
 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Σδξ 

 

Φηινγαιάλε Π. Βαζηιηθήο 

 

Γζπθςιαημφπμο Σιήιαημξ Ηζημνίαξ, Ανπαζμθμβίαξ ηαζ Γζαπείνζζδξ Πμθζηζζιζηχκ 

Αβαεχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο, 

 

(2011) 

 

 

Σίηινο: 
 

"Φπρνδπλακηθέο αιιειεπηδξαζηηθέο ζρέζεηο ζε καζήηξηα κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε έκθαζε ζηηο γισζζηθέο δηδαθηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο" 

 

Title: 
 

"Psychodynamic interactive relations in student with learning disabilities 

with emphasis on language teaching differentiations with new technologies" 

 

Titolo: 
 

" Psicodinamica e interattive relazioni in una studentessa con difficoltà 

specifiche di apprendimento  supportata dalle nuove tecnologie  " 

 

 

 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:  Μανία Ξέζηενκμο, Λέηημναξ 

 

πλεπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μανία Γνμζζκμφ-Κμνέα, Δπίημονμξ Καεδβήηνζα  

Δζδζηήξ Αβςβήξ ηαζ Δηπαίδεοζδξ 

 

 

 

Καιακάηα, Οθηώβξηνο 2015 

 

 

 

 
 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Università degli Studi di Torino 

Dipartimento di Psicologia 

 

ΓΙΑΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΓΙ.Π.Μ..) 

"Αλάπηπμε δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ 

δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζε καζεηέο κε ζύλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο" 

 



2 
 

Πεξίιεςε 

   Ο ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ δ ιεθέηδ ημο πνμαθήιαημξ ηςκ 

ροπμδοκαιζηχκ αθθδθεπζδναζηζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ηδξ ακαγήηδζδξ ηαηάθθδθςκ 

ηαζ εζδζηχκ δζδαηηζηχκ δζαθμνμπμζήζεςκ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ  βθςζζζηχκ 

δελζμηήηςκ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ. Ζ ένεοκα δζελάβεηαζ ζημ επζζηδιμκζηυ πεδίμ 

ηδξ εζδζηήξ αβςβήξ ηαζ εηπαίδεοζδξ ιε ηδκ εθανιμβή εκυξ ημπεοιέκμο, 

Αημιζημφ, Γμιδιέκμο, Δκηαλζαημφ, Πνμβνάιιαημξ, Δζδζηήξ Αβςβήξ ηαζ 

Δηπαίδεοζδξ (ΑΓΔΠΔΑΔ). Ζ ιεεμδμθμβία ηδξ ένεοκαξ είκαζ ιεζηηή ηαζ 

απμηεθείηαζ απυ πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά δεδμιέκα. Πονήκα ηδξ μιάδαξ ζηυπμο 

απμηεθεί ιαεήηνζα 10 εηχκ  ιε εζδζηέξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ-δοζθελία ηαεχξ ηαζ 

εκήθζηεξ (εηπαζδεοηζημί, βμκείξ) μζ μπμίμζ ένπμκηαζ ζε επαθή ιαγί ηδξ. Ζ ζοθθμβή 

ηςκ πμζμηζηχκ δεδμιέκςκ έβζκε ιέζς ηδξ ιεεμδμθμβίαξ ηδξ παναηήνδζδξ (άηοπδ 

παζδαβςβζηή αλζμθυβδζδ, Λίζηεξ Δθέβπμο Βαζζηχκ Γελζμηήηςκ, ζοκεκηεφλεζξ, 

πεζναιαηζηά πνςηυημθθα) ιεηά απυ 140 χνεξ ζοιιεημπζηήξ  παναημθμφεδζδξ 

ζηδκ ίδζα ηάλδ ιε ημ ιαεδηή. Δπζπθέμκ  ηα πμζμηζηά δεδμιέκα ζοθθέπεδηακ ιέζς 

ηςκ ημζκςκζηχκ ζζημνζχκ πμο δυεδηακ ζηδ ιαεήηνζα. ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ένεοκαξ δ πνχηδ οπυεεζδ απμδείπηδηε πθήνςξ ζπεηζηά ιε ημκ επδνεαζιυ ηςκ 

βθςζζζηχκ επζδυζεςκ απυ ηζξ ροπμδοκαιζηέξ αθθδθεπζδναζηζηέξ ζπέζεζξ ιε ηζξ 

κέεξ ηεπκμθμβίεξ. Οοδειία απυδεζλδ επεηεφπεδ βζα ηδ δεφηενδ οπυεεζδ ζπεηζηά 

ιε ημκ εκδεπυιεκμ επδνεαζιυ  ημο Δαδμιαδζαίμο Χνμθυβζμο Πνμβνάιιαημξ 

ιαεδιάηςκ ζηδ βεκζηή ηάλδ ηαζ ζημ ηιήια έκηαλδξ ημο βεκζημφ δδιμηζημφ 

ζπμθείμο απυ ηζξ ροπμδοκαιζηέξ αθθδθεπζδναζηζηέξ ζπέζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ 

ιε ηζξ εζδζηέξ δζδαηηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ. Πθήνδξ δ 

απυδεζλδ ηαζ βζα ηδκ οπυεεζδ ακαθμνζηά ιε ηδ αεθηίςζδ ηςκ ροπμδοκαιζηχκ 

αθθδθεπζδναζηζηχκ ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηζξ βθςζζζηέξ πανειαάζεζξ 

ζημ βεκζηυ δδιμηζηυ ζπμθείμ ιε ηδ ζοιπενίθδρδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζημ 

ΑΓΔΠΔΑΔ, πμο απμηέθεζε ημ ηνίημ ενεοκδηζηυ ενχηδια. 

  

Λέμεηο θιεηδηά: Γοζθελία-Γθςζζζηέξ Γελζυηδηεξ, Ακαβκςζηζηή Ηηακυηδηα-Νέεξ 

ηεπκμθμβίεξ, Φοπμδοκαιζηέξ αθθδθεπζδναζηζηέξ ζπέζεζξ, Ονεμβναθία-

Φςκμθμβζηή Δκδιενυηδηα 
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Abstract 

   The purpose of the present study is teaching the psychodynamic interactive 

relations in student with learning disabilities with emphasis on language teaching 

differentiations with new technologies. The study was carried out in the scientific 

field of special education and training  by applying a targeted, individual, 

Structured, Integrated Program for students with Special Educational Needs 

(TISIPfPSEN). The methodology of this study is mixed and consists of 

quantitative and qualitative data. A student suffering from learning disabilities-

dyslexia (a 10 year old girl) was the core of the target group as well as the adults 

(teachers, parents) who come into contact with her. The collection of the 

qualitative data took place through the observation methodology (informal 

educational assessment, BSC control lists of basic skills, interviews, and 

experimental protocols) after 140 hours of meticulous observation. The first 

question, in reference to the language skills of the student as well as the potential 

influence of the psychodynamic interactive relations with the new technologies, 

was answered completely. No answer could be given in reference to the 

verification of the research question whether the psychodynamic interactive 

relations developed by the special teaching differentiations with the new 

technologies affect the Weekly Timetable of the courses of the general class and 

of the integration department of the general elementary school. The answer to the 

third research question is complete with the new technologies in combination with 

the implementation of TISIPfPSEN being highly effective, aiding efficiently the 

improvement of the psychodynamic interactive relations developed at language 

interventions at the general elementary school.   

 

Key words: Dyslexia-Language Skills, Reading Capacity-New technologies, 

Psychodynamic interactive relations, Diction-Phonological Awareness 
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Astratto 

Lo scopo di questa ricerca è l’ insegnamento delle psicodinamica e interattive 

relazioni in una studentessa con difficoltà specifiche di apprendimento  supportata 

dalle nuove tecnologie. La ricerca viene condotta sul settore scientifico dell 

speciale educazione e insegnamento con l’ applicazione di un Programma di Studi 

di Educazione Speciale Mirato, Individuale e Strutturato (PSESMIS). La 

metodologia della ricerca è mista e viene composta da dati di  quantità  e qualità. 

Uno student con difficoltà specifiche di apprendimento-dislessia (femminile di 10 

anni) ha formato il nucleo del gruppo  mirino, ma anche adulti(insegnanti, 

genitori). I quail vengono a contatto con lui. La collezione di questi dati di qualita 

è fatta, attraverso la metodologia di osservazione (valutazione informale 

educativa, LCBC, interviste, protocolli sperimentali) dopo 140 ore di osservazione 

meticoloza. Più dettagliatamente, relativamente alle prestazioni linguistiche dell’ 

alunna ed alla possibile influenza delle psicodinamiche relazioni interattive con le 

nuove tecnologie. Nessunaevidenza è stata riuscita relativamente alla verifica della 

domanda da investigare, se le psicodinamiche relazioni interattive che si 

sviluppano con le differenziazioni didattiche speciali con le nuove tecnologie 

influiscono il programma delle lezioni scolastico settimanale alla classe generale e 

alla classe di inserimento della scuola elementare generale. La risposta della terza 

domanda è intera con le nuove tecnologie in combinazioneall’ applicazione del 

MISIP-BES di portare il massimo, sostenendo efficacemente il miglioramento 

delle psicodinamiche relazioni interattivi che si sviluppano agli interventi 

linguistici alla scuola elementare generale. 

 

Parole chiavi : Dislessia – Abilità Linguistiche, Abilità di Lettura – Nuove 

Tecnologie, Interattive Relazioni Psicodinamiche, Ortografia –Aggiornamento 

Fonologico. 
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Πξόινγνο 

 
   Ζ ιεηαπηοπζαηή δζπθςιαηζηή ενβαζία ηαζ δ επζθμβή ημο ζοβηεηνζιέκμο εέιαημξ 

δεκ έβζκακ ηοπαία. Σμ ηίκδηνυ ιμο δεκ ήηακ άθθμ απυ ηδκ επζδίςλδ ηδξ πθήνμοξ 

ελεζδίηεοζδξ ζημκ ημιέα πμο ιε εκδζαθένεζ κα ενβαζηχ, αμδεχκηαξ ιε ηζξ βκχζεζξ 

ιμο ηα παζδζά πμο έπμοκ ακάβηδ ηαζ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ. Ζ πναηηζηή άζηδζδ 

απμηέθεζε ηδκ ηζκδηήνζμ δφκαιδ κα πναβιαημπμζήζς ιζα ζεζνά απυ ενβαζίεξ βζα ηζξ 

μπμίεξ δεκ είπα ηαιία ελεζδίηεοζδ. Ζ ειπθμηή ζηδ δζαδζηαζία, πανυηζ δφζημθδ ηαζ 

απαζηδηζηή, ιμο έδςζε ηδ δοκαηυηδηα κα εζζαπεχ ζημκ ηυζιμ ηδξ εζδζηήξ αβςβήξ ηαζ 

κα ένες ακηζιέηςπδ ιε ηδκ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ ηςκ ηιδιάηςκ 

έκηαλδξ.  

  Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηδκ ηαεδβήηνζά ιμο, ηονία Γνμζζκμφ, βζα υθεξ ηζξ 

βκχζεζξ ηαζ ηδκ αιένζζηδ οπμζηήνζλδ πμο ιμο πνμζέθενε, ηαεχξ ήηακ πάκημηε 

δζαεέζζιδ κα θφζεζ μπμζαδήπμηε απμνία ή αιθζαμθία είπα. Δπίζδξ εα ήεεθα κα 

εοπανζζηήζς ηαζ ηδκ επζαθέπμοζα ηαεδβήηνζα ηδξ δζπθςιαηζηήξ ιμο ενβαζίαξ, 

ηονία Ξέζηενκμο, δ μπμία ήηακ πμθφ πνμζζηή ηαζ θζθζηή, πνμζθένμκηάξ ιμο ηάεε 

αμήεεζα ηαζ ηαηεοεφκμκηάξ ιε βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ιζαξ άνηζα δμιδιέκδξ ενβαζίαξ. 

   Σέθμξ εα ήεεθα κα αθζενχζς αοηή ηδκ ενβαζία ζημοξ πζμ πμθφηζιμοξ ακενχπμοξ 

ζηδ γςή ιμο, ζηδκ μζημβέκεζά ιμο, ζημοξ βμκείξ ιμο ηαζ ζηα αδένθζα ιμο, πμο είκαζ 

πάκηα δίπθα ιμο ηαζ ιε ζηδνίγμοκ δζανηχξ, ζηα εφημθα ηαζ ζηα δφζημθα.  
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Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε 

 

1. Δηζαγσγή 

   Ζ πανμφζα ενβαζία απμζημπεί κα εέζεζ ηζξ αάζεζξ πνμξ ηδ δζενεφκδζδ ημο 

πνμαθήιαημξ ηςκ ροπμδοκαιζηχκ αθθδθεπζδναζηζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ηδξ 

ακαγήηδζδξ ηαηάθθδθςκ ηαζ εζδζηχκ δζδαηηζηχκ δζαθμνμπμζήζεςκ βζα ηδκ 

οπμζηήνζλδ ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ. Ζ ένεοκα αθμνά 

ιεθέηδ πενίπηςζδξ ιαεήηνζαξ ηδξ ηεηάνηδξ δδιμηζημφ, δθζηίαξ 10 εηχκ, ιε ΔΜΓ-

δοζθελία. 

   Οζ ΔΜΓ είκαζ έκαξ ημιέαξ πμο έπεζ απαζπμθήζεζ ανηεηά ημοξ ενεοκδηέξ, 

βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ εοηνζκχξ δ πμθοπθδεήξ αζαθζμβναθία. Πμθθέξ δεηαεηίεξ 

μζ ενεοκδηέξ, ακελανηήηςξ ενεοκδηζημφ οπυααενμο, παζπίγμοκ κα ηαηαθήλμοκ ζε 

έκα πανειααηζηυ πνυβναιια ή ιέεμδμ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ αηαδδιασημφ 

παναηηήνα δοζημθζχκ. Οζ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ ηαθφπημοκ έκα εονφ θάζια 

ακεπανηεζχκ ιε ημ ιαεδηζηυ πθδεοζιυ ιε ΜΓ κα πανμοζζάγεζ δζαθμνέξ ζημ 

ααειυ ηαζ ηδκ έκηαζδ εηδήθςζήξ ημοξ. Άθθμηε μζ ημιείξ ηςκ βθςζζζηχκ 

δελζμηήηςκ αθθδθμελανηχκηαζ ηαζ άθθμηε απμηεθμφκ λεπςνζζηυ ακηζηείιεκμ 

ιεθέηδξ. Ζ ένεοκα έπεζ οπμδείλεζ ημ ζοβηεναζιυ ηςκ δελζμηήηςκ ηαζ ηδκ 

αθθδθελάνηδζδ ημο εκυξ απυ ημκ άθθμ ιε ειθακή ηα ζδιάδζα επίδναζδξ ηαζ 

επδνεαζιμφ. Χζηυζμ ημ ηαίνζμ ενχηδια ζπεηίγεηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία πμο εα 

ηνζεεί πενζζζυηενμ επςθεθήξ ηαζ επζζθαθήξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ιαεδζζαηή 

ελέθζλδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ιαεδηχκ. 

   ε αοηυ ημ ιμηίαμ ηζκήεδηε ηαζ δ εκ θυβς ένεοκα, ελεθζζζυιεκδ ςζηυζμ, 

ακαθμνζηά ιε πνμβεκέζηενεξ ιεθέηεξ, εζηζάγμκηαξ ζηδ πνήζδ ηςκ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ. Ζ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ, ακαθμνζηά ιε ηδκ ζζπφμοζα 

εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα, είκαζ ελαζνεηζηά πενζμνζζιέκδ. Ζ ακφπανηηδ 

οθζημηεπκζηή οπμδμπή ηςκ ζπμθείςκ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηαζ δ ιμκυημκδ 

παναδμζζαηή δζδαηηζηή ενβαζία ηςκ δαζηάθςκ δζαζςκίγεζ ημ εβηαεζδνοιέκμ 

ζηδκζηυ, ημ μπμίμ είκαζ ηαζνυξ κα πνμζανιμζηεί ζηζξ επζηαβέξ ηδξ ζφβπνμκδξ 

ημζκςκίαξ ηαζ κα ιεηαηζκδεεί ζε έκα δζαθμνεηζηυ ιμκηέθμ ιάεδζδξ. 

Μειμκςιέκμξ ανζειυξ θζθυδμλςκ ενεοκδηχκ ηαζ δαζηάθςκ δζεκενβεί ιεθέηεξ 

πανέπμκηαξ έκα δζαθμνεηζηυ ιμκηέθμ πανειααηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζημοξ ιαεδηέξ 

ιε ΔΜΓ ιε ηα απμηεθέζιαηα κα πνμμζςκίγμοκ ιζα κέα εηπαζδεοηζηή 
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πναβιαηζηυηδηα ιε ηδκ επίηεολδ υθςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηυπςκ ιαεδηχκ, 

δαζηάθςκ, βμκέςκ.  

   Θα ηαείζηαημ δοκαηυ ηα εθθείιιαηα ηδξ ιαεήηνζαξ ζηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ 

κα οπμζηδνζπεμφκ απμηεθεζιαηζηά ιε ηδκ ειπθμηή ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ; Καζ 

επζπθέμκ ηα υπμζα εονήιαηα, εεηζηά ή ανκδηζηά, εα ήηακ δοκαηυ κα 

ζοβηαηαθεπημφκ ζηδ θίζηα ηαζ κα είκαζ αλζυπζζηα; Απακηήζεζξ ζε αοηά ηα ηαίνζα 

ενςηήιαηα επζπεζνεί κα δχζεζ δ ένεοκα, δ μπμία έιεζκε πζζηή ζηδ πνήζδ εκυξ 

δμιδιέκμο πανειααηζημφ πνμβνάιιαημξ, αημθμοεχκηαξ υθμοξ ημοξ ηακυκεξ πμο 

ημ δζέπμοκ, ιε ζημπμπνμζήθςζδ ζηζξ δοζημθίεξ ηαζ ακάβηεξ ηδξ ιαεήηνζαξ, 

δδιζμονβχκηαξ έκα ηαε' υθα οπμζηδνζηηζηυ πενζαάθθμκ ιάεδζδξ ιε ηδ πνήζδ 

πμζηίθςκ δζαθμνμπμζδιέκςκ δζδαηηζηχκ ιεευδςκ ηαζ ιέζςκ, πνμπςνχκηαξ έκα 

αήια παναπένα. Σμ ελεθζηηζηυ αοηυ αήια αθμνά ηδκ οζμεέηδζδ ιζαξ κέαξ 

ιεευδμο, ιε ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία κα οθίζηαηαζ ιέζς ηδξ πνήζδξ ημο 

οπμθμβζζηή εέθμκηαξ κα αάθεζ έκα αηυιδ θζεανάηζ ζηδκ ηαζκμηυια ενεοκδηζηή 

δζαδζηαζία πμο δεκ έπεζ αηυιδ ηαηαηηήζεζ ηδ εέζδ πμο ηδξ αλίγεζ ζημ αάενμ ηδξ 

δζεεκμφξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ.        

 

2. Θεσξεηηθή ζεκειίσζε 

 

2.1 Φπρνδπλακηθέο Αιιειεπηδξαζηηθέο ρέζεηο 

   Ζ ροπμδοκαιζηή εεςνία ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ ροπμπαζδαβςβζηή 

εκζηενκίγμκηαζ, ςξ δεδμιέκμ, υηζ δ ακάπηολδ ηαζ πνμζανιμβή ημο παζδζμφ 

επδνεάγεηαζ απυ εκδμβεκείξ ηαζ ελςβεκείξ πανάβμκηεξ. ημοξ πνχημοξ, πμο 

αθμνμφκ ηζξ κμδηζηέξ ζηακυηδηεξ, δελζυηδηεξ ηαζ ηίκδηνα ημο παζδζμφ, δ 

πανέιααζδ είκαζ εθάπζζηδ. Γε ζοιααίκεζ υιςξ ημ ίδζμ ηαζ ιε ημοξ δεφηενμοξ πμο 

εζηζάγμοκ ζηδκ μζημβέκεζα, ημ ζπμθείμ, ηδκ ημζκςκία. Όηακ αοημί μζ ιδπακζζιμί 

θεζημονβμφκ ζςζηά, αζημφκ εεηζηή επζννμή ηαζ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ ιε ημ ιαεδηή 

είκαζ ηαθέξ, δ ελέθζλδ ηαζ πνμζανιμβή ηαζ ζηα ηνία αοηά πενζαάθθμκηα είκαζ 

μιαθή.  

   Μεηαλφ αοηχκ, ςζηυζμ, επίδναζδ αζηεί ηαζ μ ζφβπνμκμξ ηνυπμξ γςήξ ιε ηα 

πμζηίθα επζζηδιμκζηά επζηεφβιαηα, ηα υπμζα πενζζζυηενμ δοζημθεφμοκ πανά 

δζεοημθφκμοκ ηδ γςή ιαξ. Ο εεζιυξ ηδξ μζημβέκεζαξ θεείνεηαζ ηαζ απαλζχκεηαζ, 

εκχ ακαθμνζηά ιε ηδκ εηπαίδεοζδ μζ πνμζανιμβέξ ημο ζοζηήιαημξ ζηζξ επζηαβέξ 
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ημο ζφβπνμκμο ηνυπμο γςήξ ηαζ ηδξ ακάβηδξ ζηεθέπςζδξ ηδξ ημζκςκίαξ ιε άνηζα 

εηπαζδεοιέκμ ακενχπζκμ δοκαιζηυ, επέααθθε νζγμζπαζηζηέξ αθθαβέξ ιε 

οπμαάειζζδ ηςκ ακενχπζκςκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ακάδεζλδ ηδξ δζανημφξ 

ζοζζχνεοζδξ βκχζεςκ. Ζ ιμκαδζηή ιέεμδμξ ελοβίακζδξ ηςκ ροπμδοκαιζηχκ 

αθθδθεπζδναζηζηχκ ζπέζεςκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ επζζηνμθή ζηζξ δεζηέξ ηαζ 

ημζκςκζηέξ αλίεξ ημο πανεθευκημξ, ηδκ επζιυνθςζδ ηςκ βμκέςκ ηαζ ηδ ζηνμθή 

ημο ζπμθείμο ζημ ακενςπμηεκηνζηυ ιμκηέθμ πανέπμκηαξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ 

επζαίςζδξ αθθά ηαζ ημζκςκζηέξ. 

   Σα υζα ακαθένεδηακ αζημφκ ιεβαθφηενδ επίδναζδ ζημοξ ιαεδηέξ ιε ΔΔΑ, 

ζηδκ ακάπηολδ ηςκ μπμίςκ μζ ροπμδοκαιζηέξ αθθδθεπζδναζηζηέξ ζπέζεζξ ιε ηδκ 

μζημβέκεζα, ημ ζπμθείμ ηαζ ηδκ ημζκςκία ζοιαάθθμοκ ζημκ οπένηαημ ααειυ. Ζ 

αδοκαιία δζαιυνθςζδξ παναηηήνα ηαζ πνμζςπζηυηδηαξ επζηάζζεζ ηδκ ακάβηδ 

δμιδιέκςκ δζδαηηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ζηναηδβζηχκ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή 

ημοξ εηπαίδεοζδ. Κάεε είδμοξ πανέιααζδ μθείθεζ κα οπυηεζκηαζ ζημοξ μνζζιμφξ 

ημο παζδαβςβζημφ ιμκηέθμο, υπςξ δζαηοπχεδηε απυ ημοξ κεμζοιπενζθμνζζηέξ, 

ηαζ ηδκ αθθδθελάνηδζδ αημιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ 

παναβυκηςκ. Ζ ζοιπενζθμνζζηζηή πνμζέββζζδ, πμο οθίζηαηαζ ιέζα απυ ηδκ 

άιεζδ δζδαζηαθία, απυ ιυκδ ηδξ είκαζ αηεθήξ, δεδμιέκμο ημο παναβηςκζζιμφ ηδξ 

βκςζηζηήξ πνμζέββζζδξ ηαζ ηδξ ζοιπενίθδρδξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ εημζιυηδηαξ ηαζ 

ηδξ ακάπηολδξ δελζμηήηςκ δυιδζδξ ηδξ βκχζδξ. οκεπχξ δ εηπαζδεοηζηή 

πανέιααζδ βζα κα είκαζ επζηοπήξ μθείθεζ κα ελεηάγεζ αθεκυξ ηδ εέζδ ημο παζδζμφ 

ζηδκ μζημβέκεζα, ημ ζπμθείμ, ηδκ ημζκςκία ζοκδοαζηζηά ιε ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ 

ηαζ αθεηένμο ηα αημιζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ ειπεζνίεξ πμο έπεζ απμημιίζεζ 

απυ πανεθεμκηζηέξ αζςιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ (Υνδζηάηδξ, 2014; Μανηάηδξ, 

2001).  

   Ζ μζημβέκεζα, ιε ηζξ οθζζηάιεκεξ εκδμμζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ, απμηεθεί ημκ 

πνχημ ηαζ πζμ ηαεμνζζηζηυ ηνίημ ζηδκ αθοζίδα ακάπηολδξ ηαζ δζαιυνθςζδξ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ημο ιαεδηή ιε ΔΔΑ. Ζ ζπέζδ αοηή λεηζκά ήδδ απυ ηδκ 

εκδμιήηνζα γςή ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιδηέναξ-ειανφμο ηαζ παηένα-ειανφμο ιε 

ημ άββζβια ζηδκ ημζθζά. Σμ έιανομ αθθδθεπζδνά ελίζμο ιε ημ πενζαάθθμκ ιέζς 

ηςκ πέκηε αζζεήζεςκ. Με ηδ βέκκδζδ δ αθθδθεπίδναζδ, ζςιαηζηή, μζθνδηζηή 

ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή, παίνκεζ άθθεξ δζαζηάζεζξ (οκμδζκμφ, 2014). Σμκ αιέζςξ 

επυιεκμ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ακαθαιαάκεζ ημ ζπμθείμ. Σμ παζδί δεκ ανηείηαζ 

απμηθεζζηζηά ζημ νυθμ ημο ιαεδηή αθθά ημο ιέθμοξ ηδξ μιάδαξ, εκχ ελεηάγεηαζ 
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δ ζηακυηδηα πνμζανιμβήξ ζημ πενζαάθθμκ ημο ζπμθείμο, ηδξ ιάεδζδξ αθθά ηαζ 

ηςκ οπμζηδνζηηζηχκ πανειαάζεςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ακαβηχκ ημο 

ιαεδηή. Οοζζαζηζηυξ είκαζ μ νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ μ μπμίμξ μθείθεζ κα είκαζ 

ακηάλζμξ ηςκ απαζηήζεςκ ιζαξ ηέημζαξ δζδαηηζηήξ ενβαζίαξ. Πθδκ ηδξ 

ελεζδίηεοζδξ ηαίνζα είκαζ δ αθθδθεπίδναζδ δαζηάθμο-βμκέςκ δ μπμία 

επζαάθθεηαζ κα επζδζχηεηαζ ηαζ μζ δφμ πθεονέξ κα ενβάγμκηαζ απυ ημζκμφ. 

  Σεθεοηαίμξ ηνίημξ ηδξ αθοζίδαξ είκαζ ηαζ δ ημζκςκία ζηδκ μπμία ζοιαζχκεζ μ 

ιαεδηήξ. Ζ αθθμίςζδ ηδξ δμιήξ ηαζ δ εβηαείδνοζδ ηδξ πμθοπμθζηζζιζηυηδηαξ 

έπμοκ πνμηαθέζεζ ηνζβιμφξ επδνεάγμκηαξ ηζξ ροπμδοκαιζηέξ αθθδθεπζδναζηζηέξ 

ζπέζεζξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα παζδζά ιε ΔΔΑ είηε επζδζχημοκ ηδκ ζζυηζιδ 

ιεηαπείνζζδ είηε απμδέπμκηαζ ηδκ ηαιπέθα πμο επζπεζνμφκ κα ημοξ απμδχζμοκ ιε 

απμηέθεζια δ ζζμννμπία ιε ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ  κα δζαηανάζζεηαζ 

(Υνδζηάηδξ, 2014; Γνμζζκμφ, 2014).    

  

2.2 Οξηζκόο Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ 

  Απυ ημ 1800, πμο λεηίκδζε δ ένεοκα, ιέπνζ ηαζ ζήιενα πθδεχνα μνζζιχκ 

ηαηαηθφγμοκ ηδκ επίζδιδ, δζεεκή ηαζ εθθδκζηή, αζαθζμβναθία.  Ο Orton, μ πνχημξ 

εη ηςκ ενεοκδηχκ, πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ "εθάπζζηδ εβηεθαθζηή δοζθεζημονβία", 

εκχ μ υνμξ "Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ" εζζήπεδ βζα πνχηδ θμνά ημ 1962 απυ ημκ 

Kirk επζζδιαίκμκηαξ ηζξ δοζημθίεξ ζηζξ ιαεδζζαηέξ δελζυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ, 

πνμζιεηνχκηαξ ηδ ζοιαμθή ηαζ ημο ροπμθμβζημφ πανάβμκηα (Υνδζηάηδξ, 2006, 

ζ. 260). Απυ ημ 1981 ηαζ έηημηε μ μνζζιυξ ακαεεςνήεδηε ηάιπμζεξ θμνέξ, ζημ 

αςιυ ηδξ ένεοκαξ ιε πμζηίθεξ θεζημονβζηέξ, ζαηνζηέξ, ροπμθμβζηέξ ηαζ 

εηπαζδεοηζηέξ ακαθμνέξ. Χζηυζμ ημ 1989 πανμοζζάγεηαζ κέμξ ακαεεςνδιέκμξ 

μνζζιυξ ζημκ μπμίμ ζδιεζχκμκηαζ ηα αηυθμοεα: "Οζ ΜΓ είκαζ έκαξ βεκζηυξ υνμξ 

πμο ακαθένεηαζ ζε ιζα εηενμβεκή μιάδα δζαηαναπχκ μζ μπμίεξ εηδδθχκμκηαζ ιε 

ζδιακηζηέξ δοζημθίεξ ζηδκ εηιάεδζδ ηαζ πνήζδ ημο πνμζθδπηζημφ θυβμο, ηδξ 

βναθήξ, ημο ζοθθμβζζιμφ ή ηςκ ιαεδιαηζηχκ ζηακμηήηςκ. Οζ δζαηαναπέξ αοηέξ 

είκαζ εββεκείξ ηαζ οπμηίεεηαζ υηζ μθείθμκηαζ ζε δοζθεζημονβία ημο ηεκηνζημφ 

κεονζημφ ζοζηήιαημξ. Μπμνεί κα ζοιααίκμοκ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ. 

Μπμνεί επίζδξ κα ζοκοπάνπμοκ ιε πνμαθήιαηα ζηδ ζοιπενζθμνά 

αοημννφειζζδξ, ημζκςκζηήξ ακηίθδρδξ ηαζ ημζκςκζηήξ αθθδθεπίδναζδξ, υιςξ 

απυ ιυκα ημοξ αοηά ηα παναηηδνζζηζηά δε ζοκζζημφκ ΜΓ. Πανυηζ ιπμνεί κα 

ειθακίγμκηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθμο ηφπμο ακεπάνηεζεξ, ή ιε ελςηενζηέξ 
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επζδνάζεζξ, εκημφημζξ δεκ είκαζ απμηέθεζια αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ ή 

επζδνάζεςκ" (Γνάημξ, 2011, ζ. 65; Πακηεθζάδμο, 2000, ζζ. 8-25).  

   ε εβπχνζμ επίπεδμ ημ 1996 δ μιάδα ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο ακέθενε 

υηζ "Οζ ΜΓ ζηδ βθχζζα ηαζ ζηα ιαεδιαηζηά ζε παζδζά πμο δεκ έπμοκ πνυαθδια 

κμδηζηήξ οζηένδζδξ, μθείθμκηαζ ζε αηεθείξ ακηζθδπηζηέξ θεζημονβίεξ ημο 

εβηεθάθμο, μζ μπμίεξ επδνεάγμοκ ηδκ ηςδζημπμίδζδ ηαζ απμηςδζημπμίδζδ ηςκ 

ενεεζζιάηςκ ηαζ πανμοζζάγμκηαζ ςξ δζαηαναπέξ ηδξ ζηέρδξ, ημο πνμθμνζημφ 

θυβμο, ηδξ ακάβκςζδξ, ηδξ βναθήξ, ηδξ μνεμβναθίαξ, ηδξ ηαηακυδζδξ εκυξ 

ηεζιέκμο ηαζ ηδξ ανζειδηζηήξ ζηέρδξ. ηδκ εθθδκζηή αζαθζμβναθία απακηχκηαζ 

ιε ημοξ υνμοξ δοζθελία, δοζμνεμβναθία, δοζακαβκςζία, δοζανζειζζία" 

(Γνμζζκμφ, 2013; Υνδζηάηδξ, 2006, ζ. 261).  

   Αθθαβέξ επήθεακ απυ ημ 2010 ηαζ έπεζηα απυ ημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ 

Τβείαξ ηαζ ημ DSM-V ακαθμνζηά ιε ημοξ μνζζιμφξ ηςκ ΔΜΓ. Ο πνχημξ ηάκεζ 

θυβμ βζα εζδζηέξ ακαπηολζαηέξ δζαηαναπέξ ηςκ ζπμθζηχκ ζηακμηήηςκ εζηζάγμκηαξ 

ζηζξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ ιαεδηέξ ζε δελζυηδηεξ πνμθμνζημφ ηαζ 

βναπημφ θυβμο, υπςξ ακάβκςζδ, ζοθθααζζιυ, μνεμβναθία, ηαεχξ ηαζ 

ιαεδιαηζηχκ, οπμβναιιίγμκηαξ υηζ μζ ιεζςιέκεξ επζδυζεζξ δεκ μθείθμκηαζ ζε 

κμδηζηή οζηένδζδ, επίηηδημ ηναοιαηζζιυ ή ακεπανηή εηπαίδεοζδ (WHO, 2015). 

Ζ πνμζέββζζδ ημο δζαβκςζηζημφ εβπεζνζδίμο DSM-V, ακαθμνζηά ιε ηζξ 

δζαηαναπέξ ζηδ ιάεδζδ, ηνμπμπμζείηαζ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ δζεφνοκζδξ ηςκ 

ηαηδβμνζχκ βζα ηδκ οζμεέηδζδ ιζαξ πενζζζυηενμ ακηζηεζιεκζηήξ εζηυκαξ. Οζ ΔΜΓ 

ελεηάγμκηαζ ζηδκ μθυηδηά ημοξ πενζθαιαάκμκηαξ εθθείιιαηα πμο έπμοκ άιεζμ 

ακηίηηοπμ ζηζξ αηαδδιασηέξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ. φιθςκα ιε ημ εβπεζνίδζμ ηα 

ηνζηήνζα πθέμκ πενζβνάθμοκ αδοκαιίεξ ζε βεκζηέξ  αηαδδιασηέξ δελζυηδηεξ 

πανέπμκηαξ θεπημιενείξ πνμζδζμνζζιμφξ βζα ηζξ πενζμπέξ ηδξ ακάβκςζδξ, ηςκ 

ιαεδιαηζηχκ ηαζ ηδξ βναπηήξ έηθναζδξ. Ζ πμθζηζηή αοηή ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε 

ημοξ ιέπνζ πνυηζκμξ ζζπφμκηεξ υνμοξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ εβπεζνζδίςκ ζηα μπμία δ 

αλζμθυβδζδ ηςκ ΔΜΓ επενπυηακ απυ ζοβηεηνζιέκεξ εθθείρεζξ ζηζξ ακςηένς 

ηνεζξ δελζυηδηεξ. Σμ ζημζπείμ πμο παναιέκεζ αιεηάαθδημ αθμνά ηζξ ιεζςιέκμο 

επζπέδμο αηαδδιασηέξ επζδυζεζξ, πμο δε ζοκάδμοκ ιε ηδκ δθζηία ηαζ κμδηζηυ 

επίπεδμ ημο αηυιμο, βζα ηζξ μπμίεξ υιςξ δεκ εοεφκμκηαζ μζ ακαπηολζαηέξ, 

κεονμθμβζηέξ, αζζεδηδνζαηέξ ή ηζκδηζηέξ δζαηαναπέξ (DSM-V, 2014).    
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2.2.1 Γπζιεμία 

  Ο υνμξ πμο βζα πνχηδ θμνά πνδζζιμπμζήεδηε ημ 1887 απμηεθεί "ιήθμκ ηδξ 

ένζδμξ" βζα ημοξ ενεοκδηέξ ιε ημ δζπθυ κυδιά ημο. Δηοιμθμβζηά δ θέλδ είκαζ 

ζφκεεηδ, απμηεθμφιεκδ απυ δφμ ιένδ, είηε ημ ιυνζμ δοζ- ηαζ ημ νήια θέβς, ημ 

κυδια ηδξ μπμίαξ ζπεηίγεηαζ ιε δοζημθίεξ ζηδκ ακάβκςζδ, είηε ηα ζφκεεηα ιένδ 

δοζ + θέλζξ πμο ζδιαημδμημφκ δοζημθία ζηδκ ακαβκχνζζδ θέλεςκ (ηαζζκυξ, 

2003, ζ. 39; Σακυξ, 2012, ζ. 13).  

   Σζξ δεηαεηίεξ '70 ηαζ '80, ημ επίηεκηνμ ηςκ ενεοκχκ απμηεθμφζακ δ ακάβκςζδ, 

δ βναθή ηαζ δ μνεμβναθία ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδ θςκμθμβζηή εκδιενυηδηα 

(Καθμιμίνδξ, 2007, ζ. 19; Σακυξ, 2012, ζ. 13; Υνδζηάηδξ, 2006, ζ. 261). Με 

βκχιμκα ημ δεδμιέκμ αοηυ μ υνμξ "δοζθελία" βζα ανπή ελζζχκεηαζ ιε αοηυκ ηςκ 

"ιαεδζζαηχκ δοζημθζχκ" ηαζ έπεζηα μζ δφμ έκκμζεξ ηαοηίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ή ιε 

ημκ υνμ "ζμαανή ακαβκςζηζηή δοζημθία" (ηαζζκυξ, 2003, ζ. 41). Άββθμζ ηαζ 

Αιενζηακμί ενεοκδηέξ ακαγδηχκηαξ ηδκ μνμθμβία πμο εα απέδζδε ιε ημκ πζμ 

επελδβδιαηζηυ ηνυπμ ηζξ ακςηένς έκκμζεξ πνυηεζκακ ημκ υνμ ΔΜΓ ηαζ εζδζηέξ 

ιαεδζζαηέξ αδοκαιίεξ ακηίζημζπα (Σακυξ, 2012, ζζ. 13-14). Χζηυζμ μ ανζειυξ 

ηςκ ενεοκχκ δεκ έπαρε κα δζμβηχκεηαζ ιε ημοξ ζεφκμκηεξ κα ενβάγμκηαζ βζα ηδ 

δζαθεφηακζδ ημο μνζζιμφ. Άθθμηε ηδκ οπμδεζηκφμοκ ςξ ηαηδβμνία ηςκ ΜΓ, 

άθθμηε ηδκ μνζμεεημφκ ςξ αοηυκμιμ πεδίμ ένεοκαξ ηαζ άθθμηε απμθεφβμοκ πάζδξ 

θφζεςξ δζαπςνζζιυ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα δ ένεοκα εκζηενκίγεηαζ ηζξ εέζεζξ αοηέξ, 

ιε απμηέθεζια δ δοζθελία κα ειθακίγεηαζ ιε ημκ υνμ ΔΜΓ ιε εζδμπμζυ δζαθμνά 

ηδ πνμζέββζζή ηδξ ζηδκ ακάβκςζδ ηαζ ηδ βναθή (Γνμζζκμφ, 2013; Παθαζμθυβμο, 

2004; Πυνπμδαξ, 2002, ζ. 455). Δπζπνυζεεηα ημκίγεηαζ υηζ ημ επίεεημ "Δζδζηέξ" 

οπμδδθχκεζ ημοξ ιαεδηέξ ιε δοζθελία δζαθμνμπμζχκηαξ ηζξ ΜΓ, οπμκμχκηαξ υηζ 

πμζηίθεξ ηαηδβμνίεξ ιαεδηχκ ιε ΔΔΑ ακηζιεηςπίγμοκ ΜΓ  (Σακυξ, 2012, ζζ. 13-

15). 

   Σζ πναβιαηζηά υιςξ ζζπφεζ; Οζ ενεοκδηέξ πμο είκαζ οπένιαπμζ ηδξ άπμρδξ βζα 

ηδκ ακακηζζημζπία ιεηαλφ κμδηζηήξ ζηακυηδηαξ, ηαζ ζπμθζηήξ επίδμζδξ, πανά ηζξ 

επανηείξ ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ εοηαζνίεξ, ηαηάζηαζδ πμο οθίζηαηαζ ηαζ ζηζξ 

ΜΓ, εηθνάγμοκ εη δζαιέηνμο ακηίεεηεξ εέζεζξ πμο έπμοκ ζακ απμηέθεζια ηδκ 

αδοκαιία ζφβηθζζδξ απυρεςκ ζε έκακ μνζζιυ ή αηυιδ ζηδ δζεοηνίκδζδ ηδξ 

εεςνίαξ πμο πθακάηαζ βζα ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ηζξ ΜΓ (Γνμζζκμφ, 2013; Πυνπμδαξ, 

2002, ζζ. 455-457; ηαζζκυξ, 2003, ζ. 41). ηζξ εέζεζξ αοηέξ ένπεηαζ κα πνμζηεεεί 

ηαζ δ επενπυιεκδ απμπμίδζδ ημο υνμο, δεδμιέκδξ ηδξ ιδ πνδζζιυηδηάξ ημο ςξ 
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υκμια δζαηαναπήξ ή δζαβκςζηζημφ ηνζηδνίμο. Ακη' αοημφ επζδζχηεηαζ 

ζοιπενίθδρδ ηδξ δοζθελίαξ ζημ πενζβναθζηυ ηείιεκμ ηςκ ΔΜΓ, υπςξ πνμηείκεηαζ 

απυ ηδ κεονμακαπηολζμθμβζηή μιάδα ενβαζίαξ  ημο DSM-V (DSM-V, 2014). 

 

2.3 Αηηηνινγία  

  Σα αίηζα ειθάκζζδξ ΔΜΓ-δοζθελίαξ ηοβπάκμοκ ηδξ ίδζαξ ακηζιεηχπζζδξ ιε ημοξ 

μνζζιμφξ. Πθδεχνα ενεοκδηχκ, πμζηζθία αζηζμθμβζηχκ παναβυκηςκ, δοζηοπχξ 

υιςξ δεκ έπμοκ δζεοηνζκζζηεί μζ πανάβμκηεξ εηείκμζ πμο εεςνμφκηαζ οπεφεοκμζ 

βζα ιζα ηαηάζηαζδ πμο παναηδνείηαζ ζημ 5% πενίπμο ημο εθθδκζημφ ιαεδηζημφ 

πθδεοζιμφ (Υνδζηάηδξ, 2006, ζ. 261).  

   Κονίανπδ άπμρδ παθαζυηενςκ εηχκ οπμδεζηκφεζ ηδκ εβηεθαθζηή δοζθεζημονβία 

ςξ φρζζημ πανάβμκηα, εεςνία πμο έπεζ ηεεεί πνμξ επακαλζμθυβδζδ. Μμθμκυηζ, δ 

πενζμπή ημο εβηεθάθμο ζοκεπίγεζ κα πνμζεθηφεζ ημ ενεοκδηζηυ εκδζαθένμκ 

δεδμιέκμο υηζ ημ ζοκηνζπηζηυ πμζμζηυ, 80% ηςκ ΜΓ ηςκ ιαεδηχκ, ζπεηίγεηαζ ιε 

κεονμθμβζηέξ δοζθεζημονβίεξ, μζ ειπθεηυιεκμζ ημο πχνμο δεκ δίζηαζακ κα 

ηάκμοκ ημ επυιεκμ αήια (Γνμζζκμφ, 2013; Υνδζηάηδξ, 2006, ζζ. 260-261). 

Ονιχιεκμζ μζ ενεοκδηέξ απυ ηα απηά απμηεθέζιαηα ηαζ πεπεζζιέκμζ υηζ μζ αζηίεξ 

είκαζ πμθθέξ, έεεζακ πνμξ ελενεφκδζδ δζαθυνςκ εζδχκ πανάβμκηεξ, ημοξ μπμίμοξ 

ζοβηνυηδζακ ζε ηνεζξ ααζζημφξ άλμκεξ, ημ αζμθμβζηυ, ημ βκςζηζηυ ηαζ ημκ 

ημζκςκζημζοκαζζεδιαηζηυ (Μαηή-Εήζδ, 2011, ζ. 193; Πμθοπνυκδ, 2011, ζ. 129).  

   Πνχημ πεδίμ ένεοκαξ απμηέθεζακ μζ αζμθμβζημί ηαζ βεκεηζημί πανάβμκηεξ, ιε 

ηάεε πνμζπάεεζα βζα ζοζπεηζζιυ ιε ηδκ φπανλδ ΜΓ κα πέθηεζ ζημ ηεκυ 

(Υνδζηάηδξ, 2006, ζ. 266). ημ δεφηενμ ηαηά ζεζνά άλμκα, ημ βκςζηζηυ, 

ακηζζημζπμφκ ιζα ζεζνά παναβυκηςκ. Ακηζθδπηζημ-ηζκδηζημί πανάβμκηεξ ηαζ 

εθθείιιαηα ζηδκ μπηζηή θεζημονβία, είκαζ δφμ απυ ημοξ ημιείξ πμο πνμζέθηοζακ 

ημ εκδζαθένμκ. Σζξ δεηαεηίεξ '60 ηαζ '70 μζ ενεοκδηέξ είπακ εζηζάζεζ ζηδκ μπηζηή 

επελενβαζία, βζα κα ηαηαθήλμοκ ζημ ζοιπέναζια υηζ αοηέξ μζ δζαηοπχζεζξ είκαζ 

μοημπζηέξ ηαζ μοδειία ζπέζδ έπμοκ ιε ηζξ ΜΓ. Δπζζηυπδζδ ενεοκχκ ηςκ δφμ 

επυιεκςκ δεηαεηζχκ ζοκδβυνδζε ζηδκ πνμακαθενεείζα άπμρδ ιεηαεέημκηαξ ηζξ 

εοεφκεξ ζηα ηίκδηνα, ηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ ηαζ ηζξ ζηακυηδηεξ επίθοζδξ 

πνμαθδιάηςκ (Πακηεθζάδμο, 2000, ζζ. 19-20; Υνδζηάηδξ, 2006, ζζ. 265-266). 

   Έκαξ αηυιδ πζεακυξ αζηζμθμβζηυξ πανάβμκηαξ είκαζ ηαζ μζ δοζημθίεξ ικήιδξ. 

ημοξ ιαεδηέξ ιε ΜΓ ακηζηαημπηνίγμκηαζ μζ αδοκαιίεξ ζηδ αναπφπνμκδ, ηδ 
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ιαηνυπνμκδ, ηδ ικήιδ ενβαζίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ άιεζδ θεηηζηή ικήιδ ιε 

απμηέθεζια ηα παζδζά κα πανμοζζάγμκηαζ εθθεζιιαηζηά ζε δελζυηδηεξ ακάβκςζδξ 

ηαζ βναθήξ (Πμθοπνυκδ, 2011, ζζ. 138-139; Υνδζηάηδξ, 2006, ζζ. 265-267). 

Σεθεοηαίμξ ηνμπυξ ηδξ αιάλδξ δ εθθεζιιαηζηή πνμζμπή ηαζ οπενηζκδηζηυηδηα, 

πανάβμκηαξ πμο ζοιπενζθήθεδηε ζηζξ δζαδζηαζίεξ αλζμθυβδζδξ, εκημφημζξ 

μοδειία αζηζμθμβζηή ζπέζδ δζαπζζηχεδηε ιεηαλφ αοηχκ (Υνδζηάηδξ, 2006, ζ. 

267). Σέθμξ, ζδζαίηενδ ικεία βίκεηαζ ηαζ  ζημκ ηεθεοηαίμ άλμκα ζημκ μπμίμ 

πνμζιεηνμφκηαζ μζ ηαηαζηάζεζξ πμο αζχκεζ ημ παζδί ζηδκ μζημβέκεζα, ημ ζπμθείμ, 

ηδ βεζημκζά, ςζηυζμ δεκ είκαζ ζηακέξ κα ζηαεμφκ ζημ φρμξ ηςκ πενζζηάζεςκ ηαζ 

κα επςιζζημφκ ημ αανφ θμνηίμ, ςξ αζηζμθμβζηυξ πανάβμκηαξ (Πμθοπνυκδ, 2011, 

ζζ. 129-140). 

   Καηαηθείδα υθςκ απμηεθεί ημ βεβμκυξ επζαμθήξ ζοκέπζζδξ ηδξ ένεοκαξ αθμφ μζ 

ιέπνζ ηχνα ιεθέηεξ ηαζ οπμεέζεζξ δεκ έπμοκ ηαημνεχζεζ κα μδδβήζμοκ ηδκ 

επζζηδιμκζηή, ενεοκδηζηή ηαζ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα ζημκ ή ζημοξ αζηζμθμβζημφξ 

πανάβμκηεξ πμο εοεφκμκηαζ βζα ηδκ φπανλδ ΜΓ ζε παζδζά ηαζ εκήθζηεξ (Γνάημξ, 

2011, ζζ. 266-268; Υνδζηάηδξ, 2006, ζ. 267). 

 

2.4 Υαξαθηεξηζηηθά 

   Γεδμιέκδξ ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ ηάεε ιαεδηήξ ειθακίγεζ δζαθμνεηζηά 

παναηηδνζζηζηά ή ζε πενίπηςζδ μιμζυηδηαξ δ δζαθμνά έβηεζηαζ ζηδκ έκηαζδ ηαζ 

ημ ααειυ (Πμθοπνυκδ, 2011, ζζ. 142-143; Μανηάηδξ, 2001). Αοηυξ είκαζ ηαζ μ 

θυβμξ βζα ημκ μπμίμ ηνίκεηαζ ζηυπζιδ δ δδιζμονβία ελαημιζηεοιέκςκ 

πνμβναιιάηςκ, εζδάθθςξ ηαιία ςθέθεζα δεκ οθίζηαηαζ απυ ηδκ πανειααηζηή 

δζαδζηαζία (Καπενχκδξ, 2008). Ζ ηαλζκυιδζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ 

εκανιμκίγεηαζ ιε ημοξ αζηζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ, ςζηυζμ είκαζ πνμζςνζκή ηαζ 

είκαζ ακαβηαίμ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ δ ιεθέηδ ζοκεπίγεηαζ. Σνεζξ είκαζ μζ ιεβάθεξ 

ηαηδβμνίεξ, ημ βκςζηζηυ επίπεδμ, μζ ημζκςκζηέξ δοζημθίεξ ηαζ μζ ακεπάνηεζεξ ζε 

αηαδδιασηυ επίπεδμ (Υνδζηάηδξ, 2006, ζζ. 267-270). Όπςξ πανμοζζάγεηαζ ηαζ 

απυ ημ πεζναιαηζηυ ακαθοηζηυ πνυβναιια βζα ηζξ ΔΜΓ-δοζθελία μζ ηαηδβμνίεξ 

ηιδιαημπμζμφκηαζ ςξ ελήξ: ακηζθδπηζηέξ θεζημονβίεξ, ικδιμκζηέξ θεζημονβίεξ, 

βναθζηυξ πχνμξ, ακαβκςζηζηή θεζημονβία, ΜΓ ζηα ιαεδιαηζηά, ζοιπενζθμνά-

ζοκαζζεδιαηζηή οπμζηήνζλδ (Μανηάηδξ, 2001). Ζ δζενεφκδζδ εζηζάγεζ ζηζξ 

αηαδδιασημφ επζπέδμο ακεπάνηεζεξ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ.  
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2.5 Αλεπάξθεηεο Αθαδεκατθνύ Δπηπέδνπ 

   Ζ ζοκάθεζα ιεηαλφ ηςκ ζηακμηήηςκ ακάβκςζδξ ηαζ βναθήξ ηαηαδεζηκφμοκ ηα 

επίπεδα ηαηάηηδζδξ ηςκ δελζμηήηςκ ηδξ βθχζζαξ. Οζ δφμ πανάβμκηεξ δεκ 

οθίζηακηαζ ιμκμιενχξ. Γοζημθίεξ ζε έκακ ημιέα δεκ αθήκμοκ ακεπδνέαζημοξ 

ημοξ οπυθμζπμοξ, βεβμκυξ πμο ακαηφπηεζ ςξ ζοκέπεζα ηδξ ζφκδεζδξ ιεηαλφ ηςκ. 

  Έκεενιμζ οπμζηδνζηηέξ ηςκ ακςηένς εεςνζχκ οπήνλακ μζ Berkeley et al. 

οπμαάθθμκηαξ ηα δζαπζζηεοηήνζά ημοξ ςξ πνμξ ηδ ζφκδεζδ πνμθμνζημφ ηαζ 

βναπημφ θυβμο ιε ηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ, ηάκμκηαξ ικεία ζημ νυθμ ηςκ 

ζημπεοιέκςκ πανειααηζηχκ δζαδζηαζζχκ βζα ημοξ ιαεδηέξ ιε ΜΓ, υπςξ αοηέξ 

πανέπμκηαζ ζηα ΣΔ απυ πθήνςξ ηαηανηζζιέκμοξ εηπαζδεοηζημφξ (Berkeley, 

2010). Ζ εεςνία πανμοζζάγεηαζ ειπενζζηαηςιέκα, αημθμφεςξ, ιε ζηυπμ ηδκ 

ακάδεζλδ ιζαξ μθμηθδνςιέκδξ εζηυκαξ. Ζ ηιδιαημπμίδζδ ηςκ δελζμηήηςκ, ηαζ δ 

ακάθοζδ ηαεεκυξ λεπςνζζηά, ζοκάδεζ ιε ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ΜΓ. 

   ε αοηυ ημ ζδιείμ δζεοηνζκίγεηαζ υηζ ελαζηίαξ ηςκ πενζμνζζιέκςκ εθθδκζηχκ 

ενεοκδηζηχκ ενβαζζχκ μπμζαδήπμηε απμηεθέζιαηα ζε άθθεξ βθχζζεξ δεκ 

απέπμοκ πμθφ απυ ηδκ οθζζηάιεκδ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα. Μυκδ πνμτπυεεζδ 

βζα ηδκ μνεή οθμπμίδζδ ηςκ πανειααηζηχκ ενβαζζχκ είκαζ δ πνμζανιμβή ζηα 

εβπχνζα δεδμιέκα (Πνςηυπαπαξ, 2007, ζ. 169). 

 

2.5.1 Αλαγλσζηηθή Λεηηνπξγία 

 

2.5.1.1 Αλάγλσζε 

   Σα εθθείιιαηα ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ακάβκςζδ ηδκ έπνζζακ ςξ ηδκ πνχηδ ιμνθή 

ΔΜΓ απμηεθχκηαξ ηδ αάζδ βζα ημκ ιεηέπεζηα εηηεηαιέκμ έθεβπμ, εβπχνζα αθθά 

ηαζ δζεεκχξ, πμο ζοκεπίγεηαζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα (ηαζζκυξ, 2003, ζ. 27). Με ηδκ 

είζμδυ ημοξ ζημ ζπμθείμ υθμζ μζ ιαεδηέξ ακελαζνέηςξ ηαθμφκηαζ ιέζα απυ 

εηπαίδεοζδ κα δζακφζμοκ μνζζιέκα απαναίηδηα αήιαηα χζηε κα ηα ηαηαθένμοκ 

επζηοπχξ ιε ηδκ ακαβκςζηζηή δζαδζηαζία.  Καηά βεκζηή μιμθμβία, ηα παζδζά ιε 

ΜΓ είκαζ εοθοή υκηα, ιε θοζζμθμβζηή ηαηάηηδζδ πνμθμνζημφ ηαζ βναπημφ 

θυβμο, πμο ηαηαβνάθμοκ ακεπάνηεζεξ ζε υθμ ημ ιαεδζζαηυ θάζια ηςκ 

βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ δζαηδνχκηαξ παιδθέξ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ (Υνδζηάηδξ, 

2006, ζζ. 259-261).  
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   Ζ ζηακυηδηα ηαζ εηιάεδζδ ηδξ ακάβκςζδξ είκαζ ιζα πμθοπαναβμκηζηή ηαζ 

άηνςξ απαζηδηζηή δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία μζ ιαεδηέξ, ζε ηθάζιαηα ημο 

δεοηενμθέπημο, απαζηείηαζ κα ζοθθεζημονβήζμοκ επζηοπχξ πμζηίθα βθςζζζηά 

ζοζηήιαηα (Araújo, 2013; Berkeley, 2010; Λεαακηή, 2007, ζ. 56; Πμθοπνυκδ, 

2011, ζ. 93; Snowling, 2012). ηδκ ακαβκςζηζηή δζαδζηαζία οπεζζένπεηαζ εηηυξ 

ηςκ άθθςκ ηαζ μ πανάβμκηαξ ηαηακυδζδξ ημο κμήιαημξ ηαζ απμηςδζημπμίδζδξ, 

δζενβαζίεξ ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηέπμοκ δελζυηδηεξ ακηζθδπηζηέξ, μνεμβναθίαξ, 

ζοθθααζζιμφ, θςκμθμβζηήξ απμηςδζημπμίδζδξ ηαεχξ ηαζ ζδιαζζμθμβζηέξ ηαζ 

ιμνθμζοκηαηηζηέξ δμιέξ ηδξ βθχζζαξ (Araújo, 2013; Πνςηυπαπαξ, 2007, ζ. 166; 

Snowling, 2012; Γνμζζκμφ, 2009; Καθμιμίνδξ, 2007, ζ. 27). ημ ίδζμ ιήημξ 

ηφιαημξ ηαζ δ ένεοκα ζε Έθθδκεξ ιαεδηέξ δθζηίαξ 7 ηαζ 8 εηχκ θακενχκμκηαξ 

δοζημθίεξ ζε πμζηίθμοξ ημιείξ ιε απμηέθεζια ηδκ πνμαθδιαηζηή ακαβκςζηζηή 

ζηακυηδηα πμο ζηζαβναθείηαζ ιέζα απυ ημκ οπένμβημ ανζειυ θαεχκ ηαζ ημ 

δζπθάζζμ πνυκμ ακάβκςζδξ (αηεθθανίμο, 2007, ζζ. 211-219). Οζ θηςπέξ 

ηαηαβεβναιιέκεξ επζδυζεζξ ζηδ θςκμθμβζηή επελενβαζία απμηεθμφκ εκδεπυιεκα 

ηαηά ιεβάθμ πμζμζηυ αζηία βζα ειθάκζζδ δοζθελίαξ, ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ζηδκ 

εθθδκζηή βθχζζα (Λεβάηδ, 2007, ζ. 279; Mesman, 2011). 

   ηδ δζαπίζηςζδ αοηή ηείκμοκ κα ηαηαθήβμοκ ανηεημί ιεθεηδηέξ ημο πεδίμο πμο 

ηνααά πάκς ημο υθα ηα θχηα, ςζηυζμ εφθμβα δζαπζζηχκεζ ηακείξ ημκ άννδηημ 

δεζιυ πμθθχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ πεδίςκ, ιε ημ ηαεέκα κα απμηεθεί ζοκέπεζα ημο 

άθθμο, αθθά υθα ιαγί κα ζοκεζζθένμοκ ζημ ημζκυ ηαθυ πμο δεκ είκαζ άθθμ απυ 

ηδκ ιαεδζζαηή ηαζ εηπαζδεοηζηή ελέθζλδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ΜΓ, ηυζμ ζε 

ακαβκςζηζηυ υζμ ηαζ ζε έκα βεκζηυηενμ εηπαζδεοηζηυ επίπεδμ. ημπεφμκηαξ ζηδκ 

ηαηακυδζδ ηςκ επζπέδςκ ζηακυηδηαξ ηδξ ακαβκςζηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηςκ ιαεδηχκ 

ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ αλζμθυβδζδ υθςκ ηςκ επζιένμοξ δελζμηήηςκ ιε ζημπυ ηδκ 

ελαηνίαςζδ ζοκάθεζαξ ιεηαλφ ηςκ (Πνςηυπαπαξ, 2007, ζζ. 164-165).  

