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Μάρτιος 1989-Μάρτιος 2014: είκοσι πέντε 
χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας του Δελτίου 
στη ζωή της σχολικής μας κοινότητας. Με 
τακτική έκδοση δύο τευχών ανά έτος, αποτυ-
πώνει τους προβληματισμούς μας σε σχέση με 
εκπαιδευτικά θέματα και αποτελεί μέσο ενη-
μέρωσης και επικοινωνίας με τα μέλη της ευ-
ρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Στα 52 τεύχη του αποτυπώνονται οι εξελίξεις 
και αλλαγές που προέκυψαν στη διάρκεια εί-
κοσι πέντε ετών τόσο στο Σχολείο μας όσο 
και γενικότερα στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Επιστημονικά άρθρα, συνεντεύξεις, λόγοι που 
εκφωνήθηκαν στο χώρο του Σχολείου αποκα-
λύπτουν ποικίλες πτυχές θεμάτων που απα-
σχόλησαν –και κάποια από αυτά εξακολου-
θούν να απασχολούν− την ελληνική κοινωνία.

Όλο αυτό το πλούσιο υλικό που «κρύβεται» 
στα τεύχη του Δελτίου συναπαρτίζει ένα μι-
κρό θησαυρό. Διατρέχοντάς το αποφασίσαμε 
σε αυτό το επετειακό τεύχος να παραθέσου-
με κάποια αποσπάσματα που αποκαλύπτουν 
την εξέλιξη της εκπαιδευτικής σκέψης σε αυτό 
το τέταρτο του αιώνα, καθώς και σημαντικές 
στιγμές στην πορεία του εντύπου και του Σχο-
λείου μας. Σίγουρα η επιλογή δεν ήταν εύκο-
λη, αλλά ελπίζουμε στο μέλλον να μας δοθεί η 
ευκαιρία να παραθέσουμε περισσότερα στοι-
χεία.
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ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ:
25 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άλκης Ι. Παναγιωτόπουλος*

Το Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Σχολείου 
και Γονέων κλείνει φέτος  τα 25 χρόνια του, ένα τέταρ-
το αιώνα ζωής! Το πρώτο τεύχος του κυκλοφόρησε τον 
Μάρτιο του 1989. 

Η ιδέα του Δελτίου και η πρόταση για την υλοποίησή 
του ήταν του αείμνηστου φιλόλογου Σοφοκλή Μαρκια- 
νού. Το 1986 είχε πραγματοποιηθεί η μεταφορά του 
Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σχολείου στον Γαρ-
γηττό (Γέρακα), λόγω της αύξησης του αριθμού των μα-
θητών, και τα θέματα που απασχολούσαν έντονα την πε-
ρίοδο εκείνη, 1986-1990,  τη Διεύθυνση και τα στελέχη 
του Σχολείου ήταν η αποτελεσματικότερη λειτουργία 
των ενοποιητικών παιδαγωγικών μηχανισμών, δηλαδή 
του οριζόντιου και κάθετου συντονισμού των κλάδων 
και των βαθμίδων, της οργάνωσης της διδακτέας ύλης 
κ.ο.κ., ώστε να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στην 
παιδαγωγική λειτουργία του Σχολείου μας. 

Ο  Σ. Μαρκιανός πίστευε, και πολύ σωστά, ότι η έκ-
δοση ενός ενημερωτικού Δελτίου, θα βοηθούσε αποτε-
λεσματικά την επίσημη και υπεύθυνη ενημέρωση όλων 
των παραγόντων της σχολικής μας κοινότητας για την 
πολιτική του Σχολείου και για τα διάφορα θέματα, θε-
ωρητικά και πρακτικά, που απασχολούσαν τους γονείς 
και την εκπαιδευτική μας κοινότητα. Γι’ αυτό άλλωστε 
τιτλοφορήθηκε Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
Σχολείου και Γονέων και επιδίωξή του ήταν, σύμφω-
να με το εισαγωγικό κείμενο που συνέταξε ο ίδιος ο 
Μαρκιανός, «να ενημερώνει τους γονείς σε θέματα που 
αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου μας, για να μπο-
ρούν, έχοντας υπόψη τους τις δικές μας [του Σχολεί-
ου]  δραστηριότητες, να συντονίζουν ανάλογα τις προ-

σπάθειές τους στο σπίτι καθιστώντας έτσι το έργο του 
σχολείου αποτελεσματικότερο.»

Κανείς από τους πρωτεργάτες του δεν σκεφτόταν  τότε, 
τι διαδρομή στο χρόνο θα μπορούσε να έχει μια τέτοια 
έκδοση, που για την εποχή του και για τα μέτρα ενός 
σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης μπορεί να θεωρηθεί πρωτοποριακή. Δεν θυμάμαι 
άλλο σχολείο να εξέδιδε παρόμοιο έντυπο, ίσως ένα 
ή δύο ακόμη σχολεία σε όλη την επικράτεια. Αυτό που 
έκανε σίγουρα πρωτοποριακή την έκδοση του Δελτίου, 
όμως, ήταν η προσέγγιση των θεμάτων. Μετά από πολ-
λές συζητήσεις προκρίθηκε ο θεωρητικός παιδαγωγι-
κός χαρακτήρας της ύλης να μη θυσιάζεται στο βωμό 
της ενημέρωσης και της πληροφόρησης. Δεν θέλαμε με 
κανένα τρόπο να εκδώσουμε ένα έντυπο που, αφενός, 
θα κάλυπτε θέματα που συγκυριακά θα απασχολούσαν 
το Σχολείο και, αφετέρου, θα έπαιρνε χαρακτήρα  δια-
φημιστικό και αυτοαναφορικό.

Γι’ αυτό το λόγο, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο τεύχος 
* Ο Α.Ι.Παναγιωτόπουλος, D.Phil. στην Ιστορία, είναι Γενικός Διευ-
θυντής της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.
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έγινε δεκτό με έκπληξη, θα έλεγα, από τους γονείς, που 
«αιφνιδιάστηκαν» από την κίνηση αυτή της Σχολής, και 
με σκεπτικισμό από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς 
για το ρόλο που θα μπορούσε αυτό να παίξει. Όλοι στην 
αρχή πίστεψαν ότι η Σχολή θα εξέδιδε ένα διαφημιστι-
κό φυλλάδιο σε συνέχειες και περίμεναν να δουν την 
εξέλιξη. Στην πορεία διαπίστωσαν τη διαφορά, ωστόσο, 
αυτό κάποιες φορές έγερνε σε βάρος της αναγνωσιμό-
τητάς του από τους γονείς, ιδίως σε τεύχη που ενδε-
χομένως ήταν περισσότερο εξειδικευμένα από ό,τι θα 
μπορούσαν να αποδεχτούν. Βέβαια, όπως κάθε έντυπο 
και περισσότερο το Δελτίο, που το εξέδιδαν μαχόμενοι 
εκπαιδευτικοί και όχι επαγγελματίες του είδους, δια-
μόρφωσε σιγά-σιγά την προσωπικότητά του. 

Πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχει εν μέρει δίκιο 
στην κριτική αυτή και, είναι γεγονός, ότι κατά διαστή-
ματα ερχόταν προς συζήτηση το θέμα της ισορροπίας 
ανάμεσα στον θεωρητικό παιδαγωγικό χαρακτήρα αφε-
νός και τον ενημερωτικό αφετέρου. Είναι μια ισορροπία, 
που κατά καιρούς, ανάλογα με την περιρρέουσα εκπαι-
δευτική πραγματικότητα και την υπάρχουσα ύλη, έκλινε 
προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, εξαρτώμενη και 
από το πώς προσεγγίζουν τα θέματα οι εκάστοτε συνερ-
γάτες του κάθε τεύχους. Οι συσχετισμοί αυτοί διαμορ-
φώνουν μια «δυναμική» ισορροπία και ίσως πρέπει να 
μείνει έτσι, ώστε το Δελτίο να διατηρήσει τον ιδιαίτερο 
αυτόν χαρακτήρα του, που τελικά το κάνει μοναδικό στο 
είδος του. Με άλλα λόγια, η φαινομενική αυτή «αστά-
θεια», η παλινδρόμηση ανάμεσα στην πληροφόρηση 
και την υψηλού επιπέδου θεωρητική προσέγγιση πρα- 
κτικών  παιδαγωγικών ζητημάτων, αυτό που ονόμασα «δυ- 
ναμική» ισορροπία, διαμορφώνει την ιδιαιτερότητα του 
Δελτίου. Υπ’ αυτήν την έννοια ναι, παρόμοιο Δελτίο δεν 
κυκλοφορεί από κανένα άλλο σχολείο. 

Ας σημειώσουμε εδώ ότι ο προβληματισμός που ανα- 
πτύχθηκε κατά διαστήματα για το περιεχόμενο και τον 
χαρακτήρα του Δελτίου, αποτυπώθηκε σε μια μικρή μεν, 
εξαιρετικά σημαντική δε αλλαγή. Ο τίτλος του τροπο-
ποιήθηκε το 2003 σε Δελτίο Εκπαιδευτικού Προβλημα-
τισμού και Επικοινωνίας, ώστε να απεικονίσει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τη μορφή που είχε πάρει συν 
τω χρόνω το έντυπο και την εν εξελίξει «δυναμική» 
ισορροπία της ύλης του. Ο εκπαιδευτικός προβληματι-
σμός (η θεωρητική προσέγγιση) καταλαμβάνει την αρ-

μόζουσα θέση της πλάι στην ενημέρωση των γονέων, 
της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και του 
ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.

Υπάρχει ένας αδιόρατος μίτος που συνδέει την παρα- 
πάνω αλλαγή του τίτλου με την ανάγκη έκδοσης του Δελ- 
τίου, όπως την εξέθεσε ο Σ. Μαρκιανός στο εισαγωγικό 
κείμενο του πρώτου τεύχους. Την μεταφέρω αυτολεξεί: 
«Ωστόσο, θα πρέπει να δεχτούμε πως το σχολείο όσο 
καλά κι αν λειτουργεί, δεν μπορεί να πραγματώσει τον 
επιδιωκόμενο σκοπό χωρίς τη συνεργασία όλων των 
γονέων και τη συνδρομή του ευρύτερου κοινωνικού πε-
ριβάλλοντος. Όσο μάλιστα το κλίμα που επικρατεί στο 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον είναι δυσμενές και συ-
γκεχυμένο, τόσο η ανάγκη συνεργασίας των δυο άλλων 
παραγόντων της αγωγής, του σχολείου και των γονέων, 
γίνεται περισσότερο επιτακτική. Την ανάγκη αυτήν επι-
χειρεί να ικανοποιήσει το Δελτίο μας.» 

Με άλλα λόγια, η ανάγκη έκδοσης του Δελτίου, ασύ-
νειδα θα τολμούσα να πω, επικάλυπτε τον περιορισμένο 
αρχικό σκοπό της ενημέρωσης και επικοινωνίας των γο-
νέων με το σχολείο. Η ασύνειδη αυτή ανάγκη βρήκε την 
ισορροπημένη έκφρασή της μετά 14 χρόνια, το 2003. 

Κλείνω με μια θλιβερή, δυστυχώς, επισήμανση. Μετά 
25 χρόνια, η  διαπίστωση ότι «όσο […] το κλίμα που 
επικρατεί στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον είναι δυ-
σμενές και συγκεχυμένο, τόσο η ανάγκη συνεργασίας 
των δυο άλλων παραγόντων της αγωγής, του σχολείου 
και των γονέων, γίνεται περισσότερο επιτακτική», είναι 
στις μέρες μας περισσότερο από ποτέ αληθινή. Γι’ αυτό 
το λόγο η ανάγκη έκδοσης του Δελτίου μας παραμένει 
ζωντανή και επίκαιρη.
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Ήσασταν μέλος της Ομάδας Σύνταξης του Δελτίου για αρκε-
τά χρόνια. Ποια η εμπειρία σας από αυτή τη δραστηριότητα; 

Το Δελτίο άρχισε να εκδίδεται τον Μάρτιο του 1989, με  
πρόταση, αν δεν κάνω λάθος, του αείμνηστου κορυφαίου φι-
λολόγου και στενού συνεργάτη του Σχολείου μας Σοφοκλή 
Μαρκιανού. Είχε κανονική περιοδικότητα δύο τευχών τον 
χρόνο, ενίοτε και τριών. Επομένως, αριθμεί αισίως 25 χρόνια 
αδιάλειπτης παρουσίας, όχι μόνο στον χώρο του Σχολείου 
μας αλλά και στα εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας. Προσω-
πικά συμμετείχα στην Ομάδα Σύνταξης του περιοδικού από 
το 14ο μέχρι και το 30ο τεύχος του, αναλαμβάνοντας παράλ-
ληλα και την Επιμέλειά του για αρκετά τεύχη. 

Η εμπειρία από τη συμμετοχή μου στην έκδοση του Δελτίου 
ήταν συναρπαστική. Κατετίθεντο ιδέες από όλα τα μέλη της 
Συντακτικής Ομάδας, γινόταν διάλογος και αποφασιζόταν 
κάθε φορά ποια θέματα θα προκριθούν και ποια κείμενα θα 
δημοσιευτούν. Οι διαφωνίες κάποιες φορές ήταν έντονες, 
αλλά ακριβώς αυτή η διαφορετική οπτική των μελών βοηθού-
σε στην πρόοδο του εγχειρήματος και δεν άφηνε τα πράγματα 
να βαλτώνουν. Από την άλλη, η Επιμέλεια ήταν μια διαδικασία 
ιδιαίτερα επίμοχθη, η οποία ωστόσο μου πρόσφερε πολλές 
χαρές, καθότι έπρεπε να ανιχνεύσω ποικίλους τρόπους και να 
επιλέξω τον καλύτερο για την ευπρεπέστερη παρουσία του κά- 
θε τεύχους, που είχε τις δικές του ιδιαιτερότητες. 

Οφείλω, με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω τον Γε-
νικό Διευθυντή της Σχολής, τον κύριο Α.Ι.Παναγιωτόπουλο, 
για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου. Προτεί-
νοντάς με στην Ομάδα Σύνταξης και αναθέτοντάς μου την 
Επιμέλεια του Δελτίου, μου έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύ-
ψω δικές μου πλευρές και δυνατότητες και να συνεισφέρω 
στην έκδοση και εξέλιξη του περιοδικού.

Σε ποιο κοινό απευθυνόταν το Δελτίο στα πρώτα χρόνια κυ-
κλοφορίας του, με τι στόχο και πώς αυτό επηρέαζε το περιεχό-
μενό του; Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι πέτυχε το εγχείρημα;

Ο τίτλος του περιοδικού μας, από το 1ο μέχρι και το 30ο τεύ- 
χος, συμπληρωνόταν από τον υπότιτλο: Ενημέρωσης και Επι-
κοινωνίας Σχολείου και Γονέων. Ακριβώς αυτός ο υπότιτλος 
δείχνει το κοινό στο οποίο απευθυνόταν. Επιδίωξη του Δελ-
τίου, αρχικά τουλάχιστον, ήταν να ενημερώνει τους γονείς σε 
θέματα που αφορούσαν τη λειτουργία του Σχολείου μας, ώστε 

να καθίσταται αποτελεσματικότερη η συνεργασία. Ειρήσθω εν 
παρόδω, και εκείνα τα χρόνια, όπως και σήμερα άλλωστε, το 
πνευματικό status των γονέων του Σχολείου μας ήταν πολύ 
υψηλό. Οι γονείς προέρχονται ως επί το πλείστον από τον 
χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών, της επι-
χειρηματικότητας, είναι με άλλα λόγια σκεπτόμενοι άνθρωποι 
και με πολλά ενδιαφέροντα. Αυτή η πραγματικότητα μάς έκανε 
να δημιουργήσουμε σιγά σιγά ένα περιοδικό, που ενώ είχε 
ως βάση το Σχολείο και την εκπαίδευση, επεκτεινόταν και σε 
πολλούς άλλους τομείς, τη φιλοσοφία, τον πολιτισμό, τις επι-
στήμες κ.λπ. Με άλλα λόγια ήταν ένα περιοδικό με ποικίλα 
θέματα, χωρίς να απομακρύνεται βεβαίως από τον αρχικό εκ-
παιδευτικό στόχο του, όπου ο κάθε αναγνώστης μπορούσε 
να βρει τη θεματολογία που τον ενδιέφερε και ως εκ τούτου 
να απολαύσει την ανάγνωση. Ο στόχος μας, επομένως, ήταν 
και γνωστικός και ψυχαγωγικός. Γι’ αυτό και η έκδοση του 
κάθε τεύχους του Δελτίου ήταν ένα σημαντικό γεγονός κάθε 
φορά που κυκλοφορούσε. Υπ’ αυτή την οπτική θεωρώ ότι το 
εγχείρημα ήταν επιτυχημένο, διότι και υψηλή ποιότητα υπήρ-
χε στις δημοσιεύσεις και αύξηση, λόγω της ευρύτητας των 
θεμάτων, του αναγνωστικού κοινού μας, το οποίο ξεπερνούσε 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ  ΤΟΝ ΣΤΑΘΗ ΚΟΥΤΣΟΥΝΗ
Ο Στάθης Κουτσούνης είναι ποιητής και φιλόλογος, Διευθυντής του Λυκείου της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου. 

Υπήρξε για πολλά χρόνια συνεργάτης του Δελτίου, κατά την πρώτη περίοδο έκδοσής του, και στη συνέντευξη που 
μας παραχώρησε επιχειρεί μια αναδρομή στα πρώτα χρόνια έκδοσης του περιοδικού.
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πλέον τον στενό χώρο του Σχολείου και των γονέων. Θυμάμαι 
πως όλοι, εμπλεκόμενοι στην έκδοση και αναγνώστες, αναμέ-
ναμε με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία το κάθε τεύχος.

Υπάρχουν τεύχη που ξεχωρίζετε; Για ποιο λόγο;

Το κάθε τεύχος είχε τη δική του ιστορία και τη δική του 
προσωπικότητα και είναι, ως εκ τούτου, δύσκολο να ξεχωρίσει 
κανείς κάποιο. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην ξεχωρίσω το 17ο 
τεύχος, που ήταν ολόκληρο αφιερωμένο στον επιφανή μαθη-
τή του Σχολείου μας Κώστα Αξελό, έναν από τους σημαντι-
κότερους φιλοσόφους του 20ου αιώνα σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Όχι μόνο για την πληρότητα του αφιερώματος, αλλά και γιατί 
είχα την τύχη να γνωρίσω τον άνδρα. Παρά το μέγεθος της 
φιλοσοφικής και πνευματικής του υπόστασης ο Αξελός ήταν 
ένας απλός και προσηνής άνθρωπος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη 
συνάντηση μαζί του, στο πλαίσιο του αφιερώματος του Δελτί-
ου μας. Σ’ εκείνη τη συνάντηση, στο κέντρο της Αθήνας, στην 
οποία συμμετείχαμε ο κ. Α.Ι.Παναγιωτόπουλος, η επιμελήτρια 
του αφιερώματος Στέλλα Μανέ, η σύντροφος του Αξελού, ευ-
ρωβουλευτής τότε, Κατερίνα Δασκαλάκη και εγώ, θυμάμαι τον 
Αξελό να μας μιλά με δωρικό ταμπεραμέντο για θέματα που 
είχαν σχέση με το Σχολείο μας την περίοδο που ήταν μαθητής 
του, για τον τρόπο που έφυγε από την Ελλάδα, για τη ζωή του 
στη Γαλλία, για τη σχέση του με τον Πουλαντζά κ.λπ.

Πιστεύετε ότι ένα περιοδικό σαν αυτό μπορεί να προσφέ-
ρει σημαντικά οφέλη στην εκπαιδευτική κοινότητα;

Βεβαίως και μπορεί. Η επιλογή των θεμάτων του, η σο-
βαρότητα με την οποία τα αντιμετωπίζει, η συνεργασία με ει-
δικούς και έγκυρους επιστήμονες και μελετητές του χώρου, 
αλλά και η υποδοχή που συναντά κάθε φορά από τους ενδι-
αφερομένους, είναι αποδείξεις ότι το Δελτίο μας προσφέρει 
πράγματι σημαντικά οφέλη στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η 
εκπαίδευση άλλωστε είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μια 
αδιάκοπη διαδικασία, την οποία πρέπει κανείς να παρακο-
λουθεί συνεχώς, να δοκιμάζει πράγματα, να εφαρμόζει θε-
ωρίες, ιδέες και απόψεις, ελέγχοντας τα αποτελέσματα. Και 
το Δελτίο μας θεωρώ ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σας ικανοποιεί η εξέλιξη του περιοδικού στα τελευταία 
χρόνια έκδοσής του; 

Από το τεύχος 31 και εξής το περιοδικό μας μετονομάστηκε 
σε Δελτίο Εκπαιδευτικού Προβληματισμού και Επικοινωνίας. 
Άλλαξε έτσι σταδιακά και η θεματολογία του. Έγινε περισσότε-
ρο εκπαιδευτικό περιοδικό, με θέματα γύρω από την εκπαίδευ-
ση κυρίως. Μια τέτοια εξέλιξη ήταν και είναι καταρχήν σωστή, 

αφού μιλάμε για περιοδικό που εκδίδεται από εκπαιδευτικό 
ίδρυμα. Ωστόσο, αν μου επιτρέπεται, θα ήθελα να υπάρξει μια 
μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα εκπαιδευτικά θέματα και 
στα θέματα πολιτισμού. Το Σχολείο δεν είναι μόνον εκπαίδευση, 
είναι έκφραση, δημιουργία και πολλά άλλα πράγματα που πα-
ραπέμπουν ευθέως στον πολιτισμό. Επομένως, θα μπορούσαν 
να υπάρχουν και θέματα με λιγότερο ακαδημαϊκή προσέγγιση.

Ποια νέα στήλη θα θέλατε να δείτε στα μελλοντικά τεύχη 
του Δελτίου;

Εφόσον το Δελτίο έχει πια γίνει Δελτίο Εκπαιδευτικού 
Προβληματισμού, και αν υποθέσουμε ότι θα παραμείνει σε 
αυτόν τον προσανατολισμό, θα ήθελα μια στήλη κριτικής πα- 
ρέμβασης, ευθέως και ευθαρσώς, στα κακώς κείμενα της εκ-
παίδευσης. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα ήταν και συνεχίζει 
να είναι κακοποιημένη, δεν υπάρχει σωστός σχεδιασμός και 
προγραμματισμός, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται και οι 
προσπάθειες που γίνονται από το ιδιωτικό σχολείο, λόγω 
του ασφυκτικού εναγκαλισμού από τον κρατισμό. Παράλλη-
λα, και αυτό είναι το σημαντικότερο, η στήλη αυτή θα έπρεπε 
να κάνει νέες προτάσεις με σκοπό την ανάπτυξη ενός υγιούς 
και απροκατάληπτου διαλόγου, ώστε να προκύψουν ριζικές 
και ρηξικέλευθες λύσεις, με άλλα λόγια κάτι εντελώς νέο.

Η ηλεκτρονική μορφή του Δελτίου απευθύνεται σε με-
γαλύτερο αριθμό αναγνωστών. Θεωρείτε ότι πρέπει να 
υπάρξουν αλλαγές στη θεματολογία του γι’ αυτό το λόγο;

Η ηλεκτρονική μορφή του Δελτίου έχει καταστεί αναγκαία 
πλέον, παρότι με στενοχωρεί που δεν θα κρατώ στα χέρια 
μου το έντυπο Δελτίο. Καθώς έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το 
βιβλίο, δεν είναι εύκολο να αποδεχτώ την αποστασιοποιημέ-
νη ηλεκτρονική πραγματικότητα.

Ωστόσο, υπάρχουν και θετικά στην υπόθεση. Η ηλεκτρο-
νική μορφή του Δελτίου απευθύνεται σε μεγαλύτερο αριθ-
μό αναγνωστών. Επίσης, μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερη 
ύλη, αφού δεν υπάρχουν χωρικοί περιορισμοί. 

Το Δελτίο έχει ξεπεράσει τα 50 τεύχη και έχω την αίσθηση 
ότι οδεύει προς το τέλος της Β΄ φάσης του. Η ηλεκτρονική μορ- 
φή του θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή για τον 
επαναπροσδιορισμό των στόχων και των θεμάτων του. Ένα έντυ- 
πο για να μπορέσει να μακροημερεύσει πρέπει στην πορεία της 
διαδρομής του να βρίσκει τρόπους να ανανεώνεται, υπό τον 
όρο βέβαια ότι θα παραμένει αδιαπραγμάτευτη η ποιότητά του. 
Είμαι βέβαιος ότι η παρούσα Συντακτική ομάδα, μόλις αντιλη-
φθεί το πλήρωμα του χρόνου, θα προχωρήσει με ευφάνταστες 
ιδέες και σοβαρές προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
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Τεύχος 17: Κώστας Αξελός
Την ενότητα αυτή εγκαινίασε το αφιέρωμα στον Κώστα Αξε- 

λό, με υπεύθυνη την κ. Στέλλα Μανέ. Πνεύμα ανήσυχο και ριζο-
σπαστικό, στοχαστής και φιλόσοφος, ο Κώστας Αξελός (1924-
2010) υπήρξε μαθητής της τότε Σχολής Ν.Δ.Μακρή μέχρι και τη 
Γ΄ Γυμνασίου. Το εκτενές χρονολόγιο που περιλαμβάνεται στο 
αφιέρωμα, δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή και τη δρά-
ση του. Σπούδασε φιλοσοφία στη Σορβόνη, σχετίστηκε με εξέ-
χουσες μορφές του 20ου αιώνα, όπως ο Andre Breton, ο Picasso 
και ο Martin Heidegger, με τον οποίο θα αναπτύξει μια πολύχρο-
νη φιλία, ταυτισμένη με ένα συνεχή φιλοσοφικό διάλογο. 

Στο εισαγωγικό σημείωμα του αφιερώματος, η Σ. Μανέ με-
ταξύ άλλων επισημαίνει: «Αφιερώνοντας τη ζωή του στη σκέ-
ψη και τη διάπλαση του Παιχνιδιού του Κόσμου, διατρέχοντας 
τον Ηρακλείτειο λόγο […], ο έξοχος Αξελός, όπως τον αποκα-
λεί ο Nouvel Observateur, ανήκει στα μεγάλα εκείνα πνεύματα, 
σ’ εκείνους τους παράνομους στοχαστές των οποίων το δια-
κριτικό μήνυμα τιμά την εποχή μας και απλώνει τις ρίζες του 
στο μέλλον. Το έργο του, μοναδικό και δίχως ταίρι, κινητικό 
και ισχυρό, επικεντρώνεται στην ουσία των πραγμάτων και 
ξεπερνώντας τα διλήμματα της εποχής μας, τοποθετείται σε 
μια προοπτική υπέρβασης του τέλους της Ιστορίας.»

