τους γεγονότα; 
5. Πώς κρίνετε τον τίτλο του έργου τους (αποπνέει αισιοδοξία, απαισιοδοξία  ή κάτι άλλο); 
6. Βρήκατε έργα όλων των ποιητών που σας ζητήθηκαν;  

 
 4Ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μέλη οµάδας:………………………………………………………………………… 

Αφού επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη του σχολείου σας, αναζητήστε έργα των Καρούζο, 
Σινόπουλο, Στεργιόπουλο και κάνετε τις εξής εργασίες: 

1. Βρείτε και καταγράψτε τις ποιητικές συλλογές των παραπάνω ποιητών. 
2. Σε ποια δεκαετία γράφονται; 
3. Καταγράψτε τον τίτλο τους φυλλοµετρήστε, και διαβάστε κάποια από τα ποιήµατα,. 
4. Επηρεάζονται από τα συγχρονικά τους γεγονότα; 
5. Πώς κρίνετε τον τίτλο του έργου τους (αποπνέει αισιοδοξία, απαισιοδοξία ή κάτι άλλο); 
6. Βρήκατε έργα όλων των ποιητών που σας ζητήθηκαν;  
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5Ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μέλη οµάδας:………………………………………………………………………… 

Αφού επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη του σχολείου σας, αναζητήστε έργα σύγχρονων 
ποιητών της γενιάς του ΄70 και κάνετε τις εξής εργασίες: 

1. Βρείτε και καταγράψτε τις ποιητικές συλλογές των παραπάνω ποιητών. 
2. Σε ποια δεκαετία γράφονται; 
3. Καταγράψτε τον τίτλο τους φυλλοµετρήστε, και διαβάστε κάποια από τα ποιήµατα,. 
4. Επηρεάζονται από τα συγχρονικά τους γεγονότα; 
5. Πώς κρίνετε τον τίτλο του έργου τους (αποπνέει αισιοδοξία, απαισιοδοξία  ή κάτι άλλο); 
6. Βρήκατε έργα όλων των ποιητών που σας ζητήθηκαν;  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΦΥΛΛΟ, επιλέξτε µία από τις τρεις εργασίες. 
(µοιράζεται στο τέλος της παρουσίασης και είναι εργασία για την επόµενη διδακτική ώρα) 

α) Γράψτε ένα κείµενο 250 λέξεων µε τις εντυπώσεις σας από τη δράση των οµάδων της 
τάξης σας  στο συγκεκριµένο θέµα και αναρτήστε το στην ιστοσελίδα του σχολείου σας. 

β) Επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη, επιλέξτε ένα από τα ποιήµατα που διαβάσατε και φέρτε 
το στην τάξη, ή αναζητήστε ένα µελοποιηµένο ποίηµα όποιου µεταπολεµικού ποιητή θέλετε και 
βρείτε την ιστορία του και παρουσιάστε τη στην τάξη. 

γ) Γράψτε ένα δικό σας ποίηµα ενδεχοµένως επηρεασµένοι από όσα διαβάσατε κατά την 
εργασία σας στη βιβλιοθήκη 
 
Αξιολόγηση  

Η θεωρία και η πράξη πολλές φορές απέχουν. Το συγκεκριµένο project έχει 
πραγµατοποιηθεί στην βιβλιοθήκη του3ου ΓΕΛ τη σχ. χρονιά 2010-11 µε τα τµήµατα Γ1 (η 
ποίηση) και Γ3 (η λογοτεχνία). 

Το ενδιαφέρον του πονήµατος, στην ουσία, µπορεί να το κρίνει µόνο η τάξη και 
διαφορετική τάξη αποφαίνεται διαφορετικά. Κύρια επιδίωξή µου ήταν η προσέγγιση του 
αντικειµένου από πιο σύγχρονους δρόµους, µε διαφορετικές µεθόδους . Προσπάθησα να µην 
περιορίσω την αυτενέργεια των µαθητών όσον αφορά την οργάνωση της οµάδας (µέλη και 
ανάθεση ρόλων)  

Είµαι απολύτως σίγουρη ότι µε τη συγκεκριµένη εργασία δύο διδακτικές ώρες στη 
βιβλιοθήκη θα είχε καλύτερα αποτελέσµατα, καθώς οι οµάδες θα εργάζονταν χωρίς πίεση 
χρόνου. Γι’ αυτή την ενότητα ενδεχοµένως είναι πολυτέλεια οι τέσσερεις ώρες, αλλά στη 
Λογοτεχνία της Γ΄ γενικής δεν έχουµε πίεση ύλης. Απεναντίας, αναζητούµε τρόπους να 
κινητοποιήσουµε το ενδιαφέρον των κουρασµένων µας µαθητών. Αν πραγµατικά αναζητούµε 
ουσιαστική αλλαγή και νέους γραµµατισµούς οφείλουµε να δούµε το θέµα συνολικά και όχι 
αποσπασµατικά . 

Οι µαθητές αντέδρασαν µε µεγάλη διάθεση και ενθουσιασµό , ο «άλλος τρόπος και ο 
άλλος τόπος» είχε ευεργετική επίδραση στην ψυχολογία των περισσοτέρων µαθητών της Γ΄ 
τάξης, που µετά το τέλος της τρίτης ώρας ζητούσαν επίµονα και πιεστικά  να επαναληφθεί αυτός 
ο τρόπος εργασίας. Οι µαθητές δήλωναν ότι τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν από πιο 
κοντά Έλληνες πεζογράφους και ποιητές. 

Η βιβλιοθήκη λειτούργησε ως ολάνθιστος κήπος, όπου οι µαθητές, αφού επισκέφτηκαν, 
αφού τρύγησαν τους χυµούς που τους πρόσφεραν, επέστρεψαν µόνοι τους για να διαλέξουν 
όσους ανθούς τους µάγεψαν.  

Τι οµορφότερο για ένα σχολείο να διαθέτει τέτοιους χώρους που κάνουν τους µαθητές 
τους να µαθαίνουν µε ευχάριστο τρόπο;   
 

Σουλτάνη Παρασκευή, φιλόλογος στο 3ο λύκειο ∆ράµας 
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Αστρονοµία, επιλεγόµενο β΄ λυκείου, ενότητα «Γαλαξίες» 
 

Αποφάσισα να αξιοποιήσω το χώρο της βιβλιοθήκης για το µάθηµα της αστρονοµίας για 
πολλούς λόγους. Ο πρώτος για ν’ αλλάξουµε περιβάλλον. Οι τάξεις είναι ψυχρές. Η βιβλιοθήκη 
είναι χώρος διακίνησης γνώσης και, µόνο µε την ύπαρξη βιβλίων γύρω γύρω υποβάλλει από 
µόνος του τα παιδιά. Έπειτα, ήθελα να σπάσω το µετωπικό µάθηµα, άλλωστε το µάθηµα της 
αστρονοµίας προσφέρεται. Στη δηµιουργία µιας διαφορετικής, ελκυστικής  ατµόσφαιρας 
συντέλεσε και η υποβλητική µουσική σχετική µε το µάθηµα, σε χαµηλή ένταση (Ζαν Μισέλ 
Ζαρ, Βαγγέλης Παπαθανασίου). 

Η συγκεκριµένη ενότητα («Γαλαξίες») απαιτεί περιήγηση στους σχετικούς χάρτες. 
Καταφέραµε να φτιάξουµε µια κυκλική σύνθεση όπου καθίσαµε όλοι γύρω από δυο µεγάλα 
τραπέζια (γύρω στα 16 άτοµα), απλώσαµε τους χάρτες στα τραπέζια ώστε οι µαθητές να 
συµµετέχουν όλοι ενεργά βλέποντας µέσα.   
 
 ∆εν αξιοποιήσαµε το υλικό της βιβλιοθήκης, δεν ψάξαµε δηλαδή τα βιβλία, αλλά κι 
αυτές οι πολύ µικρές και απλές αλλαγές ήταν πολύ αποδοτικές. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν 
ανέλπιστα θετικά, είχαν συµµετοχή που δεν την είχα στην τάξη, ρωτούσαν, έψαχναν, έδιναν 
ιδέες. Συµµετείχαν και παιδιά που συνήθως αδιαφορούν. Την επόµενη φορά παρακαλούσαν να 
ξαναπάµε στη βιβλιοθήκη. Το πιο ωραίο όµως ήταν η συµµετοχή µαθητών εκτός τάξης, που 
σταµάτησαν αυτό που διάβαζαν, άκουγαν το µάθηµα και συµµετείχαν!  

Η εµπειρία αυτή δεν ήταν µόνο για τα παιδιά πιο ευχάριστη, ελκυστική κι αποδοτική 
αλλά και για µένα τον ίδιο. 

 
Γιώργος Χουρδάς, µαθηµατικός στο 3ο λύκειο ∆ράµας 
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Έκθεση γ΄ Λυκείου στη σχολική βιβλιοθήκη: προετοιµασία θέµατος πανελλαδικών  
 
Σκοπός αυτού του κειµένου είναι να δείξει ότι η χρήση των σχολικών βιβλιοθηκών 

µπορεί να συνεισφέρει αποτελεσµατικά και στην προετοιµασία των µαθητών της Γ΄ Λυκείου για 
τον Πανελλαδικό ∆ιαγωνισµό, δηλαδή να χτυπήσει στην καρδιά µιας διαδικασίας που δεν έχει 
καρδιά και να αµφισβητήσει την κυρίαρχη ιδεολογία, που δεν οδηγεί – όπως διατείνεται – στην 
επιτυχία, που απαξιώνει κάθε παιδαγωγική διαδικασία και κάθε µαθητική αυτενέργεια, που 
θέλει τον µαθητή παθητικό κουφιοκεφαλάκη να δέχεται «αυτά που θέλουν» – τάχα – οι 
εξετάσεις. 

 
Πριν περάσω στην περιγραφή του θέµατός, πρέπει να τονίσω ότι οι µαθητές ήταν 

εξοικειωµένοι µε τη σχολική βιβλιοθήκη και το ρόλο της, επειδή συχνά-πυκνά κάναµε εκεί τα 
µαθήµατά µας. Αυτό έδινε την ευκαιρία για σύντοµες κουβέντες, που γινόταν τακτικά, και έτσι 
τα παιδιά δεν είχαν καµία αµηχανία να κινηθούν και να φερθούν µε τον τρόπο που ταιριάζει σ’ 
ένα χώρο γνώσης. 

 
Μία από τις θεµατικές ενότητες που προβλέπεται να απασχολήσουν τη διδασκαλία στο 

µάθηµα της Έκθεσης Γ΄ Λυκείου σχετίζεται µε τη µητρότητα και τις σχέσεις των δύο φύλων. Η 
ενότητα αυτή διδάχτηκε για δύο συνεχόµενα χρόνια στη σχολική βιβλιοθήκη. Αρκούν 3 – 4 
ώρες για την κάλυψη του θέµατος, χωρίς να υπολογίζεται πιθανή γραπτή εξάσκηση. Να 
σηµειώσω ότι σ’ όλη τη διάρκεια της δουλειάς που περιγράφεται στη συνέχεια οι συζητήσεις 
ήταν διαρκείς και µεταξύ των µαθητών και το κλίµα χαλαρό και οικείο. 

 
Πρώτο βήµα. Οι µαθητές καλούνται να σηκωθούν και να βρουν στα ράφια βιβλία που 

σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το θέµα. ∆ε χρειάζεται καµία άλλη οδηγία. Έτσι, σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα (10 – 15 λεπτών) οι µαθητές ψάχνουν και περιεργάζονται βιβλία και 
εντοπίζουν ορισµένα. Καταλαβαίνουµε ότι και αυτή η διαδικασία είναι µάθηση και κριτική 
εξάσκηση στον εντοπισµό του αναγκαίου και απαραίτητου υλικού. Ενδεικτικά έχουµε τα 
παρακάτω βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του 3ου Λυκείου ∆ράµας: 
1. Θόδωρος Καρζής, Η γυναίκα στην αρχαιότητα. Προϊστορία, ανατολικοί πολιτισµοί, Ελλάδα, 

Ρώµη, Φιλιππότη, 1997 
2. Claude Mosse, Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα, Παπαδήµας, 2002 
3. Aldo Carotenuto, Η ψυχή της γυναίκας, Ίταµος, 2008 
4. Alejandra Vallejo-Nagara, Τα καθηµερινά προβλήµατα µιας µητέρας, Ενάλιος, 2002 
5. Meg Gulanick, Μαιευτική και γυναικολογική νοσηλευτική φροντίδα, Έλλην, 2003 
6. Gillian Clarck, Οι γυναίκες στην όψιµη αρχαιότητα, Αθήνα: Παπαδήµας 
7. Λιλή Ζωγράφου, Από τη Μήδεια στη Σταχτοπούτα, Η ιστορία του φαλλού, Αλεξάνδρεια, 

1998 
8. Νάταλι Μπαρτλ, Η Αφροδίτη µε τζην. Κορίτσια στην εφηβεία και οι µητέρες τους 

κουβεντιάζουν για την αγάπη και το σεξ, Θυµάρι, 2002 
9. Μάρτιν Ρίτσαρντς, Η βρεφική ηλικία. Ο κόσµος του νεογέννητου, Ψυχογιός, 1982 
10. Sylvia Schneider, Το κορίτσι στην εφηβεία. Όλα όσα θέλουν να ξέρουν τα κορίτσια για το 

σώµα, την ψυχή, τη σεξουαλικότητα, τις σχέσεις, Πατάκη, 1999 
11. Alice Rubenstein, Karen Zager, Όλη η αλήθεια για τις έφηβες. Ειδικοί απαντούν σε 

ερωτήµατα γονέων, Σαββάλας, 2003 
12. Ελεν Ντόυτς, Τα Χρόνια της Εφηβείας Η ∆ιαµόρφωση των Οµάδων, Γλάρος 
13. Φρίντριχ Ένγκελς, Η καταγωγή της οικογένειας, της ατοµικής ιδιοκτησίας και του κράτους, 

Θεµέλιο, 1995 
14. Sylvain Mimoun, Rica Étienne, Εφηβεία, έρωτας και σεξουαλικότητα (2 τόµοι) Σαββάλας, 

2002 



επιµορφωτικό υλικό από τις συναντήσεις του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας 

73 

15. Κωνσταντίνος Κορώσης, Έφηβοι και οικογένεια. Πως βλέπουν την οικογένεια οι µαθητές 
της Β και Γ τάξης λυκείου: Κοινωνιολογική εµπειρική µελέτη, Gutenberg, 1997 

16. Μάρω Παντελίδου, Γυναίκες και πολιτική. Η πολιτική φυσιογνωµία των Ελληνίδων, 1992 
 
Αν έγινα σχολαστικός και παράθεσα τους τίτλους (µε βάση τις δικές µου σηµειώσεις), το 

έκανα για να φανεί ότι, εκτός από την προετοιµασία για τη θεµατική του µαθήµατος, οι µαθητές 
έρχονται σε επαφή µε έγκυρες πηγές γνώσης σχετικά µε θέµατα για τα οποία λύνουν τις απορίες 
τους συνήθως από την πορνογραφία ή τις επιπόλαιες συζητήσεις.  

 
∆εύτερο βήµα. Την πρώτη χρονιά ζήτησα από τους µαθητές να χωρίσουν τα βιβλία σε 

τρεις κατηγορίες. Ακολούθως εξήγησαν το σκεπτικό και τα κριτήριά τους και παρουσίασαν τις 
τρεις επιµέρους ενότητες που δηµιουργήθηκαν: α) ιστορική προσέγγιση, β) εφηβεία, γ) 
µητρότητα. Οι µαθητές δούλεψαν σε τρεις οµάδες, κάθε µία γύρω από ένα διπλό τραπέζι της 
βιβλιοθήκης. Αν και κρατήσαµε τα βιβλία σε µία άκρη για να επανέρθουµε στην επεξεργασία 
τους, δεν έγινε καθώς οι πλησίαζαν οι µέρες του Πάσχα, οι απόντες αυξάνονταν και η διάθεση 
για δουλεία επισκιαζόταν από την αντίστροφη µέτρηση. 

Τη δεύτερη χρονιά φρόντισα το συγκεκριµένο µάθηµα να γίνει νωρίς, ζήτησα από τους 
µαθητές να περιεργαστούν, ο καθένας µόνος του, όσο περισσότερα βιβλία µπορούσε και να 
κρατά σηµειώσεις από σηµεία που τον ενδιέφεραν. Άλλοι δούλεψαν προσχηµατικά, άλλοι 
«κόλλησαν» σ’ ένα βιβλίο και κάποιοι ακολούθησαν πιστά την οδηγία. Αν και αφιερώσαµε 
συνολικά τρεις ώρες, δεν είχα τη συναίσθηση ότι έγινε κάτι πετυχηµένο.  

 
Μέχρι το τέλος, όταν τους ζήτησα να αξιολογήσουν τους διάφορους τρόπους µαθήµατος 

που εφαρµόσαµε όλη τη χρονιά. Κριτήριο ήταν η αποτελεσµατικότητα, δηλαδή πόσο ένιωσαν 
ότι ωφελήθηκαν στην προσπάθειά τους για τις πανελλαδικές. Με αξιολόγηση κάθε περίπτωσης 
από το ένα (1) ως το πέντε (5) οι τιµές που έδωσαν αθροιστικά είκοσι τρεις (23) µαθητές ήταν:  

 
α) τυποποιηµένο – παραδοσιακό µάθηµα, µετωπική διδασκαλία    63 
β) χρήση νέων τεχνολογιών, ανάδειξη της πολυτροπικότητας    70 
γ) συζήτηση µε τρίτο πρόσωπο, αξιοποίηση αθλητικών εµπειριών    66 
δ) βιωµατικός τρόπος – διάλογος,  αφετηρία οι προσωπικές εµπειρίες των µαθητών 74 
ε) αξιοποίηση της βιβλιοθήκης, όπως περιγράφτηκε      81 
 

Στις ανοιχτές ερωτήσεις, αρκετοί επεσήµαναν στα θετικά του µαθήµατος τη χρήση της 
βιβλιοθήκης και ως χώρου πιο ανθρώπινου και φιλικού, ενώ ορισµένοι έκριναν ότι έπρεπε να 
αξιοποιούνται περισσότερο τα βιβλία της. 

 
 

Βασίλης Συµεωνίδης, φιλόλογος στο 3ο λύκειο ∆ράµας 
 
υγ. ξέρω ότι µία ένσταση είναι ότι τα παραπάνω δεν µπορεί να γίνουν σ’ όλα τα 

µαθήµατα. Ας ανοίξουµε όµως τα χαρτιά µας και ας παραδεχτούµε ότι µπορεί να γίνουν 
παρόµοια, αν η ανασφάλειά µας δεν µας κρατά οχυρωµένους πίσω από την έδρα σα χαράκωµα 
απέναντι στους µαθητές. Ή, αν πάψουµε να είµαστε οι σταυρωµένοι της σχολικής αίθουσας µε 
το ένα χέρι στην έδρα και µε το άλλο στον πίνακα. 
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Εντυπώσεις µαθητών 
 

Ακολουθούν ενδεικτικές εντυπώσεις µαθητών από σχολεία της ∆ράµας που αφορούν την 
εµπειρία τους από τη βιβλιοθήκη. Η συγκέντρωση του υλικού (πολύ περισσότερου από αυτό που 
ακολουθεί) έγινε από τις συναδέρφους Έλσα Ελευθεριάδου και Αντωνία Πασχαλίδου. 

 
1ο λύκειο για το µάθηµα της Ιστορίας Α΄ λυκείου: 
 
«Κατά τη γνώµη µου το µάθηµα στη βιβλιοθήκη είναι πιο δηµιουργικό…  Έχουµε 

πρόσβαση σε ακουστικό και οπτικό υλικό µέσω του διαδικτύου. Οι µαθητές ενδιαφέρονται 
περισσότερο για το µάθηµα, δε βαριούνται, δηλ. συµµετέχουν την ώρα του µαθήµατος». 

 
Για εµάς τους µαθητές είναι η µόνη διέξοδος από το απρόσωπο και µονότονο µάθηµα 

που γίνεται στην τάξη. Στη βιβλιοθήκη το µάθηµα είναι διαδραστικό, άµεσο και πολύ 
ενδιαφέρον.  Η συµµετοχή των µαθητών είναι σαφώς µεγαλύτερη και είναι παράλογο σε µια 
εποχή καινούργιου συστήµατος εκπαίδευσης να βάζουν λουκέτο στη µόνη πηγή ψυχαγωγίας και 
ταυτόχρονα εκπαίδευσης µας. Η βιβλιοθήκη είναι το «ληµέρι» όλων των µαθητών…». 

 
« Το µάθηµα της Ιστορίας στη βιβλιοθήκη είναι πιο ευχάριστο και πιο πρωτότυπο». 
 
«Το µάθηµα στη βιβλιοθήκη είναι κάτι το ξεχωριστό.  Γίνεται πιο ενδιαφέρον, 

πρωτότυπο και σύγχρονο.  Έχουµε στη διάθεση µας απεριόριστο υλικό και πρόσβαση στο 
διαδίκτυο». 

 
«Το µάθηµα στη βιβλιοθήκη είναι πολύ καλύτερο από το µάθηµα στην τάξη. Όταν 

έχουµε µια απορία πάµε στα ράφια και βρίσκουµε το βιβλίο που χρειαζόµαστε... τα παιδιά δε 
βαριούνται». 

 
«Εµένα µου αρέσει πιο πολύ το µάθηµα στη βιβλιοθήκη γιατί το περιβάλλον είναι πιο 

ευχάριστο.  Μπορούµε να βρούµε καινούργια πράγµατα από τον υπολογιστή. Μέσα στην τάξη 
δε έχουµε τίποτα ενώ στη βιβλιοθήκη υπάρχουν γύρω µας πολλά και ενδιαφέροντα βιβλία, στα 
οποία µπορούµε να βρούµε πολλές πληροφορίες». 

 
«Το µάθηµα στη βιβλιοθήκη είναι απίθανο.  Το παραδοσιακό µάθηµα είναι πολύ βαρετό 

και οι πιο πολλοί µαθητές βαριούνται. Στα µαθήµατα στη βιβλιοθήκη έχω παρατηρήσει ότι όλοι 
οι µαθητές είµαστε ενεργοί και δε βαριόµαστε. Το µάθηµα γίνεται παιχνίδι». 

 
3ο γυµνάσιο ∆ράµας: 
 
«Μου πρόσφερε ηρεµία και βοήθεια µε τα ωραία της βιβλία. Επίσης µπορούσα να 

διαβάζω τα µαθήµατά µου. Είχα βοήθεια και από το Internet». 
 
«Στη βιβλιοθήκη µπορούσα να κάνω επανάληψη, να κάνω εργασίες µε τον υπολογιστή. 

Μπορούσα επίσης να διαβάζω κάποια βιβλία χωρίς να τα δανειστώ». 
 
«Πέρυσι, όταν πήγα για πρώτη φορά στη βιβλιοθήκη, ένιωσα πολύ ωραία καθώς ήταν η 

πρώτη φορά για µένα που είχα βιβλιοθήκη στο σχολείο µου. Κατά τη γνώµη µου είναι πολύ 
όµορφο να νιώθεις ότι οποιαδήποτε στιγµή µπορείς να βρεις κάποιες πληροφορίες που 
χρειάζεσαι και ταυτόχρονα να διασκεδάζεις και πολύ». 
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«Η βιβλιοθήκη µας είναι ο χώρος που ψυχαγωγούµαστε αλλά και µαθαίνουµε 
ταυτόχρονα. Η ωραιότερη εµπειρία το να δανείζεσαι βιβλία και να εµπλουτίζεις τις γνώσεις σου. 
Χώρος που σκεφτόµαστε τα προβλήµατά µας, αλλά και εκεί όπου µαθαίνεις όλο και 
περισσότερα». 

 
«Η βιβλιοθήκη είναι, και ελπίζω να συνεχίσει να είναι, το αγαπηµένο µου µέρος του 

σχολείου. Εκεί µπορούσα να χαλαρώνω και να βυθίζοµαι στα βιβλία της και να αναζητώ και 
άλλα βιβλία. Η βιβλιοθήκη µου γέµισε την καρδιά µε την επιθυµία να αρχίσω το διάβασµα. 
Μπαίνοντας ένιωθα µια φρεσκάδα και καθαριότητα χαιρετώντας τη βιβλιοθηκάριο και ζητώντας 
της συµβουλές. Σας παρακαλώ, µη µου στερήσετε τη µοναδική µου αγάπη σ’ αυτό το σχολείο». 

 
«Όταν πήγα πρώτη φορά στη βιβλιοθήκη µου άρεσε πολύ, γιατί η γλώσσα µου 

«λυνόταν» πιο καλά, γιατί δεν µπορούσα να διαβάσω και γι’ αυτό µου άρεσε να πηγαίνω στη 
βιβλιοθήκη». 

 
«Η βιβλιοθήκη στο σχολείο µας ήταν πολύ σηµαντική. Πρόσφερε µια ήρεµη τοποθεσία 

που µπορούσες να κάτσεις να διαβάσεις. Εµένα µε «έσωσε» 3-4 φορές. Ήταν σηµαντική, γιατί 
πρόσφερε γνώση στα παιδιά. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που την έκλεισαν». 

 
Γυµνάσιο Νευροκοπίου: 
 
«Το µάθηµα στη βιβλιοθήκη µας βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβουµε το µάθηµα. Το 

ωραίο ήταν που δεν περιοριστήκαµε στο βιβλίο και µας εξοικείωσε µε τον τρόπο που θα 
δουλεύουµε στα επόµενα χρόνια». 

 
«Ήταν διασκεδαστικό, οργανωµένο και ευκολότερο απ’ ότι στην τάξη µε βιβλία και 

ασκήσεις». 
 
«Εµένα δεν µου φάνηκε σαν µάθηµα. Ήταν ένας χώρος πιο προσιτός προς τα παιδιά από 

ό,τι η τάξη. Επίσης ήταν ένας χώρος όπου έφτιαχνες λίγο πιο εύκολα µια πλακίτσα και ένιωθα 
πιο οικεία». 

 
«Ήταν πολύ πιο καλά, γιατί δεν είχε το κλίµα της τάξης. Το να µη µιλάω και να το 

βουλώνω και να κάθοµαι στη θέση µου. Από να είµαι όρθιος να ψάχνω, να µιλάω και να µάθω 
να ζητάω κάτι ευγενικά, ώστε να υπάρχει µια οµαδικότητα». 

 
 
Σηµείωµα µαθήτριας της γ΄ λυκείου του 3ου λυκείου ∆ράµας: 
 
Σαν χτες µου φαίνεται όταν µπήκα στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Όλα είχα µια τάξη και 

τα παιδιά φαινόντουσαν ότι χαιρόντουσαν που είχαν ένα χώρο όπου µπορούσαν να ξεφεύγουν 
µέσα στον κόσµο της λογοτεχνίας και όχι µόνο.  

Ο ρόλος της βιβλιοθήκης µέσα σ’ ένα σχολείο δε µπορεί παρά να είναι σηµαντικός. 
Κατευθυνόµαστε σε µια ψυχρή και µονότονη καθηµερινότητα συνεχόµενων διδακτικών ωρών, 
χωρίς να έχουµε τη δυνατότητα να αποδράσουµε σε κάτι άλλο. Αυτό το «κάτι άλλο» λοιπόν, σα 
µαθήτρια, πιστεύω πως για το χώρο κάθε σχολείου µπορεί να το προσφέρει η βιβλιοθήκη και οι 
ορίζοντές της. Πρόκειται για τον ψυχικό µας κόσµο. Πρόκειται για την πρωτοβουλία διεύρυνσης 
των γνώσεών µας. Για την οµαδική δουλειά που συνεισφέρουν οι µαθητές. Θέλουµε πίσω τη 
βιβλιοθήκη µας.  
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Μια µικρή εµπειρία και σύντοµη αποτίµηση 
  

Για τρεις περίπου µήνες   ήµουν υπεύθυνη της σχολικής βιβλιοθήκης του Ενιαίου 
Λυκείου Κ. Νευροκοπίου µε απόσπαση από το γυµνάσιο Προσοτσάνης. Η συγκεκριµένη 
βιβλιοθήκη εξυπηρετεί όλες τις σχολικές µονάδες της περιοχής αλλά και τους πολίτες της. 

Έχοντας σαν δεδοµένο ότι σχολική βιβλιοθήκη ανάµεσα στα άλλα σηµαίνει βιωµατική  
δράση, φιλαναγνωσία, κίνηση, ζωντάνια, παιδαγωγική και κοινωνική λειτουργία, ξεκινήσαµε 
την προσπάθειά µας. 
 

Α. ∆ράσεις στο  χώρο της βιβλιοθήκης 
 
1η δράση: Γνωρίζω τη βιβλιοθήκη και µαθαίνω πώς να µαθαίνω. 
 