 

2.5.1.2 Φσλνινγηθή Δλεκεξόηεηα     

   Οζ βθςζζζηέξ ηαζ θςκμθμβζηέξ δελζυηδηεξ ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηδκ 

εηπαζδεοηζηή ελέθζλδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ΜΓ, μζ μπμίμζ βζα κα ακηαπμηνζεμφκ ζηδκ 

ακαβκςζηζηή δζαδζηαζία απαζηείηαζ αθεκυξ κα είκαζ βκχζηεξ ηφνζςκ βεκζηχκ 

ηακυκςκ ηαζ αθεηένμο οπμπνεμφκηαζ κα δζακφζμοκ μνζζιέκα ααζζηά ζηάδζα χζηε 

κα ακηαπελέθεμοκ επζηοπχξ ζε ενβαζίεξ πμο αθμνμφκ ηδκ απυηηδζδ ηδξ μνεήξ 

βναπηήξ απμηφπςζδξ βναιιάηςκ, ζοθθααχκ, θέλεςκ, πνμηάζεςκ, ηεζιέκμο 
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(Καθμιμίνδξ, 2007, ζ. 26; Πυνπμδαξ, 2002, ζζ. 217-223; Snowling, 2012). 

Μεεμδζηά μ ιαεδηήξ ιεηαηζκείηαζ απυ ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ αθθααήημο ζηδκ 

εηιάεδζδ ζοιθχκςκ ηαζ θςκδέκηςκ, ηαζ αημθμφεςξ ελαζηείηαζ ζηδκ έκςζδ ηαζ 

δζαβναθή θςκδιάηςκ δδιζμονβχκηαξ ζοθθααέξ ηαζ ιεηέπεζηα θέλεζξ. Ζ ζοκεπήξ 

αοηή ελεθζηηζηή δζαδζηαζία, πμο δίκεζ ημ εκανηηήνζμ θάηηζζια βζα μπμζαδήπμηε 

ιεηέπεζηα ενβαζία μκμιάγεηαζ θςκδιζηή ή θςκμθμβζηή εκδιενυηδηα 

(Αεακαζζάδδ, 2007, ζ. 413; Ασδίκδξ, 2007, ζ. 223; Farquharson, 2014; McMurray, 

2014). Πονήκα ηδξ δζαδζηαζίαξ απμηεθεί δ ηνζαή ημο παζδζμφ ιε ηα δμιζηά ιένδ 

ημο θυβμο ζοκδοαζηζηά ιε ηδκ ηαηακυδζδ υηζ μζ θέλεζξ ηιδιαημπμζμφκηαζ ζε 

ιζηνυηενα δζαηνζηά ιένδ, αθθά ηαζ ηζξ εζςηενζηέξ ιεηααμθέξ πμο οθίζηαηαζ δ 

νίγα ηςκ θέλεςκ (Εέναα, 2007, ζ. 319; Λεβάηδ, 2007, ζ. 277; Πακηεθζάδμο, 2000, 

ζ. 90). Ανηεηά πνυκζα πνζκ δ ακάβηδ ηαηακυδζδξ εκδεπυιεκδξ 

αθθδθεπζδναζηζηήξ ζπέζδξ ιεηαλφ ακάβκςζδξ ηαζ θςκμθμβζηήξ εκδιενυηδηαξ 

ηέκηνζζε ημ εκδζαθένμκ ενεοκδηχκ πμζηίθςκ εζδζημηήηςκ. Καηαηθείδα 

ενεοκδηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ζε ιαεδηέξ ηδξ ηνίηδξ δδιμηζημφ απμηεθμφκ μζ 

ζζπονμί δεζιμί ακάιεζα ζηζξ παναιέηνμοξ, ςξ απμηεθεζιαηζηυηενμξ ζοκδοαζιυξ 

έκακηζ εηείκςκ πμο εζηίαγακ ζε πανειαάζεζξ ζηδκ ακάβκςζδ ή ηδ θςκμθμβία 

ιυκμ (Ασδίκδξ, 2007, ζ. 223; Snowling, 2012). Ηζπονμπμζδιέκμ απμδεζηηζηυ 

ζημζπείμ αοημφ απμηεθεί ηαζ δ δζαπίζηςζδ υηζ υζμ πενζζζυηενα είκαζ ηα θάεδ ζηδ 

θςκμθμβζηή εκδιενυηδηα ηυζμ ακαπυθεοηηα είκαζ ηαζ ηα θάεδ ζηδκ ακάβκςζδ 

ηαζ ημ ακηίζηνμθμ δεδμιέκδξ ηδξ αιθίδνμιδξ ζπέζδξ (Λεβάηδ, 2007, ζζ. 277-

278; Πακηεθζάδμο, 2000, ζ. 91; Πμθοπνυκδ, 2011, ζ. 148; αηεθθανίμο Β. , 2007, 

ζ. 217). 

   Χξ φρζζηδξ θεζημονβζηήξ ζδιαζίαξ ζηδκ ακαβκςζηζηή δζαδζηαζία, δ 

θςκμθμβζηή επίβκςζδ ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ηδκ ηαηάηηδζδ ηςκ ήπςκ ηςκ 

βναιιάηςκ. Γεδμιέκδξ ηδξ μιμζυηδηαξ μνζζιέκςκ ήπςκ μ ζοκδοαζιυξ 

θςκμθμβζηχκ ηαζ θελζθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ζε επίπεδμ θέλδξ αζηεί ηενάζηζα 

επζννμή ζηζξ επζδυζεζξ θςκμθμβζηχκ ενβαζζχκ ιε ημοξ ιαεδηέξ κα 

ακηζιεηςπίγμοκ δοζημθίεξ ζηδ δζάηνζζδ βναιιάηςκ υπςξ/ t / ηαζ b/ d, b/p, ή 

ακαθμνζηά ιε ηδκ εθθδκζηή βθχζζα ηα δ/ν, α/δ ηαζ ε/ν (ηαζζκυξ, 2003, ζ. 137). 

ηδκ εθθδκζηή βθχζζα μζ ιαεδηέξ ηαείζηακηαζ αδφκαιμζ, ηυζμ ζηδ βναθή υζμ 

ηαζ ηδκ ακάβκςζδ ζοθθααχκ ημο ηφπμο Φ ζηζξ μπμίεξ ημ πνχημ βνάιια είκαζ 

εηνδηηζηυ, αζηχκηαξ ανκδηζηή επίδναζδ ζημ πέναζια ζημ επυιεκμ θχκδια 

(Καθμιμίνδξ, 2007, ζ. 27).  
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   Γζαβναθή ηαζ ζοβπχκεοζδ θςκδιάηςκ απμηεθμφκ δφμ ενβαζίεξ ζηζξ μπμίεξ μζ 

δοζθελζημί ιαεδηέξ πανμοζζάγμοκ ιεβάθμο ααειμφ εθθείιιαηα, υπςξ 

επζζδιαίκεηαζ απυ ηδκ ένεοκα ζε 20 Γάθθμοξ ιαεδηέξ (Zourou, 2010). ε ένεοκα 

πμο δζελήπεδ ζε ιαεδηέξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζε ζπμθεία ηδξ Αιενζηήξ, 

βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ζηακμηήηςκ απμηςδζημπμίδζδξ ηαζ θςκμθμβζηήξ 

εκδιενυηδηαξ ιέζα απυ δζαδζηαζίεξ ακαβκχνζζδξ ηαζ δζαβναθήξ θςκδιάηςκ, 

πνδζζιμπμζήεδηακ θέλεζξ απυ "ποηκέξ" (cap, rat, cut, cats) ηαζ "αναζέξ 

θςκμθμβζηέξ βεζημκζέξ" (these, thee, ease). Σα απμηεθέζιαηα απμηφπςζακ 

δοζημθίεξ ηαζ ζηζξ δφμ δναζηδνζυηδηεξ ηαηαβνάθμκηαξ ηα παιδθυηενα πμζμζηά 

αηνίαεζαξ υηακ μζ δφμ πνχημζ ή ηεθεοηαίμζ ήπμζ είπακ πανυιμζμ άημοζια, ιε 

απμηέθεζια δ εηπαζδεοηζηή ημοξ ζοιπενζθμνά κα ημπμεεηείηαζ δφμ ή ηαζ 

πενζζζυηενα πνυκζα παιδθυηενα απυ ηδκ δθζηία ημοξ, βεβμκυξ πμο θαίκεηαζ 

έηδδθα ηαζ ζηδκ ένεοκα ηςκ Elbro ηαζ Jensen(2005)  ζοιπεναίκμκηαξ υηζ μζ 

επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηεηάνηδξ, πέιπηδξ ηαζ έηηδξ δδιμηζημφ ιπμνμφκ κα 

ακηαβςκζζημφκ αοηέξ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ δεοηέναξ δδιμηζημφ (Farquharson, 2014; 

ηαζζκυξ, 2003, ζ. 173). 

   Ακεπανηήξ θςκμθμβζηή επίβκςζδ ή βκχζδ ιειμκςιέκςκ βναιιάηςκ ηαζ 

θςκδιάηςκ ζοιαάθθεζ ανκδηζηά ζε μπμζαδήπμηε πνμζπάεεζα πνμυδμο ηδξ 

ακαβκςζηζηήξ δζαδζηαζίαξ (McMurray, 2014). ηδ δζαηφπςζδ ηαηέθδλακ ηαζ μζ 

Bowyer-Crane et al.(2008) μζ μπμίμζ αημθμοεχκηαξ ημ επζηοπδιέκμ πθάκμ 

παθαζυηενςκ ενεοκχκ, πνμζανιυγμκηαξ ηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία ζε πζμ 

ζφβπνμκα δεδμιέκα δζαπίζηςζακ βζα αηυιδ ιζα θμνά ηδ ζπέζδ αθθδθελάνηδζδξ 

ακάιεζα ζηδκ ακάβκςζδ ηαζ ηδ θςκμθμβζηή εκδιενυηδηα, ιε ημ ζοκδοαζηζηυ 

ιμκηέθμ κα πανμοζζάγεζ εεηζηυηενμ ακηίηηοπμ ζηδκ πνυμδυ ημοξ, εδναζχκμκηαξ 

ηαζ δζαηδνχκηαξ ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ζε ορδθά επίπεδα βζα ιεβαθφηενμ πνμκζηυ 

δζάζηδια ζοβηνζηζηά ιε ηζξ ιειμκςιέκεξ πανειαάζεζξ πμο ζηυπμ έπμοκ ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ εθθεζιιάηςκ ζε έκα ημιέα ιε πενζμνζζιέκα ηαζ πνμζςνζκά ιυκμ 

απμηεθέζιαηα (Πακηεθζάδμο, 2000, ζζ. 120-125; Snowling, 2012, ζζ. 27-34).  

 

2.5.1.3 Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε  

   Σδ ζηζβιή πμο μζ ζηακυηδηεξ θςκμθμβζηήξ επελενβαζίαξ απμηεθμφκ ημκ ίζςξ 

πζμ πνμαεαθδιέκμ ημιέα ιε ηδ ιεβαθφηενδ ένεοκα, ημ ακηίεεημ ζοιααίκεζ ιε ηδ 

ιμνθμθμβζηή επίβκςζδ (McBride-Chang, 2012; Nagy, 2013). Ο ιεβαθφηενμξ 

υβημξ ενεοκχκ είκαζ δζαεέζζιμξ ζηδκ αββθζηή βθχζζα, ςζηυζμ ηα ηεθεοηαία 
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πνυκζα ηαζ δ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα πνμζανιυγεηαζ ζηα ηαζκμφνζα δεδμιέκα 

ιε ηζξ ιεθέηεξ κα εθζζημφκ ηδκ πνμζμπή ζπεηζηά ιε ηδ ζδιαζία ηςκ δελζμηήηςκ 

ιμνθμθμβίαξ ηαζ ημ ζοβηεναζιυ ηςκ επζιένμοξ ζηακμηήηςκ (Πμθοπνυκδ, 2011, ζ. 

95; Πνςηυπαπαξ, 2007, ζ. 95).       

   Ακαθοηζηυηενα, ηα δκία ηναηά δ θςκμθμβζηή ακαπανάζηαζδ, έπεζηα δ 

ηςδζημπμίδζδ, εκχ ιε ηδκ μθμηθήνςζή ημοξ δ ζηοηάθδ δίκεηαζ ζηδ ιμνθμθμβζηή 

ακάθοζδ ηδξ ηάεε θέλδξ (Εέναα, 2007, ζ. 319; Λεαακηή, 2007, ζ. 58). ημ άνενμ 

ηςκ Nagy et al.(2013) απμζαθδκίγμκηαζ ηα αζζζυδμλα ιδκφιαηα πμο ακαηφπημοκ 

απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ δελζυηδηαξ ζηδκ πάθδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ΜΓ ζπεηζηά ιε 

ηαηάηηδζδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ θέλεςκ (ζδιαζζμθμβία, ζοθθααέξ, θςκήιαηα, 

ηαηαθήλεζξ), ηδξ ακάβκςζδξ ηαζ ηδξ βναθήξ. Δκχ δ θςκμθμβζηή εκδιενυηδηα 

εζηζάγεζ ζημκ βνάιια πνμξ βνάιια ηαηαιενζζιυ ηςκ θέλεςκ, δ ιμνθμθμβζηή 

βκχζδ ελεηάγεζ ηδκ ηιδιαημπμίδζδ θέλεςκ ζε ζοθθααέξ, ηαηαθήλεζξ, νίγεξ, 

πνμεέιαηα ηαεέκα απυ ηα μπμία έπμοκ έκα λεπςνζζηυ κυδια (Nagy, 2013).  

   ηδκ εθθδκζηή βθχζζα ηονζανπεί δ αδζαθάκεζα ζημ ιένμξ ηδξ θέλδξ πμο αθμνά 

ηδ ζδιαζία ηδξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ημ -ς ζημ ηέθμξ πμο οπμδδθχκεζ υηζ δ θέλδ 

είκαζ νήια (Λεαακηή, 2007, ζ. 53). Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ αβαίκμοκ 

θακενά πζμ ςθεθδιέκμζ απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ ακςηένς δζαδζηαζίαξ υπζ ιυκμ ζε 

απθέξ αθθά ηαζ ζφκεεηεξ, πμθοζφθθααεξ θέλεζξ ζοβηνζηζηά ιε ηδ θςκμθμβζηή 

εκδιενυηδηα. ε εκδεπυιεκδ πανέιααζδ ιε ηδκ ειπθμηή ηαζ άθθςκ ιαεδζζαηχκ 

δελζμηήηςκ ηα μθέθδ ιεβζζημπμζμφκηαζ βζα ημοξ ιαεδηέξ ιε ΜΓ πμο θμζημφκ απυ 

ηδκ ηνίηδ έςξ ηδκ πέιπηδ ηάλδ δδιμηζημφ ζπμθείμο. Πανυιμζα ηα απμηεθέζιαηα 

ενεοκχκ ηαζ ηςκ Gilbert et al. (2013) δζαπζζηχκμκηαξ αθεκυξ ημκ ηαηαθοηζηυ 

νυθμ ηδξ ιμνθμθμβζηήξ βκχζδξ ζημ θελζθυβζμ, ηδκ μνεμβναθία, ηδ θςκμθμβζηή 

επίβκςζδ, ηδκ ακάβκςζδ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ θέλεςκ αολδιέκδξ δοζημθίαξ ηαζ 

αθεηένμο ηδκ αθθδθέκδεηδ ζπέζδ αοηήξ ιε ηδκ ακάβκςζδ, ιε ηζξ πανειαάζεζξ 

πμο ζημπεφμοκ ζε έκα ζοθθμβζηυ επίπεδμ κα απμδεζηκφμκηαζ πενζζζυηενμ 

επμζημδμιδηζηέξ ζοβηνζηζηά ιε εηείκεξ πμο ελεηάγμοκ έκα ημιέα απμηθεζζηζηά ή 

εηείκεξ πμο παναβηςκίγμοκ ημκ πανάβμκηα ιμνθμθμβζηή επίβκςζδ (Nagy, 2013).  

 

2.5.1.4 πιιαβηζκόο 

   Ζ ζηακυηδηα ζοθθααζζιμφ είκαζ ιζα πμθφπθεονδ ηαζ ελαζνεηζηά απαζηδηζηή 

δζαδζηαζία βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ μπμίαξ είκαζ ζδιακηζηή δ αλζμπμίδζδ πμθθχκ 

ηαζ δζαθμνεηζηχκ ζηναηδβζηχκ (McMurray, 2014).  
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   Μμθμκυηζ ημζκή πεπμίεδζδ υθςκ είκαζ δ επζζήιακζδ ηςκ δοζημθζχκ ζημ 

ζοθθααζζιυ ηαζ μ μνζζιυξ ςξ ηδξ πμθοπθμηυηενδξ δζαδζηαζίαξ βζα ηδκ επίηεολδ 

ηδξ ακάβκςζδξ, ακηίπαθεξ βκχιεξ ζηζάγμοκ ηδκ ενεοκδηζηή ημζκυηδηα δ μπμία 

ηάζζεηαζ οπέν ηδξ άπμρδξ πμο εεςνεί απθμοζηεοιέκδ δζαδζηαζία ηδ ζοθθααζηή 

δμιή ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ ααζζγυιεκδ  ζηδ θςκμθμβζηή ιεηάθναζδ ηδξ 

μνεμβναθζηήξ δμιήξ ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ βναθυ-θςκδιζηήξ 

ακηζζημζπίαξ (McMurray, 2014; Zourou, 2010). Με πζμ απθά θυβζα αοηυ ζδιαίκεζ 

υηζ μζ ιαεδηέξ απμηοπχκμοκ βναπηά αοηυ πμο αημφκ ηαζ δζααάγμοκ, αοηυ πμο 

αθέπμοκ, οπμδδθχκμκηαξ παιδθυηενμ ααειυ δοζημθίαξ (Καθμιμίνδξ, 2007, ζζ. 

26-27). Δκ ιένεζ δ δζαηφπςζδ έπεζ ιζα αάζδ, ςζηυζμ απέπεζ παναζάββαξ απυ ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, δεδμιέκμο υηζ μζ ιαεδηέξ ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ηαζ ιε 

ιεβαθφηενμο ααειμφ δοζημθίαξ θέλεζξ, ιένδ ηςκ μπμίςκ απμηεθμφκηαζ απυ 

ζοιθςκζηά ζοιπθέβιαηα ζηα μπμία πανμοζζάγμκηαζ άηνςξ εθθεζιιαηζημί 

(ηαζζκυξ, 2003, ζ. 193).  

   Δίκαζ πθέμκ αδζαιθζζαήηδημ υηζ δ ελμζηείςζδ ηαζ ηαηάηηδζδ ηδξ ζηακυηδηαξ 

ζοθθααζζιμφ ζπεηίγεηαζ αοζηδνά ιε ηδκ επανηχξ εδναζςιέκδ ζπέζδ 

μνεμβναθίαξ, θςκμθμβίαξ, βναιιαηζηήξ, ηζ ακαβκςζηζηήξ ειπεζνίαξ (Zourou, 

2010). Δκ ημφημζξ, εκχ βζα ημοξ ιαεδηέξ ιε ΜΓ απμηεθεί αζχκζα πνυηθδζδ δεκ 

ηδξ έπεζ δμεεί δ πνέπμοζα ζδιαζία, ιε απμηέθεζια ημ ιεβαθφηενμ πνμκζηυ 

δζάζηδια κα παναβηςκίγεηαζ απυ ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ζπμοδχκ (Sayeski K. 

L., 2011 ; ηαζζκυξ, 2003, ζ. 180).  

    Οζ ιαεδηέξ πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζημ δίπμθμ ακάβκςζδξ-ζοθθααζζιμφ έπμοκ 

ακαπηφλεζ ηζξ απαναίηδηεξ βζα ηδκ δθζηία ημοξ δελζυηδηεξ ηαηακυδζδξ ηδξ 

δζαθμνεηζηυηδηαξ ημο θςκήεκημξ ζε θέλεζξ πμο θαίκμκηαζ υιμζεξ ζε επίπεδμ 

αημοζηζηυ (go’,‘snow’,‘note’) ή ακαβκχνζζδξ θέλεςκ πμο ιμζνάγμκηαζ ημ ίδζμ 

ιμηίαμ ζοθθααζζιμφ (‘bright’,‘fright, αθθά υπζ write’). Οζ ιαεδηέξ ιε ΜΓ δεκ 

έπμοκ ηδκ πμθοηέθεζα δζάηνζζδξ ηςκ δοζημθζχκ ημοξ ηαεχξ πανμοζζάγμκηαζ 

ειθακχξ πζμ αδφκαιμζ ζημ ζοθθααζζιυ θέλεςκ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ πζμ απθή 

ιμνθή ημοξ ημο ηφπμο Φ, εκχ μζ δοζημθίεξ οπενηαθφπημοκ ηζξ ζηακυηδηέξ ημοξ 

ηαζ ζοκμρίγμκηαζ ζηδκ αδοκαιία επζθμβήξ ηςκ ζςζηχκ βναθδιάηςκ, 

αδοκαηχκηαξ ζοκάια κα ελεθίλμοκ ηζξ μνεμβναθζηέξ ηαζ θςκμθμβζηέξ ημοξ 

δελζυηδηεξ θυβς ηδξ πενζμνζζιέκδξ ειπεζνίαξ ζηδ βναπηή απμηφπςζδ, ςξ 

ζοκέπεζα ηςκ δοζημθζχκ αοηχκ. Δπζπθέμκ ηαείζηακηαζ ακίηακμζ ζηδκ ιε εοπένεζα 

ακάβκςζδ, δεδμιέκςκ ηςκ εθθεζιιάηςκ ζημ ζοθθααζζιυ ηαζ ημο ηαοηυπνμκμο 



26 
 

ζδιαζζμθμβζημφ πθαζζίμο (McMurray, 2014; Πακηεθζάδμο, 2000, ζζ. 185-191). 

Με ηδκ ενιδκεία αοηή ζοιθςκμφκ ηαζ μζ ενεοκδηέξ Zourou et al.(2010) ιε 

απμηεθέζιαηα πμο ακηζηαημπηνίγμκηαζ ζηδ ιεθέηδ πμο δζελήβαβακ ζε 20 Γάθθμοξ 

ιαεδηέξ δθζηίαξ 5 ηαζ 6 εηχκ. Σνία δεδμιέκα ζηζαβναθμφκηαζ ζηδκ εκ θυβς 

ένεοκα, μζ εηηεηαιέκμο ααειμφ εθθείρεζξ ζηζξ δελζυηδηεξ θςκμθμβζηήξ 

εκδιενυηδηαξ, ζοθθααζζιμφ ηαζ απμηςδζημπμίδζδξ, δ αηνάκηαπηδ απυδεζλδ 

αθθδθελάνηδζδξ ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ μ εεηζηυξ ακηίηηοπμξ ηςκ 

ζημπεοιέκςκ πανειαάζεςκ (Zourou, 2010). 

   Ακαιθίαμθα μζ ένεοκεξ, ακ ηαζ πενζμνζζιέκεξ ζημκ ανζειυ, ηνμφμοκ ηςκ 

ηχδςκα ημο ηζκδφκμο, ζε υθμοξ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία, πνμηνέπμκηαξ κα ακμίλμοκ ημοξ μνίγμκηέξ ημοξ ηαζ κα αβμοκ απυ ηα 

ζηεκά εηπαζδεοηζηά πθαίζζα ζηα μπμία είκαζ αβηζζηνςιέκμζ, κα θάαμοκ οπυρδ 

ημοξ ηζξ ιεθέηεξ πμο δζεκενβμφκηαζ ηαζ κα ζηναθμφκ ζε ιζα πενζζζυηενμ ςθέθζιδ 

ηαζ ηενδμθυνα βζα ημοξ ιαεδηέξ πανειααηζηή δζμνεςηζηή δζαδζηαζία, πςνίξ κα 

παναιενίγμοκ ηακέκα πανάβμκηα ελέθζλδξ, πανά κα ελεηάγμοκ ηζξ δοζημθίεξ 

ζοκμθζηά (McMurray, 2014). Πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, πανά ημ ιζηνυ δείβια, 

οπάνπμοκ ένεοκεξ μζ μπμίεξ θςηίγμοκ ημ δνυιμ πνμξ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία οπμζηήνζλδξ ημο πεδίμο ημο ζοθθααζζιμφ, 

πανμοζζάγμκηαξ δφμ δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ εεςνζχκ, ηδ εεςνία ηςκ ζηαδίςκ, 

ηαζ αοηή ηςκ επζηαθοπηυιεκςκ ηοιάηςκ. ηδκ πνχηδ δ ιεηαηίκδζδ βίκεηαζ 

δζαδμπζηά απυ ημ έκα ζηάδζμ ζημ άθθμ, εκχ ζηδ δεφηενδ μζ ιαεδηέξ 

πνδζζιμπμζμφκ πμζηζθία ζηναηδβζηχκ. Απυ ημ ζοκδοαζιυ ηδξ εεςνίαξ ηαζ ηδξ 

θεζημονβίαξ ηςκ ιεηααθδηχκ ςθεθδιέκμζ αβαίκμοκ μζ ιαεδηέξ ιε δοζθελία μζ 

μπμίμζ ημκίγεηαζ υηζ απαζηείηαζ κα θαιαάκμοκ ζημπεφιεκεξ πανειααηζηέξ ενβαζίεξ 

ακάθμβεξ ημο βκςζηζημφ ηαζ υπζ ημο δθζηζαημφ ημοξ επζπέδμο (Sayeski, 2011 ; 

Zourou, 2010).  

 

2.5.2 Γξαθή- Γξαπηή Έθθξαζε      

   Ζ δελζυηδηα πμο ιεηνά 5 πζθζάδεξ πνυκζα γςήξ οπυηεζηαζ ζε πμθφπνμκδ 

εηπαίδεοζδ, δεδμιέκμο υηζ  ημ 20% ημο πθδεοζιμφ πανμοζζάγεηαζ αδφκαιμ ζηδκ 

εηιάεδζή ηδξ ηαζ ηςκ δελζμηήηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε αοηή (Υμοθζανυξ, 2007, ζ. 

509). Δίκαζ απυ ηζξ πθέμκ απαζηδηζηέξ ηάκμκηαξ βκςζηέξ ηζξ εθθείρεζξ ηςκ 

ιαεδηχκ ζε ιζα ζεζνά βθςζζζηχκ ηαζ ιαεδζζαηχκ δελζμηήηςκ (Πακηεθζάδμο, 
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2000, ζ. 93). οιιενζγυιεκμζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα, μζ ενεοκδηέξ μδδβμφκηαζ ζημ 

ζοιπέναζια υηζ δ ακαβκςζηζηή δζαδζηαζία απμηαείζηαηαζ εοημθυηενα απυ ηα 

θάεδ ζηδ βναπηή έηθναζδ πμο ζοκμδεφμοκ ημοξ ιαεδηέξ ζε υθδ ηδ ζπμθζηή ηαζ 

εκήθζηδ γςή ημοξ (Μαηή-Εήζδ, 2011, ζ. 206). 

   Οζ ιαεδηέξ ιε ΜΓ πναβιαημπμζμφκ πμθθαπθά θάεδ ηαζ πανυηζ ηαηαηθφγμκηαζ 

απυ ζηέρεζξ ηαζ ζδέεξ αδοκαημφκ κα ηζξ απμηοπχζμοκ ζημ πανηί ελαζηίαξ ημο 

θηςπμφ θελζθμβίμο, ηςκ αδοκαιζχκ ζηδκ μνεμβναθία ηαζ ηςκ πενζμνζζιέκςκ 

ζοκηαηηζηχκ ηαζ ζδιαζζμθμβζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ ακαπαναζηάζεςκ (ηαζζκυξ, 

2003, ζ. 217). Σα ηείιεκά ημοξ είκαζ ιζηνά ζε έηηαζδ, ακμνευβναθα, ιε ζδέεξ 

ζοβηεποιέκεξ, πςνίξ πνμκζηή ή κμδιαηζηή αθθδθμοπία, εκχ ηαείζηαηαζ ζπεδυκ 

αδφκαηδ δ ηαηακυδζδ ημο κμήιαημξ δεδμιέκδξ ηδξ ιδ ηήνδζδξ ηςκ ααζζηχκ 

ζοκηαηηζηχκ ηακυκςκ πμο δζέπμοκ ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ πνμηάζεςκ (Πακηεθζάδμο, 

2000, ζζ. 266-276; Υνδζηάηδξ, 2006, ζ. 263). Ζ βναθή ηείκεζ κα δοζημθεφεζ 

πεναζηένς ημοξ ιαεδηέξ ιε ηδ ζφκεεηδ βναιιαηζηή ηδξ δμιή, ηδκ ακάβηδ βζα 

ζαθήκεζα, ηα υνζα ηςκ πνμηάζεςκ, αθθά ηαζ ηδκ απμθοβή πνήζδξ 

επακαθαιαακυιεκςκ θέλεςκ ηαζ πνμηάζεςκ (ηαζζκυξ, 2003, ζ. 206). Ο 

ζπδιαηζζιυξ πνμηάζεςκ δεκ είκαζ δζυθμο εφημθδ δζαδζηαζία, ζδζαζηένςξ βζα ημοξ 

ιαεδηέξ ιε ΜΓ. Απαζηείηαζ ειπθμηή ιζα ζεζνάξ δελζμηήηςκ 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηδξ ιμνθμθμβζηήξ ηαζ θςκμθμβζηήξ επελενβαζίαξ, ηδξ 

ηαηακυδζδξ ημο θελζθμβίμο, ηδξ βναιιαηζηήξ ηαζ ζοκηαηηζηήξ ζεζνάξ ηςκ θέλεςκ 

ζηδκ πνυηαζδ (Καθμιμίνδξ, 2007, ζ. 28; Klem, 2015).  

   Μμθμκυηζ ημ ζδιαζζμθμβζηυ ζφζηδια απμηεθεί ηεκηνζηή ιεηααθδηή 

ηαηακυδζδξ, οπυηεζηαζ ζε μθμηθδνςηζηή ηαζ υπζ ιμκμιενή αλζμθυβδζδ επζπθέμκ 

δελζμηήηςκ πμο ηδκ απανηίγμοκ (Φμφνθαξ, 2007, ζζ. 191-193). Οζ ιαεδηέξ ιε 

ΜΓ αδοκαημφκ κα δζαηνίκμοκ ημ δζαπςνζζιυ ηςκ θέλεςκ, δοζημθεφμκηαζ ιε ημκ 

ανζειυ ηαζ ημκ ηφπμ ελαζηίαξ αθεκυξ ηςκ ιμνθμζοκηαηηζηχκ δμιχκ πμο δζέπμοκ 

ηδ βθχζζα ηαζ αθεηένμο ηδξ ζοκεπμφξ νμήξ ήπςκ πμο ηαηαηθφγμοκ ημκ 

πνμθμνζηυ θυβμ (Εέναα, 2007, ζ. 319; Καθμιμίνδξ, 2007, ζ. 28). Αοηυ πναηηζηά 

ζδιαίκεζ υηζ δ μιάδα ηςκ ιαεδηχκ πανμοζζάγεηαζ εθθεζιιαηζηή ζηδ πνήζδ ημο 

μνζζηζημφ άνενμο, πνμεέζεςκ ηαζ ακηςκοιζχκ πμο απμηεθμφκ ελίζμο ηφνζα 

δμιζηά ζοζηαηζηά. Δκδεζηηζηυ πανάδεζβια απμηεθμφκ μζ θέλεζξ "μ παηέναξ ιμο", 

ηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ εκχκμοκ ζε ιία, δδθαδή, "μπαηέναξιμο" (αααάηδ, 2007, 

ζζ. 292-293). Ζ ανπή πμο ηαηά ηυνμκ αημθμοεείηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα 

ζπεηζηά ιε ημ ζπδιαηζζιυ ζδιαζζμθμβζηά ηαζ ζοκηαηηζηά μνεχκ πνμηάζεςκ είκαζ 
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δ βκςζηή ζε υθμοξ Τπμηείιεκμ-Ρήια-Ακηζηείιεκμ. αθχξ οθίζηακηαζ ηαζ άθθεξ 

ζοκηαηηζηέξ δμιέξ υπςξ μζ μκμιαηζηέξ ηαζ νδιαηζηέξ θνάζεζξ, αθθά ηαζ 

πμθφπθμηεξ πνμηάζεζξ ιε ιεηαααηζηά νήιαηα ηαζ πενζζζυηενα οπμηείιεκα ή 

ακηζηείιεκα. Χζηυζμ δ βεκζηή ηήνδζδ ημο ηακυκα είκαζ δ πθέμκ εκδεδεζβιέκδ 

ηονίςξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ιε ΜΓ.  

   Ο βναπηυξ θυβμξ δίκεζ ζηα παζδζά ηδκ εοηαζνία κα εηθνάζμοκ απυρεζξ, ζδέεξ, 

ζοκαζζεήιαηα, πςνίξ πενζμνζζιμφξ. Μμθαηαφηα ιζα ηέημζα δζαδζηαζία 

πνμτπμεέηεζ μ θυβμξ κα είκαζ ηαηακμδηυξ ηαζ ζαθήξ. Δίκαζ υιςξ ιυκμ αοηέξ μζ 

δελζυηδηεξ ανηεηέξ κα μδδβήζμοκ ζημ επζεοιδηυ απμηέθεζια; Ζ δζαδζηαζία ηδξ 

βναθήξ απανηίγεηαζ απυ ζεζνά δελζμηήηςκ ιε ηδ ζοιαμθή ηάεε ιίαξ κα είκαζ 

ηαεμνζζηζηδ.   

 

2.5.3 Μνξθνινγηθό-Οξζνγξαθία 

   Ζ μνεμβναθζηή βκχζδ ζε υθεξ ηζξ βθχζζεξ έπεζ ηδκ ίδζα ζδιαζία ηαζ αθμνά ηδκ 

μπηζηή επελενβαζία, ηδ βναπηή απμηφπςζδ βναιιάηςκ, ηδκ αθθδθμοπία ηαζ 

ζφκδεζή ημοξ ζε επίπεδμ θςκδιάηςκ ηαζ ζοιθςκζηχκ ζοιπθεβιάηςκ ηαζ είκαζ 

ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ ζηακυηδηα ημο κα ηαηακμεί ηακείξ αοηυ πμο ιυθζξ έπεζ 

δζααάζεζ.  

   Σα εθθδκζηά ηαζ ηα ζηαθζηά είκαζ δφμ βθχζζεξ παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηςκ 

μπμίςκ είκαζ δ ακηζζημίπζζδ ήπμο-βνάιιαημξ, ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ μνεμβναθίαξ 

κα οπμζηδνίγεηαζ απυ ημ δίπμθμ θςκμθμβίαξ ηαζ ιμνθμθμβίαξ (Λεαακηή, 2007, ζ. 

55; McMurray, 2014; Πακηεθζάδμο, 2000, ζ. 105; Πμθοπνυκδ, 2011, ζζ. 98,160-

161). ημζπεία ηδξ ηεθεοηαίαξ δεηαεηίαξ ζοκδέμοκ ηδκ ζηακυηδηα ακάβκςζδξ ιε 

ηδκ μνεμβναθζηή ζοκμπή εκυξ ζοζηήιαημξ βναθήξ, ιε ανηεημφξ Έθθδκεξ 

ενεοκδηέξ κα ακαθένμοκ υηζ μζ ΜΓ είκαζ πενζζζυηενμ ειθακείξ ζηδκ μνεμβναθία 

πανά ζηδκ ακάβκςζδ ελαζηίαξ ηδξ αζοιιεηνίαξ πμο δζέπεζ ηδκ εθθδκζηή βθχζζα, 

μδδβχκηαξ ημοξ ιαεδηέξ ζε ζφβποζδ ηαζ θάεδ (Araújo, 2013; Εέναα, 2007, ζ. 

319; Mesman, 2011; Πμθοπνυκδ, 2011, ζζ. 113-116; Πνςηυπαπαξ, 2007, ζ. 170). 

Σέημζα παναδείβιαηα είκαζ ημ -ζ ηαζ δ δζαθμνμπμίδζή ημο ζηζξ θέλεζξ 

ηυζιμξ/ζζπονυξ, πανυιμζα μζ θέλεζξ εθδιενίδα ηαζ εοθοήξ (ηαζζκυξ, 2003, ζζ. 

190-198). Πνμβεκέζηενεξ ιεθέηεξ θςηίγμοκ ηδ θςκμθμβζηή επελενβαζία ςξ 

πνμβκςζηζηυ δείηηδ εθθεζιιάηςκ ζηδκ μνεμβναθία ημκίγμκηαξ ηδκ πνχηδ ςξ ιζα 

αθοζίδα βναιιάηςκ, δ έκςζδ ηςκ μπμίςκ απμηεθεί ημοξ ηνίημοξ. Όπςξ ζοιααίκεζ 
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ιε ηάεε αθοζίδα ακ ζπάζεζ μ ηνίημξ μζ ζοκέπεζεξ είκαζ ηαηαζβζζηζηέξ. Δίκαζ 

επαηυθμοεμ θμζπυκ, υηζ δ έκςζδ ηςκ βναιιάηςκ είκαζ ακαβηαία βζα ημ 

ζπδιαηζζιυ θέλεςκ ηαζ ςξ εη ημφημο βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ μνεμβναθίαξ 

(McMurray, 2014). Οζ πενζμνζζιέκεξ βκχζεζξ ζηδκ ηεθεοηαία θακενχκμοκ ηδκ 

πνμζηυθθδζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε δοζθελία ζε ιζα θςκμθμβζηή νμοηίκα ιε 

απμηέθεζια κα ειθακίγμκηαζ οπέν ημο δέμκημξ εθθεζιιαηζημί ζηδκ ακάβκςζδ 

πμθοζφθθααςκ θέλεςκ (Araújo, 2013).  

   Παναιενίγμκηαξ ημκ πανάβμκηα θςκμθμβζηή εκδιενυηδηα, ηεθαθαζχδμοξ 

ζδιαζίαξ είκαζ ηαζ ιζα ζεζνά άθθςκ παναβυκηςκ πμο θεζημονβμφκ πνμβκςζηζηά 

ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ επζπέδςκ μνεμβναθίαξ. Αοημί είκαζ μζ 

δείηηεξ ηαπείαξ ακαβκχνζζδξ, έηεεζδξ εηηφπςζδξ ηαζ μπηζηήξ επελενβαζίαξ, 

ζημοξ μπμίμοξ μζ ιαεδηέξ  πνεζάγμκηαζ ημ δζπθάζζμ ή ηαζ πενζζζυηενμ πνυκμ βζα 

κα επζηφπμοκ ηδ ζφκδεζδ ήπμο-βνάιιαημξ, εκχ δ βηάια δοζημθζχκ επεηηείκεηαζ 

ηαζ ζηδ δζάηνζζδ ηαζ ακαβκχνζζδ βναιιάηςκ ηαζ ζοιθςκζηχκ ζοιπθεβιάηςκ, 

θέλεςκ, μζηείςκ ηαζ ιδ, μιυδπςκ, απθχκ ηαζ ζφκεεηςκ, πνμηάζεςκ ηαζ εκ ηέθεζ 

ηεζιέκςκ, ζηζβιαηίγμκηαξ ηζξ ζηακυηδηεξ μνεμβναθίαξ ηαζ ακάβκςζδξ αημθμφεςξ 

(McMurray, 2014; Mesman, 2011; Πμθοπνυκδ, 2011, ζ. 114). Οζ αζαθζμβναθζηά 

ηεηιδνζςιέκεξ ένεοκεξ ελεηάγμοκ ηδ πνήζδ μζηείςκ ηαζ ιδ θέλεςκ, ιε ζημπυ ηδκ 

αλζμθυβδζδ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ δελζμηήηςκ ηαζ επζπέδςκ μνεμβναθζηήξ ηαζ 

ακαβκςζηζηήξ θεζημονβίαξ. Δκδεθεπήξ ιεθέηδ ζε δείβια 185 ιαεδηχκ δθζηίαξ 8 

έςξ 12 εηχκ ζηδκ Αιενζηή, ηάκμκηαξ πνήζδ πμζηίθςκ δμηζιαζζχκ ακάβκςζδξ ηαζ 

βναθήξ μιυδπςκ ηαζ ιδ θέλεςκ (rose/rows, tail/tale) ζοβηέκηνςζε απμδεζηηζηά 

ζημζπεία αθθδθεπίδναζδξ ηςκ δεζηηχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ζοιαμθή ημο ηαεεκυξ 

λεπςνζζηά ζακ αοηυκμιδ ιμκάδα ζηδκ επζηοπή ή υπζ ηαηάηηδζδ ηδξ 

μνεμβναθζηήξ ηαζ ακαβκςζηζηήξ θεζημονβίαξ (Mesman, 2011).  

   Φοζζηυ επαηυθμοεμ είκαζ μζ ενεοκδηέξ, μνιχιεκμζ απυ ηζξ ιεθέηεξ ζπεηζηά ιε 

ηζξ πμθφπθμηεξ πηοπέξ ηδξ μνεμβναθίαξ, κα εζηζάζμοκ ζηδ ζδιαζία πνυζεεηςκ 

πνμζεββίζεςκ ηαζ ελεζδζηεοιέκςκ ζηναηδβζηχκ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ 

εθθεζιιάηςκ ηςκ ιαεδηχκ ζε επίπεδμ θςκδιάηςκ, ζοθθααχκ, θςκδιζηχκ 

ζοιπθεβιάηςκ ηαζ μθυηθδνςκ θέλεςκ (McMurray, 2014). Σαοηυπνμκα ιε ηζξ 

θελζθμβζηέξ ηαζ μζ ζδιαζζμθμβζηέξ δελζυηδηεξ δζαζηαονχκμκηαζ ζημ ιμκμπάηζ 

επζηοπίαξ ζηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ μνεμβναθίαξ εζδζηυηενα ηαζ ηδξ ακάβκςζδξ 

βεκζηυηενα ιε ηδκ ακοπμθυβζζηδ αλία ζοκεζζθμνάξ ηςκ ενβαζζχκ μιυδπδξ ηαζ 
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μνεμβναθζηήξ επζθμβήξ ηαζ ηδξ αημθμοείαξ βναιιάηςκ, υπςξ παναηηδνζζηζηά 

ημκίζηδηε ζηδ ενεοκδηζηή ενβαζία ηςκ Mesman et al. (Mesman, 2011). 

 

2.5.4 εκαζηνινγηθό 

 

2.5.4.1 Λεμηιόγην 

   Οζ θέλεζξ απμηεθμφκ ημ ζδιακηζηυηενμ ημιιάηζ ηδξ βθχζζαξ, ιε ημ θελζθυβζμ 

κα απμηεθεί ημκ ζζπονυηενμ δείηηδ θεηηζηήξ κμδιμζφκδξ ηαζ ιζα άηνςξ 

ζδιακηζηή δελζυηδηα αθμφ εθθείιιαηα ζε αοηυ ζδιαημδμημφκ ηδκ ίδζα ζηζβιή 

εθθείιιαηα ζηδκ ακάβκςζδ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ (Καζζςηάηδ-Φανμοδάηδ, 2014; 

Πνςηυπαπαξ, 2007, ζζ. 168-178).  

   Οζ ιαεδηέξ ιε ΜΓ ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα ακηαπελέθεμοκ ζηζξ ενβαζίεξ 

ακάβκςζδξ ηαζ βναθήξ πνέπεζ κα οπενπδδήζμοκ ειπυδζα πμο πνμηφπημοκ απυ 

εθθείιιαηα ζημ θελζθυβζμ, ηδ θςκμθμβία ή ημ ζοκδοαζιυ ηςκ δφμ. Σα 

ζοβηεκηνςηζηά δεδμιέκα ηςκ Araújo et al.(2013) οπέδεζλακ εηηεηαιέκδ πνήζδ 

θςκμθμβζηήξ απμηςδζημπμίδζδξ ελαζηίαξ ανβχκ ηαζ θζβυηενμ αηνζαχκ 

θελζθμβζηχκ απμθάζεςκ ζε θέλεζξ δζαααειζζιέκδξ δοζημθίαξ (Araújo, 2013). ηδ 

ιεθέηδ ηςκ Schmalzl et al.(2006) δ θελζθμβζηή ηαηεφεοκζδ οπενίζποζε ηδξ 

θςκμθμβζηήξ, εδναζχκμκηαξ ηδκ έιπναηηδ ζοκεζζθμνά ηδξ πμθοαζζεδηδνζαηήξ 

ιάεδζδξ ιέζς ηδξ ζφκδεζδξ ηςκ θέλεςκ ιε ιζα εζηυκα βζα ηδ ζφκδεζδ εκυξ 

βνάιιαημξ (Sayeski, 2011 ). ημκ ακηίπμδα ζημ άνενμ ηςκ Farquharson et 

al.(2014) θακενχκεηαζ αηνάδακηα μ ζοζπεηζζιυξ ηςκ δφμ. Σα θελζθμβζηά 

παναηηδνζζηζηά ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ζοκδοαζιυ ήπςκ ζηζξ θέλεζξ ηαζ ιε εκδεπυιεκδ 

μιμζυηδηά ημοξ ιε άθθεξ θέλεζξ, εκχ μζ θηςπέξ βκχζεζξ θςκμθμβζηήξ 

εκδιενυηδηαξ δδιζμονβμφκ δοζθεζημονβίεξ ζηζξ δζαδζηαζίεξ απμεήηεοζδξ ηαζ 

επελενβαζίαξ ηςκ ήπςκ ηςκ θέλεςκ ιε απμηέθεζια κα δζαηανάζζεηαζ δ ζηακυηδηα 

δδιζμονβίαξ θελζθμβζηχκ ακαπαναζηάζεςκ (Farquharson, 2014; Πακηεθζάδμο, 

2000, p. 168). Ζ ακςηένς εεςνία ειπθμοηίγεηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ απυ ηδ 

αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ ηςκ ίδζςκ ενεοκδηχκ μζ μπμίμζ ηαηαβνάθμοκ ζακ 

ηαηαηθείδα ηδ ζφβηθζζδ απυρεςκ ανζειμφ ενεοκδηχκ πνμξ ηδκ αιμζααία 

ζοκφπανλδ ηςκ δφμ παναβυκηςκ. Έηζζ ζδιεζχκεηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ ιε ΜΓ 

ηνμθμδμημφκηαζ ιε θηςπέξ θςκμθμβζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

εηιάεδζδξ θέλεςκ ηαζ ακαβκχνζζδξ εζηυκςκ ιε απμηέθεζια ηδκ ακεπανηή 
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ακαβκχνζζδ δζαηνίζεςκ πμθοζφθθααςκ θέλεςκ ελαζηίαξ ηδξ δζαηάναλδξ ηδξ 

ζηακυηδηαξ απμεήηεοζδξ, ηςδζημπμίδζδξ, αηνζαμφξ επακάθδρδξ, ηαεχξ ηαζ 

επελενβαζίαξ θςκμθμβζηχκ πθδνμθμνζχκ ζηδ ιαηνμπνυεεζιδ ικήιδ 

(Farquharson, 2014). 

   διακηζηυξ ανζειυξ ενεοκχκ ηαηέθδλε ζημ βεκζηυ ζοιπέναζια υηζ μζ 

δοζθελζημί ιαεδηέξ πανμοζζάγμκηαζ εθθεζιιαηζημί πνςηίζηςξ ζηδκ ακαβκχνζζδ 

ρεοδμθέλεςκ ηαζ δεοηενεουκηςξ ζηδκ ζηακυηδηα εοπενμφξ ακάβκςζδξ. Ένεοκα ζε 

Πμνημβάθμοξ ιαεδηέξ ηνίηδξ, ηεηάνηδξ ηαζ πέιπηδξ δδιμηζημφ, ηαηέδεζλε ηδ 

δοζπένεζα ζηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ ηαηακυδζδ ρεοδμθέλεςκ ζοβηνζηζηά ιε ηζξ 

μζηείεξ ηαζ βκχνζιεξ θέλεζξ, μζ μπμίεξ έπνζγακ ηαθφηενδξ ιεηαπείνζζδξ, εκχ ηαζ ημ 

ιέβεεμξ θαίκεηαζ κα θεζημονβεί ακαζηαθηζηά πανέπμκηαξ ζζπονέξ απμδείλεζξ βζα 

ηζξ εθθείρεζξ ημοξ ζηζξ θέλεζξ ορδθήξ ηαζ ιδ ζοπκυηδηαξ ηαζ ηζξ ρεοδμθέλεζξ 

(Araújo, 2013). ε αοηυ ζοκδβμνεί ηαζ ιζα ένεοκα πνμζανιμζιέκδ ζηα εθθδκζηά 

δεδμιέκα, υπςξ δζεκενβήεδηε απυ ημκ Πνςηυπαπα, ζε παζδζά ηνίηδξ ηαζ ηεηάνηδξ 

δδιμηζημφ. Οζ ιαεδηέξ ιε ΜΓ πανμοζίαζακ ιεβαθφηενμο ααειμφ εθθείιιαηα ζηδ 

δζάζηαζδ ηδξ αηνίαεζαξ ρεοδμθέλεςκ ηαζ ηδξ μνεμβναθίαξ (Πνςηυπαπαξ, 2007, 

ζζ. 172-173). Γζεεκείξ ένεοκεξ ηάκμοκ θυβμ βζα εθθείρεζξ ηςκ Άββθςκ ιαεδηχκ 

ζηδ δζάηνζζδ ρεοδμθέλεςκ, ηδκ εκηυξ θοζζμθμβζηχκ μνίςκ απυδμζδ Ηζπακχκ, 

Ηηαθχκ ηαζ Γενιακχκ, αθθά ηαζ ηδκ επίηεολδ ορδθυηενςκ επζδυζεςκ ηςκ Ηηαθχκ 

ιαεδηχκ ζε θελζθμβζηέξ ενβαζίεξ ιε μζηείεξ θέλεζξ ιε ηζξ ιδ μζηείεξ κα πθήηημκηαζ 

πενζζζυηενμ (Araújo, 2013).   

   Τπενπθδεχνα ενεοκχκ έπμοκ ηαηά ηαζνμφξ οπεναζπζζηεί ηδκ άπμρδ ηδξ 

ιεεμδεοιέκδξ ηαζ ελαημιζηεοιέκδξ πανέιααζδξ ιε εοεθζλία ζηδ πνήζδ 

ζηναηδβζηχκ, ςξ ηαηαθοηζηήξ ηαζ ζηδκ εηιάεδζδ ημο θελζθμβίμο, χζηε κα 

δναπεηεφζμοκ απυ ηδκ επακαθαιαακυιεκδ πνήζδ ηδξ θςκμθμβζηήξ 

απμηςδζημπμίδζδξ είηε πνυηεζηαζ βζα απθέξ είηε βζα πμθοζφθθααεξ θέλεζξ, 

δελζυηδηα πμο, βζα ημοξ ιαεδηέξ ηςκ μπμίςκ δ ελέθζλδ ζοιααίκεζ θοζζηά, 

ζοκηνέπεζ θυβμ πνδζζιμπμίδζδξ ιυκμ υηακ ένεμοκ ακηζιέηςπμζ ιε ρεοδμθέλεζξ, 

ημ κυδια ηςκ μπμίςκ αδοκαημφκ κα ηαηακμήζμοκ. Απαναίηδηδ ηνίκεηαζ δ 

δζαδζηαζία ελέθζλδξ απυ ηδκ μπμία ηαθμφκηαζ κα πενάζμοκ μζ ιαεδηέξ 

ζημπεφμκηαξ πνχημκ ζημκ ειπθμοηζζιυ ημο θελζθμβίμο ηαζ δεφηενμκ ζε 

αεθηζςιέκεξ επζδυζεζξ ζε ακάβκςζδ ηαζ βναθή (Araújo, 2013; Nagy, 2013). 

    Ακαιθίαμθα μ βεκζηυξ ηακυκαξ εηιάεδζδξ ιζαξ θέλδξ απμγδηά ηδκ οζμεέηδζδ 

ηαζ ηαοηυπνμκδ θεζημονβία θςκμθμβζηχκ, θελζθμβζηχκ ηαζ ζδιαζζμθμβζηχκ 
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ιδπακζζιχκ ακαπαναζηάζεςκ ιέζα απυ ιζα δζαδμπζηή δζαδζηαζία ιε ζενανπζηή 

ηαηεφεοκζδ (Καζζςηάηδ-Φανμοδάηδ, 2014). Ζ θςκμθμβζηή ηαζ ζδιαζζμθμβζηή 

ακαπανάζηαζδ ιε ηδ βκχζδ θευββςκ ηαζ ζδιαζίαξ ακηίζημζπα, παναπςνεί ηδ 

εέζδ ηδξ ζηδκ μνεμβναθζηή ακαπανάζηαζδ ιε ηδκ αθθδθμοπία βναιιάηςκ, δ 

μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ πνμπςνά ζημκ ειπθμοηζζιυ ημο κμδηζημφ θελζημφ ηαζ ηςκ 

θελζθμβζηχκ ακαπαναζηάζεςκ, δεδμιέκα πμο ζημ ζφκμθυ ημοξ ακηακαηθμφκ ηδκ 

ακαβκςζηζηή ζηακυηδηα ημο αηυιμο (Πνςηυπαπαξ, 2007, ζζ. 168-178; Sayeski K. 

L., 2011 ).  ε ακηζηαηάζηαζδ ηδξ ακςθεθμφξ ιεευδμο βκχζδξ ημο κμήιαημξ 

ηάεε θέλδξ μζ ιαεδηέξ επςθεθμφκηαζ απυ ηδ βκχζδ ηδξ αζηίαξ ηςκ ζοθθααζζιχκ 

ηαζ ημο κμήιαημξ, υκηαξ ελμζηεζςιέκμζ ιε ηδ νίγα ηαζ ηζξ ηαηαθήλεζξ. 

Τπμζηδνζηηζηυ πανάδεζβια ζε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ πνμζθένεζ δ θέλδ "cavity" 

πμο ζδιαίκεζ ημζθυηδηα. Ο ιαεδηήξ ακηί κα ιάεεζ υηζ δ θέλδ ζδιαημδμηεί ηάηζ 

ηαηυ ζημ δυκηζ ηάπμζμο, ηδ ζοκδέεζ ιε ηδ θέλδ "cave" πμο ζδιαίκεζ ζπδθζά, 

ημζθυηδηα ηαζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ είκαζ πζμ εθζηηυ κα ηαηακμήζεζ ηαζ άθθεξ 

πνήζεζξ ηδξ θέλδξ (Nagy, 2013).  

 

2.5.4.2 Καηαλόεζε Κεηκέλνπ 

   Ζ ακάβκςζδ είκαζ έκα ζφκεεημ κμδηζηυ ένβμ ημ μπμίμ απμηεθεί ζοζηνάηεοζδ 

δζαθυνςκ εζδχκ δναζηδνζμηήηςκ. Μέζα ζηα πνυκζα δ ακαβκςζηζηή εοπένεζα έπεζ 

πενάζεζ απυ πμθθά ζηάδζα, ιε ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία κα παζπίγεζ κα ηδξ 

πνμζδχζεζ ηδ εέζδ πμο ηδξ ακηζζημζπεί ζηδ θίζηα ιε ηζξ δοζημθίεξ ηςκ ιαεδηχκ 

ιε ΜΓ (Βανζαιίδμο, 2007, ζ. 377; Πμθοπνυκδ, 2011, ζ. 108; Πνςηυπαπαξ, 2007, 

ζζ. 166-167).   

  διακηζηυ νυθμ δζαδναιαηίγεζ δ ζηακυηδηα ηαηακυδζδξ, δ δζδαζηαθία ηδξ 

μπμίαξ είκαζ πενζμνζζιέκδ ζηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ ιε ημ 80% ηςκ  

ιαεδηχκ ιε ΜΓ κα ακηζιεηςπίγεζ εηηεηαιέκμο ααειμφ εθθείρεζξ (Καπενχκδξ, 

2008; Πακηεθζάδμο, 2000, ζ. 241; Πμθοπνυκδ, 2011, ζ. 107; Snowling, 2012). 

   Οζ αδοκαιίεξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ δελζυηδηα ζδιαημδμημφκ ακεπάνηεζα ζε ιζα 

εονεία βηάια βκχζεςκ βναιιαηζηήξ, ζοκηαηηζημφ, θελζθμβίμο, δμιήξ ηςκ 

πνμηάζεςκ. Οζ ιαεδηέξ ζπαηαθμφκ ανηεηυ πνυκμ ζηδκ απμηςδζημπμίδζδ ηαζ 

πεθαβχκμοκ ιε ηδκ ακάβκςζδ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ακηζιεηςπίγμκηαξ ζφκεεηεξ 

δοζημθίεξ ζηδκ ελαβςβή ζοιπενάζιαημξ, εφνεζδξ ηδξ ηεκηνζηήξ ζδέαξ, 

δζαπςνζζιμφ παναβνάθςκ, ζοθθμβζζιμφ (Πμθοπνυκδ, 2011, ζ. 157; Snowling, 

2012). Ένεοκεξ πμο ηαηαθήβμοκ ζε πανυιμζμο φθμοξ απμηεθέζιαηα είκαζ αοηέξ 
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ηςκ Hulme et al.(2011) ηαεχξ ηαζ ηςκ Spencer et al.(2014) οπμδεζηκφμκηαξ ηα 

πνμαθήιαηα ζηδκ ακάβκςζδ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ημο βναπημφ θυβμο ςξ ζοκέπεζα 

ηδξ ακεπανημφξ απμηςδζημπμίδζδξ ηαζ ηδξ πενζμνζζιέκδξ βκχζδξ ημο θελζθμβίμο 

ηαζ ημο πνμθμνζημφ θυβμο (Spencer, 2014).  

   Ζ αδοκαιία ηαηακυδζδξ, λεηζκά απυ ηζξ εθθείρεζξ ζηδ ιμνθμθμβζηή 

εκδιενυηδηα, δεδμιέκμο υηζ μνζζιέκεξ θέλεζξ ιμζνάγμκηαζ ηαηδβμνία πανυιμζςκ 

ιμνθδιάηςκ ιε δζαθμνεηζηή ζδιαζία, ζοκάια ηαζ ζημ ζπδιαηζζιυ ζφκεεηςκ 

θέλεςκ, ιε απμηέθεζια κα ειθακίγμοκ επζδυζεζξ παιδθέξ ζημ θελζθυβζμ ηαζ ζηδκ 

ακάβκςζδ θέλεςκ (McBride-Chang, 2012; Xiao, 2013). Πανά ηαφηα, εκενβυξ 

είκαζ μ νυθμξ ηαζ άθθςκ ζηακμηήηςκ ιε ηδ πθεζμρδθία ηςκ ενεοκδηχκ κα 

αζπάγεηαζ ηζξ εεςνίεξ ηαζ ενεοκδηζηέξ ενβαζίεξ ηςκ πνμηαηυπςκ ημοξ 

ζοκοπμθμβίγμκηαξ ηαζ ελεηάγμκηαξ ημκ ημιέα βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ζηδκ 

μθυηδηά ημο.  

   Ηδζαίηενδ ικεία βίκεηαζ ηαζ ζηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιε ΜΓ ζηδ 

ζδιαζζμθμβία, ηδ ζφκηαλδ, ηδκ μνεμβναθία, ημκ πνμθμνζηυ ηαζ βναπηυ θυβμ. 

Άπμρδ ζηδκ μπμία ζοκδβμνμφκ ηαζ μζ  Bishop ηαζ Snowling(2004) πμο θςηίγμοκ 

ηδ ζοιαμθή ηαεεκυξ απυ ημοξ παναπάκς ημιείξ ζε υθεξ ηζξ εηθάκζεζξ ηδξ 

ακάβκςζδξ (McBride-Chang, 2012). Τπάνπεζ άιεζμξ ζοζπεηζζιυξ ακαθμνζηά ιε 

ημ δίπμθμ ακάβκςζδ θέλεςκ ηαζ ηαηακυδζδ πνμηάζεςκ ημιείξ πμο 

αθθδθεπζδνμφκ βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ηςκ ζδιαζζμθμβζηχκ δελζμηήηςκ ηυζμ ζε 

πνμθμνζηυ υζμ ηαζ ζε βναπηυ επίπεδμ (Xiao, 2013).  