Ο Jean-Michel Palmier στον πρόλογο για το βιβλίο του Eric 
Haviland, Kostas Axelos, Une vie pensée-une pensée vécue, ση-
μειώνει: «Να γράψει κανείς για έναν στοχαστή, έναν ζώντα στο-
χαστή του οποίου το έργο και η ζωή εμπλέκονται μέσα στο ίδιο 
πάθος, στην ίδια κίνηση, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Κυρίως, 
όταν πρόκειται να εξερευνήσει κανείς τη γέννηση και το ξετύλιγ-
μα ενός φιλοσοφικού έργου πλούσιου, σύνθετου και πολύπλο-
κου. […] Η πρωτοτυπία του Αξελού έχει να κάνει ταυτόχρονα 
με τη μέθοδό του και με μιαν ιδιότυπη στάση που επέλεξε: χω-
ρίς να εγκαταλείψει τη σκέψη του Μάρξ και τη σπουδαιότητα 
της πολιτικής διάστασης των πραγμάτων, εγγράφεται στην καρ-
διά της δυτικής φιλοσοφικής παράδοσης. Ξένος με τα συστή-
ματα, καταφέρνει να παρουσιάσει μια θεώρηση του σύγχρονου 
κόσμου ξεκινώντας από τις θεμελιώδεις αρχές της φιλοσοφίας.»

Ο Κ. Αξελός αναγορεύτηκε στις 5 Μαρτίου 1992 Επίτιμος 
Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου. Ο τότε Πρύτανης 
του Παντείου, Δ. Κώνστας, στην προσφώνησή του ανέφερε, 
μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ο Κώστας Αξελός ανήκει, με όλες τις 
επιφυλάξεις που ο όρος ή μάλλον η κατάχρησή του μπορεί 
να γεννήσει,[…] στην προνομιούχα και συγχρόνως πολυπαθή 
ομάδα των πνευματικών ανθρώπων, αγωνιστών της ελευθερίας, 
που οι σπασμοί του εμφύλιου σπαραγμού οδήγησαν για καιρό 

μακριά από τη χώρα μας, σε άλλα εδάφη, πνευματικά πλούσια, 
φιλόξενα και συγχρόνως δύσβατα.[…] Η πορεία και ο διάλο-
γος του Αξελού με τον Μαρξ και τον Χέγκελ, το Νίτσε και τον 
Χάιντεγκερ, μέσα σε μια σχέση που είναι πάντοτε σχέση συνο-
μιλητή και όχι οπαδού, τον οδηγεί στη διαμόρφωση της δικής 
του αυτόνομης στοχαστικής θέσης. Στη ρωμαλέα διατυπωμένη 
πεποίθηση ότι το όν, το είναι, πρέπει να ανοιχτεί στον Κόσμο, κά-
νοντας τον άνθρωπο λιγότερο απάνθρωπο, λιγότερο ιδιοτελή. 
Και στη θέση ότι οι κεντρικές αξίες του Δυτικού πολιτισμού πο-
ρεύονται σε ένα τέλος, το οποίο, όμως, πρέπει αντί για θάνατος 
του πολιτισμού να γίνει μια νέα αρχή που θα συγκεφαλαιώνει 
και θα αξιοποιεί όλο τον πλούτο του παρελθόντος.» 

Στο έργο του Αξελού «Συζητήσεις», συζητώντας με τον 
J.-P. Forget, υποστηρίζει ότι: «Η σκέψη υπερχειλίζει τη φιλο-
σοφία. Ο Ηράκλειτος ήταν ένας στοχαστής, αλλά δεν ήταν 
φιλόσοφος. Η φιλοσοφία αρχίζει με τον Πλάτωνα ως ένας 
ιδεαλισμός που αναπτύσσεται με τρεις ιδέες: την ιδέα του λο-
γικού αληθούς, την ιδέα του ηθικού αγαθού και την ιδέα του 
αισθητικού καλού, και ολοκληρώνει όλες της τις δυνατότητες 
με τον Χέγκελ. Από τον Χέγκελ κι έπειτα, οι μεγαλύτεροι 
στοχαστές είναι μετα-φιλόσοφοι. Ο μετα-φιλόσοφος αναλαμ-

ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Η ενότητα Αφιέρωμα ξεκίνησε στο τεύχος 17 (Σεπτέμβριος 1996) του Δελτίου στο πλαίσιο παρουσίασης επιφανών μαθητών 
της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου για να μετεξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου σε μια ενότητα με Αφιερώματα εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα και περιεχομένου. Στα 18 χρόνια που μετρά η στήλη αυτή στο Δελτίο, φιλοξενήθηκαν στις σελίδες του σπουδαίες 
προσωπικότητες της πνευματικής ζωής του τόπου μας αλλά και θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα.
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βάνει όλη τη φιλοσοφική παράδοση και προσπαθεί να την 
ξεπεράσει προς την κατεύθυνση μιας σκέψης που δεν υπό-
κειται πια σε ένα ιδανικό και που προσπαθεί να τραντάζει τις 
μορφές της λογικής, της ηθικής και της αισθητικής». 

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Σ. Μανέ στο Παρίσι, 
στις 23 Μαρτίου 1996, γυρίζει πίσω και θυμάται τα χρόνια που 
φοιτούσε στη Σχολή Ν.Δ.Μακρή, μετέπειτα Σχολή Ι.Μ.Πανα-
γιωτόπουλου: «Στο σχολείο, τότε Μακρή και νυν Ι.Μ.Παναγιω-
τόπουλου, μου έκανε εντύπωση η ποιότητα της διδασκαλίας και 
της παιδαγωγικής μεταχείρισης των μαθητών, είχα όμως και το 
αρνητικό συναίσθημα ότι επρόκειτο για ένα σχολείο μεγαλοα-
στών. […] Η Σχολή του Μακρή σε άφηνε ανοιχτό. Σου έδινε μια 
στέρεη θεωρητική και πρακτική βάση. Κι ύστερα, εσύ, μπορού-
σες να ακολουθήσεις αυτόν που πίστευες σαν το σωστό δρό-
μο. […] Η λέξη παιδεία, η τόσο κεντρικά αρχαιοελληνική αυτή 
λέξη, είναι και μένει πολύ προβληματική. Ήδη δεν ξέρουμε πώς 
να τη μεταφράσουμε γαλλικά ή αγγλικά ή γερμανικά. Υπάρχει 
μέσα το παιδί που το εκπαιδεύει –και το παιδεύει– κανείς κι 
ακόμα το παιχνίδι, αλλά όχι το παιχνίδι για να περνά ο χρόνος 
μα σαν το ίδιο το παιχνίδι του Κόσμου. Σήμερα δεν μπορεί 
κανείς, ούτε βεβαίως κι εγώ, να προτάξει ένα μοντέλο Παιδείας. 
Όλα τα μοντέλα είτε έχουν συντριβεί είτε εμφανιστεί και εξα-
φανιστεί. Και μπαίνουμε σε μια φάση Παιδείας δίχως πρότυπο. 
Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί θετικό, από την άποψη πως 
δεν υπάρχουν πλαίσια καταπιεστικά, αλλά και ταυτόχρονα αρ-
νητικό, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη έλλειψη προσανατολισμού. 
Θα’ λεγα λοιπόν πως εδώ που έχουμε φτάσει το πρόβλημα που 
θα πρέπει να ξανατεθεί είναι: όχι πώς να είναι η Παιδεία, αλλά, 
πρώτα από όλα, να σκεφτούμε τι είναι Παιδεία…»

Τεύχος 22: Φ. Δ. Φραγκόπουλος
Στο τεύχος 22 (Μάρτιος 1999), ακολούθησε το αφιέρωμα 

στον ποιητή, πεζογράφο, θεατρικό συγγραφέα και δοκιμιο-
γράφο Φ.Δ. Φραγκόπουλο, ένα χρόνο μετά το θάνατό του. 

Στο εισαγωγικό του αφιερώματος γίνεται μια εκτενής ανα-
φορά στη ζωή και το έργο του: «[…] θα μπορούσαμε να πού-
με ότι η ζωή του Φ.Δ. Φραγκόπουλου σε μεγάλο βαθμό ση-
μαδεύτηκε από το σχολείο μας, στο οποίο εφοίτησε από το 
1930 ως το 1940. [...] Δυο δάσκαλοι που άσκησαν πάνω του 
σημαντικότατη επίδραση και για τους οποίους διαρκώς μι-
λούσε με αγάπη και θαυμασμό ήταν ο Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος 
(στα Νέα Ελληνικά) και Ι. Ιωαννίδης (Αρχαία-Λατινικά). Τις 
βάσεις της πνευματικής του καλλιέργειας και τις όποιες ικα-
νότητες χειρισμού της Ελληνικής Γλώσσας (που σύμφωνα με 
τους κριτικούς ήταν αξιόλογες) ένιωθε πως τις όφειλε στους 
δασκάλους αυτούς. [...] Επίσης, για την επιλογή του φιλολο-
γικού του ονόματος, Φ.Δ. Φραγκόπουλος (και όχι Θεόφιλος 
Φραγκόπουλος), είχε ως πρότυπο το Ι.Μ. του δασκάλου του. 
Αλλά εκτός από τους δασκάλους, οι δύο ακριβότεροι φίλοι 
του ήταν κι αυτοί μαθητές του σχολείου μας: ο συμμαθητής 
του Κίτσος Μαλτέζος και ο λίγο νεότερός του Ρόδης Ρούφος 
–και οι δύο προσωπικότητες με ιδιαίτερα χαρίσματα.»

Από το τελευταίο μυθιστόρημά του Το σιωπηλό σύνορο, ξε-
χωρίσαμε ένα απόσπασμα στο οποίο αφηγείται ένα επεισό-

διο από τα μαθητικά του χρόνια: «[...] Ενθουσιασμένος είχε 
μπει την ημέρα κείνη στην τάξη ο καλοπροαίρετος εκείνος 
λογοτέχνης που μας εδίσκασκε τα Νέα Ελληνικά. Πριν ανοί-
ξει τα τετράδια των εκθέσεων, πριν καλά-καλά καθίσουμε στα 
θρανία μας, μας φώναξε λατινικά: Ποέτα νάσκιτουρ![...].»

Συνεχίζει με την ανάγνωση των εκθέσεων των μαθητών 
και, όταν φτάνει στην έκθεση του Φραγκόπουλου, λέει μεταξύ 
άλλων: «[...]Ο Φραγκόπουλος έχει, δεν λέω, ικανότητες, αυτό 
είναι αναμφισβήτητο, έχει όμως και κάτι που του κάνει αυτές 
τις ικανότητες άχρηστες. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα ακόμα 
να καταλάβω τι είναι αυτό. Θα τον βοηθούσα να απαλλαγεί από 
τον κόπο να το κουβαλάει μέσα του όπως βγάζουμε ένα 
αγκάθι από το πόδι ενός ζώου.»

Στο αυτοβιογραφικό κείμενο που δημοσιεύτηκε στο περιο-
δικό ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΗ τον Δεκέμβριο του 1990, ο Φραγκόπου-
λος αναφέρεται στην πορεία του στα νεοελληνικά γράμματα: 
«Ο θαυμασμός μου για την ποίηση του Σεφέρη ξεκινάει από 
το 1942 που τον πρωτοδιάβασα, αλλά ο θαυμασμός μου αυτός 
δεκαπλασιάστηκε με την εξίσου ενθουσιαστική γνωριμία της 
προσωπικότητάς του: σαν δάσκαλος ο γέροντας ήτανε μεθυ-
στικός. Μου είπε: Τώρα που είσαι εδώ, βλέπε και γράφε! Θυμήσου 
τον Λόρκα, που εκμεταλλεύτηκε την παραμονή του στη Νέα Υόρκη! 
Μια τέτοια παρακίνηση, ερχόμενη από έναν ημίθεο, ήταν μια 
βασιλική προσταγή που δεν μπορούσες να την αγνοήσεις. Ιδίως 
όταν αυτή η κουβέντα έμοιαζε να ακυρώνει σχεδιαστικές κρί-
σεις του Αντρέα Καραντώνη, που είχε χαρακτηρίσει το πρώτο 
μου βιβλίο σαν μια φωτοτυπική λεηλασία του Σεφέρη!»

Ο ποιητής και δοκιμιογράφος Γιάννης Βαρβέρης στο κεί-
μενο-πορτρέτο για τον Φ.Δ. Φραγκόπουλο καταλήγει: «Ο 
Φραγκόπουλος, εκτός των άλλων, έχει σήμερα μια σατανική 
ιδιότητα: Μιλάς μαζί του και, ακόμα και αν σιωπάς, φεύγεις 
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απ’ τη συνάντηση με την πεποίθηση ότι σε μισή ώρα έγινες κι 
εσύ ταλαντούχος, ότι έγινες κι εσύ σοφός. Σκουφά, Δημοκρί-
του, Βουκουρεστίου στην Αθήνα, κάνει ακόμα τις βόλτες της 
μια κινητή, τώρα δε που αδυνάτισε, και ευκίνητη βιβλιοθήκη. 
Λεηλατήστε την, προλαβαίνετε.»

Το αφιέρωμα στο Φ.Δ. Φραγκόπουλο ολοκληρώθηκε με 
ένα απόσπασμα της συζήτησης που είχε με τον Χρήστο Του-
μανίδη (πρώτη δημοσίευση: περιοδικό Ελίτροχος, 1998). Ανα-
φέρεται μεταξύ άλλων: 

«– Τι θα λέγατε σε έναν νέο ποιητή, σαν συμβουλή, σαν προ-
τροπή για την καλλιέργεια του ταλέντου του και γενικά της όλης 
προσωπικότητάς του;

– [...] Εάν θέλει να υπηρετήσει την Τέχνη πρέπει να έχει 
δύο πράματα: Υπομονή και ευθύνη. [...] Η επιβράβευση έρ-
χεται πάντοτε πολύ αργά. Και μια τελευταία συμβουλή εις 
τον νέον ποιητή. Η πρόωρη επιβράβευση είναι συνήθως ή 
απατηλή ή καταστροφική[...]. Απ’ την άλλη μεριά, η έλλειψη 
αναγνώρισης (για να μην πω επιβράβευσης–πάντως αναγνώρι-
σης) ώρες-ώρες είναι αποπνικτική και σε κάνει να μαραίνεσαι 
σαν ένα φυτό που δεν έχει ποτιστεί. Ανάμεσα σ’ αυτές τις 
δύο συμπληγάδες, την παρασιώπηση απ’ την μια μεριά και 
την αναγνώριση απ’ την άλλη, οφείλει ο νέος συγγραφέας να 
προκόψει, να προοδεύσει, να πάει μπροστά –και ιδίως να μην 
παύσει να γράφει.»

Τεύχος 27: Κ. Τσάτσος - Κ. Μαλτέζος - Γ. Λυκέτσος
Στο 27ο τεύχος (Σεπτέμβριος 2001) παρουσιάστηκαν 

τρία σημαντικά βιβλία: το Λογοδοσία μιας ζωής, του Κωνστα-
ντίνου Τσάτσου (Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα, 2000), Κί-
τσος Μαλτέζος, Ο αγαπημένος των Θεών, του Πέτρου Στ. Μα-
κρή-Στάικου (Ωκεανίδα, Αθήνα, 2000) και Το μυθιστόρημα της 
ζωής μου, του ομότιμου καθηγητή της Ψυχιατρικής, Γιώργου 
Λυκέτσου (Γαβριηλίδης, Αθήνα, 1998). Και οι τρεις υπήρξαν 
μαθητές της Σχολής.

Το Λογοδοσία μιας ζωής του Κ. Τσάτσου είναι βιβλίο αυ-
τοβιογραφικό. Σύμφωνα με τον Α.Ι.Παναγιωτόπουλο: «Ο αυ-
τοβιογραφούμενος συγγραφέας γίνεται αφενός δικαστής του 
εαυτού του και αφετέρου χρονικογράφος μιας περιόδου της 
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, κατά την οποία είτε πρωτα-
γωνίστησε είτε έπαιξε ρόλο. [...] Παρά τον αγχώδη χαρακτήρα 
του, την απαισιοδοξία και τη μελαγχολία, που τον έκαναν να μη 
χαίρεται τίποτα από νέος, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Κ. Τσάτσος 
έζησε με πληρότητα τη ζωή του και ως πνευματικός άνθρω-
πος και ως πολιτικός, με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του, 
σε πρωταγωνιστικούς ή δεύτερους ρόλους, με σωστές και με 
λανθασμένες επιλογές, πάντοτε όμως συνειδητά. Και κατέ-
γραψε τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο του με νηφαλιότητα και 
μεστότητα λόγου.» 

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Νίνα Γουδέλη, ο Κ. Τσά-
τσος ήταν ο τελευταίος μια τριάδας διανοητών που επί πε-
νήντα χρόνια πρωταγωνίστησε στην πνευματική ζωή της Ελ-
λάδας. Παρόλα αυτά στην αυτοβιογραφία του με τίτλο Λογο-
δοσία αιφνιδιάζει λέγοντας πως δεν πρόκοψε και προσπαθεί 
να εξηγήσει το παράδοξο: «Η ζωή μου πορεύτηκε ως τώρα 

χωρίς καμιά μεγάλη δυστυχία, χωρίς καμιά μεγάλη τύχη, το 
δρόμο του μέσου όρου. Τίποτα δεν την ξεχωρίζει, εξόν ακρι-
βώς αυτή η έλλειψη του ξεχωριστού.[…] Όλα από λίγο, όσο 
για να φτάσω σε έναν ευπρεπή μέσο όρο. Φυσικά δεν δίνω 
καμιά σημασία στις διακρίσεις με τις οποίες τιμήθηκα.»

Σε πολλές σελίδες της Λογοδοσίας διαχέεται η αγωνία του 
θανάτου που τον κατατρύχει από τα παιδικά του χρόνια: 
«Ποτέ δεν λυτρώθηκα από αυτόν τον αδιάκοπο εσωτερικό 
διαπληκτισμό με τον θάνατο. […] Η σκέψη του θανάτου 
έπαιζε στη ζωή μου ένα ρόλο πολύ πιο σημαντικό από ότι 
στους άλλους ανθρώπους.»

Στην αυτοβιογραφία του ο Κ. Τσάτσος αναφέρεται και 
στις συντροφιές του, όπου κατά καιρούς βρέθηκαν μεγάλες 
μορφές της ελληνικής διανόησης, όπως ο Παλαμάς, ο Ελύτης 
και ο Σεφέρης. 

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στο πρόσωπο του Κ. Καρα-
μανλή, για τον οποίο αναφέρει πως «ήταν ο πιο αξιόλογος από 
όλους», του Ε. Αβέρωφ, τον οποίο αποκαλεί «φίλο» και του Γ. 
Σεφέρη, με τον οποίο τους συνέδεε και συγγενικός δεσμός.

Όσον αφορά στους πολιτικούς που διακρίθηκαν στη μάχη 
για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας, ο Κ. Τσάτσος ξεχωρίζει 
τον Ε. Βενιζέλο, για τον οποίο αναφέρει: «Είχε θετική σκέψη 
και κοινό νου […] Δεν ήταν ρήτορας. Δεν είχε γοητεία. Είχε, 
όμως, περισσότερη αρχοντιά. Ήταν πιο προσεκτικός απένα-
ντι στους ανθρώπους.»

Ο Κ. Τσάτσος αναφέρε ται και στο Κυπριακό ζήτημα, το 
οποίο προσεγγίζει με περίσκεψη. Μιλάει για τα εγκλήματα 
των Τούρκων και των Βρετανών, αλλά και για τα λάθη και τα 
εγκλήματα των Ελλήνων. Θεωρεί τον Μακάριο κύριο ένοχο 
για την απώλεια της Κύπρου και παρατηρεί: «Κάτι ήταν στρα-
βό σε αυτή τη δυναμική προσωπικότητα.»

Στο δεύτερο τόμο της Λογοδοσίας ο Τσάτσος μιλάει για 
την περίοδο 1961-1963, ανατέμνει τις προσωπικότητες των 
μελών της βασιλικής οικογένειας, ενώ δε γράφει τίποτα για 
τα γεγονότα της περιόδου 1963-1967. Για τα έτη 1967-1974 
αναφέρει: «Η στάση μου κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας 

Ο Κ. Τσάτσος,
Ακαδημαϊκός
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ήταν απλώς αξιοπρεπής. […] Όταν έγινε το Πολυτεχνείο, 
ούτε πήγα επί τόπου, ούτε συγκινήθηκα. […] Έχω τη συνεί-
δησή μου ήσυχη ότι δεν συνήργησα στο μύθο του Πολυτε-
χνείου.»

Ο Κ. Τσάτσος δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για τον πο- 
λιτικό Καραμανλή και αναφέρεται με αυταρέσκεια στην ανά-
δειξή του στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας: «Ως πρό-
εδρος ανταποκρίθηκα στις αξιώσεις του αξιώματος», ενώ πιο 
κάτω προσθέτει: «Η προεδρία δεν πρόσθεσε τίποτα στην 
προσωπικότητά μου. Ουσιαστικά δεν με αύξησε. Απλώς μου 
χάρισε μεγαλύτερη φήμη μέσα και έξω από την Ελλάδα.»

Η αναφορά του Κ. Τσάτσου στη σύζυγό του Ιωάννα είναι 
τρυφερή, αλλά και αποκαλυπτική, καθώς ομολογεί πως υπήρ-
ξαν ιδιότυπο ζευγάρι. Ιδιότυπη ήταν και η σχέση του με τις 
δυο κόρες του, Δέσποινα και Ντόρα. Παρόλο που δεν του 
έλειπε η τρυφερότητα και η στοργή για τα παιδιά του, αποκα-
λύπτει: «Τις κόρες μου δεν τις αισθάνομαι ως διαδόχους μου, 
όπως θα το αισθανόμουνα αν ήταν αγόρια.»

Στις τελευταίες σελίδες της αυτοβιογραφίας του ο Τσά-
τσος εκφράζει την αγωνία του για την τύχη του έθνους και της 
γλώσσας μας και αναφέρεται στη γοητεία που ασκούσε πάνω 
του το πρόσωπο του Ιησού.

Ο Κίτσος Μαλτέζος, δισέγγονος και τελευταίος απόγο-
νος του στρατηγού Μακρυγιάννη, υπήρξε, όπως και ο Κ. Τσά-
τσος, μαθητής του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου. Ο συγγραφέας 
Πέτρος Μακρής-Στάικος, απόφοιτος της Σχολής Ι.Μ.Πανα-
γιωτόπουλου, τον βιογραφεί, διερευνώντας τις συνθήκες της 
ζωής του. Ο Α.Ι.Παναγιωτόπουλος επεσήμανε για τον Κ. Μαλ-
τέζο: «Χαρισματική φυσιογνωμία, ποιητική φύση, με επιρροή 
στους συμμαθητές του και ακτινοβολία στη γενιά του, καλός 
μαθητής, υπήρξε ο αντίπους του μαθητή Κ. Τσάτσου […] 
Ωστόσο, και τους δύο χαρακτήριζε η απουσία, ή πάντως η 
πολύ περιορισμένη ψυχική επαφή με τους γύρω τους, η κυ-
ριαρχία του εσωτερικού βίου, η προετοιμασία προς θάνατον. 
[…]Το νήμα της ζωής του κόπηκε απότομα το 1944, όταν 
σκοτώθηκε από αδελφοκτόνες σφαίρες […].»

Ο ακαδημαϊκός Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, απόφοιτος της 
Σχολής και στη συνέχεια καθηγητής της, ανέφερε: «Η προ-
σωπικότητα του Κίτσου Μαλτέζου και η εντατική δράση του 
μέσα στις γραμμές πρώτα (1942) της ΟΚΝΕ, οργανώσεως του 
ΚΚΕ, έπειτα (1943) της ΡΑΝ, οργανώσεως εθνικιστικής πολέ-
μιας του ΕΑΜ, και η δολοφονία του (1η Φεβρουαρίου 1944), 
στα 23 του χρόνια, έχουν αφήσει ισχυρές εντυπώσεις σε 
πολλούς συνομηλίκους που τον γνώρισαν ως συμμαθητή ή 
συναγωνιστή ή εραστή[…].» 

Στον ίδιο ειδολογικό χώρο αλλά σε διαφορετικό κλίμα κι-
νείται το Μυθιστόρημα της ζωής μου, του Γιώργου Λυκέτσου, 
επίσης απόφοιτου του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου Δ.Ν. Μακρή. 
Ο Α.Ι.Παναγιωτόπουλος εύστοχα σημείωσε τα εξής: «[…] Ο 
Γ. Λυκέτσος, μολονότι αποτελεί με τη δράση του ως προσω- 
πικότητα και ως γιατρός αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος 
της ιστορίας της ψυχιατρικής στην Ελλάδα, δεν επιχειρεί μέσω 
της αυτοβιογραφίας του να προβάλει έμμεσα ή άμεσα επιστη-
μονικές απόψεις, αλλά επιλέγει την κατάθεση προσωπικών 

μαρτυριών [...]. Στις 28 Δεκεμβρίου 2000 η Ακαδημία Αθηνών 
(Τάξη Θετικών Επιστημών) τίμησε τον Γ. Λυκέτσο με Έπαινο 
για τη συλλογική του πορεία και προσφορά στην Ελληνική 
Νευρολογία και Ψυχιατρική, ιδιαίτερα στον τομέα της Νοσο-
κομειακής Περίθαλψης και της Κοινωνικής Ψυχιατρικής με την 
πρωτοποριακή προσπάθειά του αναβάθμισης της ποιότητας 
ζωής των νοσηλευομένων ψυχωσικών ασθενών στο Δρομοκαΐ- 
τειο Νοσοκομείο.[…]» 

Ο Ι. Τσιάντης, αναπληρωτής καθηγητής Παιδοψυχιατρι-
κής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο 
Α.Ι.Παναγιωτόπουλος έγραψαν για την αυτοβιογραφία του 
Γ. Λυκέτσου: «Όταν τελείωσε το πανεπιστήμιο, το 1939, ο 
συγγραφέας διορίστηκε στη Νευρολογική Κλινική του Ευ-
αγγελισμού, την οποία διηύθυνε τότε ο περίφημος Ιωάννης 
Πατρίκιος. Η ψυχιατρική επιστήμη στην Ελλάδα διήνυε ακό-
μη το εμβρυακό της στάδιο και οι Έλληνες ψυχίατροι ήταν 
διαιρεμένοι σε δύο στρατόπεδα, που βρίσκονταν μονίμως 
σε εμπόλεμη κατάσταση: εκείνο του Γ. Αναστασόπουλου και 
εκείνο του Ι. Πατρίκιου.[…] Η αρχή της γερμανικής κατοχής 
(Μάιος 1941) βρήκε τον συγγραφέα στην Αθήνα. Το 1942 ορ-
γανώθηκε στο Ε.Α.Μ. και βοήθησε στη φυγάδευση Εγγλέζων 
στρατιωτών από την Αθήνα. Την ίδια χρονιά έγινε εσωτερικός 
βοηθός της Νευρολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού και το 
1945, αμέσως μετά την απελευθέρωση, επιμελητής στο Δρο-
μοκαΐτειο Θεραπευτήριο.[…]»

Εκεί, αφού διαπίστωσε πως οι θεραπευτικές μέθοδοι 
που χρησιμοποιούνταν «[…]ήταν βάρβαρες και ξεπερασμέ-
νες[…]», κατασκεύασε σε συνεργασία με τον φίλο του Α. 
Αθανασούλα, το πρώτο μηχάνημα ηλεκτροσόκ, καθώς και 
τον πρώτο ηλεκτροεγκεφαλογράφο στην Ελλάδα. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τους Ι. Τσιάντη και Α.Ι.Παναγιωτόπουλο: «[…]
Έχοντας διαπιστώσει ότι η θεραπεία ενός ασθενούς εξαρ-
τάται συχνά από την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσει με το 
προσωπικό του ψυχιατρείου, ο συγγραφέας επεδίωξε και πέ-
τυχε την κοινωνική ψυχοσυναλλαγή του προσωπικού με τους 
αρρώστους[…]». Ακόμη, πέτυχε την πρόσληψη κοινωνικών 
λειτουργών στο Δρομοκαΐτειο, γεγονός που επιβεβαιώνει 
«[…]το ενδιαφέρον και το πάθος του για τη βελτίωση της 
ζωής των ασθενών μαζί με την προσπάθεια για το άνοιγμα 
της πόρτας του ψυχιατρείου[…].»