Η δράση που περιγράφεται παρακάτω στηρίχτηκε σε υλικό ασκήσεων και παιχνιδιών που 
δηµιούργησε και εφάρµοσε πρώτα η συνάδερφος από την Ξάνθη Στεφανία Ματσούκα, πρώην, 
πλέον, υπεύθυνη της σχολικής βιβλιοθήκης στο γυµνάσιο Ερασµίου Ξάνθης. 

Εδώ διδακτικός στόχος ήταν τα παιδιά να εξοικειωθούν µε το χώρο της βιβλιοθήκης, να 
γνωρίσουν τα πληροφοριακά βιβλία και τη θέση τους στη βιβλιοθήκη, να µάθουν πώς να  
ψάξουν και πώς να επιλέξουν την κατάλληλη γι’ αυτούς πληροφορία και κυρίως να διώξουν τη 
βιβλιοφοβία. 
 
Πώς δουλέψαµε. 

• ∆ηµιουργήσαµε οµάδες µαθητών (Α΄ Γυµνασίου) και ορίσαµε συγκεκριµένες ώρες 
συναντήσεων. 

• Χρησιµοποιήσαµε ασκήσεις αλφαβητικής ταξινόµησης, ερωτηµατολόγια, παιχνίδια 
εξοικείωσης µε την αναζήτηση της πληροφορίας, φύλλα εργασίας για την ετυµολογική 
αναζήτηση λέξεων και τέλος αναζητήσαµε τρόπους αξιοποίησης του ηλεκτρονικού λεξικού. 

• Στο τέλος κάθε συνάντησης ακολουθούσε συζήτηση  µε τα παιδιά σχετικά µε τη χρήση ή 
τον τρόπο χρήσης των φορέων της πληροφορίας π.χ. µπήκε το ερώτηµα:  βιβλίο ή διαδίκτυο για 
την ανεύρεση της πληροφορίας και γιατί ;  
 
Το βίωµα. 

Τα παιδιά ένιωθαν χαλαρά, γιατί ήταν έξω από το τυπικό και αυστηρό κλίµα της τάξης 
(αλλαγή της εικόνας του σχολείου “δυνάστη”). 

Το κάθε παιδί αυτόνοµα έψαχνε το κοµµάτι της πληροφορίας που είχε αναλάβει και το 
κατέθετε στην οµάδα του, έτσι ώστε όλοι µαζί να ολοκληρώσουν την εργασία τους (αυτονοµία- 
οµαδικότητα). 

Η δράση είχε χαρακτήρα παιχνιδιού γι αυτό και δηµιουργούνταν µία ζεστή και 
χαρούµενη ατµόσφαιρα (το παιχνίδι φορέας γνώσης). 
 
2η δράση: Γνωρίζω τον δηµιουργό και το έργο του. 
 

Εδώ δουλέψαµε µε παιδιά της Β΄ Γυµνασίου και µε αφορµή το απόσπασµα από το 
διήγηµα “ Η Άννα του Κλήδονα” του καβαλιώτη συγγραφέα ∆ιαµαντή Αξιώτη, που βρίσκεται 
στο βιβλίο των κειµένων νεοελληνικής λογοτεχνίας β΄ γυµνασίου.  

Ο διδακτικός στόχος της δράσης αυτής ήταν η γνωριµία και κυρίως η επαφή των 
παιδιών τόσο µε το έργο του συγγραφέα όσο και µε τον ίδιο. 
 
Πώς δουλέψαµε. 
- ∆ουλέψαµε παράλληλα µε τη φιλόλογο της τάξης η οποία ανέλαβε το πολύ σηµαντικό κοµµάτι  
της διδασκαλίας και  της προετοιµασίας των µαθητών 
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(γνωστική - αισθητική λειτουργία). 
- Από τη βιβλιοθήκη χρησιµοποιήθηκαν βιβλία και υπολογιστές για την ανεύρεση υλικού και 
έγινε µια προσπάθεια οργάνωσης της συγκεκριµένης δράσης. 
 
Το βίωµα 
Οι µαθητές έρχονταν στη βιβλιοθήκη και ρωτούσαν διάφορα πράγµατα για τον συγγραφέα αλλά 
το εντυπωσιακό ήταν η αγωνία και  συνάµα η απορία  τους για το πώς ήταν δυνατόν να  έρθει   
ένας συγγραφέας  στο Νευροκόπι (!) και µάλιστα γι αυτούς!! 
(Η γνώση και ο πολιτισµός είναι προνόµιο και αγαθό που ανήκει σε όλους 
- κοινωνική διάσταση της δράσης). 
 
3η δράση: ∆ηµιουργία θεατρικής οµάδας. 
 
Σ’ αυτή  τη δραστηριότητα πήραν µέρος µαθητές από την Α΄ λυκείου. 
Στόχος: η επαφή µε το θεατρικό λόγο, η έκφραση συναισθηµάτων, η βίωση θεατρικού ρόλου, η 
αναζήτηση τρόπων έκφρασης, η ψυχαγωγία. 
 
Πώς δουλέψαµε. 
- ∆ηµιουργία οµάδας: Η προσέλευση των παιδιών ήταν τόσο άµεση και αυθόρµητη ώστε δεν 
υπήρξε καµιά δυσκολία για την οργάνωση της οµάδας. 
- Τόπος συνάντησης ήταν η βιβλιοθήκη σε συγκεκριµένες ώρες. 
- Στη συνέχεια, επειδή η επιθυµία να ετοιµάσουµε µια παράσταση ήταν έντονη απ’ όλα  τα 
παιδιά, προχωρήσαµε στην αναζήτηση θεατρικού έργου. Τα παιδιά έψαξαν και στη βιβλιοθήκη 
και στο διαδίκτυο διάφορα έργα και είπαν τις προτάσεις τους. 
- ∆ιαβάστηκαν κάποια έργα και κάποιες περιλήψεις για να αποφασίσουν τα παιδιά τι θα ήθελαν 
να παίξουν ή τι περισσότερο θα τους   ταίριαζε (επαφή µε θεατρικούς συγγραφείς και µε το 
θεατρικό λόγο). Έτσι  τα παιδιά γνώρισαν τον Γκόγκολ, είδαµε θεατρική παράσταση σε dvd , 
εντοπίσαµε τις δυσκολίες µιας τέτοιας προσπάθειας  και καταλήξαµε στο «Όνειρο καλοκαιρινής 
νύχτας» του Σαίξπηρ. 
- Ακολούθησε η διανοµή ρόλων και το σηµαντικό είναι ότι η διανοµή έγινε για τον καθένα µε 
συζήτηση, χαλαρή διάθεση και µε βάση τα χαρακτηριστικά του και τις δυνατότητές του 
(αποβολή της τάσης για αυτοπροβολή και ανταγωνισµό - στόχος η φράση του Κάρολου 
Kουν «κάνουµε θέατρο για την ψυχή µας»). 
 
Το βίωµα 
Συνειδητή και κυρίως χαρούµενη συµµετοχή των παιδιών στις πρόβες οι οποίες κάποιες φορές 
κράτησαν µέχρι νωρίς το απόγευµα. ∆ιασκεδάζαµε όλοι µαζί τις αδυναµίες έκφρασης και 
κίνησης. Η διάθεση των παιδιών ήταν τόσο µεγάλη που ανέλαβαν µόνα τους να επιλύσουν το 
πρόβληµα του χώρου, όταν σε  επόµενο στάδιο προετοιµασίας θα έπρεπε να συναντιόµαστε και 
εκτός σχολείου. Ήρθαν σε επαφή µε τον ∆ήµο και τακτοποίησαν το θέµα. 
 
4η δράση: Αφιέρωµα στον Ροδανό Καπετανέα (συγγραφέα και ποιητή της περιοχής). 
Στόχος σε αυτή τη δράση ήταν η ανάδειξη ενός συγγραφέα-ποιητή της τοπικής κοινωνίας ,αλλά 
και ενός ανθρώπου που αποτέλεσε µε τη δράση του σηµαντικό φορέα πολιτισµού.  
 
Πώς δουλέψαµε:  
Συγκέντρωση υλικού µε τη σύµφωνη γνώµη της οικογένειάς του, έρευνα και σχεδιασµός της  
δράσης µε τους εξής θεµατικούς άξονες: 
- η θεατρική γραφή του Ροδανού Καπετανέα και το θέατρο στη ∆ράµα (ερευνητική εργασία 
συναδέλφου), 
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- «ο παππούς µου», παρουσίαση της ζωής του µέσα από τα µάτια της εγγονής του, µαθήτριας Α΄ 
Λυκείου , 
- ανάγνωση ποιηµάτων του συγγραφέα και ποιητή από συναδέλφους και µαθητές –µέλη της 
θεατρικής οµάδας, 
- µουσική επένδυση από  συνάδελφο. 
Ωστόσο, αντικειµενικές συνθήκες (επέστρεψα στην τάξη) δεν ευνόησαν  την ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν. Παρόλα αυτά όµως, η ζύµωση µε το χώρο της 
βιβλιοθήκης, η διάθεση συµµετοχής σε δράσεις από µαθητές και εκπαιδευτικούς και κυρίως η 
αναζήτηση νέων µορφών έκφρασης στο χώρο του σχολείου, έγιναν πράξη στο µικρό αυτό 
χρονικό διάστηµα. 
 
 
Β. Η βιβλιοθήκη χώρος διδασκαλίας 
Στόχος: η ενεργητική και βιωµατική µάθηση µε την παράλληλη αξιοποίηση του υλικού της 
βιβλιοθήκης 
 
Πώς βίωσα σαν υπεύθυνη της βιβλιοθήκης  τη διδασκαλία µαθηµάτων  από συναδέλφους 
στο χώρο αυτό.  

Τα παιδιά, οργανωµένα σε οµάδες µε συγκεκριµένο πλαίσιο δράσης που δίνονταν από 
τον καθηγητή (ερωτηµατολόγια, βιβλιογραφία, χρήσιµες ιστοσελίδες),  έψαχναν τις απαντήσεις 
και µε άνεση, θα έλεγα εντυπωσιακή, κινούνταν στο χώρο της βιβλιοθήκης (άρση της 
βιβλιοφοβίας, αυτόνοµη δράση των µαθητών στη βιβλιοθήκη). 

Τo σηµαντικό είναι ότι οι µαθητές είχαν συνηθίσει σε τέτοιου είδους διδασκαλίες, καθώς 
µε τον ίδιο συνάδελφο την προηγούµενη χρονιά στο µάθηµα της λογοτεχνίας, είχαν 
δηµιουργήσει βιωµατικά τα δικά τους µαθησιακά αποτελέσµατα, αναρτώντας τα µάλιστα και 
στο διαδίκτυο. Το συγκινητικό είναι ότι τα  παιδιά δεν έµειναν µόνο στις εργασίες τους αλλά 
προχώρησαν στη σύνθεση δικών τους έργων και µε ενθουσιασµό µιλούσαν γι’ αυτή τους την 
εµπειρία ένα χρόνο µετά.  

Συνοψίζοντας, τα παιδιά κατά τη διάρκεια της διδακτικής δράσης στο χώρο της 
βιβλιοθήκης, έδιναν την εικόνα των «µικρών» - «µεγάλων» ερευνητών που µε πάθος αναζητούν 
τις απαντήσεις στα προβλήµατα που τους απασχολούν. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι πέρα από 
τη σοβαρότητα ανάληψης του ρόλους τους, υπήρχε η οµορφιά της εικόνας των παιδιών ανάµεσα 
σε βιβλία και υπολογιστές, παιδιών που γελούν, διασκεδάζουν δουλεύοντας και τοποθετούν το 
δάσκαλο στη θέση του συµπορευτή και όχι της αυθεντίας. Αυτό ήταν ξεκάθαρο από τον τρόπο 
µε τον οποίο απευθύνονταν στον καθηγητή τους. 

Αποτέλεσµα µιας τέτοιας σχέσης  είναι τα παιδιά να κατανοούν  την πολυπλοκότητα της 
αλήθειας αλλά και το µόχθο που απαιτείται για την ανεύρεσή της. Θα κλείσω αυτήν την 
κατάθεση της εµπειρίας µου, τονίζοντας ότι η διδακτική πράξη στηρίζονταν σε µια γνήσια και 
ισότιµη  παιδαγωγική σχέση, απαλλαγµένη από φαινόµενα προστατευτισµού ή οποιαδήποτε 
προσπάθεια απόκτησης της εύνοιας των µαθητών που ξεφεύγει από τους κανόνες µιας τέτοιας 
σχέσης. Θα µπορούσε κανείς να αντιτάξει πιο ισχυρή εικόνα από αυτή; 

 
∆ήµητρα Βαρλάµη, φιλόλογος στο γυµνάσιο Προσοτσάνης 



επιµορφωτικό υλικό από τις συναντήσεις του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας 

79 

Αθέατη πραγµατικότητα… 
 

Όταν πριν από έντεκα χρόνια διορίστηκα σε ένα γυµνάσιο της ∆ωδεκανήσου και 
ανέλαβα να οργανώσω µια σχολική γιορτή, µην έχοντας µαζί µου υλικό κατέφυγα στις πηγές της 
Σχολικής Βιβλιοθήκης  του Λυκείου της περιοχής. Εκτός από τις πηγές, εκεί συνάντησα µια 
παιδαγωγική ατµόσφαιρα, όταν οι ίδιοι οι µαθητές µε απίστευτη εξοικείωση µε το χώρο µε 
ξενάγησαν και µε οδήγησαν στα ράφια που µε ενδιέφεραν. 

Νεανικά πρόσωπα µε χαµόγελο, άλλοι να παίζουν σκάκι, άλλοι να βγάζουν φωτοτυπίες, 
άλλοι να ξεφυλλίζουν ή να ψάχνουν στα ράφια. Μια κυψέλη. Ο υπεύθυνος ήταν σε 
«διαβούλευση» για τα άρθρα του εντύπου που εξέδιδε η Βιβλιοθήκη.   

Όταν µετατέθηκα και υπηρέτησα στο αθλητικό σχολείο της ∆ράµας, στο χώρο της 
βιβλιοθήκης µε διαφάνειες από το φωτογραφικό άλµπουµ του Boissonas, µουσική υπόκρουση 
από  το θεατρικό έργο της Κάρµεν Ρουγγέρη και µε την καθοδήγηση και τη φιλοξενία του 
υπευθύνου ταξιδέψαµε νοερά µε τους µαθητές της πρώτης τάξης στα χνάρια του Οδυσσέα και 
των συντρόφων του κατά την επιστροφή τους στην Ιθάκη.   

Όταν αργότερα στο Γυµνάσιο του Κ. Νευροκοπίου λόγω ωραρίου και µετακίνησης 
έπρεπε να προετοιµάζοµαι στο σχολείο, στη Βιβλιοθήκη έβρισκα τις πιο πρόσφορες συνθήκες 
για µελέτη και οργάνωση του µαθήµατος. Στο διάλειµµα οι µαθητές µου αναζητούσαν άγνωστες 
λέξεις στα λεξικά και στα κενά µελετούσαµε δίπλα δίπλα . 

Στη Σχολική Βιβλιοθήκη του 1ου Λυκείου της ∆ράµας, που είναι πιο ενηµερωµένη λόγω 
και της ιστορικότητας του σχολείου αλλά και της προσπάθειας του υπευθύνου, πολλοί 
συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και «δια βίου µαθητές » βρήκαµε τις επιστηµονικές πηγές που 
χρειαστήκαµε για εργασίες, έρευνες ή µεταπτυχιακά, φοίτηση στα διδασκαλεία κ.λπ. – η 
πρόσβαση σε ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες δεν είναι εύκολα και κυρίως γρήγορα  προσιτή ακόµη 
και σήµερα µε τη βοήθεια της τεχνολογίας.  

Όταν επιµορφώθηκα για να αναλάβω µια σχολική βιβλιοθήκη, πέρα από τα τυπικά που 
ορίζει το θεσµικό πλαίσιο και τις ρητορείες γύρω από τους γενικούς στόχους διέκρινα ότι στο 
χώρο αυτό η κάθε σχολική κοινότητα µπορεί να γράφει τη δική της ιστορία και να διαµορφώνει 
τη σφραγίδα της στον τόπο και στο χρόνο. Το βιβλίο και ο χώρος όπου φιλοξενείται δεν µπορεί 
παρά να συµπυκνώνει και να ακτινοβολεί το νόηµα της παιδείας. 

Ως υπεύθυνη σχολικής βιβλιοθήκης για πέντε χρόνια είχα την επαγγελµατική ευτυχία να 
αλληλεπιδρώ δηµιουργικά µε τους µαθητές µέσα από ποικίλες δράσεις, να βλέπω να 
γκρεµίζονται οι τοίχοι της παραδοσιακής τάξης, να εκπληρώνεται η παιδαγωγική σχέση 
καθηγητή µαθητή, να εξαλείφονται τα εµπόδια που θέτει η αξιολόγηση του µαθητή, τα όρια που 
θέτει η επίδοσή του στα µαθήµατα. Μαθητές λιγότερο κοινωνικοί βρήκαν καταφύγιο στη 
βιβλιοθήκη, ανέπτυξαν µαζί µε άλλους δεξιότητες στη χρήση της τεχνολογίας, στην 
ηλεκτρονική ή απλή αναζήτηση πληροφοριών. Ακόµη, µαθητές που δεν έχουν την ελληνική ως 
µητρική στη βιβλιοθήκη βρήκαν χώρο έκφρασης µέσα από έντυπα και παρουσιάσεις που 
δηµιουργήσαµε ή από καλλιτεχνικούς διαγωνισµούς (ζωγραφική- διήγηµα!) ακόµη και µέσα 
από οµαδικά εκπαιδευτικά, επιτραπέζια παιχνίδια. 

Αυτά είναι ελάχιστα, απλά επεισόδια της καθηµερινής σχολικής ζωής. Μια περιήγηση σε 
ιστοσελίδες σχολικών βιβλιοθηκών σε όλη την Ελλάδα περιγράφει σε ένα βαθµό το έργο, την 
πρωτοτυπία, την ποικιλία, τον πλουραλισµό, την ιδιαιτερότητα, τη λογική και την ευαισθησία 
της µαθητικής ζωής.  

Αλλά αυτή ήταν µια πραγµατικότητα αθέατη. Όχι για τους πρωταγωνιστές, τους 
εκπαιδευτικούς και τους µαθητές. Εµείς τη ζήσαµε. Γευτήκαµε την ελπίδα και την αισιοδοξία 
για τις συνθήκες εργασίας και τις προοπτικές δηµιουργίας που εξασφαλίζει ο χώρος αυτός, ο 
πυρήνας του σχολείου. Είχαµε το αγαθό και αναγνωρίζουµε τη σπουδαιότητά του περισσότερο 
τώρα που το χάνουµε. 
Ήταν αθέατη η πραγµατικότητα για όσους µακριά από το σχολείο στη δική τους (αν)εικονική 
πραγµατικότητα σχεδιάζουν… προγραµµατίζουν… αποφασίζουν γι’ αυτό.  
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Στο όνοµα της οικονοµίας άραγε παραµένουν κλειστές οι βιβλιοθήκες; Μα είχαν 
µηδαµινό κόστος για το σχολείο. Στο όνοµα της οικονοµίας δεν δόθηκε ούτε µια επίσηµη 
ανακοίνωση γι’ αυτές; Τόσο ακριβό ήταν ένα e-mail που θα ενηµέρωνε υπηρεσιακά, υπεύθυνα 
τους διευθυντές εκπαίδευσης, διευθυντές των σχολικών µονάδων, καθηγητές, µαθητές (αυτό 
έπρεπε να προηγείται αλλά είναι στο τέλος για έµφαση ) για το περιουσιακό τους στοιχείο, τώρα 
που και τα βιβλία είναι δυσεύρετα και τα χρήµατα για να αγοράσουµε λιγοστά; Ανήκουν αυτά 
τα βιβλία και ο εξοπλισµός των βιβλιοθηκών στα δηµόσια σχολεία ναι ή όχι; Έχουµε πρόσβαση 
σε αυτά οργανωµένα όπως και πριν ναι ή όχι; Θα µείνουν ανεκµετάλλευτα, ενώ γίνονται 
σεµινάρια επιµόρφωσης για τις ερευνητικές εργασίες (projects); Και οι µαθητές θα 
αξιολογούνται σε εργασίες χωρίς στοιχειώδη πρόσβαση σε βιβλιογραφία; Και πώς θα 
παρακινούνται; Από τη ζοφερή πραγµατικότητα που ζουν καθηµερινά και που δηµιουργήσαµε 
εµείς για αυτούς;  

Ως εκπαιδευτικός που υπηρετώ τη δηµόσια εκπαίδευση θα ήθελα για τους µαθητές µου 
και τους συναδέρφους µου αυτό το χώρο ανοικτό και λειτουργικό, για να ζούµε τουλάχιστον για 
λίγες ώρες της µέρας τη δική µας πραγµατικότητα που αν και αθέατη είναι γεµάτη παράθυρα και 
φως.  
 

Ανδροµάχη Μιχαηλίδου, φιλόλογος στο γυµνάσιο Φωτολίβους 
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Εξοµολογήσεις ενός Έλληνα βιβλιοθηκάριου σχολικής βιβλιοθήκης 
Αυτό το κείµενο γράφτηκε από έναν γνωστό µου φιλόλογο, ο οποίος µετατράπηκε για τέσσερα 
χρόνια σε βιβλιοθηκάριο µιας σχολικής βιβλιοθήκης, κάπου στην ∆ράµα. Παίρνω την 
πρωτοβουλία να συγκολλήσω σε ενιαίο σώµα τα πιο ενδιαφέροντα από τα ηµέιλ που µου 
έστελνε και το παρουσιάζω: 

7 Οκτωβρίου 2007: η Μάχη µού έδειξε τα µυστικά της δουλειάς. Είχε προηγηθεί ένα 
δεκαήµερο σεµινάριο στην Θεσσαλονίκη, που –αλλοίµονο – δεν έµοιαζε στο παραµικρό µε το 
∆εκαήµερο τού Βοκκάκιου. Εκεί, στο ξενοδοχείο «Καψής», µάθαµε τα γενικά και βαρεθήκαµε 
οµαδικά. Εδώ, στο […] γυµνάσιο ∆ράµας, πρέπει να προσγειωθώ στα καθηµερινά. Ψάχνω τα 
βιβλία, γυροφέρνω στα ράφια· πρόκειται για µια καταπληκτική συλλογή, το ήξερα άλλωστε. Έχει 
και µια επιλογή από το ∆εκαήµερο! 

11 Νοεµβρίου: έχω κάποια σχέδια, όχι ιδιαίτερα πρωτότυπα: το µεγαλύτερο είναι να 
βγάλουµε εφηµερίδα µε τους µαθητές. Προπαγανδίζω στους συναδέλφους την ιδέα να κάνουν στην 
βιβλιοθήκη πρότυπα µαθήµατα, µε εργασιούλες των µαθητών, συνεργατική µάθηση και τα τοιαύτα. 
Εφηύρα τα «βιβλία- δολώµατα». Σε κάθε τραπέζι απλώνω 4- 5 βιβλία που νοµίζω πως θα 
ενδιαφέρουν. Σκίζει ο παγκόσµιος άτλας. 

∆εκέµβριος: Σκούρα τα πράµατα Μιχάλη µου. Ορισµένοι µαθητές νοµίζουν ότι η 
βιβλιοθήκη είναι ιντερνέτ καφέ και διαγκωνίζονται στους τρεις υπολογιστές (λειτουργούν οι δύο). 
Η εφηµερίδα προχωράει, αλλά όπως ξέρεις το επίπεδο σ’ αυτό το γυµνάσιο είναι πολύ χαµηλό. 
Λίγοι προθυµοποιούνται. Τα δολώµατα µερικές φορές χρησιµοποιούνται σαν φονικά όπλα, από 
τους νταήδες τού σχολείου. ∆ανεισµός γίνεται, δέχονται και δικές µου προτάσεις, αλλά κυρίως 
ακολουθούν το ένστικτό τους. Μια µαθήτρια πρώτης γυµνασίου δανείζεται Εγγονόπουλο και τον 
επιστρέφει λίγες µέρες µετά. «Κατάλαβες τίποτα;» της λέω, «κατάλαβα» µού λέει, «και να µην 
κατάλαβες δεν πειράζει, µπορεί και να µυρίστηκες», σκέφτοµαι. 

Ιανουάριος: ο Βρυζάκης έρχεται σε κάθε διάλειµµα. Οι συµµαθητές του τον λένε 
«µαστούρη», γιατί έχει ένα νυσταγµένο ύφος. Κολλάει απάνω µου (κυριολεκτικά τις περισσότερες 
φορές) και συζητάµε για τον Ολυµπιακό και την ∆όξα. Τελευταία εµφανίστηκε κι ένας άλλος, µε 
πολλά οικογενειακά προβλήµατα κι αυτός. Γράφει ιστορίες τρόµου, σκαρώνει τρεις- τέσσερις την 
µέρα. Οι άλλοι τον δουλεύουν και τού δανείζονται λεφτά. Τού είπα να µην δανείζει σε κανέναν και 
τού δάνεισα τα διηγήµατα τού Πόε. Έχουµε και καµιά δεκαριά σκακιστές, παρόντες στα 
περισσότερα διαλείµµατα. 

Φεβρουάριος: οι συνάδελφοι δεν ανταποκρίθηκαν ιδιαίτερα, µόνο στην τοπική Ιστορία 
έγινε αυτό το σχέδιο µε τις επί τόπου εργασίες. Της άρεσε της συναδέλφου, βάζω στοίχηµα ότι θα 
ξανάρθει και στο µέλλον. Βλέπεις έχουµε και καλούτσικη συλλογή από βιβλία τοπικής Ιστορίας. 

Μάρτιος: έρχονται συνάδελφοι για βιντεοπροβολές. ∆εν είναι αυτό που φανταζόµουν αλλά 
δεν πειράζει, φτάνει που ο χώρος ζωντανεύει δηµιουργικά. Ένας µόνο υπολογιστής διασώθηκε, 
κάποιος οργισµένος µαθητής κατέστρεψε τον δεύτερο. Τα Οργισµένα νιάτα τού Όσµπορν τα έχω; 

Ιούνιος: τα παιδιά µας προτιµούν πιο πολύ βιβλία για ζώα και φυτά, µάλλον γιατί 
διατηρούν ακόµα την παιδικότητά τους. Και λογοτεχνία φυσικά, για να καταλάβουν τα ανθρώπινα. 
Καντ και Χέγκελ δεν ακουµπάνε, όµως ήρθε ένας συνάδελφος και τους ξεσκόνισε τους 
φιλοσόφους. Εκδώσαµε την εφηµερίδα, κάναµε κι έκθεση βιβλίου, πήραµε και βιβλία τοπικής 
Ιστορίας από τον ∆ήµο. Αρέσουν πολύ η ιστορία της ∆ράµας σε κόµιξ και το βιβλίο για την ∆όξα. 

Να µην τα πολυλογώ, τέτοια και άλλα παρόµοια µού έγραφε από την βιβλιοθηκική 
µοναξιά του ο φίλος µου. Είναι περιττό να λέει κανείς τα αυτονόητα; ∆εν είναι. Οι σχολικές 
βιβλιοθήκες σήµερα είναι κλειστές ή υπολειτουργούν. Αν όµως ρωτήσει κανείς µαθαίνει ότι η 
βιβλιοθήκη τού Κολλεγίου Αθηνών λειτουργεί µε προσωπικό έντεκα (11) ατόµων. 

«Ο εργάτης ξέρει 300 λέξεις και το αφεντικό 1000, γι’ αυτό είναι αφεντικό», το λέει κι ο 
Ντάριο Φο. ∆ύο λύσεις υπάρχουν: α) αποδεχόµαστε ότι πάντα κάποιοι θα είναι αφεντικά, οπότε 
βιβλιοθήκες και άλλα πνευµατικά δαιµόνια τους ανήκουν β) ελπίζουµε πως κάποτε τα κορόιδα 
θα ξυπνήσουν. 

Ηρακλής Χατζηιωαννίδης, φιλόλογος Μουσικού Σχολείου ∆ράµας 
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∆ανειστικό σκέλος: µια σύντοµη αποτίµηση για τη νεότερη και παλαιότερη σχολική 
βιβλιοθήκη της πόλης 

 
Μέσα στο πολύπλευρο έργο της σχολικής βιβλιοθήκης, δεν παύει να κατέχει µεγάλο 

ρόλο και ο δανεισµός βιβλίων. Προσπαθώντας να προσεγγίσουµε ποσοτικά το θέµα, θα 
αναφερθούµε  ενδεικτικά στη βιβλιοθήκη του πιο παλιού σχολείου του νοµού µας, του 1ου 
Λυκείου, η οποία ιδρύθηκε όταν πρωτολειτούργησε ο θεσµός και στη βιβλιοθήκη του 3ου 
Λυκείου, που ανήκει στη «νεότερη γενιά» βιβλιοθηκών (λειτούργησε από τον Ιανουάριο του 
2010, χωρίς υποστηρικτικό λογισµικό και χωρίς επιµόρφωση). 