   Πανυιμζα απαζηδηζηή ιε ηδκ εθθδκζηή είκαζ ηαζ δ ηζκεγζηή βθχζζα, ζηδκ μπμία 

δζεκενβήεδηε ηαζ δ ένεοκα απυ ημοξ Xiao et al.(2013), ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ 

ζεζνά ηςκ θέλεςκ ηαεμνίγεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ πνυηαζδξ ηαζ 

ημο ηεζιέκμο (Xiao, 2013). Έιιεζα οπμαυζηεζ δ άπμρδ υηζ δ ζηακυηδηα 

ηαηακυδζδξ ημο βναπημφ θυβμο είκαζ ιζα ζφκεεηδ δζαδζηαζία ζηδκ μπμία 

ακηακαηθχκηαζ μζ δοκαηυηδηεξ ηαζ αδοκαιίεξ ημο ακαβκχζηδ ιε πζμ ζδιακηζηέξ 

ηδ ικήιδ, ηδκ πνμτπάνπμοζα βκχζδ, ηα ηίκδηνα ημο ίδζμο βζα ιάεδζδ, ηδ ζηάζδ 

πμο δζαηδνεί απέκακηζ ζηδκ ακάβκςζδ, αθθά ηαζ ημ πενζαάθθμκ μζημβεκεζαηυ είηε 

εηπαζδεοηζηυ (Πμθοπνυκδ, 2011, ζζ. 102,109,158-159; Πυνπμδαξ, 2002, ζζ. 418-

419). ηζξ ηεθεοηαίεξ ένεοκεξ βίκεηαζ πμθφξ θυβμξ βζα ηδκ οθζζηάιεκδ 

αθθδθεπίδναζδ ηδξ ακαβκςζηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ιε ηα παναηηδνζζηζηά ημο 

ηεζιέκμο, ηα επίπεδα ακαβκςζηζηήξ εοπένεζαξ ηαζ ηα απμηεθεζιαηζηά ιέηνα 

ηαηακυδζδξ. Γζελμδζηυηενα, μζ ενβαζίεξ ζε επίπεδμ ηεζιέκμο πενζθαιαάκμοκ ηα 
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επίπεδα ζοκμπήξ, ηδκ απμηςδζημπμίδζδ, ηδκ πμθφπθμηδ ζοκηαηηζηή δμιή ηαζ ημ 

θελζθυβζμ. Απυ ηδκ άθθδ ημ ιενίδζμ πμο ακαθμβεί ζημ ιαεδηή πενζπθέηεζ ζεζνά 

δζαδζηαζζχκ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ απμηςδζημπμίδζδ θέλεςκ, ιμνθμθμβζηέξ ηαζ 

θελζθμβζηέξ βκχζεζξ, ζηακυηδηα απμικδιυκεοζδξ πθδνμθμνζχκ, δδιζμονβία κέςκ 

ζδεχκ ηαζ ελαβςβήξ ζοιπενάζιαημξ. Έκαξ επζπθέμκ δείηηδξ αλζμθυβδζδξ είκαζ δ 

απάκηδζδ ιζαξ ζεζνάξ ενςηήζεςκ πμο ηαθφπημοκ ιεβάθμ εφνμξ ηαζ είκαζ 

πμθοιμνθζηέξ. Σα ενεοκδηζηά δεδμιέκα απμθάκεδηακ υηζ μζ ιαεδηέξ 

πανμοζζάγμκηακ πζμ ανβμί υηακ ένπμκηακ ακηζιέηςπμζ ιε άβκςζηεξ, ζφκεεηεξ 

θέλεζξ βζα ηζξ μπμίεξ απαζημφκηακ μ δζπθάζζμξ πνυκμξ απμηςδζημπμίδζδξ. 

Δπζπθέμκ ζοκδβυνδζακ ζηδκ ανπζηή ζδέα ηαηαδεζηκφμκηαξ ηα παναηηδνζζηζηά 

ηςκ ιαεδηχκ ςξ πανάβμκηα πνυαθερδξ δοζημθζχκ ζηδκ ηαηακυδζδ. 

οβηεηνζιέκα μζ ιαεδηέξ ιε ορδθυηενδ ηαηάηηδζδ αοηχκ ζοιπενζθένμκηαζ 

απμδμηζηυηενα ιπνμζηά ζε έκα ηείιεκμ, ηάηζ πμο είκαζ αδφκαημ βζα ημοξ ιαεδηέξ 

ιε εθθείρεζξ ζηα απαναίηδηα αοηά παναηηδνζζηζηά.  

   Σέθμξ έκα αηυιδ ζδιακηζηυ ζημζπείμ πμο πνμέηορε απυ ημκ ηεθεοηαίμ δείηηδ 

θακενχκεζ υηζ μζ ιαεδηέξ πανμοζζάγμοκ ζηακμπμζδηζηέξ επζδυζεζξ ιυκμ ζηδκ 

απάκηδζδ ενςηήζεςκ βζα ηζξ μπμίεξ δεκ απαζηείηαζ ζδζαίηενδ ζηέρδ. Ακηίεεηα ζηζξ 

ζφκεεηεξ ενςηήζεζξ, βζα ηζξ μπμίεξ ηνίκεηαζ ζηυπζιμξ μ ζοκδοαζιυξ δελζμηήηςκ 

(πνμδβμφιεκδ βκχζδ, ελαβςβή ζοιπενάζιαημξ, ακαηάθορδ κμήιαημξ), μζ 

επζδυζεζξ ημοξ ηζκμφκηαζ ζε ελαζνεηζηά παιδθά επίπεδα πνμδίδμκηαξ ηζξ 

δοζημθίεξ ημοξ (Miller, 2014; Πακηεθζάδμο, 2000, ζ. 97; Πυνπμδαξ, 2002, ζζ. 

409-419). ε αοηυ πμο ηαηαθήβμοκ υθμζ υιςξ είκαζ ημ δεδμιέκμ υηζ ιε ηδκ 

οπμζηδνζηηζηή πανέιααζδ μζ ιαεδηέξ δζαηδνμφκ εεηζηή ζηάζδ ηαζ αεθηζχκμοκ 

επανηχξ ηζξ ζηακυηδηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηαηά ηδκ ακάβκςζδ (Πακηεθζάδμο, 

2000, ζζ. 230-232).        

 

2.5.4.3 Πξνθνξηθόο Λόγνο θαη Καηαλόεζε Κεηκέλνπ 

   Γζενςηάηαζ ηακείξ βζα ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ. Ζ ζοκφπανλδ πνμθμνζηχκ ηαζ 

βναπηχκ δοζημθζχκ ζε επίπεδμ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ δεκ απμηεθεί απθά ιζα 

ζφιπηςζδ, αθθά είκαζ πμθθά παναπάκς (Λεβάηδ, 2007, ζ. 277). Ανηεί κα ζηεθηεί 

ηακείξ υηζ δ ακενχπζκδ ημζκςκία ηαζ επζημζκςκία ζοβηνμηήεδηε πνχηα 

πνμθμνζηά ηαζ πμθφ ανβυηενα ιεηέαδ ζημ βναπηυ θυβμ (Αεακαζζάδδ Υ., 2007, ζ. 

413). Όζμ ηαζ ακ εη πνχηδξ υρεςξ θαίκεηαζ δοζανιμκζηυ, απμδμπή ανίζηεζ δ 

άπμρδ πενί ζοκέπεζαξ ηαζ ζοκέπεζαξ ηςκ εθθεζιιάηςκ ημο βναπημφ θυβμο ζημκ 
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πνμθμνζηυ ηαζ ημφιπαθζκ, ελαζηίαξ ηδξ ημζκήξ δμιζηήξ αάζδξ, εκχ επζπνυζεεηα 

ημκίγεηαζ δ ζοιαμθή ηδξ πνμθμνζηήξ ηαηακυδζδξ ζηδκ επίηεολδ ηδξ 

ακαβκςζηζηήξ ηαηακυδζδξ (Αεακαζζάδδ, 2007, ζ. 413; Καθμιμίνδξ, 2007, ζ. 25; 

Πακηεθζάδμο Α. , 2007, ζ. 84; Πνςηυπαπαξ, 2007, ζ. 168). Ζ μθμηθδνςιέκδ 

βθςζζζηή ακάπηολδ πενζθαιαάκεζ ημ θςκμθμβζηυ, ζδιαζζμθμβζηυ ηαζ ζοκηαηηζηυ 

ημιέα, ηαεέκαξ απυ ημοξ μπμίμοξ δζαδναιαηίγεζ μοζζαζηζηυ νυθμ ζηδκ 

επζημζκςκία ημο αηυιμο ηαζ ηδ ροπμθμβζηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή ημο ελέθζλδ. 

Δκδεπυιεκα εθθείιιαηα ζηζξ εκ θυβς δελζυηδηεξ δεκ αθήκμοκ ακεπδνέαζημοξ 

ημοξ ημιείξ ημο βναπημφ θυβμο, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ αθθδθελάνηδζδ ιεηαλφ 

ηςκ (Γνμζζκμφ Μ. , 2009, ζζ. 20-21).   

   Γζπαζιυξ ηονζανπεί ιεηαλφ ηςκ ενεοκδηχκ ιε ημοξ ιεκ κα εκζηενκίγμκηαζ ηδ 

ιμκμιενή ελέηαζδ δελζμηήηςκ ηαζ ημοξ δε κα ηζκμφκηαζ πνμξ εκηεθχξ ακηίεεηδ 

ηαηεφεοκζδ, οπμζηδνίγμκηαξ ηδκ πμθφπθεονδ αλζμθυβδζδ πμθθχκ ηαζ 

δζαθμνεηζηχκ παναβυκηςκ πμο ανίζημκηαζ ςζηυζμ ηάης απυ ηδκ μιπνέθα ηςκ 

βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ. Πνζκ αοημφ υιςξ επζηαηηζηή ακάβηδ εεςνείηαζ δ 

ακαθμνά ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ζδιαζία ηδξ κεονμεηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ αλζμθυβδζδξ 

θεζημονβίαξ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ημο εβηεθάθμο, πενζμπέξ μζ 

μπμίεξ ηζκμφκ ηα κήιαηα ζηδκ εηηέθεζδ μπμζαζδήπμηε βκςζηζηήξ ηαζ ιαεδζζαηήξ 

δζαδζηαζίαξ. Ζ πνχηδ, αθμνά ηζξ θεζημονβίεξ πμο ζοκηεθμφκηαζ ζημκ εβηέθαθμ 

ηαηά ηδκ επελενβαζία ιζαξ κέαξ πθδνμθμνίαξ, αθθά ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ, 

ζοκαζζεδιαηζημφ ή ημζκςκζημφ, πμο εεςνείηαζ ηαηαθθδθυηενμ βζα ηδκ 

απμεήηεοζδ ηδξ κεμεζζενπυιεκδξ πθδνμθμνίαξ. Ο εβηέθαθμξ, ιε ηδκ 

πμθοζφκεεηδ δμιή ημο είκαζ αοηυξ πμο εθέβπεζ ηζξ κμδηζηέξ ηαζ ροπμθμβζηέξ 

θεζημονβίεξ. Ο εβηεθαθζηυξ θθμζυξ απμηεθεί ημκ πονήκα ηςκ κμδηζηχκ 

θεζημονβζχκ, εκχ κεονυκεξ, κεονάλμκεξ ηαζ δεκδνίηεξ εζδζηεφμκηαζ ηυζμ ζηδκ 

πνυζθδρδ ενεεζζιάηςκ υζμ ηαζ ζηδκ ακάθοζδ ηαζ ηςδζημπμίδζδ ηςκ ιδκοιάηςκ 

πμο πνμένπμκηαζ απυ αοηά. Ο ηνυπμξ ιεηααίααζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ απμηεθεί 

ιζαξ δθεηηνμπδιζηήξ θφζδξ δζαδζηαζία, δ έηηαζδ, μ ηνυπμξ ηαζ μ νοειυξ ηδξ 

μπμίαξ ηαεμνίγεζ ηδ βκςζηζηή δναζηδνζυηδηα ημο αηυιμο. οκδοαζηζηά ιε ημκ 

εβηεθαθζηυ θθμζυ, ημ ανζζηενυ διζζθαίνζμ είκαζ αοηυ πμο ηαεμνίγεζ ηδ βθςζζζηή 

θεζημονβία, ηδκ ζηέρδ, ηδκ ηνίζδ. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ αθεκυξ ηζξ  θεζημονβίεξ 

πμο ζοκηεθμφκηαζ ζηζξ ακςηένς πενζμπέξ ηαζ αθεηένμο ηδκ έιθαζδ ηδξ ημζκςκίαξ 

ζηδκ πνυζθδρδ βκχζεςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ ιέζς ημο πνμθμνζημφ ηαζ βναπημφ 

θυβμο, απαζηείηαζ κα δμεεί ιζα απάκηδζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ εηηεηαιέκδ ή ιδ 
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αλζμπμίδζδ ημο ανζζηενμφ εβηεθαθζημφ διζζθαζνίμο εέημκηαξ ημ ςξ πνμτπυεεζδ 

βζα ηδκ θεζημονβζηή ημζκςκζηή έκηαλδ. Καηαπζαζιέκμζ μζ ενεοκδηέξ ιε ημ 

εκδεπυιεκμ αοηυ είκαζ ζε εέζεζ κα βκςνίγμοκ ηζξ ιαεδζζαηέξ επζπηχζεζξ ζημοξ 

ιαεδηέξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα έκηαλήξ ημοξ ζε υθα ηα ζφκμθα, εηπαζδεοηζηά, 

ημζκςκζηά, ενβαζζαηά, ζε πενίπηςζδ ιδ έβηαζνδξ ζημπεοιέκδξ πανέιααζδξ. ε 

αοηυ ημ ζδιείμ οπεζζένπεηαζ ηαζ δ ακάβηδ ελαημιζηεοιέκςκ πνμβναιιάηςκ 

ιάεδζδξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ιε ΔΜΓ ηαζ ΔΔΑ βεκζηυηενα (Πυνπμδαξ, 2002, ζζ. 

119-126; Soro, 2015). ηήνζβια ηαζ δμιζηυ ζημζπείμ ηέημζςκ πνμβναιιάηςκ 

απμηεθεί δ βκχζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ πθαζηζηυηδηα ημο εβηεθάθμο ηαζ ηδκ 

ζηακυηδηα πνμζανιμβήξ ζε ιεηαααθθυιεκεξ ζοκεήηεξ ηαζ ηονίςξ ζηδκ απυηηδζδ 

ηαζ πνυζθδρδ κέςκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ. Γεδμιέκδξ ηδξ άννδηηδξ ζφκδεζδξ 

ηςκ δφμ εκδείηκοηαζ μζ ειπθεηυιεκμζ ιε ηδ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία κα 

πνμζανιυγμοκ ηα πανειααηζηά πνμβνάιιαηα ζηζξ ακάβηεξ ηαζ ζδζαζηενυηδηεξ ημο 

ιαεδηή ιε ηδ πνήζδ ενεεζζιάηςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ιαεδζζαηήξ εημζιυηδηαξ 

άιεζα ζοκδεδειέκςκ ιε ηα αζχιαηα ημο ιαεδηή (Γνμζζκμφ Μ. , 2009, ζζ. 37-38).   

   Ζ θεζημονβία ημο εβηεθάθμο ηαεμνίγεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ ζοιπενζθμνά ημο 

ιαεδηή ζε πθδεχνα δελζμηήηςκ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ ηςκ βθςζζζηχκ, βζα ηδκ 

ηαηάηηδζδ ηςκ μπμίςκ απαζηείηαζ δ ζηακμπμζδηζημφ ααειμφ θεζημονβία ηςκ 

βκςζηζηχκ παναβυκηςκ. Γεκ έπεζ ελαηνζαςεεί ιε αεααζυηδηα, ςζηυζμ ακαθένεηαζ 

υηζ δ ημπζχδδξ ακάβκςζδ οθίζηαηαζ ζακ ζοκέπεζα ιζαξ ζεζνάξ πενζμνζζιέκςκ 

εοηαζνζχκ ζηδ δζάηαλδ ηςκ θέλεςκ, ηδκ απμηςδζημπμίδζδ, ιε ηονίανπεξ ηζξ 

αδοκαιίεξ ζηδκ εφνεζδ ζοζπεηζζιμφ βναιιάηςκ ηαζ θςκδιάηςκ, πμθοζφθθααςκ 

θέλεςκ, ηδ ζεζνμεέηδζδ ηςκ βναιιάηςκ ηαζ ηδκ ηαπφηδηα απμηςδζημπμίδζδξ. 

(Καθμιμίνδξ, 2007, ζ. 27; Πακηεθζάδμο Α. , 2007, ζ. 83; Πυνπμδαξ, 2002, ζ. 117; 

ηαζζκυξ, 2003, ζ. 173). 

   Όζμκ αθμνά ηδ ζεζνά ηςκ βναιιάηςκ, δ δζαδζηαζία είκαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηή 

ηαζ επζηάζζεζ πνμζμπή ηαεχξ είκαζ εφημθμ κα βίκμοκ θάεδ ηαζ κα αθθάλεζ ημ 

κυδια. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα, ιε ηδκ αθθαβή ηςκ βναιιάηςκ 

ηδξ θέλδξ "κα", δδιζμονβείηαζ δ θέλδ "ακ", ιε απμηέθεζια αοημιάηςξ κα 

ιεηααάθθεηαζ δ ζδιαζία (ηαζζκυξ, 2003, ζ. 136). Ζ ζπέζδ ιεηαλφ θελζθμβίμο ηαζ 

ηαηακυδζδξ επζζδιαίκεηαζ ηαζ απυ ηδκ Πμθοπνυκδ πμο ζοζπεηίγεζ ηζξ 

πενζμνζζιέκεξ βκχζεζξ ιε αδοκαιία ηαηακυδζδξ αθθά ηαζ ηδξ εηιάεδζδξ κέςκ 

θέλεςκ (Πμθοπνυκδ, 2011, ζζ. 109-110). Κάεε μιάδα ενεοκδηχκ ζημπεφεζ ζε έκα 

δζαθμνεηζηυ ημιέα δελζμηήηςκ ιε ημζκυ πανμκμιαζηή υθςκ ηδκ αθθδθελάνηδζδ 
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ηαζ αθθδθεπίδναζδ ιε ηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ. Γεκ είκαζ θίβμζ εηείκμζ πμο 

ζηνέθμκηαζ πνμξ ηδκ οπυεεζδ ηαηά ηδκ μπμία δ θςκμθμβζηή ηαζ ιμνθμθμβζηή 

επίβκςζδ απμηεθμφκ ημ εκανηηήνζμ θάηηζζια ζφκδεζδξ ηαζ αθθδθελάνηδζδξ 

ιεηαλφ πνμθμνζημφ ηαζ βναπημφ θυβμο (McBride-Chang, 2012; Πακηεθζάδμο, 

2000, ζζ. 109-113; Zourou, 2010). ε ακηζπενζζπαζιυ αοηχκ, ηα εονήιαηα 

ζφβπνμκςκ ειπενζζηαηςιέκςκ ενεοκχκ επζιέκμοκ ζηδκ φπανλδ πμζηζθίαξ 

εθθεζιιάηςκ πμο αθμνμφκ ηδκ ζηακυηδηα πεζνζζιμφ ημο βναπημφ θυβμο, υπςξ δ 

παναβςβή, ηαηακυδζδ ηαζ ζφκηαλδ ημο πνμθμνζημφ θυβμο, δ μνεμβναθία, δ 

ζδιαζζμθμβία, δ ιμνθμθμβία. Δζδζηά δ ηεθεοηαία εκημπίγεηαζ ζε ιαεδηέξ πμο 

θμζημφκ απυ ηδκ ηεηάνηδ δδιμηζημφ ηαζ άκς. ηδκ ένεοκά ηςκ Πακηεθζάδμο ηαζ 

Ακηςκίμο(2007) ηα απμηεθέζιαηα βζα ημοξ ιαεδηέξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ 

οπέδεζλακ ηδ δοζημθία ηαηακυδζδξ ηδξ ιεηαθμνζηήξ πνήζδξ ημο θυβμο, αδοκαιία 

εηηέθεζδξ ζφκεεηςκ μδδβζχκ, πενζμνζζιέκμ θελζθυβζμ, ιμκμθεηηζηέξ απακηήζεζξ, 

αδοκαιία πενζβναθήξ ηαηαζηάζεςκ ιεηαλφ αηυιςκ ηαζ βεβμκυηςκ, εκχ δ 

παναβςβή πνμθμνζημφ θυβμο ήηακ δ ιεηααθδηή πμο πνμέαθερε ακαβκςζηζηέξ 

δοζημθίεξ (Πακηεθζάδμο Α. , 2007, ζζ. 85-93). Οζ Moll et al.(2013)  επζπείνδζακ 

ηδκ ελέηαζδ ηδξ ζπέζδξ ημο πνμθμνζημφ θυβμο ιε ηδκ επακάθδρδ πνμηάζεςκ, 

ζοκδοαζηζηά ιε ημ ααειυ ηαηά ημκ μπμίμ δ δεφηενδ δφκαηαζ κα θεζημονβήζεζ 

πνμβκςζηζηά βζα ηζξ αδοκαιίεξ ζε άθθμοξ ημιείξ ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ή 

απμηεθεί λεπςνζζηή ζηακυηδηα, ιέζα απυ ηδκ οθμπμίδζδ δμηζιαζζχκ επακάθδρδξ 

πνμηάζεςκ, θελζθμβίμο ηαζ βναιιαηζηχκ βκχζεςκ, ζε πνμθμνζηυ επίπεδμ. Με ημ 

πέναξ ηδξ δίπνμκδξ ιεθέηδξ, ηαηέθδλακ ζηδκ άπμρδ υηζ δ επακάθδρδ πνμηάζεςκ 

δεκ μνζμεεηεί πανάβμκηα πνυαθερδξ βθςζζζηχκ ιεηααμθχκ εέημκηαξ 

πενζμνζζιμφξ ζηδκ ελεθζηηζηή δζαδζηαζία (Klem, 2015). Έπμκηαξ ςξ μνιδηήνζμ 

ηδκ εκ θυβς εεςνία, Κζκέγμζ ενεοκδηέξ επζπείνδζακ κα εκηνοθήζμοκ πενζζζυηενμ 

ζηδκ ζδέα πμο θαζκυηακ κα πθακάηαζ, υηζ μ πνμθμνζηυξ θυβμξ ηναηά ζθζπηά 

δειέκμοξ πμθθμφξ ηαζ δζαθμνεηζημφξ ημιείξ ηδξ βθχζζαξ, ηάηζ πμο ημκ ηαεζζηά 

ακαιθίαμθα ακαπυζπαζημ ιένμξ εκυξ ζοκυθμο (Klem, 2015; Πακηεθζάδμο Α. , 

2007, ζ. 84; Πμθοπνυκδ, 2011, ζζ. 108-109,215; Snowling, 2012). Γζα ηδκ 

επίηεολδ ημο πθάκμο εθήνιμζακ ενβαζίεξ πνμθμνζηήξ αθήβδζδξ ζζημνίαξ, 

ζοθθμβζζιμφ, ακάβκςζδξ θέλεςκ ηαζ ηαηακυδζδξ πνμηάζεςκ, ζδιαζζμθμβζηέξ 

ηαζ ζοκηαηηζηέξ, ζπδιαηζζιμφ πνμηάζεςκ ιε ηφνζμοξ ηαζ δεοηενεφμκηεξ υνμοξ, 

ζε έκα δείβια δοζθελζηχκ ιαεδηχκ δδιμηζημφ, ιε ιέζμ υνμ δθζηίαξ ηα 9 έηδ, 

εζζπνάηημκηαξ ηδκ αθθδθελάνηδζδ ηςκ ιεηααθδηχκ ιε ημοξ ιαεδηέξ κα 
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οπμθείπμκηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο πνμξ ακάβκςζδ ηεζιέκμο ςξ ζοκέπεζα ηςκ ιδ 

ηεηηδιέκςκ δελζμηήηςκ ζε αοημφξ ημοξ ημιείξ (McBride-Chang, 2012; Xiao, 

2013). Άθθδ μιάδα ενεοκδηχκ, ηζκμφιεκμζ ζημ ίδζμ ιμηίαμ, εζηίαζε ημ 

εκδζαθένμκ ηδξ ζηδκ εθανιμβή πεζναιαηζηχκ ιεευδςκ βζα ηδκ ελαηνίαςζδ ηςκ 

ηεπκζηχκ πμο εκδείηκοκηαζ βζα αοημφ ημο είδμοξ ημοξ ιαεδηέξ. Σνεζξ πανειαάζεζξ 

πνδζζιμπμζήεδηακ, δ ιία ζε επίπεδμ ηεζιέκμο, δ επυιεκδ ζε επίπεδμ πνμθμνζημφ 

θυβμο, εκχ δ ηεθεοηαία θεζημφνβδζε ζοκδοαζηζηά. Καζ μζ ηνεζξ πανειαάζεζξ 

ηαηέβναρακ ζηαεενή ακμδζηή πμνεία απυ ηδκ ανπζηή ςξ ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ. 

Σμ ζδιακηζηυηενμ υθςκ είκαζ υηζ ιε ηδκ επακάθδρδ ηδξ αλζμθυβδζδξ έκα πνυκμ 

ανβυηενα ζοιπένακακ υηζ μζ πανειαάζεζξ ζημκ πνμθμνζηυ θυβμ θάκδηακ θακενά 

εκζζποιέκεξ ηαζ ζηαεενμπμζδιέκεξ ζοβηνζηζηά ιε ηζξ οπυθμζπεξ δφμ αθήκμκηαξ κα 

εκκμδεεί υηζ δ δζδαζηαθία ημο θελζθμβίμο, αθθά ηαζ δ ελμζηείςζδ ιε ηδκ 

πνμθμνζηή αθήβδζδ ηαζ ακαδζήβδζδ ζζημνζχκ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδκ επζηοπία 

ζηδκ ηαηακυδζδ ηεζιέκμο, πνμηάζεςκ, ελαβςβήξ ζοιπενάζιαημξ ηαζ πμθθέξ 

αηυιδ δελζυηδηεξ (Πακηεθζάδμο, 2000, ζζ. 84,99; Snowling, 2012). Ζ ακάπηολδ 

ημο πνμθμνζημφ θυβμο απμηεθεί εειεθζχδδ θίεμ επδνεάγμκηαξ πμζηίθμοξ ημιείξ 

ζηδ γςή ηςκ ιαεδηχκ ιε ΜΓ, υπζ ιυκμ ιαεδζζαημφξ αθθά ηαζ ροπμθμβζημφξ ηαζ 

ημζκςκζημφξ. Γζ' αοηυ ημ θυβμ ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ οπμζηήνζλδ ηδξ πενζμπήξ ιε 

ζημπεοιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ ιαεδζζαηήξ εημζιυηδηαξ (Γνμζζκμφ Μ. , 2009, ζζ. 

20-21)  

   Δπμιέκςξ αηυιδ ηαζ εθάπζζηδ αεθηίςζδ ζηδκ αθδβδιαηζηή δμιή ημο 

πνμθμνζημφ θυβμο ζοκζζηά αοηυιαηα αεθηζςιέκεξ επζδυζεζξ ζηζξ δζαδζηαζίεξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ημ βναπηυ θυβμ ηαζ βζ' αοηυ δεκ εα πνέπεζ κα παναβηςκίγμκηαζ απυ 

ημοξ ειπθεηυιεκμοξ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ιαεδηχκ ιε δοζθελία υπςξ ηείκεζ κα 

ζοιααίκεζ ζηζξ ζπμθζηέξ αίεμοζεξ (Καθμιμίνδξ, 2007, ζ. 28; McBride-Chang, 

2012; Πακηεθζάδμο Α. , 2007, ζζ. 83-93; Xiao, 2013).  

 

2.5.5 Μλεκνληθέο Λεηηνπξγίεο  

   Ζ θεζημονβία ηδξ ικήιδξ είκαζ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ αθμφ ημ άημιμ δφκαηαζ ή 

πενζμνίγεηαζ ζηδκ επελενβαζία ηςκ πνμζθαιαακυιεκςκ πθδνμθμνζχκ 

επδνεάγμκηαξ υθεξ ακελαζνέηςξ ηζξ δελζυηδηεξ (Πμθοπνυκδ, 2011, ζζ. 103,147). 

Μεηαλφ ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ μ ημιέαξ ηδξ ικήιδξ ηαηέπεζ ηαίνζμ νυθμ 

ζηδκ εηπαζδεοηζηή ελέθζλδ ιαεδηχκ ιε ΜΓ πμο πανμοζζάγμοκ πθδεχνα 
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δοζημθζχκ, ιε πμθθμφξ ενεοκδηέξ κα επζιέκμοκ ζηδ ζοκεζζθμνά ημο ςξ 

πανάβμκηα πνυαθερδξ, ζπεφδμκηαξ κα ημκίζμοκ ηδκ ζζυηζιδ ιεηαπείνζζδ ηαζ 

αλζμθυβδζή ημο (Snowling, 2012).  

   Ζ ικήιδ ζοκδέεηαζ έιιεζα ιε ηδκ ακάβκςζδ, ιε ηδ θεηηζηή αναπφπνμκδ ικήιδ 

κα πνμδίδεζ εθθείιιαηα ζηδ θςκμθμβζηή εκδιενυηδηα, ζδζαίηενα υηακ μζ ιαεδηέξ 

ανίζημκηαζ οπυ ηδκ πίεζδ ημο πνυκμο ηαζ ηδ ιαηνυπνμκδ ικήιδ κα δζαδναιαηίγεζ 

ηαίνζμ νυθμ ζηδ δζαδζηαζία ακαβκχνζζδξ ηαζ δζυνεςζδξ ημο θάεμοξ ιέζς ηδξ 

ακάηθδζδξ ηςκ ζςζηχκ πθδνμθμνζχκ, ιε απμηέθεζια μζ ιαεδηέξ ιε δοζθελία κα 

πανμοζζάγμοκ επζδυζεζξ ηάης ημο ιεηνίμο (Εέναα, 2007, ζ. 318; Καθμιμίνδξ, 

2007, ζ. 26; Πμθοπνυκδ, 2011, ζζ. 103,148-149; Πνςηυπαπαξ, 2007, ζ. 168). 

   Δπδνεαζιέκμζ απυ ηα ενεοκδηζηά δεδμιέκα μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμζ ενεοκδηέξ 

ηαηαθεφβμοκ ζηδ ζοιπενίθδρδ ημο πανάβμκηα ικήιδ, εβηαεζδνφμκηαξ ιζα κέα 

πναβιαηζηυηδηα (McMurray, 2014). Γζα ηδ ζοιαμθή, θεζημονβία ηαζ απυηηδζδ 

ηςκ δελζμηήηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ βκχζεζξ θέλεςκ, ζε επίπεδμ μνεμβναθίαξ 

ηαζ ακάβκςζδξ, εθζζημφκ ηδκ πνμζμπή ζηδ ζοιαμθή ηδξ ικήιδξ. Δνεοκδηέξ πμο 

εκέπθελακ ηδ ικήιδ ενβαζίαξ ζε πανυιμζεξ ιε ηζξ ακςηένς δζαδζηαζίεξ 

οπμζηήνζλακ έκεενια ηα εομίςκα εονήιαηα ζηα μπμία ηαηέθδλακ ιέζα απυ 

οπμζηδνζηηζηέξ δζμνεςηζηέξ ζηναηδβζηέξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ιε δοζθελία 

οπμζηδνίγμκηαξ ηδκ ζηακυηδηα ζοθθααζζιμφ απθχκ ηαζ πμθοζφθθααςκ θέλεςκ ιε 

πνμδζάεεζδ επέηηαζδξ ημο εεηζημφ ακηίηηοπμο ηαζ ζε ιδ μζηείεξ ή μιυθςκεξ 

θέλεζξ, αθθά ηαζ ζε αεθηζςιέκεξ επζδυζεζξ ακάβκςζδξ, ελεθζηηζηά  (McMurray, 

2014; Sayeski, 2011 ). 

   Κνίζζιδ είκαζ ηαζ δ ζοιαμθή ηδξ ζε επίπεδμ ζπδιαηζζιμφ ηαζ ηαηακυδζδξ 

πνμηάζεςκ ηαζ ηεζιέκμο ιε ημοξ ιαεδηέξ κα ιέκμοκ πνμζημθθδιέκμζ ζηδκ 

επακάθδρδ μζηείςκ θέλεςκ ηαζ ημ ζπδιαηζζιυ ιζηνχκ ζε έηηαζδ πνμηάζεςκ, πμο 

πνμηφπημοκ ςξ απμηέθεζια εθθζπχκ ικδιμκζηχκ ζηναηδβζηχκ (Klem, 2015). 

Όθμζ ακελαζνέηςξ ακηζηνίγμκηαξ ιζα θέλδ πενκμφκ ιέζα απυ αοημιαημπμζδιέκεξ 

δζαδζηαζίεξ, ζηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ ιε ΜΓ δεκ είκαζ ελμζηεζςιέκμζ. Οθείθμοκ κα 

ακαβκςνίζμοκ ηα βνάιιαηα, κα ηα επελενβαζημφκ, εκ ζοκεπεία κα 

απμηςδζημπμζήζμοκ ηδ θέλδ βζα κα θηάζμοκ ζημ ηέθμξ κα ακαζφνμοκ ηδ ζδιαζία 

ηδξ απυ ηδ ικήιδ. Ακηζθαιαάκεηαζ εφθμβα μ ηαεέκαξ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηδξ 

δζαδζηαζίαξ πμο θαιαάκεζ πχνα βζα υθεξ ηζξ θέλεζξ, πνμηάζεζξ, ηείιεκα 

(Πμθοπνυκδ, 2011, ζ. 104). 
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2.5.6 Αληηιεπηηθέο Λεηηνπξγίεο  

 

2.5.6.1 Οπηηθναθνπζηηθή Αληίιεςε - Σαρεία απηόκαηε αλαγλώξηζε 

   Ζ ηαπεία αοηυιαηδ ακαβκχνζζδ είκαζ ιζα ζηακυηδηα πμο ζοκδέεηαζ ιε ζζπονμφξ 

δεζιμφξ ιε ηαεέκα ημιέα βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ λεπςνζζηά, επδνεάγμκηαξ 

ανκδηζηά ηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιε ΜΓ (Horowitz-Kraus, 2014). Έκα 

βεκζηυηενμ ιμηίαμ πμο ηονζανπεί ζε αοηυ ημκ ημιέα ηαηαδεζηκφεζ ηδκ αδοκαιία 

εηηέθεζδξ δναζηδνζμηήηςκ ζηζξ μπμίεξ απαζημφκηαζ αοηυιαηεξ δζαδζηαζίεξ. 

Δπζπθέμκ εθθδκζηέξ ένεοκεξ, πμο ηαηά ηαζνμφξ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί, 

λεπςνίγμοκ ημοξ ιαεδηέξ ιε δοζθελία απυ ημοξ ιδ έπμκηεξ ελαζηίαξ ηδξ 

ιεζςιέκδξ ηαπφηδηαξ ακαβκχνζζδξ ηαζ μκμιαζίαξ ιε απμηέθεζια ηζξ 

πενζμνζζιέκεξ ζηακυηδηεξ ηαηακυδζδξ (Πμθοπνυκδ, 2011, ζζ. 145-146,155). Ο 

ανζειυξ ηςκ δεηάδςκ ενεοκχκ πνμζεθηφεζ ηα αθέιιαηα πμθθχκ εκδζαθενυιεκςκ 

βζα δζενεφκδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ζηζξ βθςζζζηέξ ηαζ υπζ ιυκμ δελζυηδηεξ, ακ 

ηαζ οπάνπμοκ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ μζ πενζμνζζιέκεξ 

βκχζεζξ ηαπείαξ αοηυιαηδξ μκμιαζίαξ λεπενκμφκ ζε ζδιακηζηυηδηα άθθεξ.  

   Ζ δζαδζηαζία δεκ αθμνά απμηθεζζηζηά ηδκ ακαβκχνζζδ θέλεςκ αθθά ειααεφκεζ 

ηαζ ζε επζιένμοξ ημιείξ υπςξ βνάιιαηα, ζοθθααέξ, ζοιθςκζηά ζοιπθέβιαηα. 

Μάθζζηα, ακαθμνζηά ιε ηα ηνία ηεθεοηαία, ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ςξ 

πνμβκςζηζηυξ δείηηδξ μνεμβναθζηχκ εθθεζιιάηςκ δεδμιέκμο υηζ μζ ιαεδηέξ 

ηνίκμκηαζ ακεπανηείξ ζε πθδεχνα βθςζζζηχκ ενβαζζχκ ιε ημ αάνμξ κα 

επζιενίγεηαζ ζε δφμ αζηζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ. Ο πνχημξ ελαζηίαξ ηδξ ανβήξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ μ επυιεκμξ ελαζηίαξ ημο ιεβάθμο πνυκμο ζφκδεζδξ ήπμο-

βνάιιαημξ, ηδξ ηαηακυδζδξ ηαζ δζάηνζζδξ μιυδπςκ θέλεςκ (Mesman, 2011). 

   Δπζπνυζεεηα, ηονζανπεί ζημκ επζζηδιμκζηυ ηυζιμ δ ακηίθδρδ ζφκδεζδξ ιεηαλφ 

αοημφ ηαζ ηδξ ακαβκςζηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ακ ηαζ ηδ δεηαεηία ημο '90 ιεβάθμξ 

υβημξ ιεθεηχκ έηεζκε κα ζοζπεηίγεζ ημ δείηηδ ιε ηδκ ακαβκςζηζηή εοπένεζα ηαζ 

ηαευθμο ιε ηδκ ακαβκςζηζηή αηνίαεζα ηαζ ηδ θςκμθμβζηή εκδιενυηδηα 

(Πνςηυπαπαξ, 2007, ζ. 167). Γζπμβκςιία επζηναηεί ζηδκ ενεοκδηζηή ημζκυηδηα ιε 

πμθθμφξ κα ηδκ εεςνμφκ ακελάνηδημ πανάβμκηα πνυαθερδξ ηαζ ιζα ιενίδα κα 

ηαηαθμβίγεζ υθεξ ηζξ εοεφκεξ, βζα ηζξ ιεζςιέκμο επζπέδμο επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ, 

ζε εθθείιιαηα ζημκ εκ θυβς ημιέα ηαζ υπζ ζηζξ πενζμνζζιέκεξ βκχζεζξ βναιιάηςκ 

ή ακαβκςζηζηήξ ειπεζνίαξ. ε αοηή ηδκ άπμρδ ζοκδβυνδζακ ηαζ ζημζπεία πμο 
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πνμζημιίζηδηακ απυ ηδκ ένεοκά πμο δζελήπεδ ζε ιαεδηέξ δθζηίαξ 9 εηχκ, ζημκ 

πονήκα ηδξ μπμίαξ ζοιπενζθήθεδηε ηαζ ημ εκ θυβς πεδίμ εέημκηαξ ςξ ενεοκδηζηυ 

ζηυπμ ηδ ζοιαμθή ηδξ ζηδκ ακαβκςζηζηή δζαδζηαζία. Με ηδ ζοθθμβή ηαζ 

αλζμθυβδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ δζαπζζηχεδηακ μζ ιε αναδφηενμοξ νοειμφξ 

ενβαζίεξ ηαπείαξ αοηυιαηδξ μκμιαζίαξ ζημοξ ιαεδηέξ ιε ΜΓ (Farukh, 2014).  

  Χζηυζμ μζ ακηίπαθεξ βκχιεξ ηαζ απυρεζξ δεκ έπμοκ ηέθμξ, δζαζςκίγμκηαξ ημ 

πνυαθδια ζοιπενίθδρδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ή ιδ ημο πανάβμκηα ςξ πνυζεεημ 

δείηηδ βκςζηζηχκ δελζμηήηςκ. ε ακηζπενζζπαζιυ εηείκςκ πμο δεκ ημκ 

πνμζιεηνμφκ ζηζξ ενεοκδηζηέξ ημοξ ενβαζίεξ, είηε απυ αιέθεζα είηε ζηυπζια, 

οπάνπμοκ ηαζ εηείκμζ πμο ημκ ζοκοπμθμβίγμοκ δζαηοιπακίγμκηαξ ηδ ζοιαμθή ημο 

ζηδ ζοθθμβζηή αεθηίςζδ ηςκ ιαεδζζαηχκ επζδυζεςκ ηςκ ιαεδηχκ (Fälth, 2013; 

Mesman, 2011). Αοηυ εκδεπυιεκα ζδιαίκεζ υηζ μζ πνχημζ εκδζαθένμκηαζ κα 

ηαθφρμοκ έκα εονφ θάζια δελζμηήηςκ επζδζχημκηαξ κα μδδβδεμφκ ζε αζθαθή 

ηαζ αλζυπζζηα απμηεθέζιαηα (Farukh, 2014). Τπμζηδνζηηζηυ ζημζπείμ ηδξ άπμρδξ 

πμο πνμακαθένεδηε απμηεθμφκ ηα ενεοκδηζηά δεδμιέκα ιεθέηδξ ζηδκ μπμία 

ζοιπενζθήθεδηε μ ημιέαξ ηδξ ηαπείαξ αοηυιαηδξ μκμιαζίαξ. Θέημκηαξ πνμξ 

αλζμθυβδζδ ιζα ζεζνά παναβυκηςκ αθθδθέκδεηςκ ιε ηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ, ζε 

δείβια ιαεδηχκ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ηαηέθδλακ ζημ αζζζυδμλμ 

ζοιπέναζια ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ πανειαάζεζξ ζημκ ημιέα έπμοκ εεηζηυ 

ακηίηηοπμ ηαζ εέημοκ ηζξ αάζεζξ βζα έκα επζηοπδιέκμ πνυβναιια αεθηίςζδξ ηςκ 

ζηακμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ (Mesman, 2011).  

 

3. Νέεο Σερλνινγίεο 

   Σα πνυκζα πμο δζακφμοιε ηαζ ιε ηδκ ηεπκμθμβία κα έπεζ εζζαάθθεζ βζα ηα ηαθά 

ζηδ γςή ιαξ, εα ήηακ αλζμπενίενβμ κα ιδ ιεηαηζκδεεί δ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία 

απυ ημ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ ζε έκα πζμ ζφβπνμκμ ιε ηδ ζοκεζζθμνά ηςκ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ, πνμηαθχκηαξ επακάζηαζδ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία 

(Βαηαθμφδδ, 2003, ζζ. 11-13; Fälth, 2013; Lee, 2005). Ζ εζζαβςβή ηςκ 

ηεπκμθμβζηχκ επζηεοβιάηςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ δεκ είκαζ απυννμζα ημο ζφβπνμκμο 

ηνυπμο γςήξ, αθθά έκα θαζκυιεκμ πμο παζπίγεζ, απυ ημ ηέθμξ ημο Πνχημο 

Παβημζιίμο Πμθέιμο, κα εδναζςεεί ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. Ζ δεηαεηία ημο 

'60 απμηεθεί μνυζδιμ ζηδκ ειπθμηή ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ζε πχνεξ 
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ηδξ Δονχπδξ ηαζ ηδκ Αιενζηή, ακ ηαζ δεκ έπμοκ ηαηαβναθεί εεηζηά ή ανκδηζηά 

απμηεθέζιαηα ημο ιεβαθυπκμμο αοημφ ζπεδίμο (Κυιδξ, 2004, ζζ. 14-15).  

   Σμκ 21μ αζχκα μζ ηεπκμθμβζηέξ ηαζκμημιίεξ ηαζ επζηεφλεζξ δζαδέπμκηαζ δ ιία ηδκ 

άθθδ ιε ηαπφηδηεξ αζηναπήξ. Ο δθεηηνμκζηυξ οπμθμβζζηήξ, ηα ηζκδηά, μζ 

ηαιπθέηεξ έπμοκ εζζαάθθεζ βζα ηα ηαθά ζηδ γςή υθςκ, ακελαζνέηςξ δθζηίαξ, 

θφθμο, ημζκςκζηήξ ηαηάζηαζδξ ή ιμνθςηζημφ επζπέδμο. Ζ εζζαμθή αοηή 

επζδζχηεζ κα ελεθζπεεί ζε ζδιακηζηυ αμδεδηζηυ εηπαζδεοηζηυ ενβαθείμ ζηα πένζα 

ηςκ ιαεδηχκ, μζ μπμίμζ υκηαξ ελμζηεζςιέκμζ, απυ κεανή δθζηία, εα επςθεθδεμφκ 

απυ ηδ πνήζδ ημοξ. Αοηυ πμο δεκ πνέπεζ κα δζαθεφβεζ ηδξ πνμζμπήξ είκαζ δ 

εθανιμβή ημο ηαηάθθδθμο βζα ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ημο ιαεδηή θμβζζιζημφ, 

δεδμιέκμο υηζ μθείθεζ κα είκαζ ζημπμεεηδιέκμ ηαζ πθήνςξ εκανιμκζζιέκμ ιε ηδκ 

εηπαζδεοηζηή ημο ζοιπενζθμνά (πακηζδάηδξ, 2008).  

   Μεβάθμξ ανζειυξ ενεοκδηχκ ιε ημ πέναζια ηςκ δεηαεηζχκ άνπζζε κα λεηοθίβεζ 

ημ ημοαάνζ ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ ηςκ ελαημιζηεοιέκςκ ηαζ δζαθμνμπμζδιέκςκ 

ζηναηδβζηχκ βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ ακάβκςζδξ, πνμζιεηνχκηαξ ηαζ 

αλζμθμβχκηαξ ηαζ ηδ ζδιαζία ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκζηχκ 

οπμθμβζζηχκ (Berkeley, 2010). ήιενα εονζζηυιεκμζ ζημ ηαηχθθζ ιζαξ κέαξ 

εηπαζδεοηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, εεςνείηαζ ζπεδυκ αοημκυδηδ δ πνήζδ ρδθζαηχκ 

ιέζςκ ζηδ δδιζμονβία ιαεδζζαημφ οθζημφ ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ ιζαξ δζδαζηαθίαξ 

πμο επζδζχηεζ ηα ηαθφηενα δοκαηά απμηεθέζιαηα ζηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ ηςκ 

ιαεδηχκ ιε ΜΓ (Καζζςηάηδ-Φανμοδάηδ, 2014). Κονζανπεί δ πεπμίεδζδ υηζ μζ 

ηεπκμθμβζηέξ εθανιμβέξ εκζζπφμοκ ηζξ βκχζεζξ ηαζ ηδκ αοηυ-απμηεθεζιαηζηυηδηα 

ηςκ πανειαάζεςκ πμο εκδείηκοκηαζ βζα ημοξ ιαεδηέξ ιε δοζθελία (Osman, 2015). 

ε αοηή ηδ δζαηφπςζδ αέααζα πνέπεζ κα ιδκ απαλζχκεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηα υζα 

πανμοζζάγμκηαζ ανίζημκηαζ αηυιδ ζε εεςνδηζηυ ζηάδζμ, δεδμιέκμο υηζ δ Δθθάδα 

δε ζοβηαηαθέβεηαζ ιεηαλφ ηςκ πςνχκ, Γακία, μοδδία, Νμναδβία, ζηζξ μπμίεξ ηα 

ζπμθεία είκαζ ελμπθζζιέκα ιε οπμθμβζζηέξ (Βμζκζάδμο, 2006, ζ. 96; Υμοθζανυξ, 

2007, ζ. 508). Έκα ζηάδζμ παναπάκς ανίζηεηαζ δ Ηηαθία, ιζα πχνα δ μπμία 

παζπίγεζ κα δδιζμονβήζεζ έκα ζπμθείμ βζα υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ. Μζηνυξ ανζειυξ 

ζπμθείςκ δζαεέηεζ ηζξ κέεξ ηεπκμθμβζηέξ πνμδζαβναθέξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ 

ιαεδηχκ ιε ΜΓ. Γεδμιέκμο ημο πνμηαηανηηζημφ ζηαδίμο εθανιμβήξ ηαζ ημο 

πενζμνζζιέκμο ανζειμφ ζπμθείςκ ηαζ ιαεδηχκ ηα απμηεθέζιαηα δεκ είκαζ αηυιδ 

ιεηνήζζια (Farinella, 2015; Γνμζζκμφ, 2015).  
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3.1 Νέεο Σερλνινγίεο θαη Γισζζηθέο Γεμηόηεηεο   

   Ηζπονή είκαζ δ ηζκδημπμίδζδ πμθθχκ πςνχκ ακά ημκ ηυζιμ, ημκίγμκηαξ 

ειθαηζηά ηδκ επζηαηηζηή ακάβηδ αθθαβήξ ημο εβηαεζδνοιέκμο ζηδκζημφ, βζα ηδ 

ζοιπενίθδρδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηδκ πνςημαάειζα ηαζ υπζ ιυκμ εηπαίδεοζδ 

δζαηοιπακίγμκηαξ ηα ηενάζηζα μθέθδ ζηδκ πνμχεδζδ ηςκ ιαεδζζαηχκ 

δελζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ ιε ή πςνίξ  ΜΓ (Βμζκζάδμο, 2006, ζ. 136; Κυιδξ, 2004, 

ζζ. 44-45; Μζηνυπμοθμξ, 2006, ζζ. 23-25,175). Ζ Δθθάδα δοζηοπχξ ανίζηεηαζ ζε 

πμθφ πνχζιμ ζηάδζμ, χζηε ημ εηζοβπνμκζζιέκμ αοηυ είδμξ εηπαίδεοζδξ, πμο 

θαιαάκεζ πχνα ζηζξ πενζζζυηενεξ εονςπασηέξ πχνεξ, κα οπμθεζημονβεί 

δεδμιέκςκ ηςκ πενζμνζζιέκμο αεθδκεημφξ εηπαζδεοηζηχκ ιέηνςκ (Παθαζμθυβμο, 

2004).  

   Σα εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά είκαζ ζδζαίηενα πνμζθζθή ζημοξ ιαεδηέξ ηαεχξ ηα 

βναθζηά, μ ήπμξ, δ ηίκδζδ, δ εοπνδζηία, δ εοεθζλία απμηεθμφκ ιενζηά ιυκμ απυ 

ηα πθεμκεηηήιαηα πμο ημοξ αμδεμφκ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηζξ εθθείρεζξ ζηζξ 

βθςζζζηέξ ημοξ δελζυηδηεξ ιε ηα απμηεθέζιαηα κα είκαζ εεαιαηζηά ζηδκ 

ηαηακυδζδ βναιιάηςκ, θέλεςκ, πνμηάζεςκ, ακάβκςζδξ ηεζιέκςκ, αηυιδ ηαζ ζηδ 

ζφκεεζδ ζζημνζχκ, ιε ημοξ ιαεδηέξ κα ζηδνίγμκηαζ ζηζξ δζηέξ ημοξ δοκάιεζξ 

(Ecalle, 2008; Kazakou, 2011; Μζηνυπμοθμξ, 2006, ζ. 43; Πακαβζςηαηυπμοθμξ, 

2003, ζζ. 15-16,21,31-32; Osman, 2015). ηδ δεοηένα δδιμηζημφ ηα θμβζζιζηά 

ζημπεφμοκ ζηδκ ακάβκςζδ ηαζ ημκ ειπθμοηζζιυ ημο θελζθμβίμο, εκχ ζηδκ ηεηάνηδ 

δδιμηζημφ μζ ιαεδηέξ απμηημφκ εοημθυηενδ πνυζααζδ ζηδκ εηιάεδζδ 

βναιιαηζηχκ ηαζ ζοκηαηηζηχκ θαζκμιέκςκ (Μζηνυπμοθμξ, 2006). 

  Απμδεδεζβιέκα υθμζ μζ ιαεδηέξ ακελαζνέηςξ, ζε υπμζα εηπαζδεοηζηή ααειίδα ηαζ 

ακ ακήημοκ, επςθεθμφκηαζ ζηζξ δελζυηδηεξ ηάεε βθςζζζημφ ημιέα, ιυκμ ηαζ ιυκμ 

απυ ημκ εκαθθαηηζηυ ηαζ ζοκάια απμδμηζηυ ηνυπμ ιάεδζδξ (Παπαδμπμφθμο, 

2013). 

 

3.1.1 Φσλνινγηθή Δλεκεξόηεηα 

   Ηδζαίηενδ έιθαζδ δίκεηαζ ηαζ πάθζ ζηδ θςκμθμβζηή εκδιενυηδηα ηαζ ηδκ 

ειπθμηή ηδξ ζηζξ ιαεδζζαηέξ δζαδζηαζίεξ. Δνεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ δ 

πανέιααζδ ιε ηδ αμήεεζα ημο οπμθμβζζηή είκαζ ημ ίδζμ απμηεθεζιαηζηή ιε αοηή 

ημο παναδμζζαημφ ηνυπμο, εκχ ηαζ μζ δφμ ηεπκζηέξ δφκακηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ 

ζοκδοαζηζηά ιεβζζημπμζχκηαξ ηδκ ηαηάηηδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ (Kazakou, 
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2011). Τπάνπεζ ηαζ δ ιενίδα ενεοκδηχκ πμο βζα ηζξ πανειααηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

ζηδκ ακάβκςζδ ακηζιεηαεέηεζ ηδκ πνμζμπή απυ ηδ θςκμθμβία ιυκμ, ζε ιζα 

πμθοαζζεδηδνζαηή ιάεδζδ πμο πενζθαιαάκεζ μπηζηά, αημοζηζηά ηαζ ηζκαζζεδηζηά 

ενεείζιαηα εκζζπφμκηαξ απμηεθεζιαηζηά ηδ ικήιδ ηαζ ηδ ιάεδζδ, αλζμπμζχκηαξ 

ηα θμβζζιζηά πανμοζζάζεςκ πμο ηαηαηθφγμοκ ημ δζαδίηηομ, είκαζ εφπνδζηα ηαζ 

ακαβηαία βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ δοζημθζχκ ηςκ ιαεδηχκ ιε δοζθελία 

(Μζηνυπμοθμξ, 2006, ζζ. 175-178; Osman, 2015). Έκα παζπκίδζ ζημκ οπμθμβζζηή 

ήηακ ανηεηυ βζα ηζξ ηαηαβεβναιιέκεξ ζδιακηζηέξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ, δθζηίαξ 

8 έςξ 10 εηχκ, ζηδ θςκμθμβζηή επελενβαζία, υπςξ πανυιμζα ηαζ βζα ημοξ 

ιαεδηέξ ηδξ πέιπηδξ δδιμηζημφ μζ μπμίμζ ςθεθήεδηακ πναβιαηζηά ζηδκ ελέθζλδ 

ηδξ θςκμθμβζηήξ ημοξ εκδιενυηδηαξ ζοκδοαζηζηά ιε ηδκ ακάβκςζδ θέλεςκ ηαζ 

ρεοδμθέλεςκ αθθά ηαζ μθυηθδνμο ηεζιέκμο (Ecalle, 2008). 

 

3.1.2 Αλαγλσζηηθή Γηαδηθαζία      

  Δίκαζ δζαπνμκζηά βκςζηυ ηαζ ειπενζζηαηςιέκμ ιε πθδεχνα ιεθεηχκ υηζ δ 

ηαηάηηδζδ ηδξ ακάβκςζδξ είκαζ ιζα πμθοιμνθζηή δζαδζηαζία ηαζ απμηεθείηαζ απυ 

ζεζνά αθθδθέκδεηςκ δελζμηήηςκ (Βμζκζάδμο, 2006, ζζ. 82-84). Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

δ μιάδα ηςκ ιαεδηχκ πμο πανμοζζάγεζ δοζημθίεξ ζηδκ ακάβκςζδ είκαζ 

εηενμβεκήξ ηαζ επμιέκςξ δεκ επςθεθμφκηαζ υθμζ απυ ηδκ ίδζα πανειααηζηή 

δζαδζηαζία (Fälth, 2013; πακηζδάηδξ, 2008).  

   Οζ ιαεδηέξ ιε ΜΓ παναβηςκίγμοκ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ακάβκςζδξ ελαζηίαξ ηςκ 

ακανίειδηςκ δοζημθζχκ πμο ηαθμφκηαζ κα λεπενάζμοκ (Καπενχκδξ, 2008). Ζ 

εζζαβςβή ηαζ πνήζδ ημο οπμθμβζζηή δνα ηαηαθοηζηά ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ 

ηαθφπημκηαξ έκα ηενάζηζμ εφνμξ ιαεδηχκ ιε πμζηίθεξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ. 

Αοηυ απμηέθεζε ηδκ αθμνιή ηαζ ημ ηίκδηνμ χζηε ανηεημί ενεοκδηέξ επζθέβμοκ κα 

ζοκδοάζμοκ ζηζξ ιεθέηεξ ημοξ ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ ηζξ εθθείρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιε 

ΜΓ ιε έιθαζδ ημκ ημιέα ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ, έπμκηαξ ςξ ζημπυ κα 

πνμζθένμοκ αλζυπζζηα απμηεθέζιαηα ιε ηα ακαιεκυιεκα εονήιαηα ζηδκ 

ακαβκςζηζηή δζαδζηαζία. Οζ Μεκηγέθμο ηαζ ζοκ.(2009) πνμηαθμφκ υθμοξ κα είκαζ 

ηοπζημί ιε ηα πνμαπαζημφιεκα ηδξ επζηοπμφξ ακάβκςζδξ, δζεοηνζκίγμκηαξ υηζ μζ 

ιαεδηέξ, μθείθμοκ κα ενβάγμκηαζ ζε ηείιεκα ιε κυδια, πμο πνμάβμοκ ηδκ 

ηαηακυδζδ, δζεβείνμοκ ηδ ζηέρδ, επεηηείκμοκ ηζξ βκχζεζξ ημοξ ζοκδοάγμκηαξ ηαζ 

άθθμοξ ημιείξ δελζμηήηςκ (Μεκηγέθμο, 2009).  
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   Μέζα απυ ιζα πμθοπθδεή αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ δζάνηεζαξ εκκέα εηχκ 

ιεθεηδηέξ ημο πεδίμο ζηυπεοζακ ζηδκ πανμπή αλζυπζζηςκ δεδμιέκςκ ζπεηζηά ιε 

ηδ πνήζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ. Αλζμθμβχκηαξ ένεοκεξ πμο 

εζηίαγακ ιεκ ζηζξ ζηακυηδηεξ ακάβκςζδξ ηςκ ιαεδηχκ ιε ΜΓ, ζοιπενζέθααακ 

ενβαζίεξ ζηζξ μπμίεξ εηεεζάγμκηακ πμζηίθεξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ, έπμκηαξ εκενβυ 

νυθμ ζηδ δζαδζηαζία ηαζ ηαηάηηδζδ ή ιδ ηδξ ακάβκςζδξ. Σα απμηεθέζιαηα 

μδήβδζακ ζημ ηαηαθδηηζηυ ζοιπέναζια ηδξ μοζζχδμοξ αμήεεζαξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ 

ιε ημοξ βναθζζηζημφξ μνβακςηέξ βζα αθδβδιαηζηά ηαζ επελδβδιαηζηά ηείιεκα, ηα 

αίκηεμ ιε ηζξ μδδβίεξ θελζθμβίμο βζα ηαηακυδζδ ημο ηεζιέκμο ή εφνεζδξ ηδξ 

ηεκηνζηήξ ζδέαξ, ζηδκ πμνεία πνμξ ηδκ επίηεολδ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ηςκ 

ιαεδηχκ (Berkeley, 2010).  