Επιπρόσθετα, η επίδραση της ψυχαναλυτικής σκέψης στον  
Γ. Λυκέτσο, φαίνεται και από τη διδασκαλία της αρχαίας ελ-
ληνικής τραγωδίας στους ασθενείς. Όπως κατέγραψαν οι 
Ι.Τσιάντης και Α.Ι.Παναγιωτόπουλος: «[…]Οι ασθενείς μέσα 
από τη συμμετοχή τους στα θεατρικά δρώμενα απέκτησαν 
αυτοπεποίθηση και βοηθήθηκαν ουσιαστικά στην κοινωνική 
επανένταξή τους[…].»

Τέλος, οι δύο υπογράφοντες το άρθρο τόνισαν: «Θε-
ωρούμε ότι το βιβλίο αποτελεί μία συμβολή στο χώρο της 
αυτοβιογραφίας καθώς και της ιστορίας της Ψυχιατρικής 
στην Ελλάδα[…]». Ειδικότερα, ο κ. Τσιάντης δεν παρα-
λείπει να εκφράσει δημοσίως την ευγνωμοσύνη του στον 
Καθηγητή  Γ. Λυκέτσο, που υπήρξε ο δάσκαλός του στην 
Ψυχιατρική.
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Εκπαιδευτικά θέματα

σημαντικά οι δυνατότητες για παροχή σύγχρονων χρήσι-
μων γνώσεων στους μαθητές. […] Οι διδάσκοντες έχουν τη 
δυνατότητα να εισαγάγουν τους μαθητές σε πλήθος εφαρ-
μογών, που είναι απαραίτητες σήμερα ως ουσιαστικό αλλά 
και τυπικό προσόν. Τέτοιες είναι η επεξεργασία κειμένου και 
διάφορα άλλα πακέτα διαχείρισης πληροφοριών ή και επι-
λεγμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια.»

Στο ίδιο τεύχος τονίζεται η φιλοδοξία του Σχολείου να 
αξιοποιήσει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε άλλα 
μαθήματα, όπως είναι η Μουσική και τα Αγγλικά.

Στο τεύχος 11 (Μάρτιος 1994), οι πρωτοβουλίες αφο-
ρούσαν στο μάθημα της Τεχνολογίας. Στο ξεκίνημα της 
σχολικής χρονιάς 1993-1994, το Υπουργείο Παιδείας κοινο-
ποίησε την εισαγωγή του μαθήματος στην Α΄ και Β΄ τάξη του 
Γυμνασίου. Παρά το γεγονός ότι η υπουργική εγκύκλιος 
δεν παρείχε τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διδακτέα 
ύλη του νέου γνωστικού αντικειμένου ούτε για την αξιο-
λόγηση των μαθητών ή για την απαιτούμενη εργαστηριακή 
υποδομή, το Σχολείο μας δραστηριοποιήθηκε εγκαίρως κα-
ταρτίζοντας ετήσιο σχετικό πρόγραμμα διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τον καθηγητή της Φυσικής και Υποδιευθυ-
ντή του Γυμνασίου της Σχολής την περίοδο εκείνη, κ. Ι. Μορ-
φονιό, ο διδακτικός σκοπός του μαθήματος της Τεχνολογίας 
στην Α΄ Γυμνασίου ήταν «να βιώσουν οι μαθητές τις μεθό-
δους σχεδιασμού και υλοποίησης των κατασκευών, παρακο-
λουθώντας τα κυριότερα στάδια κατασκευής ενός οποιουδή-
ποτε έργου, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την πραγματο-
ποίησή της». Αρχικά, δόθηκαν στους μαθητές οι στοιχειώδεις 
θεωρητικές γνώσεις για τον σχεδιασμό και την κατασκευή 
των έργων και στη συνέχεια εφάρμοσαν στην πράξη όσα 
έμαθαν κατασκευάζοντας ένα αντικείμενο δικής τους επιλο-
γής. Παράλληλα, συνέταξαν και μια γραπτή εργασία, όπου 
περιγραφόταν η διαδικασία που ακολούθησαν για τη μελέτη 
και κατασκευή του έργου. Με το μάθημα αυτό δόθηκε η ευ-
καιρία στους μαθητές να προσεγγίσουν την οργάνωση που 
ακολουθείται στις κατασκευές με βάση τις μεθόδους σχεδια-
σμού, να χρησιμοποιήσουν κάποια εργαλεία και μηχανήματα, 
να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να αξιοποιήσουν ευχάρι-
στα και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.

Στη Β΄ Γυμνασίου σκοπός του μαθήματος της Τεχνολογί-

Στο τεύχος 3 (Μάρτιος 1990) το Δελτίο ανακοινώνει μια 
σημαντική καινοτομία για τα δεδομένα της εποχής. Ο Χρή-
στος Κοίλιας, υπεύθυνος τότε του Προγράμματος Πληροφο-
ρικής και Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορι-
κής Τ.Ε.Ι. Αθήνας, αναφέρει: «Όπως είναι γνωστό, το μάθη-
μα της Πληροφορικής διδάσκεται εδώ και μερικά χρόνια 
σε όλους τους μαθητές του Γυμνασίου μας. Από την αρχή, 
όμως, της φετινής χρονιάς έχουν γίνει δύο σημαντικές και-
νοτομίες, που πολλαπλασιάζουν τις εκπαιδευτικές δυνατό-
τητες του Σχολείου μας στον τομέα αυτόν και ανοίγουν νέες 
προοπτικές: α) Ανανεώθηκε ο εξοπλισμός με την αγορά 15 
νέων υπολογιστών SAMSUNG, IBM PC συμβατών (ας ση-
μειωθεί ότι με τέτοιους υπολογιστές εφοδιάστηκαν από φέ-
τος και 100 περίπου δημόσια σχολεία) και β) Εγκρίθηκε από 
το αρμόδιο Τμήμα του ΥΠΕΠΘ αίτηση του Σχολείου μας για 
τη διδασκαλία της Πληροφορικής ως μαθήματος του σχολι-
κού μας προγράμματος.

Με το νέο αυτό εξοπλισμό […] οι μαθητές εξοικειώνο-
νται με υπολογιστικά συστήματα που βρίσκονται σήμερα 
στην αιχμή της τεχνολογίας, και με την τεράστια βάση του 
λογισμικού που υπάρχει γι’αυτές τις μηχανές, αυξάνονται 

Μέσα από τις σελίδες του Δελτίου είναι εμφανείς οι εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Αλλαγές που σήμερα θεωρού-
νται αυτονόητες και αφορούν σε στοιχεία δεδομένα στο χώρο της εκπαίδευσης, παρατηρούμε ότι χρειάστηκε χρόνος για να 
εφαρμοστούν και να αποτελέσουν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ας ήταν «η μελέτη του τρόπου οργάνωσης, λειτουργίας και 
συντονισμού των διαφόρων τμημάτων μιας επιχείρησης». 
Αρχικά, οι μαθητές διδάχτηκαν τις απαιτούμενες θεωρητικές 
γνώσεις και συγκέντρωσαν στοιχεία για τις επιχειρήσεις που 
οι ίδιοι επέλεξαν να μελετήσουν. Στη συνέχεια, χωρίστηκαν 
σε ομάδες και η κάθε ομάδα ανέλαβε τη μελέτη μιας επιχείρη-
σης, επιμερίζοντας τις εργασίες στα μέλη της. Όπως αναφέρει 
ο κ. Ι. Μορφονιός «με το μάθημα αυτό οι μαθητές θα μάθουν 
να αναζητούν πηγές, να βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα επι-
κοινωνίας, να συλλέγουν και να κατατάσσουν πληροφορίες, 
να δουλεύουν συλλογικά και να συνθέτουν το προϊόν της ερ-
γασίας τους σε ένα ενιαίο σύνολο. Τέλος, θα έχουν την ευκαι-
ρία να έλθουν σε επαφή με ανθρώπους του επαγγελματικού 
χώρου, να πάρουν μια ιδέα των καθημερινών ασχολιών και 
των προβλημάτων και να γνωρίσουν από κοντά τις μεθόδους 
οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων».

Στο πλαίσιο της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων στη Σχολή, εφαρμόστηκε τη σχολική χρο-
νιά 1999-2000 το Γλωσσικό Εργαστήρι. Το πρωτοποριακό 
αυτό εγχείρημα, που πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές 
του Γυμνασίου, σχεδιάστηκε από την ομάδα φιλολόγων του 
Γυμνασίου με επιστημονικό συντονιστή τον τότε πάρεδρο 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και σχολικό σύμβουλο, κ. 
Νικόλαο Ραγκούση. Σκοπός του ήταν η διεύρυνση και ο 
εμπλουτισμός του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας.  
Στο τεύχος 24 του Δελτίου (Μάρτιος 2000) φιλοξενείται άρ-
θρο της κ. Δέσποινας Μάη, φιλολόγου του Γυμνασίου της 
Σχολής, όπου αναφέρονται οι στόχοι του προγράμματος: 

«Το Γλωσσικό Εργαστήρι περιλαμβάνει μια σειρά από δρα-
στηριότητες, που στοχεύουν κυρίως στην ευαισθητοποίηση 
των μαθητών όσον αφορά τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 
Η αναγκαιότητα αυτού του εργαστηρίου δεν προϋποθέτει 
την ιδιαίτερα απαισιόδοξη και ίσως επιστημονικά αβάσι-
μη πεποίθηση ότι η γλώσσα στις μέρες μας παρακμάζει και 
τούτο προπαντός σε ό,τι αφορά τις μικρότερες ηλικίες (μια 
τέτοια άποψη θα προσέδιδε στη γλώσσα το χαρακτηριστικό 
της στατικότητας και δε θα έδινε στο πρόβλημα τις σωστές 
του διαστάσεις, περιορίζοντάς το στους νέους). Αυτό που 
κυρίως αποτελεί αντικείμενο της μέριμνάς μας είναι η καλ-
λιέργεια στους μαθητές μιας πιο κριτικής και ενσυνείδητης 
ματιάς απέναντι στις νέες τάσεις που παρατηρούνται στη 
σημερινή νεοελληνική γλώσσα.»

Σχετικά με την υλοποίηση του εργαστηρίου η κ. Μάη εξη-
γεί τον τρόπο λειτουργίας και τα πλεονεκτήματά του: «[...] Ερ-
γαστήρι ονομάστηκε ακριβώς για το λόγο ότι το στοιχείο που 
πριμοδοτείται είναι η εργασία των μαθητών. [...] Οι μαθητές 
εργαζόμενοι κατά ομάδες, μαθαίνουν να συνεργάζονται στην 
επεξεργασία ειδικά επιλεγμένου υλικού, του οποίου βασικό 
χαρακτηριστικό είναι ότι αντλείται από πηγές που περιέχουν 
επικοινωνιακές καταστάσεις και καλύπτουν πραγματικές επι-
κοινωνιακές ανάγκες, πράγμα που καθιστά πιο αισθητή και 
απτή στους μαθητές την πραξιακή διάσταση της γλώσσας. Το 
γεγονός αυτό, η ανταπόκριση με τα πράγματα, η άμεση σχέση 
των δραστηριοτήτων με την καθημερινή επικοινωνιακή πράξη 
των μαθητών εντός και εκτός σχολικού χώρου προσδίδει σε 
αυτές πειστικότητα και δικαιώνει την ύπαρξή τους.»
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Εκπαιδευτικά θέματα

Θέματα σχετικά με  την προετοιμασία των νέων για την 
επαγγελματική ζωή  δε θα μπορούσαν να λείψουν από ένα 
περιοδικό σαν το Δελτίο. Στο τεύχος 29 (Σεπτέμβριος 2002) 
ο κ. Ι. Τσιάντης, Αν. Καθηγητής της Παιδοψυχιατρικής και 
Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλι-
νικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», στην ομιλία του κατά 
την Τελετή Αποφοίτησης των τελειόφοιτων μαθητών του 
Λυκείου της Σχολής μας, τόνισε το σπουδαίο ρόλο που δια-
δραματίζει το σχολείο και η οικογένεια του νέου στην προε-
τοιμασία του για την είσοδό του στην ενήλικη ζωή. 

«Η είσοδος στην ενήλικη ζωή συνδέεται από τη μεριά 
των νέων με την αίσθηση που έχουν οι ίδιοι ότι πλησιάζει η 
εποχή για να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες και τις προσ-
δοκίες τους[…] και συνοδεύεται από πολλές προκλήσεις και 
απαιτήσεις». Για το λόγο αυτό οι γονείς και το σχολείο είναι 
απαραίτητο να προικίσουν τους μαθητές με τα απαραίτητα 
εφόδια, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν μια ώριμη και 
συγκροτημένη προσωπικότητα. «[…]Το πώς δηλαδή θα 
αναπτυχθεί η προσωπικότητα των νέων εξαρτάται όχι μόνο 
από βιολογικούς και ενδοψυχικούς παράγοντες, αλλά και 
από τις αξίες, στάσεις και ιδεολογικές τοποθετήσεις των α- 
τόμων μιας συγκεκριμένης κοινωνίας[…]. Επίσης εξαρτώ-
νται από το τεχνολογικό επίπεδο, τις κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες μιας χώρας καθώς και από τη διαμόρφωση του φυ-
σικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν τα άτομα[…].»

Στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ομα-

λή ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, σημαντικό ρόλο 
παίζει ο σεβασμός της ατομικότητας και της διαφορετικότητας 
του κάθε παιδιού. Αυτό αποκτά τεράστια σημασία όταν δού-
με το παιδί σε σχέση με τους νόμους και τους θεσμούς που 
λειτουργούν στην οικογένεια ή σε μια ευρύτερη κοινωνική 
ομάδα, καθώς όπως τονίζει ο κ. Τσιάντης: «[…]ο τρόπος με 
τον οποίο αρχίζει να διαμορφώνεται η πολιτική συνείδηση του 
παιδιού ή του εφήβου εξαρτάται από το αν οι άλλοι σέβονται ή 
όχι από πολύ νωρίς την ατομικότητα ή την ιδιαιτερότητά του.»

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Τσιάντης αναφέρεται 
στο ρόλο της οικογένειας και του σχολείου για την κοινωνι-
κοποίηση και συναισθηματική ωρίμαση των νέων. Ο ρόλος 
της οικογένειας είναι πολύ σημαντικός καθώς είναι «ο πρώ-
τος κοινωνικός θεσμός, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει τη 
συμπεριφορά των παιδιών και να τους δώσει τα απαραίτητα 
εφόδια, τη γνώση και τους τρόπους να πραγματοποιήσουν 
τους σκοπούς και να αποκτήσουν τα μέσα για μια ζωή και 
συμπεριφορά που είναι παραδεκτή από την ευρύτερη κοι-
νωνία». Το σχολείο όχι μόνο είναι ο κύριος φορέας για την 
ακαδημαϊκή επιτυχία, την κοινωνικοποίηση και την ωρίμα-
ση του παιδιού, αλλά μπορεί και να αναπληρώσει τις μειο-
νεξίες που, ίσως, παρουσιάζει η οικογένεια.

Για να μπορέσει, όμως, το σχολείο να ανταποκριθεί στο 
ρόλο του, θα πρέπει να διαθέτει καταρτισμένους και ικανούς 
εκπαιδευτικούς, να συνεργάζεται με την οικογένεια του παι-
διού και να μη λειτουργεί με τρόπο απομονωμένο από την 
τρέχουσα εμπειρία του μαθητή. Επιπλέον, είναι απαραίτητο 
να διαθέτει κατάλληλη δομή και οργάνωση και να προετοι-
μάζει τα παιδιά για τη μετάβασή τους στην εργασία.

Όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων, ο κ. Τσιάντης τόνισε πως πρώτοι «[…]οι γονείς 
και η οικογένεια χρειάζεται να αναπτύξουν τους τρόπους 
και τα μέσα για να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες 
των παιδιών τους.[…] Βέβαια χρειάζεται και είναι απαραί-
τητο να γίνουν ενέργειες από την πολιτεία και άλλους αρ-
μόδιους φορείς με σκοπό να δημιουργηθούν συνθήκες κα-
τάλληλες ώστε να υποστηριχτούν οι νέες οικογένειες προ-
κειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών τους. 
Η υποστήριξη αυτή πρέπει να είναι:

1. Στο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο[…]
2. Στο ψυχολογικό επίπεδο[…]
3. Στο ιατροκοινωνικό επίπεδο[…]».  

Επιπλέον, επισήμανε ότι: «Μεγάλη σημασία αποδίδουμε 
στο να λειτουργεί το σχολείο  σαν κοινωνικός θεσμός, ο 
οποίος να ανταποκρίνεται όχι μόνο στις νοητικές, αλλά και 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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και της δημιουργικής ικανότητας στο χώρο της παραγωγής 
θα συνεχίσει να ενισχύεται. Αντίθετα, θα μειώνεται συνε-
χώς η σημασία της χειρωνακτικής εργασίας.[…] Η σύγχρο-
νη τεχνολογική επανάσταση και η παγκοσμιοποίηση έχουν 
και θετικές, αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στα άτομα και 
στους λαούς. Δημιουργούν νέες ευκαιρίες για παραγωγικές 
δραστηριότητες και διαμορφώνουν καινούριες δυνατότητες 
απασχόλησης. Παράλληλα, όμως, διατυπώνονται φόβοι ότι 
η παγκοσμιοποίηση εγκυμονεί τον κίνδυνο διεύρυνσης του 
χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών, ενδεχόμενο που 
θα προκαλέσει νέες εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και θα 
φέρει στο προσκήνιο νέες κοινωνικές συγκρούσεις (Βλ. και 
Βεργόπουλος, 1999· Νεγρεπόντη - Δεληβάνη, 2001).»  

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν: «Η συνεχής εκπαίδευ-
ση, η διά βίου μάθηση και η διαρκής κατάρτιση και επανακα-
τάρτιση αποτελούν αναγκαιότητα της εποχής μας. Στα πα-
ραπάνω προστίθεται η ανάγκη μετάθεσης της έμφασης από 
τη στείρα απομνημόνευση και τη συσσώρευση γνώσεων 
στην καλλιέργεια ικανοτήτων που θα καταστήσουν το εκ-
παιδευόμενο άτομο ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις 
των καιρών και να αντισταθεί στα φαινόμενα αλλοτρίωσης 
που παρατηρούνται στις σημερινές κοινωνίες. Το σύγχρο-
νο σχολείο οφείλει να μάθει στα άτομα πώς να μαθαίνουν, 
πώς να αξιολογούν τον πλούτο των πληροφοριών, τις οποί-
ες απλόχερα θέτει στη διάθεσή τους η σύγχρονη κοινωνία 
της γνώσης, πώς να τις κρίνουν, πώς να δημιουργούν και να 
συνθέτουν με βάση αυτές. […] Όλα αυτά επιβάλλουν ριζική 
αναθεώρηση του προσανατολισμού των εκπαιδευτικών συ-
στημάτων και του περιεχομένου των σπουδών.»

Ο κ. Κασσωτάκης θεωρεί απαραίτητο τον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό ως μια διά βίου διαδικασία: «[…] η ανάγκη 
αυτή δεν εμφανίζεται μόνο στο τέλος της υποχρεωτικής εκ-
παίδευσης ή στο Λύκειο, όπως συνέβαινε παλιότερα. Είναι εξί-
σου απαραίτητη κατά τη διάρκεια των τριτοβάθμιων σπουδών 
αλλά και μετά τη λήξη τους. Είναι, επίσης, αναγκαία και κατά 
την είσοδο στην ενεργό ζωή αλλά και στη διάρκειά της. Σήμερα 
δεν αρκεί το να βρει κανείς εργασία. Εξίσου σημαντικό είναι 
να μπορέσει να τη διατηρήσει. Η μύηση στα ζητήματα αυτά 
πρέπει να αρχίζει από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ίσως και 
από την Προσχολική Αγωγή.[…] Όσον αφορά τη μεθοδολογία 
της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού, ειδικότερα, μπορούν να αναφερθούν τα εξής: Στο μέλ-
λον αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η τάση του 
ενεργού προσανατολισμού. Παράλληλα, θα παραστεί ανάγκη 
μεγαλύτερης συστηματοποίησης των υπηρεσιών επαγγελματι-
κής πληροφόρησης, η οποία δε θα περιορίζεται σε εθνικό ή σε 
περιφερειακό ή σε τοπικό επίπεδο μόνο. Θα χρειαστεί να πα-
ρέχονται στους πολίτες πληροφορίες και για τις δυνατότητες 
απασχόλησης σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης[...].»

στις συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες των παιδιών.
[…] Παράλληλα απαιτείται και η κινητοποίηση της ευρύτε-
ρης κοινότητας, για να αναπτυχθούν, είτε εθελοντικά είτε 
με κρατική ενίσχυση, κατάλληλα προγράμματα που να υπο-
στηρίζουν παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη.» 

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Τσιάντης αναφέρθηκε 
στο πόσο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι νέοι «[…]να αναλά-
βουν τις ευθύνες τους για να προχωρήσουν, να ανακαλύ-
ψουν τον εαυτό τους, να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες 
τους και τις επιθυμίες τους, ακόμη και να επαναστατήσουν 
προσπαθώντας να μάθουν από τα πιθανά λάθη τους.[…]»

Στο τεύχος 33 (Φθινόπωρο-Χειμώνας 2004), στο άρ-
θρο του Μιχάλη Κασσωτάκη, καθηγητή Παιδαγωγικής στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, επισημαίνονται οι επιπτώσεις των 
σύγχρονων κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων στον επαγ-
γελματικό προσανατολισμό.

«Η ραγδαία ανάπτυξη και οι συνεχώς διευρυνόμενες 
εφαρμογές των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και 

της επικοινωνίας έχουν οδηγήσει στην παγκοσμιοποίηση 
των διαδικασιών παραγωγής και διάθεσης των καταναλω-
τικών αγαθών, προκαλώντας ριζική αναδόμηση της πα-
γκόσμιας οικονομίας […]. Παράλληλα μεταβάλλεται και η 
οργάνωση της εργασίας, ενώ εμφανίζονται νέες μορφές ερ-
γασιακής δραστηριότητας, όπως είναι η τηλεργασία, η συμ-
μετοχική εργασία (team work), νέα επαγγέλματα και άλλα 
παρόμοια. Η νέα τεχνολογία επιτρέπει, επίσης, την εκτέλε-
ση πολλών εργασιών, ακόμα και την πλήρη απασχόληση, 
στο σπίτι. […] Παράλληλα μεταβάλλεται και η έννοια της 
επαγγελματικής ζωής, αφού τα όρια ανάμεσα στην επαγγελ-
ματική, την οικογενειακή και την προσωπική ζωή γίνονται 
όλο και πιο ασαφή. […] Μέσα στη σύγχρονη κοινωνία της  
γνώσης είναι βέβαιο ότι ο ρόλος της διανοητικής εργασίας 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Εκπαιδευτική Αξιολόγηση είναι ένα άλλο θέμα που 
απασχόλησε αρκετές φορές το Δελτίο. Ο Ν. Ραγκούσης, πά-
ρεδρος την περίοδο εκείνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
και σύμβουλος της ομάδας των φιλολόγων της Σχολής, σε  
άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 25 (Σεπτέμβριος 
2000) αναφερόταν στο ρόλο των εξετάσεων στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία και στις επιπτώσεις του θεσμού της αξιολό-
γησης  στους νέους.

Για τη σύνδεση της αξιολόγησης και της μεθόδου διδα-
σκαλίας αναφέρει τα εξής: «Είναι φανερό ότι η διδακτική 
μέθοδος και ο τρόπος αξιολόγησης ευθυγραμμίζονται από-
λυτα με τους σκοπούς διδασκαλίας, για να έχουμε ως αποτέ-
λεσμα την ανάπτυξη όλων των πνευματικών δυνάμεων του 
μαθητή, αν αυτό πραγματικά επιθυμούμε. Αυτό σημαίνει ότι 
θα πρέπει και τα θέματα των εξετάσεων να είναι τέτοια που 
να επιτρέπουν να εκδηλωθούν, για να μπορούν να αξιολο-
γηθούν, και άλλες πνευματικές δυνάμεις των μαθητών εκτός 
από τη μνήμη, όπως π.χ. η ικανότητα κατανόησης και ερμη-
νείας των αντικειμένων/φαινομένων, η ικανότητα επίλυσης 
νέων προβλημάτων, η ικανότητα ανάλυσης μιας πραγματι-
κότητας, η ικανότητα σύνθεσης γνώσεων και μεθόδων για 
την παραγωγή προσωπικού έργου και η ικανότητα διατύπω-
σης μιας τεκμηριωμένης αξιολογικής κρίσης. Τότε θα είναι 
δυνατό να διαπιστωθεί αν αναπτύχθηκε η κριτική σκέψη και 
η δημιουργική ικανότητα των μαθητών. Αν, όμως, έστω και 
ένας από τους παραπάνω τρεις παράγοντες της διδακτικής 

πράξης (σκοποθεσία, διδασκαλία, αξιολόγηση) δεν έχει τον 
σωστό παιδαγωγικό προσανατολισμό, ιδιαίτερα μάλιστα ο 
τρόπος αξιολόγησης, τότε το σύστημα εκπαίδευση-μάθη-
ση δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και κάθε επόμενη φάση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας ακυρώνει την προηγούμενη. 
Έτσι, αν έχω μεν θέσει τους σωστούς παιδαγωγικούς-διδα-
κτικούς στόχους που προαναφέραμε, αλλά ακολουθώ μια 
μονολογική από καθέδρας διδακτική μέθοδο, είναι φανερό 
ότι εκτός από τη μνήμη δεν πρόκειται να αναπτυχθούν άλ-
λες πνευματικές δυνάμεις του μαθητή. Κι αν κατ’ εξαίρεση, 
συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό δεν θα οφείλεται στη διδασκαλία 
μου, αλλά σε άλλη ποικίλη φροντίδα των γονέων του μα-
θητή. Το ίδιο θα συμβεί, αν ακολουθώ μεν μια καθοδηγη-
τική μαθητοκεντρική διδασκαλία, που ενεργοποιεί όλες τις 
δυνάμεις του μαθητή, αλλά τα θέματα των εξετάσεων που 
κατάρτισα ζητούν από τον μαθητή να αποδώσει απλώς από 
μνήμης ορισμένα στοιχεία, γεγονότα ή φαινόμενα. Τότε, μά-
λιστα, όχι μόνο δεν θα μάθω ποτέ αν αναπτύχτηκε πνευμα-
τικά ο μαθητής μου, αλλά υπάρχει ο σοβαρότατος κίνδυνος 
να ακυρωθεί όλη η παιδευτική προσπάθειά μου.»