 
Πολύ ενδιαφέροντα είναι λοιπόν τα στοιχεία που διαθέτουµε από τη σχολική βιβλιοθήκη 

του 1ου λυκείου ∆ράµας: από το 2001 µέχρι το 2007, όσο διάστηµα δηλαδή λειτουργούσε το 
ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής και υπήρχε η γραφειοκρατική τελικά υποχρέωση να 
στέλνονται στατιστικά στοιχεία στο υπουργείο, η δανειστική κίνηση της σχολικής βιβλιοθήκης 
ήταν η εξής: 

 
Σύνολο βιβλίων που δάνεισε η σχολική βιβλιοθήκη: 4.523 
Από αυτά δανείστηκαν 3.300 βιβλία οι µαθητές, 1123 οι καθηγητές του γυµνασίου και 

του λυκείου, ενώ 200 βιβλία τα δανείστηκαν πρόσωπα εκτός σχολείου. Επίσης, άλλα τόσα 
πρέπει να υπολογίσουµε για περιοδικά και DVD που δεν καταχωρούνται στην ηλεκτρονική 
βάση. 

 
Στο 3ο λύκειο της ∆ράµας η βιβλιοθήκη ευτύχησε να λειτουργήσει µόνο µια σχολική 

χρονιά. Όπως, όµως, δείχνουν τα στοιχεία ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη για µαθητές και καθηγητές, 
από άποψη δανειστική. Μεταξύ λοιπόν Σεπτεµβρίου του 2010 και Ιουνίου του 2011 ο δανεισµός 
βιβλίων είχε την παρακάτω εικόνα: 

 
Σύνολο βιβλίων που δάνεισε η σχολική βιβλιοθήκη: 1.239 
Από αυτά δανείστηκαν 808 βιβλία οι µαθητές και 409 οι καθηγητές ενώ υπήρξαν και 22 

δανεισµοί σε τρίτους. 
 
Ανάλογη είναι η εικόνα και σε άλλες σχολικές βιβλιοθήκες. 
 

Χριστίνα Παπαγγελή, φιλόλογος στο 3ο λύκειο ∆ράµας 
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Ιστορική αναδροµή στη λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών 
 

1995-97: Εξαγγέλλονται 50 πιλοτικές σχολικές βιβλιοθήκες και προσλαµβάνονται 50 
βιβλιοθηκονόµοι 

1998-2000: ∆ηµιουργούνται 500 σχολικές βιβλιοθήκες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
µεταρρύθµισης που εξήγγειλε ο υπουργός Παιδείας Γεράσιµος Αρσένης. 

Αύγουστος 1999: Προκήρυξη θέσεων για εκπαιδευτικούς υπεύθυνους βιβλιοθηκών 
2000: Ο υπ. Παιδείας Π. Ευθυµίου εξαγγέλλει την ίδρυση 1000 νέων βιβλιοθηκών. 
2004 προεκλογικά: Ο ίδιος υπουργός περιορίζει τον αριθµό των σχολικών βιβλιοθηκών 

σε 638 και εκδηλώνει ενδιαφέρον για την επάρκεια σε αντίτυπα των εγκεκριµένων τίτλων για τις 
σχολικές βιβλιοθήκες. Αναγγέλλει τη χρηµατοδότηση για εµπλουτισµό των πρώτων 500. Καµιά 
υπόσχεσή του δεν υλοποιήθηκε. 

2004: Ο νέος πρωθυπουργός Κ. Καραµανλής εξαγγέλλει: «∆ηµιουργία, επιτέλους, 
βιβλιοθηκών σε κάθε σχολείο της χώρας». 

26 Μαρτίου 2008: ο υπ. Παιδείας Ε. Στυλιανίδης προκηρύσσει τη δηµιουργία µόνο 266 
σχολικών βιβλιοθηκών. 

2010: Λειτουργούν οι 266 σχολικές βιβλιοθήκες. 
Σεπτέµβριος 2011: Η υπ. Παιδείας Α. ∆ιαµαντοπούλου στέλνει εγκύκλιος για «να 

παραδοθούν τα κλειδιά των σχολικών βιβλιοθηκών στους διευθυντές των σχολείων». 
Οκτώβριος 2011: ∆ιευκρινιστική εγκύκλιος για λειτουργία των βιβλιοθηκών µε το 

πλεονάζον προσωπικό. 
 
Η ιστορική αναδροµή δείχνει ξεκάθαρα ότι η φετινή αδρανοποίηση των σχολικών 

βιβλιοθηκών δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία», τουλάχιστον για µας τους υπεύθυνους. Από την 
πρώτη µέρα λειτουργίας τους εγκαταλείφθηκαν. Στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών 
βιβλιοθηκών αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι «καθώς η εκπαιδευτική αποστολή του σχολείου 
επιβάλλει την απρόσκοπτη και ελεύθερη αναζήτηση της γνώσης από τον µαθητή, η σχολική 
βιβλιοθήκη αποτελεί µέσο και ακρογωνιαίο λίθο αυτής της διαδικασίας». Τονίζεται επίσης 
ότι η βιβλιοθήκη «αποτελεί κεντρικό εκπαιδευτικό τµήµα του σχολείου».  

Αυτά στη θεωρία, γιατί στην πράξη η Πολιτεία, όλα αυτά τα χρόνια, έκανε ελάχιστα 
πράγµατα για να υποστηρίξει αυτές τις διακηρύξεις. ∆εν δόθηκε ποτέ από το ΥΠΕΠΘ η ετήσια 
επιχορήγηση που προβλέπεται, ούτε υπήρξε σχεδιασµός, µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα, που 
να περιλαµβάνει τη χρήση της σχολικής βιβλιοθήκης, ώστε να την καταστήσει «εργαστήρι 
άσκησης του µαθητή στην κριτική σκέψη που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία», όπως 
ευαγγελίζεται το πλαίσιο λειτουργίας. Οι σχολικές βιβλιοθήκες αφέθηκαν να βουλιάξουν στο 
τέλµα που υπάρχει στο εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστηµα που επικρατεί στη χώρα µας 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια παρά τις όποιες µεταρρυθµίσεις… Ακόµη και όταν λειτούργησαν οι 
266 νέες βιβλιοθήκες το 2010 και παρά τον εξοπλισµό τους µε Η/Υ δεν τους δόθηκε το ΑΒΕΚΤ, 
το πρόγραµµα διαχείρισης βιβλιοθηκών. Η εγκύκλιος του 2011 αδρανοποιεί της βιβλιοθήκες 
τώρα, για να τις µετατρέψει σε αποθήκες βιβλίων τα επόµενα χρόνια αν δεν υπάρξει αντίδραση 
του εκπαιδευτικού κόσµου.  

Εµείς οι πρώην υπεύθυνοι των σχολικών βιβλιοθηκών ν. ∆ράµας µε έγγραφό µας που 
δηµοσιοποιήσαµε στα ΜΜΕ και αποστείλαµε σε κάθε αρµόδιο, θέσαµε µεταξύ άλλων και τα 
εξής ερωτήµατα:  

Πώς µπορεί άραγε να  «διδαχθεί» το βαθµολογούµενο 3ωρο µάθηµα ερευνητικών 
εργασιών (projects) στην Α' λυκείου που εισάγεται από φέτος, µε δεδοµένο ότι για να γίνει µια 
οµαδική εργασία το πρώτο πράγµα που χρειάζεται είναι µια βιβλιοθήκη µε το κατάλληλο έντυπο 
και ηλεκτρονικό υλικό, µε υπεύθυνους  επιµορφωµένους καθηγητές, ή βιβλιοθηκονόµους, ή 
ακόµα καλύτερα και τους δύο;  

Ποιος θα δανείζει βιβλία;  
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Ποιος θα οργανώνει προβολές, θα επιβλέπει και θα φροντίζει για την συντήρηση των 
µηχανηµάτων, για την ανανέωση  του υλικού, ποιος θα βοηθά τους καθηγητές στην ετοιµασία 
µιας παρουσίασης ή στην εκπόνηση εργασιών από τους µαθητές, κ.ά..  

Ποιος θα χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής  της κίνησης των βιβλίων 
ώστε να µη χάνονται; 

 
Ηλίας Βασιλειάδης, υπεύθυνος σχολικής βιβλιοθήκης του 1ου λυκείου ∆ράµας 
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Η βιβλιοθήκη ως δηµόσιο αγαθό 
 

Ο λόγος είναι για τη βιβλιοθήκη ως δηµόσιο αγαθό. 
Ίσως, το να εξακολουθεί να χαρακτηρίζει κάποιος µ’ αυτόν τον τρόπο το θεσµό των 

βιβλιοθηκών είναι σαν να εξακολουθεί να πιστεύει ότι στο σοσιαλισµό πας µε το ποδήλατο. 
Αλήθεια, τι γυρεύουν αυτές οι δυο λέξεις, δηµόσιο και αγαθό, µέσα σ’ έναν κόσµο στον οποίο 
κυρίαρχο αγαθό είναι το χρήµα, όχι το δηµόσιο (το χρήµα ως µέσον), αλλά το ιδιωτικό, το 
χρήµα – αυτοσκοπός, το οποίο στο όνοµα του δηµόσιου συµφέροντος µας κλέβουν κάποιοι 
ιδιώτες, που παριστάνουν τους δηµόσιους λειτουργούς, για να καταλήξει στις τσέπες 
διεφθαρµένων ισχυρών του πλούτου και της εξουσίας; 

Μέσα σ’ έναν παράλογο κόσµο, ένα πλανητικό χωριό διαβρωµένο από την εξουσιαστική 
ισχύ του χρήµατος και της κατανάλωσης, µέσα σε µια χώρα η οποία έχει καταντήσει 
προτεκτοράτο και κανείς δεν ξέρει αν θα συνεχίσουµε να ζούµε σ’ ένα ανεξάρτητο κράτος ή σ’ 
έναν επιτηρούµενο χώρο όπου όλα θα έχουν ξεπουληθεί, µέσα σε µια γλώσσα όπου όλες οι 
λέξεις έχουν χάσει το νόηµά τους, διαστρεβλωµένες από τους διαχειριστές της εξουσίας, µήπως 
έχει ήδη αρχίσει το ταξίδι της νοσταλγίας, το ταξίδι του πένθους; 

Πενθούµε, όσοι πενθούµε, όλα αυτά που ανεπαισθήτως χάνονται, µικρά και µεγάλα. Ένα 
απ’ αυτά είναι η βιβλιοθήκη. Τι σηµαίνει όµως πένθος; Το σχολείο που κλείνει, το πανεπιστήµιο 
που ιδιωτικοποιείται, η γνώση που γίνεται εµπόρευµα, ο δηµόσιος χώρος που συρρικνώνεται, ο 
δηµόσιος λόγος που έγινε εξουσιαστικός, η ελευθερία που έγινε ανάπηρη, είναι σηµάδια ενός 
απολεσθέντος νοήµατος του παρελθόντος. Το παρελθόν εµφανίζεται στο παρόν, ως µια έλλειψη, 
ως µια απώλεια. Το νόηµα που χάσαµε συµπίπτει µε την απολεσθείσα αίσθηση της µοιρασµένης 
ύπαρξης και του αυθεντικά κοινού βίου. Κλειδωµένη βιβλιοθήκη σηµαίνει ένα ανθρώπινο 
δικαίωµα (το δικαίωµα στη γνώση) από το οποίο απουσιάζει ο άνθρωπος.  Αυτό το νόηµα 
πενθούµε, όσοι πενθούµε, αντικρίζοντας κλειδωµένες βιβλιοθήκες, ανοίγοντας τον εαυτό µας σ’ 
αυτό που χάθηκε οριστικά ή µάλλον σ’ αυτό που δε βρήκαµε ποτέ.  

Το παράδοξο όµως µε το πένθος, είναι ότι πενθώντας, δεν ανοιγόµαστε µόνο στο χαµένο 
παρελθόν. Ταυτόχρονα ανοιγόµαστε, αρχίζουµε να ψάχνουµε το ανεύρετο µέλλον. Μόνο αν 
πενθήσουµε το χαµένο παρελθόν, αν αποδεχτούµε ειρηνικά το θάνατό του, αν 
συνειδητοποιήσουµε την αδυναµία επιστροφής του, µόνο τότε το µέλλον εγκαθίσταται ως 
δυνατότητα και φωτίζει το παρελθόν, παράγοντας ένα δυναµικό παρόν.  

Η βιβλιοθήκη, ως χώρος γνώσης, είναι µια ΠΑΡΟΥΣΙΑ, την οποία οφείλουµε ν’ 
ανακαλύψουµε. Μια καθαρή, µια ακατάλυτη παρουσία που µένει εκεί, αδιάφορη για το πέρασµα 
του χρόνου, ανέπαφη από το χρόνο, σα να ήταν πάντα έτοιµη για ένα καινούριο ξεκίνηµα του 
κόσµου.  

Μέσα στη βιβλιοθήκη, ένας άνθρωπος σου παραδίδει κάτι από τον εαυτό του, κάτι από 
την ψυχή του, κάτι από αυτόν τον άλλον κόσµο που σαλεύει µέσα του, δίχως κι ο ίδιος να το 
ξέρει, για να τον παραδώσεις κι εσύ σ’ έναν άλλον. Αυτή η πνοή, αυτή η ζωή που έρχεται από 
αλλού και σε διαπερνάει είναι η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ. Αυτή η παρουσία κάποιου Άλλου µέσα σου σε 
κάνει να βγαίνεις από τον εαυτό σου, να γίνεσαι ένας άλλος, να µεταµορφώνεις τη ζωή σου σε 
ένα άλλο πράγµα· σε ένα έργο που θα το βγάλεις από µέσα σου για να το παραδώσεις στους 
άλλους… Παράδοση τελικά είναι η ίδια η δηµιουργία. 

Η φωνή της κλειδωµένης βιβλιοθήκης είναι η φωνή ενός γενέθλιου µέλλοντος που καλεί 
στη δηµιουργία. Η δηµιουργία είναι αυτή που συνδέει το δήµο – όχι τη µάζα – µε το έργο, αυτή 
που φυτεύει το έργο µέσα στο δήµο, αλλά και το δήµο µέσα στο έργο. 

Η φωνή της κλειδωµένης βιβλιοθήκης µάς καλεί σε µια απόπειρα πολιτικής και 
αισθητικής επανοικειοποίησης του δηµόσιου χώρου. Ο δηµόσιος χώρος δεν είναι µόνο προς 
εκποίηση, δηλαδή ξεπούληµα, ή εµπορική αξιοποίηση. Είναι πολιτικό και πολιτισµικό, δηλαδή 
συλλογικό αγαθό. Μια απόπειρα αµφισβήτησης του θεσµιµένου χώρου, ίσως µας βοηθήσει να 
ξαναδώσουµε ένα καινούριο νόηµα στη λέξη επαναµάγευση. 
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Η φωνή της κλειδωµένης βιβλιοθήκη, κρύβοντας την υπόσχεση, αλλά κάποτε και την 
απειλή του απροσδόκητου, ίσως µας αποκαλύπτει ότι η ζωή, η κοινή µας ζωή, είναι 
πολυτιµότερη από την ιδιώτευση, είναι πολυτιµότερη απ’ όσο είχαµε φανταστεί ποτέ ως τα 
τώρα.  

Η βιβλιοθήκη ως τόπος και χρόνος πνευµατικής εγρήγορσης και απόλαυσης, κοινωνικής 
αλλά και ερωτικής συνεύρεσης, ως τόπος και χρόνος αδράνειας, ονειροπόλησης, παιγνιδιού, 
εµβάθυνσης της ζωής. Η βιβλιοθήκη ως µια µικρή ζεστή ανθρώπινη κοινότητα. Μέσα στον 
περίκλειστο, ψυχρό, τεχνοκρατούµενο χώρο των σηµερινών οµογενοποιηµένων κοινωνιών, 
αποτελούν µια όαση, η κυκλοφορία των βιβλίων από χέρι σε χέρι, η ανταλλαγή συγκινήσεων και 
µηνυµάτων, η µεταφορά ψυχικών ενεργειών ανάµεσα στους συµµετέχοντες, η από κοινού 
επίκληση ενός βιώµατος. 

Μια µυστική, πενθητική φωνή ακούγεται από το παρελθόν. Του Παπαδιαµάντη:  
Η κάµαρα δεν εστέριωνε, και καµµία επιχείρησις δεν ευοδούτο, και καµµία συνδιάλεξις δεν 

ελάµβανε πέρας. ∆εν υπήρχεν έννοια, δεν υπήρχε σκέψις και στοχασµός και σκοτούρα. Όµµατα 
έλαµπαν, παρειαί ανθούσαν, χαµόγελα ανέτελλαν, άσµατα εν θορύβω, και αισθήµατα εν εµβρύω, 
και βαθείαι πνοαί, και ελαφροί στεναγµοί, και αύραι της νεότητος ερρίπιζον, αέριζον, εδρόσιζον 
τα σώµατα και τας καρδίας. 

 
Η εικόνα της ανοικτής βιβλιοθήκης, είναι µια εικόνα ανοικτή στον κόσµο. Απαιτούµε 

λοιπόν να ξανανοίξουν οι κλειδωµένες βιβλιοθήκες. Για να τις καταλάβουµε ξανά. Για να 
βεβαιωθούµε ότι υπάρχουν.  

Ότι υπάρχουµε κι εµείς. 
 

Βασίλης Σταθάτος, φιλόλογος στο ΕΠΑΛ Προσοτσάνης 



επιµορφωτικό υλικό από τις συναντήσεις του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας 

87 

Ποια είναι η κατάσταση των Σχολικών Βιβλιοθηκών σήµερα; 
 
Κανένας δε µπορεί να απαντήσει µε σιγουριά σ’ αυτό το ερώτηµα, γιατί απλούστατα δεν 

υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση, αντίθετα υπάρχει ασάφεια. 
Πολύ πριν την ηµεροµηνία λήξης της θητείας των υπευθύνων των Σχολικών 

Βιβλιοθηκών (31-8-2011) προέκυψε το θέµα της αναπλήρωσης των θέσεών τους. 
Όπως είναι γνωστό, µε την εγκύκλιο 99028/Γ7 της 2/9/2011 που έστειλε η ΣΕΠΕ∆ / 
Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ., οι µέχρι την 31/8/2011 αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι σχολικών 
βιβλιοθηκών όφειλαν να παραδώσουν τα κλειδιά των βιβλιοθηκών στους διευθυντές των 
σχολείων. 

Όλοι κατάλαβαν από αυτό το έγγραφο ότι οι βιβλιοθήκες θα παραµείνουν κλειστές. 
Άµεση εποµένως ήταν η αντίδραση από την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ οι υπεύθυνοι του 
Υπουργείου έσπευσαν να διασαφηνίσουν µε δελτίο τύπου στις 20-9-2011 ότι η εγκύκλιος µε 
θέµα «Παράδοση εξοπλισµού και υλικοτεχνικής υποδοµής των Σχολικών Βιβλιοθηκών, σε καµία 
περίπτωση δεν συνεπάγεται την αναστολή λειτουργίας των 757 Σχολικών Βιβλιοθηκών, οι 
οποίες διαθέτουν ικανό αριθµό τίτλων, αξιόλογο εξοπλισµό και στηρίζουν ουσιαστικά την 
εκπαιδευτική διαδικασία». Παρόλ’ αυτά, οι υπεύθυνοι παρέδωσαν τα κλειδιά στο διευθυντή της 
σχολικής οµάδας, εφόσον στο ίδιο έγγραφο αποφασίστηκε να «λειτουργήσουν µε ευθύνη του 
∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας». 

Μετά λοιπόν απ’ αυτές τις ασαφείς δηλώσεις και λόγω της αναγκαιότητας λειτουργίας 
των βιβλιοθηκών, ιδιαίτερα µε τις διερευνητικές εργασίες που άρχισαν ήδη να δροµολογούνται 
στα πλαίσια του νέου σχολείου, άρχισαν οι… αυτοσχεδιασµοί. Μια σύντοµη περιήγηση στο 
∆ιαδίκτυο µας πληροφορεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις η βιβλιοθήκη ανοίγει για δύο τρίωρα τη 
βδοµάδα, σε άλλες για δυο µέρες τη βδοµάδα, σε εθελοντική βάση από φιλότιµους συναδέλφους 
όταν έχουν κενό, ή από συναδέλφους που ευκαιριακά θέλουν να τη χρησιµοποιήσουν.  
Πιστεύουµε ότι : 

• οι συγκεκριµένες βιβλιοθήκες δεν µπορούν να ανοίγουν ευκαιριακά, στα διαλείµµατα ή 
µε συναδέλφους για την κάλυψη του ωραρίου τους. Στόχος δεν είναι η εικονική απασχόληση 
του συναδέλφου αλλά η ουσιαστική λειτουργία της βιβλιοθήκης. 

• οι σχολικές βιβλιοθήκες είναι αναγκαίο να λειτουργούν µε προσωπικό επιµορφωµένο, 
που γνωρίζει το υλικό και τη διαχείρισή του.  

• µόνο η οργανωµένη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών που εφαρµόζει το θεσµικό 
πλαίσιο της ίδρυσής τους µπορεί να εγγυηθεί την αποτελεσµατικότητά τους. 

 
 

Πρώην υπεύθυνοι σχολικών βιβλιοθηκών ν. ∆ράµας 
Σύνδεσµος Φιλολόγων ν. ∆ράµας 

Σύλλογος Θετικών Επιστηµόνων ν. ∆ράµας 
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από την πρώτη συνάντηση, για την αξιοποίηση της τοπικής ιστορίας στη διδασκαλία 

(βιβλιοθήκη 1ου Λυκείου ∆ράµας, 23 Φεβρουαρίου 2011) 
 
 
 

 
από τη δεύτερη συνάντηση, ο Εµµανουήλ Κριαράς ως δάσκαλός 

(βιβλιοθήκη 1ου Λυκείου ∆ράµας, 23 Μαρτίου 2011) 
 
 
 

 
από την τρίτη συνάντηση, για τις σχολικές βιβλιοθήκες 
(βιβλιοθήκη 1ου Λυκείου ∆ράµας, 7 Νοεµβρίου 2011) 
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ζητήµατα που προκύπτουν από τη γλωσσική διδασκαλία  
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

 

συνεργασία µε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών  
[Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη] 

 
 

Μαζί µας συζητούν ο Γιώργος Παπαναστασίου και η Βάσω Μελικίδου. 
 

 
Ο Γιώργος Παπαναστασίου είναι ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών 

[Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη] και διδάσκει µαθήµατα ιστορικής γλωσσολογίας στο ΑΠΘ. 
Είναι συγγραφέας πολλών επιστηµονικών άρθρων και του βιβλίου «Νεοελληνική Ορθογραφία» 
που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Ινστιτούτου το 2008 και βραβεύτηκε από την Ακαδηµία 
Αθηνών [2009]. 

 
 
Η Βάσω Μελικίδου, είναι διδάκτωρ Φιλολογίας, συνεργάτρια του Ινστιτούτου 

Νεοελληνικών Σπουδών και διδάσκει Μεσαιωνική Ελληνική ∆ηµώδη Γραµµατεία. Υπήρξε 
συνεργάτρια του Αγαπητού Τσοπανάκη και του Εµµανουήλ Κριαρά. Είναι διορισµένη στη µέση 
εκπαίδευση και αποσπασµένη στο ΙΝΣ από το 2005 για την αναθεώρηση του Λεξικού της 
Κοινής Νεοελληνικής. 
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ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 
 

Τι είναι ελληνικό; (προέλευση λέξεων) 
 

Ερώτηση: η λέξη αραχνοφοβία είναι ελληνική; 
 
Γ. Παπαναστασίου: Η νεοελληνική λέξη αραχνοφοβία είναι αγγλικής προέλευσης. Στα 

αγγλικά προέρχεται από τα ελληνικά. ∆ηλαδή αν θέλουµε να µιλήσουµε µε πραγµατικούς όρους 
σχηµατισµού και δανεισµού της συγκεκριµένης λέξης, θα πρέπει να πούµε αυτό, ότι το 
αραχνοφοβία είναι στα νέα ελληνικά αγγλικής προέλευσης και στα αγγλικά είναι ένα σύνθετο 
που σχηµατίστηκε µε βάση δύο αρχαίες ελληνικές λέξεις. Το να πούµε, όπως κάνουν µερικοί, 
ότι εδώ έχουµε µια αρχαία ελληνική λέξη, προφανώς δεν ισχύει. Αν ανοίξουµε το Λίντελ-Σκοτ 
ας πούµε πουθενά δεν θα βρούµε τη λέξη αραχνοφοβία. Άρα λοιπόν δεν έχουµε να κάνουµε µε 
µια αυτούσια αρχαία ελληνική λέξη. Η λέξη σχηµατίστηκε σε µια ξένη γλώσσα, στα αγγλικά 
ίσως και στα γαλλικά –να πω την αλήθεια αυτό τώρα δεν το θυµάµαι. Μ’ αυτή την έννοια έχει 
σηµασία να ξέρουµε για κάθε λέξη την πραγµατική της διαδροµή, την πραγµατική της ιστορία. 
Ο δρόµος είναι αυτός, ο δρόµος είναι στα νέα ελληνικά από τα αγγλικά ή τα γαλλικά και σε 
κείνη τη γλώσσα από τα αρχαία ελληνικά. 

 
Ερώτηση: Είναι αντιδάνειο δηλαδή; 
 
Γ. Παπαναστασίου: όχι, αντιδάνειο δε θα το χαρακτηρίζαµε. Είναι αυτό που λέµε… 

αυτές τις λέξεις τις ονοµάζουµε «δάνεια από αναγνώριση». ∆ηλαδή στην ουσία επειδή στα νέα 
ελληνικά όταν βλέπουµε την αγγλική λέξη καταλαβαίνουµε αµέσως την αρχαία ελληνική 
προέλευσή της, και δανειζόµενοι τη λέξη αυτή αµέσως την αποδίδουµε…. δεν την αποδίδουµε 
στα ελληνικά ως «αρακνοφόµπια», δεν τη λέµε έτσι, τη λέµε αραχνοφοβία. Γιατί έχουµε 
αναγνωρίσει ότι το πρώτο της συνθετικό είναι η λέξη αράχνη και το δεύτερο συνθετικό είναι η 
λέξη φόβος. Οι αρχαίες λέξεις αράχνη και φόβος. Γι’ αυτό λοιπόν αυτές τις λέξεις τις λέµε 
δάνεια από αναγνώριση. Μεσολαβεί αυτή η διαδικασία αναγνώρισης της αρχαίας ελληνικής 
προέλευσης που έχουν τα συνθετικά αυτής της ξένης λέξης. 
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Ετυµολογία 
 
Ερώτηση: Γίνονται πολλές παρετυµολογήσεις, ακρότητες… βλέπουµε και σε σοβαρές 

εκποµπές και υπάρχει µια έµφαση, ας πούµε στην ετυµολογία  προκειµένου να βρούµε τη ρίζα 
την αρχαία κλπ. Εγώ θα ήθελα κάτι άλλο να ρωτήσω: πόσο σκόπιµη είναι η ετυµολογία στο 
σχολείο; ∆ηλαδή να κάνουµε ετυµολογικές ασκήσεις; Και το δεύτερο είναι: µόνο την ιστορία 
της λέξης περιλαµβάνουµε στην ετυµολογία ή βλέπουµε και οικογένειες λέξεων; Η διερεύνηση 
της οικογένειας των λέξεων είναι ετυµολογία κι αυτό ή είναι κάτι άλλο; 

 
Γ. Παπαναστασίου: ναι. Να σας πω λίγο, όσον αφορά το θέµα της… εεε, ας πούµε: 

πρέπει να κάνουµε ετυµολογία; Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουµε οπωσδήποτε -  δηλαδή πρέπει 
µε την έννοια ότι είναι χρήσιµο, έτσι; - είναι να κάνουµε µορφολογική ανάλυση. ∆ηλαδή να 
δείχνουµε στα παιδιά τον τρόπο που δηµιουργήθηκαν οι συγκεκριµένες λέξεις. Όταν έχουµε να 
κάνουµε µε το σπιτικός, να το κάνουµε (το παιδί)  να καταλάβει ότι αυτό βγαίνει από τη λέξη 
σπίτι και το επίθηµα –ικός, σπιτίσιος από το σπίτι και το επίθηµα, την παραγωγική κατάληξη –
ίσιος… 

 
(διακοπή για ερώτηση) 
 
Ερώτηση: συγνώµη… ότι το hospital βγαίνει από εκεί θα το πούµε ή δε χρειάζεται; 
 
Γ. Παπαναστασίου: τώρα… αυτό το κοµµάτι, δηλαδή να του πούµε ότι η λέξη σπίτι 

βγαίνει απ’ το λατινικό hospitium, ότι µαρτυρείται για πρώτη φορά στην ελληνιστική εποχή κτλ 
κτλ - έτσι; - και να του πούµε µετά ότι αυτό συνδέεται ετυµολογικά και µε το hospital, αυτό 
είναι περισσότερο στο πλαίσιο της ανεκδοτολογικής γνώσης για τη γλώσσα. ∆ηλαδή του λέµε 
κάτι το οποίο, ναι, είναι ελκυστικό ως πληροφορία, θα τραβήξει το ενδιαφέρον του να το µάθει 
ότι η λέξη σπίτι συνδέεται µε κάποιο τρόπο µε τη λέξη hospital. Αλλά πρέπει να του µάθουµε 
τον σωστό τρόπο να τα συνδέει αυτά. ∆ηλαδή µην φτάσουµε… µην του υποβάλουµε - γιατί 
συχνά γίνεται κι αυτό – µην του υποβάλουµε την ιδέα ότι και το αγγλικό hospital απ’ το σπίτι 
βγήκε. Γιατί πολλοί έχουν αυτή την τάση. Πολλοί εννοώ σε εκποµπές στις τηλεοράσεις σε 
αρθρογραφία που γίνεται σχετικά µε τέτοια θέµατα, έχουν την τάση στο τέλος να τα βγάλουν 
όλα ελληνικά. Το θέµα είναι να δείξουµε τις σωστές σχέσεις.  