   Πανά ηαφηα, δ ηεπκμθμβία ηαζ ηα επζηεφβιαηά ηδξ ςεμφκ υθμ ηαζ πενζζζυηενμοξ 

ζηδκ ενεοκδηζηή αλζμθυβδζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Ονιχιεκμζ απυ ημκ 

πενζμνζζιέκμ ανζειυ ιεθεηχκ ζηζξ μπμίεξ ηάκεζ δεζθά δεζθά ειθάκζζδ δ εεηζηή 

επίδναζδ ζε πνμθμνζηυ ηαζ βναπηυ θυβμ, ενεοκδηέξ δζαηοιπακίγμοκ ηδκ φπανλδ 

ιεθεηχκ ζηζξ μπμίεξ είκαζ ηνακηαπηή δ ςθέθεζα ζηζξ δελζυηδηεξ 

απμηςδζημπμίδζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ ιέζα απυ ηαθά μνβακςιέκεξ πανειαάζεζξ 

ζηδκ ακάβκςζδ ιε ηδ αμήεεζα ημο οπμθμβζζηή (Kazakou, 2011). Σα εθθείιιαηα 

ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ δζαδζηαζίεξ αοηέξ βίκμκηαζ πενζζζυηενμ ηαηακμδηέξ απυ ηδκ 

ηνίηδ δδιμηζημφ ηαζ έπεζηα βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ εκ ιένεζ ζηδκ ειπθμηή ιε 

ιεβαθφηενμ ανζειυ ιαεδιάηςκ πμο απανηίγμκηαζ απυ ηείιεκα ιε πμζηίθμ 

πενζεπυιεκμ ηαζ κέεξ, ιδ μζηείεξ θέλεζξ (Παπαδμπμφθμο, 2013). Έκα εονφηενμ 

ιμηίαμ θακενχκεζ ηδ ζδιακηζηυηδηα ηςκ βκςζηζηχκ ηαζ ιεηαβκςζηζηχκ 

δελζμηήηςκ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ εκίζποζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαηακυδζδξ εκυξ 

ηεζιέκμο, υπςξ αοηή επζηοβπάκεηαζ ιέζς ημο θμβζζιζημφ επζζδιαίκμκηαξ υηζ ζε 

ακηίεεζδ ιε ηα παναδμζζαηά ιμκηέθα ιάεδζδξ ζηα μπμία απαζημφκηαζ ηαη' 

εθάπζζημ ηνζάκηα ιαεήιαηα, ιε ηδ πνήζδ ημο θμβζζιζημφ μ πανειααηζηυξ πνυκμξ 

εθαπζζημπμζείηαζ ηαζ δ ιάεδζδ είκαζ πενζζζυηενμ πμζμηζηή ηαζ απμηεθεζιαηζηή 

(Καπενχκδξ, 2008). ηα εθθδκζηά πθαίζζα, ιε ηζξ ιειμκςιέκεξ ένεοκεξ, ιζα 

μιάδα ιεθεηδηχκ, ζε ένεοκα πμο δζελήβαβε ζε ιαεδηή ηδξ έηηδξ δδιμηζημφ, 

ζοιπένακε ηδ ζδιακηζηυηδηα αλζμπμίδζδξ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ δοζημθζχκ ζε ακάβκςζδ ηαζ βναθή, ηαηαβνάθμκηαξ ηζξ 

δζανηχξ αολακυιεκεξ επζδυζεζξ ιε ημ πέναξ ηδξ πανειααηζηήξ δζαδζηαζίαξ 

(Θεμπανίδμο, 2007, ζζ. 535-537).  
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   Μία αηυιδ επζηοπήξ ια ιειμκςιέκδ πενίπηςζδ πανέιααζδξ είκαζ αοηή 

ιαεήηνζαξ ηδξ ηνίηδξ ημο 2μο Γδιμηζημφ πμθείμο Αζβζκίμο, ιε ΜΓ. Ζ 

ενεοκήηνζα ηαηέβναρε ηδ εεηζηή αθθδθεπίδναζδ ηδξ ιαεήηνζαξ ιε ημ 

δθεηηνμκζηυ εηπαζδεοηζηυ αμήεδια, αθθά ηαζ ηζξ αεθηζςιέκεξ επζδυζεζξ ηδξ 

(Παπαδμπμφθμο, 2013). ηδ Γενιακία μ Karl-Ludwig Herne, οπένιαπμξ ηδξ 

πνήζδξ οπμθμβζζηή ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ιαεδηχκ ιε δοζθελία, 

ζδιείςζε πμθθαπθά μθέθδ ζηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ακάβκςζδ ηαζ ηδ 

βναθή, ηαεχξ ηαζ ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ημο οπμζηδνζηηζημφ 

ιέζμο, ηάκμκηαξ θυβμ βζα ιζα ζεζνά απυ πθεμκεηηήιαηα πμο δεκ πνέπεζ κα 

αρδθμφκηαζ. Σα ηίκδηνα ηςκ ιαεδηχκ εκζζπφμκηαζ, δ εζηυκα είκαζ πζμ ηαεανή, ηα 

βνάιιαηα εοακάβκςζηα, δ ακαηνμθμδυηδζδ άιεζδ ηαζ ζημπεοιέκδ, εκχ δ 

επζζήιακζδ ηςκ θαεχκ βίκεηαζ απμδεηηή απυ ημ ιαεδηή πςνίξ ηδκ αίζεδζδ 

απεζθήξ ή ημ επζηνζηζηυ φθμξ δαζηάθςκ ηαζ βμκζχκ (Καπενχκδξ, 2008; ηαζζκυξ, 

2003, ζζ. 310-311). ηδκ ένεοκά ημοξ μζ Fälth et al.(2013) εζζήβαβακ δθεηηνμκζηά 

πνμβνάιιαηα ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηείιεκα πμο πανμοζζάγμκηαζ ιε ηίκδζδ ηαζ 

ήπμ, βζα κα ελαηνζαχζμοκ ηα υζα ακαθοηζηά ακαθένεδηακ παναπάκς. Οζ ιαεδηέξ 

πςνίζηδηακ ζε μιάδεξ θαιαάκμκηαξ εηπαίδεοζδ  ζηδ θςκμθμβζηή εκδιενυηδηα, 

ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ημ ζοκδοαζιυ αοηχκ. Σα εονήιαηα ιπμνμφκ κα 

παναηηδνζζημφκ άηνςξ αζζζυδμλα ιε ημοξ ιαεδηέξ ιε ΜΓ κα ζδιεζχκμοκ 

πνυμδμ. Ακάιεζά ημοξ δ μιάδα πμο έθααε ηδ ζοκδοαζιέκδ εηπαίδεοζδ ζδιείςζε 

ηα ορδθυηενα πμζμζηά πνμυδμο, ηα μπμία ηαζ δζαηήνδζε αιείςηα αηυιδ ηαζ έκα 

πνυκμ ανβυηενα, υπςξ πνμέηορε απυ ηδκ επακαθδπηζηή αλζμθυβδζδ, 

θακενχκμκηαξ ηδ ζοιαμθή ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ζηδκ ελεθζηηζηή 

δζαδζηαζία ηδξ ακάβκςζδξ, εκχ υηακ δζαζηαονχκμκηαζ ιε ηδκ ηεπκμθμβία ηα 

απμηεθέζιαηα ιεβζζημπμζμφκηαζ (Fälth, 2013).  

 

3.1.3 Γξαπηόο Λόγνο 

   Ζ βναθή απμηεθεί έκα απυ ηα πζμ ηνίζζια πεδία βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ιε ημοξ 

έπμκηεξ ΜΓ κα ακηζιεηςπίγμοκ ζοζζςνεοιέκα πνμαθήιαηα. Σμ ενχηδια πμο 

ακαηφπηεζ είκαζ ημ ηαηά πυζμ δ επακάζηαζδ πμο επέθενακ ηα πμζηίθα 

ηεπκμθμβζηά επζηεφβιαηα δφκαηαζ κα θεζημονβήζεζ ηαηαθοηζηά πνμξ αοηή ηδκ 

ηαηεφεοκζδ.  

   οβηνζηζηά ιε ηα ζπμθζηά αζαθία, μζ δθεηηνμκζημί οπμθμβζζηέξ απμηεθμφκηαζ 

απυ πνμβνάιιαηα πμο πθδνμφκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα απμηεθεζιαηζηή ιάεδζδ ηαζ 
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ιπμνμφκ κα ζοκμρζζημφκ ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ. ηδκ πνχηδ ημπμεεηείηαζ ημ 

εηπαζδεοηζηυ οθζηυ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημκ βναπηυ θυβμ, εκχ δ δεφηενδ 

απανηίγεηαζ απυ εονφηενεξ βθςζζζηέξ ενβαζίεξ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ βναιιαηζηήξ 

ηαζ ζοκηαηηζημφ, εκχ ηαοηυπνμκα μ εηπαζδεοηζηυξ δφκαηαζ κα ζπεδζάζεζ ηζξ 

πανμοζζάζεζξ ημο ιαεήιαημξ πμο έπεζ πνμβναιιαηίζεζ κα δζδάλεζ ιε ηνυπμ 

εκαθθαηηζηυ ηαηαθεφβμκηαξ πανάθθδθα ζε πνμβνάιιαηα ζπεδίαζδξ ηαζ 

γςβναθζηήξ, εηπαζδεοηζηά CD-ROM, θμβζζιζηά, δζαδίηηομ, ηεζιεκμβνάθμ, 

επελενβαζηή ηεζιέκμο. Δνεοκδηέξ ημο πχνμο ηίεεκηαζ οπέν ημο ηεθεοηαίμο 

οπεναζπζγυιεκμζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ πμθφπθεονδ ιάεδζδ πμο 

επζηοβπάκεηαζ ιέζς αοημφ, ηαηαηεναοκχκμκηαξ ηδ πνήζδ ηεζιεκμβνάθμο 

εέημκηαξ ςξ επζπείνδια ηδ ιμκμιενή δζάζηαζδ ιε απεοεείαξ παναβςβή ηεζιέκμο 

αδνακμπμζχκηαξ άθθμοξ ημιείξ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ πμο είκαζ απαναίηδημζ βζα 

ηδκ οθμπμίδζδ ημο ηεθζημφ ζηυπμο πμο είκαζ δ παναβςβή βναπημφ θυβμο (Ecalle, 

2008; Κυιδξ, 2004, ζ. 253; Ράθθδ, 2009).  

   Δπδνεαζιέκμζ απυ ηδκ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ μζ Ecalle et al.(2008) δζελήβαβακ 

ιεθέηδ ζε 14 δοζθελζημφξ ιαεδηέξ δδιμηζημφ ζπμθείμο ζηδκ μπμία εθήνιμζακ 

μπηζημαημοζηζηέξ πανειαάζεζξ ιε ηδ αμήεεζα ημο οπμθμβζζηή βζα ηδκ οπμζηήνζλδ 

ηδξ θςκδηζηήξ ακηίθδρδξ. Σα εομίςκα απμηεθέζιαηα απμηέθεζακ ημ εθαθηήνζμ 

βζα ηδκ επακάθδρδ ηνμπμπμζδιέκδξ ηδξ ιεθέηδξ ηέζζενα πνυκζα ανβυηενα 

ζοιπενζθαιαάκμκηαξ αθεκυξ ιεβαθφηενμ δείβια ιαεδηχκ ηαζ αθεηένμο 

δελζυηδηεξ πμο θεζημονβμφκ ζοκδοαζηζηά ζε πνμθμνζηυ ηαζ βναπηυ επίπεδμ, 

δδθαδή θςκμθμβζηέξ ηαζ μνεμβναθζηέξ δελζυηδηεξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

ακάβκςζδξ (Ecalle, 2008). Όπςξ ακαθένεζ ηαζ μ Μζηνυπμοθμξ, δ αλζμπμίδζδ 

ηάεε είδμοξ θμβζζιζημφ δφκαηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ εφζημπα ηζξ δοζημθίεξ ηςκ 

ιαεδηχκ ζηδκ μνεμβναθία είηε αζπμθείηαζ ζηεκά ιυκμ ιε ημκ ημιέα αοηυ είηε 

ζοκδοαζηζηά ιε άθθμοξ (Βμζκζάδμο, 2006, ζζ. 85-86; Μζηνυπμοθμξ, 2006, ζζ. 

122-123). Δίκαζ βεβμκυξ υηζ υθεξ μζ ιεθέηεξ αημθμοεμφκ ηζξ ίδζεξ ηαηεοεοκηήνζεξ 

βναιιέξ, ιε ηδ ζοιπενίθδρδ πμθθχκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ απμθεφβμκηαξ ηδκ 

αλζμθυβδζδ εκυξ ηαζ ιυκμ πεδίμο. Απυ ηδκ οθζζηάιεκδ πναβιαηζηυηδηα δεκ 

λέθοβε μφηε δ ιεθέηδ πμο δζεκενβήεδηε ζε πνμθμνζηυ ηαζ βναπηυ επίπεδμ ηαζ 

απανηζγυηακ απυ έκα δείβια 26 ιαεδηχκ, ιε ιέζμ υνμ δθζηίαξ ηα 13 έηδ. Οζ 

πανειααηζηέξ δζαδζηαζίεξ, πμο πναβιαημπμζήεδηακ απμηθεζζηζηά ιέζς 

οπμθμβζζηή, δζήνηδζακ 5 εαδμιάδεξ ηαζ πςνίζηδηακ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ, ηδ θάζδ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδ θάζδ αλζμθυβδζδξ, ιε ζηυπμ κα δζαθεοηακεεί ημ επίπεδμ 
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βκςζηζηχκ δζενβαζζχκ πμο ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηζξ ζηακυηδηεξ ακάβκςζδξ, 

ζοθθααζζιμφ ηαζ μνεμβναθίαξ. Ζ πεζναιαηζηή μιάδα επέδεζλε αλζυθμβδ πνυμδμ 

ζε υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, εκχ ζε ηάπμζεξ έδεζπκε κα πθδζζάγεζ ηζξ επζδυζεζξ ηδξ 

μιάδαξ εθέβπμο. Ζ επζηοπία ηςκ ιαεδηχκ μθείθεηαζ ηαζ ζε δφμ άθθα ζημζπεία πμο 

πνέπεζ κα ζοκοπμθμβζζημφκ, ηδκ εκενβδηζηή ιάεδζδ ηαζ ηδκ ακαηνμθμδυηδζδ 

(Ecalle, 2008). Ο ιαεδηήξ ειπθέηεηαζ ζηδ δζαδζηαζία, κμζχεεζ ζοιιέημπμξ ζε 

αοηή ηαζ δεκ παναημθμοεεί παεδηζηά, εκχ ιε ηδκ άιεζδ ακαηνμθμδυηδζδ ηα 

ηένδδ πμθθαπθαζζάγμκηαζ (Βμζκζάδμο, 2006, ζζ. 43-45). ημ ίδζμ ζοιπέναζια 

ηαηέθδλακ ηαζ μοδδμί ενεοκδηέξ ζε ιεθέηδ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ζοκεεηζηήξ 

μιζθίαξ, ιε ηα απμηεθέζιαηα κα είκαζ ελαζνεηζηά βζα ημοξ ιαεδηέξ ιε δοζθελία 

ζημοξ ημιείξ ακάβκςζδξ ηαζ βναθήξ (Υμοθζανυξ, 2007, ζζ. 510-513). Ακάθμβμο 

φθμοξ ηαζ ηα ενεοκδηζηά δεδμιέκα πμο έθααακ πχνα ζε 12 ζπμθεία ημο εθθαδζημφ 

πχνμο, ιε δείβια 73 ιαεδηχκ ηςκ μπμίςκ μζ επζδυζεζξ ζημκ πνμθμνζηυ θυβμ, ηδκ 

παναβςβή βναπημφ θυβμο, ηζξ ικδιμκζηέξ ηαζ ακαβκςζηζηέξ δελζυηδηεξ, ηαηά ηδκ 

πνχηδ αλζμθυβδζδ δεκ ήηακ ηαζ μζ πθέμκ εκεαννοκηζηέξ. Δκ ημφημζξ απμηεθμφζακ 

πνυζθμνμ έδαθμξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πανειααηζηχκ ενβαζζχκ ιε ηδκ 

οπμζηδνζηηζηή αμήεεζα ημο οπμθμβζζηή ηαζ ηςκ θμβζζιζηχκ ιε ηα απμηεθέζιαηα 

κα ημοξ δζηαζχκμοκ, ιε ιυκμ ιεθακυ ζδιείμ ηδ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ πμο δεκ 

έπεζ μθμηθδνςεεί, χζηε κα πνμζθένεζ απηά εονήιαηα (πακηζδάηδξ, 2008). 

 

3.2 Λνγηζκηθά ππνζηήξημεο γισζζηθώλ δεμηνηήησλ 

   Πθδεχνα θμβζζιζηχκ ηαηαηθφγμοκ ημ δζαδίηηομ ζημπεφμκηαξ ζηδκ οπμζηήνζλδ 

ηαζ αεθηίςζδ ημο ζοκυθμο ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ ιε ΔΜΓ.  

   Ζ πφθδ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο ηαζ ημ ανιυδζμ Σιήια ΔΑΔ πανέπεζ 

οπμζηήνζλδ ζηζξ εθθείρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιε ΔΜΓ ιέζα απυ ηζξ πνμζανιμβέξ 

πνμβναιιάηςκ ζημ ιάεδια ηδξ βθχζζαξ. Οζ δναζηδνζυηδηεξ ηαθφπημοκ υθμ ημ 

εφνμξ ηςκ δοζημθζχκ ηςκ ιαεδηχκ εζηζάγμκηαξ ζηδ αεθηίςζδ δελζμηήηςκ 

πνμθμνζημφ ηαζ βναπημφ θυβμο. Σμ μπηζηυ οθζηυ ιε ηζξ ηάνηεξ-θςημβναθίεξ ηαζ 

ημ δπδηζηυ ιε ημοξ ήπμοξ ηαζ ηδ ιμοζζηή είκαζ άιεζα δζαεέζζιμ ζημ ιαεδηή βζα 

εφημθδ πνυζααζδ ηαζ ενβαζία ζε ζημπεοιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ ιαεδζζαηήξ 

εημζιυηδηαξ (Γνμζζκμφ Μ. , 2009, ζζ. 42-43; Καναηίηζζμξ, 2008).  

   Λμβζζιζηά πμο πνμάβμοκ ηδκ πνυμδμ ζε επίπεδμ βναπημφ θυβμο είκαζ ηα 

"Γάθκδ", My Story Creator ηαζ "Ο Νηεκηέηηζα Κεζιέκςκ".  Σμ πνχημ, ιε ηδκ 
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ηαηαβεβναιιέκδ επζηοπία ζε έκα δείβια ιαεδηχκ ηδξ ηνίηδξ δδιμηζημφ, 

δζαηνέπεηαζ απυ δφμ ζηάδζα. ημ πνχημ ζηάδζμ, δ "Γάθκδ", μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ, 

ηαεμδδβεί ημ ιαεδηή ιε ζημπυ ηδκ ελμζηείςζδ ιε ηδ ζοββναθή ηεζιέκμο. Ο 

εκκμζμθμβζηυξ πάνηδξ ιε ημ ικδιμκζηυ αμήεδια "4Π(Πμζυξ-Πμφ-Πυηε-Πχξ)-ΣΗ-

ΓΗΑΣΗ", δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημ ιαεδηή κα δμιήζεζ ηζξ ζδέεξ ημο, μδδβχκηαξ ημκ 

ζηαδζαηά ζηδκ μνβάκςζή ημοξ, ηδ ζφκεεζδ ημο ηεζιέκμο ηαζ ηδκ αλζμθυβδζή ημο. 

ημ δεφηενμ ζηάδζμ εέηεζ ζε εθανιμβή ηα υζα δζδάπεδηε, αημθμοεχκηαξ 

ιεεμδζηά ηα αήιαηα, εκχ υηακ ζοκακηά πνμαθήιαηα μζ ηάνηεξ-κφλεζξ ημο 

πανέπμοκ οπμζηήνζλδ (Παπαδμπμφθμο, 2013; Ράθθδ, 2009). Ζ εθανιμβή My 

Story Creator έπεζ δζπθή πνήζδ ηαζ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί είηε απυ ημκ 

εηπαζδεοηζηυ είηε απυ ημ ιαεδηή. Ο πνχημξ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ιζα ζζημνία 

ηαθχκηαξ ημ ιαεδηή κα απακηήζεζ ζε ενςηήζεζξ ηαηακυδζδξ ή κα επζθφζεζ 

βθςζζζηέξ ενβαζίεξ ζοκηαηηζημφ ηαζ βναιιαηζημφ ηφπμο ή αηυιδ θελζθμβζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ. Ο δεφηενμξ ηαθείηαζ κα δδιζμονβήζεζ ηζξ δζηέξ ημο ζζημνίεξ 

επζθέβμκηαξ ιέζα απυ ιζα ζεζνά δζαθμνεηζηχκ θυκημ ηαζ εζηυκςκ πμο δζεβείνμοκ 

ημ εκδζαθένμκ ημο ηαζ ημκ αμδεμφκ κα λεδζπθχζεζ ζηέρεζξ ηαζ ζδέεξ (Γηζμκηεκηάζ, 

2013). Ακηζεέηςξ ημ θμβζζιζηυ "Ο Νηεκηέηηζα Κεζιέκςκ" θεζημονβεί ζοκδοαζηζηά 

ιε ηδκ εκίζποζδ ηδξ ακαβκςζηζηήξ ηαηακυδζδξ ηαζ ηδξ ζφκεεζδξ ηεζιέκμο ιέζς 

πμζηίθςκ ζηναηδβζηχκ. ηδκ πνχηδ μευκδ μ κηεκηέηηζα ημο ακαημζκχκεζ ηζξ 

εκένβεζεξ πμο πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ, ηα ενβαθεία πμο πνέπεζ κα ηαηαηηήζεζ -

ηζάθζα, ιπθμη ζδιεζχζεςκ, ιεβεεοκηζηυξ θαηυξ- ηα μπμία ακηζζημζπμφκ ζηζξ 

ζηναηδβζηέξ "Παναηήνδζδ ηδξ επζηεθαθίδαξ", "Ακηζιεηχπζζδ ηςκ δοζημθζχκ ημο 

ηεζιέκμο" ηαζ "Πενίθδρδ αθδβδιαηζημφ ηεζιέκμο", αθθά ηαζ ηζξ δμηζιαζίεξ πμο 

πνεζάγεηαζ κα πενάζεζ χζηε ζημ ηέθμξ κα πάνεζ ημκ ηίηθμ μ ιαεδηήξ. ηδκ 

επυιεκδ μευκδ, βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ημο πνχημο ενβαθείμο, ηαθείηαζ κα 

εκενβμπμζήζεζ ηδκ πνμδβμφιεκδ βκχζδ ιέζς ηδξ ζφκδεζδξ ηάπμζςκ 

επζηεθαθίδςκ ηαζ πνμηάζεςκ πμο πνέπεζ κα ηαηδβμνζμπμζδεμφκ ιε αάζδ ημ 

κυδιά ημοξ. Με ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαηαηηά ημ 

ενβαθείμ, ημ μπμίμ είκαζ ελαζνεηζηά πνήζζιμ ζηδκ ηαηάηηδζδ ημο δεφηενμο 

αήιαημξ ηαζ ηδξ ακάβκςζδξ ημο ηεζιέκμο.  ημκ εκημπζζιυ ιδ μζηείςκ θέλεςκ ηα 

ηζάθζα πνμζθένμοκ επελήβδζδ. Με ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ 

ηαηαθαιαάκεζ ηαζ ημ δεφηενμ ενβαθείμ, βζα κα πενάζεζ ζηδκ επυιεκδ ζηναηδβζηή 

ηαζ ημ ζπεδζαζιυ πενζθήρεςκ. Απακηά ζε ενςηήζεζξ ημο ηφπμο πμζμξ, πμο, πυηε, 

ηζ έβζκε, πχξ ηεθεζχκεζ δ ζζημνία, ημπμεεηχκηαξ ηζξ απακηήζεζξ ιε ηέημζα ζεζνά 
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χζηε κα δδιζμονβείηαζ ιζα πενίθδρδ ηαζ ηαηαηηχκηαξ  ημ ηνίημ ενβαθείμ. ημ 

ηεθεοηαίμ ζηάδζμ βζα κα ακαηονδπεή "Νηεκηέηηζα Κεζιέκςκ" μθείθεζ κα θένεζ εζξ 

πέναξ ιζα κέα οπυεεζδ ηάκμκηαξ πνήζδ υζςκ έπεζ δζδαπεεί (Καπενχκδξ, 2008). 

Δπζπνυζεεηα ζδζαζηένςξ ςθέθζιδ είκαζ δ δδιζμονβία ρδθζαηχκ ζζημνζχκ ιέζα 

απυ πνμβνάιιαηα υπςξ ηα ComicLab, ComicstripCreator, Kabam ηαζ ημοξ ήνςεξ 

ηυιζηξ (Ρεηάθδξ, 2011).   

   Έκα αηυιδ ελαζνεηζηά πνήζζιμ ενβαθείμ ζηα πένζα ημο ιαεδηή ηαζ ημο 

εηπαζδεοηζημφ βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ βθχζζαξ είκαζ ημ ρδθζαηυ αζαθίμ ibook ζημ 

μπμίμ μ ιαεδηήξ, ζε ιζα ηαιπθέηα, έπεζ ζοβηεκηνςιέκμ υθμ ημ οθζηυ ηαζ ιπμνεί 

κα δζααάγεζ, κα αημφεζ, κα αθέπεζ αθθά ηαζ κα δδιζμονβεί ηαζ ημ δζηυ ημο οθζηυ ημ 

μπμίμ απμεδηεφεζ ζηδκ ηαιπθέηα ηαζ ιπμνεί κα ζοιαμοθεοηεί μπμζαδήπμηε 

ζηζβιή. οκδοάγεζ πμζηζθμιμνθία βθςζζζηχκ ενβαζζχκ πνμθμνζημφ ηαζ βναπημφ 

θυβμο ζηζξ μπμίεξ μ ιαεδηήξ ειπθέηεηαζ εοπάνζζηα, πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα 

παναημθμφεδζδξ ιαεήιαημξ ηαζ επίθοζδξ ενβαζζχκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ, 

πνμάβμκηαξ ηδκ πμθοαζζεδηδνζαηή ιάεδζδ (Παπαδμπμφθμο, 2013). Δλίζμο 

ζδιακηζηυ θμβζζιζηυ ελαημιζηεοιέκδξ ιάεδζδξ, πναηηζηήξ άζηδζδξ ηαζ άιεζδξ 

ακαηνμθμδυηδζδξ βθςζζζηχκ, ακαβκςζηζηχκ, ιαεδιαηζηχκ ηαζ ικδιμκζηχκ 

δελζμηήηςκ απμηαθείηαζ "Ζ πχνα ηςκ Λεκμφ" ηαζ θαιαάκεζ πχνα ζε έκα ελςηζηυ 

ιένμξ πμο ηαημζηείηαζ απυ έκακ πνςηυβμκμ πμθζηζζιυ. Ο ιαεδηήξ πθμδβείηαζ ηαζ 

αθθδθεπζδνά ιε ακηζηείιεκα, επζθφεζ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ενβαζίεξ 

δζαααειζζιέκδξ δοζημθίαξ πμο ζημπεφμοκ ζηδ αεθηίςζδ δελζμηήηςκ υπςξ 

ακαβκχνζζδ ζοθθααχκ, απμηςδζημπμίδζδ θέλεςκ ηαζ πνμηάζεςκ, ηαηακυδζδ 

ηεζιέκμο, μνεμβναθία, ακάπηολδ θελζθμβίμο ηαζ πθδεχνα αηυιδ ενβαζζχκ 

ακάθμβα ιε ηδκ πενζμπή ηδκ μπμία επζδζχηεζ μ εηπαζδεοηζηυξ κα οπμζηδνίλεζ 

(πακηζδάηδξ, 2008). 

 

4. Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 

  Ζ αβςβή ςξ θέλδ απμπκέεζ ηενάζηζα δοκαιζηή απμηεθχκηαξ ιζα ιεηααθδηή 

δζαδζηαζία πμο δζέπεηαζ απυ ηδκ ηνμπμπμίδζδ ιζαξ ζεζνάξ παναβυκηςκ πνμξ ηδκ 

επίηεολδ ιζαξ πνμηαεμνζζιέκδξ ημζκςκζηά ηαηεφεοκζδξ. Χζηυζμ οπάνπμοκ 

πενζπηχζεζξ παζδζχκ ζηζξ μπμίεξ δ βεκζηή εηπαίδεοζδ αδοκαηεί κα ακηαπμηνζεεί 

ιε απμηέθεζια ημ ιενίδζμ κα ηαηακέιεηαζ ζηδκ εζδζηή αβςβή ηαζ εηπαίδεοζδ 

(Σζζκανέθδξ, 2003, ζ. 15). Ο υνμξ Δζδζηή Αβςβή πενζηθείεζ ιζα ζεζνά 
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παναβυκηςκ, ηαεέκαξ απυ ημοξ μπμίμοξ απμγδηά ελμκοπζζηζηή ιμκαδζηή 

ακάθοζδ, εκχ δζαηοιπακίγμκηαζ μζ δζαθμνέξ πμο οθίζηακηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ 

εζδζηήξ εηπαίδεοζδξ ζοβηνζηζηά πάκημηε ιε ηα ζζπφμκηα πθαίζζα βεκζηήξ 

εηπαίδεοζδξ (Γνμζζκμφ Π. , 2012).  

   Ο κυιμξ 3699 (ΦΔΚ Α΄, 199/ 2-10-2008) ακαθένεζ υηζ "δ ΔΑΔ έπεζ 

οπμπνεςηζηυ παναηηήνα ηαζ αθμνά  ημ ζφκμθμ ηςκ πανεπυιεκςκ εηπαζδεοηζηχκ 

οπδνεζζχκ ζημοξ ιαεδηέξ ιε ακαπδνία ηαζ δζαπζζηςιέκεξ εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ 

ακάβηεξ ή ζημοξ ιαεδηέξ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ. Σμ είδμξ ηαζ μ ααειυξ 

ηςκ ακαβηχκ είκαζ ηα δφμ παναηηδνζζηζηά απυ ηα μπμία ελανηχκηαζ δ ηαηδβμνία 

ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ θμίηδζδξ πμο είκαζ: δ ζπμθζηή ηάλδ ημο βεκζημφ ζπμθείμο 

ιε ηδκ οπμζηήνζλδ ημο εηπαζδεοηζημφ ηδξ ηάλδξ ή ιε πανάθθδθδ ζηήνζλδ 

εηπαζδεοηζημφ ΔΑΔ, εζδζηά μνβακςιέκα ΣΔ, αοηυκμιεξ πμθζηέξ Μμκάδεξ 

Δζδζηήξ Αβςβήξ ηαζ Δηπαίδεοζδξ (ΜΔΑΔ) ηαζ ηέθμξ, δζδαζηαθία ζημ ζπίηζ. Ζ 

πμθζηεία δζαζθαθίγεζ ηδ δςνεάκ πανμπή ηαζ δζανηή ακααάειζζή ηδξ, ηαεχξ 

επίζδξ δεζιεφεηαζ ζηδκ ηαημπφνςζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ αηυιςκ αοηχκ ςξ 

ιαεδηχκ ηαζ ιεηέπεζηα εκδθίηςκ" (Παζδαβςβζηυ, 2009). 

 

5. ΑΓΔΠΔΑΔ: Οξηζκνί θαη δηαθνξνπνηεκέλν παηδαγσγηθό πιηθό 

   Σμ .Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ., επζπεζνεί κα οπμζηδνίλεζ αζςιαηζηά ηα πνμαθήιαηα 

δζδαζηαθίαξ ηαζ κα ακαδείλεζ ηδκ ηαηάθθδθδ παζδαβςβζηή ηαζ δζδαηηζηή 

ιεεμδμθμβία, ααζζζιέκμ ζε έκα θεζημονβζηυ ηαζ ζοκάια νεαθζζηζηυ ζηυπμ βζα ηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηςκ ιαεδηχκ. Ζ εθανιμβή εκυξ ηέημζμο 

πνμβνάιιαημξ επζγδηά ηδκ εέζδ εοεφκδξ ημο εζδζημφ παζδαβςβμφ, μ μπμίμξ πνέπεζ 

αθεκυξ κα είκαζ ζε εέζδ κα ηαηακμήζεζ ηζξ δοζημθίεξ ημο ιαεδηή ηαζ ημ 

πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ αθθδθεπζδνά ηαζ αθεηένμο κα δζαζθαθίζεζ ηδκ εβηονυηδηα 

ηδξ ενβαζίαξ ημο πθδνχκηαξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ εκυξ πθήεμοξ ηνζηδνίςκ ηαζ 

εκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ δ παζδαβςβζηή εηηίιδζδ ηςκ απμηθίζεςκ απυ ηδκ ηάλδ 

ηαζ ημ ελάιδκμ ημο ιαεδηή, ημ πνμκμδζάβναιια ηαζ ηα αήιαηα ηδξ δζδαζηαθίαξ, δ 

αλζμθυβδζδ ημο ιαεδηή, δ ζοκενβαζία ιε ημοξ βμκείξ ηαζ άθθμοξ εζδζημφξ η.α. Ζ 

επζηοπία ηδξ δζδαηηζηήξ ενβαζίαξ ααζίγεηαζ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ 

ελαημιζηεοιέκςκ πνμβναιιάηςκ, ζδιακηζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ μπμίςκ απμηεθεί δ 

εοεθζλία ηαζ πνμζανιμζηζηυηδηα ζηζξ ηαεδιενζκέξ ακάβηεξ ημο ιαεδηή ηαζ ζηδκ 

πνμεημζιαζία ημο βζα ηδκ εκήθζηδ γςή (Υνδζηάηδξ, 2013, ζ. 193).  
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   Σμ επυιεκμ αήια είκαζ μ ζπεδζαζιυξ εκυξ δμιδιέκμο δζδαηηζημφ πνμβνάιιαημξ 

πνμτπυεεζδ ημο μπμίμο είκαζ δ μνβάκςζδ ηαζ ηάλδ. Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ 

είκαζ δ δζαδμπή ηςκ μδδβζχκ, πμο ααζίγεηαζ ελ μθμηθήνμο ζημ ακαθοηζηυ 

πνυβναιια, κα είκαζ ηαηακμδηή. Σα ζημζπεία κα είκαζ δμιζηά ζοκδεδειέκα ηαζ κα 

μδδβμφκ ζηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δελζυηδηαξ. Ζ απμηηδιέκδ δελζυηδηα πνέπεζ κα 

ιπαίκεζ ζε ζενανπία δελζμηήηςκ, εκχ ημ πνυβναιια μθείθεζ κα ειπίπηεζ ζηδ 

ζοκμθζηή ηαζ αζςιέκδ ειπεζνία. Σέθμξ γςηζηήξ ζδιαζίαξ είκαζ δ ηαεμδήβδζδ ημο 

εηπαζδεοηζημφ δ μπμία εα πνέπεζ κα μδδβεί ημ ιαεδηή ζηδκ εκίζποζδ ηςκ 

επζπέδςκ ηδξ αοημεζηυκαξ ημο. Σεθεοηαίμ ζημζπείμ βζα ημ ζπεδζαζιυ ημο 

πνμβνάιιαημξ απμηεθεί μ εκηαλζαηυξ ζηυπμξ. φιθςκα ιε ημ ΠΑΠΔΑ μ 

εκηαλζαηυξ δζδαηηζηυξ ζηυπμξ πνμτπμεέηεζ απυ ηδ ιία ηα πνμζυκηα ηαζ ηζξ 

ειπεζνίεξ ηςκ δαζηάθςκ ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ 

πενζαάθθμκημξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ εζδζηχκ ακαβηχκ ηςκ παζδζχκ ηαζ απυ 

ηδκ άθθδ πνμαθέπεζ ηδ ζοζηδιαηζηή πνμεημζιαζία ημο οπυ έκηαλδ ιαεδηή, ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ημο εκηαλζαημφ ζπμθείμο ηαζ ημοξ βμκείξ ημο ιαεδηή πμο 

αζημφκηαζ ηδκ έκηαλδ ζημ ζοιααηζηυ ζπμθείμ (Γνμζζκμφ, 2014). 

 

6. Αλαγθαηόηεηα έξεπλαο: Τπνζέζεηο   

   Σνείξ είκαζ μζ οπμεέζεζξ πμο ηαθείηαζ κα ιεθεηήζεζ δ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα, 

ακηθχκηαξ ηα δεδμιέκα απυ ηδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ ζοκδοαζηζηά ιε ηδκ 

ειπενζζηαηςιέκδ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ. Ακαθοηζηυηενα μζ οπμεέζεζξ 

επζδζχημοκ ηδκ ειπενζζηαηςιέκδ αλζμθυβδζή ημο: 

1) Ακ μζ ροπμδοκαιζηέξ αθθδθεπζδναζηζηέξ ζπέζεζξ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ 

επδνεάγμοκ ηζξ βθςζζζηέξ επζδυζεζξ ιαεήηνζαξ ιε εζδζηέξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ-

δοζθελία. 

2) Ακ μζ ροπμδοκαιζηέξ αθθδθεπζδναζηζηέξ ζπέζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ιε ηζξ 

εζδζηέξ δζδαηηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ επδνεάγμοκ ημ 

Δαδμιαδζαίμ Χνμθυβζμ Πνυβναιια ιαεδιάηςκ ζηδ βεκζηή ηάλδ ηαζ ζημ ηιήια 

έκηαλδξ ημο βεκζημφ δδιμηζημφ ζπμθείμο. 

3) Ακ μζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ πμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζημ ΑΓΔΠΔΑΔ 

οπμζηδνίγμοκ απμηεθεζιαηζηά ηδ αεθηίςζδ ηςκ ροπμδοκαιζηχκ 

αθθδθεπζδναζηζηχκ ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηζξ βθςζζζηέξ πανειαάζεζξ 

ζημ βεκζηυ δδιμηζηυ ζπμθείμ. 
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Μεζνδνινγία Έξεπλαο Δηδηθήο Αγσγήο Καη Δθπαίδεπζεο 
 

1.Οξηζκόο εξεπλεηηθνύ πεδίνπ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο  

   Ζ ένεοκα δζελάβεηαζ ζημ πεδίμ ηδξ ΔΑΔ. Ζ ιεεμδμθμβία είκαζ ιεζηηή ιε ηδ 

ζοθθμβή πμζμηζηχκ ηαζ πμζμηζηχκ δεδμιέκςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ 

παναηήνδζδ, ηδκ άηοπδ παζδαβςβζηή αλζμθυβδζδ ηαζ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιε ηδ 

ιδηένα ηαζ ηζξ δαζηάθεξ ηδξ βεκζηήξ ηάλδξ ηαζ ημο ΣΔ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ 

ημζκςκζηέξ ζζημνίεξ ηαζ ηα ηαηαβεβναιιέκα απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ απυ 

ηδκ εθανιμβή ημοξ ζημ 1μ Γδιμηζηυ πμθείμ Κοπανζζζίαξ (Ααναιίδδξ, 2006, ζζ. 

32-35). 

 

2. Μειέηε πεξίπησζεο- Θεσξεηηθή Σεθκεξίσζε  

   Έκαξ ενεοκδηζηυξ ηνυπμξ, ακάιεζα ζε πμθθμφξ ηαζ δζαθμνεηζημφξ, βζα ηδ 

ιεθέηδ ημζκςκζηχκ θαζκμιέκςκ, ζδζαίηενα δζαδεδμιέκμξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή 

ένεοκα ηαζ ηδκ εζδζηή αβςβή, είκαζ δ ιεθέηδ πενίπηςζδξ. Δίκαζ δ πθέμκ 

εκδεδεζβιέκδ ζηναηδβζηή βζα ημκ ενεοκδηή πμο εέηεζ πνμξ ελέηαζδ ζφβπνμκα 

βεβμκυηα πενζθαιαάκμκηαξ ηδκ θεπημιενή ελέηαζδ εκυξ αηυιμο ή ιζαξ μιάδαξ.    

   Ακαθμνζηά ιε ημοξ μνζζιμφξ, πμο ηαηά ηαζνμφξ έπμοκ δμεεί, πθδεχνα 

ενεοκδηχκ έπεζ πανμοζζάζεζ ακάθμβμ ανζειυ, ιε ημζκή πανάιεηνμ υθςκ ηδκ 

εκαζπυθδζδ ιε ιία εζδζηή πενίπηςζδ πμο δεκ είκαζ ιέεμδμξ αθθά ιεεμδμθμβία ιε 

ζοθθμβή δεδμιέκςκ ιέζς πμζμηζηχκ ιεευδςκ. Χζηυζμ ιε ημ πέναξ ηςκ πνυκςκ 

ημ ζηδκζηυ ιεηααθήεδηε ιε ηδκ οπμζηήνζλδ ημο ζοκδοαζηζημφ ιμκηέθμο, ιε 

απμηεθέζιαηα πμο ακαηφπημοκ ηαζ απυ πμζμηζηέξ ιεευδμοξ. Μμθμκυηζ ηα 

πενζζζυηενα ενεοκδηζηά δεδμιέκα πνμένπμκηαζ ηαζ απυ ηα δφμ είδδ ιεευδςκ, δεκ 

απμηθείεηαζ δ ιεθέηδ πενίπηςζδξ πμο ααζίγεηαζ ζε πμζμηζηά δεδμιέκα ιε ηδκ 

πνμτπυεεζδ υηζ πνμηφπημοκ απυ ηδκ παναηεηαιέκδ ελέηαζδ εκυξ αηυιμο ή ιζαξ 

μιάδαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ οπμπνέςζδ ημο ενεοκδηή ζηδ ιεεμδζηή ενβαζία ηαζ 

ηδ θήρδ παναιέηνςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηδκ μνζμεέηδζδ ημο απαζημφιεκμο 

πνμκζημφ δζαζηήιαημξ, ηδξ ζπέζδξ ημο ιε ημ ακηζηείιεκμ ένεοκαξ, ηζξ αλίεξ ηαζ ηα 

πζζηεφς ημο ηαεχξ ηαζ ηδ ιενμθδρία ημο, βζα απμθοβή δζαηφαεοζδξ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ. Ακαιθίαμθα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ένεοκαξ, οθίζηακηαζ 

ζοκεήηεξ πμο εκδεπυιεκα μδδβήζμοκ ζε ιζα πανέηηθζζδ απυ ημκ ανπζηυ 

ζπεδζαζιυ. Ο ενεοκδηήξ υιςξ μθείθεζ, οπυ ημ πνίζια αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ, κα 

https://gr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=56jhtegoi2pga#_Toc410065504
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ελαζθαθίζεζ ηδκ αλζμπζζηία ηαζ εβηονυηδηα ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηςκ ιεθχκ αοηήξ, 

ηαηαθεφβμκηαξ ζηζξ πθέμκ εκδεδεζβιέκεξ δζαδζηαζίεξ (Ααναιίδδξ, 2006, ζζ. 299-

328). 

 

2.1 Μειέηε πεξίπησζεο εζηηαζκέλε ζηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε ζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη 

ζηελ 1ε Φάζε 

 

2.1.1. Αηνκηθό Ιζηνξηθό 

   Ζ Ραθαέθα είκαζ ιαεήηνζα ηδξ Γ΄ Γδιμηζημφ, 10 εηχκ, ιε δζαβκςζιέκεξ ΔΜΓ. 

Γεκκήεδηε ζηδκ Αεήκα ηαζ γεζ ιυκζια ζηδκ Κοπανζζζία, υπμο ηαζ θμζηά ζημ 1
μ
 

Γδιμηζηυ πμθείμ. Απυ ηδκ έκανλδ ηδξ θμζηήζεχξ ηδξ, δ ιαεήηνζα πανμοζίαγε 

εηηεηαιέκεξ δοζημθίεξ, μζ μπμίεξ απμηέθεζακ εθαθηήνζμ βζα ηδκ παναπμιπή ηδξ 

ζημ ΚΔ.Γ.Γ.Τ Μεζζδκίαξ. Σμκ εθεφεενμ πνυκμ ηδξ ημκ αλζμπμζεί, ηαηά ηαζνμφξ, 

ιε δζαθυνςκ εζδχκ δναζηδνζυηδηεξ. Δκαζπυθδζδ ιε παναδμζζαημφξ ηαζ 

ιμκηένκμοξ πμνμφξ, ζηίαμ ηαζ ηέκζξ ηαηείπακ ιζα εέζδ ζημ διενήζζμ πνυβναιιά 

ηδξ. Ζ ιυκδ ιαεδζζαηή ελςζπμθζηή δναζηδνζυηδηα ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εηιάεδζδ 

αββθζηχκ. Ανηεηά ζοπκά, ηδκ πενίμδμ ηςκ ζπμθζηχκ δζαημπχκ, πδβαίκεζ 

εηδνμιέξ ιε ημοξ βμκείξ ηδξ είηε ζημ πςνζυ ημοξ είηε εηπαζδεοηζηέξ, εκχ ηα 

ηαθμηαίνζα πδβαίκεζ ιε ημ ηαηδπδηζηυ ηαηαζηήκςζδ ζημκ Σαΰβεημ. Σδξ ανέζεζ 

ζδζαίηενα δ εκαζπυθδζδ ιε ημ πθέλζιμ, δελζυηδηα πμο έιαεε απυ ηδ βζαβζά ηδξ, 

δδιζμονβχκηαξ ηαζηυθ ηαζ βάκηζα βζα ηδκ μζημβέκεζά ηδξ.  

 

2.1.2 Οηθνγελεηαθό Ιζηνξηθό 

   ηζαβναθχκηαξ ημ μζημβεκεζαηυ ζζημνζηυ ηδξ ιαεήηνζαξ, έπεζ δφμ δίδοια 

ιεβαθφηενα αδένθζα πμο θμζημφκ ζηδκ Α΄ Γοικαζίμο. Ζ αδενθή ηδξ είκαζ άνζζηδ 

ιαεήηνζα, εκχ μ αδενθυξ ηδξ πανμοζζάγεζ ιδ δζαβκςζιέκα ιαεδζζαηά 

πνμαθήιαηα. Ζ ιδηένα ηδξ αζπμθείηαζ ιε ηα μζηζαηά ηαζ ηδκ ακαηνμθή ηςκ ηνζχκ 

παζδζχκ ηδξ, εκχ μ παηέναξ είκαζ μδδβυξ θμνηδβχκ. Ζ πνχηδ δεκ απμδέπεηαζ ημ 

πνυαθδια ηαζ εκχ ηδξ είπακ οπμδείλεζ ηδκ επακαθδπηζηή θμίηδζδ ηδξ Ραθαέθαξ 

ζηδκ πνχηδ δδιμηζημφ, ημ ανκήεδηε. 
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2.1.3 ρνιηθό Ιζηνξηθό 

   Σμ ζπμθζηυ ζζημνζηυ είκαζ αοηυ πμο ζοβηεκηνχκεζ ημ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ 

ηαζ ζημ μπμίμ ηαηαβνάθμκηαζ αλζμζδιείςηεξ αθθαβέξ. φιθςκα ιε ηζξ ιανηονίεξ 

ηςκ δαζηάθςκ ηυζμ μζ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ υζμ ηαζ δ ζοιπενζθμνά ηδξ έπμοκ 

αθθάλεζ άνδδκ. ηζξ πνχηεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ είπε εθάπζζηδ βκχζδ ηδξ 

αθθααήημο, αδοκαημφζε κα ζπδιαηίζεζ έκα ηφηθμ, κα εκχζεζ ιε ιζα εοεεία 

βναιιή δφμ ζδιεία, ιεηνμφζε ιέπνζ ημ εκκέα ιε ιεβάθδ δοζημθία, ιε 

απμηέθεζια δ πανμοζία ηδξ ζηδκ αίεμοζα κα είκαζ παεδηζηή. Γεκ 

αθθδθεπζδνμφζε ιε ηακέκα πνυζςπμ, είηε ζοιιαεδηή είηε δάζηαθμ, εκχ 

ελςηενίηεοε ηα ζοκαζζεήιαηά ηδξ ιέζς ιζαξ αίαζδξ ζοιπενζθμνάξ, πηοπχκηαξ 

ηαη' ελαημθμφεδζδ ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ. ηδκ Α΄ Γδιμηζημφ δ δαζηάθα ηδξ 

ηάλδξ, ζε ζοκμιζθία ιε ημοξ βμκείξ, πανέεεζε αθεκυξ ηζξ δοζημθίεξ ηαζ αθεηένμο 

ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ ιαεήηνζαξ ηυζμ ζηδ βθχζζα υζμ ηαζ ζηα ιαεδιαηζηά 

πνμηείκμκηαξ ηδκ επίζηερδ ζε θμνέα βζα ιζα επίζδιδ δζάβκςζδ. Ζ πνχηδ 

ακηίδναζδ ηςκ βμκέςκ ήηακ μ ηαηαιενζζιυξ ηςκ εοεοκχκ ζηδ κδπζαβςβυ ηδκ 

μπμία απαλίςκακ ιε ηα θυβζα ημοξ, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ αδζαθμνμφζε ηαζ δεκ 

απαζπμθμφζε ιε ηαιία δναζηδνζυηδηα ημοξ ιαεδηέξ. Δκ ηέθεζ φζηενα απυ ηδ 

δζάβκςζδ, μζ εζδζημί ζοκέζηδζακ ζημοξ βμκείξ ηδκ επακαθδπηζηή θμίηδζδ ηδξ Α΄ 

ηάλδξ, ηδκ εββναθή ηδξ ζημ ΣΔ ημο ζπμθείμο, ηαζ έπεζηα ηδκ επίζηερδ ζε 

θμβμεεναπεοηή ηαζ ροπμθυβμ, πνάβια πμο έβζκε βζα δφμ πενίπμο πνυκζα. Χζηυζμ 

δ ιδηένα δεκ είπε ηδκ πνέπμοζα ακηζιεηχπζζδ εεςνχκηαξ πενζηηέξ ηζξ ενβαζίεξ 

ηαζ ζπαηάθδ πνδιάηςκ, ιε απμηέθεζια κα δζαηυρμοκ ηζξ ζοκεδνίεξ.    

   Ζ δαζηάθα ζηδκ Α΄ Γδιμηζημφ εέθδζε κα αμδεήζεζ πεναζηένς ηδ ιαεήηνζα, 

ζηδ δζάνηεζα ηςκ δζδαηηζηχκ ζπμθζηχκ ςνχκ, ακηζιεηςπίγμκηαξ ηδκ ανκδηζηή 

ζηάζδ ηδξ ιδηέναξ ηαζ ηδκ άνκδζδ ημο ΤΠEΠΘ κα οπμζηδνίλεζ ηδκ πνμζπάεεζα 

ιε ηα απαναίηδηα αζαθία, ιε απμηέθεζια ηάεε πνμζπάεεζα κα πέθηεζ ζημ ηεκυ. Ζ 

δαζηάθα ηδξ Γ' Γδιμηζημφ οπμζηδνίγεζ ιε πνμεοιία ηζξ ακάβηεξ ηδξ ιαεήηνζαξ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δζδαηηζηχκ ςνχκ ηάκμκηαξ πνήζδ εκυξ πνμβνάιιαημξ πμο 

έπεζ ζπεδζάζεζ δ ίδζα αημθμοεχκηαξ ηζξ μδδβίεξ ημο αζαθίμο «Δπμπηζηυ ηαζ 

δζδαηηζηυ οθζηυ ζπμθείςκ ηαζ εζδζηχκ ηάλεςκ. Μπμνχ κα δζααάγς ηαζ κα βνάθς. 

Σεφπμξ 3, 1991, Αεήκα». Δπζπθέμκ επζδζχηεζ ηδκ μοζζαζηζηή ζπέζδ ιε ηδ ιδηένα 

αθθά ηαζ ηδκ ειπθμηή ηδξ ζηδ δζαδζηαζία, ζοιπενζθμνά πμο ανίζηεζ 

ακηαπυηνζζδ.  
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  Σμ ΣΔ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ εζδζημφξ ζοκείζθενε εεηζηά ζηδ ζπμθζηή ελέθζλδ 

ηδξ ιαεήηνζαξ ιε αλζμζδιείςηδ πνμζθμνά ηυζμ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ βθςζζζηχκ 

ηαζ αηαδδιασηχκ δελζμηήηςκ υζμ ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ. Έπεζηα 

απυ ηνία πνυκζα δ θμίηδζδ ζοκεπίγεηαζ ηακμκζηά, δ ιαεήηνζα έπεζ ζδιεζχζεζ 

άθιαηα πνμυδμο ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ, πανά ηα πνμαθήιαηα πμο πενζζηαζζαηά 

δδιζμονβεί δ ιδηένα ηδξ. οβηνζηζηά ιε ημοξ ιαεδηέξ ηδξ ηάλδξ ημ επίπεδυ ηδξ 

ανίζηεηαζ πμθφ παιδθυηενα, ςζηυζμ δ πνμζπάεεζά ηδξ είκαζ ζδιακηζηή. Μζθά ηαζ 

έπεζ ζηεκή θζθζηή ζπέζδ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ, είκαζ ζοκενβάζζιδ ηαζ 

ζοιιεηέπεζ ζε μιαδζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Δίκαζ ημζκςκζημπμζδιέκδ ζε 

ζηακμπμζδηζηυ ααειυ ηαζ ζηα δζαθείιιαηα παίγεζ ιε ημοξ θίθμοξ ηδξ ή πενπαημφκ 

ζημ πνμαφθζμ. Με ηδ δαζηάθα ημο ΣΔ δεκ οθίζηαηαζ ηαιία ζπέζδ, ζοιπενζθμνά 

πμο δζήνηδζε ςξ ημ ηέθμξ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ. 

 

2.1.4 Γηάγλσζε 

   Σα παναηηδνζζηζηά ηςκ δοζημθζχκ ηδξ ιαεήηνζαξ ζοκμρίγμκηαζ ζε ηέζζενεζξ 

ημιείξ ζηζαβναθχκηαξ ηζξ δοζημθίεξ υπςξ αοηέξ αλζμθμβήεδηακ απυ ηδκ πμθφ-

επζζηδιμκζηή μιάδα ημο ΚΔ.Γ.Γ.Τ Μεζζδκίαξ, ηαηά ηδκ πενίμδμ θμίηδζδξ ηδξ 

ιαεήηνζαξ ζηδκ Α΄ Γδιμηζημφ. ημ βκςζηζηυ ημιέα πανμοζζάγεζ ηαθή ηαηακυδζδ 

ημο πνμθμνζημφ θυβμο ιε ζηακμπμζδηζηή άνενςζδ ηαζ έηθναζδ. Ακηζθαιαάκεηαζ 

απθέξ ηαζ ζφκεεηεξ αημοζηζηυ-θςκδηζηέξ μδδβίεξ, εκχ δφκαηαζ κα ακαπηφλεζ 

ζηναηδβζηέξ επίθοζδξ ένβςκ πμο απαζημφκ μπηζηυ-ακηζθδπηζηή μνβάκςζδ. Κάκεζ 

πνήζδ ηδξ αθαζνεηζηήξ ηδξ ζηακυηδηαξ ακ ηαζ απμζπάηαζ εφημθα δ πνμζμπή ηδξ.   

   ημ ιαεδζζαηυ ημιέα, δ ακάβκςζή ηδξ ανίζηεηαζ ζε ανηεηά πζμ πνχζιμ ζηάδζμ, 

ιπμνεί κα απμηςδζημπμζήζεζ ιυκμ ημ ζοκδοαζιυ Φ ιε πμθφ ανβυ νοειυ ηαζ 

επζπθέμκ ηαεμδήβδζδ, δεκ έπεζ ηαηαηηήζεζ ηδκ ηςδζημπμίδζδ ζοιθςκζηχκ 

ζοιπθεβιάηςκ ηαζ δζθευββςκ ιε απμηέθεζια κα είκαζ ακαπμηεθεζιαηζηή ζηδκ 

ακάβκςζδ. ημκ ημιέα ηδξ ηαηακυδζδξ, έπεζηα απυ ακάβκςζδ απυ άθθμκ ιπμνεί 

κα απακηήζεζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ηαζ αθδνδιέκεξ ενςηήζεζξ, ςζηυζμ πνεζάγεηαζ 

επζπθέμκ ςνζιυηδηα βζα ηδκ ελαβςβή ζοιπενάζιαημξ. ημκ ημιέα ημο βναπημφ 

θυβμο είκαζ ζε εέζδ κα δδιζμονβήζεζ απθέξ θέλεζξ, ιε ζοκδοαζιυ Φ, εκχ δεκ 

πανάβεζ πνμηάζεζξ. Όζμκ αθμνά ηδκ ακηζβναθζηή ζηακυηδηα, μ μπηζηυ-ηζκδηζηυξ 

ζοκημκζζιυξ είκαζ ελαζνεηζηά ακχνζιμξ. ηα ιαεδιαηζηά, ηδξ είκαζ άβκςζηδ δ 

βναθή ηςκ ανζειχκ ηαζ δ ζεζνζαηή ημοξ εέζδ ηαζ επζπθέμκ είκαζ 

ακαπμηεθεζιαηζηή ζηδκ εηηέθεζδ ανζειδηζηχκ πνάλεςκ. Σέθμξ, ζημκ ημζκςκζηυ-
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ζοκαζζεδιαηζηυ ημιέα μ ηνυπμξ αθθδθεπίδναζδξ θακενχκεζ πεζνζζηζηή 

ζοιπενζθμνά, βεβμκυξ πμο επζδεζηκφεζ ακάβηδ βζα ζοζηδιαηζηή μνζμεέηδζδ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ηδξ πνμηεζιέκμο κα ακαπηφλεζ ημζκςκζημφξ ηακυκεξ ηαζ δελζυηδηεξ 

χζηε κα είκαζ αοηυκμιδ, ακελάνηδηδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή ζηζξ ημζκςκζηέξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ. 

 

3. Δξγαιεία έξεπλαο 

 

3.1 Πεξηγξαθή εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ 

  Σα πμζμηζηά δεδμιέκα ζοθθέπεδηακ ιέζς ηνζχκ δζαθμνεηζηχκ δζαδζηαζζχκ, ηδξ 

ζοιιεημπζηήξ παναηήνδζδξ, ηδξ άηοπδξ παζδαβςβζηήξ αλζμθυβδζδξ ηαζ ηςκ 

ζοκεκηεφλεςκ ιε ηδ ιδηένα ηαζ ηζξ δαζηάθεξ. 

 

3.1.1 Μεζνδνινγία παξαηήξεζεο κε έκθαζε ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

   Ζ παναηήνδζδ, ιζα ζδιακηζηή ενεοκδηζηή ιέεμδμξ, αθμνά ηδ δζαδζηαζία ιέζς 

ηδξ μπμίαξ μ ενεοκδηήξ ζοθθέβεζ δεδμιέκα ηαζ πθδνμθμνίεξ, εκχ δεκ απμηθείεηαζ 

ηαζ μ ζοκδοαζιυξ ιε άθθεξ ενεοκδηζηέξ ιεευδμοξ. Ο παναηηήναξ ηςκ 

παναηδνήζεςκ είκαζ άιεζμξ ηαζ εκδείηκοηαζ ηονίςξ βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ πμο 

επζδζχημοκ ημ ζπεδζαζιυ εκυξ πνμβνάιιαημξ πανέιααζδξ. Πθδεχνα ηζκδφκςκ 

εθθμπεφμοκ ζηδκ υθδ δζαδζηαζία, ημοξ μπμίμοξ μ παναηδνδηήξ μθείθεζ κα 

βκςνίγεζ ηαζ κα απμθεφβεζ ή κα δζαπεζνίγεηαζ πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίζεζ 

απμηεθέζιαηα πμο δεκ εα είκαζ πθαζιαηζηά. Σμ επυιεκμ αήια ζπεηίγεηαζ ιε ημκ 

ηαεμνζζιυ ημο είδμοξ ηδξ παναηήνδζδξ δεδμιέκμο υηζ οπάνπμοκ πμθθέξ ηαζ 

δζαθμνεηζηέξ, ηάεε ιία απυ ηζξ μπμίεξ οπυηεζκηαζ ζε ηακυκεξ ηαζ πενζμνζζιμφξ. 

Ναημοναθζζηζηή, ενβαζηδνζαηή, πμζμηζηή, πμζμηζηή, εεκμβναθία, ζοιιεημπζηή, 

θυβμο είκαζ ηάπμζεξ απυ ηζξ ιμνθέξ πμο ηαεμνίγμκηαζ ακάθμβα ιε ημ πχνμ ή ημ 

ζημπυ. 