Για τις εισαγωγικές εξετάσεις στη τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση αναφέρει : «[...] ο τρόπος και η μορφή της αξιολόγησης 
ρυμουλκεί αυτόματα τη μέθοδο της διδασκαλίας προς θετι-
κή κατεύθυνση, αν είναι παιδαγωγικά δομημένη, και προς 
αρνητική κατεύθυνση, αν δεν ακολουθεί τις παιδευτικές αρ- 
χές που προαναφέραμε. Και αυτό είναι κάτι που δεν προ-
σέχθηκε, όπως έπρεπε, σε όλες τις εκπαιδευτικές μας με-
ταρρυθμίσεις τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και εδώ, 
για να περιοριστούμε σε σχετικά πρόσφατα γεγονότα. Ενώ 
ήταν σαφής η πρόθεση της πολιτείας να αναμορφώσει το 
σχολείο και να δημιουργήσει μια ζωντανή και δημιουργική 
εκπαίδευση, υιοθετώντας δυναμικές μεθόδους διδασκαλίας, 
δεν επιτεύχθηκε το επιθυμητό αποτέλεσμα και για άλλους, 
βέβαια, λόγους, αλλά και γιατί το σύστημα των εξετάσεων 
έμεινε καθηλωμένο στον έλεγχο μόνο της απομνημονευτι-
κής ικανότητας των μαθητών.»

Σε ό,τι αφορά την «ανατροφοδοτική» λειτουργία της 
αξιολόγησης, σημειώνονται τα εξής:

«[…] Τον βοηθάει σημαντικά να επιτύχει χρήσιμη αυτο-
γνωσία, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την βελτί-
ωση και την πρόοδό του σε οποιονδήποτε τομέα. Όσο σαφέ-
στερα γνωρίζει ο μαθητής τι ξέρει, τι επέτυχε και  σε τι και για-
τί απέτυχε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να διορθώσει 
σφάλματα ή να συμπληρώσει ελλείψεις. [...] ταυτόχρονα, βέ-
βαια, τα αποτελέσματα των εξετάσεων ενημερώνουν και τον 
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δάσκαλο για την πορεία της διδασκαλίας του. Και γι’ αυτόν 
έχει ιδιαίτερη σημασία να έλθει έγκαιρα η σχετική πληροφό-
ρηση, για να έχει τον χρόνο να αναπροσαρμόσει τη διδασκα-
λία του, να διαφοροποιήσει τον τρόπο προσέγγισης του διδα-
κτικού υλικού και να κλιμακώσει την άσκηση των μαθητών 
του με τρόπο που να διευκολύνει την κατάκτηση της γνώσης.»

Στη συνέχεια παρουσιάζει και διαχωρίζει τα τρία είδη της 
σχολικής αξιολόγησης: την διαμορφωτική, την τελική ή απο-
δεικτική και την κανονιστική ή ταξινομική αξιολόγηση παρα-
θέτοντας  τα χαρακτηριστικά τους καθώς και την ορθή εφαρ-
μογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το άρθρο ολοκλη-
ρώνεται με «ένα κίνδυνο που πρέπει να αποφύγουμε», όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά και συνεχίζει: «Από την εμπειρία 
μας σχετικά με τη διοργάνωση των εισιτηρίων, πανελληνί-
ων ή γενικών εξετάσεων οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι η 
κρισιμότητα των γενικών εξετάσεων για την επαγγελματική 
σταδιοδρομία των αποφοίτων του Λυκείου και το φοβερά αγ-
χωτικό κλίμα που τις συνοδεύει έχει μεταφερθεί στις αίθουσες 
διδασκαλίας του Λυκείου και έχει διαταράξει ανεπανόρθωτα 
το παιδευτικό κλίμα της διδακτικής πράξης, της διδασκαλίας 
που δίνει ευχαρίστηση και ζωή. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέ-
γαμε ότι η βαριά σκιά των γενικών εξετάσεων ακυρώνει κάθε 
μορφωτική προσπάθεια δασκάλων και μαθητών στο σχολείο, 
τον τόπο αυτό της κοινής εργασίας για την αναζήτηση της 
γνώσης και της αληθινής μόρφωσης [...].»

Στο τεύχος 34 (Άνοιξη-Καλοκαίρι 2005), ο Σήφης Μπου-
ζάκης, Καθηγητής Ιστορίας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών, στο άρθρο του με θέμα «Εκπαιδευτική Αξιολόγη-
ση: Ιστορικές συγκριτικές διαστάσεις, σύγχρονες τάσεις», 
αναφέρει: «Στο θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έρ- 
γου, ανάλογα με τον φορέα που αναλαμβάνει την αξιολό-
γηση, διακρίνονται κυρίως δύο μορφές αξιολόγησης: Η εξω- 
τερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από φορείς εκτός σχο-
λικής μονάδας. Εστιάζεται στο άτομο και στα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα, παραμελώντας σημαντικές πτυχές του εκπαι-
δευτικού έργου[…]. Η εσωτερική αξιολόγηση πραγματοποιεί-
ται από τους ίδιους τους παράγοντες της σχολικής μονάδας 
και διακρίνεται κυρίως σε δύο μορφές: την ιεραρχική εσωτε-
ρική αξιολόγηση, κατά την οποία οι ανώτεροι στη διοικητική/
εκπαιδευτική ιεραρχία του σχολείου κρίνουν τους κατώτερους 
και την συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση, η 
οποία στηρίζεται σε διαδικασίες που οργανώνονται και πα-
ρακολουθούνται κυρίως από τους εκπαιδευτικούς σε ισότι-
μη βάση και συχνά μαθητές ή και γονείς. Πρόκειται για μια 
συστηματική, συλλογική και δημοκρατική διερεύνηση όλων 
των παραμέτρων της σχολικής ζωής, από αυτούς οι οποίοι θε-
ωρούνται οι καλύτεροι γνώστες των συνθηκών και των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε σχολική μονάδα[…].»

Μετά την παρουσίαση των εξελίξεων της τελευταίας ει-
κοσαετίας στις Η.Π.Α., την Αγγλία και τη Γαλλία, καταλή-
γει στα εξής: 

◆ «Η αξιολόγηση αποτελεί παράμετρο-κλειδί των εκ-
παιδευτικών συστημάτων.

◆ Καταγράφεται ένας συγκεντρωτισμός με την ανάλη-
ψη από το κράτος των βασικών λειτουργιών των συ-
στημάτων αξιολόγησης των μαθητών, καθώς και με 
τη θεσμοθέτηση εθνικών επιτροπών αξιολόγησης.

◆ Μεταφορά προς τα πάνω των επιλεκτικών μηχανι-
σμών, των ενδιάμεσων εξετάσεων, που έχουν ως στό-
χο τη διαμόρφωση της ατομικής πορείας του κάθε 
μαθητή μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

◆ Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων κάθε σχολείου.
◆ Θεσμική εμπλοκή των γονέων στις εκπαιδευτικές δι-

αδικασίες, ιδιαίτερα σε εκείνες της αξιολόγησης. 
◆ Διαμόρφωση συστημάτων αξιολόγησης με στόχο τη 

διαπίστωση της επίτευξης των κεντρικά καθορισμέ-
νων στόχων εκπαιδευτικής πολιτικής.»

Στο τέλος του άρθρου του επισημαίνει ότι η κατανόηση 
των μεταβολών στις οποίες αναφέρθηκε απαιτεί προσέγγι-
ση σε σχέση με τις γενικότερες πολιτικές, ιδεολογικές και 
κοινωνικοοικονομικές μεταβολές: «[…] Μην ξεχνάμε ότι το 
σχολείο είναι χώρος αντανάκλασης των κοινωνικών και πο-
λιτικών συγκρούσεων, ότι οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευ-
ση είναι το αποτέλεσμα κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, 
ότι οι εκπαιδευτικές επιλογές είναι πολιτικές επιλογές. Στις 
χώρες στις οποίες αναφερθήκαμε επικράτησαν συγκεκριμέ-
νες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, που υιοθετούν την 
οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό κυρίαρ-
χη είναι η αντίληψη για την οικονομική αποτελεσματικότη-
τα του σχολείου με βασικές αξίες την παραγωγικότητα, την 
αποδοτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσμα-
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τικότητα. Τα νέα συστήματα αξιολόγησης υπαγορεύονται 
από την αρχή της οικονομικής αποτελεσματικότητας, της 
εργαλειακής γνώσης, επειδή θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι 
ανάγκες του νέου κοινωνικού καταμερισμού εργασίας (δια-
φοροποιημένο και ιεραρχημένο εργατικό δυναμικό). Ακόμη, 
με τα νέα συστήματα αξιολόγησης ενισχύεται το σχολείο ως 

μηχανισμός κοινωνικού ελέγχου του κράτους κυρίως μέσα 
από την ενίσχυση των εξωτερικών μορφών αξιολόγησης 
(κρατικά τεστ). Ταυτόχρονα, ενισχύονται τα ανταγωνιστικά, 
επιλεκτικά και αναπαραγωγικά στοιχεία του κράτους στην 
εκπαίδευση. Η εκπαίδευση προσαρμόζεται φτάνοντας στα 
όρια της υποταγής στις δυνάμεις της αγοράς. […]»

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Η ενότητα με θέματα εκπαίδευσης, παιδαγωγικής και ψυ-
χολογίας στο τεύχος 13 (Μάρτιος 1995) του Δελτίου φιλο-
ξένησε την αναδημοσίευση δύο διαλέξεων του αείμνηστου 
Σοφοκλή Μαρκιανού, φιλολόγου και ιστορικού. Οι διαλέξεις 
αυτές με τίτλους «Ο ρόλος του δασκάλου στη διαδικασία της 
παιδείας» και «Η σχολική πράξη» δημοσιεύτηκαν πρώτη φορά 
στο Ενημερωτικό Δελτίο του Κολλεγίου Αθηνών (1974-75).

Στη διάλεξή του για τον ρόλο του δασκάλου στη μαθησια-
κή διαδικασία ο  Μαρκιανός αρχικά αναφέρθηκε στο κατά πό- 
σον τα τεχνολογικά επιτεύγματα μπορούν να αντικαταστή-
σουν τον δάσκαλο στην τάξη και επισημαίνει: «[…]Αν βέβαια 
ο ρόλος του δασκάλου περιοριζόταν στην απλή μετάδοση 
γνώσεων, δε θα δίσταζε κανείς να προβλέψει την παρακμή 
του ή την αντικατάστασή του από τις μηχανές, που με προ-
γραμματισμένη ακρίβεια και σαφήνεια θα μπορούσαν να με-
ταδώσουν την προσκτητέα γνώση. Αλλά ο καλός δάσκαλος 
δεν είναι μόνο φορέας που μπορεί οποτεδήποτε χρειαστεί να 
αναπαράγει όσο γίνεται τελειότερα την αποθησαυρισμένη 

γνώση του και να τη μεταδώσει κατά τον πιο αποτελεσματι-
κό τρόπο. Είναι συγχρόνως και μια ανεπανάληπτη ιστορική 
οντότητα που συνθέτει την εμπειρία της ανθρώπινης δράσης 
και τη μεταδίδει στους νέους. Δεν είναι, με άλλα λόγια, ένας 
παθητικός δέκτης που αναπαράγει ό,τι η πείρα έχει γράψει 
στη συνείδησή του, αλλά ένας δημιουργικός πομπός, που επι- 
λέγει από την απειρία των φαινομένων και πραγμάτων ό,τι 
μπορεί να βοηθήσει στην ανοδική πορεία του ατόμου και των 
κοινωνιών, συνθέτοντάς τα σ’ ένα σύνολο που δίνει νόημα και 
ενότητα στην πολλαπλότητα του κόσμου και μετασχηματίζει 
τη σημερινή πραγματικότητα σ’ ένα καλύτερο αύριο.»

Στη συνέχεια, με αφορμή το άρθρο του ιστορικού Carl 
Becker με τίτλο «What are historical facts» τόνισε, ειδικότε-
ρα, τον σύνθετο ρόλο του εκπαιδευτικού-ιστορικού:«[...] ο 
δάσκαλος που είναι σε θέση να συνδέσει και ερμηνέψει τα 
γεγονότα της ιστορίας [...] δεν εξηγεί μόνο το συγκεκριμέ-
νο φαινόμενο αλλά προσφέρει και μια μέθοδο για την κατα-
νόηση του κόσμου και τη νοηματική ένταξη της δράσης του 
νέου ανθρώπου στον κόσμο αυτό.» Όσον αφορά στον ρόλο 
του δασκάλου των θετικών μαθημάτων αναφέρει: «Ο ρόλος 
[...] του δασκάλου των θετικών μαθημάτων στη διαμόρφω-
ση της στάσης των μαθητών απέναντι στη ζωή δεν είναι 
λιγότερο σημαντικός, αν και πολλοί πιστεύουν πως οι επι-
στημονικές γνώσεις είναι στοιχεία αναλλοίωτα, ανεξάρτητα 
από τις συγκεκριμένες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες. 
[...] Ο δάσκαλος που μπορεί να συνδέσει το αντικείμενο της 
διδασκαλίας του με τα οικονομικά ή κοινωνικά συστήματα 
της εποχής του και να δείξει τις προεκτάσεις κάθε επιστη-
μονικής γνώσης, είναι και αυτός φορέας άλλων αντιλήψεων 
που, χωρίς πολλές φορές να το συνειδητοποιεί, μεταδίδει 
στους μαθητές του. Φαίνεται, λοιπόν, πως κάθε διδασκαλία 
είναι ένα ανεπανάληπτο ιστορικό γεγονός που μεταδίδει 
την πολυσήμαντη εμπειρία του δασκάλου στο μαθητή και 
μετασχηματίζει το σήμερα σ’ ένα καλύτερο αύριο.»

Δύο χρόνια αργότερα (1976-77), δημοσιεύτηκε η διάλεξή 
του με τίτλο «Η σχολική πράξη» όπου επισήμανε τις προϋπο-
θέσεις και τις συνθήκες που απαιτεί η σχολική πράξη για την 
πραγμάτωση των άμεσων και απώτερων εκπαιδευτικών στό-
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χων του δασκάλου. «Η κάθε ενέργεια του δασκάλου στη δι-
άρκεια της διδασκαλίας, όπως και σε κάθε άλλη σχέση του με 
το μαθητή, μπορεί να εκδηλωθεί με τρεις διαφορετικούς τρό-
πους: σαν ενέργεια επαναληπτική, σαν ενέργεια μιμητική και 
σαν ενέργεια ανανεωτική, ενώ παράλληλα κάθε τύπος ενέρ-
γειας μπορεί να έχει δυναμικό χαρακτήρα, όταν παρατηρείται 
αλλαγή μέσα στο χρόνο, ή στατικό, όταν η αλλαγή αυτή δε 
γίνεται αντιληπτή από τις αισθήσεις μας. Σ’ οποιαδήποτε όμως 
κατηγορία και αν ανήκει μια ενέργεια, δεν παύει να είναι απο-
τέλεσμα μιας πολυσύνθετης διαδικασίας και να επιδρά κατά 
ένα ορισμένο θετικό ή αρνητικό τρόπο, ανάλογα με το βαθμό 
που το αποτέλεσμά της προσεγγίζει ή αποκλίνει από τον επι-
διωκόμενο στόχο.[...] Αν θέλουμε να επιτύχουμε στο δύσκολο 
έργο του δασκάλου, η επίγνωση της σημασίας που έχει κάθε 
μας ενέργεια και η καθαρότητα του στόχου που επιδιώκουμε 
με την αγωγή, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις.»

Ο Μαρκιανός έκλεινε τη διάλεξή του λέγοντας: «Απ’ όσα 
έχουν λεχθεί μέχρι τώρα γίνεται φανερό πως ο κύριος ανα-
σχετικός παράγοντας για την πληρέστερη πραγμάτωση των 
εκπαιδευτικών μας στόχων βρίσκεται στην αδυναμία μας να 
γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να προσδιορίσουμε 
με καθαρότητα τους σκοπούς μας, μια και ο κοινωνικός περί-
γυρος καθορίζει αποφασιστικά όχι μόνο τη δράση μας, αλλά 
και την ίδια τη σκέψη μας. Έτσι γινόμαστε όργανα μιας κοι-
νωνικής οργάνωσης, ενός συστήματος, που επιδιώκει να με-
ταδώσει στα νέα μέλη του τις ιδέες εκείνες και τους τρόπους 
συμπεριφοράς που θα το στηρίζουν και θα το αναπαράγουν.»  

Στο τεύχος 30 του Δελτίου (Απρίλιος 2003) αναδημο-
σιεύτηκε το άρθρο του κ. Κλήμη Ναυρίδη, Καθηγητή την 
περίοδο εκείνη στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Επάγγελμα Εκπαιδευτι-
κός». Το παρόν άρθρο είχε δημοσιευτεί αρχικά στα «Χρο-
νικά» του Πειραματικού Σχολείου του Αριστοτελείου Παν/
μίου Θεσσαλονίκης (Άνοιξη 2002). 

Στην εισαγωγή του άρθρου του αναφέρει ότι «[…]τα ε- 
παγγέλματα του εκπαιδευτικού, του πολιτικού και του ανα-
λυτή βρίσκονται σε μια στενή και βαθιά σχέση ψυχικής 
αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης με τους ανθρώπους 
στους οποίους αποσκοπεί η εργασία τους, ώστε τα αποτε-
λέσματά της να εξαρτώνται κυρίως από αυτήν ακριβώς τη 
σχέση και όχι τόσο από τις δικές τους ενέργειες[…]». 

Στο πλαίσιο του επαγγέλματός τους οι εκπαιδευτικοί κα-
λούνται να διαχειριστούν μια σειρά από συγκρούσεις, σύμφω-
να με τον ίδιο, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο: 
«Η πρώτη έχει να κάνει με την εξιδανίκευση και ταυτόχρονα 
την απαξίωση της εργασίας του όσο και του ίδιου από την 
κοινωνία και την πολιτεία», ενώ η δεύτερη σύγκρουση είναι 
ιδεολογική και «[…] συνδέεται με το δίπολο ελαστικότητα 

versus αυστηρότητα. […] Δεν είναι καθόλου εύκολο να ανα-
καλύπτει κανείς διαρκώς τη σωστή δοσολογία πάνω σε αυτό 
τον άξονα, ώστε να μπορεί να είναι τόσο ελαστικός που να 
μην παύει να είναι και όσο χρειάζεται αυστηρός, ή να είναι 
τόσο αυστηρός που να μη χάνει και την ελαστικότητα που 
οφείλει επίσης να έχει. Μια  τρίτη αντίθεση και σύγκρουση 
είναι ανάμεσα στα στοιχεία ενήλικας και παιδί. […]  Για να 
μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά του, κάτι που προϋποθέ-
τει την ουσιαστική και σε βάθος επικοινωνία με τους μαθητές, 
ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει την ικανότητα να ταυτίζεται εν 
μέρει με το μαθητή. Εν μέρει, γιατί θα πρέπει και να μπορεί να 
παραμένει ενήλικας, ώστε να λειτουργεί ως δάσκαλος. […]»

Στη συνέχεια, ο κ. Ναυρίδης αναφέρθηκε στις δυσκολίες 
που συναντούν οι εκπαιδευτικοί εξαιτίας του επαγγέλματός 
τους: «[…] οι εκπαιδευτικοί βιώνουν μεγάλη ψυχική και σω-
ματική ένταση στη δουλειά τους και άγχος από την πίεση 
ενός παράλογα αυστηρού επαγγελματικού υπερεγώ, που 
τους επιβάλλει άκαμπτους και απαιτητικούς κανόνες[…]. Η 
υποχρέωση να διδάσκουν προκαλεί στους εκπαιδευτικούς 
άγχος, γιατί ασυνείδητα προβάλλουν στους μαθητές τους το 
δικό τους (επι)κριτικό και απαξιωτικό υπερεγώ.[…] Η απρο-
κάλυπτη τέλος επιθετικότητα, η έντονη αμφισβήτηση και 
η βία των μαθητών σε πραγματικό επίπεδο, ιδιαίτερα στις 
μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς και η πραγματική πλέον απει-
λή εκδήλωσης ακόμη και σωματικής βίας προς τους καθη-
γητές[…] οξύνει ακόμη περισσότερο το φαντασιακό τρόμο, 
που ούτως ή άλλως προκαλεί ασυνείδητα ο έφηβος στον εκ-
παιδευτικό.[…] Τα ψυχολογικά και ψυχοσωματικά προβλή-
ματα δεν είναι διόλου σπάνια στους εκπαιδευτικούς, ενώ δεν 
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είναι λίγοι εκείνοι που φτάνουν ακόμη και μέχρι τη νευρική 
και ψυχική εξουθένωση, το λεγόμενο burnout.[…]»

Οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να αποφύγουν να 
αντιμετωπίσουν την ψυχική πραγματικότητα της δουλειάς 
τους όταν αυτή γίνεται ανυπόφορη, υιοθετούν, κατά τον κ. 
Ναυρίδη, συλλογικούς μηχανισμούς άμυνας. «Ένας τέτοιος 
μηχανισμός είναι λ.χ. όταν οι εκπαιδευτικοί τείνουν να οχυρώ-
νονται πίσω από έναν ψευδή επαγγελματικό εαυτό […]. Αυ- 
τός ο ψευδής εαυτός, σε συνδυασμό με το μηχανισμό της διά-
σπασης (splitting) του αντικειμένου σε καλό και κακό που συ-
νήθως τον συνοδεύει,  υποκρύπτει σε επίπεδο αληθινού εαυ-
τού την ψυχική οδύνη, το άγχος και τα συναισθήματα ενοχής 
και ντροπής που προκαλεί η χαμηλή αυτοεκτίμηση, από την 
οποία υποφέρουν αρκετοί εκπαιδευτικοί.[…] Η αδιαφορία, 
τα αισθήματα κούρασης και ανίας, καθώς και η παραμέληση 
της φροντίδας του εαυτού[…] αποτελούν κλασσικά κλινικά 
σημεία καταθλιπτικής αντίδρασης σε καταστάσεις που μπορεί 
να βιώνονται από τους εκπαιδευτικούς εξαιρετικά επώδυνα. 
Η ανοικτή ή συγκαλυμμένη επιθετικότητα επίσης ορισμένων 
εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές, με την έννοια της 
άσκησης λεκτικής ή ακόμα και σωματικής βίας ή της υποτί-
μησης και του σαρκασμού προς τα παιδιά, μπορεί να είναι 
ένας ακόμη επαγγελματικός μηχανισμός άμυνας, μέσω της 
προβολής (projection) στους μαθητές ενός δικού τους ακραία 
υποτιμημένου, ντροπιασμένου και περιφρονημένου από τους 
ίδιους αποσπάσματος, ενός ψυχικού απόβλητου, που προέρ-
χεται από το φαντασιακό παιδί που φωλιάζει μέσα τους και 
εγκαλεί ασυνείδητα η παιδαγωγική σχέση.[…] Ένας άλλος, 
επαγγελματικής και αυτός τάξεως μηχανισμός άμυνας που 
χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί είναι η επανάληψη. Πολλοί 

εκπαιδευτικοί τείνουν να καταφεύγουν σε επαναλαμβανό-
μενες παιδαγωγικές πρακτικές, γιατί αυτές εξασφαλίζουν, με 
την ύπαρξή τους και μόνο, ένα συγκεκριμένο, εμπειρικά ανα-
μενόμενο, αλλά και αποδεκτό αποτέλεσμα, το οποίο τουλά-
χιστον μπορεί να πραγματοποιηθεί και να προσφέρουν στον 
εαυτό τους μια σχετική ψυχική άνεση […].»

Στη συνέχεια του άρθρου ο κ. Ναυρίδης ασχολήθηκε 
με το τι σημαίνουν οι αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές μεταρ-
ρυθμίσεις στη χώρα μας και ο τρόπος με τον οποίο αυτές 
επιχειρείται να επιβληθούν στους εκπαιδευτικούς από την 
κεντρική διοίκηση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Οι 
εκπαιδευτικοί, ως επαγγελματική ομάδα, έχουν ανυπολό-
γιστη κοινωνική δύναμη […]. Η πολιτική και κοινωνική 
εξουσία προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους υποτάξει […] για 
να τους ελέγχει. Από αυτή την άποψη, οι εκπαιδευτικές με- 
ταρρυθμίσεις […] καθώς ανατρέπουν κάθε φορά το θε-
σμικό τοπίο της επαγγελματικής καθημερινότητας των εκ-
παιδευτικών, αποτελούν ίσως για την πολιτεία και ένα κο- 
ρυφαίο εργαλείο άσκησης κοινωνικού ελέγχου.»

Όσον αφορά τη σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή, ο κ. 
Ναυρίδης υπογράμμισε πως οι εκπαιδευτικοί «[…]αποτε-
λούν για το μαθητή μεταβιβαστικές γονικές φιγούρες, με 
την έννοια ότι στις σχέσεις του μαζί τους, ο μαθητής ενερ-
γοποιεί ασυνείδητα και ξαναζεί συναισθήματα και συγκρού-
σεις που παραπέμπουν στις σχέσεις του με τους γονείς.[…]»

Ο κ. Ναυρίδης έκλεισε το άρθρο του τονίζοντας πως 
«[…]Είναι απαραίτητο να αναθεωρήσει η πολιτεία συνολι-
κά τη στάση της απέναντι στους εκπαιδευτικούς, […]για το 
καλό τόσο των ίδιων όσο και των μαθητών, αλλά και προς 
όφελος του εκπαιδευτικού μας συστήματος[…].»  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τεύχος 31: Αλέξης Δημαράς
Από το τεύχος 31 (Φθινόπωρο-Χειμώνας 2003), το Δελτίο 

εγκαινίασε μια καινούργια στήλη με συνεντεύξεις σημαντι-
κών εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στο συγκε-
κριμένο τεύχος, είχε την τιμή να φιλοξενήσει στις σελίδες του 
συνέντευξη που παραχώρησε ο αείμνηστος Αλέξης Δημαράς, 
ιστορικός της εκπαίδευσης και Πρόεδρος την εποχή εκείνη του 
Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας. 