Η αλήθεια είναι ότι ως πληροφορία αυτό το πράγµα δεν βοηθάει στη χρήση της 
γλώσσας. ∆εν θα το βοηθήσει (το παιδί) σε τίποτε. Είναι µια πληροφορία για τη γλώσσα. Ότι 
αυτό, ξέρεις, προέρχεται απ’ το τάδε. Όπως µαθαίνεις τόσα πράγµατα για τη φυσική, ας πούµε, 
τα οποία ποτέ δεν θα σου χρειαστούνε αλλά τέλος πάντων θεωρούνται ένα τµήµα της 
συγκρότησης… του καλού µαθητή, να ξέρει και αυτά τα πράγµατα από τη φυσική, απ’ τη 
χηµεία, απ’ τα µαθηµατικά κλπ κλπ. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο δικαιολογείται να µάθει και κάτι 
τέτοιο. Όχι όµως να βοµβαρδιστεί από τέτοιες πληροφορίες. Και βεβαίως µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες ως κίνητρα για να κρατάει κανείς ζωντανό το 
ενδιαφέρον για τα άλλα πράγµατα. Γιατί τα άλλα είναι τα βασικότερα. 
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Ιδεολογία και επιστήµη στα γλωσσικά θέµατα 
 
Ερώτηση: Ο τελευταίος Φιλόλογος δηµοσιεύει ένα κείµενό σας εξαιρετικό του 2009, 

νοµίζω, από οµιλία σας στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Κι εκεί είπατε ακριβώς αυτό ότι δεν 
µπορούµε να βασίζουµε τη γνώση της ελληνικής στην αρχαία. Αλλά κάπου λέτε «…ανεξάρτητα 
από τους ιδεολογικούς λόγους που µας κάνουν να µιλούµε για µία ελληνική γλώσσα και καλά 
κάνουµε…». ∆ηλαδή έχουµε µια διάσταση σ’ αυτό που η ιδεολογία επιτάσσει και σ’ αυτό που η 
πραγµατικότητα και η επιστηµονική γνώση λέει. Γιατί καλά κάνουµε; 

 
Γ. Παπαναστασίου: Να σας πω τι εννοώ εδώ. Το ερώτηµα ας πούµε γενικά είναι… και 

µπορεί να τεθεί µε όρους σύγκρισης της αρχαίας ελληνικής και της ιστορίας της απ’ τη µια και 
της λατινικής και της ιστορίας της απ’ την άλλη. Λοιπόν, έχουµε την περίπτωση της αρχαίας 
ελληνικής όπου έχουµε µια περίοδο στην αρχή µε αρχαίες διαλέκτους, φτάνουµε στη συνέχεια 
στην ελληνιστική κοινή µε βάση την αττική διάλεκτο, απ’ την ελληνιστική κοινή περνάµε στη 
µεσαιωνική κοινή, απ’ τη µεσαιωνική κοινή περνάµε στις νεοελληνικές διαλέκτους, διάσπαση 
δηλαδή πάλι διαλεκτική, και στη συνέχεια έχουµε τη δηµιουργία της κοινής νέας ελληνικής. 
Έχουµε δηλαδή πάλι µία απόληξη στο τέλος. Μία απόληξη µετά από µία πορεία που έχει 
ακολουθηθεί βέβαια, έτσι; Στην αρχή δηλαδή διαλεκτική διάσπαση στην αρχαία εποχή, 
δηµιουργία κοινής στην ελληνιστική εποχή και στο µεσαίωνα, ξανά διαλεκτική διάσπαση και 
στο τέλος δηµιουργία πάλι µιας ενιαίας γλώσσας, κοινής δηλαδή νέας ελληνικής. 

 
Στη λατινική είχαµε αντίθετα πράγµατα. ∆ηλαδή είχαµε τη λατινική η οποία κάποια 

στιγµή διασπάστηκε σε πολλές διαλέκτους, αυτές οι διάλεκτοι έγιναν εθνικές γλώσσες 
ξεχωριστών κρατών. Αναδείχτηκαν δηλαδή σε γλώσσες στην ουσία. Γαλλικά, ιταλικά, 
πορτογαλικά, ισπανικά, ρουµανικά κτλ – έτσι; - αναδείχτηκαν δηλαδή σε γλώσσες και στην 
ουσία µιλάµε σήµερα για τα γαλλικά ως ξεχωριστή γλώσσα, για τα ιταλικά ως ξεχωριστή 
γλώσσα κτλ κτλ, και όλες αυτές οι γλώσσες προέρχονται από τη γλώσσα που ονοµάζεται 
λατινική. 

 
Τώρα το ερώτηµα είναι: τα ποντιακά είναι άλλη γλώσσα, τα κυπριακά είναι άλλη 

γλώσσα, τα κρητικά είναι άλλη γλώσσα; Λοιπόν, µε όρους ιδεολογίας ανήκουν στην ίδια 
γλώσσα. Με όρους όµως… εάν θέλαµε να εξετάσουµε τα πράγµατα µε βάση το γλωσσολογικό 
κριτήριο, εκεί θα λέγαµε ότι… το γλωσσολογικό κριτήριο είναι ποιο: µιλάµε για την ίδια 
γλώσσα όταν υπάρχει αµοιβαία κατανόηση ανάµεσα στους οµιλητές των δύο διαφορετικών 
συστηµάτων. ∆ηλαδή ανάµεσα στον οµιλητή της ποντιακής και στον οµιλητή της κοινής νέας 
ελληνικής, εάν υπάρχει αµοιβαία κατανόηση θεωρούµε ότι είναι η ίδια γλώσσα. Στην περίπτωση 
της ποντιακής δεν υπάρχει αµοιβαία κατανόηση. Ο οµιλητής της κοινής νέας ελληνικής δεν 
µπορεί να καταλάβει τον πόντιο όταν µιλάει καθαρά ποντιακά. Το ίδιο και τα κατωιταλικά, το 
ίδιο και τα καππαδοκικά, όλες αυτές, κυρίως οι περιφερειακές διάλεκτοι οι οποίες είναι πιο 
αποµακρυσµένες από τις υπόλοιπες - από τα βόρεια ιδιώµατα, από τα πελοποννησιακά από τα 
κρητικά κτλ κτλ. Στην ουσία δηλαδή όλα αυτά µε βάση το γλωσσολογικό κριτήριο θα έπρεπε να 
τα θεωρούµε γλώσσες. Εδώ όµως µπαίνει ο παράγοντας της ιδεολογίας που λαµβάνει υπόψη του 
το τι αισθάνεται ο ίδιος ο οµιλητής. ∆ηλαδή στον πόντιο, αν του πεις ότι δεν µιλάς ελληνικά, 
µιλάς ποντιακά και τα ποντιακά είναι ξεχωριστή γλώσσα… θα σε… σφάξει, έτσι; (γέλια και 
σχόλια) Γιατί µέσα του αισθάνεται αυτό το πράγµα, µέσα του αισθάνεται µ’ αυτόν τον τρόπο. 
Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη αυτό το κριτήριο, το ιδεολογικό κριτήριο, όλα αυτά τα θεωρούµε 
ελληνική γλώσσα. Τα ονοµάζουµε ελληνική γλώσσα. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να 
έχουµε συναίσθηση ότι είναι άλλο σύστηµα το ένα, άλλο σύστηµα το άλλο, άλλο το σύστηµα 
της ποντιακής, άλλο το σύστηµα της νέας ελληνικής, άλλο το σύστηµα της αρχαίας ελληνικής. 
Εντάξει; Ναι µεν όλα ελληνικά αλλά ο προσδιορισµός αρχαία ελληνικά, µεσαιωνικά ελληνικά, 
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νέα ελληνικά, ποντιακά, κυπριακά κτλ κτλ πρέπει να δείχνει µε σαφήνεια ότι µιλάµε για 
διαφορετικά γλωσσικά συστήµατα. 

 
Αυτό τώρα το λέω και για τον εξής λόγο: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου, όπως αυτή που 

ανέφερα, όπου έχουµε γλώσσες που τις έχουµε ονοµάσει διαλέκτους µιας γλώσσας για 
ιδεολογικούς λόγους. Με ακριβώς αντίστροφο τρόπο έχουµε διαλέκτους που τις έχουµε 
ονοµάσει γλώσσες πάλι για ιδεολογικούς λόγους. ∆ηλαδή σήµερα µιλάµε για τη σερβική 
γλώσσα µιλάµε για την κροατική γλώσσα σαν να είναι δύο ξεχωριστές γλώσσες ενώ οι 
οµοιότητές τους είναι τέτοιες που όχι µόνο επιτρέπουν την αµοιβαία κατανόηση αλλά θα έλεγε 
κανείς ότι σχεδόν δεν µπορεί να ξεχωρίσει έναν σέρβο από έναν κροάτη. Ωστόσο είναι δυο λαοί 
οι οποίοι πριν από δεκαπέντε είκοσι χρόνια σκοτώθηκαν µεταξύ τους, δηµιούργησαν τι 
δηµιούργησαν, και δεν αισθάνονται ότι ό ένας συνανήκει µε τον άλλον στην ίδια οµάδα. Άρα 
λοιπόν αυτό το πράγµα πρέπει να το λάβουµε υπόψη µας όταν περιγράφουµε τις γλώσσες. ∆εν 
µπορούµε να µιλήσουµε πλέον όπως γινόταν παλιά. Παλιά µιλούσαµε για τη σερβοκροατική. 
Σήµερα µιλάµε για την σερβική, µιλάµε για την κροατική και οι βόσνιοι θέλουν να µιλάµε και 
για τη βοσνιακή. Υπάρχει σήµερα λεξικό της βοσνιακής, υπάρχει λεξικό της σερβικής, υπάρχει 
λεξικό της κροατικής. Αυτό το πράγµα δεν µπορούµε να µη το λαµβάνουµε υπόψη. Είναι το τι 
αισθάνεται ο καθένας για τη γλώσσα του και το πώς αυτοπροσδιορίζεται στην ουσία. 

 
Μ’  αυτή την έννοια λοιπόν µπαίνει το ιδεολογικό κριτήριο και εφόσον όλοι 

αισθανόµαστε έλληνες – πόντιοι, καππαδόκες, κατωιταλοί κτλ κτλ – εφόσον όλοι αισθανόµαστε 
έλληνες… ελληνική γλώσσα, ναι. Αλλά να ξέρουµε ότι είναι διαφορετικά γλωσσικά συστήµατα. 
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Όταν τους φοράµε τ’ αρχαία… 
 

Γ. Παπαναστασίου: Όλα τα προβλήµατα για τα οποία µιλάµε έχουνε τη ρίζα τους στο 
γεγονός ότι στο γυµνάσιο τα παιδιά διδάσκονται ταυτόχρονα νέα ελληνικά και αρχαία ελληνικά. 
∆ηλαδή στην ουσία πριν κατασταλάξει το γλωσσικό τους αισθητήριο στα νέα ελληνικά πάµε και 
τους φοράµε τ’ αρχαία και στην ουσία στο τέλος γίνεται στο µυαλό τους ένα κοµφούζιο και δεν 
ξέρουν τι απ’ αυτό ανήκει στα νέα ελληνικά, τι απ’ αυτό ανήκει στ’ αρχαία ελληνικά. Έχουν και 
µια αίσθηση ότι όλα ελληνικά είναι και τέλος πάντων ό,τι και να πούµε επιτρέπεται - και λίγο το 
θέµα ν’ αλλάξουµε, λίγο την κατάληξη, λίγο από δω λίγο από κει πάλι ελληνικά θα πάρουµε.  

 
Άρα λοιπόν να έχουµε τη συναίσθηση ότι πολλά απ’ αυτά τα προβλήµατα έχουν ως 

αφετηρία το γεγονός ότι τα παιδιά διδάσκονται ταυτόχρονα σ’ αυτή την ηλικία  - την ηλικία του 
γυµνασίου -  αρχαία γραµµατική και νεοελληνική γραµµατική. Ας αφήσουµε λοιπόν το µέλλον, 
ας είµαστε αισιόδοξοι όσον αφορά το µέλλον, µήπως και αυτά τα πράγµατα µπορέσουν και 
αλλάξουν και έρθουµε ας πούµε στην εποχή τη δικιά µου που εγώ έµαθα αρχαία µόνο στο 
λύκειο. Μόνο στις τρεις τάξεις του λυκείου και φαντάζοµαι και πολλοί από σας το ίδιο.  
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Προστακτική µε αύξηση 
 
Γ. Παπαναστασίου: Το δεύτερο ζήτηµα που τέθηκε είναι πώς θα οριοθετήσουµε το 

λάθος. ∆ηλαδή τι εννοώ µ’ αυτό: είναι άλλου τύπου λάθος το εγκαταστεκόµαστε και άλλου 
τύπου λάθος το αντέγραψε ως προστακτική ή το απέκτησε ως προστακτική. Γιατί: το 
εγκαταστεκόµαστε είναι ένας ευκαιριακός σχηµατισµός ενός, δύο, τριών ανθρώπων. Ναι µεν 
φτιαγµένος µε κάποιους µηχανισµούς της γλώσσας αλλά παραµένει ένας ευκαιριακός 
σχηµατισµός. ∆εν θα τον ακούσουµε κάθε µέρα ούτε θα τον δηµιουργήσουµε, ούτε δηµιουργεί 
το παιδί ή οποιοσδήποτε πάντοτε τον ίδιο τύπο. Γι’ αυτό και όλη αυτή η πληθώρα των τύπων για 
να πουν, ας πούµε, το πρώτο πρόσωπο, ξέρω ’γω, του πληθυντικού. 

 
Το αντέγραψε όµως και το απέκτησε ως τύποι προστακτικής είναι η καινούρια 

προστακτική που πάει πάλι να δηµιουργήσει – που δηµιούργησε δηλαδή στην ουσία – η νέα 
ελληνική γλώσσα. Τη δηµιούργησε, την ακούµε πολύ πιο συχνά απ’ ό,τι ακούµε την 
προστακτική αντίγραψε, τη σωστή µε βάση τα αρχαία.  

 
Άρα λοιπόν τι γίνεται. Στην ουσία, η καινούρια γραµµατική, µια καινούρια νεοελληνική 

γραµµατική θα πρέπει να βάλει αυτούς τους τύπους - τον τύπο αντέγραψε, τον τύπο απέκτησε – 
να τους βάλει ως τύπους της προστακτικής και να γράψει από κάτω στην υποσηµείωση ότι 
πρόκειται για νεότερους τύπους που έχουν καθιερωθεί σε αντικατάσταση των παλιότερων 
αντίγραψε, απόκτησε κτλ. Είναι δηλαδή εδώ το λάθος το οποίο έγινε σωστό εξαιτίας της 
ευρύτατης χρήσης. 

 
Β. Μελικίδου: Με τον αντίστροφο µηχανισµό. ∆ηλαδή έχουµε ένα λόγιο στοιχείο, µια 

αύξηση, ουσιαστικά να δηµιουργεί το νεοελληνικό τύπο και τον φιλοξενούµε… θα τον 
φιλοξενήσουµε ευχαρίστως σε µια σύγχρονη γραµµατική. Είναι µια αντίστροφη κίνηση. 
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Τα αρχαία ξένη γλώσσα 
 
Ερώτηση: και σε σχέση µε τ’ αρχαία θα µιλήσουµε για διµορφία ή για διγλωσσία; 
 
Γ. Παπαναστασίου: εγώ θα την έλεγα διγλωσσία. ∆ηλαδή κάποια πράγµατα είναι λίγο 

εφευρέσεις… όχι να µη το πούµε διγλωσσία γιατί θα προσβληθεί… ποιος θα προσβληθεί; ∆ύο 
γλώσσες είναι. ∆ύο ξεχωριστές γλώσσες, δύο ξεχωριστά γλωσσικά συστήµατα. Άρα γιατί να 
µιλήσουµε για διµορφίες, για διφυίες είχε πει κάποιος, δύο διαφορετικά ύφη δηλαδή κτλ κτλ. 
Εντάξει, είναι σαν να µη βλέπουµε τα πράγµατα έτσι όπως είναι στην πραγµατικότητα. 
Στρουθοκαµηλισµός είναι δηλαδή στην ουσία να προσπαθούµε να λέµε ότι εµείς δεν έχουµε 
διγλωσσία γιατί τα αρχαία ελληνικά και ξερω ΄γώ κτλ κτλ.  

 
Ερώτηση: το ιδεολογικό κριτήριο όµως που λέτε; ∆ηλαδή έχουµε την αίσθηση ότι 

έχουµε τον ίδιο πολιτισµό κλπ. 
 
Γ. Παπαναστασίου: Εδώ νοµίζω έχει σηµασία και στα παιδιά τα ίδια να πούµε, να το 

λέµε αυτό το πράγµα γιατί είναι κάτι το οποίο και τα ίδια τα παιδιά το καταλαβαίνουν όταν τους 
λές ότι η µία γλώσσα είναι αρχαία ελληνική, η άλλη είναι νέα ελληνική. Ας δίνουµε την έµφαση 
σ’  αυτή τη διαφορά: αρχαία και νέα. Και εάν τους πούµε: «πιστεύεις ότι είναι η ίδια γλώσσα;». 
Να κάνουµε αυτή την ερώτηση. «Αν είναι η ίδια γλώσσα πάρε το κείµενο του Πλάτωνα και 
διάβασέ µου. Καταλαβαίνεις κάτι;». Από µόνο του το παιδί θα καταλάβει ότι είναι διαφορετική 
γλώσσα. Το ότι έχει οµοιότητες, δεν αµφιβάλλει κανένας για τις οµοιότητες. Και τα ιταλικά µε 
τα λατινικά προφανώς έχουν οµοιότητες, αλλά να λέµε στα παιδιά, αντίθετα απ’ ό,τι λέει το 
βιβλίο, ότι δεν είναι ίδια γλώσσα και γι’ αυτό χρειάζεται να προσπαθήσεις για να τη µάθεις. 
Μαθαίνεις µια ξένη γλώσσα στην ουσία. Ξένη όχι µε την έννοια ότι είναι των άλλων… είναι η 
γλώσσα των παλιών, ηµών δηλαδή αλλά των παλιότερων από µας. ∆ική µας, αλλά παλιά. 
Νοµίζω είναι ένας καλός τρόπος για να καταλάβουν ότι είναι κάτι το διαφορετικό, δεν είναι το 
ίδιο πράγµα.  
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Ερωτήµατα και προβληµατισµοί γύρω από τη γλώσσα και τη διδασκαλία της 

(από την προεργασία του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας για τις σεµιναριακές συναντήσεις µε το 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 20 Φεβρουαρίου και 27 Μαρτίου 

2012) 

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

1. Σύµφωνα µε τη νέα γραµµατική του γυµνασίου υπάρχει η δυνατότητα στην κοινή νεοελληνική να 
χρησιµοποιηθεί το πλέον αντί του πιο για να σχηµατιστεί ο συγκριτικός βαθµός, όταν το ύφος είναι τυπικό. Π.χ Ο 
υπουργός αποδείχτηκε πλέον ενηµερωµένος όλων των παρισταµένων. 

Ερώτηµα: Αποτελεί στοιχείο της κοινής νεοελληνικής αυτός ο σχηµατισµός; Οφείλουµε δηλαδή να τον 
διδάσκουµε; 

 

2. Στη σ. 21 η ίδια γραµµατική γράφει για το τελικό –ν: «Το τελικό ν της αιτιατικής ενικού του αρσενικού 
γένους του οριστικού και του αόριστου άρθρου (τον/στον, έναν), καθώς και της προσωπικής αντωνυµίας (αυτόν, τον) 
διατηρείται στον γραπτό λόγο πάντοτε, στον προφορικό όµως λόγο προφέρεται συνήθως µόνο στις περιπτώσεις που 
ακολουθούν φωνήεντα ή τα: κ, π, τ, γκ, µπ, ντ, τς, τζ, ξ, ψ, πχ. ο Σωτήρης χθες πήγε βόλτα µε έναν συµµαθητή του 
στον ζωολογικό κήπο. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον συνάντησε ποτέ». 

Ερώτηµα: Είναι όντως έτσι; 

 

3. Επίσης σύµφωνα µε τη νέα γραµµατική του γυµνασίου η γενική του αρσενικού και ουδετέρου του 
επιθέτου πολύς είναι (εκτός από το πολύ) και το πολλού. ∆εν δίνει όµως κάποιο παράδειγµα.  

Ερώτηµα: Υπάρχει πράγµατι τέτοιος τύπος και σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται η γενική πολλού; 

 

4. Τέλος για το ίδιο επίθετο η νέα γραµµατική δίνει ως ισότιµο τύπο στο σχετικό πίνακα τον υπερθετικό 
βαθµό πλείστος. 

Ερώτηµα: αν εξαιρέσουµε τη στερεότυπη έκφραση τα πλείστα όσα, πού αλλού χρησιµοποιείται αυτός ο 
τύπος στην κοινή νεοελληνική; 

 

5. Στο βιβλίο της Γλώσσας της β΄ γυµνασίου σελ. 78 ορίζεται ότι τα επίθετα (µεταξύ άλλων) που δεν 
σχηµατίζουν παραθετικά είναι αυτά που σηµαίνουν καταγωγή ή συγγένεια (πατρικός), τόπο (ορεινός), χρόνο 
(καθηµερινός). 

Ερώτηµα µε αφορµή ένσταση µαθητών: πώς σχηµατίζουµε τότε τους τύπους: ελληνικότερος, 
ορεινότερος, καθηµερινότερος 

 

6. Κατά τη διδασκαλία του Ξενοφώντα στην α΄ λυκείου προέκυψε η ανάγκη αντί για τα ουσιαστικά 
αποκατάσταση και εγκατάσταση να χρησιµοποιηθούν τα αντίστοιχα ρήµατα. ∆εν ακούστηκαν καθόλου οι τύποι 
εγκαθίσταται και αποκαθίσταται, Στη θέση του «αποκαθίσταται» (η δηµοκρατία αποκαθίσταται ή αποκαταστάθηκε) 
το ρήµα αποκαταστατώ 

Ερώτηµα: Ποιοι τύποι µπορούν να θεωρηθούν σωστοί; Πόσο ανεκτικοί µπορούµε να είµαστε απέναντι 
στη δυσκολία και τις περισσότερες φορές αδυναµία των µαθητών να χρησιµοποιήσουν τους αρχαιόκλιτους τύπους; 
Είναι σκόπιµο να διδάσκουµε τους τύπους που χρησιµοποιούνται στη νέα ελληνική (εγκαθιστώ, αποκαθίσταται, 
υπέστη), στο µάθηµα των αρχαίων, δηλαδή ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ; Είναι σκόπιµο να διδάσκονται αυτές οι οικογένειες 
λέξεων;  Είναι σκόπιµο δηλαδή, όταν εξηγούµε φερειπείν  τι σηµαίνει αποστασία, να αναφερόµαστε στο αποστατώ, 
αφίστηµι, αφίσταµαι, εξανίσταµαι, ανάσταση κλπ; Κι αυτό είναι σκόπιµο να γίνεται µόνο όταν κάνουµε αρχαία 
ελληνικά (στα πλαίσια των λεξιλογικών ασκήσεων που µπαίνουν και στις εξετάσεις και συνδέουν την αρχαία µε τη 
νέα ελληνική); 

 

7. Οι µετοχές της αρχαίας (παρών, -ούσα, -ον, κλπ) διδάσκονται στην νεοελληνική σαν επίθετα (ήδη από 
την 5η δηµοτικού έχει και άσκηση). 
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Ερώτηµα: Μήπως εµποδίζουν το σχηµατισµό και τη χρήση προσαρµοσµένων επιθέτων; (παροντικός, -ή, -
ό, κλπ). 

 

8. Στις πανελλαδικές εξετάσεις ζητήθηκε από τους υποψήφιους να βρουν το β΄ συνθετικό λέξεων όπως 
αποκλειστικά, εκπληκτικό, ισορροπία, συνηθίζουν, αποκαλυπτικός, βιολογικός. 

Ερώτηµα: ποιο εννοούµε δεύτερο συνθετικό αυτών των λέξεων όταν τα λεξικά (κυρίως το Λεξικό της 
Κοινής Νεοελληνικής) τις αντιµετωπίζουν ως απλές λέξεις; 

 

9. Στα βιβλία του γυµνασίου αλλά και στη νέα γραµµατική δεν υπάρχει πουθενά για τα επίθετα σε –ης –ης 
–ες η προσαρµοσµένη γενική σε –η όσον αφορά το αρσενικό γένος. 

Ερώτηµα: πώς αντιµετωπίζουµε την προφορική αλλά και τη γραπτή χρήση του τύπου από τα παιδιά; Γιατί 
το ΛΚΝ δεν περιλαµβάνει την προσαρµοσµένη γενική του αρσενικού; 

 

10. Ερώτηµα: τι κάνουµε όταν οι µαθητές πηγαίνουν πενταήµερη (εκδροµή) ενώ εµείς πενθήµερη; 
∆ιορθώνουµε; 

 

11. Στη σελίδα 160 της Γραµµατικής Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το γυµνάσιο, του Χατζησαββίδη, 
παρουσιάζεται η σύνθεση µε αχώριστα µόρια: α-, ανα, από, δια, δυσ, εν, επι, κατα, ξε, παρα, συν, υπο κλπ. Το 
ονοµάζει προθηµατοποίηση: πρόθηµα + θέµα. 

Στο τέλος, ωστόσο, γράφει: «Σύµφωνα µε ορισµένες αναλύσεις της νέας ελληνικής, οι λέξεις που 
σχηµατίζονται µε αχώριστα µόρια είναι παράγωγες. Έτσι, οι προθέσεις της αρχαίας ελληνικής αλλά και τα στερητικά 
µόρια θεωρούνται προθήµατα που ανήκουν στην παραγωγή λέξεων πχ. αναβάλλω, εξάγω, άκακος». 

Ερώτηµα: Τελικά, πρόκειται για παραγωγή ή σύνθεση λέξεων; Πώς  διατυπώνουµε τις ασκήσεις και 
τι ζητάµε από τους µαθητές; 

 

12. Στις σελίδες 34-35 η ίδια γραµµατική αναφέρει για την κλητική ενικού αρσενικών ουσιαστικών σε –ης 
(σ. 35): «Ορισµένα οξύτονα ουσιαστικά αυτής της κατηγορίας που δηλώνουν κατά κανόνα επαγγέλµατα και δηµόσια 
λειτουργήµατα παρουσιάζουν στην κλητική του ενικού αριθµού, συνήθως µετά το «κύριε» και σπανιότερα χωρίς αυτό, 
την κατάληξη –ά, πχ. «κύριε δικαστά, κύριε διευθυντά» (αντί κύριε δικαστή, κύριε διευθυντή, που χρησιµοποιούνται 
τις περισσότερες φορές σε πολύ οικείο ή και σε περιπαικτικό ύφος). 

Ακούµε συχνά τους µαθητές µας να λένε «κύριε διευθυντή». ∆εν θεωρούµε, ωστόσο, ότι νιώθουν 
οικειότητα µε τον διευθυντή ή τον περιπαίζουν. 

 

 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ / ΓΡΑΠΤΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

 

1. Με αφορµή γραπτά µαθητών όταν χωρίζουν λέξεις προέκυψε το εξής ερώτηµα: πώς θα συλλαβίσουµε 
π.χ: δύ-σµοιρος ή δύσ-µοιρος, συ-νηθίζω ή συν-ηθίζω, σύ-ντροφος ή σύν-τροφος; Ποιος ο ρόλος της διδασκαλίας 
των αρχαίων σ’ αυτή την περίπτωση; 

 

2. Συχνά βρισκόµαστε µπροστά σε δίληµµα για την ορθογραφία κάποιων λέξεων. Π.χ 
ορθοπεδικός/ορθοπαιδικός, κτήριο/κτίριο, έωλος/αίολος, αυτί/αφτί, αβγό/αυγό. 