   Ζ πανμφζα ένεοκα ζηδνίπεδηε ζηδ δμιή ηδξ ζοιιεημπζηήξ παναηήνδζδξ, πμο 

ζδιαίκεζ υηζ μ ενεοκδηήξ βίκεηαζ ημιιάηζ ηδξ μιάδαξ πμο ιεθεηά ηαζ 

δναζηδνζμπμζείηαζ έκημκα ιαγί ηδξ. Ζ αιεηαιθίεζηδ ηαζ ιεηαιθζεζιέκδ είκαζ δφμ 

οπμηαηδβμνίεξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ παναηήνδζδξ, ιε ηα πνμξ παναηήνδζδ άημια 

ηδξ πνχηδξ κα είκαζ βκχζηεξ ηδξ πανμοζίαξ ημο εκχ ζηδ δεφηενδ δ πανμοζία ημο 

αηυιμο πμο δζελάβεζ ηδκ παναηήνδζδ είκαζ άβκςζηδ. Ζ παναηήνδζδ ηδξ 
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ιαεήηνζαξ αημθμφεδζε ηδκ πνχηδ ιμνθή, εκχ αημθμοεήεδηακ υθεξ μζ ανπέξ πμο 

ηδ δζέπμοκ χζηε ηα δεδμιέκα κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυ αλζυπζζηα ηαζ έβηονα. 

Ανπέξ, υπςξ οπμζηδνίγεζ ηαζ δ Estenberg, είκαζ δ ειπθμηή βζα ιεβάθμ πνμκζηυ 

δζάζηδια, δ πμζηζθυιμνθδ ζοιιεημπή ηαοηυπνμκα ιε ηδκ παναηήνδζδ, δ 

ηαηαβναθή ηαζ ακάθοζδ ηςκ παναηδνήζεςκ ζε ιμνθή ζδιεζχζεςκ ηαζ ιεηέπεζηα 

ηεζιέκμο, μζ ακεπίζδιεξ ηαζ επίζδιεξ ζοκεκηεφλεζξ. 

  Χζηυζμ, υπςξ ηάεε ιμνθή παναηήνδζδξ δζέπεηαζ απυ ηακυκεξ, ημ ίδζμ ζζπφεζ 

ηαζ βζα ηδ ζοιιεημπζηή, απαζηχκηαξ απυ ημκ παναηδνδηή κα ιδκ αβκμήζεζ ηα 

ιεζμκεηηήιαηα, θνμκηίγμκηαξ κα εθαπζζημπμζήζεζ ηδκ επίδναζή ημοξ ζηδ ζοθθμβή 

ηςκ πμζμηζηχκ ηαζ πμζμηζηχκ δεδμιέκςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ 

παναηήνδζδξ, ζοιπενζθμνά πμο οζμεεηήεδηε ηαζ ζηδκ εκ θυβς ένεοκα 

(Ααναιίδδξ, 2006, ζζ. 220-258). 

    

     3.1.2 Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε    

   Ζ παζδαβςβζηή αλζμθυβδζδ ζηα πθαίζζα ηδξ εζδζηήξ αβςβήξ έπεζ δζπθή 

οπυζηαζδ ηαζ ιπμνεί κα δζαηνζεεί ζε ηοπζηή ηαζ άηοπδ. ηδκ πνχηδ ιμνθή δ 

αλζμθυβδζδ πνμηφπηεζ ιέζα απυ ζηαειζζιέκα ηεζη, εκχ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ δ 

αλζμθυβδζδ οθμπμζείηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ζοζηδιζηήξ επζζηδιμκζηήξ πνμζέββζζδξ 

ηαζ δζεκενβείηαζ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ μ μπμίμξ ζηυπμ έπεζ κα ζοθθέλεζ υζεξ 

πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ ιπμνεί χζηε κα ζπεδζάζεζ έκα πνυβναιια πανέιααζδξ 

πμο εα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ακάβηεξ ημο ιαεδηή. Ανηεημί ηαηά ηαζνμφξ 

οπμηζιμφκ αοημφ ημο είδμοξ ηδκ αλζμθυβδζδ. Χζηυζμ ηάεε άθθμ πανά απθή είκαζ 

ηαεχξ απαζηείηαζ βκχζδ ηαζ απανέβηθζηδ ηήνδζδ ηακυκςκ ηαζ ζηαδίςκ πμο ηδ 

δζέπμοκ, πμο ζδιαίκεζ υηζ δ αλζμθυβδζδ πςνίγεηαζ ζε ηνείξ δζαθμνεηζηέξ 

αλζμθμβήζεζξ, ηδκ ανπζηή, ηδκ εκδζάιεζδ ηαζ ηδκ ηεθζηή, πμο απέπμοκ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ιεηαλφ ημοξ. Πένακ αοηχκ λεπςνζζηήξ ζδιαζίαξ 

εεςνείηαζ ηαζ δ αλζμθυβδζδ πνμυδμο ζηδκ μπμία ακηακαηθάηαζ δ πμνεία ημο 

πανειααηζημφ πνμβνάιιαημξ. Πθεμκέηηδια αοηήξ εεςνείηαζ υηζ ηα ηνζηήνζα 

ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ εηπαζδεοηζηυ εθέβπμκηαξ επαηνζαχξ ηζξ 

ηαεμνζζιέκεξ δελζυηδηεξ, εκχ ιε ημ ίδζμ οθζηυ επζηοβπάκμκηαζ ηυζμ δ ανπζηή, 

εκδζάιεζδ, ηεθζηή υζμ ηαζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ πνμυδμο (Γνμζζκμο, 2014; 

Υνδζηάηδξ, 2013).  

   Ζ επίηεολδ ημο πνμβνάιιαημξ πμο ηναηά πνμζδθςιέκμ ημκ εηπαζδεοηζηυ πενκά 

ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία εθανιμβήξ ηαζ πνήζδξ ηεζζάνςκ δζαθμνεηζηχκ πζκάηςκ 



59 
 

ηαζ ηςκ θζζηχκ εθέβπμο ααζζηχκ δελζμηήηςκ. Καεέκαξ απυ ημοξ πίκαηεξ 

απμηεθείηαζ απυ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ απμηοπχκμκηαζ μζ δοζημθίεξ 

ηαζ ηα επίπεδα ιαεδζζαηήξ εημζιυηδηαξ ημο ιαεδηή πάκημηε ζοβηνζηζηά ιε ηδ 

βναιιή αάζδξ, δδθαδή ηδκ ηάλδ ηαζ ημ ελάιδκμ θμίηδζδξ ημο ιαεδηή. Ζ 

δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ αθμνά ηδκ ηαηαβναθή ηςκ ζημζπείςκ ημο ιαεδηή, 

υκμια ηαζ ηάλδ θμίηδζδξ ηαζ δ διενμιδκία δζελαβςβήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Έπεζηα 

ζδιεζχκεηαζ δ βναιιή αάζδξ, εκχ αημθμφεςξ βζα ηάεε πενζμπή μ εηπαζδεοηζηυξ 

ζδιεζχκεζ ημ επίπεδμ ημο ιαεδηή, ημ μπμίμ δφκαηαζ κα ηοιαίκεηαζ παιδθυηενα, 

ζηα ίδζα ή ορδθυηενα επίπεδα. Ζ ίδζα δζαδζηαζία αημθμοεείηαζ ηαζ βζα ημοξ 

ηέζζενεζξ πίκαηεξ, υπμο βζα ηαεέκακ απυ αοημφξ μνίγεηαζ ηαζ δ δζδαηηζηή 

πνμηεναζυηδηα, δ μπμία πνμηφπηεζ ιέζα απυ ηδκ ιεβαθφηενδ απυηθζζδ ελαιήκςκ. 

   Ζ απυζηαζδ πμο πνέπεζ κα δζακφζεζ ηυζμ μ ιαεδηήξ υζμ ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ 

είκαζ ιεβάθδ ηαζ ζδζαζηένςξ απαζηδηζηή, ςζηυζμ αοηυξ είκαζ μ ιυκμξ δνυιμξ πνμξ 

ηδκ επζηοπία, ηάηζ πμο ζζπφεζ ηαζ βζα ηζξ δφμ πθεονέξ ζζάλζα. Παναηάης 

αημθμοεεί θεπημιενήξ ακάθοζδ ημο ηάεε πίκαηα. 

 

3.1.2.1 Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε Μαζεζηαθήο Δηνηκόηεηαο 

   Ο πνχημξ πίκαηαξ πμο ηζηθμθμνείηαζ ςξ "Γναιιή ιαεδζζαηήξ εημζιυηδηαξ ζηζξ 

ακαπηολζαηέξ πενζμπέξ" απμηεθείηαζ απυ ηέζζενεζξ ααζζημφξ ημιείξ μζ μπμίμζ ιε 

ηδ ζεζνά ημοξ οπμδζαζνμφκηαζ ζε επζιένμοξ πενζμπέξ. Οζ ηφνζμζ άλμκεξ είκαζ μ 

πνμθμνζηυξ θυβμξ, δ ροπμηζκδηζηυηδηα, μζ κμδηζηέξ ζηακυηδηεξ ηαζ δ 

ζοκαζζεδιαηζηή μνβάκςζδ. Ο πνχημξ απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ επζιένμοξ πενζμπέξ, 

αηνυαζδ, ζοιιεημπή ζημ δζάθμβμ ηαζ έηθναζδ ιε ζαθήκεζα. Απυ ηέζζενεζξ 

πενζμπέξ απμηεθείηαζ μ άλμκαξ ηδξ ροπμηζκδηζηυηδηαξ, ηδκ αδνή-θεπηή 

ηζκδηζηυηδηα, ημκ πνμζακαημθζζιυ, ημ νοειυ ηαζ πνυκμ ηαζ ηδκ πθεονίςζδ. Ο πζμ 

πμθοπθδεήξ άλμκαξ είκαζ μ ηνίημξ απμηεθμφιεκμξ απυ ηδκ μπηζηή, αημοζηζηή ηαζ 

ενβαγυιεκδ ικήιδ, ηδ ζοβηέκηνςζδ πνμζμπήξ, ημ ζοθθμβζζιυ ηαζ ηδ 

θμβζημιαεδιαηζηή ζηέρδ. Σέθμξ μ άλμκαξ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ μνβάκςζδξ 

ζοβηνμηείηαζ απυ ημ αοημζοκαίζεδια, ημ εκδζαθένμκ βζα ημ ιάεδια ηαζ ηδ 

ζοκενβαζία ιε ημοξ άθθμοξ. 

  

3.1.2.2 Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε ΠΑΠΔΑ 

   Πέκηε είκαζ μζ άλμκεξ, ιαεδζζαηή εημζιυηδηα, ααζζηέξ αηαδδιασηέξ δελζυηδηεξ, 

ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ, δδιζμονβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, πνμεπαββεθιαηζηή 
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εημζιυηδηα, πμο απανηίγμοκ ημ δεφηενμ πίκαηα. Σέζζενεζξ είκαζ μζ πενζμπέξ ηςκ 

δφμ πνχηςκ αλυκςκ, πνμθμνζηυξ θυβμξ, ροπμηζκδηζηυηδηα, κμδηζηέξ ζηακυηδηεξ 

ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή μνβάκςζδ βζα ημκ πνχημ, ακάβκςζδ, ηαηακυδζδ, βναθή, 

ιαεδιαηζηά βζα ημ δεφηενμ. ηζξ πενζμπέξ αοημκμιία ζημ πενζαάθθμκ, ημζκςκζηή 

ζοιπενζθμνά ηαζ πνμζανιμβή ζημ πενζαάθθμκ, ηειαπζμπμζείηαζ μ άλμκαξ ηςκ 

ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ, εκχ απυ δφμ πενζμπέξ απμηεθείηαζ ηαεέκαξ απυ ημοξ δφμ 

επυιεκμοξ. Δθεφεενμξ πνυκμξ ηαζ αζζεδηζηέξ ηέπκεξ βζα ημκ ιεκ ηαζ 

πνμεπαββεθιαηζηή δελζυηδηα ηαζ επαββεθιαηζηυξ πνμζακαημθζζιυξ βζα ημκ άθθμ 

ακηίζημζπα.  

 

3.1.2.3 Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε ΓΜΓ 

   Οζ δελζυηδηεξ βθχζζαξ, ιαεδζζαηήξ εημζιυηδηαξ, ιαεδιαηζηχκ ηαζ 

ζοιπενζθμνάξ απανηίγμοκ ημκ ηνίημ ηαηά ζεζνά πίκαηα, υπςξ αοηέξ μνίγμκηαζ ιε 

αάζδ ηα ΓΔΠΠ ηαζ ΑΠ. Ακάβκςζδ, ηαηακυδζδ, βναθή, παναβςβή απμηεθμφκ 

ηζξ επζηναηέζηενεξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ, ιε ηζξ πενζμπέξ ημο πνμθμνζημφ θυβμο, 

ηδξ ροπμηζκδηζηυηδηαξ, ηςκ κμδηζηχκ ζηακμηήηςκ ηαζ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ 

μνβάκςζδξ κα απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ ιαεδζζαηήξ εημζιυηδηαξ. Ο ηνίημξ άλμκαξ 

αλζμθμβεί ηαηά αάζδ ηζξ ιαεδιαηζηέξ δελζυηδηεξ, δδθαδή πνάλεζξ, πνμπαίδεζα, 

επίθοζδ πνμαθδιάηςκ, εκχ μ ηέηανημξ ηαζ ηεθεοηαίμξ άλμκαξ ζηζαβναθεί ηα 

επίπεδα εεηζηχκ, ανκδηζηχκ ηαζ παναααηζηχκ δελζμηήηςκ ζοιπενζθμνάξ.  

 

3.1.2.4 Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε ΔΜΓ 

   Οζ ΔΜΓ απμηεθμφκ ημκ πίκαηα ιε ημοξ πενζζζυηενμοξ άλμκεξ ηαζ ηαη' 

επέηηαζδ πενζμπέξ, έλζ ζημκ ανζειυ. Ο πνχημξ άλμκαξ, μζ ακηζθδπηζηέξ 

θεζημονβίεξ, δμιείηαζ απυ ηέζζενεζξ επζιένμοξ άλμκεξ, ηδκ μπηζηή, αημοζηζηή, 

μπηζημαημοζηζηή ακηίθδρδ ηαζ ηζξ πμθοαζζεδηδνζαηέξ ακηζθδπηζηέξ θεζημονβίεξ. 

Οζ ικδιμκζηέξ θεζημονβίεξ απανηίγμκηαζ απυ ηδ θεζημονβζηή, ιαηνμπνυεεζιδ ηαζ 

αναποπνυεεζιδ ικήιδ, ιε ημ πςνμ-πνμκζηυ πνμζακαημθζζιυ ηαζ ηδ 

βναθμηζκδηζηυηδηα κα απμηεθμφκ ιένμξ ημο ηνίημο άλμκα πμο αημφεζ ζημ υκμια 

βναθζηυξ πχνμξ. Ζ ακαβκςζηζηή θεζημονβία, μ ηέηανημξ άλμκαξ, ζοβηνμηείηαζ απυ 

ημ θςκμθμβζηυ ιένμξ, ηδκ πνμακάβκςζδ, ηδκ ακάβκςζδ, ημ ιμνθμθμβζηυ ιένμξ 

ηαζ ηδκ μνεμβναθία απυ ηδ ζδιαζζμθμβζηή πενζμπή. Οζ ηεθεοηαίμζ δφμ άλμκεξ, μζ 

ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ζηα ιαεδιαηζηά ηαζ δ ζοιπενζθμνά ηιδιαημπμζμφκηαζ 

ζημοξ ανζειμφξ ηαζ ηα ζφιαμθα ηαζ ηδ βθχζζα ηαζ ηα ιαεδιαηζηά ηαζ ζηδ 
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ζοκαζζεδιαηζηή οπμζηήνζλδ, ηδκ ακάπηολδ ζηακμηήηςκ πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ ακαβκςζηζηήξ αοημεζηυκαξ ακηίζημζπα. 

 

      3.1.3 Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε ζύκθσλα κε ηε δεύηεξε  

      θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ  
 

3.1.3.1 Αξρηθή αμηνιόγεζε 

   Ζ πνχηδ αλζμθυβδζδ πναβιαημπμζήεδηε ηδκ πέιπηδ εαδμιάδα παναηδνήζεςκ, 

ζηζξ 04/01/2015, ηαηαβνάθμκηαξ ημ ιαεδζζαηυ επίπεδμ αθθά ηαζ ηζξ δοζημθίεξ 

ηδξ Ρ. ζημοξ πίκαηεξ αλζμθυβδζδξ. Μέζς αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ απμηοπχεδηακ 

εοηνζκχξ μζ απμηθίζεζξ ηςκ ελαιήκςκ ηαζ δυεδηακ μζ δζδαηηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ, 

πμο ήηακ ίδζεξ ζε υθμοξ ημοξ πίκαηεξ ηαζ αθμνμφζακ ηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ, 

απμηεθχκηαξ ηίκδηνμ βζα ηδκ ηαηαβναθή, ανπζηά ηςκ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ ηαζ 

αημθμφεςξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ (Βθ. Πανάνηδια Σρήκα 1, Σρήκα 2, Σρήκα 3, 

υπςξ απμηοπχκμκηαζ ιε ημ ηυηηζκμ πνχια).  

 

3.1.3.2 Δλδηάκεζε αμηνιόγεζε 

   Σδ δςδέηαηδ εαδμιάδα ηαζ ζοβηεηνζιέκα 1/3/2015, αημθμφεδζε δ εκδζάιεζδ 

αλζμθυβδζδ ιε απμηίιδζδ θεζημονβίαξ ημο πανειααηζημφ πνμβνάιιαημξ, ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ εηπαζδεοηζημφ ηαζ ιαεήηνζαξ ηαζ ηονίςξ ηδκ ακηαπυηνζζδ ή ιδ ηδξ 

δεφηενδξ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ. Μμκαδζηυξ πενζμνζζιυξ ήηακ δ αδοκαιία 

εηηέθεζδξ ηςκ πνμβναιιαηζζιέκςκ δναζηδνζμηήηςκ, ηαηάζηαζδ πμο ζοκέαδ 

ανηεηέξ θμνέξ, δεδμιέκδξ ηδξ άνκδζδξ ηδξ δαζηάθαξ ημο ηιήιαημξ έκηαλδξ κα 

παναπςνήζεζ ηδ δζδαηηζηή χνα. Σα απμηεθέζιαηα πμο ζοβηεκηνχεδηακ, ζε 

δζάζηδια επηά εαδμιάδςκ, ηνίεδηακ εομίςκα ιε ακηαπυηνζζδ ηδξ ιαεήηνζαξ ηαζ 

πενζμνζζιέκδ, ια ζδζαζηένςξ ζδιακηζηή, ιείςζδ ζηδκ απυηθζζδ ελαιήκςκ. 

Ονιχιεκδ απυ ηα δεδμιέκα ηςκ πζκάηςκ ηδξ εκδζάιεζδξ αλζμθυβδζδξ, μζ 

δζδαηηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ δζαηδνήεδηακ ςξ είπακ ηαζ ημ πνυβναιια πανέιααζδξ 

ζοκεπίζηδηε, ηαεχξ ηαηυνεςζε κα επζηφπεζ, εκ ιέζς ανηεηχκ δοζημθζχκ ηαζ 

πενζμνζζιχκ, ιένμξ ηςκ ζηυπςκ πμο είπακ μνζζηεί ιέπνζ εηείκδ ηδ ζηζβιή (Βθ. 

Πανάνηδια Σρήκα 1, Σρήκα 2, Σρήκα 3, υπςξ απμηοπχκμκηαζ ιε ημ ηίηνζκμ 

πνχια). 
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3.1.3.3 Σειηθή αμηνιόγεζε 

   Πναβιαημπμζήεδηε ηδκ δέηαηδ έηηδ εαδμιάδα, ζηζξ 23/4/2015, ιε ηα 

απμηεθέζιαηα κα πνμζεθηφμοκ ημ εκδζαθένμκ ιε ηδκ πεναζηένς αεθηίςζδ ηδξ 

ιαεήηνζαξ ζημοξ ημιείξ πμο είπε δμεεί δ δζδαηηζηή πνμηεναζυηδηα, ιεζχκμκηαξ 

αηυιδ πενζζζυηενμ ηζξ απμηθίζεζξ. Ζ δζδαηηζηή ενβαζία ηςκ ηεζζάνςκ 

εαδμιάδςκ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ ζζπφμοζα ηαηάζηαζδ, ήηακ 

ζοκεπήξ, πςνίξ ηαιία δζαημπή ή πενζμνζζιυ απυ ηδ δαζηάθα ημο ηιήιαημξ, ιε ηα 

απμηεθέζιαηα κα απμηοπχκμοκ εφθμβα ηδ θεζημονβία ημο πνμβνάιιαημξ 

ΑΓΔΠΔΑΔ ηαζ ηδξ δζδαηηζηήξ ενβαζίαξ. Οζ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ ζοκεπίγμοκ 

κα απμηεθμφκ πυθμ έθλδξ ηαζ ημιείξ πμο πνίγμοκ άιεζδξ ακηζιεηχπζζδξ, ςζηυζμ 

εα ήηακ άδζημ κα ζηαεεί ηάπμζμξ ζε αοηυ ηαζ υπζ ζηζξ ιεηααμθέξ πμο πνμέηορακ 

απυ ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζδ (Βθ. Πανάνηδια Σρήκα 1, Σρήκα 2, Σρήκα 3, υπςξ 

απμηοπχκμκηαζ ιε ημ ιπθε πνχια).  

 

3.2.1 Μεζνδνινγία Παξέκβαζεο– ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

  Ζ πανέιααζδ ςξ ιέεμδμξ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ζηδ δδιζμονβία εκυξ 

πνμβνάιιαημξ εζδζηήξ αβςβήξ πμο απεοεφκεηαζ ζε ιαεδηέξ ιε ΜΓ. Σμ αάνμξ βζα 

ηδκ επζηοπή έηααζδ εκυξ πνμβνάιιαημξ, πένα απυ ημ ηνάημξ, ηζξ δμιέξ ηαζ ηζξ 

οπμζηδνζηηζηέξ οπδνεζίεξ ηαηακέιεηαζ ζζυπμζα ηαζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ. Όζμκ 

αθμνά ηζξ δμιέξ ηαζ ημοξ πχνμοξ οθμπμίδζδξ ανηεηέξ εονςπασηέξ πχνεξ ιεηαλφ 

αοηχκ ηαζ δ Ηηαθία πνμςεεί ηδκ έκηαλδ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ημζκή ηάλδ, ηάηζ πμο 

ζηδκ Δθθάδα δεκ οθίζηαηαζ δεδμιέκδξ ηδξ θεζημονβίαξ ηιδιάηςκ έκηαλδξ ηαζ 

εζδζηχκ ζπμθείςκ (Γνμζζκμφ, 2015).  

   Παναιενίγμκηαξ υιςξ ηα πςνζηά πθαίζζα ελίζμο ζδιακηζηή εεςνείηαζ ηαζ δ 

ηαηάνηζζδ ημο εηπαζδεοηζημφ πμο ηαθείηαζ κα ζπεδζάζεζ ηαζ κα εέζεζ ζε 

εθανιμβή ηδκ πανέιααζδ, αημθμοεχκηαξ έκα πνμξ έκα ηα αήιαηα. Ζ ιεθέηδ ημο 

θαηέθμο ιε ηα ζημζπεία ημο ιαεδηή, δ παναηήνδζδ, δ άηοπδ παζδαβςβζηή 

αλζμθυβδζδ, μδδβμφκ ζημ ηεθζηυ αήια πμο δεκ είκαζ άθθμ απυ ηδκ πανέιααζδ. Σμ 

ζηάδζμ αοηυ δζέπεηαζ απυ ιεεμδμθμβία ζηδκ μπμία δεκ πςνά πνμπεζνυηδηα, αθθά 

ζοκέπεζα ηαζ ζοκημκζζιέκεξ ηζκήζεζξ. Αοηυ ζδιαίκεζ εη ηςκ πνμηένςκ ηαεμνζζιυ 

ζηυπςκ, αμδεδηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ οθζηχκ, ιέζςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ, ιε ηδκ 

πνμτπυεεζδ υηζ είκαζ πθήνςξ εκανιμκζζιέκα ιε ηα παναηηδνζζηζηά, ηζξ ακάβηεξ 

ηαζ δελζυηδηεξ ημο ιαεδηή βζα ημκ μπμίμ ζπεδζάζηδηε ημ πνυβναιια. Μμθμκυηζ 
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είκαζ δφζημθδ, πνμκμαυνα ηαζ απαζηδηζηή δζαδζηαζία, εκ ημφημζξ αμδεά ημκ 

εηπαζδεοηζηυ κα ιέκεζ πνμζδθςιέκμξ ζημοξ ζηυπμοξ ημο ηαζ κα δζαηδνεί έκα 

πνυβναιια ημ μπμίμ είκαζ απμδμηζηυ βζα ημ ιαεδηή. ημ πθαίζζμ ηδξ 

ιεεμδμθμβίαξ πανέιααζδξ, έκα αηυιδ ζοζηαηζηυ, πμο ηαεζζηά εεηζηή ηδκ υπμζα 

δζαδζηαζία, είκαζ ηαζ δ αλζμθυβδζδ ηυζμ ημο ιαεδηή υζμ ηαζ ημο εηπαζδεοηζημφ. 

Μέζς αοημφ μ δεφηενμξ ιπμνεί κα ηνίκεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ή ιδ ημο 

πνμβνάιιαημξ ηαζ κα ημ δζαηδνήζεζ ή κα ημ ηνμπμπμζήζεζ (Γνμζζκμφ, 2014; 

Γνμζζκμφ, 2014; Υνδζηάηδξ, 2013).  

 

3.2.2 Έληππν θαηαγξαθήο δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο    

   ημ ΔΓΑ ηαηαβνάθμκηαζ ιε ηάεε θεπημιένεζα πθδνμθμνίεξ ακαθμνζηά ιε ημ 

δζδαηηζηυ ζηυπμ ηαζ ηδκ εθανιμβή ημο. Απμηεθεί αθμνιή βζα ηδκ ηαηαβναθή 

θεβμιέκςκ ημο ιαεδηή ηαζ ημο εηπαζδεοηζημφ, αθθά ηαζ ημο πμθφ ζδιακηζημφ 

παζδαβςβζημφ ακαζημπαζιμφ. Μέζα απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία μ εηπαζδεοηζηυξ 

είκαζ ζε εέζδ κα εκηνοθήζεζ ζηα θυβζα ή ηζξ ηζκήζεζξ ημο ιαεδηή ηαζ κα 

αλζμθμβήζεζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ημ ηαηά πυζμ αοηέξ πέηοπακ ή υπζ ημ ζημπυ 

ημοξ, εκχ πανάθθδθα δφκαηαζ κα ηνμπμπμζήζεζ ή κα ακαηαηαηάλεζ ημ οπάνπμκ 

πνυβναιια δναζηδνζμηήηςκ, χζηε κα πνμζανιμζηεί ηαζ κα ελοπδνεηήζεζ ηζξ 

ακάβηεξ ημο ιαεδηή. 

   Λεπημιενέζηενα ζπεηζηά ιε ημκ μνζζιέκμ δζδαηηζηυ ζηυπμ ηςκ ιδκχκ 

Απνζθίμο-Μαΐμο, «Να εμαζθεζεί ζηελ πεξηγξαθή εηθόλσλ θαη ηε  δεκηνπξγία 

πξνηάζεσλ κε πέληε ιέμεηο ηνπιάρηζηνλ», μζ πανειαάζεζξ οθμπμζήεδηακ ζε δφμ 

δζαθμνεηζηέξ δζδαηηζηέξ χνεξ ζε ιία εαδμιάδα ηδκ 01/04/2015 ηαζ 02/04/2015. 

Σδκ πνχηδ ιένα δ ιαεήηνζα δζδάπεδηε ημ ζπδιαηζζιυ πνμηάζεςκ ιε ηδ αμήεεζα 

παζδαβςβζημφ οθζημφ, υπςξ παγθ ηαζ ζπζνάθ. Καθμφκηακ απυ ηδ ιία κα εκχζεζ ηα 

ημιιάηζα ημο παγθ ηαζ απυ ηδκ άθθδ κα βονίγεζ ηα θφθθα ημο ζπζνάθ 

δδιζμονβχκηαξ ζοκηαηηζηχξ μνεέξ πνμηάζεζξ. Έπεζηα απυ ηδκ ελήβδζδ πμο 

δυεδηε ζηδ ιαεήηνζα πήνε πνςημαμοθία ηαζ ελέθναζε ηδκ επζεοιία κα 

πνμζπαεήζεζ ιυκδ ηδξ θέβμκηαξ: "Κονία ημ ηαηάθααα ηχνα. Να ημ ηάκς; Δφημθμ 

είκαζ!". Ζ απάκηδζδ ηδξ ζοββνάθμοζαξ ήηακ δίπςξ άθθμ εεηζηή ηαζ πανάθθδθα 

εκζζποηζηή, "Ναζ Ραθαέθα ιμο. Μπμνείξ κα ημ ηάκεζξ ιυκδ ζμο. Θα είιαζ δίπθα 

ζμο. Ακ δοζημθεοηείξ λακά ιπμνείξ κα ιε νςηήζεζξ". Ο παζδαβςβζηυξ 

ακαζημπαζιυξ έηθεζζε ιε εεηζηυ πνυζδιμ, ηαεχξ ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ μζ 
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δναζηδνζυηδηεξ θεζημφνβδζακ. Χζηυζμ ημ εθαηηςιαηζηυ ζδιείμ ηδξ δζαδζηαζίαξ 

αθμνμφζε ημκ ανζειυ ηςκ πνμηάζεςκ πμο ήηακ θίβεξ, εκχ εα έπνεπε κα είπακ 

πνδζζιμπμζδεεί πενζζζυηενεξ θέλεζξ μζ μπμίεξ ηαηά ζοκέπεζα εα μδδβμφζακ ζε 

πενζζζυηενμοξ ζοκδοαζιμφξ πνμηάζεςκ.  

   Ζ επυιεκδ πανέιααζδ λεηίκδζε ιε ηδκ πνχηδ δναζηδνζυηδηα πμο εκέπθεηε 

οπμθμβζζηή, εζηυκεξ, πανηυκζ, αέθηηνμκ ηαζ ηάνηεξ ιε θέλεζξ. Οζ δναζηδνζυηδηεξ, 

άθθμηε πενζζζυηενμ ηαζ άθθμηε θζβυηενμ απαζηδηζηέξ ήηακ δζαααειζζιέκδξ 

δοζημθίαξ ιε ηζξ θέλεζξ κα ανίζημκηαζ ζε ιπενδειέκδ ζεζνά, εκχ οπήνπακ ηαζ 

εζηυκεξ πςνίξ θέλεζξ. ημ πνχημ ακηίηνζζια παναλεκεφηδηε πμο δεκ οπήνπακ 

θέλεζξ ζπμθζάγμκηαξ "Κονία εδχ δε αάθαηε θέλεζξ. Σμ λεπάζαηε;". Ζ απάκηδζδ 

πμο έθααε ήηακ "Όπζ δεκ ημ λέπαζα. Σμ άθδζα βζα κα βνάρεζξ εζφ υηζ εέθεζξ", 

πνμηνέπμκηάξ ηδ κα αημθμοεήζεζ ηδκ ίδζα δζαδζηαζία πνμηεζιέκμο κα πενζβνάρεζ 

ηα υζα έαθεπε. Γναζηδνζυηδηα ζηδκ μπμία θάκδηε κα δοζημθεφεηαζ θέβμκηαξ 

"Κονία δεκ λένς ηζ κα πς" θαιαάκμκηαξ ςξ απάκηδζδ "Πνμζπάεδζε κα 

πενζβνάρεζξ ηδκ εζηυκα. Σζ είκαζ αοηυ πμο αθέπεζξ;". Ξεηίκδζε δεζθά δεζθά κα 

ρεθθίγεζ μνζζιέκεξ θέλεζξ ιδ ηαηαθένκμκηαξ κα δμιήζεζ ζςζηυ πνμθμνζηυ θυβμ. 

  Μμθμκυηζ μζ δοζημθίεξ ήηακ εηηεηαιέκεξ μζ εζηυκεξ πμο ζοκδέμκηακ ζηεκά ιε 

πνμζςπζηέξ ηδξ εζηυκεξ ηαζ αζχιαηα είπακ ηαθφηενδ ηφπδ ιε ηδκ ίδζα κα θαίκεηαζ 

πνυεοιδ κα δζδβδεεί πενζζηαηζηά πμο έπεζ αζχζεζ ηαζ πμο ζοκεζνιζηά ζηέθηδηε 

αθέπμκηαξ ηδκ εζηυκα. Αοηυ ήηακ ηαζ ημ εεηζηυ ζδιείμ ημο παζδαβςβζημφ 

ακαζημπαζιμφ, αθθά ηαζ ημο ζδιείμο ηνζηζηήξ ηαζ επζαεαθδιέκδξ ηνμπμπμίδζδξ 

ημο οπάνπμκημξ πνμβνάιιαημξ δναζηδνζμηήηςκ, εζζπνάηημκηαξ ημ ιήκοια πμο 

έζηεζθε ιε ηδ πνήζδ εζηυκςκ πμο ζοκάδμοκ ιε ηζξ ειπεζνίεξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ 

ζημ μπμίμ ιεβαθχκεζ.  

 

3.2.2.1 Απηνπαξαηήξεζε 

   Όπςξ ακαθένεζ εηοιμθμβζηά ηαζ δ ίδζα δ θέλδ αοηήξ ηδξ ιμνθήξ δ παναηήνδζδ 

ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ηα δεδμιέκα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ 

εηπαζδεοηζημφ-ιαεδηή, ιε ζημπυ κα ελεηάγεηαζ ζοκμθζηά ηάεε πηοπή.  

   Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ πνχηεξ εαδμιάδεξ ηφθδζακ ιε ζδζαίηενδ αιδπακία εη 

ιένμοξ υθςκ, ςζηυζμ δ πνμζανιμβή δεκ ήηακ ζδζαίηενα δφζημθδ. Σμ αθέιια ηδξ 

ιαεήηνζαξ ήηακ έκημκμ, δζενεοκδηζηυ, αθθά δ επζημζκςκία εθάπζζηδ. Απυ ηδκ 

πθεονά ηδξ ζοββνάθμοζαξ βίκμκηακ δζανηχξ πνμζπάεεζεξ επζημζκςκίαξ ιε ηδ 

ιαεήηνζα κα είκαζ ηαηαδεηηζηή αθθά μζ απακηήζεζξ ηδξ ιμκμθεηηζηέξ. Γκςνζιία 
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επζπεζνήεδηε ηαζ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ιαεδηέξ χζηε κα ιδκ αζζεακεεί υηζ δ 

πανμοζία ζηδκ αίεμοζα αθμνά απμηθεζζηζηά εηείκδ, ηαεχξ ακ εκδεπυιεκα 

ακηζθαιαακυηακ ηάηζ ηέημζμ εα βζκυηακ αηυιδ πενζζζυηενμ επζθοθαηηζηή. Σμ 

ηθίια πανέιεζκε ίδζμ ηαζ ζηζξ πνχηεξ πνμζςπζηέξ επαθέξ ζημ ΣΔ. Ζ πνχηδ 

απυπεζνα πανέιααζδξ ήηακ ανηεηά δφζημθδ. Ζ ιαεήηνζα δεκ ιζθμφζε πμθφ, δ 

θςκή ηδξ αημοβυηακ εθάπζζηα, είπε δζανηχξ ζηοιιέκμ ημ ηεθάθζ ηδξ, ςζηυζμ δεκ 

ήηακ ανκδηζηή. Ζ ζοββνάθμοζα αζζεακυηακ άβπμξ ηαζ ηαηαηθογυηακ απυ ζηέρεζξ 

ηαζ αιθζαμθίεξ βζα ηδκ πμνεία ηδξ πνχηδξ πανέιααζδξ, εκ ημφημζξ ήηακ 

εοπάνζζηδ, χζηε κα απμαάθεζ ημ άβπμξ ηαζ ηςκ δφμ. Σμ παζδαβςβζηυ οθζηυ 

ζηάεδηε δ αθμνιή βζα ηδκ αθθαβή ημο ηθίιαημξ ηαεχξ πονμδμημφζε ζογδηήζεζξ 

ηαζ πνμηαθμφζε ημκ εκεμοζζαζιυ ηδξ ιέζα απυ ημκ μπμίμ ηαζ δ ζοββνάθμοζα 

ακηθμφζε ζζβμονζά, αοημπεπμίεδζδ, δφκαιδ βζα ηδκ ελέθζλδ ημο οθζημφ ηαζ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ, πμο ήηακ ζοκοθαζιέκμ ιε ηα αζχιαηα ηαζ ειπεζνίεξ ηδξ βζα ηδ 

ιεβζζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ. Χξ επί ημ πθείζημκ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ 

ηέκηνζγακ ημ εκδζαθένμκ ηαζ αζπμθμφκηακ ζοζηδιαηζηά ηαζ ιεεμδεοιέκα. Σμ 

βεβμκυξ υηζ δζαηδνμφζε ζοιπενζθμνά επζιεθμφξ ηαζ ζοβηνμηδιέκδξ ιαεήηνζαξ 

ήηακ ελαζνεηζηά αμδεδηζηυ, ηαεχξ ήηακ δοκαηή δ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηαζ δ 

πμθοπθμηυηδηα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαεχξ ηαζ δ δμηζιή ηαεεηί κέμο βζα ημ 

μπμίμ οπήνπε δ πεπμίεδζδ υηζ εα θεζημονβμφζε οπμζηδνζηηζηά ζηζξ ακάβηεξ ηαζ 

ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ ιαεήηνζαξ, πθδνχκηαξ πάκημηε ηα ηνζηήνζα ηςκ 

ηαηαβεβναιιέκςκ δεδμιέκςκ ηδξ άηοπδξ παζδαβςβζηήξ αλζμθυβδζδξ.  

   Ζ δςδέηαηδ εαδμιάδα απμηέθεζε μνυζδιμ ηαεχξ ηα δεδμιέκα ηδξ εκδζάιεζδξ 

αλζμθυβδζδξ έδςζακ ημ έκαοζια βζα πεναζηένς πνμζπάεεζα. Δπζπθέμκ μζ ζπέζεζξ 

ηςκ δφμ είπακ ελμιαθοκεεί πθήνςξ, δ ιαεήηνζα είπε παθανχζεζ, ειπζζηεουηακ ηδ 

ζοββνάθμοζα, ζοιπενζθμνά πμο εζζέπναηηε ηαζ δ ίδζα. Δκεάννοκε ζογδηήζεζξ, 

δζδβμφκηακ πνμζςπζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ εκδζαθενυηακ κα ιάεεζ ηαζ ειπεζνίεξ ηδξ 

ζοββνάθμοζαξ. Έκμζςεε άκεηα κα νςηήζεζ ηάηζ πμο εκδεπμιέκςξ ζηεθηυηακ απυ 

ηαζνυ αθθά δίζηαγε "Κονία, βζαηί ηάκεηε ιυκμ ζε ειέκα ηαζ υπζ ζηδκ Δθέκδ ηαζ ημ 

Νζηυθα;". Ζ ζοββνάθμοζα αζζεάκεδηε αιήπακα ηαεχξ δεκ ήεεθε ιζα απάκηδζδ 

κα ακαηνέρεζ ηδκ ηαθή πμνεία πμο είπακ ιέπνζ εηείκδ ηδ ζηζβιή δζακφζεζ. 

Τπήνλακ αιθζαμθίεξ βζα ηδκ απάκηδζδ "Δπεζδή δεκ είιαζ ζηδ δζηζά ημοξ ηάλδ, 

αθθά ζηδ δζηή ζμο. Έπεζξ ηάπμζμ πνυαθδια; Γεκ εέθεζξ κα ζοκεπίζμοιε;", 

ςζηυζμ δεκ ελέθναζε δοζανέζηεζα, αθθά γήηδζε κα ζοκεπίζμοκ. 
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   Όζμκ αθμνά ημ ιαεδζζαηυ πθαίζζμ ηςκ πανειαάζεςκ, μζ δναζηδνζυηδηεξ 

αθμνμφζα ενβαζίεξ δζαααειζζιέκδξ δοζημθίαξ ιε επίηεκηνμ δελζυηδηεξ 

πνμθμνζημφ ηαζ βναπημφ θυβμο. Γζα ηδκ οθμπμίδζή ημοξ πνδζζιμπμζήεδηακ μ 

οπμθμβζζηήξ, πανηυκζα, αέθηηνμκ, εζηυκεξ, ιανηαδυνμζ, ηεζεδάηζα απυ βζαμφνηζ, 

κημζζέ πνμζανιμζιέκα ζημ ιαεδζζαηυ ηδξ επίπεδμ. Ο οπμθμβζζηήξ ηαζ ημ 

παπμοηζυημοημ ακαδείπεδηακ ζηα αβαπδιέκα ηδξ εηπαζδεοηζηά αμδεήιαηα, ιε 

ημκ πνχημ κα πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ςξ αιμζαή. Γεδμιέκδξ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ εα 

ήηακ εκδεδεζβιέκδ δ επζπθέμκ ειπθμηή ιε δναζηδνζυηδηεξ ηαζ θμβζζιζηά. Πανά 

ηαφηα ηαζ ηα οπυθμζπα οθζηά ηδ αμήεδζακ ηαηά πμθφ, ηαεχξ επζηφβπακε 

δζαζηέδαζδ ηαζ ιάεδζδ. Γεκ δίζηαγε κα νςηά ηάεε θμνά πμο είπε απμνία, αθθά 

ηαζ κα παίνκεζ πνςημαμοθία κα δμηζιάζεζ ιυκδ ηδξ. ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο δεκ 

ηδξ πνμζέθηοζακ ημ εκδζαθένμκ ήηακ πμθφ δζαηνζηζηή, πςνίξ κα εηθνάγεζ ηαιία 

ανκδηζηή άπμρδ. Χζηυζμ ιέζς ηδξ ιδ θεηηζηήξ επζημζκςκίαξ, απυ ηζξ εηθνάζεζξ 

ημο πνμζχπμο ηαζ ηζξ πεζνμκμιίεξ ηδξ, βζκυηακ ακηζθδπηυ ημ ιεζςιέκμ εκδζαθένμκ 

ιε απμηέθεζια ηδκ άιεζδ απυζονζή ημοξ. Ζ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ δεκ 

δδιζμφνβδζε ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα, αθθά έδζκε πμθφ πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ βζα 

ηζξ αθθαβέξ ηαζ ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ πμο επζδέπμκηακ μζ δναζηδνζυηδηεξ, χζηε κα 

δμηζιαζημφκ ηαζ πάθζ.  

   Ζ δέηηδ έηηδ εαδμιάδα, ιε ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ, απμηέθεζε ημ πνμηεθεοηαίμ 

ζηάδζμ ζηδκ πανειααηζηή ενβαζία ηδξ ζοββνάθμοζαξ ηαεχξ ενπυηακ ακηζιέηςπδ 

ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ή ιδ ημο πνμβνάιιαημξ πμο δ ίδζα είπε δδιζμονβήζεζ 

ηαζ εθήνιμγε ζηδ ιαεήηνζα. Σμ ηεθζηυ αήια ηδξ πναηηζηήξ άζηδζδξ ηαζ 

δζαδζηαζίαξ αοημπαναηήνδζδξ ήηακ μζ ημζκςκζηέξ ζζημνίεξ. Ζ δυιδζδ ιζα μνεήξ 

ζζημνίαξ απμδείπεδηε ελαζνεηζηά δφζημθδ, ελαζηίαξ ηαζ ηδξ απεζνίαξ ηδξ 

ζοββνάθμοζαξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ημιέα. Χζηυζμ ιε πμθθή πνμζπάεεζα ηαζ ηδ 

αμήεεζα ηδξ ηαεδβήηνζαξ, ηδξ ηονίαξ Γνμζζκμφ, δδιζμονβήεδηακ πέκηε 

δζαθμνεηζηέξ ζζημνίεξ ιε έκα ηεκηνζηυ ζηυπμ. Σμ άβπμξ ήηακ έηδδθμ ηαζ ζηζξ 

πέκηε αθθά ηονίςξ ζηδκ πνχηδ βζα ηδκ μπμία πνδζζιμπμζήεδηε μ οπμθμβζζηήξ. 

Γζα ηζξ οπυθμζπεξ πνδζζιμπμζήεδηακ πμθφπνςια πανηυκζα, ηυιζη ηαζ εζηυκεξ 

ζοκεέημκηάξ ηδξ ζε ζπήια αζαθίμο-παναιοεζμφ βζα κα πνμηαθέζμοκ ημ 

εκδζαθένμκ. Ο ζημπυξ επεηεφπεδ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ ιε ηδ ιαεήηνζα κα γδηά κα 

ηα ηναηήζεζ.  

    οιπεναζιαηζηά, δ πμνεία ηδξ πναηηζηήξ άζηδζδξ παναηηδνίζηδηε απυ 

δζαηοιάκζεζξ ιε εεηζηά ηαζ ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα. Χζηυζμ αοηά πμο 
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οπενίζποζακ ήηακ ηα εεηζηά, ηαεχξ ημ ηθίια πμο ηονζάνπδζε ήηακ ελαζνεηζηυ, ηα 

δφμ πνυζςπα δέεδηακ, ακηάθθαλακ ειπεζνίεξ, εκχ ηαζ ημ πνυβναιια είπε ημκ 

ακαιεκυιεκμ εεηζηυ ακηίηηοπμ. Ζ ηεθεοηαία ιένα ήηακ ζοκαζζεδιαηζηά 

θμνηζζιέκδ ιε ηδ ιαεήηνζα κα νςηά δζανηχξ βζαηί πνέπεζ κα θφβεζ δ 

ζοββνάθμοζα.      

 

3.2.2.2 Δηεξνπαξαηήξεζε 

   Αοημφ ημο είδμοξ δ παναηήνδζδ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ δζδαηηζηή ενβαζία ηαζ ημοξ 

ζηυπμοξ ηςκ δφμ δαζηάθςκ, ηδξ βεκζηήξ ηάλδξ ηαζ ημο ηιήιαημξ έκηαλδξ, ιε ηζξ 

μπμίεξ ειπθεηυηακ εηπαζδεοηζηά δ ιαεήηνζα. Ζ ζοιπενζθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ 

απέπεζ παναζάββαξ,  ιε ηδκ πνμεοιία ηδξ πνχηδξ κα είκαζ έηδδθδ βζα ηδκ πανμπή 

ηάεε δοκαηήξ αμήεεζαξ ζηδ ιαεήηνζα, πμο πάζπζγε κα ζοιιμνθςεεί ζηζξ 

εηπαζδεοηζηέξ απαζηήζεζξ ηδξ ηάλδξ. Πάκημηε ηδκ ηνμθμδμημφζε ιε αζηήζεζξ, 

θζβυηενμ ζηδ βθχζζα ηαζ πενζζζυηενμ ζηα ιαεδιαηζηά, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

δζδαηηζηχκ ςνχκ αθθά ηαζ εηηυξ ζπμθείμο, πνμζανιμζιέκεξ ζηζξ ακάβηεξ ηαζ 

δελζυηδηέξ ηδξ. Σδξ έδζκε δζανηχξ ενεείζιαηα, εκχ ηαοηυπνμκα ηδκ παναηζκμφζε 

κα είκαζ εκενβδηζηή ζηδκ αίεμοζα, κα ενβάγεηαζ μιαδζηά, κα εηθνάγεηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηά. Μμθμκυηζ δεκ ζηδνζγυηακ ζηδ πνήζδ εκυξ ζημπεοιέκμο 

μνβακςιέκμο πανειααηζημφ πνμβνάιιαημξ, είπε πθήνδ βκχζδ ηςκ αδοκαιζχκ 

ηδξ, ζπεδίαγε ημοξ ζηυπμοξ ζημ ιοαθυ ηδξ ηαζ θεζημονβμφζε απυ ικήιδξ. Ο 

πονήκαξ ηδξ πανέιααζδξ αθμνμφζε ηδκ αοημκμιία ηδξ ιαεήηνζαξ, εκχ μζ ηφνζμζ 

εειαηζημί άλμκεξ πμο πενζζηνέθμκηακ βφνς απυ αοηυκ ζπεηίγμκηακ ιε ηζξ ααζζηέξ 

αηαδδιασηέξ δελζυηδηεξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηςκ ιαεδιαηζηχκ. 

Βαζζηυξ ηακυκαξ ημο πνμβνάιιαημξ ήηακ δ ιεηαπήδδζδ ζημ επυιεκμ αήια ιυκμ 

υηακ αεααζςκυηακ βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ημο πνμδβμφιεκμο. Απυ ημκ Ηακμοάνζμ ηαζ 

έπεζηα έεεζε ζε εθανιμβή ενβαζίεξ απυ ημ αζαθίμ «Δπμπηζηυ ηαζ δζδαηηζηυ οθζηυ 

ζπμθείςκ ηαζ εζδζηχκ ηάλεςκ. Μπμνχ κα δζααάγς ηαζ κα βνάθς. Σεφπμξ 3, 1991, 

Αεήκα» βζα ηδκ εκίζποζδ ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ. Οζ ζηυπμζ ηδξ δαζηάθαξ 

επζηοβπάκμκηακ ιε ηδ ιαεήηνζα κα ακηαπμηνίκεηαζ ηαζ κα παίνκεζ πνςημαμοθίεξ 

ζε επίπεδμ μιάδαξ αθθά ηαζ αημιζηυ.  

  Έκα αηυιδ εεηζηυ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ζοιπενζθμνά ηδξ δαζηάθαξ ήηακ ηαζ δ 

επζιμκή ηδξ ζηδκ ειπθμηή ηδξ ιδηέναξ ζε υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, δεδμιέκδξ 

ηδξ θνυκδζήξ ηδξ βζα ηα εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα πμο επένπμκηαζ ιέζς ηδξ 

ζοκενβαζίαξ. Πανυηζ δ ιδηένα δζαηδνμφζε ιζα πενζζζυηενμ ανκδηζηή ζηάζδ 
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απέκακηζ ζηδ δαζηάθα ηαζ ηάεε είδμοξ πανειααηζηή δζαδζηαζία ζηα ιέζδ ηδξ 

ζπμθζηήξ πνμκζάξ πείζηδηε βζα ηζξ πνμεέζεζξ ηδξ δαζηάθαξ απμδεπυιεκδ ηδκ 

πνυηαζή ηδξ ηαζ απμηηχκηαξ μοζζαζηζηυ νυθμ ζηδ ιαεδζζαηή ελέθζλδ ηδξ ηυνδξ 

ηδξ.  

  Δκηεθχξ δζαθμνεηζηή ήηακ δ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία πμο αημθμοεείημ ζημ ΣΔ.  

Ζ δαζηάθα δεκ είπε βκχζδ ηςκ δοζημθζχκ αθεκυξ ηδξ ιαεήηνζαξ ηαζ αθεηένμο 

ηςκ δφμ ζοιιαεδηχκ ηδξ. Δίπε εβηαηαθείρεζ ηάεε πνμζπάεεζα πανέιααζδξ ζηζξ 

βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ, ηζξ εθθείρεζξ ζηζξ μπμίεξ ακαηάθορε ζηα ιέζα ηδξ πνμκζάξ. 

Έιεκε πεζζιαηζηά πνμζημθθδιέκδ ζηδκ εκαζπυθδζδ ιε ηδκ πνμπαίδεζα ηαζ ηζξ 

θςημηοπίεξ ιε ηζξ μπμίεξ ηνμθμδμημφζε ημοξ ιαεδηέξ. Ζ ζοιπενζθμνά ηδξ 

παναηηδνζγυηακ απυιαηνδ ηαζ αδζάθμνδ, ηαεχξ έδζκε μδδβίεξ ζημοξ ιαεδηέξ 

ηαεήιεκδ ζε έκα απυ ηα ενακία. Οζ επελδβήζεζξ, υηακ δίκμκηακ, δεκ 

θεζημονβμφζακ αμδεδηζηά ιε απμηέθεζια κα πάκεηαζ πμθφηζιμξ πνυκμξ. Γεκ 

πνδζζιμπμζήεδηε ηακέκα αμδεδηζηυ εηπαζδεοηζηυ ιέζμ, ακ ηαζ μζ ιαεδηέξ 

γδημφζακ δζανηχξ κα βνάθμοκ ηζξ αζηήζεζξ ζημκ πίκαηα ηαζ υπζ ζηδκ θςημηοπία. 

Χζηυζμ ζπακίςξ ημκ πνδζζιμπμζμφζακ. Όζμκ αθμνά ηζξ επζδυζεζξ ηδξ ιαεήηνζαξ 

μζ ηαηαβναθέξ οπήνλακ εομίςκεξ ηαεχξ ήηακ ζδζαζηένςξ επζιεθήξ ζοβηνζηζηά ιε 

ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ. ηα ανκδηζηά ζδιεία ζηδ θεζημονβία ημο ΣΔ 

ζοβηαηαθέβμκηαζ δ ηαεοζηένδζδ έκανλδξ ηδξ δζδαηηζηήξ χναξ ηαζ δ πακηεθήξ 

απμοζία ζοκενβαζίαξ ιε ηδ ιδηένα αθθά ηαζ ηδκ εηπαζδεοηζηυ ηδξ βεκζηήξ ηάλδξ. 

Σμ ιάεδια λεηζκμφζε πάκημηε ιε ηαεοζηένδζδ ημοθάπζζημκ 20 θεπηχκ ελαζηίαξ 

ηδξ ανβμπμνίαξ ηςκ δφμ ιαεδηχκ, εκχ δ ιαεήηνζα πνμζενπυηακ ζηδκ χνα ηδξ. Ζ 

ακηίδναζδ ηδξ δαζηάθαξ ήηακ ακφπανηηδ ηαζ απθά πενίιεκε οπμιμκεηζηά ζηδ 

εέζδ ηδξ. ημ ίδζμ ιήημξ ηφιαημξ ηαζ δ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαεχξ 

θεζημονβμφζε ιειμκςιέκα, ηδ ζηζβιή πμο είκαζ αοηαπυδεζηηδ δ επζηοπία ηςκ 

πνμβναιιάηςκ πμο δζέπμκηαζ απυ ημ δίπηοπμ ηαθά μνβακςιέκςκ ηαζ 

ζημπεοιέκςκ πανειαάζεςκ ηαζ ζοκενβαζίαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ βμκέςκ.  

  οκμθζηά δ δζαθμνά ηςκ δφμ εηπαζδεοηζηχκ δζαδζηαζζχκ ήηακ έηδδθδ. 

Ακηζπανααάθθμκηαξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο οθμπμζμφκηακ ζηζξ δφμ αίεμοζεξ, 

αοηέξ ζηδ βεκζηή ηάλδ ήηακ, ζφιθςκα ιε ηζξ παναηδνήζεζξ ηαζ ηαηαβεβναιιέκεξ 

ζοιπενζθμνέξ, οπέν ημο δέμκημξ οπμζηδνζηηζηέξ πνμξ ηζξ ακάβηεξ ηδξ ιαεήηνζαξ.   
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3.2.2.3 Υσξνηαμηθή ελζσκάησζε 

   Ζ αίεμοζα ηδξ βεκζηήξ ηάλδξ ανζζηυηακ ζημ ζζυβεζμ ημο δζχνμθμο 1
μο

 

Γδιμηζημφ πμθείμο ημ μπμίμ ζοζηεβάγεηαζ ιε ημ 3
μ
  Γδιμηζηυ. Ζ αίεμοζα ήηακ 

πμθφ γεζηή ηαζ δ δζάηαλή ηδξ δεκ είπε ηδ παναηηδνζζηζηή δμιή ιε ημ έκα ενακίμ 

πίζς απυ ημ άθθμ. Σα παζδζά ηάεμκηακ ζε μιάδεξ ηςκ ηεζζάνςκ ή πέκηε αηυιςκ, 

ηάεε ιία απυ ηζξ μπμίεξ απμηεθμφκηακ απυ άημια δζαθμνεηζημφ θφθμο, 

εεκζηυηδηαξ ηαζ ζηακυηδηαξ. Ζ δαζηάθα ανζζηυηακ ζηδκ ημνοθή ηαζ ανζζηενά, 

πίζς ηδξ μ πίκαηαξ ακαημζκχζεςκ ζημκ μπμίμ είκαζ ακανηδιέκμ ημ εαδμιαδζαίμ 

πνυβναιια, εκχ δίπθα ηδξ ήηακ ημπμεεηδιέκδ δ αζαθζμεήηδ. ημ ηέκηνμ 

ανζζηυηακ μ πίκαηαξ ηαζ δελζά έκαξ αηυιδ πίκαηαξ δζαημζιδιέκμξ ιε ηζξ 

γςβναθζέξ ηςκ παζδζχκ.  

   Πμθζηζηή ηδξ δαζηάθαξ ήηακ κα πνμηνέπεζ ημοξ ιαεδηέξ, ιία θμνά ημ ιήκα, κα 

αθθάγμοκ εέζεζξ ηαζ μιάδεξ, ιε απμηέθεζια δ εέζδ ηδξ ιαεήηνζαξ κα αθθάλεζ 

ζοκμθζηά ηέζζενεζξ θμνέξ. ηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ μζ εέζεζξ δεκ ήηακ εοκμσηέξ βζα 

ηδκ ίδζα δεδμιέκδξ ηδξ πενζμνζζιέκδξ αθειιαηζηήξ επαθήξ ιε ηδ δαζηάθα ηαζ ημκ 

πίκαηα. Ζ εέζδ πμο ηαηείπε ημ Γεηέιανζμ ήηακ δ πθέμκ εκδεδεζβιέκδ ηαεχξ 

ανζζηυηακ ζημ πνχημ ενακίμ ιε άνζζηδ πνυζααζδ ηαζ ζημκ πίκαηα ηαζ ζηδκ 

επαθή ιε ηδ δαζηάθα. Ακαθμνζηά ιε ηζξ μιάδεξ μζ πενζζζυηενεξ ελ αοηχκ ήηακ 

οπέν ημο δέμκημξ οπμζηδνζηηζηέξ ηαζ αμδεδηζηέξ απέκακηί ηδξ, εκχ δ μιάδα 

Απνζθίμο-Μαΐμο ηαηείπε ημ πκεφια ζοκενβαζίαξ ηαζ μιαδζηυηδηαξ, αθμφ ηα ιέθδ 

ηδξ πνμέηνεπακ ηδ ιαεήηνζα κα είκαζ ανπδβυξ ηαζ εηπνυζςπμξ ηδξ μιάδαξ, 

βεβμκυξ πμο δνμφζε εκζζποηζηά. Ζ εέζδ ηδξ ζοββνάθμοζαξ άθθαλε δφμ θμνέξ 

χζηε κα έπεζ ηαθφηενδ πνυζααζδ ζηζξ πεζνμκμιίεξ ηαζ εηθνάζεζξ ημο πνμζχπμο 

ηδξ.  

   ημκ ακηίπμδα, ημ ΣΔ ζε ηίπμηα δε εφιζγε ηάλδ πμο πνμζθένεηαζ βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ ιαεδηχκ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ. Ζ αίεμοζα ανζζηυηακ 

ζημκ πνχημ υνμθμ ηαζ πανυηζ ήηακ πζμ απμιμκςιέκδ απυ ηζξ άθθεξ, βεβμκυξ πμο 

ηδκ ηαεζζημφζε ήζοπδ, ήηακ ηνφα, απνυζςπδ ηαζ δ δζάηαλή ηδξ παναδμζζαηή. 

Απμηεθμφκηακ απυ ηνεζξ ζεζνέξ ενακία ημ έκα πίζς απυ ημ άθθμ, εκχ ηάεε ζεζνά 

είπε ηνία ιε ηέζζενα ενακία. ηα ανζζηενά ανζζηυηακ δ έδνα ηαζ μ πίκαηαξ 

ακαημζκχζεςκ ιε ακανηδιέκμοξ ημοξ ηακυκεξ ηδξ ηάλδξ, εκχ ημκ ημίπμ 

ημζιμφζακ μζ γςβναθζέξ ηςκ παζδζχκ. Ζ αζαθζμεήηδ ανζζηυηακ ζημ πίζς ιένμξ, 

εκχ ηα πανάεονα ήηακ ρδθά βεβμκυξ πμο ζοκεπαβυηακ υηζ δ πνμζμπή ηςκ 

ιαεδηχκ έιεκε ακαπυζπαζηδ. Ζ Ρ. ηαευηακ ζημ πνχημ ενακίμ ηδξ ιεζαίαξ 



70 
 

ζεζνάξ. Ζ εέζδ ηδξ ζοββνάθμοζαξ ανζζηυηακ ζηα ανζζηενά, ζημ πνχημ ενακίμ. 