Σε ερώτηση της Συντακτικής Επιτροπής σχετικά με το αν τα 
πορίσματα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης είχαν ληφθεί υπόψη στις 
τελευταίες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, απαντούσε: «Η Ιστορία 
της Εκπαίδευσης (όπως και η Γενική) δεν έχει στόχο να επηρεάζει 
τις εξελίξεις του παρόντος. Όσοι μελετούμε τα περασμένα προ-
σπαθούμε κατά τις διερευνήσεις μας όχι μόνο να  μάθουμε τι έγινε 

άλλοτε, αλλά και να καταλάβουμε γιατί έγινε τούτο και όχι κάτι 
διαφορετικό, γιατί έγινε έτσι και όχι αλλιώς, γιατί το πραγματο-
ποίησε αυτή η ομάδα ανθρώπων και όχι κάποια άλλη, γιατί έγινε 
τότε και όχι προηγουμένως (ή μήπως έγινε άκαιρα). Ύστερα προ-
σπαθούμε να καταλάβουμε και να σταθμίσουμε τα αποτελέσματα 
εκείνων των ενεργειών. Αυτή η μεθοδολογία συμβάλλει στη γε-
νικότερη συνειδητοποίηση της πολυπλοκότητας των αποφάσεων 
και των ενεργειών που συνδέονται με τη διαμόρφωση της εκπαι-
δευτικής πολιτικής και την εφαρμογή της.[…]»

Θεωρούσε ότι: «[…] Τα αναλυτικά μας προγράμματα (κυρί-
ως στη μέση βαθμίδα) εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από 
ακαμψία, από έλλειψη ουσιαστικών παραλλαγών και επιλογών, 
από υπερβολική δέσμευση διδασκόντων και διδασκομένων. 
Αλλά με τη σημασία που έχουν στην κοινωνία μας οι εισαγω-
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γικές προς τα πανεπιστήμια εξετάσεις και την ανησυχία της για 
εξασφάλιση της αντικειμενικότητας (που δεν συνδυάζεται με την 
εξατομίκευση) και του αδιάβλητου (που δεν επιτρέπει να μην εί-
ναι Γενικές) είναι αδύνατο να ξεφύγουμε από την αντίληψη των 
στενών αναλυτικών προγραμμάτων και του συνακόλουθου κα-
θεστώτος του ενός και υποχρεωτικού διδακτικού βιβλίου.[…]»

Σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου Εκπαιδευτικής 
Έρευνας παρατηρούσε τα εξής: «Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευ- 
νας έθεσε ως στόχο του κατά την τρέχουσα τριετία να συμβά- 
λει στην επιστημονική αναγνώριση των πραγματικών, θεσμικών 
και λειτουργικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού μας συ-
στήματος. […] προχωρούμε στο πρόγραμμα για την αποτύπω-
ση των χαρακτηριστικών (υποδομής και λειτουργίας) των σχο-
λικών μονάδων, ενώ παράλληλα συγκεντρώνουμε (και ταξινο-
μούμε) τα πορίσματα των ερευνών για εκπαιδευτικά θέματα που 
έχουν ως τώρα πραγματοποιηθεί στον τόπο μας, για να διευκο-
λυνθεί η αξιοποίησή τους. Ταυτόχρονα συμβάλλουμε στην πα-
ρακολούθηση εκείνων που συμβαίνουν στις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες και έχουμε στο πρόγραμμά μας την ενίσχυση και διευκό-
λυνση άλλων φορέων (πανεπιστημιακών και αμιγώς ερευνητι-
κών) για να πραγματοποιήσουν τις δικές τους έρευνες.»

Τέλος, εκτιμούσε ότι από τα θετικά εξαγόμενα της έρευνας 
θα ήταν «[…] το πλήθος των εκπαιδευτικών (φαίνεται πως είναι 
πολύ περισσότεροι από όσο κοινώς πιστεύεται) που ακτινοβο-
λούν με την εξωδιδακτική (αλλά σχολική) δράση τους κέφι και 
ενθουσιασμό για το παιδαγωγικό έργο τους[…]».

Τεύχος 43: Εμμανουήλ Κριαράς
Στο τεύχος 43 (Φθινόπωρο-Χειμώνας 2009) του Δελτίου 

φιλοξενήθηκε η συνέντευξη του Καθηγητή Εμ. Κριαρά. Κε-
ντρικός άξονας αυτής είναι η στάση των πνευματικών ανθρώ-
πων και των πολιτικών που πρωταγωνίστησαν στο Γλωσσικό 
Ζήτημα από το 1911 έως τη μεταπολίτευση. 

Αναφερόμενος στα ερεθίσματα που τον οδήγησαν να γίνει 

«συνειδητός δημοτικιστής ήδη από τις τελευταίες γυμνασιακές 
τάξεις» αναφέρει ότι: «[…]Η λογοτεχνία μας είχε αποδεχτεί 
ως όργανο τη δημοτική γλώσσα και την είχε σε αισθητό βαθμό 
καλλιεργήσει. Εξωσχολικά διαβάσματά μου των χρόνων εκεί-
νων, αλλά και ένας δάσκαλός μου γενικότερα καταρτισμένος 
σε κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα, ο Ιωάννης Μοσχόπου-
λος, που είχε έρθει πρόσφυγας το 1922 στα Χανιά, με είχαν 
επηρεάσει στο θέμα της δημοτικής γλώσσας. Χωρίς άλλο και η 
επίσκεψη του Ψυχάρη στα Χανιά για ομιλίες το καλοκαίρι του 
1925 τόνωσε το δημοτικισμό μου.»

Όσον αφορά τη στάση της λογοτεχνίας απέναντι στον δη-
μοτικισμό τονίζει πως: «Η λογοτεχνία μας είδε με εμπιστοσύνη 
από την αρχή το κίνημα του δημοτικισμού. Άρχισε να το εγκολ-
πώνεται ήδη από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας του περασμέ-
νου αιώνα. Υπήρξε στην αρχή μια αντίθεση μεταξύ λογοτεχνών 
ανεπιφύλακτων οπαδών του Ψυχάρη και άλλων μετριοπαθέστε-
ρων. Τελικά επικράτησαν οι δεύτεροι, καθώς αποδέχτηκαν τα 
διδάγματα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, που είχε επιδιώξει 
και πραγματοποιήσει κάποιο συμβιβασμό με την καθαρεύουσα.»

Επισημαίνει, όμως, ότι: «Η στάση των μορφωμένων και των 
επιστημόνων απέναντι στο γλωσσικό κίνημα υπήρξε αρνητική ή 
αδιάφορη. Οι από καθέδρας σοφοί, κυρίως εκείνοι της Φιλοσο-
φικής Σχολής Αθηνών, με επικεφαλής τον γλωσσολόγο Γεώργιο 
Χατζιδάκι και ορισμένους άλλους, αντιτάχθηκαν στο κίνημα.
[...] Ιδίως η τριανδρία του Εκπαιδευτικού Ομίλου, ο Αλέκος 
Δελμούζος, ο Δημήτρης Γληνός και ο Μανόλης Τριανταφυλλί-
δης, αντιτάσσονται στα αντιδημοτικιστικά κηρύγματα του Χα-
τζιδάκι. [...]  Με την ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου το 1910 
και με τις προσπάθειες των ηγετών που σας ανέφερα, Δελμού-
ζου, Γληνού και Τριανταφυλλίδη, υπήρξε μια γλωσσική μεταρ-
ρύθμιση στις πρώτες τάξεις του δημοτικού με την εισαγωγή της 
δημοτικής γλώσσας ως διδακτικού οργάνου.[…]»

Δεν παραλείπει να αναφερθεί στην ιστορική σχέση μεταξύ 
της καταστροφής του 1922 και του δημοτικιστικού κινήμα-
τος. Σύμφωνα με τον κ. Κριαρά: «[…]Όλα βέβαια τα ιστορικά 
γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους. Επομένως και το κίνημα 
του Πλαστήρα, επακόλουθο της Καταστροφής, καθώς έφερε 
αλλαγή πολιτι κών πραγμάτων, κατάργησε το αναχρονιστικό 
εκπαιδευτικό καθεστώς των χρόνων 1921-1922. Οι λόγιοι πά-
ντως της Σμύρνης που έρχονται στην Ελλάδα λίγο επηρεάζουν 
τα εκπαιδευτικά πράγματα.[…]» 

Μεγάλη επίδραση στο γλωσσικό ζήτημα άσκησε η Φιλοσο-
φική Σχολή της Θεσσαλονίκης: «[…]Στο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης δίδαξαν κορυφαίοι δημοτικιστές: Τρια νταφυλλίδης, 
Δελμούζος και άλλοι. Αυτοί διαμόρφωσαν μαθητές με δημοτι-
κιστικές αντιλήψεις.[…]»

Ιδιαίτερα σημαντική για το γλωσσικό ζήτημα υπήρξε –κατά 
την άποψη του Εμ. Κριαρά− η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 
1964: «Στα 1964 καταβάλλεται μια προσπάθεια από την πολιτεία 
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να αντιμετωπίσει το γλωσσοεκπαιδευτικό πρόβλημα με την απο-
δοχή μετριοπαθών λύσεων. Καθοδηγητές είναι ο πρωθυπουργός 
Γεώργιος Παπανδρέου και ο παιδαγωγός Ευάγγελος Παπανού-
τσος. Η σημαντική αυτή προσπάθεια προσκρούει στην ανωμα-
λία των τότε πολιτικών πραγμάτων. [...]Με τη μεταπολίτευση 
του 1976 αναγνωρίζεται η δημοτική γλώσσα ως γλώσσα της παι-
δείας, της διοίκησης, της εκπαίδευσης και του δημόσιου βίου.»

Παρά την αναγνώριση της δημοτικής ως επίσημης γλώσ-
σας του ελληνικού κράτους, παραμένει το ερώτημα αν και κατά 
πόσον έχει αποτιμηθεί πλήρως το έργο όσων αγωνίστηκαν γι’ 
αυτόν τον σκοπό: «Η επιστημονική και γενικότερα η πνευματι-
κή φυσιογνω μία του Ψυχάρη υποτιμάται σε μεγάλο βαθμό από 
πολλούς σήμερα και στον πολιτικό και στον πνευματικό χώρο. 
Δεν τον αντικρίζουν ιστορικά, αλλά απόλυτα και υποκειμενικά.  
[...] Συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη οργανώσαμε, πάντως, συ-
νέδριο αφιερωμένο στη μνήμη του Ψυχάρη στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και δημοσιεύσαμε τα πρακτικά του σε σχετικό 
τόμο, που περιέλαβε αξιόλογες ανακοινώσεις και ομιλίες.[…]»

Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση του κ. Κρια-
ρά στο ερώτημα αν έχουν εκπληρωθεί όσα πρέσβευε στην αρχή 
ο δημοτικισμός. «Είναι ιστορικώς δεδομένο ότι αλλιώς ξεκινάει 
ένα πνευ ματικό κίνημα και κάπως διαφορετικά καταλήγει. Δεν 
πρέπει να μας φαίνεται περίεργο ότι όσα δίδαξε ο Ψυχάρης, όταν 
ξεκίνησε τον αγώνα του, δεν εφαρμόζονται απαράλλακτα σήμερα. 
Κάθε πνευματικό κίνημα μέσα στην πορεία του δέχεται ποικίλους 
επηρεασμούς και από πολέμιούς του και από την ίδια τη συντη-
ρητική παράδοση. Γι’ αυτό και καταλήγει διαφορετικά. Σήμερα η 
δημοτική μας δεν είναι η παλαιότερη δημοτική: δεχτήκαμε ανα-
γκαστικά την επίδραση της διαιωνιζόμενης επί σειράν δεκαετιών 
καθαρεύουσας. [...] Πρέπει να μένομε ευχαριστημένοι για ό,τι επι-
τύχαμε και να προσπαθούμε με σοβαρότητα να βελτιώνομε την 
κατάσταση. Αυτό συνίσταται σε μια βαθύτερη και ουσιαστικότερη 
γνώση της γλώσσας μας και τη σωστότερη χρησιμοποίησή της.»

Ακόμη, δεν παραλείπει να αναφερθεί στη σημαντική συμ-
βολή της Γραμματικής του Τριανταφυλλίδη και του Συντακτι-
κού του Τζάρτζανου στο δημοτικιστικό κίνημα λέγοντας ότι: 
«Είναι βέβαιο ότι η Γραμματική του Μανόλη Τριανταφυλ λίδη 
συστηματοποίησε σε θετικές βάσεις το κήρυγμα του δημοτικι-
σμού. Προσφέρει πάντα τις υπηρεσίες της στην παγίωση της 
μορφής της γλώσσας μας. Φυσικά, χρειάστηκε από παλαιότε-
ρα κάποια προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις για να χρη-
σιμοποιηθεί ως βάση για διδακτικό εγχειρίδιο. Από το άλλο 
μέρος, το Συντακτικό της γλώσσας μας που σύνταξε ο Αχιλλέ-
ας Τζάρτζανος  −μολονότι ο ίδιος ενμέρει αιρετικών απόψεων 
στο δημοτικισμό του− αποτελεί χρησιμότατο εργαλείο για να 
γνωρίσομε τους συντακτικούς κανόνες που διέπουν τη γλώσ-
σα μας στη λαϊκότερη και τη λογιότερή της υπόσταση.»

Ο κ. Κριαράς εκφράζει την άποψή του και για θέματα της 
σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Ειδικότερα, στο 
θέμα της επιστροφής των αρχαίων Ελληνικών στο γυμνάσιο 
αναφέρει ότι: «[…]Είναι σήμερα σε όλους φανερό ότι πολλά 
παιδιά που έρχονται στο γυμνάσιο εντελώς ακατάρτιστα και 
στα στοιχειώδη ακόμη της νέας μας γλώσσας δεν μπορούν να 
μην πάθουν γλωσσική σύγχυση όταν αγωνίζονται για να ξε-
χωρίσουν δύο γλωσσικές μορφές, τη δημοτική και την αρχαία 
γλώσσα, που, όπως ξέρομε, είναι πολύ συγγενικές αναμεταξύ 
τους. Προχωρούν τα παιδιά στο λύκειο διαιωνίζοντας και εκεί 
τη γλωσσική σύγχυση. Η σύγχυση επεκτείνεται και στην ανώ-
τατη εκπαί δευση, καθώς και στα ευρύτερα στρώματα του λαού 
μας. Είναι ανάγκη, επιτέλους, όσοι σήμερα ενδιαφέρονται για 
την ανόρθωση των γλωσσικών μας πραγμάτων να το καταλά-
βουν: ότι πρέπει να απομακρύνουν την αρχαία γλώσσα από το 
γυμνάσιο και να την διατηρήσουν μόνο στο λύκειο.»

Στο θέμα της εισροής ξένων λέξεων στο σώμα της ελληνικής 
γλώσσας, ο ίδιος θεωρεί ότι: «Ιδίως σήμερα που μας κυβερνά η 
παγκοσμιοποίηση, έστω η οικονομική παγκοσμιοποίηση, δεν είναι 
περίεργο ξένες λέξεις να εισχωρούν στον οργανισμό κάθε γλώσ-
σας. Φυσικά υπάρχει ανάγκη κάποιας αντίδρασης.[...] Γεγονός, 
πάντως, είναι ότι στο παρελθόν η γλώσσα μας δέχτηκε πάμπολ-
λες λέξεις ξενικής προέλευσης, που αφομοιώθηκαν δημιουργικά.»

Τέλος, ο κ. Κριαράς αναφέρεται στη συνύπαρξη Ελλήνων 
και αλλοδαπών μαθητών στο ίδιο σχολικό περιβάλλον και ξε-
καθαρίζει πως: «Το ιδανικό θα ήταν να υπήρχαν, για ένα χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον, ειδικά σχολεία για παιδιά μεταναστών. 
Σήμερα η προ σαρμογή τους στα σχολεία μας, που λειτουργούν 
δυστυχώς με ποικίλες ελλείψεις και ανωμαλίες, είναι ομολο-
γουμένως δύσκολη. Η κατάσταση δυστυχώς επιδεινώνεται με 
τις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες μας.[…]»

Τεύχος 47: Γεώργιος Σπανός
Στο τεύχος 47 (Φθινόπωρο-Χειμώνας 2011) ο Καθηγητής 

Παιδαγωγικής στο τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
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Γεώργιος Σπανός, με αφορμή το «Νέο Λύκειο» απάντησε σε 
ερωτήσεις της Συντακτικής Επιτροπής και –μεταξύ άλλων− 
υπέδειξε τρόπους ενίσχυσης της γλωσσικής διδασκαλίας στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

«[…] το πρόβλημα  στη διδασκαλία της Γλώσσας σήμερα 
συνίσταται στο αν ο φιλόλογος του Γυμνασίου και του Λυκεί-
ου είναι σε θέση να αξιοποιήσει στη σχολική τάξη την ολιστική 
(ομιλία, ακρόαση, γραφή, ανάγνωση) προσέγγιση της Γλώσσας. 
Αν, ακόμα, ο φιλόλογος είναι σε θέση να διδάξει τη Γραμματική 
επαγωγικά και έμμεσα δίνοντας βάθος και πλούτο στη γλώσσα 
του παιδιού με εμπλοκή στον κειμενοκεντρισμό, που αποτελεί 
αφετηρία και τέλος (με όλες τις σημασίες) του μαθήματος. Η 
ενίσχυση της γλωσσικής διδασκαλίας είναι υπόθεση επικοινω-
νιακής ελευθερίας, ανάληψης ρόλων, μίμησης της πραγματικής 
ζωής. Η βιωματικότητα, η αυτενέργεια, η αποτελεσματικότητα, 
η ομαδοσυνεργατικότητα, η συνεχής άσκηση σε πραγματικές 
συνθήκες επικοινωνίας αποτελούν τις διδακτικές αρχές μέσω 
των οποίων η σχολική τάξη αποβαίνει εργαστήριο και ο μαθη-
τής λειτουργικό μέλος ομάδας και σχολικής τάξης.»

Σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές του 
Γυμνασίου και του Λυκείου στην κατανόηση και παραγωγή του 
γραπτού λόγου παρατηρούσε ότι: «Όλες οι έρευνες που έχουν 
συστηματικά διεξαχθεί δείχνουν ότι οι μαθητές του Γυμνασίου 
και του Λυκείου παρουσιάζουν κάποιες αδυναμίες στη κατανό-
ηση και παραγωγή του γραπτού λόγου. Αυτό δε σημαίνει ότι 
διαθέτουμε ευρήματα που οδηγούν στην άποψη ότι άλλοτε το 
επίπεδο των παιδιών ήταν καλύτερο. Η τάση για ωραιοποίηση 
του παρελθόντος και κατάκριση του παρόντος έχει οδηγήσει 
σε γενικεύσεις του τύπου: οι σύγχρονοι νέοι έχουν λεξιπενία.

Το σύγχρονο δευτεροβάθμιο σχολείο έχει καλύτερο επίπεδο 
από το σχολείο του παρελθόντος. […] Το πρόβλημα, βέβαια, 
είναι η ταυτότητα του σημερινού σχολείου. Το πρόβλημα είναι 
το πνεύμα της εξειδίκευσης, της χρηστικότητας, της μοναδι-
κής κατεύθυνσης που είναι η φροντιστηριοποίηση. Πρέπει το 
Γυμνάσιο και το Λύκειο να ξαναποκτήσουν το χαρακτήρα του 
πνευματικού-κοινωνικού συντελεστή που διακονεί τη Γενική 
Παιδεία, που υπηρετεί την καλλιέργεια του ανθρώπινου ήθους.

Αν διαμορφώσουμε εν τοις πράγμασι μία νέα τέτοια αντί-
ληψη για την αποστολή του σχολείου, τότε οι δυσκολίες στη 
κατανόηση και παραγωγή του γραπτού λόγου μπορούν να 
εκλείψουν. Για παράδειγμα, ο γραπτός λόγος χρειάζεται χρό-
νο και μόχθο, σύστημα προσανατολισμού στο κείμενο και τη 
διαδικασία παραγωγής του. Ο γραπτός λόγος συνιστά ανάγκη 
επικοινωνίας και τα κειμενικά είδη προσεγγίζονται διδακτικά, 
για να καταφανεί η λειτουργικότητά τους[...].»

Θεωρεί ότι: «Η ανάγνωση της Λογοτεχνίας αφορά στην 
κατάκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων από το παιδί και τον έφηβο 
μαθητή. Η εμπειρία που μεταδίδει το αναγιγνωσκόμενο λογο-
τεχνικό κείμενο ως επικοινωνιακή δομή ενεργοποιεί τις γλωσ-

σικές δυνατότητες του παιδιού. Απελευθερώνει την έκφρασή 
του. Το προσκαλεί και το προκαλεί να μιλήσει γι΄ αυτό που του 
συμβαίνει με την ανάγνωση του κειμένου. Συστηματικότερη 
ανάγνωση-προσέγγιση της λογοτεχνίας στη σχολική αίθου-
σα σημαίνει επαύξηση της δεκτικότητας, που παραπέμπει και 
σε βαθύτερη σχέση του αναγνώστη μαθητή με τη γλώσσα. Η 
λογοτεχνική γλώσσα αφομοιώνεται ευκολότερα, επειδή τέρπει 
και επειδή βρίσκεται πιο κοντά στον προφορικό λόγο και πιο 
μακριά από τη συμβατική γλώσσα που με την κανονικότητά 
της μοιάζει δύσκολη για  τα παιδιά.[…]»

Τέλος, υποστηρίζει ότι: «Σημαντική αλλαγή στην πορεία 
ενός μαθήματος, χωρίς παράλληλη αλλαγή των σχολικών εγ-
χειριδίων δεν είναι δυνατή. Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν 
εργαλεία οργάνωσης της παρεχόμενης προς διδασκαλία ύλης 
των μαθημάτων. Η συγγραφή τους έχει προκύψει, υπό κανονι-
κές συνθήκες, βάσει εφαρμογής κριτηρίων επιστημονικού χα-
ρακτήρα και, προκειμένου περί της διδασκαλίας της Γλώσσας, 
βάσει κριτηρίων γλωσσολογικών, ψυχο-παιδαγωγικών και κοι-
νωνιολογικών. Παράλληλα, τα σχολικά εγχειρίδια απηχούν τις 
κατευθύνσεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων προς τα οποία 
πρέπει να βρίσκονται σε συνάφεια, ώστε να διευκολύνουν το 
δάσκαλο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής 
πράξης σύμφωνα με τους κανόνες και τους νόμους της μάθησης.

Όμως, το σχολικό εγχειρίδιο δεν παύει να είναι ένα εργαλείο 
στα χέρια του δασκάλου και των μαθητών. Αυτό σημαίνει ότι η 
καταλληλότητά του συναρτάται με τον τρόπο χρήσης του. Για το 
δάσκαλο προϋπόθεση λειτουργικής αξιοποίησης του σχολικού 
εγχειριδίου είναι να γνωρίζει την ευρύτερη επιστήμη στην οποία 
υπάγεται το μάθημα. Να έχει μελετήσει καλά το Αναλυτικό Πρό-
γραμμα και το σχολικό εγχειρίδιο πριν να το διδάξει. Να έχει τύ-
χει της κατάλληλης επιμόρφωσης, ώστε να έχει ενστερνιστεί τα 
στοιχεία της αλλαγής που εισάγει το νέο σχολικό εγχειρίδιο και 
να μπορεί να τα αξιοποιεί διδακτικά.[…]»     
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Συνέδρια
Επιστημονικές συναντήσεις

η αναπαράστασή της. Δεν αντανακλά την πραγματικότητα, 
αλλά αντανακλά την πραγματικότητα του κατασκευαστή 
της. Με άλλα λόγια, λέει την αλήθεια κάποιου άλλου.» Και 
καταλήγει: «Το σημαντικότερο όμως είναι ότι έγινε συνεί-
δηση σ’ αυτόν το μικρό πυρήνα εκπαιδευτικών πως το σχο-
λείο του μέλλοντος, που θα εκπαιδεύει πολίτες του κόσμου, 
θα πρέπει να εκπαιδεύσει όχι μόνο αναγνώστες αλλά και 
θεατές. Θεατές που θα πρέπει να κρίνουν τι βλέπουν και 
πώς το βλέπουν.»

Σε άρθρο του κ. Ιάσονα Δαμιανάκου, φιλόλογου της Σχο- 
λής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, γίνεται μια σύντομη έκθεση 
των πεπραγμένων της συνάντησης, όπου αναφέρονται οι 
ομιλητές και γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των εισηγή-
σεών τους. Οι κύριοι άξονες προβληματισμού της συνάντη-
σης έχουν ως εξής: «Η σχέση του σχολείου με τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης απασχολεί εκπαιδευτικούς, ειδικούς 
επιστήμονες αλλά και γονείς. Ορισμένοι κατηγόρησαν τα 
ΜΜΕ ότι βρίσκονται σε θέση αντιπαλότητας με το Σχολείο 
και την οικογένεια. Για δεκαετίες ολόκληρες ο εκπαιδευτι-
κός χώρος και οι γονείς αντιμετώπιζαν τα Μέσα με καχυπο-
ψία και επιφύλαξη. Ωστόσο, η ραγδαία ανάπτυξη της πλη-
ροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών της επικοινωνίας τα 
τελευταία χρόνια οδήγησαν πολλές χώρες στην απόφαση να 
εισαγάγουν τη μελέτη των ΜΜΕ στα σχολικά προγράμμα-
τα. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να αλλάζουν το προηγούμενο 
αρνητικό κλίμα. Γιατί ο καλύτερος τρόπος προστασίας του 
πολίτη από τη χειραγώγηση των ΜΜΕ είναι η αγωγή και η 
επιμόρφωσή του στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τηλεόραση, 
ακούει ραδιόφωνο ή διαβάζει εφημερίδα.»