Ερώτηµα: θεωρούµε σωστές και τις δύο εκδοχές; Με ποιο κριτήριο πρέπει να γίνονται αποδεκτές οι 
νεότερες ορθογραφήσεις και ειδικότερα στην εκπαίδευση; 

 

3. Επίσης σε γραπτά παιδιών, αλλά όχι µόνο, εµφανίζονται ορθογραφίες φράσεων όπως: κατ’ 
αρχήν/καταρχήν, κατ’ αρχάς /καταρχάς, αφ’ ενός/αφενός, κι εγώ/και ’γω, από σένα/από ’σένα, σε µας/σε ’µας/σ’ 
εµάς. 
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Ερώτηµα: πού οφείλονται αυτές οι διαφορές; Ποια γραφή είναι προτιµότερη για τη διδασκαλία; 

 

4. Λέγεται ότι η εµπέδωση της ορθογραφίας από τα παιδιά τελειώνει στο δηµοτικό. Οποιαδήποτε 
παρέµβαση στη µέση εκπαίδευση µάλλον είναι µάταιη.  

Ερώτηµα: Ισχύει κάτι τέτοιο; 

 

5. Συνάδερφος φυσικός ισχυρίζεται ότι αποφεύγει να γράψει το όνοµα Νεύτωνας στον πίνακα και προτιµά 
τη γραφή Newton γιατί φοβάται µήπως εκτεθεί µε την ορθογραφία.  

Ερώτηµα: Νεύτωνας ή Νεύτονας και γιατί; Υπάρχει η έννοια του λάθους στην ορθογράφηση των ξένων 
ονοµάτων; Για ποιο λόγο πολλά ξένα ονόµατα διαφέρουν στα ελληνικά τόσο πολύ ως προς την προφορά και τη 
γραπτή τους απόδοση από το πρωτότυπο; Πού οφείλεται η πολύπλοκη µερικές φορές ορθογραφία των ξένων 
ονοµάτων; 

 

6. Πολλές φορές στα γραπτά των παιδιών βρίσκουµε ξένους όρους (ιδιαίτερα από το διαδίκτυο) 
γραµµένους στα αγγλικά. Π.χ. facebook, chat, google. ∆εχόµαστε την παραπάνω γραφή ή θα ήταν θεµιτό να 
µεταγράφονται σε ελληνικό αλφάβητο; 

 

7. Ακούµε και διαβάζουµε συχνά τον όρο «οπτικό ίνδαλµα».  

Ερώτηµα: Ποια σχέση έχει µε τη γλώσσα; Παίζει ρόλο στη δυνατότητα απλοποίησης της γραφής και προς 
ποια κατεύθυνση; 

 

8. Ερώτηµα: Γιατί ο τονισµός (στοιχείο εξωτερικό της γραφής) διδάσκεται πρώτος στα αρχαία α΄ 
γυµνασίου; Είναι αναγκαίος; Τι απαντάµε στη διαπίστωση ότι αυτός ο τρόπος γραφής της γλώσσας δεν συνάδει µε 
τη γλώσσα της κλασικής εποχής;  

 

9. Ερώτηµα: Πόσο καθαρά είναι στο µυαλό µας τα δίχρονα; Γιατί η λ. γλώσσα ή σφύρα έπαιρνε 
περισπωµένη στην αρχαία και οξεία στην καθαρεύουσα; 

 

10. Το ΑΠΘ στις ανακοινώσεις του στο ίντερνετ χρησιµοποιεί εκτός από το ελληνικό αλφάβητο και 
γκρίνγκλις. Π.χ  

To Kentro Leitourgias Diktuou tou Aristoteleiou Panepistimiou 8essalonikis prow8ei minuma tou 
Prutanikou Sumbouliou tou AP8 sta meli tis panepistimiakis koinotitas: 

Agapita meli tis Panepistimiakis Koinotitas, 
To Prutaniko Sumboulio, ustera apo meleti kai a3iologisi twn upiresiwn fula3is kai asfaleias stous hwrous 

tis panepistimioupolis, prohwrisan stin anadiorganwsi tous, ka8ws kri8ikan, se polles periptwseis, aneparkeis kai 
anapotelesmatikes. …. 

 
Ερώτηση: Ποιος είναι ο λόγος αυτής της επιλογής; Την ίδια στιγµή πολλές σελίδες από µπλογκ ή σάιτ 

εφηµερίδων, περιοδικών, Ρ/Σ στο ίντερνετ αποκλείουν σχόλια στη γραφή αυτή µε το επιχείρηµα ότι έτσι βλάπτεται 
η γλώσσα. Η δηµοφιλής εκποµπή «Ράδιο Αρβύλα» που απευθύνεται κυρίως σε νεανικό κοινό έκανε σταυροφορία 
για την υπόθεση των γκρίγκλις. Πρόκειται πράγµατι για στρέβλωση της γλώσσας; Υπάρχουν «ορθογραφικοί 
κανόνες» στα γκρίκλις που ακολουθεί το ΑΠΘ; Με ποια λογική; (δεδοµένου ότι οι χρήστες των γκρίγκλις 
ακολουθούν ποικίλες επιλογές) 

 

11. Ερώτηση: Τι περιθώρια υπάρχουν για την απλοποίηση της ελληνικής ορθογραφίας; Είναι θεµιτή µια 
τέτοια εξέλιξη; Ποια τα οφέλη; Υπάρχουν κίνδυνοι που αφορούν τη γλώσσα; 
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ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

1. Μαθητής σε συζήτηση στη τάξη διατυπώνει την παρακάτω πρόταση απευθυνόµενος στον καθηγητή: Κι 
εσείς όµως κύριε σαν καθηγητές πρέπει να δείχνετε µεγαλύτερη κατανόηση και να µη µας πετάτε έξω µε το παραµικρό. 
Επίσης οι Κατσιµιχαίοι έχουν ένα στίχο που λέει … σαν άνθρωπος κι εγώ θέλω να ζήσω…(έκφραση πολύ κοινή 
στο λόγο µας, ειδικά τη δύσκολη αυτή περίοδο). Επίσης σε άρθρο εφηµερίδας διαβάζουµε: Ως άλλη… 
Μπουµπουλίνα αντέδρασε η Φωτεινή Πιπιλή… 

Ερώτηµα: Εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά µεταξύ ως και σαν ή όχι; Τα προηγούµενα παραδείγµατα 
είναι λάθη που πρέπει να επισηµανθούν και να διορθωθούν; Πού οφείλεται η επιµονή πολλών στη διόρθωσή τους 
και ιδιαίτερα στη χρήση του σαν; 

 

2. Ερώτηµα: Τι νόηµα έχει να µαθαίνουµε τα είδη των υποθετικών λόγων στα αρχαία; Τι σηµαίνει «απλή 
σκέψη του λέγοντος»; Τα άλλα είδη είναι σύνθετες σκέψεις; Μήπως το «απλή» σηµαίνει ότι αυτός που µιλά 
σκέφτεται αλλά δεν πράττει; Στις άλλες περιπτώσεις τι κάνει; Γιατί στα νέα ελληνικά αποφεύγουµε να κατατάξουµε 
σε αντίστοιχα είδη τους υποθετικούς λόγους; 

 

3. Συχνά ακούµε τους µαθητές αλλά και ενήλικες να χρησιµοποιούν τη σύνταξη: από ανέκαθεν. 

Ερώτηµα: ∆ιορθώνουµε; Μήπως καθιερώθηκε; Πώς εξηγείται η αβίαστη προσθήκη του από; 

 

4. Τα παιδιά συνήθως γράφουν: «… είναι ότι …»  

και όχι «….είναι + το αντίστοιχο ουσιαστικό ….»,  

όπως για παράδειγµα έγραψε µια µαθήτριά µου:  

«Πολύ σηµαντικό είναι ότι θα µπορέσουµε αργότερα να πάµε να σπουδάσουµε σε άλλη χώρα χωρίς ιδιαίτερα 
γλωσσικά προβλήµατα.» 

(από φετινή έκθεση µαθήτριας γ΄ γ/σίου µε θέµα τη γλωσσοµάθεια) 

Ερώτηµα: µήπως «πρέπει» να γράφουν (γιατί στον προφορικό λόγο έτσι εκφραζόµαστε κι εµείς…): 
«Πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η δυνατότητα που θα έχουµε αργότερα να πάµε να σπουδάσουµε σε άλλη 
χώρα χωρίς ιδιαίτερα γλωσσικά προβλήµατα». 

 

5. Με την ίδια λογική και παρακάτω γράφει: «Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό είναι ότι υπάρχει 
πλούσια ξενόγλωσση βιβλιογραφία.» 

Μήπως κι εδώ «πρέπει» να γράψει: «Τελευταίος αλλά όχι λιγότερος σηµαντικός λόγος / παράγοντας είναι 
η ύπαρξη / χρήση (ή: η δυνατότητα χρήσης) πλούσιας ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.» 

 

6  

α) ∆ουλεύω για το Γιώργο.  

Για ποιον δουλεύω; 

Τι είναι συντακτικά το προθετικό σύνολο; Επιρρηµατικός προσδιορισµός ή αντικείµενο, αν το ‘’ δουλεύω’’ 
έχει τη σηµασία του ‘’ υπηρετώ’’ κι όχι ‘’ δουλεύω για χάρη του, για να τον βοηθήσω’’; 

β) ∆ουλεύω µε το Γιώργο. 

Με ποιον δουλεύω; 

Εδώ τι είναι το προθετικό σύνολο; 

γ) ∆ουλεύω για το παιδί µου. 

Ερώτηµα: Εδώ εννοώ ότι δουλεύω για χάρη του παιδιού µου, κάνω θυσίες. 

Πώς µπορούµε να διδάξουµε στα παιδιά τη διάκριση εµπρόθετου αντικειµένου – εµπρόθετων 
προσδιορισµών; Μήπως δεν έχει νόηµα να µπαίνουµε σε τέτοιες λεπτοµέρειες; 
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7. Παρατηρώ ότι σε πολλές περιπτώσεις οι µαθητές χρησιµοποιούν έναρθρες ειδικές προτάσεις π.χ.  

α) είναι πρόβληµα το ότι διδασκόµαστε πολλές ώρες… 

β) είναι αγένεια το ότι δεν προσέχουµε… 

Ερώτηµα: µήπως αυτό σηµαίνει ότι χάνεται ο ονοµατικός χαρακτήρας των ειδικών προτάσεων; ∆ηλαδή 
ότι δεν γίνονται αντιληπτές σαν ονόµατα; 

νοµίζω ότι θα µπορούσε να απαλειφτεί το άρθρο χωρίς πρόβληµα στη σύνταξη και στη σηµασία. 

Και σε άλλες περιπτώσεις που µοιάζει πιο φυσιολογικό: 

π.χ.  

α) το ότι δεν ήρθες µας χάλασε τα σχέδια 

θα µπορούσε να σταθεί χωρίς άρθρο; 

 

8. Αρκετές φορές, και όχι µόνο µαθητές από µειονεκτικό γλωσσικό περιβάλλον, αδυνατούν(;) να 
χρησιµοποιήσουν ποικιλία δευτερευουσών προτάσεων και καταφεύγουν (αντί σε µικρές κύριες προτάσεις, κάτι που 
θα ήταν λογικό και σύµφωνο µε την νεοελληνική) σε συνδέσεις του τύπου «…καθώς…» π.χ.  

α) διάβαζα για ώρες τα µαθήµατά µου καθώς µας είχε βάλει πολλές ασκήσεις (επειδή) 

β) έπεσα καθώς ερχόµουν βιαστικός (επειδή, όταν) 

γ) το είδα καθώς πήγαινα (όταν) 

δ) καθώς πήγαινα συνέχεια, έπαιρνα εγώ τα πράγµατα (εφόσον, όταν)  

Ερώτηµα: τι ρόλο παίζει τελικά το «καθώς»; πρέπει να εµµένουµε στη χρήση άλλων συνδέσµων; 

 

9. Άλλες πολλές φορές παρατηρώ κατάχρηση σε αναφορικές συνδέσεις, αντί για άλλες, αλλά  

π.χ. 

α) κάναµε επαναλήψεις όπου χρειαζόµασταν (επειδή χρειαζόµασταν; στα σηµεία όπου χρειαζόµασταν;) 

β) κάναµε επαναλήψεις που µας είπε (επειδή µας είπε; αυτές που µας είπε;) 

 

 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ/ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ/ΣΗΜΑΣΙΕΣ 

 

1. Συχνά δίνονται εκφωνήσεις όπως π.χ : µετατρέπει: διατηρώντας το β΄ συνθετικό να γράψετε πέντε νέα 
σύνθετα οµόρριζα ρήµατα. Ή Να εντοπίσετε στο κείµενο οµόρριζα της λέξης εργασία. 

Ερώτηµα: Η λέξη οµόρριζο είναι αποδεκτή επιστηµονικά; Μήπως είναι ασαφής; Με ποια άλλη λέξη ή 
φράση θα µπορούσε να αντικατασταθεί; 

 

2. Τόσο στ’ αρχαία όσο και στα νέα χρησιµοποιούµε και διδάσκουµε συχνά την ετυµολογία των λέξεων. 

Ερώτηµα: πόσο χρήσιµη είναι στο σχολείο για την εκµάθηση της ορθογραφίας και κυρίως για την 
κατανόηση της σηµασίας των λέξεων; Πόσες λέξεις µπορούµε να ετυµολογήσουµε εµείς οι ίδιοι και µέχρι ποιο 
παρελθόν της λέξης µπορούµε να φτάσουµε; Ποιο κριτήριο καθορίζει την έκταση της ιστορίας µιας λέξης; 

 

3. Στα αρχαία ελληνικά της α΄ γυµνασίου δίνονται λέξεις και στερεότυπες αρχαίες και αρχαιοπρεπείς 
φράσεις µε σκοπό να αποδειχτεί η σαφής συγγένεια της αρχαίας και της νέας ελληνικής. Ωστόσο πολλές από τις 
φράσεις αυτές δεν τις γνωρίζουν τα παιδιά.  

Ερώτηµα: Πώς ερµηνεύται αυτή η αντίφαση; Σε τι εξυπηρετεί η εµµονή στην οµοιότητα; 
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4. Στο ίδιο βιβλίο παρατίθεται απόσπασµα της γνωστής οµιλίας Ζολώτα στο ∆ΝΤ το 1957.  

Ερώτηµα: Ποια η σκοπιµότητα αυτού του παραθέµατος; 

 

5. Επίσης το ίδιο βιβλίο ισχυρίζεται ότι τα αντιδάνεια είναι ελληνικές λέξεις. Ωστόσο η λέξη π.χ πέναλτι 
δεν κλίνεται όπως παρατήρησε κάποιος µαθητής. 

Τι ακριβώς είναι τα αντιδάνεια; Είναι αντιδάνειο η λέξη τηλέφωνο; 

 

6. Οι λέξεις despotism, hegemonism θεωρούνται από βιβλίο των αρχαίων ελληνικών της α΄ γυµνασίου 
ελληνικής προέλευσης. Το Λεξικό Μπαµπινιώτη θεωρεί την πρώτη «ελληνογενή ξένο όρο» ενώ τη δεύτερη 
παράγωγη του ρ. ηγούµαι. Το ΛΚΝ του Ιδρύµατος Τριανταφυλλίδη θεωρεί τους όρους λόγιους προερχόµενους από 
ξένους. 

Ερώτηµα: Πού οφείλεται η διαφωνία; 

 

7. Όροι της φυσικής, της χηµείας και των µαθηµατικών: π.χ οξείδιο, διώνυµο, υδρογόνο, οξυγόνο, 
διάλυµα, ιόντα, ηλεκτρόνιο κλπ 

Ερώτηµα: είναι ελληνικές λέξεις; Με ποιο κριτήριο ορίζεται η καταγωγή τους; Τι ακριβώς είναι τα 
δάνεια;  

 

8. Πολύ συχνά ακούµε, και από παιδιά, ότι η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη ή µια από τις 
πλουσιότερες σε λέξεις. 

Ερώτηµα: Τι ακριβώς εννοείται µε τη φράση «πλούσια γλώσσα»; Ισχύει κάτι τέτοιο και ποια σηµασία 
έχει;  

 

9. Πώς στηρίζεται επιστηµονικά (µια που υπάρχουν γλωσσολόγοι και άλλοι επιστήµονες που το 
αποδέχονται) η διαπίστωση ότι υπάρχει λεξιπενία; Αν υπάρχει πού οφείλεται; Αν όχι γιατί εµφανίζεται ως κοινός 
τόπος και δεδοµένη διαπίστωση; 

 

10. Άµεσα-αµέσως, καταρχήν-καταρχάς, ιδιαίτερα-ιδιαιτέρως, ακόµη-ακόµα:  

Ερώτηµα: υπάρχει σηµασιολογική διαφορά; Οφείλουµε να διορθώνουµε; 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

1. Συνήθως τα βιβλία αναφοράς όπως οι γραµµατικές και τα λεξικά στηρίζονται σε σώµατα κειµένων για 
να βγάλουν τα συµπεράσµατά τους. Περιλαµβάνεται ή θα µπορούσε να περιληφθεί στα σώµατα αυτά και δείγµα 
του γραπτού λόγου των µαθητών; Μήπως κάποιες από τις χρήσεις στη λιγότερο φιλτραρισµένη νεανική γλώσσα 
δείχνουν το δρόµο σε προσαρµογές; 

 

2. Σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου κάθε χρόνο παραλείπονται ορισµένα κείµενα κατά τη 
διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο γυµνάσιο αλλά διατηρείται η διδασκαλία των αντίστοιχων ενοτήτων της 
γραµµατικής και του συντακτικού. Τι σηµαίνει αυτό; Μπορεί να διδαχτεί αποτελεσµατικά η γραµµατική και το 
συντακτικό χωρίς παράδειγµα κειµένου µε ολοκληρωµένο περιεχόµενο; 

 

3. Ολοκληρώνεται στο δηµοτικό η καλλιέργεια της νεοελληνικής και οι γνώσεις για τη νεοελληνική; 



επιµορφωτικό υλικό από τις συναντήσεις του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας 

103 

 

4. Τελικά η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι άλλη µορφή µιας ενιαίας ελληνικής ή άλλη γλώσσα (διµορφία ή 
διγλωσσία); Πώς ορίζεται κάτι τέτοιο και τι ρόλο παίζει στη διδασκαλία της κοινής νεοελληνικής; 

 

5. Σε ποιο βαθµό το µάθηµα των αρχαίων ελληνικών στοχεύει στη γνώση και σε ποιο βαθµό στη 
διαµόρφωση ηθικής, εθνικής κλπ συνείδησης; (αυτά σύµφωνα µε τους ρητούς σκοπούς του µαθήµατος και της 
παιδείας). Θα µπορούσαµε να πούµε ότι έχει σωφρονιστικό χαρακτήρα; 

 

6. Πολύ συχνά γίνεται λόγος για την ανάγκη να προστατέψουµε τη γλώσσα µας από µια µελλοντική 
καταστροφή της. Η λεξιπενία, η άκριτη αποδοχή ξένων λέξεων και τα γλωσσικά λάθη θεωρούνται οι βασικές 
απειλές. Πόσο βάσιµος είναι ένας τέτοιος ισχυρισµός;  Τι ρόλο µπορούµε να παίξουµε ως διδάσκοντες τη γλώσσα; 

 

7. Όταν διδάσκουµε αρχαία, πχ. τους υποθετικούς λόγους, είναι σκόπιµη η σύγκριση και η αναφορά στα 
νέα ελληνικά ώστε να καταλαβαίνουν οι µαθητές γιατί λέµε το τάδε είδος π.χ. αόριστη επανάληψη στο παρελθόν, ή 
αυτό τρέφει το ιδεολόγηµα της συνέχειας της γλώσσας;  

 

 
 



επιµορφωτικό υλικό από τις συναντήσεις του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας 

104 

 
από την πέµπτη συνάντηση (1η µε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, για τα ζητήµατα που προκύπτουν από τη 

γλωσσική διδασκαλία στη δευτεροβάθµια 
(βιβλιοθήκη 1ου Λυκείου ∆ράµας, 20 Φεβρουαρίου 2012) 

 
 
 

 
από την έκτη συνάντηση (2η µε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, για το λεξιλόγιο και τη διδασκαλία του 

(βιβλιοθήκη 1ου Λυκείου ∆ράµας, 27 Μαρτίου 2012) 
 
 
 

 
από την έκτη συνάντηση (2η µε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, για το λεξιλόγιο και τη διδασκαλία του 

(βιβλιοθήκη 1ου Λυκείου ∆ράµας, 27 Μαρτίου 2012) 
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το λεξιλόγιο και η διδασκαλία του 
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

 
εισήγηση του Γιώργου Παπαναστασίου, διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών 

Σπουδών [Ίδρυµα Μ. Τριανταφυλλίδη] 

1. περιγραφική γραµµατική, σχολική γραµµατική 

Παπαναστασίου: Κατ’ αρχάς αυτό το τεράστιο ζήτηµα του τι είναι Γραµµατική, µε την 
έννοια της περιγραφής της Γλώσσας και τι περιλαµβάνει στην ουσία µια Γραµµατική της 
Γλώσσας, µια πραγµατική, περιγραφική –όπως τη λέµε-  Γραµµατική της Γλώσσας. Που εδώ, η 
αλήθεια είναι ότι –επεκτείνοντας κι αυτά τα πράγµατα τα οποία είπαµε την προηγούµενη φορά- 
η πραγµατική περιγραφική Γραµµατική µιας Γλώσσας περιγράφει τα πάντα όσα λέγονται. Από 
την άποψη της Γλωσσολογίας, µια περιγραφική Γραµµατική περιλαµβάνει τα πάντα όσα 
λέγονται και γράφονται. Και βεβαίως, πρέπει να καταγράφει τον τρόπο µε τον οποίο λέγονται, 
το πότε λέγονται και το γιατί λέγονται. Θα µου πείτε, αυτό σηµαίνει µια τεράστια Γραµµατική. 
Αν µέσα σε µια τέτοια Γραµµατική θέλουµε να συµπεριλάβουµε οτιδήποτε ακούγεται, 
οτιδήποτε λέγεται κι οτιδήποτε γράφεται, θα πρέπει να κάνουµε ένα πολύ µεγάλο σύστηµα, όχι 
κανόνων, αλλά περιγραφών, πραγµάτων δηλαδή τα οποία ακούγονται, κι όπως είπαµε το πότε 
ακούγονται και το γιατί ακούγονται. Σε πολλές περιπτώσεις δηλαδή και το γιατί ακούγονται στις 
περιστάσεις που ακούγονται. Άρα λοιπόν, από µια τέτοια Γραµµατική δεν θα πρέπει να 
αποκλείσουµε τίποτε, δεν αποκλείουµε σήµερα στη Γλωσσολογία τίποτα, ακόµη κι έναν τύπο 
που τον θεωρούµε εσφαλµένο µε βάση τις υπάρχουσες Γραµµατικές, µε βάση τη Γραµµατική 
Τριανταφυλλίδη για παράδειγµα, µε βάση τη Γραµµατική του Μπαµπινιώτη επίσης, µε βάση τις 
σχολικές Γραµµατικές, και θα το δούµε αυτό το ζήτηµα στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Από µια 
τέτοια περιγραφική Γραµµατική δεν µπορεί να λείπει τίποτα, ακόµη κι ο τύπος ο οποίος είναι 
εντελώς περιστασιακός, τον οποίο κατασκευάζει ο οµιλητής της γλώσσας την ώρα που  µιλάει 
σε ένα οποιοδήποτε επίπεδο επικοινωνίας, δεν µπορεί να αποκλειστεί τίποτε.  

Αυτό, θα µου πείτε, σηµαίνει ότι εκεί µέσα χωράνε τα πάντα. Εάν περιγράφονται σωστά 
κι εάν λέγεται πότε χρησιµοποιούνται το α, το β, το γ, µε ποιες συχνότητες χρησιµοποιούµε το α, 
το β, το γ, σε ποιες περιστάσεις επικοινωνίας χρησιµοποιείται το α, το β, το γ, τότε ναι, αυτή η 
Γραµµατική θα µπορούσε να περιλαµβάνει τα πάντα. Εδώ όµως ερχόµαστε, επειδή βρισκόµαστε 
σε µια διαδικασία που έχει να κάνει µε την εκπαίδευση, εδώ τίθεται αµέσως το δεύτερο 
ερώτηµα: Τι από όλα αυτά θα πρέπει να διδάσκεται. Που σηµαίνει, ποια είναι η γραµµατική και 
τι θα πρέπει να περιλαµβάνει η σχολική γραµµατική. Και ποια είναι η σχέση ανάµεσα στη 
σχολική Γραµµατική και στη µεγάλη, τεράστια αυτή Γραµµατική που περιλαµβάνει τα πάντα.  

Η σχολική Γραµµατική, είτε είναι η σχολική Γραµµατική η οποία µοιράζεται σήµερα και 
διδάσκεται σήµερα στα σχολεία, είτε είναι µια σχολική Γραµµατική του παρελθόντος, η 
προηγούµενη σχολική Γραµµατική, µια τέτοια σχολική Γραµµατική ταυτόχρονα περιγράφει 
αλλά επίσης ταυτόχρονα ρυθµίζει τι λέγεται. Που σηµαίνει ότι εδώ έχουµε να κάνουµε µε αυτό 
που λέµε τη «νόρµα», που λέµε την πρότυπη γλώσσα. Στα παιδιά θα µάθουµε τελικά την 
πρότυπη γλώσσα. Στο σχολείο διδάσκεται –και αυτό είναι χαρακτηριστικό οποιουδήποτε 
σχολείου, όχι µόνο του ελληνικού- η πρότυπη γλώσσα. Άρα λοιπόν, µια τέτοια Γραµµατική, µια 
σχολική Γραµµατική, περιλαµβάνει αυτά τα πράγµατα τα οποία θεωρούµε ως λογικό να 
µαθαίνουν τα παιδιά σε αυτό το πλαίσιο, το εκπαιδευτικό. Και αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο 
βεβαίως, επίσης διαφέρει από τάξη σε τάξη. Γι’ αυτό και έχουµε τη σχολική Γραµµατική του 
∆ηµοτικού, τη σχολική Γραµµατική του Γυµνασίου, θα µπορούσαµε να έχουµε και τη σχολική 
Γραµµατική του Λυκείου ή ακόµη θα µπορούσαµε να έχουµε και την πανεπιστηµιακή ας πούµε 
Γραµµατική για το πανεπιστήµιο. Άρα λοιπόν η σχέση ανάµεσα στη µεγάλη Γραµµατική και τη 
σχολική Γραµµατική είναι µια σχέση που ορίζεται από όλες αυτές τις παραµέτρους. 
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2. Πρότυπη γλώσσα και γραµµατικές 

Παπαναστασίου: Η πρότυπη γλώσσα είναι ένα τεράστιο ζητούµενο, κανένας δεν το 
ξέρει ακριβώς, κανένας γλωσσολόγος δεν µπορεί να το ορίσει ακριβώς, τι είναι το πρότυπο, ποια 
είναι ακριβώς η πρότυπη γλώσσα. Γιατί επίσης, η πρότυπη γλώσσα αλλάζει µε στο χρόνο, αλλά 
αλλάζει επίσης και µε βάση τα περιβάλλοντα στα οποία µιλάει κανείς, στα οποία 
συµπεριφέρεται κανείς γλωσσικά. Άρα λοιπόν δε µπορούµε να πούµε ούτε µε απόλυτη 
αυστηρότητα ποια είναι αυτή η πρότυπη γλώσσα.  

Μπορούµε να βάλουµε και εδώ συνθήκες, µπορούµε να βάλουµε αν θέλετε κανόνες και 
να πούµε για παράδειγµα αν θέλετε ότι –ένα ζήτηµα που είχε αναφερθεί και την προηγούµενη 
φορά-  ότι στην πρότυπη γλώσσα σήµερα, στη νέα ελληνική, θεωρούµε ότι περιλαµβάνεται, 
ανήκει ο παρατατικός των οξύτονων ρηµάτων σε –ούσα, δηλαδή του τύπου αγαπούσα. Στην 
πρότυπη γλώσσα σήµερα δεν περιλαµβάνεται ο τύπος σε –αγα, ο τύπος για παράδειγµα των 
οξύτονων ρηµάτων αγαπώ, του τύπου αγάπαγα. Η πρότυπη γλώσσα σήµερα, κι αυτό το 
βλέπουµε αν ακούσουµε και στη χρήση της γλώσσας στα µέσα ενηµέρωσης, στον τρόπο µε τον 
οποίο γράφεται η γλώσσα σε εφηµερίδες κλπ. κλπ.  θα βρούµε πολύ λιγότερες περιπτώσεις 
χρήσης ενός παρατατικού του τύπου αγάπαγα παρά ενός τύπου όπως ας πούµε το αγαπούσα. 
Στην πρότυπη λοιπόν γλώσσα συµπεριλαµβάνουµε το ένα αλλά δεν συµπεριλαµβάνουµε το 
άλλο.  