Απυ αοηή ηδ εέζδ είπε πνυζααζδ ζηζξ ηζκήζεζξ ηδξ. Κάεε ιαεδηήξ ηαευηακ ιυκμξ 

ημο ζημ ενακίμ, εκχ δ δαζηάθα δεκ πνδζζιμπμζμφζε πμηέ ηδκ έδνα, πανά 

ηζκμφκηακ ζημ πχνμ ή ηαευηακ ζε ηάπμζμ ενακίμ. Ζ αίεμοζα δεκ δζέεεηε 

οπμθμβζζηέξ, δζαδναζηζηυ πίκαηα, μφηε ηάπμζμ πχνμ παθάνςζδξ. Γεκ 

πνδζζιμπμζήεδηε ηακέκα άθθμ ιέζμ ιάεδζδξ πένα απυ ηζξ θςημηοπίεξ ηαζ ημκ 

πίκαηα ιε ημοξ ιανηαδυνμοξ. Ζ αίεμοζα ήηακ ιεβάθδ ζε έηηαζδ ηαζ δ εζςηενζηή 

ηδξ δζαιυνθςζδ, πανά ημκ άπθεημ πχνμ πμο οπήνπε πίζς απυ ηα ενακία, έιεκε 

ακαλζμπμίδημξ ηαεχξ δεκ οπήνπακ πενζμπή ιε πάβημ βζα ηζξ πεζνμηεπκζηέξ 

ενβαζίεξ, πενζμπή εθεφεενςκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδκ μπμία ηα παζδζά δνμοκ 

αοηυκμια ή λεημονάγμκηαζ, μφηε ιζα πενζμπή ιε κζπηήνα υπμο ηα παζδζά 

πθέκμκηαζ ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ πεζνμηεπκζηχκ ημοξ ενβαζζχκ. 

 

3.3.1 Δηδηθή Γηδαθηηθή 

   Ζ δζδαηηζηή, υνμξ πμο βζα πνχηδ θμνά πνδζζιμπμζήεδηε απυ ημκ Ratichius, ςξ 

ηθάδμξ ηδξ παζδαβςβζηήξ, είκαζ δ επζζηήιδ πμο αζπμθείηαζ ιε ηα πνμαθήιαηα ηδξ 

δζδαζηαθίαξ, ηαθφπημκηαξ έκα εονφ θάζια ιαεδηχκ ιε πμζηίθα εηπαζδεοηζηά 

πνμαθήιαηα (Γνμζζκμο, 2014). Ζ εζδζηή δζδαηηζηή απμηεθεί  ηθάδμ ηδξ βεκζηήξ 

δζδαηηζηήξ ηαζ δ θεζημονβία ηδξ εκαπυηεζηαζ ζηδκ εκαζπυθδζδ ιε πνμαθήιαηα 

δζδαζηαθίαξ ζηα μπμία απαζηείηαζ δ θήρδ ιέηνςκ, χζηε μζ ιαεδηέξ ιε ΔΔΑ κα 

εηπαζδεοημφκ ηαηάθθδθα ηαζ απμηεθεζιαηζηά. ε ακηίεεζδ ιε ημ ηακμκζηυ 

πνυβναιια ζπμοδχκ ηδξ βεκζηήξ εηπαίδεοζδξ, δ εζδζηή εηπαίδεοζδ πνμζθένεζ 

αημιζηή, απμηεθεζιαηζηή ηαζ ελαημιζηεοιέκδ δζδαζηαθία, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακαβηχκ ηαζ ζοκάια ηςκ πνμαθδιάηςκ ζοιπενζθμνάξ, ιε ηδ 

αμήεεζα ηαζ άθθςκ εζδζημηήηςκ (Υνδζηάηδξ, 2006, ζζ. 94,135).  

   οιπεναζιαηζηά είκαζ εονέςξ ακαβκςνζζιέκδ δ δοκαιζηή ηδξ εζδζηήξ 

δζδαηηζηήξ, δ μπμία δζέπεηαζ απυ υνμοξ ηαζ ηακυκεξ ημοξ μπμίμοξ μ εηπαζδεοηζηυξ 

ηαθείηαζ κα εκζηενκζζηεί ζε πενίπηςζδ πμο εέθεζ κα ελαζθαθίζεζ ηδκ επζηοπία ηδξ 

δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Καη' αοηυ ημκ ηνυπμ ζδιακηζηυ αήια ιεηά ηδκ 

παναηήνδζδ ηαζ ηδκ άηοπδ παζδαβςβζηή αλζμθυβδζδ είκαζ ηαζ δ οθμπμίδζδ ηδξ 

πανέιααζδξ ιε ηδκ εθανιμβή ηαζ ηαηηζηή αλζμθυβδζδ ημο ΑΓΔΠΔΑΔ.   
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3.3.2 ρέδην ΑΓΔΠΔΑΔ κε έκθαζε νξηζκέλε αλαπηπμηαθή 

πεξηνρή από ηνπο ζηόρνπο εηνηκόηεηαο 

   Ζ ιαεήηνζα, πμο απμηεθεί ηαζ ηδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ, είπε θοζζηή πανμοζία ηαζ 

ζηζξ δφμ αίεμοζεξ. ηδ βεκζηή ηάλδ πενκμφζε ηζξ πέκηε απυ ηζξ έλζ δζδαηηζηέξ 

χνεξ πέκηε θμνέξ ηδκ εαδμιάδα, εκχ ζημ ηιήια έκηαλδξ απαζπμθμφκηακ ιία 

δζδαηηζηή χνα πέκηε θμνέξ ηδκ εαδμιάδα επίζδξ.  

    Μέζα απυ ηδκ εαδμιαδζαία παναηήνδζδ ηαζ ηδκ άηοπδ παζδαβςβζηή 

αλζμθυβδζδ, υπςξ αοηή απμηοπχεδηε ζε βναθήιαηα ιε ηδ αμήεεζα ηςκ πζκάηςκ 

ηαζ ηςκ ΛΔΒΓ, δ ιαεήηνζα πανμοζίαγε εηηεηαιέκμο ααειμφ εθθείρεζξ ζε 

ανηεημφξ ημιείξ ηςκ ααζζηχκ αηαδδιασηχκ δελζμηήηςκ ιε ιεβαθφηενδ έιθαζδ 

ζε αοηέξ ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ, πνμθμνζημφ ηαζ βναπημφ θυβμο, ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ηδξ ακάβκςζδξ, ηδξ βναθήξ, ηδξ ηαηακυδζδξ ηαζ ηδξ παναβςβήξ 

βναπημφ θυβμο. Σα δεδμιέκα αοηά απμηέθεζακ ημ έκαοζια βζα ημ ζπεδζαζιυ 

ανπζηά εκυξ μθμηθδνςιέκμο πνμβνάιιαημξ ζοκοθαζιέκμο ιε ηζξ εηπαζδεοηζηέξ 

ηαζ βκςζηζηέξ ακάβηεξ ηδξ ιαεήηνζαξ ιε απχηενμ ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ηςκ 

δελζμηήηςκ ζημοξ ημιείξ πμο οζηενμφζε.  

   Με μνυζδιμ ηδκ πενζμπή ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ημο ΠΑΠΔΑ ηαζ ηςκ 

ΔΜΓ, ζηδκ μπμία ημ επίπεδμ ηδξ ιαεήηνζαξ ηοιαζκυηακ ζε ελαζνεηζηά παιδθά 

επίπεδα ιε ηδ ιεβαθφηενδ απυηθζζδ ελαιήκςκ, εεζπίζηδηακ μζ εηήζζμζ, ιδκζαίμζ, 

εαδμιαδζαίμζ ηαζ διενήζζμζ ζηυπμζ. Κμζκυξ ζηυπμξ υθςκ δ οπμζηήνζλδ ηαζ δ εκ 

ηέθεζ επζηοπήξ ακηζιεηχπζζή ηςκ δοζημθζχκ, πμο απμηεθμφκ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ 

επίηεολδ βεκζηυηενδξ πνμυδμο ζηζξ ζπμθζηέξ ηαζ υπζ ιυκμ επζδυζεζξ ηδξ 

ιαεήηνζαξ. 

  

      3.3.2.1 Γηδαθηηθνί ζηόρνη ζην εηήζην, κεληαίν, εβδνκαδηαίν θαη εκεξήζην  

      πξόγξακκα ΔΑΔ 

   Ο δζδαηηζηυξ ζηυπμξ, ακαπυζπαζημ ιένμξ ηάεε δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ, 

πενζθαιαάκεζ ηα υζα ηαθείηαζ κα ιάεεζ μ ιαεδηήξ, ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία πμο 

εα αημθμοεδεεί, ζοκμρζζιέκμξ ζε ιζα πενζεηηζηή ια ζαθή ηαζ θεζημονβζηή 

πνυηαζδ (Υνδζηάηδξ, 2013, ζζ. 133-136). Ο δζδαηηζηυξ ζηυπμξ είκαζ πνμσυκ ηδξ 

παναηήνδζδξ, ηδξ ανπζηήξ αλζμθυβδζδξ ηαζ ηςκ δζδαηηζηχκ πνμηεναζμηήηςκ, 

πανέπμκηαξ ζημκ εηπαζδεοηζηυ υθα ηα απαναίηδηα εθυδζα βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ 

πνμβνάιιαημξ ημ μπμίμ ιπμνεί κα αημθμοεεί απανέβηθζηα ή ηνμπμπμζχκηαξ ημ 
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ακάθμβα ιε ηζξ αλζμθμβήζεζξ πμο ακά ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα πναβιαημπμζεί, 

χζηε κα ελαηνζαχζεζ ηδ θεζημονβζηυηδηά ημοξ.  

   Ο εηπαζδεοηζηυξ ζπεδζάγεζ ημ εηήζζμ πνυβναιια ιε ημοξ ζηυπμοξ ημοξ μπμίμοξ 

εέθεζ κα επζηφπεζ ζηδ δζάνηεζα ηδξ πνμκζάξ. Κάεε ιήκαξ απμηεθεί ηαζ έκα 

δζαθμνεηζηυ ζηυπμ, μ μπμίμξ δζαζνείηαζ ζε επζιένμοξ αήιαηα ηαηακειδιέκα ιε 

ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα ηαείζηαηαζ δοκαηή δ επίηεολή ημοξ εκηυξ ηεζζάνςκ 

εαδμιάδςκ. Όιςξ δ πνμεημζιαζία δεκ ζηαιαηά εηεί ηαεχξ ηάεε εαδμιάδα ηαζ 

ηάεε πανέιααζδ πνμεημζιάγεηαζ ιε ηδ αμήεεζα ημο εαδμιαδζαίμο ή αηυιδ ηαζ 

ημο διενήζζμο πνμβνάιιαημξ. Δπζπνμζεέηςξ, μ εηπαζδεοηζηυξ ζοιπθδνχκεζ ηδκ 

πενζμπή οπμζηήνζλδξ, ημ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ πμο εα πνδζζιμπμζήζεζ αθθά ηαζ ημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα αλζμθμβήζεζ ηδκ επζηοπία ηςκ δζδαηηζηχκ αδιάηςκ. Μέζς 

αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ μ εηπαζδεοηζηυξ πεηοπαίκεζ ηδκ πνμζήθςζή ημο ζηζξ 

ακάβηεξ ηαζ εθθείρεζξ ημο εηάζημηε ιαεδηή βεβμκυξ, πμο μδδβεί ζε έκα 

επζηοπδιέκμ δίπμθμ πμο δεκ είκαζ άθθμ απυ ηδκ μνβακςιέκδ ηαζ επζηοπή 

πανέιααζδ. 

   Αημθμοεχκηαξ ημοξ ηακυκεξ αοημφξ δδιζμονβήεδηακ μζ ηφνζμζ ηαζ μζ επζιένμοξ 

εηπαζδεοηζημί ζηυπμζ. Σμ επίπεδμ ηδξ ιαεήηνζα ηοιαζκυηακ ζε ελαζνεηζηά παιδθά 

επίπεδα, ιε ηζξ επζδυζεζξ ζημκ ημιέα ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ κα ζοβηνίκμκηαζ 

ιε ημ επίπεδμ ιαεδηχκ πμο θμζημφκ ζημ κδπζαβςβείμ ηαζ ζηδ Β΄ Γδιμηζημφ. Με 

αάζδ ηζξ ηαηαβναθέξ ημ εηήζζμ πνυβναιια πενζθάιαακε ζηυπμοξ πμο ηάθοπηακ 

υθμ ημ θάζια ηςκ βθςζζζηχκ δοζημθζχκ ηδξ ιαεήηνζαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα βζα 

ημοξ ιήκεξ Νμέιανζμ- Γεηέιανζμ μ ζηυπμξ αθμνμφζε ηδκ εηιάεδζδ θέλεςκ ιε ηα 

δίρδθα ζφιθςκα –ην ηαζ –πν (αθ. Πανάνηδια Δζηυκα 7). Οζ ιήκεξ Γεηέιανζμξ – 

Ηακμοάνζμξ ζηυπεοακ ζηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ ηαηάηηδζδ θέλεςκ πμο πενζέπμοκ ημ 

ζοκδοαζιυ θςκδέκηςκ –αο, -εο. Ζ ιαεήηνζα αδοκαημφζε κα απμηοπχζεζ ζςζηά 

ηζξ θέλεζξ ζημ πανηί ηαζ κα ακαβκςνίζεζ ηδ δζαθμνά ιεηαλφ –αο ηαζ –αθ, -εο ηαζ –

εθ. ηδ ζοκέπεζα, Ηακμοάνζμ ηαζ Φεανμοάνζμ δ δζδαηηζηή πνμηεναζυηδηα δυεδηε 

ζηδκ εηιάεδζδ ηαζ ελμζηείςζδ ηδξ ιαεήηνζαξ ιε ηα ζοιθςκζηά ζοιπθέβιαηα 

υπςξ –ιπν, -κην, -κηγ, -ζην (αθ. Πανάνηδια Δζηυκα 4,11). Γζα ημ Φεανμοάνζμ ηαζ 

ημ Μάνηζμ ζηυπμξ ήηακ δ ηαηακυδζδ ημο άνενμο, ηδξ μνεμβναθίαξ ημο ηαζ ημο 

ημκζζιμφ. ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ πενζπηχζεςκ δ ιαεήηνζα αδοκαημφζε κα 

λεπςνίζεζ ημ βέκμξ, εκχ ζοβπέεζ ηαζ ηδκ μνεμβναθία ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο 

θεηηζηά αημφβεηαζ ημ ίδζμ αθθά βναπηά δζαθένεζ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηδξ ηαζ ηζξ.  

Με ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ θςκμθμβζηήξ εκδιενυηδηαξ, ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ – 
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Απνίθζμ ημ αάνμξ έπεζε ζηδκ ακάβκςζδ ζοκδοαζηζηά ιε ηδκ ελάζηδζδ ζηζξ 

απακηήζεζξ ηςκ ενςηήζεςκ ηαηακυδζδξ. Ο ημιέαξ ηδξ ακάβκςζδξ ήηακ ανηεηά 

παναιεθδιέκμξ ιε απμηέθεζια ημ επίπεδμ ηδξ ιαεήηνζαξ κα ανίζηεηαζ έλζ 

ελάιδκα παιδθυηενα απυ ημ πνμαθεπυιεκμ. Ζ πενζβναθή εζηυκςκ ηαζ μ 

ζπδιαηζζιυξ πνμηάζεςκ απμηέθεζε ζηυπμ ηςκ ιδκχκ Απνζθίμο – Μαΐμο, 

δεδμιέκδξ ηδξ αδοκαιίαξ έηθναζδξ ζε πνμθμνζηυ ηαζ βναπηυ θυβμ, δελζυηδηα 

πμο απμηεθεί πνμάββεθμ ημο ιεηέπεζηα ζηυπμο, ηςκ ηεθεοηαίςκ ιδκχκ Μαΐμο – 

Ημοκίμο, δδθαδή ηδ ζοββναθή έηεεζδξ.  

   Ζ δζαδζηαζία πμο αημθμοεεί, αθμφ ζπεδζαζηεί ημ εηήζζμ πνυβναιια είκαζ δ 

ηαηαβναθή ημο ιδκζαίμο, εκχ ηέθμξ, ζεζνά έπεζ ηαζ μ πνμβναιιαηζζιυξ ημο 

εαδμιαδζαίμο ηαζ διενήζζμο πνμβνάιιαημξ ζηα μπμία ηαηαβνάθμκηαζ επαηνζαχξ 

μζ πανειαάζεζξ αθθά ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ εα επζηεοπεμφκ 

μζ ζηυπμζ. Μμθμκυηζ δ ηαηαβναθή ηςκ δοζημθζχκ ηαζ μ ζπεδζαζιυξ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ απαζηεί ηυπμ ηαζ πνυκμ, απυ ημκ εζδζηά ηαηανηζζιέκμ 

εηπαζδεοηζηυ, ελαζθαθίγεζ αζθάθεζα ηαζ έκακ μδδβυ ζημκ μπμίμ ακαηνέπεζ βζα κα 

μνβακχζεζ απμηεθεζιαηζηά ηδ δζδαζηαθία ημο πμο ςξ ζηυπμ έπεζ ηδκ πνυμδμ ηαζ 

ελέθζλδ ημο εηάζημηε ιαεδηή. 

 

3.3.2.2 Γηδαθηηθόο ζηόρνο θαη βήκαηα 

   Οζ δζδαηηζημί ζηυπμζ πμζηίθμοκ ςξ πνμξ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ή ηα αήιαηα. Άθθμζ 

είκαζ εφημθμζ ηαζ άθθμζ πζμ απαζηδηζημί, άθθμζ επζγδημφκ ηδκ ακάθοζδ ηαζ άθθμζ 

υπζ. Αοηυ πμο εα αμδεήζεζ ημκ εηπαζδεοηζηυ κα λεηαεανίζεζ ημ ημπίμ ηαζ κα 

αημθμοεήζεζ έκα ιμκμπάηζ, ανίζηεηαζ ζηα πένζα ημο ιαεδηή ηαζ ημ ιαεδζζαηυ 

ημο επίπεδμ. Οζ ζδζαζηενυηδηεξ, μζ ακάβηεξ ηαζ μζ εθθείρεζξ ημο εα ηαεμνίζμοκ ηαζ 

ηδκ εηπαζδεοηζηή πμνεία πμο εα αημθμοεδεεί (Γνμζζκμφ Μ. , 2009, ζζ. 28-38; 

Υνδζηάηδξ, 2013, ζζ. 158-160).  

   Γζα ηδ ιαεήηνζα, πμο απμηεθμφζε ηαζ ηδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ, ελαζηίαξ ηςκ 

εηηεηαιέκςκ δοζημθζχκ οζμεεηήεδηε δ ηαηδβμνία ηειαπζμπμίδζδξ ηςκ 

δζδαηηζηχκ ζηυπςκ ζε επζιένμοξ, δζαδζηαζία απμθφηςξ ζοκοθαζιέκδ ιε ηζξ 

πνμτπμεέζεζξ μνεήξ ενβαζίαξ, πμο ζδιαίκεζ αηνζαή πνμζδζμνζζιυ ζηυπςκ, 

ζενάνπδζδ ηαζ δζάηαλδ ιε αάζδ ηδ δοζημθία ζοκδοαζηζηά ιε ημκ ηαεμνζζιυ 

πμθθχκ αζ δζαθμνεηζηχκ ηεπκζηχκ. Ο μνζζιέκμξ ηεθεοηαίμξ δζδαηηζηυξ ζηυπμξ, 

ηςκ ιδκχκ Απνζθίμο-Μαΐμο, ηδξ εκ θυβς ένεοκαξ "Να εμαζθεζεί ζηελ πεξηγξαθή 

εηθόλσλ θαη ηε δεκηνπξγία πξνηάζεσλ κε πέληε ιέμεηο ηνπιάρηζηνλ" απαζημφζε ηδκ 



74 
 

ηιδιαημπμίδζδ ζε επζιένμοξ αήιαηα μδδβχκηαξ, ηαεέκα απυ αοηά, ζηδκ επίηεολδ 

εκυξ επζιένμοξ ζηυπμο ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο ζηυπμο. 

Σα αήιαηα ήηακ δμιδιέκα ηαζ ανζειδιέκα ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα θεζημονβμφκ 

ζακ αθοζίδα, εοκμχκηαξ ηδκ πανειααηζηή δζαδζηαζία. Πνζκ αοημφ ζδιεζχκεηαζ 

ηυζμ μ ιεζμπνυεεζιμξ υζμ ηαζ μ ιαηνμπνυεεζιμξ ζηυπμξ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ 

οπάνπεζ ζοκάθεζα. Δπζπθέμκ μνίγεηαζ ηαζ μ αναποπνυεεζιμξ ζηυπμξ. Δκ 

πνμηεζιέκς, ςξ ιεζμπνυεεζιμξ ηαθείηαζ μ ζηυπμξ  πμο αθμνά ηδκ έηθναζδ ιε 

ζαθήκεζα ηαζ αηνίαεζα ζε πνμθμνζηυ ηαζ βναπηυ επίπεδμ, μ ιαηνμπνυεεζιμξ 

αθμνμφζε ηδ ζοκμθζηή αεθηίςζδ ηςκ ααζζηχκ αηαδδιασηχκ βθςζζζηχκ 

δελζμηήηςκ, πενζμπή πμο απμηεθεί ηαηδβμνία ημο ΠΑΠΔΑ αθθά ηαζ ηςκ ΔΜΓ, 

εκχ δ ακάβκςζδ, ηαηακυδζδ ηαζ βναθή ηεζιέκμο 10-15 βναιιχκ ιε ημ πθήεμξ 

ηςκ θέλεςκ ημο ηφπμο Φ κα θηάκεζ ηζξ 150 ζοβηνμημφζε ημ αναποπνυεεζιμ 

ζηυπμ ηαζ ημ πείναια, πμο απμηεθεί ηα πμζμηζηά δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ.  

   Ο ζηυπμξ μνίζηδηε ζε επηά αήιαηα. Ζ ανπή έβζκε ιε ηδκ ακάβκςζδ, βναθή ηαζ 

ηαηακυδζδ ηεζιέκμο ιε έιθαζδ ηδκ ελμζηείςζδ ιε ημοξ ηφνζμοξ υνμοξ ηδξ 

πνυηαζδξ. Με ηδκ επίηεολδ ημο πνμακαθενεέκημξ, ημ επυιεκμ αήια ζπεηζγυηακ 

ιε ηδκ πθήνδ ηαηακυδζδ ηδξ ζεζνάξ ηςκ θέλεςκ ιε ηδ ζοκηαηηζηή ημοξ 

θεζημονβία οπμηείιεκμ-νήια-ακηζηείιεκμ, βζα κα δμεεί εέζδ ζημ ηνίημ αήια ηαζ 

ηδκ έκςζδ ηςκ ημιιαηζχκ ημο παγθ ζπδιαηίγμκηαξ απθέξ πνμηάζεζξ(αθ. 

Πανάνηδια Δζηυκα 1,3). Γζα ημ επυιεκμ αήια δ δναζηδνζυηδηα δδιζμονβίαξ 

πνμηάζεςκ εκέπθεηε ημ ζπζνάθ ιε ηδ αμήεεζα ημο μπμίμο δ ιαεήηνζα βονκμφζε 

έκα-έκα ηα θφθθα(αθ. Πανάνηδια Δζηυκα 6). Σμ πέιπημ αήια βζα κα οθμπμζδεεί 

απαζημφζε απυ ηδ ιαεήηνζα κα παναηδνήζεζ ηζξ εζηυκεξ πμο απμηοπχκμκηακ ζημ 

πανηυκζ ηαζ έπεζηα κα ημπμεεηήζεζ ιε ημ αέθηηνμκ ηζξ θέλεζξ ζηδ ζςζηή ζεζνά 

ηάης απυ ηαεειζά  ζπδιαηίγμκηαξ ηδκ πνυηαζδ πμο απμηεθμφζε ηαζ πενζβναθή 

ηδξ(αθ. Πανάνηδια Δζηυκα 8). Πενκχκηαξ απυ αοηυ ημ ζηάδζμ μδδβμφκηακ ζημ 

έηημ αήια ημ μπμίμ ζηδνζγυηακ ζηδ ζοκεζζθμνά ηαζ πνήζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημο οπμθμβζζηή ιε ηδ ιαεήηνζα κα ηαθείηαζ κα ενβαζηεί ζημ 

ζπδιαηζζιυ πνμηάζεςκ εέημκηαξ ιε ηδ αμήεεζα ημο πμκηζηζμφ ηζξ θέλεζξ ζε ζςζηή 

ζεζνά ιε ζημπυ ηδ δδιζμονβία ζοκηαηηζηχξ απμδεηηχκ πνμηάζεςκ(αθ. 

Πανάνηδια Δζηυκα 9). Με ηδκ μθμηθήνςζδ ηαζ αλζμθυβδζδ υθςκ ηςκ ακςηένς 

δναζηδνζμηήηςκ δ ζηοηάθδ δυεδηε ζημ ηεθεοηαίμ ηαζ ορδθυηενμο ααειμφ 

δοζημθίαξ αήια ιε ηδκ πνμθμνζηή ηαζ βναπηή πενζβναθή δφμ εζηυκςκ, πμο 

απμηεθμφζακ ημ ενέεζζια βζα ηδκ ακάπηολδ ζδεχκ, ιε ιία ημοθάπζζημκ πνυηαζδ 
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πςνίξ κα δεπηεί ηαιία οπμζηδνζηηζηή αμήεεζα απυ ιένμοξ ημο εηπαζδεοηζημφ(αθ. 

Πανάνηδια Δζηυκα 10). 

     

3.3.2.3 Γηδαθηηθόο ζηόρνο θαη δηαθνξνπνηεκέλα παηδαγσγηθά κέζα 

   Γζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ δζδαηηζηήξ ενβαζίαξ απαζηείηαζ δ ζοιπενίθδρδ οθζηχκ ηαζ 

ιέζςκ πμο δνμοκ αμδεδηζηά πνμξ ηδκ επίηεολδ ημο ζημπμφ ηαζ ηδκ μθμηθήνςζδ 

ηςκ δναζηδνζμηήηςκ. Με πζμ ηνυπμ υιςξ ηαεμνίγμκηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηα 

οθζηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ; Με δεδμιέκδ ηδκ αθθδθελάνηδζδ ηςκ δφμ, 

ηνζηήνζα βζα ηδκ επζθμβή ημοξ απμηεθμφκ αθεκυξ δ κμδηζηή ζηακυηδηα ηαζ 

εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ημο ιαεδηή ηαζ αθεηένμο μζ ζφκδεζή ημοξ ιε πναβιαηζηά 

βεβμκυηα απυ ηδ γςή ηαζ ηζξ ειπεζνίεξ ημο, ιε απμηέθεζια ηδκ ηαηάηηδζδ 

αζςιαηζηχκ ειπεζνζχκ πμο δνμοκ ηαηαθοηζηά ζηδ ιαεδζζαηή ηαζ υπζ ιυκμ 

ελέθζλδ. Όζμ πνμπςνά δ δζαδζηαζία ηαζ μ ιαεδηήξ ελεθίζζεηαζ ακάθμβα 

ελεθίζζμκηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, χζηε κα 

ζοκάδμοκ ιε ημ επίπεδυ ημο εηπθδνχκμκηαξ ιε ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ ημ 

θυβμ επζθμβήξ ημοξ. Ο πθέμκ εκδεδεζβιέκμξ ηνυπμξ απαζηεί ηδκ πνμζεηηζηή ηαζ ελ 

ανπήξ ηαηαβναθή ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ οθζηχκ βζα πενζμνζζιυ ηςκ θαεχκ 

(Γνμζζκμφ Μ. , 2009, ζζ. 37-38; Υνδζηάηδξ, 2013, ζζ. 110,139-142).  

   Γζα κα είκαζ επζηοπήξ ιζα πανέιααζδ απαζηείηαζ ζηθδνή δμοθεία απυ ημκ 

εηπαζδεοηζηυ, μ μπμίμξ ηαθείηαζ κα εκανιμκζζηεί ιε ηζξ ακάβηεξ ημο πνμξ 

οπμζηήνζλδ ιαεδηή πνμζπαεχκηαξ κα θακεί άλζμξ ηςκ πενζζηάζεςκ ιε 

εηπαίδεοζδ ηαζ πανειαάζεζξ πμο απέπμοκ παναζάββαξ απυ ηδκ πεπαηδιέκδ 

ζηδνζγυιεκμξ ζημ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ πμο εα ζηεθηεί κα δδιζμονβήζεζ μ ίδζμξ. 

Γζα ηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο πμο αθμνμφζε ηδ ιαεήηνζα, δδιζμονβήεδηακ ηαζ 

πνδζζιμπμζήεδηακ πμζηίθα παζδαβςβζηά ιέζα, ιενζηά απυ ηα μπμία είκαζ ημ 

παπμοηζυημοημ, ημ παγθ, ημ ηεηνάδζμ ζπζνάθ, ημ  πανηυκζ, μζ εζηυκεξ, ημ 

αέθηηνμκ, ηα αζαθζμηεηνάδζα ιαεδηή, ηα ηεζεδάηζα απυ βζαμφνηζ, μζ ηάνηεξ ηαζ μ 

δθεηηνμκζηυξ οπμθμβζζηήξ (αθ. Πανάνηδια Δζηυκα 1-11).  

 

3.3.2.4 πκπεξηθνξά, ακνηβή, θξηηήξηα επηηπρίαο 

   Ζ ζοιπενζθμνά, ή αθθζχξ ηαζ δζδαηηζηυξ ζηυπμξ, πμο γδηείημ απυ ηδ ιαεήηνζα 

ήηακ ζοβηεηνζιέκδ ηαζ αθμνμφζε ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ υνςκ ηδξ πνυηαζδξ ηαζ ηδκ 

μνεή πενζβναθή ιζαξ εζηυκαξ. ημ ίδζμ ιμηίαμ ηζκήεδηακ ηαζ ηα ηνζηήνζα 

επζηοπίαξ πμο είπακ ηαηαβναθεί πνζκ ηδκ πανέιααζδ ιε ημ ζπδιαηζζιυ 
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πνμηάζεςκ απμηεθμφιεκεξ απυ ηέζζενεζξ θέλεζξ βζα ηδκ πενζβναθή εζηυκαξ ιε 

εθάπζζηδ οπμζηδνζηηζηή αμήεεζα. ε πενίπηςζδ πμο οθμπμζμφκηακ μζ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηαηαβνάθμκηακ μζ πνμηαεμνζζιέκεξ ζοιπενζθμνέξ δ 

ιαεήηνζα εα ιπμνμφζε κα ηάκεζ πνήζδ ηδξ αιμζαήξ πμο δζηαζμφκηακ. Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ εθανιμβή γςβναθζηήξ ημο οπμθμβζζηή εα 

ιπμνμφζε βζα 7 θεπηά κα δδιζμονβήζεζ υηζ εηείκδ ήεεθε ηαζ κα παθανχζεζ.  

 

3.3.2.5 πλεληεύμεηο κε εκπιεθόκελνπο γύξσ από ην καζεηή θαη ζεκαηηθνί 

άμνλεο 

  Γεδμιέκμο υηζ δ ιαεήηνζα δεκ ειπθεηυηακ ιε πμθθά άημια ήηακ αδφκαηδ δ 

πνήζδ ενςηδιαημθμβίςκ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ πμζμηζηχκ δεδμιέκςκ. Σα άημια ιε 

ηα μπμία είπε ζηεκή επαθή ήηακ μζ δφμ δαζηάθεξ, ηδξ βεκζηήξ ηάλδξ ηαζ ημο ΣΔ, 

ηαζ δ ιδηένα. ημ ζπμθείμ δεκ οπήνπακ εζδζημί άθθςκ εζδζημηήηςκ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ροπμθυβμζ, ημζκςκζημί θεζημονβμί, μφηε επζζηεπηυηακ ηάπμζμκ απυ 

αοημφξ ελςζπμθζηά. Σδκ πθήνδ εοεφκδ είπακ ακαθάαεζ ελ' μθμηθήνμο ηα ηνία 

αοηά πνυζςπα. Χζηυζμ ζε αοηυ ημ ζδιείμ είκαζ ζηυπζιμ κα δζεοηνζκζζηεί δ 

ηοπζηή ζπέζδ ηδξ ζοββνάθμοζαξ ιε ηδ ιδηένα, ηαεχξ δ δεφηενδ ήηακ ελαζνεηζηά 

επζθοθαηηζηή.  

   Οζ ζοκεκηεφλεζξ έθααακ πχνα ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο, ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ 

ηςκ ιαεδιάηςκ. Μέζα απυ πμζηίθμο φθμοξ ηαζ πμθοάνζειςκ ιμνθχκ 

ζοκεκηεφλεςκ, δ ιμνθή πμο αημθμοεήεδηε ήηακ δ διζ-δμιδιέκδ ιε ζημπυ ηδκ 

απυηηδζδ ιζαξ ακαθοηζηήξ ηαζ θεπημιενμφξ εζηυκαξ ακαθμνζηά ιε ηζξ 

πεπμζεήζεζξ, ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηζξ ζδέεξ ηςκ ειπθεηυιεκςκ αηυιςκ. ηδ ζοκέκηεολδ 

πμο δζεκενβήεδηε έβζκε πνμζπάεεζα κα αημθμοεδεμφκ ηαηά βνάιια μζ ανπέξ πμο 

δζέπμοκ ημκ ηφπμ αοηήξ ιε ζοβηεηνζιέκμ ανζειυ ενςηήζεςκ αθθά ηαζ ηδκ 

εκεάννοκζδ επζπθέμκ ζογήηδζδξ ακαθμνζηά ιε ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ενςηήζεςκ 

(Ααναιίδδξ, 2006, ζζ. 182-199).  

  Ο ηεκηνζηυξ εειαηζηυξ άλμκαξ πενζζηνεθυηακ βφνς απυ ηζξ οπμεέζεζξ ηδξ 

ένεοκαξ ζοκδοαζηζηά ιε ηδκ πμνεία ηδξ ιαεήηνζαξ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ημο 

παζδαβςβζημφ οθζημφ ηαζ ημο πανειααηζημφ πνμβνάιιαημξ. Ζ δαζηάθα ηδξ 

βεκζηήξ ηάλδξ ζοιθχκδζε ιε ημοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ εεςνχκηαξ υηζ μζ ηφνζεξ 

εθθείρεζξ ειθακίγμκηακ ζημκ ημιέα ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ. Αηυιδ, 

ζοιπθήνςζε υηζ ζημπεοιέκεξ ηαζ ηαθά μνβακςιέκεξ πανειαάζεζξ ηαζ ηονίςξ 

ζοκεκκυδζδ ιεηαλφ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ιζα ημζκή βναιιή πθεφζδξ εα 
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δζεηδζημφζακ ακαιθζζαήηδηα ηα ιέβζζηα απμηεθέζιαηα. Οζ ιειμκςιέκεξ 

εκένβεζεξ, ακ ηαζ ζδιακηζηέξ, ζπακίςξ έπμοκ εεηζηυ ακηίηνζζια. Ακαθμνζηά ιε 

ηδκ άηοπδ παζδαβςβζηή αλζμθυβδζδ, ιμθμκυηζ δεκ ήηακ ανκδηζηή, ηδ εεχνδζε ιζα 

ιάθθμκ πενζηηή δζαδζηαζία ηαεχξ ιέζα απυ ηδκ μοζζαζηζηή ειπθμηή ιε ηδ 

ιαεήηνζα ακαβκχνζγε ηζξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηχπζγε ηαζ ηζξ μπμίεξ οπμζηήνζγε 

ιέζς εκυξ δζημφ ηδξ δζαθμνμπμζδιέκμο πνμβνάιιαημξ. Οζ επζδυζεζξ ηαζ δ 

ζοιπενζθμνά ηδξ ιαεήηνζαξ μδδβμφζακ ηζξ ηζκήζεζξ ηδξ, εκχ απανάααημξ 

ηακυκαξ βζα ηδκ ίδζα ήηακδ ιεηάααζδ απυ ημ έκα αήια ζημ άθθμ ιυκμ ιεηά απυ 

επζαεααίςζδ πθήνμοξ ηαηάηηδζδξ ηςκ δελζμηήηςκ. Ακαθμνζηά ιε ημ 

παζδαβςβζηυ οθζηυ ζοιθχκδζε ζηδ πνδζζιυηδηά ημο ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία 

εεςνχκηαξ υηζ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ηαζ κα είκαζ ανημφκηςξ οπμζηδνζηηζηυ. 

Μζα ηέημζα ηίκδζδ, υπςξ ακέθενε, ήηακ αδφκαημ κα έπεζ οπυζηαζδ ζηδ βεκζηή 

ηάλδ ηαεχξ οπήνπακ αηυιδ 16 ιαεδηέξ, ηάπμζμζ απυ ημοξ μπμίμοξ ιε εθθείρεζξ. 

Δπμιέκςξ ηαείζηακημ αδφκαηδ ελαημιζηεοιέκδ πανέιααζδ ζε υθμοξ. Μζα 

ηέημζμο είδμοξ πανέιααζδ ιπμνμφζε κα ζηαεεί ιυκμ ζημ ηιήια έκηαλδξ. Σέθμξ, 

υζμκ αθμνά ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ ηδκ επίδναζδ πμο εκδεπυιεκα έπμοκ ζηζξ 

βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ, ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια ηαζ ημ ΑΓΔΠΔΑΔ, δ δαζηάθα 

ήηακ δζζηαηηζηή. αθχξ ακαβκχνζγε ηαζ επζηνμημφζε ηδ πνήζδ ηςκ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ πζζηεφμκηαξ αηνάδακηα ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ. Χζηυζμ ζημ 

ζπμθείμ δεκ ιπμνμφζε κα οπμζηδνζπεεί ιζα ηέημζα ηίκδζδ ηαεχξ δεκ 

οπμζηδνζγυηακ απυ ημκ ακάθμβμ ελμπθζζιυ. Γκχνζγε υηζ δ ιαεήηνζα πεζνζγυηακ 

ημκ οπμθμβζζηή ηαζ ήηακ ιζα εοπάνζζηδ αζπμθία βζα εηείκδ, δεδμιέκςκ υιςξ ηςκ 

εθθείρεςκ δ ιυκδ εθζηηή ειπθμηή εκεαννοκυηακ ιέζα απυ πανυηνοκζδ ηδξ 

δαζηάθαξ βζα ακαγήηδζδ πθδνμθμνζχκ ζημ δζαδίηηομ ή πθμήβδζδ ζηδκ 

ζζημζεθίδα ημο ζπμθείμο πμο ήηακ ειπθμοηζζιέκδ ιε πμζηίθδ εειαημβναθία ηαζ 

παζπκίδζα. Τπμεεηζηά εα ήηακ ζδζαζηένςξ απμηεθεζιαηζηή δ εζζαβςβή ηςκ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ ηαζ ζηζξ δφμ ηάλεζξ, ηαεχξ ηα ενεείζιαηα βζα ηδ ιαεήηνζα ζηζξ 

βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ εα ήηακ πενζζζυηενα ηαζ δ ιάεδζδ πμθοαζζεδηδνζαηή. Ζ 

πνήζδ θμβζζιζηχκ ηαζ ηάεε είδμοξ δζαθμνμπμζδιέκδ ενβαζία ζε μπμζμδήπμηε 

ημιέα βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ δφκαηαζ ζοκδοαζηζηά ιε ηδκ παναδμζζαηή 

εηπαίδεοζδ κα επζθένεζ πμθφ ζδιακηζηά απμηεθέζιαηα. Πανά ηαφηα, υπςξ 

επζζήιακε, είκαζ απαναίηδηδ δ εη αάενςκ ιεηααμθή ζε υζα ιέπνζ ζηζβιήξ 

ζζπφμοκ, δζαδζηαζία πνμκμαυνα πμο απμγδηά ηδκ ειπθμηή πμθθχκ ηαζ 

δζαθμνεηζηχκ μνβακζζιχκ ηαζ εεζιχκ.  
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  Πανυιμζμο φθμοξ ηαζ πενζεπμιέκμο ήηακ ηαζ μζ απακηήζεζξ ηδξ δαζηάθαξ ημο 

ΣΔ. Μμθμκυηζ εηθναγυηακ εεηζηά ζηδ πνήζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ, δ ακφπανηηδ 

οθζημηεπκζηή οπμδμιή ηαεζζημφζε αδφκαηδ ηάεε πνμζπάεεζα, άπμρδ πμο 

ζοκέηθζκε ιε εηείκδ ηδξ δαζηάθαξ ηδξ βεκζηήξ ηάλδξ. Παναηδνχκηαξ ηζξ 

πανειααηζηέξ δζαδζηαζίεξ ιέζς ημο οπμθμβζζηή εεςνμφζε υηζ ιζα ηέημζα 

δζαδζηαζία ιπμνμφζε κα απμδεζπεεί πμθφ απμηεθεζιαηζηή ζοκεζζθένμκηαξ ζηζξ 

επζδυζεζξ ηδξ ιαεήηνζαξ, αθμφ ηδξ δζκυηακ δ δοκαηυηδηα κα ημ πεζνζζηεί ιυκδ ηδξ 

ηαζ κα ένεεζ ακηζιέηςπδ ιε ηα θάεδ ηδξ, ηάκμκηαξ ηζξ δζμνεχζεζξ ιυκδ πςνίξ κα 

αζζεάκεηαζ άζπδια εκχπζμκ ηςκ ζοιιαεδηχκ ηδξ. Χζηυζμ ηάηζ ηέημζμ εα ήηακ 

δοκαηυ ιυκμ ιε ηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ πνήζδ θμβζζιζηχκ ηαζ υπζ ενβαζζχκ πμο 

εκαπυηεζκηαζ ζηδκ απμηθεζζηζηή ενβαζία ημο δαζηάθμο. Όπςξ έπεζ ακαθενεεί, 

αθήκμκηαξ ηαηά ιένμξ ημ ημιιάηζ ηδξ πανέιααζδξ, ζδζαζηένςξ ζδιακηζηυ είκαζ 

ηαζ ημ ημιιάηζ ηδξ ζοκενβαζίαξ. Πμζά είκαζ υιςξ δ πεπμίεδζδ ηαζ ζηάζδ ηδξ 

δαζηάθαξ απέκακηζ ζηδ δζεηδίηδζδ ηαζ δζαηήνδζδ ιζαξ ημζκήξ βναιιήξ; Πανυηζ 

ηαε' υθδ ηδ ζπμθζηή πνμκζά δεκ οπήνλε ηαιία ζοκεκκυδζδ ιε ηδ δαζηάθα ηδξ 

βεκζηήξ ηάλδξ βζα ηδκ οζμεέηδζδ ιζαξ ημζκήξ πμνείαξ ζηζξ πανειαάζεζξ ζηδ 

ιαεήηνζα, ακέθενε υηζ δ απυ ημζκμφ ενβαζία είκαζ απμδμηζηυηενδ, ακ ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ δφμ δεκ εοδμηίιδζε. Όζμκ αθμνά ηδ ζπέζδ ιε ηδ ιδηένα ημ 

πανάπμκμ ήηακ έηδδθμ, ηαηαββέθθμκηαξ ηδκ απαλζςηζηή ηαζ αδζάθμνδ ζηάζδ ηδξ, 

ηυζμ πνμξ ημ πνυζςπυ ηδξ υζμ ηαζ ζηδ θεζημονβία ημο ΣΔ. Ακαθμνζηά ιε ημ 

ΑΓΔΠΔΑΔ ηαζ ηδκ άηοπδ παζδαβςβζηή αλζμθυβδζδ, ήηακ δ πνχηδ θμνά πμο 

ενπυηακ ακηζιέηςπδ ιε ιζα ηέημζα ενβαζία, ηαεχξ δδθχκεζ άβκμζα αοηχκ. 

Θεχνδζε υηζ είκαζ ελαζνεηζηά πνμκμαυνμ ηαζ απαζηδηζηυ κα ζδιεζχκεζ ημοξ 

ζηυπμοξ, κα ημοξ πςνίγεζ ζε αήιαηα ή κα ηάκεζ ακά ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα 

αλζμθυβδζδ. Δίκαζ ιζα ιάθθμκ πενζηηή δζαδζηαζία. Δπζπνυζεεηα, ακέθενε 

παναηηδνζζηζηά υηζ αηυιδ ηαζ υηακ ηδξ γδηά δ δζεφεοκζδ ημο ζπμθείμο ηδκ 

ηεθζηή αλζμθυβδζδ ηαζ απμηίιδζδ ηδξ ενβαζίαξ ημο ηιήιαημξ έκηαλδξ, ηδκ 

ημονάγεζ ζδζαίηενα ηαζ ημ εεςνεί ακμφζζμ. Σμ δζαθμνμπμζδιέκμ παζδαβςβζηυ 

οθζηυ πνμηαθμφζε εκεμοζζαζιυ ζηδ ιαεήηνζα ηαζ ήηακ ζημπεοιέκμ αθθά 

απαζημφζε πμθφ πνυκμ ζηδκ ηαηαζηεοή ημο, εκχ ηάεε θμνά πνεζαγυηακ κα 

ηαηαζηεοάγεηαζ ηάηζ ηαζκμφνζμ ηαζ πζεακυηαηα ημ ήδδ πνδζζιμπμζδιέκμ εα ήηακ 

δφζημθμ κα αλζμπμζδεεί εη κέμο.  

   Ζ ζοκέκηεολδ ιε ηδ ιδηένα ήηακ πενζζζυηενμ απαζηδηζηή δζαδζηαζία ηαεχξ 

έπνεπε κα απμθεοπεεί ηάεε είδμοξ πανενιδκεία ημο πενζεπμιέκμο ηςκ 
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ενςηήζεςκ. Γεδμιέκμο υηζ δ ζπέζδ ηδξ ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία πμο 

ζπεδζάζηδηε ηαζ οθμπμζήεδηε ζηδκ ηυνδ ηδξ είκαζ ακφπανηηδ, ήηακ απαναίηδημ 

κα δίκμκηαζ πεναζηένς πθδνμθμνίεξ ηαζ ελδβήζεζξ χζηε κα βίκεηαζ πθήνςξ 

ηαηακμδηή, ελαζθαθίγμκηαξ ιζα αλζυπζζηδ απάκηδζδ. Πανάθθδθα, επεζδή ιζα 

ζοκέκηεολδ, υπμζμ είδμξ ηαζ ακ οζμεεηδεεί, δεκ απμηεθείηαζ απυ θεηηζηή 

επζημζκςκία ηαζ ιυκμ, μοζζαζηζηή ήηακ ηαζ δ ιδ θεηηζηή ιε ηζξ ηζκήζεζξ, 

πεζνμκμιίεξ ηαζ εηθνάζεζξ ημο πνμζχπμο πμο ιανηονμφζακ αιδπακία ηαζ 

αιοκηζηή ζηάζδ. Πένακ αοηήξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ήηακ δεηηζηή ζημ κα 

ζοιιεηάζπεζ, ιμθμκυηζ μζ απακηήζεζξ ηδξ ήηακ πενζεηηζηέξ, ζφκημιεξ ηαζ πμθθέξ 

θμνέξ ιμκμθεηηζηέξ. Χζηυζμ ζηδκ πνμζπάεεζα κα εηιαζεοεμφκ υζμ ημ δοκαηυ 

πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ έβζκε πνμζπάεεζα εκεάννοκζδξ βζα πεναζηένς 

ζογήηδζδ ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ ζε αάεμξ ηαηακυδζδ ηςκ πεπμζεήζεχκ ηδξ.  

  Ζ βκχιδ ηδξ ιδηέναξ ακαθμνζηά ιε ημ πνυβναιια ηαζ ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ήηακ 

πενζζζυηενμ ζοβηεποιέκδ. Δπζπθέμκ ηέεδηε οπέν ηδξ θμίηδζδξ ηδξ ηυνδξ ηδξ ζηδ 

βεκζηή ηάλδ, εκχ απέκακηζ ζημ ηιήια έκηαλδξ πανέιεκε μοδέηενδ. Γεκ βκχνζγε 

ηίπμηα ζπεηζηά ιε ημ ΑΓΔΠΔΑΔ ηαζ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο, ςζηυζμ 

εεχνδζε ζδιακηζηή ηδ πνήζδ εκυξ πνμβνάιιαημξ πνμζανιμζιέκμο ζηζξ 

δοζημθίεξ ηδξ Ραθαέθαξ. Αοηυ θαζκυηακ ηαζ απυ ηδ ζπέζδ πμο είπε ακαπηφλεζ ιε 

ηδ δαζηάθα ηδξ βεκζηήξ ηάλδξ, ηδξ μπμίαξ ημ ένβμ ακαβκχνζγε, ηαζ ιε ηδκ μπμία 

δζαηδνμφζε ιζα άνηζα ζπέζδ, εκχ ηαζ μ έθεβπμξ πνμυδμο ηδξ ιαεήηνζαξ 

ζογδηήεδηε ηαζ ζοιθςκήεδηε ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ.  Ήηακ βκχζηδξ ηςκ 

πανειαάζεςκ πμο οθμπμζήεδηακ ζημ ΣΔ ζημ πθαίζζμ ηδξ πναηηζηήξ άζηδζδξ, 

ηαεχξ δ ιαεήηνζα θνυκηζγε κα ηδκ εκδιενχκεζ ηάεε θμνά. Οιμθυβδζε υηζ ηδξ 

θάκδηακ πενίενβα υθα ηα παζδαβςβζηά οθζηά ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ, αθμφ 

εεςνμφζε υηζ δ ιαεήηνζα ενβαγυηακ ιε θςημηοπίεξ ή ιε ημκ παναδμζζαηυ ηνυπμ. 

Αοηυξ ήηακ ηαζ μ θυβμξ πμο ηδκ ηναημφζε απυ ημ κα απμηηήζεζ ζηεκυηενδ επαθή 

ιε ηδκ δαζηάθα ημο ηιήιαημξ. Δηιοζηδνεφηδηε ημκ εκεμοζζαζιυ ηδξ Ραθαέθαξ 

βζα ηα οθζηά, ηάκμκηαξ ζδζαίηενδ ικεία ζημ παπμοηζυημοημ, ηζξ ημζκςκζηέξ 

ζζημνίεξ, αθθά ηαζ ηδ πνήζδ ημο οπμθμβζζηή ιέζα ζηδκ ηάλδ. Πεπμίεδζή ηδξ ήηακ 

υηζ μ οπμθμβζζηήξ εα αμδεμφζε πμθφ ηδ ιαεδζζαηή ηδξ ελέθζλδ ακ δ πνήζδ ημο 

ήηακ εηηεηαιέκδ ηαζ μοζζαζηζηή. Παναδέπεδηε υηζ αμδεμφζε ηδ ιαεήηνζα ιε ηδ 

ιεθέηδ ζημ ζπίηζ, εκχ ζοκεζδδημπμζδζε ηδ αεθηίςζδ ηαζ ημ δνυιμ πμο έπεζ 

δζακφζεζ ζημπεφμκηαξ ζηδ ιαεδζζαηή επζηοπία.   
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3.4 Πεξηγξαθή εξγαιείσλ Πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ  

   Με ηδκ μθμηθήνςζδ ηαζ ζοβηνυηδζδ ηςκ πμζμηζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ ημ 

ζπεδζαζιυ ημο οπμζηδνζηηζημφ πανειααηζημφ πνμβνάιιαημξ, δ ζηοηάθδ δυεδηε 

ζηδ ζοθθμβή ηςκ πμζμηζηχκ δεδμιέκςκ, ηαεμνζζηζηυ αήια πμο έεεζε πνμξ 

αοζηδνή αλζμθυβδζδ υθεξ ηζξ παναιέηνμοξ ενβαζίαξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

αλζμθμβήεδηε δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ΑΓΔΠΔΑΔ ιε έιθαζδ ηζξ βθςζζζηέξ 

δελζυηδηεξ ηδξ ιαεήηνζαξ αθθά ηαζ δ αεθηίςζδ ή ιδ ηςκ επζδυζεςκ ζημοξ ημιείξ 

πμο είπακ μνζζεεί ςξ ορίζηδξ ζδιαζίαξ ηαζ ζδιακηζηυηδηαξ. 

 

3.4.1 Πείξακα - Κνηλσληθέο ηζηνξίεο 

   Σμ πείναια απμηεθεί ιζα πμζμηζηή ιέεμδμ ένεοκαξ ηαζ αθμνά ηδ ιεηααμθή ιζαξ 

ιεηααθδηήξ ιε ζημπυ ηδκ παναηήνδζδ ηδξ επίδναζήξ ηδξ ζε ηάπμζα άθθδ. 

Οθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ βεκζηεφεηαζ δ πνήζδ ηδξ ζηδκ εζδζηή αβςβή δεδμιέκμο 

υηζ δφκαηαζ κα πνμζθένεζ απακηήζεζξ ζε πμζηίθα εηπαζδεοηζηά εέιαηα. Ζ 

αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ εκυξ πανειααηζημφ πνμβνάιιαημξ, δ 

ειπθμηή ροπμθυβςκ ιε ηδκ εζδζηή αβςβή, αθθά ηαζ δ πνμζπάεεζα βζα έκηαλδ ηςκ 

ιαεδηχκ ζημ βεκζηυ ζπμθείμ δδιζμφνβδζακ πνυζθμνμ έδαθμξ βζα ηδκ εζζαβςβή 

ηαζ πνήζδ πεζναιαηζηχκ ιεευδςκ. Σα ζπέδζα, δδθαδή μ ηαεμνζζιυξ ηςκ 

ιεηααθδηχκ, δ επζθμβή ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ ζοθθμβήξ ηαζ 

αλζμθυβδζδξ, ηδξ πεζναιαηζηήξ ένεοκαξ πμθθά, ιε ηαεέκα ενεοκδηή κα οζμεεηεί 

αοηυ πμο ελοπδνεηεί ηδ ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζεί. Σα πεζνάιαηα ιε ιία μιάδα, 

ηα αοεεκηζηά ηαζ ημ διζ-πεζναιαηζηυ, ζηεθεπχκμοκ ηζξ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ ζπεδίςκ. 

Ο ανζειυξ ηςκ μιάδςκ, ηςκ ιεηνήζεςκ ηαζ ηςκ πανειαάζεςκ είκαζ μζ ααζζηέξ 

δζαθμνέξ ακάιεζα ζηα ζπέδζα. 

   Όπμζμ υιςξ ζπέδζμ ηαζ ακ οζμεεηδεεί, δ εβηονυηδηα είκαζ έκα ζημζπείμ πμο 

ηαθαζπςνεί ημκ ενεοκδηή πμο εα ηθζεεί κα δζαζθαθίζεζ ηα απμηεθέζιαηα πμο εα 

πνμηφρμοκ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ εζςηενζηή ηαζ ελςηενζηή εβηονυηδηα ημο 

πεζνάιαηυξ ημο. Ακαθμνζηά ιε ηδκ εζδζηή αβςβή ζδζαίηενα ζδιακηζηή είκαζ δ 

αλζμθυβδζδ ηςκ παναβυκηςκ ηδξ δεφηενδξ βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ επίδναζήξ 

ημοξ ζηα ηεθζηά απμηεθέζιαηα. Πνμαθήιαηα πμο εκδεπυιεκα ακαηφπημοκ 

πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ακεπανηή πενζβναθή ηδξ πεζναιαηζηήξ πανέιααζδξ, ηδκ 

πανειαμθή πανειαάζεςκ πένακ αοηχκ ημο ενεοκδηή, ηδκ επίδναζδ ιζαξ κέαξ 

ιεευδμο ή ημο ενεοκδηή, ηδ ιέηνδζδ ηδξ ελανηδιέκδξ ιεηααθδηήξ, αθθά ηαζ ηδκ 
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αθθδθεπίδναζδ ημο πνυκμο ιε ηδ ιέηνδζδ ηδξ πανέιααζδξ. Όπςξ ζοιααίκεζ ιε 

ηάεε ιέεμδμ έηζζ ηαζ ζηδκ πμζμηζηή, ικεία πνέπεζ κα βίκεζ ηαζ ζηα πναηηζηά ηαζ 

δεζηά πνμαθήιαηα ηαηά ηδ δζελαβςβή ημο πεζνάιαημξ ηαζ αοηά απεοεφκμκηαζ ζε 

ιεηααθδηέξ υπςξ ηα πνμζςπζηά παναηηδνζζηζηά, μζ πενζααθθμκηζηέξ επζννμέξ, δ 

δοζημθία εφνεζδξ υιμζςκ μιάδςκ, αθθά ηαζ δ οπμπνέςζδ ημο ενεοκδηή κα 

εκδιενχζεζ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ ηαζ κα πνμπςνήζεζ ιυκμ ιε ηδ ζφιθςκδ βκχιδ 

υθςκ (Ααναιίδδξ, 2006, ζζ. 153-179).  

   ηδκ πανμφζα ένεοκα ημ πείναια δζεκενβήεδηε ιέζς ηςκ ημζκςκζηχκ ζζημνζχκ. 

Χξ ακελάνηδηδ ιεηααθδηή ηαθείημ δ οθμπμίδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ζζημνζχκ, εκχ 

ςξ ελανηδιέκδ δ επίδμζδ ηδξ ιαεήηνζαξ ζηζξ ενςηήζεζξ δ πθεζμκυηδηα ηςκ 

μπμίςκ αθμνμφζακ άιεζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ επζδυζεςκ ζηζξ βθςζζζηέξ 

δελζυηδηεξ, πμο απμηεθμφζακ ημκ πονήκα ηςκ δοζημθζχκ, εκχ πενζμδζηά 

πανειαάθθμκηακ ηαζ ενςηήζεζξ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ, πμο απμηεθμφζακκ 

ακαπυζπαζημ ημιιάηζ εκυξ πανειααηζημφ πνμβνάιιαημξ. 

 

3.4.2 Γηδαθηηθόο ζηόρνο θαη κεηξήζηκα δεδνκέλα θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ 

   Όθεξ μζ ημζκςκζηέξ ζζημνίεξ πμο δυεδηακ ζηδ ιαεήηνζα δζέπμκηακ έκακ ημζκυ 

δζδαηηζηυ ζηυπμ ημκ μπμίμ αλζμθμβμφζακ ηαζ αθμνμφζε ηζξ εθθείρεζξ ζηζξ 

βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ. Ο ζηυπμξ ήηακ «Να δηαβάδεη, λα γξάθεη θαη λα θαηαλνεί 

θείκελν 10-15 ζεηξώλ, 100-150 ιέμεσλ ηνπ ηύπνπ ΣΣΦ». Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ 

ζοβηνμηήεδηακ ηείιεκα πμο πθδνμφζακ ηνζηήνζα, υπςξ ημ επζηνεπυιεκμ υνζμ 

θέλεςκ ηαζ ηφπμο θέλεςκ, αθθά ηαζ ηδ ζοιπενίθδρδ μπηζηχκ δζεοημθοκηχκ, πμο 

ηάεε θμνά πμίηζθακ ζε ανζειυ, εκχ ηα απμηεθέζιαηα ζοβηεκηνχεδηακ ζε έκακ 

πίκαηα χζηε κα αλζμθμβδεμφκ ηα πμζμηζηά δεδμιέκα, ηα μπμία απεζημκίγμκηαζ ιε 

ηδ ιμνθή βναθήιαημξ ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ, αοηυ ηςκ απμηεθεζιάηςκ. 

   Ζ πνχηδ ημζκςκζηή ζζημνία ιε ηίηθμ "Γύν ζύκθσλα θάλνπλ παξέα ζε κία ιέμε" 

δυεδηε ζηζξ 29/04/2015, απμηεθμφκηακ απυ 150 θέλεζξ, εη ηςκ μπμίςκ μζ έλζ ήηακ 

ημο ηφπμο Φ. Οζ μπηζημί δζεοημθοκηέξ ήηακ πέκηε ζημκ ανζειυ ηαζ μζ ηεθζηέξ 

ενςηήζεζξ 4. Σμ ιέζμ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ ζζημνία ήηακ μ οπμθμβζζηήξ. 