Στην πρώτη συνεδρία με θέμα: «ΜΜΕ και Σχολείο: σχέ-
σεις αντιπαλότητας ή σχέσεις συμπληρωματικές» συντονι-
στής ήταν ο επιστημονικός υπεύθυνος της συνάντησης, κ. 
Κλήμης Ναυρίδης, και εισηγητές η κ. Πόπη Διαμαντάκου, 
δημοσιογράφος, ο κ. Μιχάλης Κασσωτάκης, πρόεδρος την ε- 
ποχή εκείνη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας του ΥΠΕΠΘ 
και η κ. Μπετίνα Ντάβου, επίκουρη καθηγήτρια τότε, στο 
Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, η οποία: «…παρουσίασε και ανέλυσε τις μετατροπές 
που προκαλούνται στη σχέση δασκάλου-μαθητή, όταν τα 
ΜΜΕ ενσωματώνονται στην καθημερινότητά τους, εντασ-
σόμενα στη μαθησιακή διαδικασία.» 

Στη δεύτερη συνεδρία με θέμα: «Το Σχολείο στη σύγχρο- 
νη οπτικοακουστική πραγματικότητα» συντονίστρια ήταν 
η κ. Σοφία Ασλανίδου, και εισηγητές η κ. Βάσω Δεμερτζή, 

Στις 22 και 23 Οκτωβρίου 1999, η Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτό-
πουλου πραγματοποίησε στο αμφιθέατρο του Goethe Institut 
τη Δεύτερη Επιστημονική Συνάντηση με θέμα: «Η αξιοποί-
ηση των ΜΜΕ στο Σχολείο: δυνατότητες-όρια-προοπτι-
κές». Το Δελτίο στο τεύχος 24 (Μάρτιος 2000) αφιέρωσε ένα 
μεγάλο μέρος της ύλης του στα πεπραγμένα του συνεδρίου.

Τον Μάρτιο του 1999, δεκατρείς εκπαιδευτικοί της Σχο-
λής παρακολούθησαν εκπαιδευτικά επιμορφωτικά σεμινάρια 
σχετικά με θέματα οπτικού αλφαβητισμού και την αξιοποίη-
ση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στο σχολείο. Οι καθη-
γητές, δουλεύοντας μαζί με τους μαθητές τους, παρουσίασαν 
τις εργασίες τους στο συνέδριο τον Οκτώβριο του 1999. 

Σε ξεχωριστό άρθρο, με τίτλο: «Εικονική πραγματικό- 
τητα ή πραγματικότητα της εικόνας» η υπεύθυνη των σεμι- 
ναρίων κ. Σοφία Ασλανίδου, καθηγήτρια τότε στη Σχολή Ε- 
πιμόρφωσης Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαί- 
δευσης (ΣΕΛΕΤΕ) Θεσσαλονίκης, αναφέρεται στους στό-
χους και τα αποτελέσματα των παραπάνω σεμιναρίων: «Α- 
σχοληθήκαμε έτσι με τις εικόνες, τις αναλύσαμε σημειο-
λογικά, συνθέσαμε τις δικές μας με μοντάζ, γράψαμε με 
εικόνες και είδαμε στην πράξη ότι η εικόνα είναι κατασκεύ-
ασμα ενός δημιουργού. Δεν είναι η πραγματικότητα αλλά 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
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φιλόλογος, ο κ. Νάσος Τσιάμης, σχολικός ψυχολόγος, κα-
θώς και εκπαιδευτικοί της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου. 
Στην εισήγηση του κ. Τσιάμη με τίτλο: «Χρήση και απο-
τελεσματικότητα των ΜΜΕ και των Η/Υ στη διδακτική 
πράξη: τα αποτελέσματα της έρευνας στη Σχολή Ι.Μ.Πα-
ναγιωτόπουλου» αναφέρεται: «[...] Η έρευνα κατέδειξε ότι 
οι εκπαιδευτικοί της Σχολής διάκεινται ευνοϊκά απέναντι 
στην εισαγωγή των ΜΜΕ στη διδακτική πράξη, εφόσον 
όμως πρώτα εκπαιδευτούν και επιμορφωθούν οι ίδιοι πάνω 
σ’ αυτά.»

Η τρίτη συνεδρία ήταν εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στην 
εκτενή εισήγηση της Geneviѐve Jacquinot-Delaunay, κα-
θηγήτριας στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 
των Παρισίων (Paris VIII), με τίτλο «Η εκπαίδευση στα 
ΜΜΕ: ανάμεσα στη γλώσσα και στη συνείδηση του πολί-
τη». Στο άρθρο του κ. Δαμιανάκου αναφέρεται σχετικά: «Η  
κ. Jacquinot υπενθύμισε την αμφισημία της έκφρασης εκ-
παίδευση στα ΜΜΕ, που μπορεί να δηλώνει την εκπαίδευση 
δια των ΜΜΕ, αλλά παράλληλα και τη μελέτη του τρόπου 
λειτουργίας τους, και κατόπιν προσδιόρισε ιστορικά και θε-
ωρητικά το πλαίσιο εξέλιξης της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ, 
αναφερόμενη και στο σημαντικό ρόλο που τα τελευταία κα-
λούνται να παίξουν μέσα στο αυριανό σχολείο.» 

Η επιστημονική συνάντηση έκλεισε με την τέταρτη 
συνεδρία με θέμα «ΜΜΕ και οπτικοακουστικός αλφαβη-
τισμός», με συντονιστή τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα 
και εισηγητές την κ. Σοφία Ασλανίδου, την κ. Αλεξάνδρα 
Κορωναίου, επίκουρη καθηγήτρια την εποχή εκείνη στο 
Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κ. 
Θανάση Νάκα, αναπληρωτή καθηγητή Γλωσσολογίας στο 
Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον κ. Παύλο Χα-
ραμή, φιλόλογο και γενικό γραμματέα του ΚΕΜΕΤΕ, την 
εποχή εκείνη. Ο κ. Θανάσης Νάκας στην εισήγησή του με 
τίτλο «Ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση γλωσσικών 
προτύπων» τόνισε τη θετική πλευρά της χρήσης των ΜΜΕ, 
και όπως αναφέρεται στο άρθρο του κ. Δαμιανάκου: «[…] 
υπενθύμισε ότι τα ΜΜΕ αποτελούν κυρίαρχα μέσα προβο-
λής και διάδοσης γλωσσικών προτύπων, όχι μόνο κακών 
αλλά και καλών. Ορισμένα από αυτά τα πρότυπα μπορούν 
να αξιοποιηθούν διδακτικά, όπως για παράδειγμα η ρητο-
ρική των δημοσιογραφικών τίτλων και των διαφημιστικών 
μηνυμάτων.» 

Σε ξεχωριστό άρθρο της με τίτλο: «Ήταν απλώς ένα μάθη-
μα…» η κ. Μαρία Σαρηπανίδου, φιλόλογος, παρουσίασε τα 
αποτελέσματα της δουλειάς μιας ομάδας εκπαιδευτικών της 
Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου με θέμα τη δυνατότητα αξιο-
ποίησης των Μ.Μ.Ε. στη σύγχρονη διδακτική και την εφαρ-
μογή μέσα στην τάξη νέων μεθόδων προσέγγισης του μα- 
θήματος με τη βοήθεια των οπτικοακουστικών μέσων. Η 

εργασία πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές της Α΄ Λυ-
κείου στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών και αφορούσε 
στην παρουσίαση δελτίου ειδήσεων με τις πραγματικές ει-
δήσεις που θα ενδιέφεραν τον Αθηναίο πολίτη του 5ου αι. 
π.Χ. Μετά την παρουσίαση της εργασίας στη Συνάντηση, η 
κ. Αθηνά Ραπίτου, δημοσιογράφος της ΝΕΤ έκανε την πρό-
ταση να καλύψουν ένα μέρος της προσπάθειας των παιδιών. 
Η κ. Σαρηπανίδου αναφέρει στο άρθρο της χαρακτηριστι-
κά: «[...] οι δημοσιογράφοι-μαθητές έδωσαν το δικό τους 
στίγμα, τη δική τους κριτική ματιά . έγιναν για λίγο οι ίδιοι 
δημοσιογράφοι-παρουσιαστές και αυτό το έκαναν με τόση 
επιτυχία, σαν πραγματικοί επαγγελματίες, με επιπρόσθετα 
προσόντα όμως τον αυθορμητισμό και τη ζωντάνια τους...»

Η Τρίτη Επιστημονική Συνάντηση που οργάνωσε η 
Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου πραγματοποιήθηκε στο Γαλ-
λικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 14 και 15 Απριλίου 2000. Το 
θέμα ήταν «Ο Ελύτης στην εκπαίδευση. Ζητήματα ποι-
ητικής-Διδακτικές Προσεγγίσεις». Το τεύχος 25 του Δελ-
τίου (Σεπτέμβριος 2000) φιλοξένησε στις σελίδες του δύο 
άρθρα για αυτή τη συνάντηση. Το πρώτο από την κ. Τζίνα 
Καλογήρου, επιστημονική υπεύθυνο της Συνάντησης και 
λέκτορα, την εποχή εκείνη στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και το δεύτερο από τον κ. Ιάσονα Δαμιανάκο, 
φιλόλογο της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.

Αφορμή γι’ αυτή τη Συνάντηση υπήρξε «ο έντονος 
προβληματισμός σχετικά με την ανανέωση των μεθόδων 
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της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου. Τονίζει, όπως έκανε και 
η κ. Τζίνα Καλογήρου στο προηγούμενο άρθρο, ότι: «[...] οι 
εκδηλώσεις αυτές δε λειτούργησαν ξεκομμένα από το θεω-
ρητικό μέρος της συνάντησης, αλλά ως αβίαστη προέκταση 
και ως οργανικό κομμάτι του, και κατέδειξαν ότι η καλλιτε-
χνική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλλει στην προσέγγι-
ση της λογοτεχνίας από τα παιδιά». Στο άρθρο αναφέρονται 
αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τις 
δυο μέρες της συνάντησης: «Η βραδιά της δεύτερης μέ-
ρας ήταν εξ ολοκλήρου αφιερωμένη σε τρεις σημαντικές 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Πρώτα η μαθητική χορωδία 
της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, υπό τη διεύθυνση του 
κ. Γιάννη Κούρτη, απέδωσε ποιήματα του Ελύτη μελοποι-
ημένα από γνωστούς Έλληνες συνθέτες. Στη συνέχεια οι 
μαθητές του θεατρικού τμήματος του Λυκείου παρουσία-
σαν την παράσταση Οι ηλικίες του Έρωτα, βασισμένη σε 
δραματοποιημένη ποίηση του Ο. Ελύτη. Τέλος, ο συνθέτης 
Ηλίας Ανδριόπουλος παρουσίασε σε πρώτη εκτέλεση ποιή-
ματα του Ο. Ελύτη από τη συλλογή Προσανατολισμοί, που 
μελοποίησε ο ίδιος και ερμήνευσε η τραγουδίστρια Μαρία 
Δημητριάδη.»

Επίσης, κατά το διήμερο της συνάντησης στις αίθου-
σες του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών λειτούργησαν οι 
παρακάτω εκθέσεις: «[...]Ο Ελύτης στο χώρο της μουσι
κής (παρουσίαση δίσκου με μελοποιημένα ποιήματα του 
Ελύτη, που συγκέντρωσαν μαθητές του International 
Baccalaureate), Με τα μάτια των παιδιών, ο Ελύτης (ποιή-
ματα και ζωγραφιές που εμπνεύστηκαν οι μαθητές της Α΄ 
Δημοτικού από την ποίηση του Ο. Ελύτη), Τα παραμύθια με 
τα Ρω (παραμύθια των παιδιών της Β΄ Δημοτικού, εμπνευ-
σμένα από τη συλλογή τα Ρω του Έρωτα ).[...]»

Την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Απριλίου 2002 
πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο η Τέταρτη Επι-
στημονική Συνάντηση της Σχολής μας με θέμα: «Ο στο-
χασμός και ο λόγος του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου», ενώ την 
Τετάρτη 17 Απριλίου, στην επέτειο θανάτου του συγγρα-
φέα, πραγματοποιήθηκαν σχετικές εκδηλώσεις στο Θέατρο 
του Διδακτηρίου της Σχολής, στην Παλλήνη.

Στην Επιστημονική Συνάντηση πήραν μέρος διακεκριμέ-
νοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και κριτικοί της λογοτεχνίας 
καθώς επίσης και έμπειροι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 
και της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι τίμησαν με 
τη συμμετοχή τους τον εκπαιδευτικό, τον λογοτέχνη και συ-
νιδρυτή του Σχολείου μας, Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο.

Στο τεύχος 29 του Δελτίου (Σεπτέμβριος 2002) η κ. Τζί-
να Καλογήρου, Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής 
του Συνεδρίου, παρουσίασε συνοπτικά το περιεχόμενο των 
ομιλιών της Επιστημονικής Συνάντησης. Σύμφωνα με την 

διδασκαλίας της λογοτεχνίας και την ανεύρεση έγκυρων 
μεθοδολογικών εργαλείων προσέγγισης των λογοτεχνικών 
κειμένων», όπως ανέφερε στον λόγο του κατά την έναρξη 
των εργασιών ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής, κ. Α.Ι.Πα-
ναγιωτόπουλος. 

Στο άρθρο της η κ. Καλογήρου παρουσίασε το περιεχό-
μενο των επιστημονικών συνεδριών της συνάντησης: «Πρώ- 
τη μίλησε η ποιήτρια κ. Ιουλίτα Ηλιοπούλου, που μελετά 
το έργο του ποιητή και μοιράστηκε μαζί του την τελευταία 
δεκαπενταετία της ζωής του. Με ποιητικό ύφος η κ. Ηλιο-
πούλου έθεσε το ερώτημα: Μπορεί το σχολείο να διδάξει 
Ελύτη; Και έδωσε την απάντηση: Μπορεί, αν δεχθεί να δι-
δαχθεί απ’ αυτόν. Που σημαίνει να μάθει να αφανίζει τις 
συμβατικές αντιλήψεις και να οικειοποιηθεί την ανατροπή 
της συνήθους λογικής.» Στη συνέχεια: «Όψεις του θαύμα-
τος της ελυτικής γλώσσας και της πρισματικής έκφρασης  
προσέγγισε ο κ. Γ. Μπαμπινιώτης, Καθηγητής Γλωσσολογί- 
ας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και παράλληλα υποστήριξε 
την άποψη ότι ο Ελύτης είναι ο ποιητής της φράσης και όχι 
ο ποιητής της λέξης, όπως είναι π.χ. ο Παλαμάς.» 

Τη δεύτερη μέρα της Συνάντησης θίχτηκε η παρουσία έρ-
γων του ποιητή στα εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κ. Αλίκη Τσοτσορού-Μύστα-
κα, διδάσκουσα του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσ- 
σας του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσίασε τις θεματικές 
των κειμένων του Ελύτη που ανθολογούνται στα σχολικά 
αναγνώσματα και όπως αναφέρεται στο άρθρο της κ. Κα-
λογήρου: «...πρότεινε την ουσιαστική διεύρυνση των ανθο-
λογούμενων κειμένων με ποιήματα από συλλογές όπως Το 
Φωτόδεντρο και η Δέκατη Τέταρτη Ομορφιά ή Τα Ετεροθα-
λή, έτσι ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν το μεταφυσικό και 
υπαρξιακό βάθος της ποίησης του Ελύτη.[...]»

Σημαντική παρουσία είχε η Ομάδα Εργασίας της Συ-
νάντησης αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς της Πρωτο-
βάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Σχολής 
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου και η οποία παρουσίασε πρωτότυ-
πες διδακτικές εφαρμογές της ποίησης του Ελύτη, οι περισ-
σότερες από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν πέραν του Ανα-
λυτικού Προγράμματος. Στην παρουσίαση των παραπάνω 
εργασιών αναφέρεται στο τέλος του άρθρου: «Η δουλειά 
της Ομάδας Εργασίας μάς υπενθυμίζει ότι μια επιτυχημένη 
διδασκαλία προκύπτει ως αρμονική σύνθεση θεωρίας και 
πράξης, γνώσης του αντικειμένου αλλά και της κατάλληλης 
διδακτικής μεθοδολογίας, προσαρμοσμένης στα μέτρα των 
μαθητών.» 

Στο άρθρο του ο κ. Δαμιανάκος αναφέρθηκε στην καλ-
λιτεχνική πλαισίωση της Επιστημονικής Συνάντησης που 
περιελάμβανε θέατρο, τραγούδι, χορό και εκθέσεις και 
πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές όλων των βαθμίδων 
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ή θέματα, το λυκόφως, το ημίφως, τη νύχτα, το ρόδο, την 
ομίχλη του βορεινού τοπίου κ.ά. Η ποίηση του Παναγιω-
τόπουλου χαρακτηρίζεται από εκλεπτυσμένη μελαγχολία, 
ευγένεια και υποβλητικότητα.»

Στη συνέχεια, η κ. Βίκυ Πάτσιου, αναπληρώτρια κα-
θηγήτρια στο Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών: «έδωσε μια πρωτότυπη 
ανάγνωση της Αστροφεγγιάς, εστιάζοντας την προσοχή της 
στην απεικόνιση του πραγματικού και στον συνδυασμό της 
ιστορικής εμπειρίας με το αυτοβιογραφικό στοιχείο. Η κ. 
Πάτσιου έδειξε τους τρόπους με τους οποίους η ιστορία ει-
σβάλλει στη μυθοπλασία του μυθιστορήματος.»

Τα «Επτά κοιμισμένα παιδιά» ήταν το έργο του Ι.Μ.Πα-
ναγιωτόπουλου που απασχόλησε τον ομότιμο καθηγητή 
Πανεπιστημίου Μ.Γ. Μερακλή. «Συνομιλώντας διαλεκτι-
κά και με μία προγενέστερη μελέτη του Παν. Ζαγανιάρη 
για το ίδιο θέμα, έδωσε νέα διαφωτιστικά στοιχεία για το 
μυθικό-εθνολογικό-λαογραφικό μοτίβο του μαγικού (φυ-
σίζωου) ύπνου και της μετέπειτα αφύπνισης. Ο Μερακλής 
εμπλουτίζοντας και διευρύνοντας την ανάγνωση του Ζαγα-
νιάρη υποστήριξε εύστοχα ότι μία από τις προθέσεις του 
Παναγιωτόπουλου ήταν να τονίσει το τραγικό φαινόμενο 
της ανακύκλησης της ιστορίας.»

Η λέκτορας κ. Μαρίτα Παπαρούση «τόνισε την ενότητα 
του έργου του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου ως προς τη βιοθεω-
ρητική-υπαρξιακή διάθεση του συγγραφέα. Το ζήτημα της 
ευθύνης, σύγκρουση ατομικής ελευθερίας και καταναγκα-
σμού, το οντολογικό πρόβλημα της σχέσης ανθρώπου-κό-
σμου επανεμφανίζονται στο έργο του Ι.Μ.Παναγιωτόπου-
λου παρά τις εμφανείς θεματικές ή άλλες διαφοροποιήσεις.»

Επιπλέον, η επίκουρη καθηγήτρια κ. Διαμάντη Αναγνω-
στοπούλου «παρουσίασε τη λειτουργία των μυθιστορημα-
τικών μορφών στα έργα Οι Δυο κ’ η νύχτα και στην τριλογία 
Χαμοζωή, Αιχμάλωτοι, Αστροφεγγιά.»

Αξίζει να αναφερθεί ακόμη ότι ο λέκτορας κ. Θεοδόσης 
Πυλαρινός «παρουσίασε την ταξιδιωτική φιλοσοφία και τις 
ταξιδιωτικές αρχές του ακάματου και άπληστου περιηγητή 
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.»

Η κ. Βασιλική Λαλαγιάννη, επίκουρη καθηγήτρια, «πρό-
τεινε μια μετα-αποικιοκρατική ανάγνωση του Η Αφρική 
αφυπνίζεται, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά της πολιτισμικής 
εικονολογίας (imagologie). Η κ. Λαλαγιάννη έδειξε ότι οι 
εικόνες του Άλλου (του μαύρου Αφρικανού εν προκειμένω) 
είναι συχνά ρομαντικές ή στερεοτυπικές.» 

Κατά τη δεύτερη μέρα της Επιστημονικής συνάντησης 
οι εισηγητές επικεντρώθηκαν στο κριτικό-δοκιμιακό-εκ-
παιδευτικό έργο του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, καθώς και 
στην ιδιότητα του σπουδαίου συγγραφέα ως ιστορικού και 
μελετητή της Τέχνης και της Αισθητικής.

Σύμφωνα με την κ. Καλογήρου: «Ο ομότιμος καθηγητής 

κ. Καλογήρου: «Σκοπός της Συνάντησης ήταν αφενός η συ-
στηματική γραμματολογική και διεπιστημονική μελέτη του 
έργου του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου και αφετέρου η παιδαγω-
γική-διδακτική προσέγγισή του υπό το πρίσμα νέων διδα-
κτικών μεθόδων και σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών.»

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κυριότερες εισηγήσεις του 
Συνεδρίου. Όλες οι εισηγήσεις αναφέρονται αναλυτικά στο 
τεύχος 29.

Στις εισηγήσεις της πρώτης ημέρας σημαντικοί άνθρω-
ποι του πνεύματος αναφέρθηκαν στο πρωτογενές έργο του 
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου. Αναφέρει σχετικά η κ. Καλογήρου: 
«Πρώτος μίλησε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, 
Ομότιμος Καθηγητής κ. Κώστας Στεργιόπουλος, με θέμα: 
Η πολυμέρεια του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου. Όπως είπε ο κ. 
Στεργιόπουλος, ο Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος εδολιεύτηκε τα 
είδη και τις γενιές, καλλιεργώντας ευδόκιμα όλα σχεδόν 
τα είδη του λόγου: ποίηση, λυρικό πεζογράφημα, διήγημα, 
μυθιστόρημα, χρονικό, ταξιδιωτική εντύπωση, δοκίμιο, θέ-
ατρο. Με αναφορές στο κείμενο Ώρα απολογισμού, ένα από 
τα πιο αποκαλυπτικά (ίσως και το πιο αποκαλυπτικό και 
εξομολογητικό) κείμενα του συγγραφέα, ο Κώστας Στερ-
γιόπουλος έδωσε μια διεισδυτική και ακριβέστατη εικόνα 
της πολυμέρειας του Παναγωτόπουλου, ο οποίος παρέμεινε 
μια λυρική ιδιοσυγκρασία με έντονες τάσεις προς την εξο-
μολόγηση και την αυτοβιογράφηση.»

Ο Τάκης Καρβέλης, ποιητής και δοκιμιογράφος, παρου-
σίασε την ποιητική εξέλιξη του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου. «Ο 
κ. Καρβέλης έδειξε τους τρόπους με τους οποίους ο ποιη-
τής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος αξιοποιεί συμβολιστικά μοτίβα 
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κ. Παναγιώτης Μαστροδημήτρης ασχολήθηκε με το πρό-
βλημα της ιστορικής συγκυρίας και της ατομικής ελευθερί-
ας του λογοτέχνη και έκανε σημαντικές παρατηρήσεις για 
την ιστορική και την ανθρωπιστική διάσταση της κριτικής 
του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, παρουσιάζοντας συνολικά την 
εξάτομη σειρά Τα Πρόσωπα και τα Κείμενα.»

Επιπρόσθετα, ο κριτικός κ. Αλέξης Ζήρας «ασχολήθηκε 
προσφυέστατα με την ars critica του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, 
με τις γενικές αρχές και τους βασικούς θεωρητικούς άξονες 
που διέπουν τον κριτικό λόγο του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.»

Ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Θανάσης Νάκας μίλησε 
«για το δοκιμιακό έργο του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, αλλά 
και για το πολυσήμαντο θέμα της γλώσσας και της λογοτε-
χνικής έκφρασης του συγγραφέα.»

Η κ. Αθανασία Γλυκοφρύδη, αναπληρώτρια καθηγή-
τρια, «παρουσίασε συστηματικά τις αισθητικές αντιλήψεις 
του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, μίλησε για τις έννοιες της οι-
κείωσης και της ευπάθειας και, μεταξύ άλλων, συσχέτισε 
ορισμένες απόψεις του συγγραφέα με το φιλοσοφικό έργο 
του Hume.»

Στη συνέχεια, ο ιστορικός της τέχνης κ. Γιάννης Ρηγό-
πουλος «παρουσίασε τις εικαστικές προτιμήσεις του συγ-
γραφέα έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται στον τόμο Ευρώ-
πη. Δώδεκα κεφάλαια λυρικής γεωγραφίας (ταξιδιωτικά). 
Επίσης, τόνισε τη βιωματική και αδιάλειπτη σχέση του 
φιλότεχνου Παναγιωτόπουλου με την τέχνη», ενώ η Καθη-
γήτρια Ελληνικής Φιλολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δη- 
μοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Άντα  
Κατσίκη-Γκίβαλου «παρουσίασε με σφαιρικό και μεστό 
τρόπο τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις του 
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.»

Η εικόνα του σχολείου, του δασκάλου και του μαθητή 
στο πεζογραφικό έργο του Παναγιωτόπουλου παρουσιά-
στηκε από τη λέκτορα κ. Βίκυ Καλαντζοπούλου. «Με την 
απολαυστική ανάγνωση χαρακτηριστικών αποσπασμάτων 
η κ. Καλαντζοπούλου ζωντάνεψε ορισμένους από τους μυ-
θοπλαστικούς ήρωες του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου –όπως για 
παράδειγμα τη φοβερή μορφή του ολιγογράμματου και αυ-
ταρχικού δασκάλου της Χαμοζωής.»

«Η επίκουρη καθηγήτρια κ. Τζίνα Καλογήρου παρου-
σίασε τις απόψεις του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου για το βιβλίο 
και την ανάγνωση και έδειξε με ποιους τρόπους η ανάγνω-
ση βιβλίων τροφοδοτεί τη μυθοπλαστική φαντασία του 
συγγραφέα.» 

Ακόμη, «η κ. Ελένη Τσιτσιμίκλη, μελετήτρια του αρχεί-
ου Γ.Θ. Βαφόπουλου, σε συνεργασία με τον κ. Θεοδόση 
Πυλαρινό, παρουσίασε την ανέκδοτη –ογκωδέστατη και 
πολυσήμαντη από ιστορικογραμματολογική άποψη– αλλη-
λογραφία Γ.Θ. Βαφόπουλου-Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.»

Άξια αναφοράς αποτελεί σύμφωνα με τον Α.Ι.Παναγιω-
τόπουλο «η καινοτομία της Συνάντησης, η σύμπραξη πα-
νεπιστημιακών δασκάλων, καθηγητών της Προσχολικής, 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και 
μαθητών.»