Η σχολική δηλαδή γραµµατική θα προκρίνει τον έναν τύπο έναντι του δεύτερου. Η 
περιγραφική γραµµατική όµως, η µεγάλη γραµµατική, δεν µπορεί να αποκλείσει τον έναν-, είναι 
υποχρεωµένη η περιγραφική γραµµατική να συµπεριλάβει όλους τους τύπους. Άρα λοιπόν, ας 
κρατήσουµε µια πρώτη, αν θέλετε, διάκριση ανάµεσα σ’ αυτά τα δύο, κι ας έχουµε πάντα στο 
µυαλό µας ότι η πρότυπη γλώσσα επίσης αλλάζει, κάτι το οποίο είναι σήµερα πρότυπο µπορεί 
να µην είναι αύριο πρότυπο, ή κάτι το οποίο σήµερα δεν είναι πρότυπο, δεν ανήκει στην 
πρότυπη γλώσσα, µπορεί να γίνει πρότυπο αύριο. Υπ’ αυτήν την έννοια και µια σχολική 
γραµµατική επίσης έχει τη δυνατότητα, έχει την υποχρέωση αν θέλετε, κι αυτή ν’ αλλάξει.  

Την προηγούµενη φορά είχε γίνει µεγάλη κουβέντα, -για να φέρω πάλι ένα παράδειγµα 
που είναι αρκετά συχνό και ακούγεται πολύ συχνά-, είχε τεθεί το ζήτηµα τι κάνουµε µ’ αυτές τις 
προστακτικές του τύπου αντίγραψε, αντέγραψε. Κι είχαµε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι 
προχωράµε πλέον τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες από τύπους που δεν είχαν την 
αύξηση στην προστακτική  σε µια κατάσταση όπου η γραµµατική, και η περιγραφική 
γραµµατική αφενός αλλά και η ρυθµιστική, και η γραµµατική η σχολική από την άλλη, θα 
πρέπει να λάβει υπόψη της την ύπαρξη και τη µεγάλη συχνότητα αυτών των τύπων της 
προστακτικής, οπότε κατά κάποιον τρόπο θα πρέπει να θεωρήσει ως νόρµα πλέον τον τύπο µε 
την αύξηση, τον τύπο αντέγραψε κι όχι τον τύπο αντίγραψε. Γιατί  όσο πάµε, βλέπουµε ότι 
συχνότερα χρησιµοποιείται ο τύπος  µε την αύξηση, παρά το γεγονός ότι θα θεωρούνταν, µε 
βάση παλιότερα πρότυπα, ως ένας εσφαλµένος τύπος. 

Αυτά ήταν παραδείγµατα για να δείξουµε ακριβώς αυτή τη µετακίνηση. Μετακίνηση 
στην ουσία η οποία είναι αποτύπωση µετακινήσεων, αποτύπωση αλλαγών που συµβαίνουν στην 
ίδια τη γλώσσα, και που βεβαίως η γραµµατική, η περιγραφή της δηλαδή, η περιγραφή της 
γλώσσας πρέπει να λαµβάνει  υπόψη καθώς περνούν τα χρόνια.  
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συζήτηση µε τον Γιώργο Παπαναστασίου, διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών 
Σπουδών [Ίδρυµα Μ. Τριανταφυλλίδη] 

 

3. Στόχος της γλωσσικής εκπαίδευσης 

Συνάδερφος: Ωστόσο, αναρωτιέµαι: τι είδους παιδεία έχουµε; Αυτή η παιδεία πού 
στοχεύει; ∆ηλαδή θέλει να βγάλει ανθρώπους ελεύθερους; Θέλει να βγάλει ανθρώπους που η 
γλώσσα να κατακτιέται µέσα από την πράξη;… Εµείς (εννοεί οι εκπαιδευτικοί) καλούµαστε να 
εφαρµόσουµε προγράµµατα αναλυτικά και οι δικές µας οι δυνατότητες παρέµβασης τελικά δεν 
είναι τόσο ελεύθερες όσο πιστεύουµε. Καλούµαστε να εφαρµόσουµε  πράγµατα, τα οποία από 
αλλού µεθοδεύονται, από αλλού καθορίζονται και έχουν κάποιο στόχο. 

Γ. Παπαναστασίου: Ναι η αλήθεια είναι, ότι αυτός είναι…, αυτό καταλαβαίνω, και 
…να πω την αλήθεια, ισχύει σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης  αλλά, … καταλαβαίνω πολύ 
καλύτερα ότι ισχύει κυρίως στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε µικρότερο βαθµό ίσως στην 
Πρωτοβάθµια, επειδή ακριβώς εκεί πέρα τα πράγµατα µπορούν πιο εύκολα να µπουν σε… 
καλούπια και από την άλλη περισσότερο στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, γιατί εκεί πέρα 
τίθενται και ζητήµατα εξετάσεων, ζητήµατα πρόσβασης στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση και στην 
ουσία όχι µόνο στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση αλλά στην ουσία ζητήµατα εξόδου στην κοινωνία 
τελικά. Γιατί τα παιδιά στο γυµνάσιο και στο λύκειο προετοιµάζονται είτε για το πανεπιστήµιο 
είτε για να βγούνε στην κοινωνία, να τελειώσουν…., τελειώνει υποτίθεται στην Τρίτη λυκείου, 
τελειώνει η εκπαίδευση που παίρνουν…, εντάξει, ας µην την πούµε βασική, αλλά τελοσπάντων 
η εκπαίδευση που παίρνει ο περισσότερος κόσµος. 

Το ζήτηµα είναι…, είναι τεράστιο όσον αφορά το πού στοχεύουµε τελικά στην 
εκπαίδευση. Εντάξει; 

∆εν ξέρω κατά πόσο…, ή µάλλον είµαι σίγουρος ότι δεν µπορώ να τ’ απαντήσω εγώ 
αυτό το ζήτηµα. 

Όσον αφορά τη γλωσσική εκπαίδευση, εκεί πέρα θα µπορούσαµε να πούµε λίγο 
περισσότερα πράγµατα…, -γιατί σας λέω το γενικότερο είναι ένα τεράστιο ζήτηµα, το οποίο δεν 
έχει απαντηθεί εδώ και …δεκαετίες, για να µην πούµε… µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, ειδικά 
στη νεοελληνική πραγµατικότητα. 

Στη νεοελληνική γλωσσική εκπαίδευση, εγώ θα έλεγα ότι στόχος θα ήταν να µπορεί 
αυτός που τελειώνει το γυµνάσιο και το λύκειο στη συνέχεια να µπορεί να ανταποκρίνεται µε 
επάρκεια στις διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας που θα του θέσει το περιβάλλον. 

Τώρα, πάλι το γυµνάσιο και το λύκειο µόνο γενικές κατευθύνσεις µπορεί να δώσει πάνω 
σ’ αυτά τα ζητήµατα. 

Τι εννοώ µ’ αυτό; Κάποιος, ο οποίος θα βρεθεί αντιµέτωπος εξαιτίας του επαγγέλµατος 
που θα ακολουθήσει, θα µπει µέσα σε περιβάλλοντα, τα οποία του ζητούν ειδικότερες γνώσεις 
και ειδικότερες γλωσσικές δεξιότητες. Τι εννοώ µ’ αυτό; Κάποιος , ο οποίος θα γίνει για 
παράδειγµα µηχανικός σε αυτοκίνητα…, ή κάποιος που θα δουλέψει σ’ ένα συνεργείο 
αυτοκινήτων, αυτός πρέπει να έχει άλλη, και θα αποκτήσει τελικά µέσω της µαθητείας που θα 
κάνει µε το συγκεκριµένο αντικείµενο, και διαφορετική γλωσσική εκπαίδευση. 

Αυτά τα πράγµατα δεν µπορεί να τα δώσει ούτε το γυµνάσιο ούτε το λύκειο. Το 
γυµνάσιο και το λύκειο θα µείνει πάλι στα γενικά. 

Αυτός, ο οποίος θα πάει στο πανεπιστήµιο και θα ασχοληθεί είτε µε τη Νοµική είτε µε 
την Ιατρική ή µε οτιδήποτε, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ταυτόχρονα µε την επιστήµη µαθαίνει και 
γλώσσα. Η γλώσσα της Ιατρικής είναι κάτι το οποίο κατακτιέται στο πανεπιστήµιο, στην 
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Ιατρική σχολή και πρέπει να παρέχεται µέσα στο πανεπιστήµιο, στην Ιατρική σχολή. Η γλώσσα 
της Νοµικής παρέχεται στο πανεπιστήµιο, στη Νοµική σχολή. 

Άρα λοιπόν, πάλι η γλωσσική εκπαίδευση στο γυµνάσιο και στο λύκειο είναι µια 
συγκεκριµένη γλωσσική εκπαίδευση που έχει να κάνει µε τον άνθρωπο ο οποίος βγαίνει γενικά 
στην κοινωνία. 

Όχι, σίγουρα δεν του παρέχει όλα τα εφόδια, για να µπορεί να ανταποκριθεί σε 
οποιοδήποτε γλωσσικό περιβάλλον. 

Αυτός, ο οποίος θα αποκτήσει µετά τα 18 του ένα δίπλωµα οδήγησης θα χρειαστεί να 
µάθει – όχι ο µηχανικός- αλλά ο οδηγός που θα πάρει µαθήµατα οδήγησης και θα χρειαστεί να 
αντιµετωπίσει συγκεκριµένα πράγµατα όσον αφορά το αντικείµενο µε το οποίο θα πρέπει να 
ασχοληθεί, δηλαδή το αυτοκίνητο, επίσης θα πρέπει να µάθει γλωσσικά κάποια πράγµατα, τα 
οποία δεν θα του τα παρέχει το λύκειο ή το γυµνάσιο. 

Όλες αυτές οι εκπαιδεύσεις, η εκπαίδευση ως οδηγού ή άλλη εκπαίδευση, και 
οποιαδήποτε άλλη δεξιότητα θα χρειαστεί να κατακτήσει και µιλάµε πάλι για γενικές δεξιότητες, 
όχι κατ’ ανάγκη επαγγελµατικές, κι αυτές οι δεξιότητες συνδέονται µε την εκµάθηση γλώσσας 
που έχει να κάνει µ’ αυτές τις δεξιότητες. Ποτέ δεν µαθαίνουµε µια δεξιότητα µόνη της χωρίς να 
µάθουµε τη γλώσσα που αντιστοιχεί σ’ αυτήν τη δεξιότητα. 

Άρα λοιπόν, ποιο είναι το περιεχόµενο της γλωσσικής εκπαίδευσης του γυµνασίου και 
του λυκείου θα έλεγε κανείς ότι προσδιορίζεται από τα αντικείµενα, τα οποία διδάσκεται κανείς 
µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο του γυµνασίου και του λυκείου.  

Εκεί είναι τα όρια. Εκεί είναι και η υποχρέωση που έχει ο διδάσκων στο γυµνάσιο και 
στο λύκειο όσον αφορά τη γλωσσική εκπαίδευση. 

 

 

 

4. Η νέα σχολική γραµµατική και η χρήση λεξικού 

Συνάδελφος: ∆ιδάσκοντας τη νεοελληνική γλώσσα της Α΄ Γυµνασίου φέτος και έχοντας 
το νέο σχολικό βιβλίο της Γραµµατικής [Χατζησαββίδης – Χατζησαββίδου, Γραµµατική Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας], αντιµετώπισα πολλές δυσκολίες µε το πλήθος των πληροφοριών και των 
παρατηρήσεων. Ειδικά στα ουσιαστικά το πρόβληµα ήταν µεγάλο. Θέλω, βέβαια, να 
παραπέµπω τους µαθητές στο βιβλίο της γραµµατικής (για να δουν περισσότερα ουσιαστικά της 
ίδιας κατηγορίας) και θεωρώ ότι πρέπει να ανοίγουν και το βιβλίο της γραµµατικής. Ωστόσο, 
διαπίστωσα ότι οι παρατηρήσεις ήταν πάρα πολλές και τα παιδιά δεν είχαν ούτε το χρόνο ούτε 
τη διάθεση να τις διαβάσουν. Και, νοµίζω, ήταν και άστοχο να τις διαβάσουν όλες. Και 
αναγκάστηκα να δίνω τις συγκεκριµένες παρατηρήσεις «θα διαβάσετε τη σ. 30, δείτε πώς 
κλίνονται τα ουσιαστικά και δείτε την 1, την 4, την 7». Όλα αυτά µου δηµιούργησαν πολλές 
δυσκολίες. 

Γ. Παπαναστασίου: Η αλήθεια είναι πως το συγκεκριµένο βιβλίο παρουσιάζει τέτοια 
ζητήµατα. Και την προηγούµενη φορά [πρώτη συνάντηση Συνδέσµου Φιλολόγων ∆ράµας µε το 
ΙΝΣ] είχαµε αναφερθεί σε κείνο το ζήτηµα του τρόπου κλίσης του Παρατατικού της 
µεσοπαθητικής φωνής. Είχαµε δει εκεί ότι σε συγκεκριµένες κατηγορίες ρηµάτων 
[Χατζησαββίδης, ό.π., σ. 85] αναφέρονταν 5-6 διαφορετικοί τύποι. Και λέει κανείς τώρα: «τι θα 
πρωτοδιδάξω στα παιδιά απ’ όλα αυτά;», «τι θα θεωρήσω σωστό; (εφόσον το λέει η 
Γραµµατική, πρέπει να τα θεωρήσω όλα σωστά)». 
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 Η γνώµη µου είναι ότι στο σχολικό βιβλίο της Γραµµατικής δεν θα πρέπει να 
δώσει κανείς έξι διαφορετικούς τύπους για ένα πρόσωπο. Αντίθετα, στη µεγάλη Γραµµατική που 
λέγαµε πριν [όχι σχολική], εκεί θα έχει έξι… δεκαέξι… πενηνταέξι τύπους, εάν λέγονται και οι 
πενηνταέξι, αλλά θα δηλώσει η γραµµατική ότι αυτός είναι ο πρώτος, αυτοί είναι της πρότυπης 
γλώσσας και υπάρχουνε και δεύτεροι, τρίτοι, τέταρτοι τύποι, τους οποίους µπορεί κανείς να τους 
ακούσει, θα πρέπει να τους αναγνωρίσει (να καταλάβει ότι εδώ έχουµε να κάνουµε µε ένα γ΄ 
πληθυντικό πρόσωπο), αλλά δεν θα τους γράψει. Αυτοί είναι τύποι που γράφονται στη 
λογοτεχνία, για παράδειγµα, ή είναι τύποι που ακούγονται σε µια συγκεκριµένη, ίσως 
διαλεκτική, περιοχή του ελληνόφωνου χώρου.  

 Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριµένο εγχειρίδιο της σχολικής Γραµµατικής κάνει 
µια µεγαλύτερη από την επιθυµητή –κατά τη γνώµη µου- παραχώρηση σ’ αυτήν την πολυτυπία. 

Β. Μελικίδου: (Συγνώµη… Μου επιτρέπετε) Σ’ αυτού του είδους τα βιβλία, τα 
γλωσσικά εγχειρίδια ειδικά, Γραµµατικές και Λεξικά, τεράστιο ρόλο παίζει η παρουσίαση. Είναι 
καθοριστική. ∆ηλαδή, αν έχουν ένα κύριο µέρος, καθαρό και ευκολοαποµνηµόνευτο, και όλα τ’ 
άλλα –αν πρέπει να διασωθούν ως πληροφορίες-  µπουν σε ένα παράρτηµα, αυτό θα έλυνε τα 
χέρια όλων. Θα ήταν µήνυµα για το τι διδάσκω, τι µαθαίνω και τι διορθώνω. Αυτή η µίξη µόνο 
κακό κάνει. 

Γ. Παπαναστασίου: Να προσθέσω κάτι ακόµη. Πάντοτε τη Γραµµατική πρέπει να τη 
βλέπουµε σε συνδυασµό και µε το Λεξικό. Καµιά  Γραµµατική δεν µπορεί να έχει όλες τις 
πληροφορίες. Το Λεξικό είναι το επόµενο εγχειρίδιο το οποίο πρέπει να έχει υπόψη του και ο 
εκπαιδευτικός αλλά και ο µαθητής, για να του δείχνει σε συγκεκριµένες περιπτώσεις τι απ’ όλα 
αυτά θα επιλέξει, όταν κάνει χρήση -ας πούµε- µιας συγκεκριµένης λέξης. 

Β. Μελικίδου: Ένα βήµα µετά το Λεξικό είναι και ό,τι έχουµε από τα σώµατα κειµένων. 

Γ. Παπαναστασίου: Το Λεξικό, επίσης, µας δίνει –και πρέπει να δίνει- πληροφορίες 
ακόµα και για τύπους που θα µπορούσε κανείς να τους θεωρήσει τύπους γραµµατικής. 
Παράδειγµα: η νύχτα, της νύχτας. (εννοείται, έτσι;). Αυτό θα γράψει µια Γραµµατική. Αλλά 
µπορεί ο µαθητής να συναντήσει την έκφραση «δοχείο νυκτός». Το «νυκτός» αυτό σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να περάσει σε µια Γραµµατική ως «λόγιος τύπος γενικής πρωτόκλιτων 
ουσιαστικών». Είναι ένας συγκεκριµένος τύπος και χρησιµοποιείται σε µια συγκεκριµένη 
έκφραση. Αυτό θα δοθεί στο Λεξικό ως «λόγια γενική νυκτός στην έκφραση τάδε…τάδε». Και 
µέχρι εκεί. 

 

 

 

5. Η πειθώ- της πειθούς 

Συνάδερφος: Επειδή τέθηκε το ζήτηµα, θα ‘θελα λίγο την άποψή σας: έχουµε  µια 
επανεισαγωγή γενικής στην Α΄ Λυκείου: η Σαπφώ/ της Σαπφούς, η Λητώ/ της Λητούς. Κι αυτό 
πάει να καθιερωθεί και σε περιπτώσεις άλλες: η πειθώ; - κάτι που συναντάµε συνεχώς στην Γ’ 
Λυκείου, και αβίαστα µας βγαίνει φυσικά και µας «της πειθούς». Τι θα ‘πρεπε να συµβεί εδώ; 
Θα ’πρεπε µε την έννοια της  πρότυπης γλώσσας που… 

Γ. Παπαναστασίου: Ναι, η πρότυπη γλώσσα εδώ λέει «της πειθώς». Η πρότυπη 
τουλάχιστον έτσι όπως την αντιλαµβανόµαστε ίσως οι περισσότεροι από µας. 

Συνάδερφος: Εκφράζω την αµηχανία που πολλές φορές νιώθω προσωπικά µπροστά στα 
παιδιά. Είµαι έτοιµος να πω «της πειθώς», οµολογώ ότι νιώθω την πίεση και καταλήγω και ‘γω 
στον αρχαίο τύπο. 
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Γ. Παπαναστασίου: Σκεφτείτε λίγο αυτό το παράδειγµα (η Σαπφώ/ της Σαπφούς) µε το 
Αργυρώ. Η Αργυρώ/ της Αργυρούς δεν γίνεται. ∆ηλαδή στην ουσία η γραµµατική µάς λέει 
σωστά η Αργυρώ/ της Αργυρώς, η Ηρώ/τα ης Ηρώς, η Σαπφώ/ της Σαπφώς, που είναι µια χαρά. 
∆εν ξέρω αν θα έλεγε ποτέ κανείς «της Σαπφούς Νοταρά». Τη Σαπφώ Νοταρά νοµίζω θα την 
έλεγε κανείς πάντα «της Σαπφώς Νοταρά». 

Μελικίδου: Το ίδιο ισχύει και µε τον τόνο στη γενική του αρσενικού, αν είναι ο 
Μάξιµος ας πούµε ο συµµαθητής µου ή αν είναι ο Μάξιµος ο  Οµολογητής. 

Γ. Παπαναστασίου: Ακριβώς. Η Σαπφώ/ της Σαπφούς µάς πάει στη συγκεκριµένη 
Σαπφώ, αλλά η Σαπφώ της γειτονιάς µας ή η Σαπφώ της τηλεόρασης είναι η Σαπφώ/ της 
Σαπφώς. Η γλώσσα µάς δείχνει αυτήν την κατεύθυνση. 

Συνάδερφος2: Το τι επικρατεί δεν έχει σηµασία εδώ; ∆εν ενδιαφέρει και πώς επικρατεί 
κάτι; 

Γ. Παπαναστασίου: Σίγουρα. Το γλωσσικό αίσθηµα όµως εδώ θα µας πάει στο 
«πειθώς». 

Συνάδερφος3: Ναι, αλλά το βιβλίο γράφει «τρόποι πειθούς», κι εµείς θα πούµε «τρόποι 
πειθώς»…; 

Γ. Παπαναστασίου: Κανένα από τα δύο δεν είναι λάθος. Το θέµα είναι ότι εάν το παιδί 
πει «της πειθώς» δε θα του πούµε ότι «εδώ, όπα, το βιβλίο λέει «της πειθούς», οπότε αυτό που 
είπες είναι λάθος». ∆ε θα µείνουµε στον έναν τύπο. Η γλώσσα µάς δείχνει ότι και για να υπάρξει 
γλωσσική αλλαγή, και για να υπάρξει γλωσσική εξέλιξη κλπ. κλπ., όλα βασίζονται στη 
διπλοτυπία. Το θέµα είναι πόσο αυτή τη διπλοτυπία θα την κατακεραυνώσουµε ίσως µερικές 
φορές, θα την απαγορεύσουµε ίσως κάποιες άλλες, ή πόσο θα είµαστε εντελώς ανοιχτοί. Ούτε το 
ένα πρέπει να συµβαίνει, ούτε το άλλο. Ούτε να τα βάλουµε όλα στη σχολική γλώσσα, ούτε να 
πούµε ότι µόνο το ένα είναι σωστό. 

Β. Μελικίδου: Κι εν πάση περιπτώσει, άλλο είναι το τι θα διδάξουµε, κι άλλο είναι το τι 
θα ανεχτούµε. Όχι ότι µπορεί να είναι πάρα πολύ µακριά, αλλά εµείς µέσα µας πρέπει να το 
’χουµε λυµένο.  Θα διορθώσουµε κιόλας, διδάσκω/ διορθώνω µαζί. Εµ, όχι, ανέχοµαι/ διορθώνω 
µαζί. Εξαρτάται τι διορθώνω. Προφορικό ή γραπτό, πού είµαι, ετοιµάζω π.χ. εισαγωγικές στο 
Λύκειο, Γυµνάσιο κλπ. και ίσως καλλιεργώ κι αυτήν την αίσθηση και στα παιδιά, λίγο δύσκολο, 
αλλά… 

 

 

 

6. ο ρόλος των φιλολόγων 

Συνάδερφος: Ακούω µε πάρα πολλή ικανοποίηση αυτή την ανοιχτή στάση που έχετε 
απέναντι σε ό,τι θεωρούµε λάθος και ό,τι θεωρούµε σωστό. Και νοµίζω ότι είναι µια κοινότοπη 
πια παρατήρηση να πω ότι σχεδόν το σύνολο των γλωσσολόγων –σε αντίθεση µε µας του 
φιλολόγους- έχουν µια πιο ανοιχτή στάση απέναντι σε αυτό που θεωρείται γλωσσικό λάθος. 
Φοβάµαι όµως ότι εµείς οι φιλόλογοι, και γιατί ο θεσµικός µας ρόλος είναι προσδιορισµένος να 
υπερασπίζεται τη νόρµα, µερικές φορές, είτε γιατί έχουµε ντυθεί αυτό το ρόλο περισσότερο, είτε 
γιατί νοµίζω και γλωσσολογικά δεν είµαστε και πάρα πολύ ενηµερωµένοι, υπερβάλλουµε και 
κάνουµε την εξής κατάχρηση: διορθώνουµε «λάθη» (εντός εισαγωγικών) που δεν είναι λάθη. 
Ειδικά µάλιστα στο Λύκειο, προ πάντων στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, αυτό το πράγµα µερικές φορές 
καταντά νοσηρότητα.  Από την εµπειρία µου στο Βαθµολογικό Κέντρο στην Καβάλα, θυµάµαι 
πολύ χαρακτηριστικά ότι το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων τη λέξη «καριέρα» την 
υπογραµµίζει. Θυµάµαι πολύ χαρακτηριστικά έναν συνάδελφο που υπογράµµισε µε κόκκινο το 
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εξής: «έκανα φοβερή προσπάθεια» έλεγε το γραπτό κι ο συνάδελφος το υπογράµµισε. Επιτρέψτε 
µου να πω «τα πήρα στο κρανίο» και στο τέλος τον ρώτησα «γιατί». Μου λέει: «∆ιότι το ‘έκανα 
προσπάθεια’ τι θα πει; Έπρεπε να γράψει το παιδί ‘κατέβαλα’. Και τι θα πει ‘φοβερή’; Το 
‘φοβερή’ είναι µια κατάχρηση. Είναι µια έκπτωση του νοήµατος. ∆εν προκαλεί φόβο η 
προσπάθεια. Άρα είναι λάθος». Και το είχε υπογραµµίσει. Και ήταν ένας λόγος συγκροτηµένος.  

Β. Μελικίδου: Ξέρετε, έχω την αίσθηση πως υπάρχει ένα θέµα εδώ στη διόρθωση 
µεγάλο, που πρέπει να το λύσουµε εµείς µε τον εαυτό µας. Εµείς οι φιλόλογοι. Χωρίς 
γλωσσολόγους, χωρίς ίχνη γλωσσολογικής συνείδησης. Είναι το «αλλού πονάει κι αλλού 
διορθώνουµε». Είµαστε ανίκανοι να επισηµάνουµε τα πραγµατικά προβλήµατα ενός γραπτού, 
δοµής και περιεχοµένου. ∆ηλαδή είναι ψυχαναλυτικό θέµα και πρέπει κάποτε να 
ψυχοθεραπευτούµε, για να µην ταλαιπωρούµε και να µην καταδικάζουµε κόσµο που δεν είναι 
για καταδίκη αλλά για προαγωγή. Θεωρώ ότι έχω δει γραπτά πολύ προβληµατικά στη δοµή, στο 
περιεχόµενο, που άλλο από [ν] και κόµµατα δεν είχαν. Ο φιλόλογος που δικαιώνεται, δικαιώνει 
την ύπαρξή του. Αυτό µπορεί, αυτό κάνει. Επιτέλους ας µάθουµε πού πρέπει να παρεµβαίνουµε 
σε ένα γραπτό και να µην εξαντλούµε τη συνείδησή µας τη γλωσσική…  

Γ. Παπαναστασίου: Να µην είµαστε γλωσσική αστυνοµία, τελικά… 

Β. Μελικίδου: Ακριβώς! Που νοµίζω ούτε εµείς το πιστεύουµε… 

 

 

 

7. Ετυµολογία 

Συνάδερφος: Θυµάµαι ότι την προηγούµενη φορά είχαµε πει –είχατε πει εσείς µάλλον- 
πως η µορφολογική ανάλυση της λέξης είναι θεµιτή και µάλιστα είχατε πει και αναγκαία, 
χρήσιµη όχι όµως η ιστορία της λέξης. Και είχατε δώσει το παράδειγµα το συγκεκριµένο.  