Όπςξ παναπέιπεζ ηαζ μ ηίηθμξ δ ζζημνία ζπεδζάζηδηε βζα ηδκ αλζμθυβδζδ 

ηαηάηηδζδξ ηαζ βκχζδξ θέλεςκ ιε δίρδθα ζφιθςκα ηαζ ζοιθςκζηά 

ζοιπθέβιαηα. Οζ ενςηήζεζξ πενζθάιαακακ ηδ ζοιπθήνςζδ ηεκχκ ιε μθυηθδνεξ 

θέλεζξ ή ζφιθςκα, ηδκ ακάβκςζδ ηαζ βναθή ζοβηεηνζιέκςκ θέλεςκ ηαζ  ιζα 

ενχηδζδ ημζκςκζημφ πενζεπμιέκμο ζπεηζηά ιε ηδ ζοιπενζθμνά πμο πνέπεζ κα 



82 
 

δζαηδνεί δ ιαεήηνζα υηακ ιζθά ηάπμζμξ απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ. Ζ ενχηδζδ 

αοηή ήηακ ζοκδοαζηζηή ηαζ ζηυπεοε ζηδκ ηαηακυδζδ ημο ηεζιέκμο, ηδκ ακάπηολδ 

μθμηθδνςιέκδξ απάκηδζδξ ιε ζοκηαηηζημφξ ηακυκεξ αθθά ηαζ ηζξ δελζυηδηεξ 

ζοιπενζθμνάξ (αθ. Πανάνηδια Δζηυκα 12). Ζ δεφηενδ ζζημνία δυεδηε ζηζξ 

5/5/2015 ηαζ είπε ηίηθμ "Οη ρξόλνη ησλ ξεκάησλ". Αοηή ηδ θμνά δεκ 

πνδζζιμπμζήεδηε οπμθμβζζηήξ, μφηε ηάπμζμ ηεπκμθμβζηυ ιέζμ αθθά έκα κημζζέ 

ηαζ πανηυκζα, εκχ δ ζζημνία πανμοζζαγυηακ ζακ δζάθμβμξ ιε ηδ ιμνθή πμο έπμοκ 

ηα ηυιζηξ. Απμηεθμφκηακ απυ 150 θέλεζξ, εη ηςκ μπμίςκ μζ επηά ήηακ ημο ηφπμο 

Φ, δφμ μπηζημφξ δζεοημθοκηέξ ηαζ ηέζζενεζξ ενςηήζεζξ. Πνςηανπζηυξ ζημπυξ 

ήηακ δ αλζμθυβδζδ ηςκ βκχζεςκ ηςκ ανπζηχκ πνυκςκ ηςκ νδιάηςκ, πανάθθδθα 

ιε ηδκ ειπέδςζδ ηδξ ζζάλζαξ ζοιιεημπήξ ζημ ιάεδια ηαζ ηδξ αλίαξ ηδξ 

μιαδζηυηδηαξ. Πανυιμζα ιε ηζξ ενςηήζεζξ ηδξ πνχηδξ ζζημνίαξ, μζ ηνεζξ 

αθμνμφζακ ηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ ηαζ δ ιία ηζξ ημζκςκζηέξ. Οζ πνχηεξ ηνεζξ 

απμγδημφζακ απυ ηδ ιαεήηνζα κα ζοιπθδνχζεζ ηα ηεκά, κα ιακηέρεζ ημ νήια ηδξ 

εζηυκαξ ηαζ αημθμφεςξ κα ζπδιαηίζεζ πνμηάζεζξ βζα ημ πανεθευκ, ημ πανυκ ηαζ 

ημ ιέθθμκ. Σμ ηνίημ πείναια "Βνεζώ ηε θίιε κνπ λα γξάςεη κηα ηζηνξία" 

αλζμθμβήεδηε ζηζξ 7/5/2015 ηαζ απμηεθμφκηακ απυ ιζηνυηενμ ανζειυ θέλεςκ, 

ζοβηνζηζηά ιε ηζξ δφμ πνμδβμφιεκεξ, ημ πθήεμξ ηςκ μπμίςκ έθηακε ηζξ 145, εη 

ηςκ μπμίςκ μζ έλζ ήηακ ημο ηφπμο Φ. Πέκηε μζ μπηζημί δζεοημθοκηέξ ηαζ 

ζζάνζειεξ μζ πνμξ απάκηδζδ ενςηήζεζξ. Σα ηονίανπα ζδιεία ηδξ ζζημνίαξ 

εζηίαζακ ζηδ ζοββναθή ηεζιέκμο, ζοκδοαζηζηά ιε ηδκ πανμπή αμήεεζαξ ηαζ πυηε 

πνέπεζ αοηή κα πνμζθένεηαζ, ζηζξ δοζημθίεξ ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ ηαζ ηδκ πνυμδμ 

πμο έπεζ ηάκεζ, υπςξ ηαζ δ Ρ., αθθά ηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δεκ πνέπεζ κα δζζηάγεζ 

αθθά κα νςηά ηδ δαζηάθα υηακ κμζχεεζ ηδκ ακάβηδ. Σμ πενζεπυιεκμ ηςκ 

ενςηήζεςκ αθμνμφζε ηδκ ελέηαζδ ηαζ ηςκ δφμ δελζμηήηςκ, ιε ηδκ πθεζμκυηδηα 

αοηχκ κα δζαηδνμφκ ημκ ηφνζμ ημνιυ ηαζ κα ιδκ λεθεφβμοκ απυ ημ ιμηίαμ 

ενςηήζεςκ ηςκ ζζημνζχκ πμο έπμοκ πνμδβδεεί. οιπθήνςζδ ηεκχκ, ακάβκςζδ, 

ζπδιαηζζιυξ πνμηάζεςκ ηαζ ζφκεεζδ ζζημνίαξ ιε πνμκζηή αθθδθμοπία βεβμκυηςκ 

(αθ. Πανάνηδια Δζηυκα 13,14).  

   ηζξ 12/5/2015 δυεδηε "Τν θνπηί κε ηηο κπεξδεκέλεο πξνηάζεηο", δ ηέηανηδ 

ημζκςκζηή ζζημνία, δμιδιέκδ ιε 145 θέλεζξ απυ ηζξ μπμίεξ μζ επηά ημο ηφπμο πμο 

αλζμθμβεί μ δζδαηηζηυξ ζηυπμξ, ηέζζενεζξ μπηζημφξ δζεοημθοκηέξ ηαζ ακάθμβεξ 

ενςηήζεζξ. Ο ζηυπμξ πμο επζπεζνμφζε κα επζηεοπεεί ιέζς ηδξ ζζημνίαξ ήηακ δ 

αλζμθυβδζδ ηαηακυδζδξ ηαζ ηαηάηηδζδξ ηδξ ζεζνάξ ηςκ ηφνζςκ υνςκ ηδξ 
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πνυηαζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ζεααζιυ πμο μθείθεζ κα έπεζ απέκακηζ ζημοξ 

ζοιιαεδηέξ ηδξ ηαζ ημφιπαθζκ. Οζ ενςηήζεζξ αθμνμφζακ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ 

ηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ ακ ηαζ δ επζπθέμκ ζογήηδζδ, ιε εέια ηζξ ημζκςκζηέξ 

δελζυηδηεξ ηςκ πνςηαβςκζζηνζχκ, ηαηέζηδ εθζηηή. Γζα ηδκ απάκηδζδ ηςκ 

ενςηήζεςκ δ ιαεήηνζα ηαθμφκηακ κα εκημπίζεζ ημ θάεμξ ηδξ πνυηαζδξ ηαζ κα ημ 

δζμνεχζεζ, κα πνδζζιμπμζήζεζ ηδ θακηαζία ηδξ βζα ηδ ζοκέπζζδ ή μθμηθήνςζδ 

ηδξ ζζημνίαξ ακηθχκηαξ αμήεεζα ιέζα απυ ηζξ εζηυκεξ (αθ. Πανάνηδια Δζηυκα 

15,16). Σέθμξ, ημ πέιπημ πείναια πμο δυεδηε πνμξ αλζμθυβδζδ ζηζξ 15/5/2015, 

ζπεδζαζιέκμ ιε ημ ακχηαημ επζηνεπηυ υνζμ θέλεςκ, απυ ηζξ μπμίεξ μζ δέηα ήηακ 

ημο ηφπμο Φ, ηέζζενεζξ μπηζημφξ δζεοημθοκηέξ ηαζ πέκηε ενςηήζεζξ, είπε ημκ 

ηίηθμ "Η έθζεζε πνπ έγηλε ζεαηξηθή παξάζηαζε". ε αοηήξ ηδξ ιμνθήξ ηδκ ζζημνία 

εκεπθάηδζακ ηαζ μζ δφμ ζοιιαεδηέξ ηδξ ηάκμκηαξ ακαπανάζηαζδ ημο ηεζιέκμο, 

δναζηδνζυηδηα πμο εοπανίζηδζε υθμοξ. Ακαθμνζηά ιε ημ δμιζηυ πθαίζζμ αοηυ 

απμηεθμφκηακ απυ ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ ακάβκςζδ ηαζ βναθή θέλεςκ ηαζ ηδ 

ζφκεεζδ ιζηνήξ ζζημνίαξ ή πενίθδρδξ δίκμκηαξ έιθαζδ ζηδ πνμκζηή αθθδθμοπία 

ηςκ βεβμκυηςκ, πάκημηε ζε ζοβηεναζιυ ιε ηδκ ακάδεζλδ ηςκ ηακυκςκ πμο πνέπεζ 

κα ηδνμφκηαζ απυ υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ακελαζνέηςξ ζε ιζα ζπμθζηή αίεμοζα ή ζημ 

εονφηενμ πθαίζζμ ημο ζπμθείμο, πνχηα, ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ, ανβυηενα, υπςξ βζα 

πανάδεζβια μ ζεααζιυξ πνμξ ημοξ ζοιιαεδηέξ ηαζ ηδ δαζηάθα, δ οπμιμκή ηαζ 

ηανηενζηυηδηα πενζιέκμκηαξ κα πάνμοκ ημ θυβμ, πςνίξ κα δζαηυπημοκ. Σμ πθήεμξ 

ηςκ ζοιπενζθμνχκ οπυηεζκηαζ ζημ θάζια ηςκ ημζκςκζηχκ ηαζ 

ζοιπενζθμνζζηζηχκ δελζμηήηςκ πμο μθείθμοκ κα έπμοκ μζ ιαεδηέξ ζηδκ ηάλδ (αθ. 

Πανάνηδια Δζηυκα 17). 

 

4. Πνξεία θαη πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

   Ζ πναηηζηή άζηδζδ ηαζ ένεοκα λεηίκδζε ηδκ Πέιπηδ 20 Νμειανίμο 2014 ζημ 

1
μ
 Γδιμηζηυ πμθείμ Κοπανζζζίαξ, ιε ζοκμθζηή δζάνηεζα δεηαμηηχ εαδμιάδεξ, 

ηαηαθήβμκηαξ ζηζξ 15 Μαΐμο 2015. 

   Μέπνζ ηαζ ηδκ πέιπηδ εαδμιάδα, μπυηε πναβιαημπμζήεδηε δ πνχηδ 

αλζμθυβδζδ, δ παναηήνδζδ ηαζ δ επζημζκςκία ιε ηζξ δαζηάθεξ απμηεθμφζακ ηζξ 

ιμκαδζηέξ ιεευδμοξ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ. Σα δεδμιέκα αοηά μδήβδζακ αθεκυξ 

ζηδκ ηαηαβναθή ημο ιαεδζζαημφ επζπέδμο ηδξ Ρ. ηαζ αθεηένμο ζηδ ζοβηνυηδζδ 

ημο ΑΓΔΠΔΑΔ. Οζ εαδμιάδεξ ηοθμφζακ ιε ηδ ζπμναδζηή οθμπμίδζδ 
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δναζηδνζμηήηςκ ζοκοθαζιέκςκ ηςκ δοζημθζχκ ηδξ ιαεήηνζαξ ηαζ πθήνςξ 

εκανιμκζζιέκςκ ιε ηζξ δζδαηηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ ηαζ ημοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ, 

υπςξ πνμέηορακ απυ ημοξ πίκαηεξ ηαζ ηδκ άηοπδ παζδαβςβζηή αλζμθυβδζδ. 

Δπζπθέμκ ηαζ ημ παζδαβςβζηυ οθζηυ εαδμιάδα ιε εαδμιάδα ειπθμοηζγυηακ ιε 

πμζηζθία οθζηχκ ηαζ ιέζςκ, παναδμζζαηχκ ηαζ ζφβπνμκςκ, δθεηηνμκζηχκ ηαζ ιδ, 

δνχκηαξ ηαηαθοηζηά ηαζ ελάπημκηαξ ημ εκδζαθένμκ ηαζ ηδ θακηαζία ηδξ 

ιαεήηνζαξ κα ηα ακαηαθφρεζ. Ζ ηνζαή ηςκ δφμ πνμζχπςκ, ηδξ ζοββνάθμοζαξ ηαζ 

ηδξ ιαεήηνζαξ, ήηακ μοζζαζηζηή, εκχ ηαζ μζ δομ ειπθέημκηακ επανηχξ ζηδκ υθδ 

δζαδζηαζία, ιε ηνυπμ εκαθθαηηζηυ ηαζ πμθοαζζεδηδνζαηυ.  

  Σδ δςδέηαηδ εαδμιάδα αημθμφεδζε δ εκδζάιεζδ αλζμθυβδζδ ιε απμηίιδζδ 

θεζημονβίαξ ημο πανειααηζημφ πνμβνάιιαημξ, πμο ιέπνζ εηείκδ ηδ ζηζβιή είπε 

οθμπμζδεεί. Σα απμηεθέζιαηα, έδςζακ ημ έκαοζια βζα ζοκέπζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ 

ηαζ πεναζηένς πνμζήθςζδ ηαζ πνμζπάεεζα απυ ηδ ιενζά ηδξ ζοββνάθμοζαξ, 

ζοιπενζθμνά πμο παναηίκδζε ηαζ ηδ ιαεήηνζα ζηδκ επζδίςλδ πνμξ ηδ αεθηίςζδ 

ηςκ επζδυζεςκ ζηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ. Οζ επυιεκεξ εαδμιάδεξ απμηεθμφκηακ 

απυ ιεβαθφηενμ θυνημ ενβαζίαξ, δεδμιέκςκ ηςκ αδζάθεζπηςκ ηαζ ζοκεπχκ 

πανειαάζεςκ, ιε ηδ ζοββνάθμοζα κα έπεζ ακαθάαεζ ελ μθμηθήνμο ηδκ 

εηπαίδεοζδ ηδξ ιαεήηνζαξ, ιε ημ ιδκζαίμ δζδαηηζηυ ζηυπμ κα παίνκεζ ζάνηα ηαζ 

μζηά. Υαναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ήηακ δ επζαάνοκζδ ιε πενζζζυηενεξ ηαζ πζμ 

απαζηδηζηέξ ενβαζίεξ επζδζχημκηαξ ηδκ επίηεολδ δζπθμφ ζηυπμο. Απυ ηδ ιία ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηαζ δζαηήνδζδ ηςκ ηεηηδιέκςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ απυ ηδκ 

άθθδ ηδκ επζπθέμκ εκίζποζδ ημιέςκ ημο πνμθμνζημφ ηαζ βναπημφ θυβμο. Με ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηςκ πανειαάζεςκ ηαζ ημο πνμβνάιιαημξ πναβιαημπμζήεδηε δ 

ηεθζηή αλζμθυβδζδ, ηδκ δέηαηδ έηηδ εαδμιάδα, ιε ηα απμηεθέζιαηα πμο 

ακέηορακ κα βένκμοκ πνμξ ημ ιένμξ ηδξ ιαεήηνζαξ αεααζχκμκηαξ ιε ημκ 

ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ ηδκ πνμζθοβή ζε έκα πνυβναιια ζημπεοιέκμ, αημιζηυ, 

δμιδιέκμ ηαζ εκηαλζαηυ. Σεθεοηαίμ αήια ηδξ ένεοκαξ απμηέθεζακ μζ ημζκςκζηέξ 

ζζημνίεξ πμο ηθίεδηακ οπυ ημ πνίζια ηδξ πμζμηζηήξ ιεευδμο κα αλζμθμβήζμοκ 

ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ υθδξ ενβαζίαξ, ιε ηεκηνζηυ πονήκα ηζξ αεθηζςιέκεξ 

ή ιδ επζδυζεζξ ζηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ. 

  Ζ παναηήνδζδ, μζ αλζμθμβήζεζξ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ ζζημνίεξ απμηέθεζακ ημοξ 

ηνίημοξ ιζαξ αθοζίδαξ πμο μδήβδζε ζηδκ ηαηαβναθή πθδεχναξ ζημζπείςκ, 

ακαθμνζηά ιε ηζξ ιαεδζζαηέξ επζδυζεζξ ηδξ ιαεήηνζαξ, ηαζ ζοιπενζθμνχκ ιε ηδκ 

πεναζηένς ελαβςβή πμθφηζιςκ ζοιπεναζιάηςκ. Πανάθθδθα υιςξ ιε ηα πμζηίθα 
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ηαζ πάζδξ θφζεςξ απμηεθέζιαηα πμο ελήπεδζακ, άλζμζ ακαθμνάξ είκαζ ηαζ μζ 

πενζμνζζιμί ηδξ ένεοκαξ πμο δεκ πνέπεζ κα πενκμφκ ζημ απονυαθδημ. Ανπζηά, 

εκχ ημ πενζαάθθμκ ημο ζπμθείμο ήηακ ζδζαίηενα οπμζηδνζηηζηυ μζ οπμδμιέξ ημο 

ήηακ ζπεδυκ ακφπανηηεξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ιαεδηχκ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ 

ακάβηεξ. Ηδζαίηενα ζημ ΣΔ ημ πενζαάθθμκ ηάεε άθθμ πανά αμδεδηζηυ είκαζ. Ζ 

αίεμοζα ήηακ ιεβάθδ ζε ιέβεεμξ, ηνφα ηαζ δ δζάηαλδ ηδξ παναδμζζαηή. Σα 

ενακία βέιζγακ ημ πχνμ ηδκ ίδζα ζηζβιή πμο μζ ιαεδηέξ ακά δζδαηηζηή χνα ήηακ 

ημ ακχηενμ ηνείξ ηαζ ηαη' εθάπζζημ έκαξ. Ζ δζαιυνθςζή ηδξ δεκ ελοπδνεημφζε 

ημοξ ζημπμφξ εκυξ ΣΔ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ακοπανλία εηπαζδεοηζημφ οθζημφ. Ο 

πίκαηαξ απμηεθμφζε ημ ιμκαδζηυ αμδεδηζηυ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ βζα ηδκ 

ελαημιίηεοζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Οζ ιαεδηέξ ηάεμκηακ λεπςνζζηά ηαζ ενβάγμκηακ 

αημιζηά ιε απμηέθεζια κα ιδκ πνμάβεηαζ ημ πκεφια ζοκενβαζίαξ ηαζ 

μιαδζηυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ.  

   Έπεζηα, έκαξ αηυιδ πενζμνζζιυξ αθμνμφζε ηδκ ακαζθάθεζα ηδξ ζοββνάθμοζαξ 

ζημ νυθμ ημο ενεοκδηή- παναηδνδηή βζα εφθμβμ πνμκζηυ δζάζηδια. Σμ βεβμκυξ 

ηδξ άβκμζαξ ή ηαθφηενα πενζμνζζιέκδξ πναηηζηήξ ελμζηείςζήξ ηδξ ιε ηδκ 

παναηήνδζδ έεεηε ενςηήιαηα ακαθμνζηά ιε ηδκ μνευηδηα ηςκ παναηδνήζεςκ 

ηαζ ηςκ ζημζπείςκ ζοθθμβήξ. Δπζπθέμκ, μζ ακηζννήζεζξ ηδξ δαζηάθαξ ημο ΣΔ βζα 

ηζξ πανειααηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ απμηέθεζακ έκακ αηυιδ ζδιακηζηυ πενζμνζζιυ. 

Τπήνλακ θμνέξ πμο ειπυδζζε ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ ηαεχξ ήεεθε κα 

δζδάλεζ ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ εκυηδηα ιαεδιαηζηχκ. Αοηυ είπε ςξ απμηέθεζια 

ημκ πενζμνζζιέκμ ανζειυ εθανιμζιέκςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηαη' επέηηαζδ ηδκ 

πενζμνζζιέκδ δοκαηυηδηα αλζμθυβδζδξ. 

   Σέθμξ, ζηδ δζάνηεζα ηςκ δεηαέλζ εαδμιάδςκ, ακφπανηηδ ήηακ δ απμηυιζζδ 

κέςκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ απυ ηδ δαζηάθα ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ 

εκυξ ΣΔ πμο πανέπεζ ελαημιζηεοιέκα οπμζηδνζηηζηά πνμβνάιιαηα ζημοξ ιαεδηέξ 

πμο θμζημφκ ζε αοηυ. Ζ εηπαζδεοηζηή ηδξ ενβαζία ζηδνζγυηακ απμηθεζζηζηά ζηδ 

πνήζδ θςημηοπζχκ, επακαθαιαακυιεκςκ ιμκυημκςκ μδδβζχκ, ζηδκ ελαζνεηζηά 

πενζμνζζιέκδ αθθδθεπίδναζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ, ζημ ιδ δμιδιέκμ πνυβναιια 

πανέιααζδξ, ζημκ πθήνδ παναβηςκζζιυ ηςκ βθςζζζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηδκ 

απμπμίδζδ μπμζαζδήπμηε δζηήξ ηδξ εοεφκδξ ακαθμνζηά ιε ηζξ επζδυζεζξ ηαζ ηδκ 

ελέθζλδ ηςκ ιαεδηχκ. Σμ πνυβναιια ηδξ ηάλδξ δεκ ηδνμφκηακ πμηέ, εκχ δ 

ειιμκή ηδξ ιε ηδκ εηιάεδζδ ηδξ πνμπαίδεζαξ δζήνηδζε ημοξ πενζζζυηενμοξ 

ιήκεξ, βεβμκυξ πμο ζδιαημδμημφζε ηδκ ακοπανλία πανειαάζεςκ ή ελμζηείςζδξ 
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ηςκ ιαεδηχκ ιε δελζυηδηεξ ακάβκςζδξ, βναθήξ, μνεμβναθίαξ, εκχ ζε αοηά 

πνμζηίεεηαζ ηαζ δ αδζάθμνδ ζηάζδ απέκακηζ ζηζξ ηαη' ελαημθμφεδζδ πνμηάζεζξ 

ηςκ ίδζςκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ημκ πίκαηα πανά κα βνάθμοκ ηζξ αζηήζεζξ ζηδ 

θςημηοπία.         
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Απνηειέζκαηα ΔΑΔ 

 

1. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

   Μεηά απυ ειπενζζηαηςιέκδ ιεθέηδ πμζμηζηχκ ηαζ πμζμηζηχκ δεδμιέκςκ ημ 

πνχημ ηαζ ημ ηνίημ ενχηδια απμδεζηκφμκηαζ πθήνςξ, εκχ βζα ημ δεφηενμ μοδειία 

απυδεζλδ επεηεφπεδ.  

   Οζ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ ηδξ ιαεήηνζαξ ηοιαίκμκηακ ζε πμθφ παιδθυηενα, απυ 

ηα επζηνεπηά βζα ηδκ δθζηία ηδξ, επίπεδα βεβμκυξ πμο ηαεζζημφζε αδφκαηδ ηδκ 

εκενβή ζοιιεημπή ηδξ ζηζξ ενβαζίεξ ηδξ βεκζηήξ ηάλδξ. Σμ πνυβναιια πμο 

ζπεδζάζηδηε δεκ εζηίαζε ζημ δθζηζαηυ επίπεδμ αθθά ζημ ιαεδζζαηυ ημ μπμίμ 

έπνζγε άιεζδξ ακηζιεηχπζζδξ. Σα απμηεθέζιαηα ήηακ άηνςξ εκεαννοκηζηά ιε ηδ 

ιαεήηνζα κα αβαίκεζ θακενχξ πζμ εκζζποιέκδ απμηηχκηαξ πανάθθδθα 

αοημπεπμίεδζδ ηαζ πίζηδ υηζ ιπμνεί κα ηα ηαηαθένεζ, δζεηδζηχκηαξ ηδκ ζζάλζα 

πανμοζία ηαζ ζοιιεημπή ζηζξ μιάδεξ ενβαζίαξ ηδξ βεκζηήξ ηάλδξ, αθθά ηαζ 

ορδθυηενμο ααειμφ δοζημθίαξ ενβαζίεξ ζημ ΣΔ. Δπζπνυζεεηα μζ ροπμδοκαιζηέξ 

αθθδθεπζδναζηζηέξ ζπέζεζξ ήηακ θακενά εκζζποιέκεξ επδνεάγμκηαξ ηζξ 

επζηοπδιέκεξ δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ  βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ. Ζ πνήζδ ηςκ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ απμηέθεζε πνςημπμνζαηυ αήια ηαεχξ δ οθζημηεπκζηή οπμδμιή ημο 

ζπμθείμο ήηακ ακφπανηηδ. Χζηυζμ δεδμιέκδξ ηδξ ελμζηείςζδξ ηδξ ιαεήηνζαξ ιε 

ηδ θεζημονβία ηαζ ηδ πνήζδ ημο, δ εκαζπυθδζδ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ήηακ ιζα 

ηαε' υθα εφημθδ ηαζ δζαζηεδαζηζηή δζαδζηαζία. Οζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ οπμζηήνζλακ 

απμηεθεζιαηζηά ηζξ ενβαζίεξ πμο ζηυπεοακ ζηδκ εκίζποζδ ηςκ βθςζζζηχκ 

δελζμηήηςκ αθθά ηαζ ηδκ εθανιμβή ημο ΑΓΔΠΔΑΔ, ζημκ πονήκα ημο μπμίμο 

υθεξ μζ ενβαζίεξ ημο εηπαζδεοηζημφ παναιέκμοκ αιεηάαθδηεξ. Ζ ιυκδ δζαθμνά 

έβηεζηαζ ζημκ εηζοβπνμκζζιυ ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ ηδκ πνμζεήηδ εκυξ αηυιδ 

εκαθθαηηζημφ ιέζμο, δ ζοκεζζθμνά ημο μπμίμο είκαζ ζζάλζα ή ηαζ ακχηενδ ηςκ 

παναδμζζαηχκ. Ηζπονή απυδεζλδ ηςκ απυρεςκ απμηεθμφκ ηα πμζμηζηά δεδμιέκα 

ιε ηζξ ιεηααμθέξ ζημοξ πίκαηεξ ηδξ άηοπδξ παζδαβςβζηήξ αλζμθυβδζδξ, 

ζοκδοαζηζηά ιε ηα ζημζπεία πμο πνμέηορακ απυ ημοξ πίκαηεξ πμζμηζηχκ 

δεδμιέκςκ, υπςξ δζελμδζηχξ παναεέημκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ παναηάης.  

   Ακαθμνζηά ιε ημ δεφηενμ δζενεοκδηζηυ ενχηδια μζ δαζηάθεξ ηαζ ηςκ δφμ 

ηιδιάηςκ αημθμφεδζακ ιζα ημζκή εηπαζδεοηζηή πμνεία ιέκμκηαξ 

πνμζημθθδιέκεξ ζημκ παναδμζζαηυ ηνυπμ εηπαίδεοζδξ. Ο ιεβαθφηενμξ ααειυξ 
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πανέιααζδξ επζηοβπακυηακ ζηδ βεκζηή ηάλδ ιε ηδ δαζηάθα κα επζδζχηεζ ηδκ 

οπμζηήνζλδ ηςκ δοζημθζχκ ηδξ ιαεήηνζαξ ηαζ ηδκ ειπθμηή ηδξ ζηδ ιαεδζζαηή 

δζαδζηαζία ηαζ ηδκ έκηαλδ ηαζ εκενβή ζοιιεημπή ηδξ ζηζξ μιάδεξ. Απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά, ζημ ΣΔ δ δαζηάθα επακαπαουηακ ζηδ πνήζδ θςημηοπζχκ ηαζ ηδκ 

απμθοβή εκαζπυθδζδξ ιε ηάεε άθθμ εηπαζδεοηζηυ αμδεδηζηυ ιέζμ ηαζ οθζηυ. Οζ 

κέεξ ηεπκμθμβίεξ δεκ είπακ εέζδ ζε ηαιία απυ ηζξ δφμ ηάλεζξ ιε απμηέθεζια κα 

είκαζ αδφκαημ κα απακηδεεί ημ ενχηδια, βζα ηδκ ελαηνίαςζδ ημο μπμίμο 

πνμτπυεεζδ απμηεθμφζε δ ειπθμηή ημοξ ζηδ δζαδζηαζία. ε εεςνδηζηυ ιυκμ 

πθαίζζμ ηαζ μζ δφμ δαζηάθεξ οπμηθίκμκηακ ζηδ πνήζδ ημο οπμθμβζζηή εεςνχκηαξ 

υηζ εα ιπμνμφζε κα επζθένεζ ηα ιέβζζηα απμηεθέζιαηα ζηδ ιαεήηνζα. Μζα ηέημζα 

δζαδζηαζία υιςξ απαζηεί νζγμζπαζηζηέξ αθθαβέξ ηαζ ιεηααμθέξ ζημ ςνμθυβζμ 

πνυβναιια. Γεδμιέκμο υηζ ηαιία πανέιααζδ δεκ επεηεφπεδ ιε ηζξ κέεξ 

ηεπκμθμβίεξ ζε πναηηζηυ επίπεδμ, δ εεςνδηζηή ιυκμ εειεθίςζδ δεκ απμηεθεί 

αλζυπζζημ πανάβμκηα. 

   Γζα ηα υζα πενζεηηζηά ακαθένεδηακ, αημθμοεεί εθ' υθδξ ηδξ φθδξ έηεεζδ ιε 

ζηυπμ ηδκ εδναίςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιε ηδκ ηαεμθζηή ακάθοζδ υθςκ ηςκ 

ιεηνήζζιςκ ηαζ ιδ παναβυκηςκ.     

 

2. Πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα 

  Σμ πνχημ ενεοκδηζηυ ενχηδια, βζα ημ μπμίμ οπήνλε πθήνδξ απυδεζλδ, αθμνμφζε 

ηδκ ελέηαζδ ημο εκδεπμιέκμο, ακ μζ ροπμδοκαιζηέξ αθθδθεπζδναζηζηέξ ζπέζεζξ 

ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ επδνεάγμοκ ηζξ βθςζζζηέξ επζδυζεζξ ιαεήηνζαξ ιε ΔΜΓ-

δοζθελία. Συζμ ηα πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά δεδμιέκα υζμ ηαζ δ αζαθζμβναθζηή 

ακαζηυπδζδ επζπείνδζακ ηδκ εβηαείδνοζδ εκυξ δζαθμνεηζημφ εηπαζδεοηζημφ 

ζηδκζημφ, ημ μπμίμ εκζζπφεδηε απυ ηα ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα. Ακαθμνζηά ιε 

ηδ ιαεήηνζα δ πνυμδμξ πμο επέδεζλε ήηακ αλζμζδιείςηδ πεηοπαίκμκηαξ μθμέκα 

ορδθυηενεξ επζδυζεζξ ηαζ εκζζπφμκηαξ ημκ πνμθμνζηυ ηαζ βναπηυ ηδξ θυβμ. Σμ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ είπε εεηζηυ ακηίηηοπμ, εκχ μοζζαζηζηή 

ήηακ ηαζ δ ζοιαμθή ημο οπμθμβζζηή, ςξ εκαθθαηηζημφ αμδεδηζημφ ιέζμο.   

 

2.1 Σαπηνπνίεζε κε βάζε ηα Πνηνηηθά Γεδνκέλα 

   Σα πμζμηζηά δεδμιέκα απμηέθεζακ ηα πνχηα εεηζηά δείβιαηα πνμυδμο ηδξ 

ιαεήηνζαξ. Ο δείηηδξ ηδξ αοημπαναηήνδζδξ είπε  δβεηζηυ νυθμ εζηζάγμκηαξ 
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αθεκυξ ζηζξ αθθδθεπζδναζηζηέξ ζπέζεζξ ζοββνάθμοζαξ-ιαεήηνζαξ ηαζ αθεηένμο 

ζηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηδξ πνχηδξ απυ ηζξ πνμζθαιαάκμοζεξ. Οζ 

πνχηεξ εαδμιάδεξ ηφθδζακ βειάηεξ αιδπακία ηαζ αιθζαμθία βζα ηδ δζελαβςβή 

ηδξ δζαδζηαζίαξ, εκχ ηαζ δ ιαεήηνζα ήηακ πμθφ δζζηαηηζηή ιε ημ αθέιια ηδξ κα 

πενζενβάγεηαζ ηα πάκηα. Οζ ζπέζεζξ ηςκ δφμ άνπζζακ κα μιαθμπμζμφκηαζ ιέζα απυ 

ηδκ ηνζαή ηαζ ζδζαίηενα ιέζα απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, ακ ηαζ πνεζάζηδηε 

ανηεηυξ πνυκμξ χζηε δ δεφηενδ κα ελμζηεζςεεί ιε ηδκ ηαζκμφνζα οθζζηάιεκδ 

ηαηάζηαζδ ηαζ κα απμαάθθεζ ηδκ αιδπακία ηαζ ηδκ εζςζηνέθεζα πμο ηδ 

δζαηαηείπακ. διακηζηή ζοκεζζθμνά ζηδ ιεηαααθθυιεκδ αοηή ζοιπενζθμνά 

δζαδναιάηζζε ηαζ ημ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ ειπθμηή ημο 

οπμθμβζζηή. Οζ ροπμδοκαιζηέξ αθθδθεπζδναζηζηέξ ζπέζεζξ ιε ηζξ κέεξ 

ηεπκμθμβίεξ θάκδηε κα επδνεάγμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ ζοιπενζθμνά ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηζξ βθςζζζηέξ ηδξ επζδυζεζξ. Ζ πνςηυβκςνδ αοηή δζαδζηαζία 

ηέκηνζγε ημ εκδζαθένμκ ηδξ, εκχ μ εκεμοζζαζιυξ απμηεθμφζε ηδκ ηζκδηήνζμ 

δφκαιδ εκεαννφκμκηαξ ηδκ ελςζηνέθεζά ηδξ. Αζπμθμφκηακ απμηεθεζιαηζηά ιε 

ηζξ ενβαζίεξ ζημκ επελενβαζηή ηεζιέκμο ηαζ ελέθναγε απμνίεξ, εκεαννφκμκηαξ ιε 

αοηυ ημκ ηνυπμ ζογδηήζεζξ.  

    Δλαζνχκηαξ ηδκ αοημπαναηήνδζδ ηαζ ηα εεηζηά δεδμιέκα πμο ακέηορακ απυ 

αοηή, ζζπονμπμζδηζηά ζημζπεία πνμυδμο πνμέηορακ ηαζ απυ ηδκ άηοπδ 

παζδαβςβζηή αλζμθυβδζδ, ιε ηζξ δζανηχξ αολακυιεκεξ επζδυζεζξ ζημοξ πίκαηεξ. Ζ 

ανπζηή αλζμθυβδζδ (όπσο απνηππώλεηαη κε ηελ θόθθηλε γξακκή ζηνπο πίλαθεο) 

έδςζε ημ εκανηηήνζμ θάηηζζια αλζμθυβδζδξ ημο επζπέδμο ηδξ ιαεήηνζαξ, 

πανμοζζάγμκηαξ εφζημπα ηζξ εθθείρεζξ ζηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ. Οζ δζδαηηζηέξ 

πνμηεναζυηδηεξ, ζε ηάεε πίκαηα, αθμνμφζακ ηζξ αηαδδιασημφ επζπέδμο επζδυζεζξ. 

Ακηζθδπηζηέξ ηαζ ικδιμκζηέξ θεζημονβίεξ, ακαβκςζηζηή θεζημονβία, βναθή, 

ιμνθμθμβζηέξ ηαζ ζδιαζζμθμβζηέξ δελζυηδηεξ ηαηέβναρακ ηζξ ιεβαθφηενεξ 

απμηθίζεζξ ελαιήκςκ. Σμ επίπεδμ ζημοξ εκ θυβς ημιείξ ακηζπνμζχπεοε επζδυζεζξ 

ιαεδηή πμο θμζηά ζημ Α' ελάιδκμ ηδξ Α' Γδιμηζημφ ιε ηδκ παναβςβή κα 

ανίζηεηαζ έκα ελάιδκμ αηυιδ παιδθυηενα, δδθαδή ζημ Β' ελάιδκμ ημο 

Νδπζαβςβείμο. Δη δζαιέηνμο ακηίεεηδ δ ηαηάζηαζδ πμο επζηναημφζε ζηζξ 

οπυθμζπεξ πενζμπέξ, μζ μπμίεξ ιανηονμφζακ είηε επίπεδμ ακάθμβμ ηδξ δθζηίαξ ηδξ 

είηε ιζηνυηενμο ααειμφ απμηθίζεζξ ελαιήκςκ. Ο πίκαηαξ Μαεδζζαηήξ 

Δημζιυηδηαξ ζηζξ Ακαπηολζαηέξ Πενζμπέξ πανέιεζκε αιεηάαθδημξ ηαζ ζηζξ ηνεζξ 

αλζμθμβήζεζξ, ιμηίαμ πμο δεκ ίζποζε βζα ημοξ πίκαηεξ ΠΑΠΔΑ, ΓΜΓ ηαζ ΔΜΓ 
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(Βθ. Πανάνηδια Σρήκα 1, Σρήκα 2, Σρήκα 3). Ζ εκδζάιεζδ αλζμθυβδζδ οπέδεζλε 

πενζμνζζιέκα εεηζηά απμηεθέζιαηα ιε ιζηνή άκμδμ πνμξ ηδ βναιιή αάζδξ. 

Έηημηε δ ιεηααθδηυηδηα ήηακ ζοκεπήξ ιε απμημνφθςια ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ, 

μζ δείηηεξ ηδξ μπμίαξ απεζηυκζγακ εοηνζκχξ ηδκ πνυμδμ ηδξ ιαεήηνζαξ. 

Ακάβκςζδ, βναθή, θςκμθμβζηυ ιένμξ ηαζ παναβςβή βναπημφ θυβμο ήηακ μζ 

πενζμπέξ ιε ηζξ ιεβαθφηενεξ ηαηαβεβναιιέκεξ απμηθίζεζξ αθθά ηαζ μζ ημιείξ ιε 

ηζξ ζδιακηζηυηενεξ αεθηζχζεζξ ζηζξ επζδυζεζξ ηδξ ιαεήηνζαξ. Ζ ιαεήηνζα 

αεθηίςζε αζζεδηά ημ βναθζηυ ηδξ παναηηήνα, δ εζηυκα ηςκ βναπηχκ ηδξ 

πανμοζίαγε αλζυθμβδ ελέθζλδ, μ θυβμξ ήηακ δμιδιέκμξ, ζε ζοκηαηηζηυ ηαζ 

βναιιαηζηυ επίπεδμ, ημ θελζθυβζμ είπε ειπθμοηζζηεί ιε πνήζδ ηαζ δεοηενεουκηςκ 

υνςκ εκχ ηαζ ζηα ηείιεκα πμο πανήβαβε είπε εθαπζζημπμζήζεζ ηα θάεδ.  

   οκμθζηά μζ πανειαάζεζξ, πανυηζ πενζμνζζιέκεξ ιέπνζ ηδκ εκδζάιεζδ 

αλζμθυβδζδ, ηαηέδεζλακ ηα εεηζηά δείβιαηα ζηζξ δελζυηδηεξ ηδξ βθχζζαξ 

οπμδεζηκφμκηαξ ηδ πνήζδ παζδαβςβζημφ οθζημφ εκανιμκζζιέκμο ιε ηζξ ακάβηεξ 

ηαζ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ ιαεήηνζαξ. Ζ εκαζπυθδζδ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο 

οθζημφ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ μνβακςιέκεξ πανειαάζεζξ ιε ηδ αμήεεζα ημο 

οπμθμβζζηή, ηδκ μδήβδζακ ζε εη δζαιέηνμο ακηίεεηα, απυ ηα υζα ιέπνζ ηχνα είπε 

αζχζεζ, εηπαζδεοηζηά ιμκμπάηζα, πενκχκηαξ απυ ηδ ιμκμδζάζηαηδ ιάεδζδ ζε ιζα 

ιάεδζδ πμθοδζάζηαηδ ηαζ πμθοαζζεδηδνζαηή ιε απμηεθέζιαηα πμο 

απμηοπχκμκηαζ ειθακχξ ζηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ.  

 

2.2 Σαπηνπνίεζε κε βάζε ηα Πνζνηηθά Γεδνκέλα 

   Ζ οθμπμίδζδ ημο πεζνάιαημξ απμηέθεζε ημ ηαηαθδηηζηυ δείβια 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ δζδαηηζηήξ ενβαζίαξ. Ζ ιαεήηνζα ηαηέδεζλε ζδιάδζα 

ηαηάηηδζδξ ηαζ πνμυδμο ηςκ πενζζζυηενςκ αηαδδιασηχκ βθςζζζηχκ 

δελζμηήηςκ.  

   ημ ζφκμθυ ημοξ μζ ημζκςκζηέξ ζζημνίεξ επεδίςλακ ηδκ ελαηνίαςζδ ηςκ 

επζπέδςκ ηαηάηηδζδξ ηςκ αηαδδιασηχκ δελζμηήηςκ μζ μπμίεξ υθμ ημ δζάζηδια 

ηδξ πναηηζηήξ άζηδζδξ απμηεθμφζακ ημκ πονήκα ηςκ δοζημθζχκ ηδξ ιαεήηνζαξ 

πενζμνίγμκηαξ ηδ ιαεδζζαηή ηδξ ελέθζλδ. Ζ επζδίςλδ αοηή αθμνμφζε υθμ ημ 

πείναια, ςζηυζμ μζ δφμ πνχηεξ ημζκςκζηέξ ζζημνίεξ έδζκακ ημ πνμαάδζζια ζε 

ζοβηεηνζιέκμοξ ημιείξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ οπυθμζπεξ ηνείξ βζα ηζξ μπμίεξ 

απαζηείημ ζοκδοαζιυξ αοηχκ.  
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   Ζ πνχηδ ημζκςκζηή ζζημνία, πμο επεηεφπεδ ιε ημκ οπμθμβζζηή, επζδίςηε ηδκ 

απάκηδζδ ηεζζάνςκ ενςηήζεςκ, εη ηςκ μπμίςκ μζ ηνείξ  ζοκδέμκηακ ζηεκά ιε ημ 

ζηυπμ. ημπυξ ήηακ δ ελαηνίαςζδ ηςκ επζπέδςκ ηαηάηηδζδξ δελζμηήηςκ 

ιμνθμθμβίαξ, μνεμβναθίαξ ηαζ ακαβκςζηζηήξ θεζημονβίαξ ακαηαθχκηαξ βκχζεζξ 

ακαθμνζηά ιε ηα δίρδθα ζφιθςκα ηαζ ηα ζοιθςκζηά ζοιπθέβιαηα. Ζ ιαεήηνζα 

ακηαπμηνίεδηε ζηακμπμζδηζηά ζηζξ ηνείξ απυ ηζξ ηέζζενεζξ ενςηήζεζξ. ηδκ πνχηδ 

ιάκηερε ζςζηά ηζξ απακηήζεζξ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ εζηυκςκ. οιπθήνςζε ηζξ 

θέλεζξ δζμνεχκμκηαξ ηα μνεμβναθζηά θάεδ πμο επζζδιαίκμκηακ απυ ημκ 

οπμθμβζζηή. Έπεζηα έβναθε λακά ηζξ θέλεζξ ζημ ηεηνάδζυ ηδξ. ηδ δεφηενδ 

ενχηδζδ επέθεβε ιε ημ πμκηίηζ ηα ζφιθςκα ημπμεεηχκηαξ ηα ζηδ θέλδ, ιε 

απμηέθεζια, υηακ ηδκ είπε ζοιπθδνχζεζ ζςζηά κα ελαθακίγεηαζ δ ηυηηζκδ 

βναιιή. Γοζημθεφηδηε ςξ έκα ααειυ αθθά ηαηάθενε κα ηδκ μθμηθδνχζεζ 

επζηοπχξ. ηδκ ηνίηδ ενχηδζδ δεκ ηαηυνεςζε κα ακηαπμηνζεεί αδοκαηχκηαξ κα 

δζααάζεζ βνήβμνα ηζξ θέλεζξ, ηαεχξ ηζξ δζάααγε παιδθυθςκα ηαζ έπεζηα δοκαηά, 

εκχ ηαζ ζηδκ μνεμβναθία έηακε πμθθά θάεδ. Σέθμξ ζηδκ ηέηανηδ ενχηδζδ δ 

απάκηδζδ πμο έδςζε ήηακ ζςζηή δείπκμκηαξ κα έπεζ ηαηακμήζεζ ημ ηείιεκμ (Βθ. 

Πανάνηδια Δζηυκα 12).  

   Κφνζμξ εειαηζηυξ άλμκαξ ηδξ δεφηενδξ ημζκςκζηήξ ζζημνίαξ ήηακ δ αλζμθυβδζδ 

ηςκ βκχζεςκ ηςκ ανπζηχκ πνυκςκ ηςκ νδιάηςκ. Σμ ηείιεκμ ζοκδφαγε πθδεχνα 

βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ιε ημκ ανζειυ ηςκ ενςηήζεςκ κα ακένπεηαζ ζε ηέζζενεζξ, 

απυ ηζξ μπμίεξ απακηήεδηακ μζ ηνεζξ. Ζ ενχηδζδ ηδκ μπμία δεκ ηαηάθενε κα 

μθμηθδνχζεζ επζπεζνμφζε κα ελεηάζεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ ιαεήηνζαξ κα λεπςνίζεζ 

ηδ ζδιαζία ημο νήιαημξ ζε πανυκ, πανεθευκ ηαζ ιέθθμκ ιε ημ ζπδιαηζζιυ 

πνμηάζεςκ. Σμ ιζζυ ζηέθμξ ηδξ ενχηδζδξ ήηακ άνηζα δμιδιέκμ, ιε ημ 

ζπδιαηζζιυ ζοκηαηηζηά ηαζ βναιιαηζηά ζςζηήξ πνυηαζδξ ζε ηνεζξ ιυκμ απυ ημοξ 

πνυκμοξ, ιία ζημκ εκεζηχηα, ιία ζημκ παναηαηζηυ ηαζ ιία ζημκ ιέθθμκηα. Ζ 

απμηοπία ηδξ θάκδηε απυ ηδ ζηζβιή πμο έπνεπε κα ζπδιαηίζεζ πνμηάζεζξ ηαζ ιε 

ημοξ οπυθμζπμοξ πνυκμοξ ημοξ μπμίμοξ έδεζλε κα ζοβπέεζ ηαζ μθμηθήνςζε ιε 

αμήεεζα ηδξ ζοββνάθμοζαξ. Πανά ηαφηα, ηαηακυδζε πθήνςξ ημ ηείιεκμ, πςνίξ κα 

εηθνάγεζ απμνίεξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακάβκςζδξ μζ θέλεζξ ιε δίρδθα ζφιθςκα 

οπμβνάιιζγακ ηζξ αδοκαιίεξ ηδξ. Χζηυζμ ελαζνχκηαξ ημκ ανβυ νοειυ 

μθμηθήνςζε ηδκ ακάβκςζδ πςνίξ αμήεεζα. 
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   Μέζα απυ ημκ Πίλαθα 1, πενζθαιαάκμκηαξ ημ ζφκμθμ ηςκ ενςηήζεςκ, 

βθςζζζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ, απμηοπχκμκηαζ ηα αδζάζεζζηα ζημζπεία 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ μνβακςιέκδξ πανειααηζηήξ δζαδζηαζίαξ.  

 

Πίλαθαο 1   

Πνζνηηθά Γεδνκέλα Κνηλσληθώλ Ιζηνξηώλ 

 

    

   ημ Σρήκα 4, ζημ μπμίμ πανμοζζάγμκηαζ ηαη' απμηθεζζηζηυηδηα μζ ενςηήζεζξ 

βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ, δζαθαίκεηαζ εοηνζκχξ δ επίηεολδ ημο δζδαηηζημφ ζηυπμο. 

Με ημ πέναξ ηςκ ημζκςκζηχκ ζζημνζχκ μ ανζειυξ ηςκ ενςηήζεςκ αολακυηακ, ιε 

απμημνφθςια ημ πέιπημ πείναια κα ζηεθεπχκεηαζ ιε πέκηε ενςηήζεζξ 

βθςζζζημφ εκδζαθένμκημξ. Πανυιμζα ηαζ ημ ηέηανημ πείναια, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ 

ηνεζξ ζζημνίεξ πμο είπακ πνμδβδεεί ηαζ ζηζξ μπμίεξ πενζθαιαάκμκηακ ηαζ 

ενςηήζεζξ ακάδεζλδξ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ. Διααεφκμκηαξ πενζζζυηενμ ζηα 

δεδμιέκα ημο βναθήιαημξ άλζα θυβμο ηαζ ακαθμνάξ είκαζ δ πνυμδμξ ηδξ 

ιαεήηνζαξ, απυδεζλδ ηδξ μπμίαξ απμηεθεί ηαζ δ ακμδζηή ηάζδ ημο ηυηηζκμο 

δείηηδ, δδθαδή ηςκ ζςζηχκ δμεεζζχκ απακηήζεςκ ζηζξ ενςηήζεζξ. Μυκδ 

ελαίνεζδ απμηεθεί δ ηνίηδ ημζκςκζηή ζζημνία, ζοιπενζθμνά πμο οπμζηδνίγεηαζ 

ηαζ ζημκ Πίλαθα 1, υπςξ πανμοζζάγεηαζ παναπάκς, ηαζ ημ Σρήκα 5, υπςξ 

   
Γηδαθηηθόο ηόρνο Κνηλσληθώλ Ιζηνξηώλ: "Να δηαβάδεη, λα γξάθεη θαη λα θαηαλνεί θείκελν 10-15 ζεηξώλ 

100-150 ιέμεσλ ηνπ ηύπνπ ΣΣΦ". 

              

α/α Τίτλορ Ημεπομηνία Απιθμόρ 

Λέξεων 

Τύπορ 

Λέξεων 

Απιθμόρ 

Οπτικοποιημένων 

Διεςκολςντών 

Σωστέρ 

Απαντήσειρ 

1 "Γφμ φιθςκα 

Κάκμοκ Πανέα 

ε Μζα Λέλδ" 

 

29/4/2015 

 

150 

 

Φ 

 

5 

 

3 / 4 

2 "Οζ Υνυκμζ ηςκ 

νδιάηςκ" 

 

5/5/2015 

 

150 

 

Φ 

 

2 

 

3 / 4 

3 "Βμδεάς ηδ θίθδ 

ιμο κα βνάρεζ 

ιζα ζζημνία " 

 

7/5/2015 

 

145 

 

Φ 

 

5 

 

3 / 5 

4 "Σμ ημοηί ιε ηζξ 
ιπενδειέκεξ 

θέλεζξ" 

 
12/5/2015 

 
145 

 
Φ 

 
4 

 
3 / 4 

5 "Ζ έηεεζδ πμο 

έβζκε εεαηνζηή 

πανάζηαζδ" 

 

15/5/2015 

 

150 

 

Φ 

 

4 

 

4 / 5 
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θαίκεηαζ παναηάης ζηδκ απυδεζλδ ημο ηνίημο ενεοκδηζημφ ενςηήιαημξ, ζηδκ 

μπμία δ επίδμζδ ηδξ ιαεήηνζαξ δεκ αημθμφεδζε ημ ιμηίαμ ηςκ οπμθμίπςκ.   

 

Σρήκα 4. Δπζδυζεζξ ιαεήηνζαξ ζηζξ ενςηήζεζξ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ημο 

πεζνάιαημξ 

 

 

 

 2.3 Σαπηνπνίεζε κε βάζε ηε Βηβιηνγξαθηθή Σεθκεξίσζε  

   Όπςξ ειπενζζηαηςιέκα ηαζ εηηεκχξ πανμοζζάγεηαζ ηαζ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ μζ 

βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ είκαζ έκαξ άηνςξ απαζηδηζηυξ ηαζ πμθοπαναβμκηζηυξ ημιέαξ 

ζηδκ εκίζποζδ ηαζ αεθηίςζδ ημο μπμίμο ειπθέημκηαζ πμθθέξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ 

ιαεδζζαηέξ πενζμπέξ ηαζ δελζυηδηεξ ημο πνμθμνζημφ ηαζ βναπημφ θυβμο 

(Berkeley, 2010).  

   Γομ δζαθμνεηζηά είκαζ ηα ζηναηυπεδα ηςκ ενεοκδηχκ ιε ηδκ πθεζμρδθία κα 

ηενδίγεζ ηδ ιενίδα ημο θέμκημξ, πνμαζπζγυιεκδ ηδκ πμθφπθεονδ αλζμθυβδζδ 

πμθθχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ παναβυκηςκ πμο ανίζημκηαζ ηάης απυ ηδκ μιπνέθα 

ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ, ακηί ηδξ μιάδμξ ιεζμρδθίαξ πμο εζηζάγεζ ζηδ 

ιμκμιενή ελέηαζδ δελζμηήηςκ πνμηαθχκηαξ δζπαζιυ ζηδκ εηπαζδεοηζηή 

ημζκυηδηα. Μμθμκυηζ δεκ οπάνπμοκ αδζάρεοζηα ζημζπεία, εονεία απήπδζδ έπμοκ 

μζ ιεθέηεξ ζηζξ μπμίεξ δζαθαίκεηαζ υηζ δ οπμθεζπυιεκδ ακαβκςζηζηή ζοιπενζθμνά 

ειθακίγεηαζ ςξ ζοκέπεζα πενζμνζζιέκςκ ηεηηδιέκςκ δελζμηήηςκ ζε ημιείξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακαβκςζηζηή ζηακυηδηα εζδζηυηενα ηαζ ημ δίπμθμ πνμθμνζημφ 

ηαζ βναπημφ θυβμο βεκζηυηενα (Καθμιμίνδξ, 2007, ζ. 27; Πακηεθζάδμο Α. , 2007, 

ζ. 83; ηαζζκυξ, 2003, ζ. 173). φιθςκμοξ ιε ηδκ ακςηένς άπμρδ ανίζηεζ 

ενεοκδηέξ απυ υθδ ηδκ οθήθζμ ιε δζαθμνεηζηέξ ημοθημφνεξ, πεπμζεήζεζξ ηαζ 
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ζδέεξ, μζ μπμίμζ οπμζηδνίγμοκ αηνάδακηα ηα ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα 

αθθδθελάνηδζδξ ηςκ παναβυκηςκ πμο δζέπμοκ ηζξ επζδυζεζξ ζηζξ βθςζζζηέξ 

δελζυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ ιε ΔΜΓ-δοζθελία. Ζ ακάβκςζδ δεκ αθμνά ιμκμιενή 

ζοκεήηδ ιε απμηθεζζηζηή αλζμθυβδζδ εκυξ ηαζ ιυκμ ημιέα, αθθά ελαζηίαξ ηδξ 

ζφκεεηδξ δμιήξ ηδξ επζαάθθεηαζ αλζμθυβδζδ ηαζ πανέιααζδ ζεζνάξ δελζμηήηςκ 

υπςξ δ θςκμθμβζηή εκδιενυηδηα, δ ιμνθμθμβζηή επίβκςζδ, δ μνεμβναθία, δ 

ακηζθδπηζηή ηαζ ζδιαζζμθμβζηή βκχζδ, μ ζοθθααζζιυξ (Araújo, 2013; Snowling, 

2012). Ο οπένμβημξ ανζειυξ θαεχκ ζηδ θςκμθμβζηή εκδιενυηδηα ηαζ ηδ 

ιμνθμθμβζηή επίβκςζδ ζδιαημδμηεί ηδ δίπςξ άθθμ πνμαθδιαηζηή ζηακυηδηα 

ακάβκςζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ θέλεςκ, δοζημθία πμο επεηηείκεηαζ ζηδκ 

ακαβκςζηζηή δζαδζηαζία, ιανηονχκηαξ ηδκ αιθίδνμιδ ηαζ αθθδθέκδεηδ ζπέζδ 

ιεηαλφ ηςκ (Λεβάηδ, 2007, ζζ. 277-278; Nagy, 2013; Πακηεθζάδμο, 2000, ζ. 91; 

Πμθοπνυκδ, 2011, ζ. 148; αηεθθανίμο Β. Α., 2007).   

   Με ηα εονήιαηα ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ενεοκδηχκ ζοιθςκεί ηαζ δ ένεοκα ηδξ 

ζοββνάθμοζαξ δεδμιέκδξ ηδξ πανυιμζαξ ζοκεήηδξ ακαθμνζηά ιε ηζξ επζδυζεζξ 

ηδξ ιαεήηνζαξ ζηδκ πθεζμρδθία ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ. Ζ αεθηίςζδ ηδξ 

ακαβκςζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ εα ήηακ αδφκαημ κα επέθεεζ πςνίξ μοζζαζηζηέξ 

πανειαάζεζξ ζε αθθδθμελανηυιεκμοξ ιε ηδκ ίδζα ημιείξ. Τπενάνζειεξ δοζημθίεξ 

ζηδ θςκμθμβζηή ηαζ ιμνθμθμβζηή εκδιενυηδηα, ηδκ μνεμβναθία, ηδκ ηαηάηηδζδ 

ζοκηαηηζηχκ ηαζ βναιιαηζηχκ βκχζεςκ η.α., ακηακαηθμφζακ ηζξ ακεπάνηεζεξ ζε 

ακάβκςζδ ηαζ βναθή. Έπμκηαξ ςξ δεδμιέκδ ηδκ οθζζηάιεκδ αλζμθυβδζδ δ 

πανέιααζδ λεηίκδζε ιε ηδκ εκίζποζδ ηαζ ηαηάηηδζδ θςκμθμβζηχκ δελζμηήηςκ, 

ζοθθααζζιμφ ηαζ μνεμβναθίαξ ιε ζημπυ ηδκ ελμζηείςζδ ιε ηα δίρδθα ζφιθςκα, 

ηα ζοιθςκζηά ζοιπθέβιαηα, ηδ νίγα ηαζ ηζξ ηαηαθήλεζξ ηςκ θέλεςκ, ηαεχξ ηαζ 

ηδκ παφζδ ζφβποζδξ βναιιάηςκ, δ έθθεζρδ ηηήζδξ ηςκ μπμίςκ θεζημονβμφζε 

απμηνεπηζηά, εθαηηχκμκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ηδκ ακαβκςζηζηή ηδξ ζηακυηδηα. 