Σύμφωνα με το προαναφερθέν, η κ. Καλογήρου μας πλη-
ροφορεί ότι: «[…]Η δασκάλα κ. Πόλυ Βασιλάκη υποστή-
ριξε θεωρητικά το αριστουργηματικό πολυθέαμα με δρα-
ματοποιημένη ποίηση του Παναγιωτόπουλου Τρεις στιγμές 
στην ποίηση του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.[…] και η δασκάλα 
κ. Νάντια Μικέλη παρουσίασε νέες εικονογραφικές προ-
σεγγίσεις των διηγημάτων του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου από 
την Αφρικάνικη περιπέτεια. Οι μαθητές της ΣΤ´ Δημοτικού 
εικονογράφησαν τα διηγήματα με ανεπανάληπτο χιούμορ, 
κέφι και φαντασία[…]». Επίσης, «[…] ο φιλόλογος και 
ποιητής κ. Στάθης Κουτσούνης παρουσίασε τα όρια και τις 
δυνατότητες ανθολόγησης του έργου του Ι.Μ.Παναγιωτό-
πουλου στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. […] Η φιλόλογος 
κ. Μαρία Σαρηπανίδου έδειξε ότι ο συνδυασμός του λογο-
τεχνικού λόγου του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου με την εικόνα 
και τη μουσική μπορεί πραγματικά να ανανεώσει το ενδια-
φέρον των μαθητών για τη λογοτεχνία αλλά και να δώσει τη 
δυνατότητα στον καθηγητή να ξεφύγει από τη ρουτίνα της 
καθημερινής σχολικής διδασκαλίας». 

Τέλος, οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου της 
Σχολής μας απέτισαν φόρο τιμής στον Ι.Μ.Παναγιωτόπου-
λο ανεβάζοντας δύο θεατρικές παραστάσεις βασισμένες 
στα έργα του, τη σκηνοθεσία των οποίων επιμελήθηκε η κ. 
Ελένη Λαμπρονίκου. Συνοψίζοντας, η κ. Καλογήρου ανα-
φέρει: «Οι πολυποίκιλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μα-
θητών και των εκπαιδευτικών της Σχολής απέδειξαν ότι το 
έργο του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου εξακολουθεί να προβλη-
ματίζει και να συγκινεί τους σημερινούς αναγνώστες μέσα 
στις σύγχρονες συνθήκες ζωής.»

Στο τεύχος 44 (Άνοιξη - Καλοκαίρι 2010) το Δελτίο πα-
ρουσίασε το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα Συ-
νέδριο με διεθνή συμμετοχή και θέμα τον «Εκφοβισμό και 
τη βία στο Σχολείο μεταξύ των μαθητών. Η σημασία της 
πρόληψης». Το Συνέδριο οργάνωσε η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (Εται-
ρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου) 
από κοινού με τη Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου και πραγμα-
τοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis στις 6 
και 7 Νοεμβρίου 2009, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια και πρόεδρο 
τον αναπληρωτή καθηγητή Παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ι. Τσιάντη.

Ο Dan Olweus, καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστή-
μιο του Μπέργκεν, ο πρώτος επιστήμονας που μελέτησε δι-
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εθνώς το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και ανέπτυξε ει-
δικά προγράμματα αντιμετώπισής του, παρουσίασε το θέμα 
«Σχολικός εκφοβισμός: Βασικά στοιχεία και παρέμβαση 
μέσω του Προγράμματος του εκφοβισμού του Olweus». Η 
Helen Cowie, καθηγήτρια και διευθύντρια του Παρατη-
ρητηρίου για την προαγωγή της Μη βίας του Ηνωμένου 
Βασιλείου στο Πανεπιστήμιο του Χάρεϋ, ασχολήθηκε με 
το «Πόσο αποτελεσματική είναι η υποστήριξη μεταξύ συμ-
μαθητών για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού».

Με αφορμή τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε στο 
συνέδριο, το Δελτίο φιλοξένησε στις σελίδες του τις από-
ψεις διακεκριμένων επιστημόνων που συμμετείχαν σε αυτό. 
Ο πρόεδρος του συνεδρίου και Αναπληρωτής Καθηγητής 
Παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, Ι. Τσιάντης απάντησε στα ερωτήματα που του 
έθεσε η συντακτική επιτροπή του περιοδικού.

Αρχικά, έδωσε τον ορισμό του φαινομένου του εκφο-
βισμού στο σχολικό περιβάλλον: «Το φαινόμενο του εκ-
φοβισμού (bullying) ή της θυματοποίησης (victimization) 
αποτελεί μορφή επιθετικής συμπεριφοράς η οποία εμφανί-
ζεται κυρίως στη σχολική πραγματικότητα με σοβαρές επι-
πτώσεις στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού 
και του εφήβου και στη διαδικασία της μάθησης. Συγκε-

κριμένα, ένας μαθητής εκφοβίζεται ή θυματοποιείται όταν 
εκτίθεται επανειλημμένα και για αρκετό χρονικό διάστημα 
σε αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων μαθητών, που εκδη-
λώνονται ως μορφές βίαιης ή επιθετικής συμπεριφοράς.
[...]». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις μορφές με τις οποίες 
εκδηλώνεται το φαινόμενο αυτό: «Ο εκφοβισμός ή η θυμα-
τοποίηση διακρίνεται στις εξής μορφές:

• Λεκτικός εκφοβισμός, όπως πειράγματα, βρίσιμο, 
πειρακτικά ονόματα (παρατσούκλια), ειρωνική, σαρ-
καστική συμπεριφορά, απειλές, διάδοση φημών.

• Σωματικός εκφοβισμός ή βία, όπως χτυπήματα, σπρώ-
ξιμο, σεξουαλική παρενόχληση, χειρονομίες κ.ά.

• Κοινωνικός εκφοβισμός μέσω κινητών τηλεφώνων, 
του Διαδικτύου (cyber bullying). Η μορφή αυτή βίας 
έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια.»

Ο κ. Τσιάντης σημείωσε ακόμη ότι: «Έρευνες έχουν κα- 
ταδείξει ότι περίπου το 15% των μαθητών έχει βιώσει συ-
μπεριφορές εκφοβισμού –οι οποίες παρατηρούνται συχνό-
τερα στα σχολεία στις ηλικίες από 8 ως 15 ετών– και ότι 
τα αγόρια ασκούν σε μεγαλύτερο ποσοστό σωματική βία, 
ενώ τα κορίτσια εμπλέκονται κυρίως σε περιστατικά λεκτι-
κού εκφοβισμού. Όπως προκύπτει από τα διεθνή δεδομέ-
να, 1 στα 7 παιδιά υπόκειται σε κάποια μορφή εκφοβισμού 
(Olweus, 1991, 1993, 1994). Στην ελληνική πραγματικότη-
τα, επιδημιολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι το φαινόμενο 
του εκφοβισμού είναι ένα ζήτημα που πλήττει περίπου 1 
στα 10 παιδιά (Δεληγιάννη-Κουμτζή, 2005). Επισημαίνεται 
ότι, σύμφωνα με έρευνες της Π.Ο.Υ. που διεξήχθησαν σε 
πολλές χώρες στον κόσμο, στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχει 
σημειωθεί αύξηση του ποσοστού των παιδιών που έχουν 
υποστεί εκφοβισμό στο σχολείο τουλάχιστον μία φορά το 
μήνα από το 2002.[...]»

Όταν ζητήθηκε από τον κ. Τσιάντη να επισημάνει τα χα-
ρακτηριστικά των παιδιών (θυτών και θυμάτων) που εμπλέ-
κονται στο φαινόμενο του εκφοβισμού, τόνισε ότι: «[…] Το 
παιδί-θύμα έχει περισσότερο άγχος, ανασφάλεια, ενώ είναι 
συνήθως ήσυχο, ευαίσθητο και παραμένει σιωπηλό γι’ αυτό 
που του συμβαίνει. Έχει μια αρνητική στάση προς τη βία. 
Τα παιδιά-θύματα έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, κλαίνε εύ-
κολα και δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. 
Είναι συχνά παιδιά από μειονότητες, όπως παιδιά μετανα-
στών. Τα αγόρια είναι συνήθως πιο αδύναμα και μπορεί να 
εμφανίσουν μία σωματική ιδιαιτερότητα. Τα παιδιά-θύτες 
νιώθουν την ανάγκη να κυριαρχούν και να ελέγχουν τον άλ-
λον. Φαίνεται να ικανοποιούνται από την πρόκληση πόνου 
και αδιαφορούν για τα θύματά τους. Είναι παιδιά με χαμη-
λή σχολική επίδοση και προσπαθούν να ελέγχουν τον άλλο 
με εκδηλώσεις βίαιης συμπεριφοράς. Τα παιδιά αυτά μπο-
ρεί να εκδηλώσουν επίσης παραβατική συμπεριφορά, που 
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μπορεί αργότερα να εξελιχθεί σε εγκληματικότητα.[...]» 
Στο ερώτημα για το ποια θα πρέπει να είναι η στάση του 

εκπαιδευτικού σε περίπτωση που αντιληφθεί φαινόμενα 
εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον αποκρίθηκε: «Είναι 
αυτονόητο ότι ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να είναι αρκετά 
ευαισθητοποιημένος για να αναγνωρίζει και στη συνέχεια 
να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προλάβει ή και 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Βασικό είναι να μην αποσι-
ωπηθεί το πρόβλημα.[...]»

Όσον αφορά τη στάση που πρέπει να έχουν οι γονείς σε 
περίπτωση που αντιληφθούν ότι το παιδί τους έχει πέσει 
θύμα εκφοβισμού ή έχει εκφοβίσει το ίδιο συμμαθητές του, 
επισήμανε: «Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία 
μεταξύ των παιδιών-εφήβων και των γονιών τους ώστε να 
συζητούνται όλα τα προβλήματα του εκφοβισμού, χωρίς να 
εμπλέκονται σε μια συνωμοσία σιωπής, που οδηγεί στη δι-
αιώνιση του προβλήματος.[…]»

Ο Κλήμης Ναυρίδης, Καθηγητής Ψυχολογίας τότε 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ψυχολογικής Εταιρείας, στο άρθρο του με θέμα «Βία και 
ομαδικότητα στο σχολικό περιβάλλον» αναφέρει: «Η επι-
θετικότητα και η βία πολύ συχνά είναι παραπετάσματα, που 
πίσω τους κρύβουν ανεκπλήρωτες επιθυμίες, ακόρεστες 
ανάγκες, ψυχικές συγκρούσεις και συναισθήματα, τα οποία 
δεν είναι συνειδητά στα υποκείμενα που εκδηλώνουν αυτή 
τη βία ή σ’ εκείνα που την υφίστανται. 

H βία που ασκείται από τους μαθητές δεν έχει μόνο στό-

χους εξωτερικούς, τους συμμαθητές δηλαδή ή τους δασκά-
λους τους. Είναι δυνατό να κατευθύνεται και προς τον ίδιο 
τους τον εαυτό. Ορισμένες μαθησιακές δυσκολίες συναι-
σθηματικής προέλευσης μπορεί να οφείλονται σ’ αυτή τη 
μορφή βίας.»

Συνεχίζει επισημαίνοντας ότι: «[...] το σχολείο δε συνι-
στά μια αυτόνομη κατάσταση, μια κατάσταση δηλαδή στην 
οποία οτιδήποτε συμβαίνει μέσα της εξηγείται από τα ίδια 
τα περιεχόμενά της και τις μεταξύ τους σχέσεις. Το σχολείο 
είναι η μεταφορά μιας δεξαμενής, μέσα στην οποία εισρέ-
ουν –προκαλώντας ή ενισχύοντας διάφορα εγγενή φαινόμε-
να, όπως η βία– όχι μόνον απόβλητα, τοξικά ή μη (στοιχεία 
δηλαδή επιβαρυντικά), αλλά και υδάτινοι πόροι, στοιχεία 
περισσότερο θετικά και δημιουργικά, από την οικογένεια 
και από την κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι πολλά κοινωνικά 
και οικογενειακά προβλήματα τα βλέπουμε να μεταφέρο-
νται αυτούσια ή μεταλλαγμένα στο σχολείο και να χρωμα-
τίζουν τη σχολική ζωή. Η βία μπορεί να είναι ένα από αυτά.

 Το σχολείο αποτελεί έναν ενδιάμεσο χώρο, ένα χώρο 
που είναι ταυτόχρονα προσωπικός και διαπροσωπικός, αλ- 
λά και δημόσιος, όπου αναπτύσσονται σημαντικές και δο-
μικής σημασίας για το μαθητή και την ανάπτυξή του δια- 
προσωπικές σχέσεις. Έχει ενδιαφέρον, όμως, να εστιάσου-
με στον ομαδικό παράγοντα, αυτόν που κατεξοχήν άλλωστε 
χαρακτηρίζει τη σχολική κοινότητα.»

Κλείνει διαπιστώνοντας ότι: «Σ’ αυτή την τόσο σύνθετη 
ομαδική συναισθηματική κατάσταση ο εκπαιδευτικός κα-
λείται να κάνει κάτι πολύ δύσκολο, για το οποίο δεν έχει 
εκπαιδευτεί ή δεν έχει εκπαιδευτεί επαρκώς∙ να μπορεί να 
δουλεύει μέσα στη μεταβίβαση (όχι πάνω, αλλά μέσα στη 
μεταβίβαση), όπως εισήγαγε αυτή τη διάκριση η Claude 
Revault d’Allonnes. Καλείται, επίσης, να είναι πάνω απ’ 
όλα συντονιστής και οδηγός της ομάδας-τάξης, αλλά και 
παιδαγωγός, σε αντιδιαστολή με τον κατεξοχήν διδακτικό 
του ρόλο, προάγοντας έτσι αφενός τους ίδιους τους εκπαι-
δευτικούς στόχους του σχολείου και αφετέρου την ψυχική 
υγεία των μαθητών του.» 

Η κ. Ευαγγελία Γαλανάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, πα-
ρουσίασε σε άρθρο της έρευνα σχετικά με τις γνώσεις και 
τις στάσεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών για το σχολικό 
εκφοβισμό που πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές του Παιδα-
γωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

Σε ό,τι αφορά στον ορισμό του σχολικού εκφοβισμού αλ- 
λά και στα χαρακτηριστικά των θυμάτων, των δραστών αλ- 
λά και των οικογενειών τους, οι φοιτητές έδωσαν απαντή-

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα
«Το Βήμα», 3/7/2009
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σεις που συμφωνούσαν με διεθνείς έρευνες. Η κ. Γαλανάκη 
σημειώνει όμως, ότι οι φοιτητές ταυτίζουν τον σχολικό εκ-
φοβισμό μόνο με τα «ακραία περιστατικά βίας».

Επιπλέον, ελλείψεις στις γνώσεις των μελλοντικών εκπαι-
δευτικών εμφανίζονται στην έρευνα σχετικά με τις ηλικιακές 
μεταβολές του εκφοβισμού και της θυματοποίησης. «[...] 
Ωστόσο, αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι μειώνε-
ται με την ηλικία ο αριθμός των θυμάτων, γιατί τα παιδιά 
αναπτύσσουν δεξιότητες αντιμετώπισης του εκφοβισμού, λι-
γότερο επιθετικούς τρόπους διαχείρισης των συγκρούσεων, 
αλλά και γιατί μειώνεται ο αριθμός των μεγαλύτερων παιδιών 
που μπορούν να εκφοβίσουν τα μικρότερα. Ωστόσο, τα παι-
διά που παραμένουν θύματα και στην εφηβεία έχουν πλέον 
σοβαρό χρόνιο πρόβλημα, υφίστανται ίσως πιο σοβαρή θυ-
ματοποίηση (π.χ. έμμεση θυματοποίηση) που είναι λιγότερο 
ορατή και ζητούν σπανιότερα βοήθεια (Hodges, Malone, & 
Perry, 1997. Monks & Smith, 2000. Smith & Shu, 2000).»

Σημαντική λεπτομέρεια αποτελεί η σημασία που δίνουν 
οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί στο πρόβλημα του εκφοβι-
σμού: «Η γενική στάση που παρατηρείται απέναντι στο 
φαινόμενο του εκφοβισμού φανερώνει ότι αποτελεί ένα 
αρκετά σημαντικό ζήτημα (62%), ενώ λιγότερο από το ένα 
τρίτο των συμμετεχόντων (26,4%) το χαρακτηρίζουν πολύ 
σημαντικό ζήτημα, σε αντίθεση με τους Άγγλους φοιτητές 
που κατά πλειοψηφία το θεωρούν πολύ σημαντικό ζήτημα 
(Nicolaides et al., 2002).»

Οι φοιτητές μέσα από την έρευνα δήλωσαν ότι επιθυ-
μούν να λάβουν εξειδικευμένη εκπαίδευση για την αντιμε-
τώπιση του εκφοβισμού, ενώ σε ό,τι αφορά στο ποια είναι η 
ενδεδειγμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση του φαινο-
μένου, σε μεγαλύτερο ποσοστό θεωρούν τη συζήτηση, ενώ 
σε μικρότερο ποσοστό τις πολιτικές που αναπτύσσονται σε 
επίπεδο σχολείου. 

Ενδιαφέρον παρουσίασε, επίσης, η αποτύπωση των 
προσωπικών εμπειριών των φοιτητών. «Στη συντριπτική 
πλειοψηφία τους (93,1%) δήλωσαν ότι έχουν υπάρξει μάρ-
τυρες, περίπου οι μισοί (52,4%) είχαν εκφοβιστεί και κάτι 
λιγότερο από το ένα τρίτο (25,1%) παραδέχονται ότι είχαν 
εκφοβίσει, γεγονός που δείχνει ότι έχουν προσωπικά βιώ-
ματα από το φαινόμενο αυτό, που αποτελούσε πρόβλημα 
και στα δικά τους μαθητικά χρόνια. […] όσοι αναφέρουν 
ότι είχαν εκφοβιστεί, πιστεύουν, περισσότερο από τους 
υπόλοιπους, ότι είναι σωστές οι αντιδράσεις του παιδιού 
να βάλει τα κλάματα, γεγονός που δείχνει την ικανότητά 
τους για ενσυναίσθηση, να ενημερώσει το δάσκαλο, πιθα-
νώς γιατί και οι ίδιοι βοηθήθηκαν από κάποιο δάσκαλο, όχι 
όμως να απομακρυνθεί ήσυχα. Πιστεύουν, ακόμη, ότι ο εκ-
φοβισμός ενισχύει την αυτοεκτίμηση του μαθητή, ίσως γιατί 
οι ίδιοι, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτόν, ανέπτυξαν 
ψυχική ανθεκτικότητα (εν μέρει αποδεικνύεται και από το 
ότι πέτυχαν την εισαγωγή τους σε υψηλόβαθμο πανεπιστη-
μιακό τμήμα). Αντίθετα, όσοι παραδέχονται ότι είχαν εκφο-
βίσει συμμαθητές τους δείχνουν λιγότερη ανησυχία και εν-
διαφέρον για το θέμα, πιστεύουν λιγότερο στις δεσμεύσεις 
των δασκάλων και του συστήματος να αντιμετωπίσουν το 
φαινόμενο και νιώθουν καλύτερα προετοιμασμένοι. Επι-
πρόσθετα, θεωρούν ότι ο εκφοβισμός είναι φυσιολογική 
συμπεριφορά και φυσιολογική εκδήλωση της ανάπτυξης του 
παιδιού και ότι τα θύματα αξίζουν αυτή την κατάσταση (σε 
αυτό το σημείο διαφαίνεται πιθανή χαμηλή ενσυναίσθηση), 
καθώς και ότι σωστές αντιδράσεις του παιδιού είναι να μην 
κάνει τίποτα και να ανέχεται την κατάσταση, να αγνοεί τον 
εκφοβισμό και να μην ενημερώσει τους δασκάλους και τους 
γονείς του.»

Το άρθρο της κ. Γαλανάκη ολοκληρώνεται με προτάσεις 
για την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτι-
κών πάνω στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού. 

Η πρόληψη και η προαγωγή της ψυχικής υγείας στο 
χώρο του σχολείου, αποτέλεσε το αντικείμενο του άρθρου 
της κ. Καλιρρόης Παπαδοπούλου, Επίκουρης Καθηγήτρι-
ας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Τμήμα Προσχολικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην αρχή, τονίστηκαν τα υψηλά ποσοστά παιδιών και 
εφήβων με ψυχικές διαταραχές, που έχουν παρατηρηθεί 
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διεθνώς και τα οποία, όπως αναφέρεται στο άρθρο, αυ-
ξάνονται συνεχώς. Στη συνέχεια, τονίστηκε ο ρόλος του 
σχολείου στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση τους, 
δίνοντας όμως μια δεύτερη διάσταση στο ρόλο αυτό: «[...] 
Τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση για τα προβλήματα και 
τις δυσκολίες που εμφανίζουν τα παιδιά επικεντρώνεται 
όχι μόνο στην οικογένεια αλλά και στο σχολείο. Υπάρχουν 
πολλά στοιχεία από την έρευνα που δείχνουν τα χαρακτη-
ριστικά και το κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου καθώς 
και η θετική ή η αρνητική εμπειρία των παιδιών σ’ αυτό το 
περιβάλλον επιδρά, θετικά ή αρνητικά, σε πολλές πτυχές 
της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης, στη μάθηση και στη 
συμπεριφορά.», αλλά και στη μορφή του σχολείου: «[...] Το 
σχολείο, που είναι προσανατολισμένο στο συναισθηματικό 
κλίμα που περιβάλλει τη μάθηση, μπορεί να ανταποκριθεί 
πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των παιδιών (για επάρ-
κεια, αυτονομία, αίσθηση ότι ανήκουν κάπου) και είναι ευ-
εργετικό για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύ-
ξουν δυσκολίες.»

Στην πορεία επίτευξης ενός τέτοιου σχολείου, έχουν 
αναπτυχθεί και εφαρμοστεί διεθνή προγράμματα που στόχο 
έχουν: «[...] την πρώιμη προληπτική παρέμβαση στο χώρο 
του σχολείου.», όπως αναφέρει η κ. Παπαδοπούλου.

Τρεις είναι οι κύριες κατηγορίες προγραμμάτων που 
έχουν εφαρμοστεί την τελευταία δεκαετία: «[...] α) παρεμβά-
σεις οι οποίες απευθύνονται σε ολόκληρο το μαθητικό πλη-
θυσμό και στοχεύουν στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής 
ανάπτυξης και υγείας των μαθητών και στην πρόληψη εκ-
δήλωσης προβληματικών συμπεριφορών ή άλλων δυσκολι-
ών, β) παρεμβάσεις οι οποίες απευθύνονται σε ομάδες του 
μαθητικού πληθυσμού που, για διάφορους λόγους, μπορεί 
να βρίσκονται αντιμέτωπες με παράγοντες που μπορεί να 
θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και 
γ) παρεμβάσεις οι οποίες στοχεύουν στον έγκαιρο εντοπι-
σμό και στην αντιμετώπιση πρώιμων ενδείξεων κάποιας 
διαταραχής ή δυσκολίας.» 

Ο κ. Xάρης Ασημόπουλος, PhD, Κοινωνικός Λειτουρ-
γός, ο κ. Θεολόγος Χατζηπέμου, Msc, Ειδικός Παιδαγω-
γός-Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και η κ. Δήμητρα Γιαν-
νακοπούλου, Phd, Κλινική Ψυχολόγος στο άρθρο τους 
«Η ενδοσχολική βία μεταξύ των μαθητών στο Δημοτικό 
σχολείο: Δεδομένα του ευρωπαϊκού διακρατικού προγράμ-
ματος έρευνας-παρέμβασης Δάφνη της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.», ανα-
φέρουν σχετικά με τον εκφοβισμό και τη βία στο σχολείο: 
«Ο εκφοβισμός και η βία (bullying) είναι μορφή συστη-
ματικής και με συνεχή τρόπο επιθετικής συμπεριφοράς 
σε βάρος ενός ατόμου το οποίο είναι σχετικά ανίκανο να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του, από ένα άτομο ή μια ομάδα 

ατόμων, και εκδηλώνεται με διάφορες μορφές. [...] Όπως 
προκύπτει από τα διεθνή δεδομένα, 1 στα 7 παιδιά υπόκει-
ται σε κάποια μορφή εκφοβισμού (Olweus, 1994), ενώ οι 
αντίστοιχοι αριθμοί στην Ελλάδα όπως δείχνουν οι επιδημι-
ολογικές έρευνες (Δεληγιάννη-Κουμτζή, 2005) είναι 1 στα 
10 παιδιά.[...] Οι ψυχολογικές επιπτώσεις του εκφοβισμού 
στα παιδιά ποικίλλουν. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, τα 
θύματα του εκφοβισμού παρουσιάζουν συμπτώματα κατά-
θλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού, συμπτώματα άγχους 
και χαμηλής αυτοεκτίμησης, συναισθήματα ανασφάλειας 
στο σχολείο ή και συμπτώματα σχολικής φοβίας, ψυχοσω-
ματικές εκδηλώσεις όπως κεφαλαλγίες, κοιλιακά άλγη και 
διαταραχές ύπνου, μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες προ-
σαρμογής, μειωμένη αυτοπεποίθηση και χαμηλή εικόνα 
εαυτού (Hazler, 1996, Fuller, 1998, Trinder, 2000). Επίσης, 
δείχνουν ότι το 50% των παιδιών που ασκούν βία, οι θύτες, 
εξελίσσονται σε ενήλικες με αντικοινωνική συμπεριφορά 
(Οlweus, 1995). [...]»

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε: « […]το πο-
σοστό των μαθητών-θυμάτων ανέρχεται στο 7,87 % του συνό-
λου των μαθητών και το ποσοστό των μαθητών-θυτών (αυτών 
που εκφοβίζουν άλλους μαθητές) στο 5,61 %. Η πλειοψηφία 
των μαθητών (74,43 %), περισσότερα κορίτσια (85,6 %) από 
ό,τι αγόρια (64,5 %), δήλωσαν ότι προσπαθούν να βοηθήσουν 
το θύμα, ενώ ένα αξιοσημείωτο ποσοστό μαθητών (15,34 %), 
παρόλο που δε βοηθούν, πιστεύουν ότι θα έπρεπε να το κά-
νουν. Τα δεδομένα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές –θύμα-
τα και θύτες– θεωρούν ότι οι δάσκαλοί τους προσπαθούν να 
παρέμβουν μόνο στο ένα τρίτο των περιπτώσεων εκφοβισμού 
στο σχολικό περιβάλλον. Ωστόσο, οι δάσκαλοί τους δήλωσαν 
ότι βοηθούν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (79,4 %).[...] 