Γ. Παπαναστασίου:  Στην ουσία έχει να κάνει…  και το βλέπω και αυτό και  ως 
ερώτηµα εδώ. Για παράδειγµα, έχω εδώ σηµειωµένες λέξεις τις οποίες ζητήθηκε στις 
πανελλαδικές εξετάσεις από τους υποψήφιους να βρουν το δεύτερο συνθετικό. Σε λέξεις όπως 
«αποκλειστικά», «συνηθίζουν»… Λοιπόν, εδώ µπερδεύουµε την ετυµολογία µε τη µορφολογική 
ανάλυση. Το να ξέρει ένας υποψήφιος, ένα παιδί που τελειώνει το λύκειο, να ξέρει να αναλύσει 
µορφολογικά την αρχαία λέξη «συνηθίζω» δεν έχει καµία σχέση µε το αν είναι σωστός οµιλητής 
της νέας ελληνικής. Είναι άλλο πράγµα αυτό να του τεθεί  ως ένα ερώτηµα στην µορφολογική 
ανάλυση της αρχαίας ελληνικής και είναι άλλο πράγµα να του τεθεί αυτό ως ερώτηµα στην 
ανάλυση  της νέας ελληνικής γλώσσας. Το «συνηθίζω» στα νέα ελληνικά είναι µια λέξη η οποία 
δεν πρέπει, δεν είναι υποχρεωµένος κάποιος να ξέρει πώς αναλύεται µορφολογικά. Εάν λοιπόν, 
τίθεται ένα τέτοιο ζήτηµα στην εξέταση που έχει να κάνει µε νέα ελληνικά, τότε προφανώς είναι 
ένα ζήτηµα το οποίο κακώς τέθηκε. Το να ζητήσουµε από κάποιον  στο πλαίσιο των 
λεξιλογικών ασκήσεων της αρχαίας ελληνικής να ξέρει περισσότερα πράγµατα, έχει να κάνει µε 
τη γνώση του της αρχαίας ελληνικής. Εδώ όµως, αν µιλάµε για τα νέα ελληνικά, το «συνηθίζω» 
είναι µια λέξη στην οποία δεν πρέπει ο οµιλητής της νέας ελληνικής να ξέρει ότι δεύτερο 
συνθετικό -τέλος πάντων- κοµµάτι αυτής της λέξης είναι η λέξη ήθος ή οτιδήποτε άλλο. Άλλο 
ετυµολογία άλλο µορφολογική ανάλυση. Τη µορφολογική ανάλυση στην ουσία την κατέχουµε, 
την µαθαίνουµε καθώς µαθαίνουµε τη γλώσσα. Τη λέξη παιδάκι δε θα µας πει κανένας ότι 
πρέπει να τη χωρίσουµε σε παιδ- και –ακι. Το έχουµε µάθει αυτό το πράγµα, το έχουµε 
κατακτήσει µαθαίνοντας τη γλώσσα. Και για αυτό κάνουµε και τη λέξη «τραπεζάκι» και τη λέξη 
«καρεκλάκι» και τέλος πάντων φτιάχνουµε µόνοι µας λέξεις µε υποκοριστικό επίθηµα –ακι. 
Έχουµε από µόνοι µας αυτή τη δυνατότητα καθώς µαθαίνουµε τα νέα ελληνικά. Και την 
αποκτούµε αυτή τη δυνατότητα σιγά -σιγά. Και βεβαίως, καθώς περνάει η γλωσσική µας 
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εκπαίδευση, καθώς βελτιώνεται η γλωσσική µας εκπαίδευση µαθαίνουµε και περισσότερα 
πράγµατα και όχι µόνο το σχηµατισµό απλών υποκοριστικών. Ένας επαρκής οµιλητής µε άλλα 
λόγια της νέας ελληνικής δεν είναι υποχρεωµένος να ξέρει πώς τέµνεται η λέξη «συνηθίζω». 
Αυτό είναι κοµµάτι της ετυµολογίας.  

Β. Μελικίδου: Αν θυµάµαι καλά ζητούσαν τα παιδιά να δηµιουργήσουν λέξη µε το 
δεύτερο συνθετικό.  

Συνάδερφος: Και δεν µίλησε κανείς.  

Συνάδερφος: Εντάξει, ήταν µια λέξη άστοχη, αλλά είναι καλό να βάζουµε τέτοιου 
είδους ασκήσεις;  Είναι χρήσιµο; 

Γ. Παπαναστασίου: Αυτό θα το δούµε µετά.  

Συνάδερφος: Το λεξιλόγιο όµως το συναντάµε και σε άλλα µαθήµατα. Ας πούµε στην 
ιστορία πάρα πολύ. Πώς το αντιµετωπίζουµε εκεί; Όχι πια σαν λεξιλογικές ασκήσεις ή 
ετυµολογικές αλλά αναγκαζόµαστε να εξηγήσουµε λέξεις στα παιδιά. Πώς τις προσεγγίζουµε 
τότε; Σήµερα µε ρωτήσανε «∆εν καταλαβαίνουµε: το κράτος των Σελευκιδών δεν έχει συνοχή. 
∆εν το καταλαβαίνουµε» Πώς θα το προσεγγίσουµε; 

Β. Μελικίδου: Είναι λεξιλογικό αυτό; Πραγµατολογικό είναι περισσότερο. ∆εν είναι;  

Συνάδερφος: Εγώ πιάνω τον εαυτό µου –δεν ξέρω αν είναι λάθος- να εξηγεί τη λέξη όχι 
βέβαια την προέλευση κτλ κάνοντας µια ανάλυση µορφολογική για να µπορέσουν να την 
κατανοήσουν καλύτερα. Αυτό είναι λάθος; Προ  ηµερών για παράδειγµα µε ρώτησαν 
«οικουµενικό κράτος».   

Γ. Παπαναστασίου: Αυτό σε καµία περίπτωση δεν είναι λάθος. Εάν απευθύνεται σε 
παιδιά τα οποία  καταλαβαίνουν αυτό που λέµε, τότε προφανώς δεν είναι λάθος. ∆ηλαδή, εάν 
πράγµατι η ετυµολογική ανάλυση µπορεί να λειτουργήσει για να δώσει την πληροφορία που 
θέλει ο µαθητής, αυτή την ετυµολογική ανάλυση θα την κάνουµε. Απλώς, δεν πρέπει να 
θεωρούµε ότι ο µαθητής ξέρει αυτήν την ετυµολογική ανάλυση. Και δεν πρέπει να τον 
εξετάσουµε πάνω σε αυτή την ετυµολογική ανάλυση. Εάν χρειαστεί να του πούµε ότι «Κοίταξε 
αυτό το πράγµα, το «συνοχή» βγαίνει από το συν- και έχω, δηλαδή έχω κάτι συγκροτηµένο, ας 
το πούµε έτσι» Αυτό βοηθάει. Αλλά το να τον εξετάσουµε στο αν τη λέξη «συνοχή» µπορεί να 
την κόψει σε … σε τι; Αυτό είναι άλλο πράγµα. 

 

 

 

8. Αντιδάνεια 

Συνάδερφος: Για την προέλευση των λέξεων και τη διάκριση δάνεια αντιδάνεια ή 
κάποιους άλλους όρους γλωσσολογικούς … υπάρχει µια θολούρα… Μπορείτε να µας  πείτε δύο 
λόγια; 

Γ. Παπαναστασίου: Ναι βεβαίως… Ας ξεκινήσουµε από τα αντιδάνεια. Στα αντιδάνεια 
έχουµε να κάνουµε µε µια έτσι πολύ ιδιαίτερη κατηγορία δανείων τα οποία να πω την αλήθεια 
τα τελευταία χρόνια ήρθαν στην επιφάνεια. ∆ηλαδή, εντάξει δεν είχαµε ακούσει για αντιδάνεια 
όταν ήµασταν µαθητές, όταν ήµασταν τέλος πάντων στο σχολείο. Τα αντιδάνεια ήρθαν στην 
επιφάνεια από τη στιγµή που αρχίσαµε λίγο να βλέπουµε την ορθογραφία τους και να λέµε πώς 
πρέπει να τα γράφουµε. Είχαµε πει και την προηγούµενη φορά ότι η όλη συζήτηση ξεκίνησε από 
τον διαφορετικό τρόπο γραφής που επιλέγει το λεξικό του Μπαµπινιώτη για τα αντιδάνεια. 
Όπου έχοντας ο Μπαµπινιώτης τη φιλοσοφία ότι εδώ πέρα πρόκειται για λέξεις απώτερης 
ελληνικής προέλευσης, εποµένως πρέπει να κρατήσουµε την ιστορική ορθογραφία της 
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ελληνικής, άρχισε να ορθογραφεί τα αντιδάνεια µε όρους της αρχαίας ορθογραφίας. Λοιπόν, ας 
πούµε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα αντιδανείου είναι η λέξη «µπράτσο», «βράτσο» 
βγαίνει από το ιταλικό «bratso» και αυτό βγαίνει από το λατινικό «bracio» και αυτό από το 
αρχαίο ελληνικό «βραχίων». Αυτή τη λέξη «µπράτσο» δεν την αισθανόµαστε, κανένας δεν την 
αισθάνεται ως µια αρχαία ελληνική λέξη. Είναι στην ουσία ένα δάνειο. Μπήκε στη γλώσσα µας 
από τα ιταλικά το 15ο -  14ο αιώνα. Τέλος πάντων δεν ξέρω πότε ακριβώς. Μπήκε πάντως σε µια 
πρόσφατη εποχή ως δάνειο από τα ιταλικά και κανένας τη στιγµή -ακόµα και εκείνη τη στιγµή 
που µπήκε η λέξη στα ελληνικά- δεν είχε συναίσθηση ότι εδώ έχουµε να κάνουµε µε µια λέξη 
αρχαίας ελληνικής προέλευσης. Άρα, λοιπόν δεν τίθεται ένα ζήτηµα διαφορετικής 
αντιµετώπισης των αντιδανείων σε σχέση µε τα υπόλοιπα δάνεια. Είναι και αυτά δάνεια. Εκείνη 
τη στιγµή που µπήκαν στην γλώσσα, µπήκαν στη γλώσσα ως ιταλικές λέξεις, ως λέξεις - ας 
πούµε αυτή τη συγκεκριµένη-  ως λέξη ιταλικής προέλευσης. Σήµερα βεβαίως, δεν την 
καταλαβαίνουµε ως µια λέξη ξένη. Είναι µια λέξη απολύτως οικεία. Από την άλλη όµως, δεν 
είµαστε υποχρεωµένοι –δεν είναι υποχρεωµένος ο οµιλητής, επίσης, δεν είναι υποχρεωµένος ο 
µαθητής, να ξέρει ότι αυτή η λέξη προέρχεται, η απώτερη προέλευση της είναι από το αρχαίο 
ελληνικό «βραχίων».  

Β. Μελικίδου: Ακόµα και το λεξικό Μπαµπινιώτη -συγγνώµη- νοµίζω ότι παραπαίει σε 
αυτό το θέµα. ∆ηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις τα αναγνωρίζει ως αντιδάνεια και σε κάποιες όχι. 
∆ηλαδή δεν είναι ενιαία η αντιµετώπιση.  

Γ. Παπαναστασίου: Ναι έτσι ακριβώς.  

Β. Μελικίδου: Και αυτό δείχνει το προβληµατικό του πράγµατος. 

Συνάδερφος: Είναι και µερικά πολύ τραβηγµένα. ∆ηλαδή αµφισβητεί κανείς… Το 
ζαµπόν νοµίζω απ’ το «κάµπτω» απ’ το «καµπή»… 

Γ. Παπαναστασίου: Πιθανόν δεν το θυµάµαι … Το να ψάχνουµε να βρίσκουµε… είναι 
σαν να προσπαθούµε να πηγαίνουµε, να τα φτάσουµε όλα στα αρχαία ελληνικά. Αυτή είναι η 
βασική φιλοσοφία. Είναι άλλες οι περιπτώσεις -και εδώ πρέπει να κάνουµε µια διάκριση- είναι 
άλλες οι περιπτώσεις λέξεων όπως «τηλέφωνο». Τη λέξη «τηλέφωνο» αυτή τη λέξη την 
αντιλαµβανόµαστε όταν την ακούµε ως οµιλητές πάντα, την αντιλαµβανόµαστε ως ελληνική 
λέξη. Εάν ψάξουµε ένα λεξικό, ένα ετυµολογικό λεξικό και δούµε την ετυµολογία της θα δούµε 
ότι προφανώς δεν είναι αρχαία ελληνική λέξη. Απλώς θα δούµε ότι την πήραµε εµείς από µια 
ξένη γλώσσα, απ΄ τα γαλλικά για παράδειγµα, στην οποία όµως γλώσσα είχε σχηµατιστεί µε 
βάση ελληνικά στοιχεία. Αυτά τα ελληνικά στοιχεία είναι… αυτό που λέµε τα δάνεια από 
αναγνώριση. Αυτά λοιπόν τα αρχαία ελληνικά στοιχεία τα αναγνωρίζουµε ως οµιλητές της 
ελληνικής. Τα αναγνώρισε κατ’ αρχήν αυτός ο οποίος έφερε τη λέξη, ο πρώτος που έφερε τη 
λέξη , τη λέξη «telephone» δηλαδή αυτός που την εισήγαγε στα νέα ελληνικά, αυτός πρώτος την 
αναγνώρισε ως µια λέξη ελληνικής προέλευσης στα γαλλικά οπότε την µετέφερε στα ελληνικά, 
στα νέα ελληνικά ως «τηλέφωνο». Αυτά τα αντιµετωπίζουµε, τα αισθανόµαστε ως ελληνικές 
λέξεις παρόλο που η ετυµολογία τους δείχνει ότι είναι στην ουσία ξένες. Είναι διαφορετική η 
περίπτωση λοιπόν των αντιδανείων από αυτές τις λέξεις που κάποιοι επίσης τις µπερδεύουν µε 
τα αντιδάνεια. Νοµίζουν ότι είναι αντιδάνεια. ∆εν είναι αντιδάνεια. Είναι όπως λέµε δάνεια από 
αναγνώριση.  

Β. Μελικίδου: Θα µπορούσε δηλαδή να πούµε -συγγνώµη ερώτηση τώρα αυτό -ότι είναι 
η ίδια στάση αυτή -ας πούµε η δική µας στάση- απέναντι στα αντιδάνεια. Η ίδια στάση που µας 
απαγορεύει να γράψουµε το «αγόρι» µε –ω-, όπως το γράφει το λεξικό Μπαµπινιώτη, όπως το 
ορθογραφεί το λεξικό Μπαµπινιώτη. ∆ηλαδή, έχουµε ως βάση τον οµιλητή, ο οποίος δεν είναι 
σε θέση να πάει να αναγνωρίσει στην ετυµολογία ώστε να ορθογραφήσει µε βάση, να 
ακολουθήσει την ιστορική ορθογραφία. ∆εν µπορεί να φανταστεί το έτυµον ότι εδώ είναι 
αρχαιοελληνικό οπότε γιατί να το γράψει µε –ω-; ∆ηλαδή κρατάµε την ιστορική ορθογραφία 



επιµορφωτικό υλικό από τις συναντήσεις του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας 

114 

όταν είναι στη θέση ο οµιλητής να αναγνωρίσει. Για αυτό το θέµα της αναγνώρισης ισχύει και 
στις περιπτώσεις της ιστορικής ορθογραφίας. Έτσι, δεν είναι;  

Γ. Παπαναστασίου: Ακριβώς.  

Β. Μελικίδου: Είναι κοινή αντιµετώπιση ας πούµε. Είναι άλλη βάση.  

Συνάδερφος: Εφόσον είπατε για ιδεολογία. Λίγα λόγια για το ποια ιδεολογία µπορεί να 
κρύβεται πίσω από αυτές τις διαφορές; Είναι λίγο καυτό το θέµα βέβαια και ανοιχτό (γέλια και 
σχόλια)  

Γ. Παπαναστασίου: Η ιδεολογία εδώ είναι ότι τα θέλουµε όλα δικά µας (γέλια) Και 
όταν λέµε δικά µας εννοούµε δικά µας σηµερινά αλλά και δικά µας παλιότερα. Κι όσο πιο παλιά 
δικά µας τόσο πιο πολλά δικά µας. Κι όσο πιο πολλά έχουµε δώσει τόσο µεγαλύτερη …(σχόλια)  
Κι όσο πιο πολλά έχουµε δώσει εµείς κι όσο πιο λίγα έχουµε πάρει  

Β. Μελικίδου: Μας χρωστάνε 

Γ. Παπαναστασίου: Ακριβώς έτσι. Τελικά βρεθήκαµε να χρωστάµε εµείς πάρα πολλά 
και για αυτό…  

 

 

 

9. Μεταφραστικά και σηµασιολογικά δάνεια 

Συνάδελφος: Να ρωτήσω  κάτι σε σχέση µε τον δανεισµό… Τα Λεξικά χρησιµοποιούν 
δύο όρους: µεταφραστικό δάνειο και σηµασιολογικό δάνειο. Συγκεκριµένα, τώρα έχω στο 
µυαλό µου τη λέξη «αποπειρώµαι» (που δεν πήγαινε το µυαλό µου ότι είναι δάνειο), την οποία 
εσείς τουλάχιστο στο Λεξικό σας τη θεωρείτε σηµασιολογικό δάνειο από ένα αντίστοιχο 
γαλλικό ρήµα. Θα µπορούσατε να µας εξηγήσετε τη διαφορά µεταξύ αυτών; 

Γ. Παπαναστασίου: Στην ουσία και στις δύο περιπτώσεις, και στα µεταφραστικά και 
στα σηµασιολογικά δάνεια, έχουµε να κάνουµε µε την ίδια διαδικασία. ∆ηλαδή: υπάρχει µια 
ξένη λέξη, την οποία θέλουµε να µεταφέρουµε στα ελληνικά. Μεταφέροντάς την στα ελληνικά 
δεν θέλουµε να κρατήσουµε την ξένη µορφή της λέξης, αλλά θέλουµε να κάνουµε µετάφραση 
στα ελληνικά.  

Τώρα τι γίνεται: Στα καθαυτό µεταφραστικά δάνεια το αποτέλεσµα της µετάφρασης δεν 
υπήρξε ποτέ µέχρι τώρα ως λέξη στην ελληνική γλώσσα. Η λέξη «ουρανοξύστης», για 
παράδειγµα, πρωτοδηµιουργήθηκε ως µετάφραση του αγγλικού skyscraper. Νωρίτερα δεν 
υπήρχε. Αυτό το θεωρούµε καθαυτό µεταφραστικό δάνειο. Όταν, όµως, έχουµε την αγγλική 
λέξη virus και τη µεταφράζουµε σήµερα ως «ιός», εδώ έχουµε σηµασιολογικό δανεισµό. Γιατί 
το αποτέλεσµα της µετάφρασης, η λέξη «ιός», υπήρχε παλιότερα στην ιστορία της ελληνικής. 
Οπότε στην ουσία είναι σαν να αποδίδουµε µια καινούρια σηµασία σε µια παλιότερη ελληνική 
λέξη: η αρχαία λέξη «ιός», που σήµαινε δηλητήριο, αποκτά και µια καινούρια σηµασία, η οποία 
είναι η σηµασία του αγγλικού virus. 

Συνάδελφος: Εποµένως σε ένα µεταφραστικό δάνειο δανειζόµαστε και τη λέξη και τα 
πράγµατα που συνοδεύουν τη λέξη. Και τον ουρανοξύστη σαν ένα νέο πολιτιστικό προϊόν και τη 
λέξη που το αποδίδει. Ενώ στην άλλη περίπτωση… 

Γ. Παπαναστασίου: …Πάλι δανειζόµαστε και το πράγµα. Απλώς,.. η φωνητική µορφή 
της λέξης προϋπήρχε στη γλώσσα. Άρα στην ουσία προσθέτουµε µια άλλη σηµασία. 

Συνάδελφος: ∆ηλαδή, ας πούµε, τα παραδείγµατα «φυλακή», «αναγνώστης», 
«αγοραστής» είναι σηµασιολογικά δάνεια; 
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Γ. Παπαναστασίου: Η λέξη «φυλακή», γιατί; 

Συνάδελφος: Η «φυλακή» είναι η φρουρά σήµερα ή το µπουντρούµι; 

Γ. Παπαναστασίου: Όχι, σ’ αυτή την περίπτωση είχαµε σηµασιολογική εξέλιξη της 
λέξης «φυλακή» µε την αρχαία σηµασία, η οποία έγινε µέσα στα ελληνικά. ∆εν ήρθε, δηλαδή, 
απ’ έξω η σηµασία… Με επεκτάσεις, µε µεταφορές, ίσως µε στένεµα σηµασίας… Είχαµε 
τέτοιες διαδικασίες, οπότε άλλαξε η σηµασία. 

Συνάδελφος: Οπότε εδώ έχουµε απλώς µια µορφολογική οµοιότητα της νεοελληνικής 
«φυλακής» µε την αρχαιοελληνική «φυλακή». 

Γ. Παπαναστασίου: Ναι, έχουµε µορφολογική οµοιότητα.. 

Β. Μελικίδου: Όχι µόνο.. 

Γ. Παπαναστασίου: Και σηµασιολογική εξέλιξη, η οποία ήτανε σταδιακή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

η εισήγηση της Βάσως Μελικίδου  

είχε πρωτότυπο χαρακτήρα και για τον λόγο αυτόν δεν παρουσιάζεται εδώ 
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συζήτηση µε τη Βάσω Μελικίδου, συνεργάτρια του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών 
[Ίδρυµα Μ. Τριανταφυλλίδη] 

 

1. τα «νέα» βιβλία και η επιµόρφωση 

Συνάδερφος: Πάλι θα πω κάτι και θα φανεί ότι σας προσγειώνω σε µια σκληρή 
πραγµατικότητα. Τι εννοώ; Όταν τα καινούρια βιβλία ξεκίνησε να διδάσκονται στο γυµνάσιο, 
στην Αθήνα οι εκδοτικοί οίκοι που είχαν την ευθύνη διοργάνωναν από τον Αύγουστο 
επιµορφωτικά σεµινάρια και έδιναν υποστηρικτικό υλικό στους καθηγητές, επί πληρωµή, και το 
Υπουργείο Παιδείας ήταν απόν. Έγιναν στην πόλη µας, τον Σεπτέµβριο αν θυµάµαι καλά, 
κάποια σεµινάρια και δεν υπήρχαν τα καινούρια βιβλία. Τα είχαν στην Αθήνα οι καθηγητές, που 
πηγαίνανε στα βιβλιοπωλεία, τα πληρώνανε και τα παίρνανε, και ‘µείς κάναµε σεµινάρια χωρίς 
τα βιβλία. Πήγαν κάποιοι καθηγητές που επελέγησαν όπως επελέγησαν να κάνουν µια 
ταχύρρυθµη επιµόρφωση και µετά να έρθουνε οι ίδιοι για να µας επιµορφώσουνε. 

Μελικίδου: Ε, αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα… 

Συνάδερφος: Θέλω να πω ότι εµείς ζητάµε επιµόρφωση, την θέλουµε την επιµόρφωση. 
Πού ‘ν’ τη όµως. Αυτά θα έπρεπε να τ’ ακούν όλοι οι συνάδερφοι και να γίνεται δουλειά… 

Μελικίδου: Ξέρετε, είναι αυτό που λέµε «παλιό γαϊδούρι, καινούρια περπατησιά». 
Ειλικρινά σας λέω, εγώ ως εκπαιδευτικός το ‘λεγα πάντα για τον εαυτό µου. ∆ηλαδή, (είναι 
δανεικό αυτό το παράδειγµα, µ’ εκφράζει απόλυτα) τι µου δίνεις τώρα, έχω µάθει να οδηγώ 
κάρο και µου δίνεις ξαφνικά να οδηγήσω µερσεντές. ∆εν ξέρω… Πολύ ωραία είναι, εξαιρετική, 
υπεραυτόµατη… δεν ξέρω, κάρο είχα ως τώρα. Τι να κάνω; Μάθε µου. 

Συνάδερφος: Με συγχωρείτε, έκθεση ιδεών είχαµε µάθει όλοι να διδάσκουµε. 
«Καινούρια περπατησιά» είναι η γλωσσική διδασκαλία όπως την οριοθετήσατε. ∆ύσκολα 
πράγµατα. 

Μελικίδου: Εντάξει, έχουµε και ‘µείς τις ευθύνες µας, πρέπει να κάτσουµε να δούµε και 
µόνοι µας... Καθόµαστε νοµίζω, αλλά σίγουρα υπάρχει µεγάλο έλλειµµα. 

 

 

 

2. η χαοτική ύλη των βιβλίων γλωσσικής διδασκαλίας 

Συνάδερφος: Αυτό ήθελα να πω, να επισηµάνω ότι δεν µας έγινε καµία σωστή 
ενηµέρωση. Νιώθω, δηλαδή, ότι ακούω κάποια πράγµατα τώρα, για τα βιβλία που χρησιµοποιώ 
από το 2006, και, αν αυτό έγινε για να µεταφερθεί το πνεύµα της γλωσσολογίας στα βιβλία, 
νοµίζω ότι απέτυχαν παταγωδώς.  

Μελικίδου: Σαφώς. 

Συνάδερφος: Γιατί, όταν εγώ που έχω χρόνια πείρας στο σχολείο, δεν έχω καταλάβει τη 
διαφορά. Και το λέω αυτό, ίσως δεν είναι προς τιµή µου, παρόλο που διάβασα και αυτά που µας 
έστειλαν για το πως πρέπει, απορώ γιατί τα βγάλαν αυτά τα βιβλία. Γιατί, εσείς όλα αυτά που 
µας είπατε καταλαβαίνω ότι µπορούν να γίνουν…, όλη αυτή η δουλειά, που γίνεται λίγο – πολύ, 
γίνεται ίσως όχι τόσο συστηµατικά και τόσο εν γνώση µας, ίσως να γίνεται χωρίς να το 
καταλαβαίνουµε… 

Μελικίδου: ∆ιαισθητικά, ναι. 
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Συνάδερφος: … γιατί να δηµιουργήσουν αυτήν την πληθώρα των κειµένων, να κάνουν 
ένα βιβλίο γλώσσας που το βαριούνται τα παιδιά. 

Μελικίδου: Αυτό είναι σίγουρο, είναι χαοτικά τα βιβλία. 

Συνάδερφος: Είµαστε δροµείς, στο πρώτο κείµενο εκεί, φτάνουµε στη σελίδα… γύρνα 
στο πρώτο κείµενο και βρες εκείνη την πρόταση, ξαναγύρνα, ξανά… φυλλοµετρούµε όλη την 
ώρα. ∆εν το κάνουµε…, το κάναµε την πρώτη χρονιά… εγώ δεν το κάνω, δηλαδή· δεν ξέρω αν 
κάνω σωστά ή όχι… Το κάναµε την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη, όταν ήρθαν τα βιβλία λέµε να 
ακολουθήσουµε… Κάναµε όλα τα κείµενα, δεκαπέντε κείµενα… Μερικά τόσο δύσκολα για τα 
παιδιά… τόσο δύσκολα για το επίπεδο των παιδιών… νοµίζουν ότι τα παιδιά ήρθαν από το 
κολέγιο Αθηνών. ∆ηλαδή δεν έχουν γνώση για το πώς τα παιδιά βγαίνουν από το δηµοτικό, τι 
κουβαλάνε, γλωσσικά δηλαδή τι γνώσεις έχουν. Πολλά δεν ξέρουν ούτε να ξεχωρίσουν τον 
ενικό από τον πληθυντικό, όπως συζητούσαµε και πριν εδώ… Και έχουν αυτά τα κείµενα… 
ποιος ο λόγος; ∆ηλαδή όλη αυτή η δουλειά πιστεύω ότι σε δύο κείµενα, όλα τα θέµατα ενός 
κεφαλαίου γλώσσας – θες τα είδη των προτάσεων, θες τα αντώνυµα, κλπ – αυτά ήθελα εγώ σ’ 
ένα κεφάλαιο µε δύο κείµενα και µε όλο αυτό το πλαίσιο που θέσατε, νοµίζω ότι θα µπορούσε 
να γίνει… 

Μελικίδου: κάτι σας είπε η συνάδερφος… 

Συνάδερφος2: υπάρχει µια διαβάθµιση στα κείµενα, κάποια κείµενα είναι πραγµατικά 
πιο δύσκολα.. 

Συνάδερφος3: ναι, αλλά τώρα θα αξιολογηθούµε όµως, θα πρέπει να τα κάνουµε όλα… 

Μελικίδου: όχι, όχι… Να σας πω… ξέρετε κάτι αυτή είναι και η τάση στο λύκειο… Γι’ 
αυτό είπα προηγουµένως το παράδειγµα µε τον «δίκαιο και άδικο λόγο» της Γ΄ Λυκείου… Και 
το παρατηρώ αυτό στους συναδέρφους, υπάρχει ένα άγχος µε τα κείµενα… πρέπει να τα κάνω… 
Τι ακριβώς θα κάνεις; Θα κάθεσαι και θα διαβάζεις µέσα στην τάξη;  Θέλεις ογδόντα ώρες τη 
βδοµάδα για να βγάλεις αυτά τα κείµενα. Πρέπει να πάρεις τα κλειδιά στα χέρια σου, να τα 
δώσεις στα παιδιά και να έχεις αποφασίσει εκ των προτέρων τι ζητάς.  

Λοιπόν, δεν γίνεται αλλιώς και δεν κάνουµε δουλειά, δεν έχουµε αποτέλεσµα αν 
καθίσουµε και… Το κείµενο διδάσκουµε; πως και γιατί το διδάσκουµε; Θεωρώ ότι δεν πρέπει 
να έχουµε άγχος µε τα κείµενα… 

Συνάδερφος: για να γίνει δουλειά δεν χρειάζονται εκατό κείµενα… 

Μελικίδου: ξέρετε… αν έχω τα κλειδιά ανοίγω σαράντα κείµενα. Αυτό είναι το θέµα. 
Αν έχω, αν τα βρω εγώ και σιγά-σιγά εκπαιδεύσω και τα παιδιά να τα χρησιµοποιούν. Τότε 
ανοίγουν όλα τα κείµενα, και ανοίγουν πολλά κείµενα· αυτό έχει µια πολλαπλασιαστική ισχύ. 

Παπαναστασίου: … οπότε φεύγει το άγχος της ποσότητας. 