Σκίτσο της μαθήτριας της Σχολής μας
Κατερίνας Μαδεράκη από το οπισθόφυλλο του τεύχους 44.
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Η πλειοψηφία των μαθητών-θυμάτων τείνουν να μιλούν για 
τις καταστάσεις εκφοβισμού πρώτα στους γονείς (62,5 %) 
και μετά στους φίλους τους (42,5 %). Σπάνια μιλούν στους 
δασκάλους (27,5 %), ενώ το 20 % αυτών δε μιλούν σε κα-
νέναν. Η πλειοψηφία των μαθητών-θυτών (56 %) δε μιλούν 
σχεδόν σε κανέναν για ό,τι έκαναν. Μόνο το 22,2 % αυτών 
μιλούν στους γονείς και το 5,6 % αυτών στους δασκάλους 
τους. Οι περισσότεροι δάσκαλοι (55,55 %) πιστεύουν ότι 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις εκφοβισμού. 
Λίγοι από αυτούς (38,9 %) πιστεύουν ότι είναι εκπαιδευμένοι 
να το κάνουν, ενώ στην πλειοψηφία τους (83,34 %) δήλωσαν 
ότι χρειάζονται κατάλληλη εκπαίδευση για την πρόληψη του 
εκφοβισμού.[...]»

Κλείνοντας, οι συγγραφείς του άρθρου αναφέρουν ότι: 
«[…] το φαινόμενο του εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο 
είναι σημαντικό, δείχνοντας υψηλά ποσοστά τα οποία είναι 
συναφή με εκείνα από άλλες μελέτες στην Ελλάδα και διε-
θνώς[...]. Ύστερα από την εφαρμογή της ψυχοεκπαιδευτικής 
παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Δια-
κρατικού Προγράμματος Δάφνη, ήταν εμφανής η μείωση 
του ποσοστού των μαθητών που ανέφεραν ότι ενεπλάκησαν 
σε κάποια μορφή εκφοβισμού στα Σχολεία Παρέμβασης 
(ως θύτες και ως θύματα). Επίσης, μετά την εφαρμογή της 
παρέμβασης, οι μαθητές –θύματα και θύτες– μιλούν περισ-
σότερο σε πρόσωπα στήριξης τόσο στο σχολείο τους όσο 
και στην οικογένειά τους (π.χ. διευθυντή, γονείς, αδέρφια) 
για τις καταστάσεις εκφοβισμού.[...] Τα αποτελέσματα αυτά 
επισημαίνουν την ανάγκη αντιμετώπισης της βίας στα σχο-
λεία με την εφαρμογή πολυδιάστατων προγραμμάτων[...].»

Ο κ. Παύλος Χαραμής, Πρόεδρος του Κέντρου Με-
λετών και Τεκμηρίωσης της Ο.Λ.Μ.Ε., εξέτασε τη σχέση 
τηλεόρασης και εφηβικής βίας. «Σύμφωνα με έρευνες, ο 
πολίτης μιας σύγχρονης κοινωνίας αφιερώνει κατά μέσο 
όρο είκοσι πέντε ώρες την εβδομάδα περίπου μόνο στην 
τηλεόραση, χωρίς να υπολογιστεί ο χρόνος που δαπανάται 
στα άλλα Μ.Μ.Ε. Ειδικότερα, τα παιδιά παρακολουθούν 
τηλεόραση σχεδόν όσο χρόνο αφιερώνουν στο σχολείο ή 
στην οικογένεια και τους φίλους τους (Livingstone 2001,  
σ. 427). […] Μια σημαντική διάσταση του σχετικού προβλη-
ματισμού αφορά τις ποικίλες μορφές βίαιης συμπεριφοράς, 
που εμφανίζουν τελευταία αυξητική τάση στο χώρο του σχο-
λείου. Η εκδήλωση φαινομένων συστηματικού εκφοβισμού 
μαθητών και μαθητριών, γνωστή με τον όρο bullying, βρί-
σκεται στο επίκεντρο πολλών σύγχρονων ερευνών. Πέρα από 
τις αρνητικές και συχνά ανεξέλεγκτες επιδράσεις διαφόρων 
εξωσχολικών παραγόντων (όπως είναι η οικογένεια, οι άτυ-
πες ομάδες συνομηλίκων κ.λπ.), πολλοί ειδικοί επιστήμο-
νες, ερευνητές και παιδαγωγοί έχουν στρέψει το ενδιαφέρον 

της έρευνας στο ρόλο που ενδεχομένως διαδραματίζουν τα 
Μ.Μ.Ε. στην εμφάνιση τέτοιων φαινομένων. Το επίδικο ερώ-
τημα στην προκείμενη περίπτωση είναι αν, ως ποιο βαθμό 
και με ποιο τρόπο τα Μ.Μ.Ε. ευθύνονται για την εκδήλωση 
−ή τη μείωση, σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον− τέτοιων 
συμπεριφορών. Στη γενίκευσή του, το ερώτημα αυτό παρα-
πέμπει στη διερεύνηση της σχέσης των Μ.Μ.Ε. με τα φαινό-
μενα βίας που παρατηρούνται στις σύγχρονες κοινωνίες.[...]

Ο Karl Popper συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνους 
που έχουν υποστηρίξει σθεναρά την αρνητική επίδραση 
ειδικά της τηλεόρασης στη νέα γενιά, εστιάζοντας το εν-
διαφέρον του στη βία. [...] Για τον Popper, η βία, το σεξ 
και ο εντυπωσιασμός αποτελούν τη βασική συνταγή για την 
προσέλκυση του κοινού, ενώ είναι ενδεικτικές του ρόλου 
της τηλεόρασης οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ανήλικοι 
παραβάτες ισχυρίστηκαν ότι εμπνεύστηκαν την ιδιαίτερα 
βίαιη συμπεριφορά τους από τηλεοπτικά προγράμματα. 
Θα μπορούσε, λοιπόν, να υποστηρίξει κανείς, με βάση τις 
απόψεις αυτές του Popper, ότι η συχνή προβολή από την 
τηλεόραση και τον κινηματογράφο ατομικών ή ομαδικών 
συμπεριφορών που βασίζονται στη συστηματική χρήση της 
βίας ως μέσου για την επίλυση διαφορών ή για την αποκό-
μιση κάποιου κέρδους επηρεάζει ανάλογα το νεαρό κοινό 
και το κατευθύνει προς την υιοθέτηση ανάλογων συμπε-
ριφορών. [...] Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, η τηλεόραση 
παράγει βία και την εισάγει σε οικογένειες που διαφορετικά 
δε θα τη γνώριζαν. Ωστόσο, η επιχειρηματολογία του δε συ-
νοδεύεται από σχετικά ερευνητικά δεδομένα.»

Συνεχίζει αναφερόμενος στα πειράματα Bandura: «Η 
πειραματική έρευνα χρησιμοποιήθηκε συστηματικά, για να 
αποδειχθεί πειραματικά ότι η έκθεση σε συγκεκριμένου τύ-
που μηνύματα των Mέσων συνδέεται με αντίστοιχες αλλα-
γές στη συμπεριφορά ή στις αντιλήψεις του κοινού. Ήδη από 
τις αρχές της δεκαετίας του ’60, ο Bandura και οι συνεργά- 
τες του με μια σειρά πειραματικών ερευνών επιχείρησαν να 
επαληθεύσουν την υπόθεση ότι παιδιά που παρακολουθούν 
εκπομπή στην οποία εκδηλώνεται βίαιη συμπεριφορά, τεί- 
νουν να τη μιμηθούν, ιδίως όταν αυτή φαίνεται στην ται- 
νία να ανταμείβεται ή όταν εκδηλώνεται από χαρακτή-
ρες-πρότυπα.[...] Η διαπίστωση των ερευνητών ήταν ότι τα 
παιδιά, κυρίως τα αγόρια, που είχαν παρακολουθήσει την 
ανταμειβόμενη επιθετική συμπεριφορά, έδειχναν σε διπλά-
σιο βαθμό επιθετική συμπεριφορά σε σχέση με τις άλλες 
κατηγορίες παιδιών. Τέτοιες διαπιστώσεις οδήγησαν τους 
ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η επιθετική συμπεριφορά 
που εκδήλωναν τα παιδιά αποτελούσε προϊόν εκμάθησης 
υπό την επίδραση του προβαλλόμενου μηνύματος[...].»

Τέλος, αφού αναφέρθηκε σε μελέτες πρόσληψης αλλά 
και σε πιο σύνθετες μεθόδους, κλείνει με τα εξής: « Τα ασα-
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Συνέδρια
Επιστημονικές συναντήσεις

φή και σε πολλές περιπτώσεις αντιφατικά συμπεράσματα 
στα οποία έχουν καταλήξει οι σχετικές έρευνες είναι εύ-
κολο να οδηγήσουν σε μια επιφυλακτική στάση απέναντί 
τους. Εκείνο που φαίνεται ότι απαιτείται είναι πιο συστημα-
τικές και σύνθετες έρευνες, που θα λαμβάνουν υπόψη τους 
ακόμη περισσότερο την πολυπλοκότητα των προβλημάτων 
και την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις. Ανά-
μεσα στους παράγοντες που πρέπει να συνυπολογίζονται 
είναι η βαρύτητα και η διάρκεια των ασκούμενων από τα 
μέσα επιδράσεων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας 
χρηστών (ηλικία, φύλο, κοινωνική προέλευση, πολιτισμικό 
υπόβαθρο κ.λπ.), τα συγκεκριμένα ατομικά χαρακτηριστι-
κά τους καθώς και το είδος των μέσων και των προγραμμά-
των τους που κάθε φορά μελετώνται.»

Τέλος, ο κ. Β. Ηλιόπουλος, εκπαιδευτικός-συγγραφέας, 
Διευθυντής του Δημοτικού της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπου-
λου, ασχολήθηκε με την επίδραση της παιδικής λογοτεχνί-
ας και της εικονογράφησης στην αντιμετώπιση του εκφοβι-
σμού στο σχολείο.

Μέσα από το άρθρο του ο κ. Ηλιόπουλος παρουσιάζει 
με εύστοχο σχολιασμό το βιβλίο «Μίλα μη φοβάσαι - 3 
ιστορίες για τη βία στο σχολείο» (εκδόσεις Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.). 
Πρωτεύων στόχος του βιβλίου είναι: «Αυτό που θέλουμε 
να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε την Παιδική Λο-
γοτεχνία ως αφορμή για να ανοίξει η συζήτηση γύρω από 
το θέμα, να μπει ο ένας στη θέση του άλλου να κατανοήσει 
τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του και να σπάσει η 
συνωμοσία σιωπής που καλύπτει συνήθως το θέμα.»

Ο λόγος για τον οποίο η Παιδική Λογοτεχνία μπορεί να 
ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για το φαινόμενο του εκφο-
βισμού αναφέρεται στο άρθρο μέσα από τα λόγια της κα-
θηγήτριας, Μάρθας Καρπόζηλου. Στο βιβλίο της «Το παι-
δί στη χώρα των βιβλίων» (εκδόσεις Καστανιώτη, 1994) 
σημειώνει: «...Οι πράξεις και οι αντιδράσεις των λογοτε-
χνικών χαρακτήρων δημιουργούν πρότυπα συμπεριφοράς 
που υποβοηθούν το παιδί να αντιμετωπίσει δυσκολίες και 
προβλήματα. Η ταύτιση με τους χαρακτήρες μιας ιστορίας 
δίνει στο παιδί την ευκαιρία να κατανοήσει τα συναισθή-
ματα άλλων όμοια ή εντελώς διαφορετικά από τα δικά του. 
Μπορεί ακόμη να βιώσει πλασματικά εναλλακτικές λύσεις 
σε προβλήματα που το απασχολούν. Παρέχονται συναισθη-
ματικές ευκαιρίες να ξεπεράσει δύσκολες τραυματικές κα-
ταστάσεις. Μια καλή ιστορία μπορεί να βοηθήσει το παιδί 
να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματά του, μπορεί να συμβάλει 
στην αυτοεκτίμησή του. Πέρα από την κατανόηση και την 
αποδοχή των δικών του συναισθημάτων μέσα από λογοτε-
χνικά έργα, έχει επίσης την ευκαιρία να κατανοήσει και τα 
συναισθήματα των άλλων.»

Σχετικά με το περιεχόμενο του βιβλίου, ο κ. Ηλιόπουλος 
αναφέρει τα εξής: «Στην πρώτη ιστορία της Ελένης Δικαίου, 
Η σημαία της Φροξυλάνθης, σε εικονογράφηση της Λήδας 
Βαρβαρούση, διαβάζουμε την ιστορία ενός κοριτσιού που 
πήγε σε νέο σχολείο στη μέση της χρονιάς και έγινε αντικεί-
μενο χλευασμού για το όνομά του από ένα άλλο κορίτσι.[…] 
Στην ιστορία της Τζέμης Τασάκου, Το ημερολόγιο ενός κακού, 
σε εικονογράφηση της Βάσως Ψαράκη, διαβάζουμε σελίδες 
από το ημερολόγιο ενός αγοριού που συμμετέχει σε συμμορί-
ες ανηλίκων και τρομοκρατεί άλλα παιδιά. Κι όμως ο ήρωάς 
μας γίνεται συμπαθής, γιατί η Τασάκου ρίχνει φως στα αίτια 
που τον έκαναν κακό και αυτά δεν είναι άλλα από τις διακρί-
σεις που έκαναν οι γονείς του υπέρ της αδελφής του[...].»

Καταλήγοντας στην ιστορία που έγραψε ο ίδιος, ο κ. 
Ηλιόπουλος σημειώνει: «Στη δική μου ιστορία, Στη φωλιά 
του Νίκου, σε εικονογράφηση της Διατσέντας Παρίση, αφη-
γητές είναι ένα ζευγάρι μπλε γυαλιά, αυτά που πήρε ο Νίκος 
από το Γιώργο! Από τα γυαλιά μαθαίνουμε τα περιστατικά 
και γνωρίζουμε τους ήρωες. Ο Νίκος είναι ένα παιδί που σε 
άλλο σχολείο είχε υποστεί βία και όταν ο πατέρας του, όχι 
μόνο δεν ασχολήθηκε, αλλά του είπε να προσαρμοστεί, απο-
φάσισε στο νέο σχολείο να είναι αυτός που ασκεί βία! [...]»

Τέλος, σημειώνεται η χρησιμότητα του βιβλίου σε γο-
νείς και εκπαιδευτικούς: «Πέρα από την απλή ανάγνωση, 
μπορεί να γίνει η αιτία για πλήθος δράσεων, όπως εμψυ-
χώσεις και δραματοποιήσεις, παιχνίδια ρόλων, δημιουργία 
πόστερς και κόμιξ, συνεντεύξεις με τους ήρωες και προβλέ-
ψεις για το τι έγιναν μετά το τέλος της ιστορίας, συζητήσεις 
και κατάθεση παρόμοιων εμπειριών, μέχρι και τη δημιουρ-
γία παρόμοιων ιστοριών από αληθινά περιστατικά.»
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Θέματα σχετικά με την ψυχολογία των παιδιών απασχό-
λησαν το Δελτίο από τα πρώτα κιόλας τεύχη και εντάσσονται 
στην ευρύτερη ενότητα των επιστημονικών άρθρων.  

Στο τεύχος 6 (Σεπτέμβριος 1991), η τότε διευθύντρια του 
Νηπιαγωγείου της Σχολής μας, κ. Φίλια Δενδρινού, αναφέρ
θηκε στη συμβολή των ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων στην 
ανάπτυξη των νοητικών λειτουργιών και δεξιοτήτων των νη-
πίων.

Ξεκινώντας το άρθρο της, αναφέρεται συνοπτικά στον 
όρο ψυχοκινητικές δραστηριότητες και στην αναπτυξιακή 
πορεία του ανθρώπου από τη γέννηση έως τη νηπιακή ηλι-
κία: «[...] Το βρέφος στερείται προηγούμενων παραστάσεων, 
στερείται ανακλητικής μνήμης και λογικών συνειρμών. Με 
μόνο οδηγό το σώμα και τις αισθήσεις θα προσπαθήσει να 
αποκτήσει τα σταθερά σημεία αναφοράς, πάνω στα οποία θα 
δομήσει τη γνώση[...].»

Συνεχίζοντας, αναφέρεται στο ρόλο του νηπιαγωγείου 
στην ανάπτυξη του παιδιού: «Το νηπιαγωγείο έτσι καλείται 
να οργανώσει πληροφορίες γνωστικού χαρακτήρα και να 
βοηθήσει το νήπιο στη δόμηση και τη λειτουργία της σκέ-

ψης. Ο σκοπός αυτός για να πραγματωθεί είναι απαραίτητο 
να ενισχυθεί από δραστηριότητες αισθησιοκινητικές αλλά 
και ψυχοκινητικές με ασκήσεις αφής, όρασης, ισορροπί-
ας, προσανατολισμού κ.τ.λ. [...] Ο προφορικός λόγος είναι 
δύσκολα αντιληπτός από το μικρό παιδί. Λείπει από αυτό 
η αναπαράσταση. Αντίστοιχα ο γραπτός λόγος (σχήματα, 
γραμμές κ.τ.λ.) παρουσιάζεται με εικόνα. Είναι όμως αδύ-
νατο να δώσουμε στην αναπαράσταση αυτήν όγκο. Εμφα-
νίζεται έτσι να υπάρχει μια διαχωριστική λωρίδα ανάμεσα 
στην πράξη και τη σκέψη. Αντίθετα, για το μικρό παιδί η 
δεύτερη παρουσιάζεται περισσότερο σαν κινητική ενέρ-
γεια. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι το παιδί σκέφτεται με 
πράξεις. Αποδεικνύεται, λοιπόν, αναγκαία για τον παιδα-
γωγό η αξιοποίηση της πράξηςκίνησης για κάθε λεκτική 
εντολή που απευθύνεται στη γνώση. Ακόμη παρατηρούμε 
πως το παιδί κάθε φορά που του παρέχουμε τη δυνατότητα 
να βιώνει τις λεκτικές εντολές στις οποίες έχουμε επενδύ-
σει κινητική ενέργεια, αντιλαμβάνεται καλύτερα τις έννοιες 
(π.χ. έννοιες χωρικές: περπατώ, πηγαίνω παντού, στέκομαι 
μπροστά από το τραπέζι, βάζω το βιβλίο ανάμεσα στις κα-
ρέκλες)[...].»

Σε παράδειγμα ψυχοκινητικής δραστηριότητας που έχει 
ως αποτέλεσμα την πρώτη προσπάθεια γραφής από τα παι-
διά η κ. Δενδρινού περιγράφει: «Χρησιμοποιούμε ένα απλό 
στεφάνι ρυθμικής αγωγής και ζητούμε από τα παιδιά να 
καθίσουν μέσα σ’ αυτό. το στεφάνι εκτός από απλό όργανο 
γυμναστικής μπορεί για το παιδί να παριστάνει ή, καλύτερα, 
να συμβολίζει ένα χώρο κλειστό ή, κατά προέκταση, το σπίτι. 
Είναι όμως και στρογγυλό μπορούμε, λοιπόν, να πούμε πως 
καθόμαστε μέσα στο στρογγυλό, και, τέλος, μέσα στον κύκλο. 
[...] Μετά από μια παρόμοια δραστηριότητα ψυχοκινητικής 
αγωγής παρατηρούμε τα παιδιά να σπεύδουν να ζωγραφί-
σουν στο χαρτί αυτά που βίωσαν. Το χαρτί τότε γεμίζει από 
στρογγυλά, μεγάλα και μικρά.» 

Ολοκληρώνοντας το άρθρο της, η κ. Δενδρινού επισημαί-
νει τη σημασία της κίνησης και του συνδυασμού της με έν-
νοιες για την νοητική ανάπτυξη των νηπίων. «[...] Οι πρώτες 
σχέσεις συναισθηματικής επένδυσης –είπαμε πως το στεφά-
νι συμβολίζει το σπίτι– γέννησαν τις πρώτες έννοιες. Οι έννοι-
ες έπειτα γέννησαν τις σκέψεις και τους συσχετισμούς. Από 
τη συνεύρεση των δύο προηγούμενων θα γεννηθεί τέλος ο 
ορθολογικός συλλογισμός. Είναι φανερό πως η αισθητικοκι-
νητική περίοδος του βρέφους όσο και η ενορατική περίοδος 
του νηπίου (προσυλλογιστική σκέψη) είναι άρρηκτα δεμένες  
με την κινητική αντίληψη.[...]» 

ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
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Στο τεύχος 44 του Δελτίου, (Άνοιξη–Καλοκαίρι 2010), 
δημοσιεύτηκε ένα άρθρο της Παρασκευής Αγαπητού, Σχο-
λικής Συμβούλου και Διδάσκουσας στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τη δια-
ταραχή ελλειμματικής προσοχής και την υπερκινητικότητα, 
γνωστή ως ΔΕΠΥ.

Ξεκινώντας το άρθρο της, η κ. Αγαπητού δίνει έμφαση 
στα κύρια συμπτώματα που παρουσιάζει ένα παιδί με αυτή 
τη διαταραχή: «[...] Τα παιδιά με ΔΕΠΥ εμφανίζονται απαι-
τητικά και εγωκεντρικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες 
στις οποίες οι άλλοι έχουν τον έλεγχο και θα πρέπει να πε-
ριμένουν για ορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να 
αποκτήσουν αυτό για το οποίο ενδιαφέρονται. Ο παρορμη-
τισμός, επιπλέον, ευθύνεται για τις προβληματικές σχέσεις 
τους στις ομάδες συνομηλίκων, προκαλώντας την οργή των 
άλλων, όταν προκύπτει θέμα συνεργασίας, περιορισμού και 
μοιράσματος. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ συνήθως μιλούν και γρή-
γορα, απαντούν πριν ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις, διακό-
πτουν τις συνομιλίες των άλλων και παρεμβαίνουν σ’ αυτές 
χωρίς να τους ζητηθεί.[...]»

Στη συνέχεια εστιάζει στη σχέση αυτής της διαταραχής 
με τη σχολική επίδοση: «[...] Σε σύγκριση με τους συμμαθη-
τές τους, τα παιδιά με ΔΕΠΥ υπολείπονται 1030 βαθμούς 
σε τεστ αναγνωστικής ικανότητας, ορθογραφίας, μαθημα-
τικών και λεκτικής κατανόησης.[...] Θεωρείται βέβαιο ότι η 
ΔΕΠΥ επιδεινώνει τους παράγοντες εμφάνισης μαθησιακών 
δυσκολιών (Μ.Δ.) στα παιδιά. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αύ-
ξηση του ποσοστού Μ.Δ. στα παιδιά με ΔΕΠΥ.»

Το άρθρο  ολοκληρώνεται με τις δυνατότητες παρέμβασης 
σε αυτή τη διαταραχή: «[...] Κρίνεται απαραίτητο ο συνδυα-
σμός των παρεμβάσεων να στοχεύει σε διαφορετικά πλαί-
σια ή συμπεριφορές, ώστε να έχει καλύτερα αποτελέσματα. 
Επιπλέον, ο συνδυασμός φαρμακευτικής αντιμετώπισης και 
συμπεριφοριστικώνγνωσιακών  παρεμβάσεων, κυρίως στο 
χώρο του σχολείου και του σπιτιού, μπορεί να αποδώσει τα 
μέγιστα στη διαχείριση των προβλημάτων απροσεξίας και 
αδυναμίας ελέγχου της συμπεριφοράς, αλλά και όσων δευ-
τερογενώς προκύπτουν. Πολλοί ερευνητές, όμως θεωρούν 
περισσότερο αποτελεσματικές τις φαρμακευτικές παρεμβά-
σεις.[...]»

Στο ίδιο τεύχος, η Άνθια Ναυρίδη, Κλινική Ψυχολόγος, 
Msc University College London & Anna Freud Centre,η οποία 
εργάζεται στο τμήμα Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής της 
Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου συμμετέχει με  άρθρο της για 
το σύνδρομο Asperger. 

Για  τα χαρακτηριστικά των παιδιών με Asperger αναφέ-
ρει: «Η διαταραχή Asperger χαρακτηρίζεται από σημαντικές 
δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, από παράξενα 
ενδιαφέρονται και ασυνήθιστες μορφές συμπεριφοράς, πα-
ρόμοιες με αυτές που χαρακτηρίζουν τον αυτισμό (Κάκουρος 
& Μανιαδάκη, 2002). Εκεί που διαφέρουν όμως είναι στο ότι 

τα παιδιά με σύνδρομο Asperger έχουν συνήθως φυσιολο-
γική νοημοσύνη, κανονική γλωσσική ανάπτυξη και αρκετές 
δεξιότητες επικοινωνίας και προσαρμογής στο περιβάλλον 
(Volkmar et al, 1996).» «[...] Η διαταραχή Asperger, όπως και ο 
αυτισμός, είναι μια διαταραχή οργανικής αιτιολογίας και μά-
λιστα πολυπαραγοντικής, παρ’ όλο που η ακριβής αιτιολογία 
δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί. Χρειάζεται, επίσης, να αναφερ-
θεί ότι η εμφάνιση της διαταραχής αυτής είναι πιο συχνή στα 
αγόρια παρά στα κορίτσια (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2002).»   

Σε  ό,τι αφορά την όλο και συχνότερη εμφάνιση παιδιών 
με αυτό το σύνδρομο και τον εντοπισμό τους από τους εκ-
παιδευτικούς, η κ. Ναυρίδη σημειώνει « [...] δεν εκλαμβάνε-
ται από τους δασκάλους ως προτεραιότητα, για να παραπεμ-
φθούν σε διαγνωστικό έλεγχο.[...] Καθώς τα παιδιά προχω-
ρούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, συχνά εκφράζουν ένα 
πολύ διαφοροποιημένο προφίλ ικανοτήτων. Πιο συγκεκριμέ-
να, το παιδί μπορεί να έχει αξιοσημείωτη μακρόχρονη μνή-
μη, εξαιρετική ικανότητα συγκέντρωσης, όταν ασχολείται με 
κάτι που το ενδιαφέρει ιδιαίτερα, και μια αυθεντική στρατη-
γική μέθοδο στην επίλυση προβλημάτων (Atwood, 1998).» 

 Η κ. Ναυρίδη κλείνοντας το άρθρο της τονίζει: «Παρά το 
γεγονός ότι μιλάμε για μια σοβαρή διαταραχή, αν διαγνωσθεί 
εγκαίρως και αντιμετωπιστεί κατάλληλα, τα άτομα αυτά 
μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο.[…] Δεν παύ-
ουν όμως να είναι αρκετά απομονωμένα κοινωνικά και να 
παρουσιάζουν ιδιόρρυθμες συνήθειες και συμπεριφορές[…].»



ISSN 1109-9186


	ΕΞΩΦΥΛΛΟ
	ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
	ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ: 25 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
	ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΗ ΚΟΥΤΣΟΥΝΗ
	ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
	ΤΕΥΧΟΣ 17: ΚΩΣΤΑΣ ΑΞΕΛΟΣ
	ΤΕΥΧΟΣ 22: Φ. Δ.  ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
	ΤΕΥΧΟΣ 27: Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ - Κ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ - Γ. ΛΥΚΕΤΣΟΣ

	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
	ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
	Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
	ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
	ΤΕΥΧΟΣ 31: ΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
	ΤΕΥΧΟΣ 43: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑΣ
	ΤΕΥΧΟΣ 47: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

	ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
	ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
	ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