Μελικίδου: θέλει µιαν αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό µπορούµε να το δούµε. Αν κάνουµε 
αυτήν τη δουλειά, Γ΄ δηµοτικού – Γ΄ λυκείου, µπορούµε να βάλουµε αυτόν τον στόχο.  

Συνάδερφος3: ξεχνάτε ένα πράγµα, ότι σε λίγο καιρό µπαίνει µια αξιολόγηση, µε την 
οποία, αν υπήρχε τώρα µια αυτονοµία στο εκπαιδευτικό έργο, αν υπήρχε ένα καλό κλίµα στα 
σχολεία, ανατρέπεται… Το βλέπω µπροστά µου. Θα υπάρχει µιαν αξιολόγηση… 

Μελικίδου: θα σου λέει αν έκανες και τα δέκα κείµενα είσαι καλός καθηγητής;  

Συνάδερφος3: θα λέει πολλά πράγµατα… 

Συνάδερφος: ας το δούµε…  
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3. το πλούσιο λεξιλόγιο και οι εξετάσεις 

Συνάδερφος: το άγχος των γονιών πρώτα απ’ όλα είναι πότε το παιδί µου θα αποκτήσει 
πλούσιο λεξιλόγιο. Τώρα που χρωστάνε όλοι να ‘χουν και κάτι πλούσιο στο σπίτι… 

Μελικίδου: βέβαια, πάντα αυτό ήτανε… 

Συνάδερφος: ένα δεύτερο, έχω την πεποίθηση – εµπειρικά όλοι το ξέρουµε – ότι ίσως 
είναι ο µόνος στόχος που δεν εκπληρώνεται ποτέ. ∆ηλαδή, κανένας δεν µπορεί να πει ότι τα 
παιδιά που δίδαξε µετά από τρία χρόνια (πιθανόν κάποιοι από εµάς), πέτυχα να φτάσω σ’ αυτόν 
το στόχο και έµαθαν λεξιλόγιο – απαιτητικό να το πω; επίσηµο να το πω; γιατί εδώ έχω και έναν 
άλλον προβληµατισµό…  

Μελικίδου: ποιο λεξιλόγιο… 

Συνάδερφος: Για ποιο λεξιλόγιο µιλάµε; Γιατί εδώ µπαίνει και η αξιολόγηση των 
εξετάσεων που θέλει συγκεκριµένο τύπο παραγωγής λόγου, τις περισσότερες φορές, µε 
αποτέλεσµα να έχουµε το «πες το καλύτερα», «γράψε συνώνυµο πιο… κάπως». 

Μελικίδου: Υπάρχουν, συγνώµη Σωτήρη, ασκήσεις στα καινούρια βιβλία περίφραση – 
µονολεκτική διατύπωση, µετατροπή επίσηµου σε ανεπίσηµο και το αντίστροφο… 

Συνάδερφος: η εξέταση δεν ορίζεται έτσι… 

Μελικίδου: ένα µεγάλο θέµα είναι οι εξετάσεις και πολύ καλά το είπες… Πάλι θα πάω 
στους ξενόγλωσσους συναδέρφους. Πάτε να δείτε εκεί στα πτυχία τι γίνεται. Υπάρχει απόλυτη 
συµβατότητα αυτού που διδάσκω µε αυτό που εξετάζεται. Όχι µηχανιστική, ουσιαστική. 
∆ηλαδή εξετάζονται…, τα παιδιά προπονούνται στην παραγωγή προφορικού - γραπτού και 
εξετάζονται στην παραγωγή προφορικού – γραπτού λόγου, υπάρχει και προφορικός λόγο. Σε 
µας υπάρχει µόνο γραπτός. Και όταν πας να κάνεις προφορικό και ότι εργασίες έχει για 
προφορικό λόγο λες «τώρα τι να τον κάνω;». «Παντού θα εξεταστεί µόνο στον γραπτό, γιατί να 
το κάνω;». ∆ηλαδή, αδειαζόµαστε από το εξεταστικό το οποίο είναι πλήρως ασύµβατο  µ’ αυτό 
που πάει να γίνει. ∆εν είναι δυνατόν να έχουµε αυτό το σύστηµα και αυτές τις εξετάσεις, αυτά 
τα βιβλία της γλώσσας και αυτές τις εξετάσεις. Είναι αυτό που λέµε πολλές φορές ότι κάποιος 
µας κάνει πλάκα. Η γλωσσολογία ιδού! µπράβο! καινούρια βιβλία, δοξάστε τους. Βάζουν τη 
σφήνα του Λυκείου, πετάν τις πανελλαδικές στο τέλος και έχει καθαρίσει η υπόθεση. 

 

 

 

4. ενεργητικό λεξιλόγιο και το νήµα µεταξύ γυµνασίου-λυκείου 

Συνάδερφος: Βρήκα εξαιρετική την οριοθέτηση που κάνατε ανάµεσα στον παραδοσιακό 
τρόπο διδασκαλίας του λεξιλογίου και σ’ αυτό που θεωρούµε σήµερα νέα φιλοσοφία… Φοβάµαι 
όµως – και µε την έννοια αυτή ίσως να είµαι… έτσι… πιο αυστηρός – το εξής: αυτό που λέτε 
βοηθάει – πειραµατίστηκα µέσα απ’ αυτά τα πράγµατα – βοηθάει πολύ στο να προσλάβουν τα 
παιδιά το παθητικό λεξιλόγιο όχι τόσο στο να σφυρηλατήσουν ένα ενεργητικό λεξιλόγιο. Εδώ 
θα έλεγα το εξής, ότι αυτό βοηθάει κυρίως τα παιδιά όπου έχουνε µια προνοµιακή κουλτούρα 
από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Τ’ άλλα τα παιδιά έχουν περιορισµένη συγκριτικά 
ετοιµότητα στην πρόσληψη λέξεων ενεργητικού λεξιλογίου. Μπορεί αυτός ο τρόπος να 
βοηθήσει στο να αναπτύξουν παθητικό λεξιλόγιο – που είναι σηµαντικό πλεονέκτηµα – αλλά 
που δεν είναι ας πούµε το ιδανικό.  
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Β. Μελικίδου: Ναι, συµφωνώ απόλυτα αλλά ως ένα σηµείο. Παραβλέπετε αυτό το οποίο 
είπα για την ουσιαστική επικοινωνιακή προσέγγιση, την οποία δε νοµίζω ότι κανείς από µας εδώ 
µέσα ποτέ έχει εφαρµόσει. Γιατί εάν την εφαρµόσεις στην αυθεντική της διάσταση τότε 
υποκαθιστάς το έλλειµµα του οικογενειακού, µορφωτικού επιπέδου, της οικογένειας κλπ. ∆εν το 
κάνουµε όµως. ∆ηλαδή εάν το παιδί αναπτύσσεται σ’ ένα σπίτι, σε µια οικογένεια που θα το 
πάει στο µουσείο, θα το πάει να…και είναι προνοµιούχο, παρόλο που είναι προνοµιούχο θα το 
πάω εγώ και θα το βάλω να κάνει µια έρευνα, µια συζήτηση… Αυτό είναι το θέµα, δηλαδή αυτό 
που είναι Στ΄ στις ενότητες δεν έπρεπε να είναι στη λίστα έκτο, έπρεπε να είναι πάνω, πλαίσιο 
υποχρεωτικά. Αλλά τώρα… εµείς παίρνουµε ας πούµε τη βάση και την κάνουµε κερασάκι. ∆εν 
είναι κερασάκι είναι το… παντεσπάνι. 

Συνάδερφος: Γιατί αυτή η δοµή των βιβλίων της γλώσσας Α΄, Β΄ … Στ΄ µου φαίνεται 
εντελώς άστοχη; Νοµίζω ότι αυτό τα κάνει περισσότερο δυσλειτουργικά – αυτό που έλεγε και η 
συναδέρφισσα πριν – πάω στο κείµενο, πάω πίσω, ξανά στο κείµενο κι αυτό το λαχάνιασµα να 
βγει το κείµενο, να το έχουµε δει δεκαπέντε φορές, να το έχουµε βαρεθεί, να το έχουµε ξεχάσει 
και να ΄χουµε χάσει τη µπάλα. Τι µπορεί να γίνει ταυτόχρονα, το κείµενο, κάποιες ασκήσεις 
πάνω σ’ αυτό; 

Β. Μελικίδου: Αυτό είναι δικό µας θέµα. Είναι αυτό που σας είπα, ότι αυτή η γραµµή 
δηλαδή επεξεργασία κειµένου λεξιλόγιο παραγωγή, είναι ένα νήµα. Εµείς πρέπει να το βρούµε. 
Το βιβλίο αναγκαστικά ίσως – δεν το υπερασπίζοµαι, έτσι; - πρέπει να τα κοµµατιάσει. Η 
διδασκαλία θα τα ενώσει. Εµείς πρέπει αν βρούµε το νήµα. Στον τρόπο που θα το διδάξουµε να 
µη το σπάσουµε. 

Συνάδερφος: να µαθαίνουµε όµως στο παιδί να µαθαίνει πώς να µαθαίνει. Όταν είχα 
κάνει µια χρονιά στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας κάναµε σεµινάρια και λέγανε ότι πρέπει να 
βάλουµε µπροστά το πώς να µαθαίνουν. Όταν όµως υπάρχει πρόγραµµα αναλυτικό κλπ έχουµε 
δεσµεύσεις που περιορίζουν την αυτονοµία µας. Να βγει η ύλη, να συµφωνήσουµε τι θα 
διδάξουµε οι συνάδερφοι, να κάνουµε εξετάσεις και διαγωνίσµατα, να βγάλουµε θέµατα… 
ξέρετε όλα αυτά σε περιορίζουν. 

Β. Μελικίδου: Ξέρεις είναι σαν να σου έχουνε δώσει πλούτη και είναι κλειδωµένα και 
δεν σου δίνουν τα κλειδιά. Και πίσω απ’ τις πόρτες και τι δεν έχει αλλά δεν έχεις κλειδιά. 
Πραγµατικά όταν δεν έχεις τα κλειδιά βλέπεις ας πούµε… βιβλίο δασκάλου, βιβλίο µαθητή, 
τετράδιο εργασιών, αναλυτικό πρόγραµµα, και παθαίνεις ένα εγκεφαλικό κάθε ένα λεπτό ας 
πούµε… Εκεί νοµίζω ότι αφού δεν µε βοηθάνε να… δεν µας δίνουν τα κλειδιά πρέπει να 
ψάξουµε µόνοι µας. 

Συνάδερφος: Πάντως στο γυµνάσιο υπάρχει µια µεγαλύτερη ελευθερία, για να είµαστε 
ειλικρινείς, µπορούµε κάποια πράγµατα, γιατί το αναλυτικό πρόγραµµα δεν είναι τόσο 
δεσµευτικό ούτε και η ύλη. Και παρόλο που έχουµε την ύλη έχουµε τη συνεννόηση µπορεί να 
γίνει ακόµη και σε µεγάλο σχολείο. Πιστεύω ότι… ας µη τα βλέπουµε όλα αρνητικά, εννοώ ότι 
στο γυµνάσιο τουλάχιστον και στο δηµοτικό µπορεί να γίνει. ∆εν ξέρω, στο λύκειο φαντάζοµαι 
είναι πιο ασφυκτικό το πλαίσιο. 

Β. Μελικίδου: Ένας τρίτος όταν τ’ ακούει αυτό λέει: «ωραία τι καλά χαίρονται στο 
γυµνάσιο και στο λύκειο κλαίνε». ∆ηλαδή άντε εγώ να παίξω στο γυµνάσιο… και στο λύκειο τι 
θα γίνει µετά; ∆ηλαδή εγώ που θα είµαι στο γυµνάσιο πρέπει να σκεφτώ το λύκειο, δηλαδή 
ταυτόχρονα έχοντας την ελευθερία µου να µορφοποιώ ώστε να µην χάσω το παιχνίδι του 
λυκείου και το λύκειο απ’ την άλλη να κάτσει να µελετήσει τι γίνεται στο γυµνάσιο για να 
προσαρµοστεί όσο µπορεί µόνο του παίρνοντας πρωτοβουλίες. ∆εν γίνεται να πεις «α, τι καλά 
εγώ µέχρι την τρίτη γυµνασίου µια χαρά περνάω και από πρώτη λυκείου εσείς καθαρίστε». Και 
µετά; ∆ηλαδή δυστυχώς κι εσύ ο ίδιος πρέπει να ψάξεις που είσαι στο γυµνάσιο την ενδεχόµενη 
συµβατότητα µε το λύκειο για να µην αδειάσεις τον εκπαιδευτικό του λυκείου. Στείλεις παιδιά 
τα οποία… τι θα γίνουνε; 
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Συνάδερφος: Ήθελα να πω κάτι πάνω σ’ αυτό που είπατε. Αυτό το είδα πολύ έντονα µε 
την περίληψη. Επειδή δίδαξα περίληψη στη β΄ λυκείου και µετά πήγα κατευθείαν στην α΄ 
γυµνασίου µε µια µετάθεση, µε βοήθησε πάρα πολύ και είδα ότι αυτά τα δύο πρέπει να τα 
συνδέσω για να κρατήσω τη σύνδεση γυµνασίου και λυκείου. Και το τονίζω στα παιδιά, γιατί 
ακριβώς ήρθε η α΄ γυµνασίου αµέσως µετά τη β΄ λυκείου… 

Β. Μελικίδου: Ήταν συµπτωµατικό. Αυτό έπρεπε να είναι ρουτίνα όµως. Και να σας 
πω, γι’ αυτό τα παιδιά παθαίνουν αυτό που σας είπα πριν, κατά ένα περίεργο λόγο όταν φτάνουν 
στη β΄ λυκείου νοµίζεις ότι τα’ ακούν για πρώτη φορά ενώ δεν είναι η πρώτη φορά. Πώς έχει 
συµβεί αυτό; Μα έχει συµβεί πρώτ’ απ’ όλα διότι εµείς δεν τα στέλνουµε πίσω. Πρέπει να 
έχουµε συνεχείς αναφορές µπρος πίσω. 

Συνάδερφος: Ίσως κάποιοι καθηγητές είµαστε προνοµιούχοι γιατί δουλεύουµε σε 
γυµνάσιο και λύκειο. Εγώ είµαι στο µουσικό. Αυτό είναι… µακάρι να το βιώναν όλοι. 
Πραγµατικά αυτό που λέτε το έχουµε ζήσει. Εγώ στις πανελλαδικές εξετάζω λογοτεχνία. Την 
πρώτη χρονιά κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό γιατί δεν µπορούσα να βγάλω άκρη. Από τη δε 
συζήτηση που είχαµε κάνει οι φιλόλογοι έτσι εκεί είναι πια που δεν έβγαλα άκρη. Τη δεύτερη 
χρονιά πήρα µια σειρά την τρίτη… και µ’ έχει βοηθήσει – δεν ξέρω τι έχω κάνει. Στις 
πανελλαδικές πιστεύω ότι τα κατάφερα τελικά να διορθώνω µε τον τρόπο που πρέπει αλλά το 
σίγουρο είναι, το νιώθω, ότι µ’ έχει βοηθήσει πολύ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στα 
µικρότερα παιδιά. Αν δεν είχα πιάσει την γ΄ λυκείου δεν θα µπορούσα να το κάνω αυτό. 

 

 

 

5. «έκθεση»-η ασυνέχεια γυµνασίου και λυκείου 

Συνάδερφος: Για τη Γλώσσα θα ήθελα να πω κάτι που έχει εντοπιστεί και από τα παιδιά 
ακόµα – ένα καλό τµήµα της β΄ τάξης του γυµνασίου – ότι είναι λίγες οι ώρες. ∆ηλαδή αυτό το 
δίωρο που έχουµε εµείς που µπορεί να χαθεί για διάφορους λόγους είναι πάρα πολύ λίγο. Να 
πάρω έκθεση, να τη διορθώσω και µετά να προχωρώ σαν τρελή, µετά να ξαναγυρνώ στα 
κείµενα -  µια που έτσι απαιτούν οι ασκήσεις – να κάνω υποχρεωτικά κάποια κείµενα αφού σ’ 
αυτά στηρίζεται το β΄ µέρος κλπ είναι κουραστικό. Και επίσης να πω ότι αυτά που είναι πολύ 
καλά παιδάκια στη β΄ τάξη και είναι σε µια κρίσιµη ηλικία έχουνε και ένα σωρό άλλα 
ερωτηµατικά και προβλήµατα. Και πού θα τα καταθέσουν, στο φιλόλογο. ∆ηλαδή, παράδειγµα, 
µπορεί να κάνουµε επάγγελµα-ανεργία κι ο άλλος να ξεκινήσει απ’ αυτό και να µου πει µετά ότι 
τον µπαµπά του τον απέλυσαν. ∆ηλαδή τους κλείνω τα στόµατα για να µπορέσουµε να κάνουµε 
το β΄ µέρος για παράδειγµα. Είναι λίγες οι ώρες. Έχω διαφωνήσει µε τους συναδέρφους που 
λένε να φύγουν τ’ αρχαία απ’ το γυµνάσιο κτλ αλλά µέχρι και τα ίδια τα παιδιά θέλουν εκείνες 
τις ώρες να κάνουν Νέα παραπάνω. 

Συνάδερφος: Με αφόρµηση το λόγο της συναδέλφισσας θέλω να συζητήσουµε ένα 
πράγµα που στο µυαλό µου είναι δύσκολο να το χειριστώ. Η συναδέλφισσα χρησιµοποιεί τη 
λέξη «έκθεση». Θα ΄θελα να δω πραγµατικά στο γυµνάσιο τι διδάσκεται ως «έκθεση». Αυτό που 
διδάσκετε εσείς κι αυτό που διδάσκουµε εµείς τελικά έχει καµιά σχέση ή έχουµε τρελάνει τα 
παιδιά µας; Ας πούµε ο συνάδελφος που είναι στο λύκειο λέει στο παιδί: θα κάνεις έτσι, θα 
κάνεις αλλιώς… στο γυµνάσιο: «όχι!! ∆εν είναι έτσι…»… στις πανελλαδικές άλλη 
βαθµολόγηση µετά. Μήπως θα ήταν καλό να ενηµερωθούµε όλοι για όλα και ν’ ακολουθούµε 
µια κοινή τακτική; 

Β. Μελικίδου: Γι’ αυτό σας είπα πριν. Ο καθένας πρέπει να πάρει όλη τη σειρά βιβλίων. 
Πρέπει εσείς που είστε στο λύκειο να πάρετε τα βιβλία της γλώσσας του γυµνασίου. Να τ’ 
αποκτήσετε, να τα κατεβάσετε και να δείτε τι γίνεται. Επίσης εγώ θα έλεγα ότι αυτό πρέπει να 
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το κάνουν οι σύλλογοι, δηλαδή οι φιλόλογοι µέσα σ’ ένα σύλλογο και οι σύµβουλοι οι οποίοι 
σας πληροφορώ - έχω διαπιστώσει – ότι δεν ξέρουν, δεν µπορούν να τα χειριστούν αυτά. Αυτή 
την ασυνέχεια την αγνοούν. 

Συνάδερφος: […] Ας πούµε άκουσα για βαθµολόγηση. Βάσει ποιων κριτηρίων 
µαθαίνουν τελικά τα παιδιά να βαθµολογούν; 

Συνάδερφος: Κι όµως στο γυµνάσιο, στην παραγωγή λόγου που έχει στο τέλος µπαίνουν 
και συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Τα οποία είναι πολύ σηµαντικά. 
Επίσης στο γυµνάσιο βλέπω ότι ξεκινάει µε την περιγραφή, αφήγηση και συνεχίζει µε την 
επιχειρηµατολογία, να µπορώ να εκφράσω επιχειρήµατα. Το βιβλίο της γ΄ δηµοτικού έχει επίσης 
την ίδια δοµή, δηλαδή έχει περιγραφή, αφήγηση κι έχει επιχειρήµατα, δηλαδή: νοµίζω, λέω, 
πιστεύω, θεωρώ ότι… Ξεκινάει µε µία σειρά. Εγώ νοµίζω ότι µετά χάνεται αυτή σειρά ή ίσως 
εµείς τη χάνουµε. 

Συνάδερφος: …µα 40 δεν βαθµολογούµε στο τέλος; ∆ηλαδή εκείνο που γίνεται έκθεση 
στο γυµνάσιο, που διδάσκεται αυτόνοµα, που σε µας (στο λύκειο) δεν είναι αυτόνοµα. Ούτε στις 
πανελλαδικές είναι αυτόνοµη. Όλο αυτό είναι 40 µονάδες. Και πηγαίνει ένας τυφλοσούρτης που 
λέει είναι τόσο η δοµή τόσο η έκφραση κλπ. Κι όλα αυτά τα ωραία τα πράγµατα πρέπει το παιδί 
να τα βάλει σ’ ένα τυφλοσούρτη των 40 µονάδων ας πούµε. 

Συνάδερφος: Όµως και στο γυµνάσιο στα κριτήρια αυτοαξιολόγησης υπάρχει το 
λεξιλόγιο, υπάρχει η δοµή… 

Μελικίδου: Ναι όµως εκεί, ακριβώς επειδή είναι πιο καθαρά τα πράγµατα… ας πούµε 
λέει: περιγραφή: χρησιµοποιούµε αυτούς τους άξονες, ένας, δύο κλπ… Μετά λέει στο παιδί: 
πάρε το κείµενό σου, πάρε και τους άξονες. Έχεις περιγράψει µ’ αυτόν τον άξονα; ∆ηλαδή έχει 
αξία η αυτοαξιολόγηση γιατί οι παράµετροι είναι ξεκάθαρες. Είναι τυπικό είδος η περιγραφή και 
έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Και δίνει το βιβλίο αυτούς τους άξονες, αυτά τα 
χαρακτηριστικά και πρέπει ν’ ανταποκριθεί το κείµενο σ’ αυτά. Οπότε το παιδί τα έχει διδαχτεί 
και µπορεί ν’ αυτοαξιολογηθεί. Πώς να κάνεις αυτοαξιολόγηση στο λύκειο; Με τι όρους 
δηλαδή;  

 

 

 

6. γιατί λείπει ο αναλυτικός λόγος απ’ τα παιδιά; 

Συνάδερφος: Κάτι και για τις ξένες γλώσσες. Στην παραγωγή λόγου ας πούµε, στα 
πτυχία δίνονται συγκεκριµένες κατευθύνσεις. Γράφετε µία επιστολή, γράφετε αυτό, ρωτάτε 
αυτό… ενώ στα ελληνικά είναι: πάρτε ένα θέµα και γράψτε. 

Β. Μελικίδου: Όχι. Στις πανελλαδικές έχει εφευρεθεί τα τελευταία δώδεκα χρόνια το 
περίφηµο επικοινωνιακό πλαίσιο, που κάποια χρονιά, δεν θυµάµαι πότε, έλεγε στα παιδιά: 
υποθέστε ότι είστε ο διευθυντής του σχολείου… τόσο επικοινωνιακό! Και δεν έχουν µάθει ούτε 
τα χαρακτηριστικά της οµιλίας ως επικοινωνιακού είδους ούτε του άρθρου ούτε της επιστολής. 

Συνάδερφος: Ν’ αφήσω λίγη µαγιά για µια επόµενη συνάντηση. Εγώ το πρόβληµα που 
αντιµετωπίζω µε τα γραπτά των µαθητών δεν είναι τόσο το λεξιλόγιο όσο ότι δεν µπορούν να 
αναπτύξουν αναλυτικό λόγο. Αυτό πώς να το καλλιεργήσουµε; ∆εν είναι ότι δεν ξέρουν λέξεις, 
είναι ότι δεν µπορούν να γράψουν πέρα από δύο σειρές. 

Β. Μελικίδου: Η απάντηση είναι η ίδια ακριβώς. ∆ηλαδή, αυτό το µοντέλο συνηγορεί 
υπέρ κι αυτού του στόχου. ∆ηλαδή αν µάθουν τα παιδιά να αποκρυπτογραφούν άξονες και να 
οµαδοποιούν γύρω απ’ αυτούς σηµαίνει ότι αποκωδικοποιούν την παράγραφο. Το σύνολο του 
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κειµένου κι εποµένως την παράγραφο. ∆ηλαδή κάνουν µακρό και µικρο-σκοπική ανάλυση. Από 
κει και πέρα τους ζητούµε να το κάνουν στο δικό τους γραπτό. Οι άξονες είναι οι δυνατότητες 
επέκτασης ενός θέµατος. Από κει και πέρα η ανάλυση του κάθε άξονα… φανταστείτε τώρα έτσι: 
οι άξονες είναι η κάθετη ανάπτυξη ενός θέµατος και οι οµαδοποιήσεις είναι η οριζόντια. ∆ηλαδή 
η ανάλυση. Η οµαδοποίηση του λεξιλογίου… το λεξιλόγιο δεν είναι λέξεις µόνο είναι έννοιες. 

Γ. Παπαναστασίου: Και επίσης θα έπρεπε ίσως να γράφουν και περισσότερο. ∆ηλαδή 
δεν µπορούµε να εξετάζουµε κάτι στο οποίο ο µαθητής έχει δοκιµαστεί δέκα φορές και να 
έχουµε απαιτήσεις το αποτέλεσµα µετά τις δέκα φορές να είναι εξαιρετικό. Πρέπει να το κάνει 
ίσως είκοσι φορές πρέπει να το κάνει τριάντα φορές. Τα παιδιά σήµερα γράφουνε σχετικά λίγο. 
Έχουµε όλοι αίσθηση αυτού του πράγµατος. Να πω την αλήθεια εγώ την έχω κι από το 
πανεπιστήµιο ακόµη. Βλέπω, ας πούµε σε απλές ερωτήσεις, απαντήσεις φοιτητών φιλολογίας οι 
οποίες είναι αποστεωµένες θα έλεγε κανείς. Είναι τίποτα… δίνω τα τρία βασικά πράγµατα για 
να ξεφύγω απ’ την ερώτηση. 

[…] 

Β. Μελικίδου: Ξέρετε, κάποια οµάδα ασκήσεων πολύ καλή - στο δηµοτικό νοµίζω -έχει 
αυτό το πράγµα: ας πούµε διδάσκω την περιγραφή. ∆ύο στήλες. Σου δίνω – για να φανεί η 
επέκταση – µία στήλη τα χαρακτηριστικά του προσώπου δεύτερη στήλη σχολιασµός των 
χαρακτηριστικών. Χρησιµοποίησε επίθετα και το αντίστοιχο γνώρισµα. Ας πούµε, πρώτα αυτό 
το κάνει το κείµενο και µετά κάν’ το εσύ, κάνε επέκταση. Ή διδάσκοντας σύνταξη και 
δευτερεύουσες προτάσεις λέει πάρε αυτή την απλή πρόταση, κάνε µία επέκταση προσθέτοντας 
µία αναφορική η οποία θα προσθέτει… δηλαδή του δίνει συνεχώς δυνατότητα να επεκτείνει. 

Συνάδερφος: Πάντως προς αυτή την κατεύθυνση δεν βοηθάει και το είδος των κειµένων 
που υπάρχουν στα βιβλία της γλώσσας, είτε είναι του γυµνασίου είτε είναι του λυκείου. Είναι το 
επίπεδο πολύ υψηλό. Εγώ νιώθω συχνά ότι τα παιδιά δεν κατανοούν – τουλάχιστον µε την 
πρώτη ανάγνωση – δεν κατανοούν όχι απλώς κείµενο αλλά ούτε παραγράφους. Αυτό τους 
βραχυκυκλώνει και δεν συµµετέχουν στη διαδικασία. Πόσο µάλλον µετά να αναπτύξουν λόγο 
γύρω από ένα συγκεκριµένο θέµα. ∆ηλαδή νοµίζω πολλές φορές ότι πρέπει να ξεκινήσουµε από 
απλούστερα κείµενα ή τέτοια που να είναι κοντά στα ενδιαφέροντά τους που µπορούν να 
κατανοήσουν έννοιες κλπ και να µπορούν να παράξουν έτσι και λόγο. 

Β. Μελικίδου: Πιστεύω πως δεν είναι µάλλον τόσο θέµα κειµένων όσο τρόπου 
χειρισµού τους. Έχω διαπιστώσει ότι τα παιδιά νιώθουν τεράστια αµηχανία απέναντι σ’ 
οποιοδήποτε κείµενο. Μπορεί να τους κάνεις την απλούστερη ερώτηση και να µη βρουν την 
απάντηση µέσα στο κείµενο σαν να είναι µια απεριόριστα µπερδεµένη µαγική εικόνα. […] Γι’ 
αυτό νοµίζω ότι χρειάζεται να µάθουν – πρώτα να καταλάβουµε εµείς πώς γίνεται και µετά τα 
παιδιά - να ξεκλειδώνουν το κείµενο. Η επεξεργασία είναι κάτι που λείπει εντελώς απ’ το 
σχολείο. Πιστεύω πάρα πολύ σ’ αυτήν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