Άθθςζηε ηυζμ μ Πνςηυπαπαξ υζμ ηαζ μζ Mesman et al.(2011), επζδζχημκηαξ ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηδξ ακαβκςζηζηήξ δζαδζηαζίαξ οπέδεζλακ ηδκ, εκ ηέθεζ, 

αδζαιθζζαήηδηδ ζοκεζζθμνά ηςκ θελζθμβζηχκ ηαζ ζδιαζζμθμβζηχκ δελζμηήηςκ 

εηεεζάγμκηαξ ηδ δζαδζηαζία ελέθζλδξ δίκμκηαξ πεναζηένς έιθαζδ ζηδκ ζενανπζηή 

ηαζ ιεεμδζηή ηαηάηηδζδ ηςκ αδιάηςκ πμο εα ημοξ μδδβήζμοκ ζημ 

πμθοακαιεκυιεκμ απμηέθεζια (McMurray, 2014; Mesman, 2011; Πνςηυπαπαξ, 

2007, ζζ. 168-178).  
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   Έκαξ αηυιδ ημιέαξ πμο πθήηηεηαζ είκαζ ηαζ δ ηαηακυδζδ ηεζιέκμο ιε ημοξ 

ιαεδηέξ κα πανμοζζάγμοκ εηηεηαιέκμο ααειμφ εθθείρεζξ ζηδκ ακάβκςζδ ηαζ 

ηαηακυδζδ θέλεςκ ηαζ πνμηάζεςκ. Οζ δοζημθίεξ ιε ημκ ηαοηυπνμκμ  ζοκδοαζιυ 

πθδεχναξ δελζμηήηςκ, επεηηείκμκηαζ ηαζ ζε άθθεξ βθςζζζηέξ πενζμπέξ 

ειθακίγμκηαξ ιεζςιέκδ ζηακυηδηα πνμθμνζηήξ έηθναζδξ, βναθήξ ηαζ ζφκηαλδξ 

άνηζα δμιδιέκμο βναπημφ θυβμο. Ζ ειπθμηή υθςκ αοηχκ ηςκ δελζμηήηςκ 

οπμζηδνίγεηαζ ηαζ απυ ημοξ Spencer et al.(2014) μζ μπμίμζ ζηδκ ένεοκά ημοξ 

εεςνμφκ οπεφεοκμοξ βζα ηα πνμαθήιαηα ακάβκςζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ ηδκ 

ακεπανηή απμηςδζημπμίδζδ ηαζ ηδκ πενζμνζζιέκδ βκχζδ ημο θελζθμβίμο ηαζ ημο 

πνμθμνζημφ θυβμο (Spencer, 2014). Ζ ιαεήηνζα πανμοζζαγυηακ ελαζνεηζηά 

αδφκαιδ δεδμιέκςκ ηςκ δοζημθζχκ ζηδκ ηαηακυδζδ, ακάβκςζδ ηαζ βναθή 

απθχκ ηαζ ζφκεεηςκ θέλεςκ, ημο πενζμνζζιέκμο θελζθμβίμο, ηαεχξ ηαζ ηδξ 

ακοπανλίαξ ζοκηαηηζηήξ δμιήξ ηςκ πνμηάζεςκ. Με ζημπυ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

ακςηένς δοζημθζχκ μζ πανειαάζεζξ εζηίαζακ ζε ηαεέκα ημιέα λεπςνζζηά αθθά 

ηαζ ημ ζοκδοαζιυ ημοξ. Οζ ενβαζίεξ αημθμοεμφζακ ιζα ζενανπζηή αάζδ χζηε 

ηάεε αεααζςιέκδ δελζυηδηα κα δίκεζ ηδ εέζδ ηδξ ζε ιζα ηαζκμφνζα ιε ημζκυ ζημπυ 

υθςκ αθεκυξ ηδκ εκίζποζδ ηάεε δελζυηδηαξ λεπςνζζηά ηαζ αθεηένμο ηδκ 

εηπθήνςζδ ημο εηάζημηε ζηυπμο αναποπνυεεζιμο ή ιαηνμπνυεεζιμο. ε αοηή 

ηδ αάζδ ηζκμφκηαζ ηαζ ιεθέηεξ οπμζηδνίγμκηαξ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ακάβκςζδξ θέλεςκ ηαζ ηαηακυδζδξ πνμηάζεςκ ζηδκ πμνεία 

ηαηάηηδζδξ ηςκ ζδιαζζμθμβζηχκ δελζμηήηςκ ζε πνμθμνζηυ ηαζ βναπηυ επίπεδμ 

(Xiao, 2013). Με ακάθμβμο φθμοξ ζημπεοιέκεξ πανειαάζεζξ δ ιαεήηνζα 

ελμζηεζχεδηε ιε θέλεζξ ημο ηφπμο Φ αθθά ηαζ ημο ηφπμο Φ, ακααάειζζε ημ 

θελζθυβζυ ηδξ ηαζ ακηαπελήθεε απμηεθεζιαηζηά ζηδ δδιζμονβία πνμηάζεςκ, 

ανπζηά ιε ημοξ ηφνζμοξ υνμοξ ηαζ ανβυηενα ηαζ ιε ημοξ δεοηενεφμκηεξ.  

   Παναιενίγμκηαξ εθαθνχξ ηδκ ακάβκςζδ, ελίζμο ζδιακηζηήξ ζδιαζίαξ είκαζ ηαζ 

δ ζηακυηδηα βναθήξ ιε ημ εκδζαθένμκ κα εζηζάγεηαζ ζηδκ παναβςβή βναπημφ 

θυβμο. Ζ πνμακαθενεείζα δελζυηδηα πνμζέθηοζε ημ εκδζαθένμκ ηδξ 

ζοββνάθμοζαξ ελαζηίαξ ηςκ οπενάνζειςκ εθθεζιιάηςκ ζηδ ζοκηαηηζηή ηαζ 

βναιιαηζηή βκχζδ. Κζκέγμζ ενεοκδηέξ επζζδιαίκμοκ ηδκ απαζηδηζηή δζαδζηαζία 

ζπδιαηζζιμφ πνμηάζεςκ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ ζεζνά ηςκ θέλεςκ είκαζ 

ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ, δζαδζηαζία πμο ζζπφεζ ηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα (Xiao, 

2013). Οζ πανειααηζηέξ δζαδζηαζίεξ, έπεζηα απυ ηζξ ακςηένς ενβαζίεξ, 

πνμπχνδζακ αήια-αήια ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ηφνζςκ υνςκ ηαζ ημ ζπδιαηζζιυ 
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πνμηάζεςκ ιε απθμοζηεοιέκδ δμιή εκχ ιε ημ πέναξ ηςκ ενβαζζχκ μ ααειυξ 

δοζημθίαξ ιεβάθςκε. Ζ ιαεήηνζα ζημ ηέθμξ ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ ηαηέηηδζε ηδ 

δελζυηδηα ηδνχκηαξ ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηαζ βναιιαηζημφξ ηακυκεξ. Χζηυζμ ηαζ μ 

ανζειυξ ηςκ θέλεςκ θάκδηε κα επδνεάγεζ ηζξ επζδυζεζξ ηδξ ιε ηζξ πνμηάζεζξ ιε 

πενζμνζζιέκμ ανζειυ θέλεςκ κα ακηζηαημπηνίγμοκ αζζζυδμλα ιδκφιαηα 

ζοβηνζηζηά ιε εηείκεξ πμο απμηεθμφκηακ απυ δεοηενεφμκηεξ υνμοξ βζα ηζξ μπμίεξ 

απαζημφκηακ επζπθέμκ πνυκμξ ή οπμζηήνζλδ. Ονζζηζηυ άνενμ, ακηςκοιίεξ, 

επίεεηα, επζννήιαηα, ιεημπέξ είκαζ ιενζηά απυ ηα ιένδ ημο θυβμο πμο απμηεθμφκ 

ημοξ δεοηενεφμκηεξ υνμοξ ιζαξ πνυηαζδξ, ιμθαηαφηα δεκ είκαζ δοκαηυ κα 

παναβηςκζζημφκ ηαεχξ δίκμοκ πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ αθθά ηαζ μιμνθαίκμοκ 

ηαζ ειπθμοηίγμοκ ημ θυβμ. Χζηυζμ, υπςξ μζ ιαεδηέξ ιε ΜΓ ηείκμοκ κα ζοβπέμοκ 

ηζξ θέλεζξ δίκμκηαξ ιζα εκζαία ιμνθή, πανυιμζα ζοιπενζθμνά παναηδνήεδηε ηαζ 

απυ ηδ ιαεήηνζα, ιε αδοκαιία ζηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ πνήζδ ημοξ. Δκδεζηηζηά 

παναδείβιαηα απμηεθμφκ μζ θέλεζξ "μ παηέναξ ιμο", ηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ 

εκχκμοκ ζε ιία δδθαδή, "μπαηέναξιμο", εκχ ακαθμνζηά ιε ηδ ιαεήηνζα μζ θέλεζξ 

"ιεηα πένζα" ακηί "ιε ηα πένζα", "μεαοηυξιμο" ακηί "μ εαοηυξ ιμο" (αααάηδ, 

2007, ζζ. 292-293). Σμ απμηέθεζια αοηυ ζοιθςκεί ηαζ ιε ιδ εβπχνζεξ ένεοκεξ 

ζε δοζθελζημφξ ιαεδηέξ δδιμηζημφ, ηαηαηθείδα ημο μπμίμο απμηεθμφκ δφμ πμθφ 

ζδιακηζηά δεδμιέκα. Πνχημκ, μζ ζοκηαηηζηέξ δελζυηδηεξ πανμοζζάγμκηαζ 

ειθακχξ πζμ εθθεζιιαηζηέξ ζημ ζπδιαηζζιυ πνμηάζεςκ ιε δεοηενεφμκηεξ υνμοξ 

ηαζ δεφηενμκ δ  αθθδθελάνηδζδ ηςκ ιεηααθδηχκ ιε ηζξ ακφπανηηεξ ηεηηδιέκεξ 

δελζυηδηεξ ζημοξ ημιείξ ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ απμηεθμφκ ζοκέπεζα 

εθθεζιιαηζηήξ ηαηακυδζδξ (McBride-Chang, 2012; Xiao, 2013). 

   Ζ βναθή εεςνείηαζ πμθφπθμηδ πενζμπή πμο δεκ πενζμνίγεηαζ αοζηδνά ζηδκ 

ζηακυηδηα ζπδιαηζζιμφ πνμηάζεςκ. Ζ απυδμζδ ηαζ ζοββναθή εκυξ ηεζιέκμο, 

ακελανηήημο φθμοξ ηαζ έηηαζδξ απαζηεί ημ ζοβηεναζιυ πμθθχκ δελζμηήηςκ, 

υπςξ ζοθθμβζζιυ,  ζφκεεηδ βναιιαηζηή δμιή, ακάβηδ βζα ζαθήκεζα, απμθοβή 

πνήζδξ επακαθαιαακυιεκςκ θέλεςκ ηαζ πνμηάζεςκ, πνήζδ θέλεςκ 

δζαααειζζιέκδξ δοζημθίαξ βζα απμδμηζηυηενδ απμηφπςζδ ζηέρεςκ ηαζ ζδεχκ 

(ηαζζκυξ, 2003, ζ. 206). Ζ ιαεήηνζα πανήβαβε ηείιεκα ηα μπμία ήηακ αδφκαημ 

κα ηαηακμήζεζ μ ακαβκχζηδξ, ηάκμκηαξ πνήζδ υθςκ ηςκ απμηνεπηζηχκ 

ζημζπείςκ. Οζ πνμηάζεζξ δεκ είπακ ειθακή υνζα, μζ θέλεζξ, μζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ 

μπμίεξ επακαθαιαάκμκηακ ηαη' ελαημθμφεδζδ, ανίζημκηακ ζηδκ πζμ απθή ιμνθή 

ημοξ, εκχ δ ζοκηαηηζηή δμιή ήηακ ακφπανηηδ. Ονιχιεκδ απυ ηδ εηδδθςιέκδ 
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ζοιπενζθμνά, μζ πανειαάζεζξ εζηίαζακ ζηδκ πενζβναθή εζηυκςκ ζημπεφμκηαξ ζηδ 

βναθή ιζηνήξ έηηαζδξ ηεζιέκμο απμηοπςιέκμο ζςζηά, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ 

υθεξ ηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ (Mesman, 2011; Zourou, 2010). Ζ δζαδζηαζία 

παναβςβήξ ηεζιέκμο ήηακ ιζα ελαζνεηζηά απαζηδηζηή, πνμκμαυνα ενβαζία, ζηδκ 

μπμία υιςξ δ ιαεήηνζα ακηαπμηνίεδηε πθήνςξ, εκχ μζ εζηυκεξ ζοκεζζέθενακ 

απμηεθεζιαηζηά ζηδ ζοβημιζδή εομίςκςκ δεδμιέκςκ.  

   Ζ ζφβπνμκδ άπμρδ πμο ηενδίγεζ δζανηχξ πχνμ ηαζ πνυκμ έηθναζδξ δζεοηνζκίγεζ 

υηζ μζ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ ζοιαάθθμοκ ζηδκ ελεθζηηζηή δζαδζηαζία ηδξ 

ακάβκςζδξ, εκχ υηακ δζαζηαονχκμκηαζ ιε ηδκ ηεπκμθμβία ηα απμηεθέζιαηα 

ιεβζζημπμζμφκηαζ (Fälth, 2013). Ζ ένεοκα απέδεζλε υηζ δ ιαεήηνζα ζδιείςζε 

άθιαηα πνμυδμο ζημοξ ημιείξ ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ιε επζδυζεζξ πμο 

ζηζαβναθμφκηαζ ηυζμ ζηα πμζμηζηά υζμ ηαζ ζηα πμζμηζηά δεδμιέκα. Οζ κέεξ 

ηεπκμθμβίεξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα μ οπμθμβζζηήξ, ζοκέααθθακ ζηδ ιαεδζζαηή 

δζαδζηαζία ηαζ ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ. Ζ ιαεήηνζα 

ειπθεηυηακ εοπάνζζηα ιε ηάεε ενβαζία, μζ εζηυκεξ ηαζ ηα πνχιαηα πνμζέθηοακ 

ημ εκδζαθένμκ ηδξ, εκχ ενβαγυηακ αημιζηά ζδιεζχκμκηαξ θάεδ ηα μπμία 

ηαθμφκηακ κα δζμνεχζεζ ακαηαθφπημκηαξ ηδ ζςζηή απάκηδζδ. Ζ δζαδζηαζία αοηή 

θεζημφνβδζε εοενβεηζηά ιε απμηέθεζια ηδκ εοημθυηενδ ηαζ πμθοαζζεδηδνζαηή 

ηαηάηηδζδ ηςκ πνμζθαιαακυιεκςκ πθδνμθμνζχκ. Δπζπθέμκ δ αιμζαή πμο 

δεπυηακ δνμφζε ηαηαθοηζηά ηαεχξ, φζηενα απυ ηάεε επζηοπδιέκδ ενβαζία 

ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζεί ηδκ εθανιμβή γςβναθζηήξ, δδιζμονβχκηαξ ηα δζηά ηδξ 

ζπέδζα βζα μνζζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια. 

   Ζ εθθδκζηή αζαθζμβναθία ηαζ ένεοκα μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα πνμζεββίγεζ ηαζ αλζμθμβεί ηα ηένδδ πμο επζηοβπάκμκηαζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ακαθένμκηαξ ιζα ζεζνά εεηζηχκ βζα ημ ιαεδηή 

παναηηδνζζηζηχκ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ δ ειπθμηή ζηδ δζαδζηαζία, δ ζοιιεημπή ιε 

εκενβδηζηή δζάεεζδ, δ άιεζδ ακαηνμθμδυηδζδ (Βμζκζάδμο, 2006, ζζ. 43-45). Ζ 

πνήζδ ρδθζαηχκ ιέζςκ οπμζηδνίγεζ απμηεθεζιαηζηά ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία 

πνμζθένμκηαξ πμζηζθία ιέζςκ ηαζ οθζηχκ. Σα θμβζζιζηά ακήημοκ ζε αοηή ηδκ 

ηαηδβμνία, ςζηυζμ δεκ απμηεθμφκ ηδ ιυκδ δζέλμδμ ημο εηπαζδεοηζημφ, μ μπμίμξ 

ιπμνεί κα ηαηαπζαζηεί ιε ανηεηέξ εθανιμβέξ ηαζ οθζηά δδιζμονβχκηαξ ελ' 

μθμηθήνμο απυ ηδκ ανπή έκα πνυβναιια πανέιααζδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

εθθεζιιαηζηχκ ζημζπείςκ ζηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ (Καζζςηάηδ-Φανμοδάηδ, 

2014). Σα βναθζηά, μ ήπμξ, δ ηίκδζδ, δ εοπνδζηία, δ εοεθζλία απμηεθμφκ 
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ακαπυζπαζηα ημιιάηζα ηδξ θίζηαξ ιε ηα πθεμκεηηήιαηα ιε εεαιαηζηά 

απμηεθέζιαηα ζηδκ ηαηακυδζδ βναιιάηςκ, θέλεςκ, πνμηάζεςκ, ζηδκ ακάβκςζδ 

ηεζιέκςκ, ζηδ ζφκεεζδ ζζημνζχκ ιε ειπθμοηζζιυ ημο θελζθμβίμο ηαζ εοημθυηενδ 

πνυζααζδ ζηδκ εηιάεδζδ βναιιαηζηχκ ηαζ ζοκηαηηζηχκ θαζκμιέκςκ (Ecalle, 

2008; Kazakou, 2011; Μζηνυπμοθμξ, 2006, ζ. 43; Osman, 2015; 

Πακαβζςηαηυπμοθμξ Υ., 2003, ζζ. 15-16,21,31-32). Πανυιμζα ιε ηα ακςηένς 

ζοβηνμηήεδηε ημ πνυβναιια πανέιααζδξ βζα ηδ ιαεήηνζα ιε ενβαζίεξ ηαζ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο ηαηαζηεοάζηδηακ απυ ηδ ζοββνάθμοζα. Γζα ηδκ εηπθήνςζδ 

ημο ζημπμφ έβζκε εηηεηαιέκδ πνήζδ ημο επελενβαζηή ηεζιέκμο ιε εζηυκεξ, 

ζπέδζα, πνχιαηα πμο ζηυπμ είπακ κα πνμάβμοκ έιιεζα ηδκ ελμζηείςζδ ιε ηζξ εκ 

θυβς δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ενεείζιαηα ηαζ άιεζα ιε ηδκ ηαηάηηδζδ ηςκ 

δελζμηήηςκ ζηζξ μπμίεξ είπε δμεεί δζδαηηζηή πνμηεναζυηδηα. Ζ ιαεήηνζα 

επςθεθήεδηε απυ ηδκ πανειααηζηή δζαδζηαζία αθθά ηαζ απυ ημκ εκαθθαηηζηυ 

ηνυπμ πνμζέββζζδξ ηδξ ιάεδζδξ επζηνέπμκηαξ ηδκ ηαοηυπνμκδ ζοιπενίθδρδ 

πμθθχκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ (Ecalle, 2008; Παπαδμπμφθμο, 2013). Μμθμκυηζ δ 

αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ ηαζ δ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία ιεηνμφκ θίβα πνυκζα 

πανμοζίαξ, ηα ακαδουιεκα ζημζπεία απμζημπμφκ ζηδκ αθθαβή ημο εηπαζδεοηζημφ 

ζηδκζημφ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ κα πνμζδμημφκ ηαθφηενδ ακηζιεηχπζζδ ηαεχξ 

είκαζ ζε εέζδ κα οπμζηδνίλμοκ πανειαάζεζξ ιε ηδκ αθθδθελάνηδζδ πμθθχκ 

ιεηααθδηχκ βζα ηδκ ζζπονμπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζηδκ ακάβκςζδ, ημ 

ζοθθααζζιυ ηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ζε έκα εονφηενμ πθαίζζμ 

(Berkeley, 2010). Αηυιδ ηαζ ιεθέηεξ πμο λεηίκδζακ δεζθά αλζμθμβχκηαξ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο οπμθμβζζηή ζηδκ πανειααηζηή δζαδζηαζία, μνιχιεκεξ 

απυ ηα εεηζηά δείβιαηα, ηυθιδζακ ηδκ ελέθζλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ 

ζοιπενζθαιαάκμκηαξ αθεκυξ ιεβαθφηενμ δείβια ιαεδηχκ ηαζ αθεηένμο 

δελζυηδηεξ πμο θεζημονβμφκ ζοκδοαζηζηά ζε πνμθμνζηυ ηαζ βναπηυ επίπεδμ 

(Ecalle, 2008; McMurray, 2014).  

   Δκζηενκζγυιεκδ ηα έςξ ηχνα ηαηαβεβναιιέκα δεδμιέκα ηςκ πανειαάζεςκ ζε 

έκα ημιέα ή πμθθμφξ ιε ηδ αμήεεζα ημο οπμθμβζζηή, μζ πνμζδμηχιεκεξ ενβαζίεξ 

ηζκήεδηακ ζε αοηυ ημ πθαίζζμ (Βμζκζάδμο, 2006, ζζ. 85-86; Μζηνυπμοθμξ, 2006, 

ζζ. 122-123). ηδκ πθεζμρδθία ημοξ θεζημονβμφζακ ζοκδοαζηζηά, δεδμιέκμο υηζ 

επζηνεπυηακ απυ ημ ιαεδζζαηυ επίπεδμ ηδξ ιαεήηνζαξ αθθά ηαζ ηζξ πεπμζεήζεζξ 

ηδξ ζοββνάθμοζαξ ακαθμνζηά ιε ηδ ζοθθεζημονβία πμθθχκ ιεηααθδηχκ ιε ζημπυ 

ιζα πμθοαζζεδηδνζαηή ιάεδζδ βζα ιεβζζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, υπςξ 
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αοηά δζαθαίκμκηαζ ζημοξ πίκαηεξ ηδξ άηοπδξ παζδαβςβζηήξ αλζμθυβδζδξ ηαζ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ζζημνζχκ εκ πνμηεζιέκς. Οζ δναζηδνζυηδηεξ αθμνμφζακ ηδ 

θςκμθμβζηή εκδιενυηδηα ηαζ μνεμβναθία απαζηχκηαξ απυ ηδ ιαεήηνζα κα 

ζπδιαηίζεζ θέλεζξ επζθέβμκηαξ ηα ζςζηά βνάιιαηα, ελαθακίγμκηαξ ηδκ ηυηηζκδ 

βναιιή πμο ειθακίγεηαζ ηάεε θμνά πμο δ θέλδ έπεζ μνεμβναθζηά θάεδ. Αημιζηή 

ενβαζία ηαζ άιεζδ ακαηνμθμδυηδζδ, απμηεθμφζακ ημ ζοκδεηζηυ ηνίημ ηδξ 

επζηοπίαξ (Ecalle, 2008). Σμ επυιεκμ ζηάδζμ απμηεθμφκηακ απυ ορδθυηενμο 

ααειμφ δοζημθίαξ δναζηδνζυηδηεξ ιε άιεζμ ζηυπμ ηδκ εκίζποζδ πνμθμνζημφ ηαζ 

βναπημφ θυβμο δίκμκηαξ έιθαζδ ζηδκ ακάβκςζδ, ηδκ έηθναζδ ηαζ ηδ 

ζοβηνυηδζδ ηεζιέκμο. Γζα ηδκ εηπθήνςζδ ημο ζημπμφ πνδζζιμπμζήεδηακ εζηυκεξ 

ηαζ ηείιεκα πνμζθζθή ζηδ ιαεήηνζα ηαζ άιεζα ζοκδεδειέκα ιε ηα αζχιαηα ηαζ 

ηζξ ειπεζνίεξ ηδξ. Σα μζηεία ενεείζιαηα θεζημονβμφζακ εκεαννοκηζηά επζθένμκηαξ 

ιεβαθφηενα ιαεδζζαηά μθέθδ, βκχιδ ζφιθςκδ ιε ηδκ άπμρδ ηςκ Μεκηγέθμο ηαζ 

ζοκ.(2009), ζπεηζηά ιε ηδκ εοεφκδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα απαζπμθμφκ ημοξ 

ιαεδηέξ ιε ΜΓ ζε ηείιεκα ιε κυδια, πμο πνμάβμοκ ηδκ ηαηακυδζδ, δζεβείνμοκ 

ηδ ζηέρδ ημοξ, επεηηείκμοκ ηζξ βκχζεζξ ημοξ ηαζ ζοκδοάγμοκ ηαζ άθθμοξ ημιείξ 

δελζμηήηςκ (Μεκηγέθμο, 2009). 

 

3. Γεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα    

   Οοδειία απυδεζλδ επεηεφπεδ ακαθμνζηά ιε ηδκ ελαηνίαςζδ ημο δεφηενμο 

δζενεοκδηζημφ ενςηήιαημξ, ημ μπμίμ ηαθμφκηακ κα ελεηάζεζ ακ μζ ροπμδοκαιζηέξ 

αθθδθεπζδναζηζηέξ ζπέζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ιε ηζξ εζδζηέξ δζδαηηζηέξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ επδνεάγμοκ ημ Δαδμιαδζαίμ Χνμθυβζμ 

Πνυβναιια ιαεδιάηςκ ζηδ βεκζηή ηάλδ ηαζ ζημ ηιήια έκηαλδξ ημο βεκζημφ 

δδιμηζημφ ζπμθείμο. Απμδεζηηζηά ζημζπεία ηδξ ακςηένς άπμρδξ απμηεθμφκ ηα 

πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά δεδμιέκα, αθθά ηαζ δ αζαθζμβναθζηή ηεηιδνίςζδ. 

 

3.1 Σαπηνπνίεζε κε βάζε ηα Πνηνηηθά Γεδνκέλα 

   Καε' υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ πναηηζηήξ άζηδζδξ, απυ ηδκ ανπζηή ςξ ηδκ ηεθζηή 

αλζμθυβδζδ, ηα επίπεδα αοημπαναηήνδζδξ οπέδεζλακ ημ ζοζπεηζζιυ ηςκ 

ροπμδοκαιζηχκ αθθδθεπζδναζηζηχκ ζπέζεςκ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ ημκ 

άιεζμ επδνεαζιυ ηςκ βθςζζζηχκ επζδυζεςκ ηαζ ηςκ δζδαηηζηχκ ενβαζζχκ ημο 

ΑΓΔΠΔΑΔ. Μμθμκυηζ δ απμηίιδζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αοημπαναηήνδζδξ 
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ηαηέβναρε δζαηοιάκζεζξ ζε ζοιπενζθμνέξ, ζδέεξ, δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ, ημ 

πνυζδιμ ηδξ ιεηααθδηήξ απμδείπεδηε εεηζηυ ιε ηδ ιαεήηνζα κα αβαίκεζ θακενά 

ςθεθδιέκδ ζημοξ ημιείξ ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ αθθά ηαζ ηδξ ζοιπενζθμνάξ 

ηαεχξ ιε ηάεε ηδξ επζηοπία ηαζ πνμζπάεεζα, ακηθμφζε ζηακμπμίδζδ ηδκ μπμία 

επέηηεζκε ηαζ ζηδ βεκζηή ηάλδ. 

   Ακηζπανααάθθμκηαξ ηα εομίςκα δεδμιέκα πμο πνμέηορακ απυ ηδ δζδαηηζηή 

ενβαζία ηδξ ζοββνάθμοζαξ ιε ηδ πνήζδ ημο παζδαβςβζημφ οθζημφ, ιε ηδ 

ζοιπενίθδρδ ηαζ ημο οπμθμβζζηή, μ δείηηδξ εηενμπαναηήνδζδξ ηζκήεδηε ζε 

εκηεθχξ δζαθμνεηζημφξ δνυιμοξ, ηαεζζηχκηαξ αδφκαηδ ηδκ ακάπηολδ 

ροπμδοκαιζηχκ αθθδθεπζδναζηζηχκ ζπέζεςκ, βζα ηζξ μπμίεξ οπεφεοκεξ ήηακ μζ 

ιδδεκζηέξ πανειαάζεζξ ηαζ δζδαηηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ. 

Οζ ιεηααμθέξ ζηα δεδμιέκα ημο δείηηδ ήηακ πενζμνζζιέκδξ ειαέθεζαξ ηαζ ζηα δφμ 

ηιήιαηα, ιε ζδιακηζηυηενα ηα υζα ακέηορακ ζηδ βεκζηή ηάλδ. Ζ δαζηάθα ημο εκ 

θυβς ηιήιαημξ ήηακ πάκημηε πνυεοιδ κα πνμζθένεζ ηάεε αμήεεζα ζηδ ιαεήηνζα. 

Γκχζηδξ ηςκ δοζημθζχκ ηδξ είπε εέζεζ ζηυπμοξ ημοξ μπμίμοξ  δζαηδνμφζε ζηδ 

ικήιδ ηαζ πνμζπαεμφζε, πνμζημθθδιέκδ ζημ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ 

εηπαίδεοζδξ, κα οπμζηδνίλεζ δζαηδνχκηαξ απμζηάζεζξ απυ ηάεε ηζ ηαζκμφνζμ ηαζ 

εκαθθαηηζηυ. Οζ δζδαηηζημί ζηυπμζ ηδξ ζοββνάθμοζαξ, υπςξ πνμέηορακ απυ ηδκ 

παναηήνδζδ ηαζ ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζδ ζοιθςκμφζακ ιε ημοξ ζηυπμοξ πμο είπε 

εέζεζ δ δαζηάθα ςξ πνμαπαζημφιεκα βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ βθςζζζηχκ ηαζ 

ιαεδιαηζηχκ δελζμηήηςκ. Σμ ζδιείμ δζαθμνάξ έβηεζηαζ ζημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ 

ηαζ εθανιμβήξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζημ δνυιμ πνμξ ηδκ επίηεολδ. 

   Ο οπμθμβζζηήξ δε πνδζζιμπμζήεδηε ζηδ βεκζηή ηάλδ ηαεχξ ιζα ηέημζα 

δζαδζηαζία, ζφιθςκα ιε ηα θεβυιεκα ηδξ δαζηάθαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ζοκέκηεολδξ, ήηακ ακέθζηηδ. Ο δζδαηηζηυξ πνυκμξ ήηακ πενζμνζζιέκμξ, δεδμιέκδξ 

ηδξ φπανλδξ ηαζ άθθςκ ιαεδηχκ ιε δοζημθίεξ ή ιδ, ηαζ δ ηήνδζδ ημο ακαθοηζημφ 

πνμβνάιιαημξ ακαβηαία. Μμθμκυηζ δζαπίζηςζε ηδκ ελέθζλδ ηδξ ιαεήηνζαξ απυ 

ηδκ εθανιμβή εκυξ δζαθμνμπμζδιέκμο πνμβνάιιαημξ πανέιααζδξ, επέιεκε υηζ δ 

ειπθμηή ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ δ εθανιμβή ιζαξ ηέημζαξ δζαδζηαζίαξ 

απμγδηά, βζα ηδκ ίδζα, ιζα εη αάενςκ ιεηααμθή ζηζξ ενβαζίεξ πμο δζέπμοκ ηδ 

θεζημονβία ημο ζπμθείμο. Ζ ιυκδ οπμζηήνζλδ πμο ιπμνμφζε κα πνμζθένεζ ζηδ 

ιαεήηνζα πνμενπυηακ απυ ημ αζαθίμ «Δπμπηζηυ ηαζ δζδαηηζηυ οθζηυ ζπμθείςκ ηαζ 

εζδζηχκ ηάλεςκ. Μπμνχ κα δζααάγς ηαζ κα βνάθς. Σεφπμξ 3, 1991 Αεήκα», ιε 

ηδκ πανμπή δναζηδνζμηήηςκ δ οθμπμίδζδ ηςκ μπμίςκ δζαζθαθζγυηακ ιέζα απυ ηδ 
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πνήζδ ημο παναδμζζαημφ ηνυπμο βναθήξ. Ζ ιμκαδζηή ηνμπμπμζδιέκδ πανέιααζδ 

έθααε πχνα ζηζξ 18 Φεανμοανίμο αθέπμκηαξ ηδ ιαεήηνζα κα δοζημθεφεηαζ 

ειθακχξ ζηδκ ηαηακυδζδ ιζαξ πνάλδξ αθαίνεζδξ ηαηαθεφβμκηαξ ζηδ πνήζδ ηςκ 

ηεηναδίςκ πμο είπε ιπνμζηά ηδξ πνμηνέπμκηάξ ηδ κα πάνεζ ηαζ κα αθαζνέζεζ 

ηεηνάδζα ιε ζηυπμ κα ηαηαθήλεζ ζημ ακαιεκυιεκμ απμηέθεζια. Ο ηνυπμξ αοηυξ 

απμδείπεδηε ελαζνεηζηά αμδεδηζηυξ ιε ηδ ιαεήηνζα κα εοενβεηείηαζ απυ ηα απηά 

απμηεθέζιαηα ηδξ ηίκδζδξ αοηήξ. Χζηυζμ αοηυ ημ πανειααηζηυ αήια ήηακ 

ιειμκςιέκμ ιε ηζξ οπυθμζπεξ ενβαζίεξ κα παναιέκμοκ αιεηάαθδηεξ.  

   Πεπμίεδζδ ηδξ δαζηάθαξ ηδξ βεκζηήξ ηάλδξ απμηεθεί δ πίζηδ επζηοπμφξ 

εθανιμβήξ εκυξ ηέημζμο πνμβνάιιαημξ ζημ ΣΔ, ημ μπμίμ πθδνμί ηζξ 

πνμτπμεέζεζξ, δεδμιέκμο ημο πενζμνζζιέκμο ανζειμφ ιαεδηχκ ηαζ ηδξ άνηζαξ 

ηαηάνηζζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ. Μμθαηαφηα αοηή δ εεςνία δεκ ανήηε ακηίηνζζια 

ζηδ δαζηάθα ημο ηιήιαημξ ηδξ μπμίαξ δ ενβαζία οπμβναιιζγυηακ απυ απμοζία 

αηυιδ ηαζ ηδξ οπμηοπχδμοξ μνβάκςζδξ, ζοιπενζθμνά πμο εηδδθχεδηε ειθακχξ 

ζηζξ 04/12/2014 ιε ηδ θνάζδ "Βνήηα ηζ εα ηάκμοιε αφνζμ!". Ζ παεδηζηή  

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία δεκ ηνμπμπμζήεδηε ζημ εθάπζζημ ζηδ δζάνηεζα ηςκ έλζ 

ιδκχκ. Σμ ιμηίαμ ιε ηδ θφζδ αζηήζεςκ ζε θςημηοπίεξ, πμθθέξ θμνέξ 

δοζακάβκςζηςκ, απμηεθμφζε ηαεδιενζκή νμοηίκα, ζοκδοαζηζηά ιε ηδ 

ζοιπενζθμνά πμο εζζέπναηηακ μζ ιαεδηέξ απυ ηδ δαζηάθα, δ μπμία δεκ έδζκε 

μοζζαζηζηέξ επελδβδιαηζηέξ μδδβίεξ, πανά απακημφζε δζανηχξ "Πςξ έπμοιε πεζ 

υηζ ημ ηάκμοιε;", "Σμ έπμοιε πεζ ηυζεξ θμνέξ", "Θα ημ ηαηαθάαεζξ ζημ επυιεκμ 

πανάδεζβια", "Βανέεδηα κα ζμο δείπκς ημκ ηνυπμ". Γεκ ήηακ θίβεξ μζ θμνέξ πμο 

μζ ιαεδηέξ ηδκ παναηζκμφζακ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ημκ πίκαηα βζα ηδκ επίθοζδ 

ηςκ αζηήζεςκ ιε ηδκ ίδζα κα ανκείηαζ ηαη' ελαημθμφεδζδ. Μμθμκυηζ ήηακ 

πανμφζα ζηδ δζάνηεζα ηδξ δζδαηηζηήξ ενβαζίαξ ηδξ ζοββνάθμοζαξ, ενπυιεκδ 

ακηζιέηςπδ ιε ηα εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα απυ ηδ πνήζδ ημο οπμθμβζζηή ηαζ 

ηςκ άθθςκ δναζηδνζμηήηςκ, ανκμφκηακ κα ιεηαηζκδεεί απυ ηδ εέζδ ηδξ. 

Πεπμίεδζή ηδξ ήηακ δ απαζηδηζηή ηαζ ελαζνεηζηά πνμκμαυνα δζαδζηαζία ηαεχξ 

ηαζ δ δοζημθία εθανιμβήξ ηδξ ζε υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ. Ζ αδζάθθαηηδ ζηάζδ ηδξ 

εκζζπφεδηε αηυιδ πενζζζυηενμ υηακ ζηζξ  28/01/2015 ακαηάθορε ηζξ δοζημθίεξ 

ηςκ ιαεδηχκ ζε ζεζνά βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ ηθίζδ 

νδιάηςκ, απμπμζμφιεκδ ηζξ εοεφκεξ ηδξ θέβμκηαξ "Δβχ πνέπεζ κα ηα ηάκς υθα! 

Γεκ ηαηαθαααίκς πςξ δεκ ηα ηάκμοκ επακάθδρδ", ιεηαεέημκηαξ ηζξ εοεφκεξ 

ζημοξ εηάζημηε δαζηάθμοξ ηδξ βεκζηήξ ηάλδξ. Χζηυζμ έπεζηα απυ αοηή ηδκ 
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ακαηάθορδ ηαζ βζα ημ οπυθμζπμ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ δεκ πανεκέαδ ζε ηακέκα 

βθςζζζηυ ημιέα πθδκ εθαπίζηςκ ελαζνέζεςκ.  

   Σα δεδμιέκα ημο δείηηδ ηδξ εηενμπαναηήνδζδξ επεηηάεδηακ ηαζ ζηδκ άηοπδ 

παζδαβςβζηή αλζμθυβδζδ ιε ηα εονήιαηα κα ζηζαβναθμφκ ηδκ οπάνπμοζα 

ηαηάζηαζδ οπμδεζηκφμκηαξ ηδκ ακοπανλία ελαηνίαςζδξ φπανλδξ ροπμδοκαιζηχκ 

αθθδθεπζδναζηζηχκ ζπέζεςκ ζηζξ δζδαηηζηέξ ενβαζίεξ. οβηνίκμκηαξ ημοξ πίκαηεξ 

ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ απμηθίζεςκ ηδξ ανπζηήξ ιε αοηά ηδξ εκδζάιεζδξ 

αλζμθυβδζδξ (όπσο απνηππώλεηαη κε ηελ θίηξηλε γξακκή ζηνπο πίλαθεο), 

δζαπζζηχεδηε δ ζηαεενή επίδμζδ ηδξ ιαεήηνζαξ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζμπέξ, 

ιμθμκυηζ δζαθαίκμκηακ ηαζ αήιαηα πνμυδμο. ημκ πίκαηα ημο ΠΑΠΔΑ ημ 

εκδζαθένμκ επζηεκηνχεδηε ζηδκ πενζμπή δζδαηηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ, ηςκ 

ααζζηχκ αηαδδιασηχκ δελζμηήηςκ, ζηδκ μπμία ζδιεζχεδηε πνυμδμξ ηαζ ζημοξ 

ηέζζενεζξ άλμκεξ (Βθ. Πανάνηδια Σρήκα 1). Καζ μ πίκαηαξ ηςκ ΓΜΓ πανμοζίαζε 

ακάιεζηηα δεδμιέκα. Οζ πενζμπέξ ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ ηςκ 

ιαεδιαηζηχκ, απμηφπςζακ αλζυθμβεξ δζαθμνέξ. ηδκ πνχηδ πενζμπή ζδιακηζηή 

απμηοπχεδηε δ πνυμδμξ ζημοξ άλμκεξ ηδξ ακάβκςζδξ, ηδξ ηαηακυδζδξ ηαζ ηδξ 

βναθήξ, ελαζνμφιεκδξ ηδξ παναβςβήξ θυβμο πμο πανέιεζκε επηά ελάιδκα 

παιδθυηενα. ηδ δεφηενδ πενζμπή ζηακμπμζδηζηέξ επζδυζεζξ ηαηαβνάθδηακ ηαζ 

ζημοξ δφμ άλμκεξ ζημοξ μπμίμοξ ημ ιαεδζζαηυ ηδξ επίπεδμ οπμθεζπυηακ ηέζζενα 

ηαζ ηνία ελάιδκα ακηίζημζπα εκ ακηζεέζεζ ηςκ πέκηε ελάιδκςκ ηδξ ανπζηήξ 

αλζμθυβδζδξ (Βθ. Πανάνηδια Σρήκα 2). Σέθμξ ηαζ ζημκ πίκαηα ηςκ ΔΜΓ ηα 

δεδμιέκα πμζηίθμοκ. Κάκμκηαξ ιζα ζοζπέηζζδ ηςκ εονδιάηςκ ηδξ ανπζηήξ 

αλζμθυβδζδξ, μζ πενζμπέξ ηδξ ακαβκςζηζηήξ, ηςκ ακηζθδπηζηχκ ηαζ ικδιμκζηχκ 

θεζημονβζχκ,  ηαζ ηςκ ιαεδζζαηχκ δοζημθζχκ ζηα ιαεδιαηζηά, πμο απμδείηκοακ 

ορίζηδξ ζδιαζίαξ απμηθίζεζξ ελαιήκςκ, ζοκέπζγακ κα απμηεθμφκ πυθμ έθλδξ βζα 

ζημπεοιέκδ πανέιααζδ. ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ πενζμπχκ μζ επζδυζεζξ ηδξ 

ιαεήηνζαξ πανέιεζκακ ζηαεενέξ, πςνίξ αεθηίςζδ, βεβμκυξ πμο οπμδήθςκε έκα 

επίπεδμ ηαηά πμθφ ηαηχηενμ απυ αοηυ ηςκ ζοκμιδθίηςκ ηδξ. Γεκ ίζποε ημ ίδζμ 

βζα ηδ βναθή ηαζ ηα ιαεδιαηζηά, πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ οπήνλε ηαηαβεβναιιέκδ 

πνυμδμξ (Βθ. Πανάνηδια Σρήκα 3).  

   Σα δεδμιέκα ηςκ ανπζηχκ ηαζ εκδζάιεζςκ αλζμθμβήζεςκ οπέδεζλακ πνυμδμ 

ζημκ ημιέα ηςκ ιαεδιαηζηχκ βζα ηδκ μπμία εοεοκυηακ δ παναηεηαιέκδ 

εκαζπυθδζδ ηαζ ηςκ δφμ δαζηάθςκ. Οζ δελζυηδηεξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ δ 

ακαβκςζηζηή ζηακυηδηα πανμοζίαζακ πενζμνζζιέκδξ έηηαζδξ εεηζηά 
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απμηεθέζιαηα βεβμκυξ πμο μθεζθυηακ ζηδκ παναιέθδζή ημοξ ςξ επί ημ πθείζημκ 

ζημ ΣΔ ηαζ θζβυηενμ ζηδ βεκζηή ηάλδ. Οζ πανειαάζεζξ πμο οθμπμζήεδηακ ημ 

δζάζηδια ηςκ επηά εαδμιάδςκ ήηακ πενζμνζζιέκεξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ έπμοκ 

ιεβάθμ ακηίηηοπμ ζηζξ επζδυζεζξ ηδξ ιαεήηνζαξ. Οζ πενζμνζζιμί πμο εέημκηακ απυ 

ηδ δαζηάθα ημο ΣΔ ήηακ ανηεημί ιε απμηέθεζια αοηυ κα έπεζ άιεζμ ακηίηηοπμ 

ηαζ ζηζξ επζδυζεζξ ηδξ ιαεήηνζαξ ηαεχξ ηαζ ημκ επδνεαζιυ ηςκ ροπμδοκαιζηχκ 

αθθδθεπζδναζηζηχκ ζπέζεςκ. Χζηυζμ, ημ πνυβναιια δεκ ιεηααθήεδηε αθθά 

αημθμοεήεδηε ιε ηδ δμιή ηαζ ηδ ζεζνά ιε ηδκ μπμία δδιζμονβήεδηε, δεδμιέκμο 

υηζ δ ιαεήηνζα ηάεε θμνά πμο ειπθεηυηακ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ είηε ιε ημκ 

οπμθμβζζηή είηε ιε άθθα ιέζα ηαζ οθζηά ελέθναγε εεηζηή ζοιπενζθμνά. Οζ 

επυιεκεξ εαδμιάδεξ ιέπνζ ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ ιε ηζξ μνβακςιέκεξ δζδαηηζηέξ 

πανειαάζεζξ ηαζ ηδκ ειπθμηή ημο οπμθμβζζηή επέααθακ ηδκ αθθαβή ημο 

ζηδκζημφ, θακενχκμκηαξ ηζξ αδοκαιίεξ ηαζ ηζξ εθθείρεζξ πμο ηονζανπμφζακ ηαζ 

ζηζξ δφμ αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ.  

   οιπεναζιαηζηά, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ζοκμθζηέξ ηαηαβναθέξ ηςκ πμζμηζηχκ 

δεδμιέκςκ εφθμβα ακηζθαιαάκεηαζ ηακείξ ηδκ απμοζία πνήζδξ ημο οπμθμβζζηή 

ηαζ ζηζξ δφμ ηάλεζξ, απμοζία πμο επεηηείκεηαζ ηαζ ζηδκ ακοπανλία 

ροπμδοκαιζηχκ αθθδθεπζδναζηζηχκ ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ ιε ηζξ 

δζδαηηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ ηαη' επέηηαζδ 

επδνεαζιμφ  ημο εαδμιαδζαίμο ςνμθυβζμο πνμβνάιιαημξ ηαζ ζηζξ δφμ ηάλεζξ 

ακελαζνέηςξ.  

 

3.2 Σαπηνπνίεζε κε βάζε ηα Πνζνηηθά Γεδνκέλα 

   Πανυιμζα ιε ηα πνμακαθενεέκηα ηαζ ηα πμζμηζηά δεδμιέκα δεκ έθααακ ηδκ 

απάκηδζδ πμο επζδίςηακ. Ο θεζημονβζηυξ ημοξ νυθμξ ήηακ ζδζαζηένςξ εκζζποηζηυξ 

ζηα ιδ ιεηνήζζια δεδμιέκα, ακαθμνζηά ιε ηδκ πνχηδ ηαζ ηδκ ηνίηδ οπυεεζδ,  

απμηεθχκηαξ έκακ επζπθέμκ αδζάζεζζημ πανάβμκηα απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ 

πνήζδξ ηςκ άνηζα μνβακςιέκςκ ηαζ δμιδιέκςκ δζδαηηζηχκ δζαθμνμπμζήζεςκ. 

Καζ μζ πέκηε ζζημνίεξ οπέδεζλακ ηδκ πθήνδ απάκηδζδ ηςκ δφμ ενεοκδηζηχκ 

οπμεέζεςκ ιε ηδκ φπανλδ ζζπονμφ δεζιμφ ιεηαλφ ηςκ ροπμδοκαιζηχκ 

αθθδθεπζδναζηζηχκ ζπέζεςκ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ιε ηζξ αεθηζςιέκεξ 

βθςζζζηέξ επζδυζεζξ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ΑΓΔΠΔΑΔ. Γεκ ίζποζε 

ημ ίδζμ βζα ηδκ εκ θυβς δζενεοκδηζηή οπυεεζδ, δεδμιέκδξ ηδξ απμοζίαξ 

πανειαάζεςκ ιε ηδ αμήεεζα ημο οπμθμβζζηή ζηδ βεκζηή ηάλδ ηαζ ημ ΣΔ γπυ ηδκ 
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πθεονά ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Οζ δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ υζμ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ 

ζζημνίεξ οθμπμζήεδηακ ζηα πθαίζζα ηδξ πναηηζηήξ άζηδζδξ ηαζ μοδέπμηε 

επεηηάεδηακ ζηζξ δφμ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο, χζηε κα πνμζθένμοκ 

ιεηνήζζια δεδμιέκα πμο εα ιπμνμφζακ κα ζοιπενζθδθεμφκ ζηδκ ένεοκα.  

 

3.3 Σαπηνπνίεζε κε βάζε ηε Βηβιηνγξαθηθή Σεθκεξίσζε  

   Ακηζπαναεέημκηαξ ηδ θεζημονβία ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ ιε αοηή ηςκ 

οπμθμβζζηχκ, μζ ζφβπνμκεξ ένεοκεξ ηθίκμοκ πνμξ ημ ιένμξ ηςκ δεφηενςκ 

δεδμιέκμο υηζ ηαηαηθφγμκηαζ απυ πνμβνάιιαηα πμο πθδνμφκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ 

βζα απμηεθεζιαηζηή ηαζ μοζζαζηζηή ιάεδζδ ειπενζέπμκηαξ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ 

πμο απανηίγεηαζ απυ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ πνμθμνζηυ ηαζ 

βναπηυ θυβμ ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ εονφηενδ ελέθζλδ ηςκ βθςζζζηχκ 

δελζμηήηςκ. Μμθαηαφηα, ζημκ εηπαζδεοηζηυ πνμζθένμκηαζ ακανίειδηεξ 

εηπαζδεοηζηέξ δζέλμδμζ ηαεχξ δφκαηαζ κα ιδκ αημθμοεήζεζ ηα ηαθμφπζα πμο ημο 

πνμζθένμοκ ηα θμβζζιζηά δνάηημκηαξ ηδκ εοηαζνία κα ενβαζηεί αημιζηά ή 

μιαδζηά ιε ημ δάζηαθμ ημο ΣΔ ηαζ ημφιπαθζκ ζπεδζάγμκηαξ ηζξ πανμοζζάζεζξ ημο 

ιαεήιαημξ πμο έπεζ πνμβναιιαηίζεζ ιε ηνυπμ εκαθθαηηζηυ ή δδιζμονβχκηαξ ημ 

δζηυ ημο αμδεδηζηυ οπμζηδνζηηζηυ οθζηυ (Ecalle, 2008; Κυιδξ, 2004, ζ. 253; 

Osman, 2015; Ράθθδ, 2009). ε αοηυ ημ πθαίζζμ ηζκήεδηακ ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ 

πμο ζπεδζάζηδηακ απυ ηδ ζοββνάθμοζα. Δνβαζίεξ ελμζηείςζδξ ιε ημ ζοθθααζζιυ 

ηαζ ηδκ μνεμβναθία έδζκακ ηδ εέζδ ημοξ ζε δναζηδνζυηδηεξ εκίζποζδξ ηδξ 

ακαβκςζηζηήξ ζηακυηδηαξ, ηδξ πνμθμνζηήξ ηαζ βναπηήξ έηθναζδξ εζηζάγμκηαξ 

ζηδ ζοκηαηηζηή ηαζ βναιιαηζηή δμιή. Καζ μζ δφμ δαζηάθεξ εκήιενεξ βζα ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ, δζαηδνμφζακ παεδηζηή ζηάζδ. Μζα 

ηέημζα ηαηάζηαζδ οζμεεηείηαζ ηαηά ηυνμκ ζηα πενζζζυηενα ζπμθεία ιε ημοξ 

ενεοκδηέξ κα επζζδιαίκμοκ ηαεανά ηζξ δοζημθίεξ πμο ακαηφπημοκ απυ ηζξ 

οθζζηάιεκεξ ζοιπενζθμνέξ.  

   Ζ μνεμβναθία, δ θςκμθμβία ηαζ δ ακαβκςζηζηή ζηακυηδηα ζπεηίγμκηαζ άιεζα 

ιε ημ ζοθθααζζιυ ηαζ ηα επίπεδα ηαηάηηδζδξ ηδξ εκ θυβς δελζυηδηαξ, αζηχκηαξ 

πανάθθδθα επίδναζδ ζε πθεζμρδθία δελζμηήηςκ ημο βναπημφ θυβμο, ημιείξ μζ 

μπμίμζ απμθεφβμκηαζ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ημο 

ζπμθείμο (Sayeski, 2011; Zourou, 2010). ε αοηυ ημ ηθίια ηζκήεδηε ηαζ δ 

δαζηάθα ημο ΣΔ, δ μπμία ιζιμφιεκδ ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ 

ζηδκ βεκζηή ηάλδ, δεκ ιεηαηζκήεδηε απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή ηδξ πμνεία ιε ηδ 
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πνήζδ θςημηοπζχκ, ιμθμκυηζ ενεοκδηέξ απυ ημ πεδίμ εζδζηήξ αβςβήξ ηαζ 

εηπαίδεοζδξ οπμζηδνίγμοκ υηζ δ εηπαίδεοζδ ζηζξ θςκμθμβζηέξ δελζυηδηεξ ιε ηδ 

αμήεεζα ημο οπμθμβζζηή είκαζ ημ ίδζμ απμηεθεζιαηζηή ιε αοηή ημο παναδμζζαημφ 

ηνυπμο. Δπζπνυζεεηα επζζδιαίκμοκ υηζ εκδεπυιεκμξ ζοκδοαζιυξ ηαζ ηςκ δφμ 

είκαζ ζε εέζδ κα εηιδδεκίζεζ ηζξ εθθείρεζξ ιεβζζημπμζχκηαξ ηδκ ηαηάηηδζδ ηαζ 

δζαηήνδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ (Kazakou, 2011). Καζ μζ δφμ ηάλεζξ, ιε ημ 

πνμαάδζζια κα δίκεηαζ ζημ ΣΔ, ιπμνμφκ κα ακηαπελέθεμοκ ζε ιζα εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία πμο επζπεζνεί κα ειπθέλεζ ηδκ ηεπκμθμβία πνμζδμηχκηαξ ηδκ ελέθζλδ 

ηδξ πανειααηζηήξ δζαδζηαζίαξ ιε ηδ ζοιιεημπή πμθθχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ 

δελζμηήηςκ. Ζ πμθοαζζεδηδνζαηή ιάεδζδ, πμο πνμζθένεηαζ ιέζα απυ ηδκ 

οζμεέηδζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δζαδζηαζίαξ, δεκ ανηείηαζ ζηδ πνήζδ εκυξ ηαζ ιυκμ 

ενεείζιαημξ, αθθά επζδζχηεζ ηδ πνήζδ πμθθχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ μπηζηχκ, 

αημοζηζηχκ ηαζ ηζκαζζεδηζηχκ ενεεζζιάηςκ ιέζα απυ θμβζζιζηά ηαζ εθανιμβέξ 

πμο ζημπεφμοκ ζηδκ εκίζποζδ δελζμηήηςκ δ οπμζηήνζλδ ηςκ μπμίςκ είκαζ 

ηεθαθαζχδμοξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ δοζημθζχκ ηςκ ιαεδηχκ ιε 

δοζθελία (Μζηνυπμοθμξ, 2006, ζζ. 175-178; Osman, 2015).  

   Μμθμκυηζ υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ ένεοκεξ επζπεζνμφκ κα εβηαεζδνφζμοκ ηδ 

ιεηαηίκδζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζηδκ πζμ ελεθζβιέκδ ηδξ ιμνθή 

ζφιθςκα ιε ηζξ επζηαβέξ ηδξ επμπήξ ηαζ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ επζηεοβιάηςκ πμο 

παναιέκμοκ ζε αδνάκεζα, ηα ζπμθεία πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ δζαηδνμφκ ημ 

παναδμζζαηυ ζφζηδια εηπαίδεοζδξ. Γεζθά-δεζθά ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ 

ιειμκςιέκεξ ένεοκεξ ζε εθθδκζηά δδιμηζηά ζπμθεία ηδξ επζηνάηεζαξ δίκμκηαξ 

μθμέκα αζζζυδμλα ιδκφιαηα, πνμζπαεχκηαξ κα ηαναημοκήζμοκ ημοξ 

ζοκαδέθθμοξ ημοξ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια είκαζ αοηυ ιζαξ μιάδαξ 

ενεοκδηχκ ιεθεηχκηαξ ηδκ πενίπηςζδ εκυξ ιαεδηή ηδξ έηηδξ δδιμηζημφ ηαζ 

οθμπμζχκηαξ έκα πανειααηζηυ οπμζηδνζηηζηυ πνυβναιια ααζζζιέκμ ζηζξ κέεξ 

ηεπκμθμβίεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ δοζημθζχκ ζε ακάβκςζδ ηαζ βναθή. Σα 

απμηεθέζιαηα εεαιαηζηά ηαηαβνάθμκηαξ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ, ηδ αεθηίςζδ ημο ιαεδηή ζηζξ δελζυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ είπε δμεεί 

πνμηεναζυηδηα, αθθά ηαζ ημ ζδιακηζηυηενμ υθςκ, ηζξ δζανηχξ αολακυιεκεξ 

επζδυζεζξ ιε ημ πέναξ ηδξ πανειααηζηήξ δζαδζηαζίαξ (Θεμπανίδμο Μ. Σ., 2007, 

ζζ. 535-537). ημ ηαηχθθζ ηέημζςκ απμηεθεζιάηςκ ακαδφμκηαζ μθμέκα ηαζ 

πενζζζυηενεξ ένεοκεξ, πμο δζεκενβμφκηαζ ζε εθθδκζηέξ ηαζ ζηαθζηέξ ζπμθζηέξ 

δμιέξ πνςημαάειζαξ ηαζ υπζ ιυκμ εηπαίδεοζδξ, ηα πνχηα ζημζπεία ηςκ μπμίςκ 
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είκαζ εκεαννοκηζηά, ςζηυζμ ηα απμηεθέζιαηα δεκ είκαζ αηυιδ ιεηνήζζια, ιε ηδ 

δζαδζηαζία κα ανίζηεηαζ ζε ελέθζλδ ηαζ ηδκ ένεοκα κα απμγδηά επζπθέμκ 

δζενεφκδζδ ηαζ πνυκμ βζα ηδκ απμηφπςζδ μνεχκ ηαζ ειπενζζηαηςιέκςκ 

δεδμιέκςκ (Γνμζζκμφ, 2015; Farinella, 2015; πακηζδάηδξ, 2008). Ζ πθεζμρδθία 

εθθδκζηχκ ηαζ ζηαθζηχκ ζπμθείςκ δεκ οπμζηδνίγμκηαζ απυ ηεπκμθμβζηά ιέζα, 

υπςξ μζ δζαδναζηζημί πίκαηεξ ή ηαιπθέηεξ. Μζα ηέημζα ζοκεήηδ ηαεζζηά δφζημθδ 

ηδκ εηπαίδεοζδ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ, δ μπμία είκαζ ζηδ δζαηνζηζηή εοπένεζα ημο 

εηπαζδεοηζημφ ακ εα ηδκ εθανιυζεζ ή υπζ ηαεχξ απαζηείηαζ επζπθέμκ ενβαζία. Ζ 

δαζηάθα ηδξ βεκζηήξ ηάλδξ αδοκαημφζε κα ηδ εθανιυζεζ, εκχ δ δαζηάθα ημο ΣΔ, 

δ μπμία εα ιπμνμφζε πενζμδζηά, ανκμφκηακ, αηυιδ ηαζ υηακ απμηεθμφζε εέθδζδ 

ηδξ ίδζαξ ηδξ ιαεήηνζαξ. Αηυιδ ηαζ υηακ ηδκ έαθεπε κα ενβάγεηαζ ιε εκεμοζζαζιυ 

παναζφνμκηαξ ηαζ ημοξ άθθμοξ δφμ ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ, ή γδημφζε κα βνάρεζ 

ζημκ πίκαηα ηζξ ενβαζίεξ ηαζ υπζ ζηδκ θςημηοπία, πανέιεκε παεδηζηή ανκμφιεκδ 

κα οπμηφρεζ ζηδ εέθδζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ κα πνμζανιυζεζ ηδκ εηπαζδεοηζηή ηδξ 

ενβαζία ζηζξ ακάβηεξ ημοξ, οπδνεηχκηαξ ημ ζημπυ ενβαζίαξ ηδξ, πμο δεκ είκαζ 

άθθμξ απυ ηδκ πανμπή ηάεε είδμοξ αμήεεζαξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηςκ βθςζζζηχκ 

δελζμηήηςκ ηδξ ιαεήηνζαξ ηαζ ηςκ ζοιιαεδηχκ ηδξ.  

   Γεδμιέκςκ υθςκ ηςκ ακςηένς ζοκεδηχκ δ απυδεζλδ ημο δεφηενμο ενεοκδηζημφ 

ενςηήιαημξ παναιέκεζ ιοζηήνζμ, πμο πνεζάγεηαζ πεναζηένς δζενεφκδζδ. 

 

4. Σξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα 

   Ζ απάκηδζδ ημο ηνίημο ενςηήιαημξ είκαζ πθήνδξ, ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ 

ζοκδοαζηζηά ιε ηδκ εθανιμβή ημο ΑΓΔΠΔΑΔ κα επζθένμοκ ηα ιέβζζηα, 

οπμζηδνίγμκηαξ απμηεθεζιαηζηά ηδ αεθηίςζδ ηςκ ροπμδοκαιζηχκ 

αθθδθεπζδναζηζηχκ ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηζξ βθςζζζηέξ πανειαάζεζξ 

ζημ βεκζηυ δδιμηζηυ ζπμθείμ.  

   

4.1 Σαπηνπνίεζε κε βάζε ηα Πνηνηηθά Γεδνκέλα 

   Ζ αοημπαναηήνδζδ απμηέθεζε ηαζ ζε αοηή ηδκ οπυεεζδ, υπςξ ηαζ ζηδκ πνχηδ, 

ηδ ιεηααθδηή ιε ηζξ πενζζζυηενεξ ηαζ αλζμζδιείςηεξ ιεηααμθέξ. Ζ πενίμδμξ 

εηηέθεζδξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ημο πνμβνάιιαημξ βεκζηυηενα έδςζακ άιεζα 

εκεαννοκηζηά ζημζπεία ιε ηδ ιαεήηνζα κα παίνκεζ ιυκδ ηδκ πνςημαμοθία ημ 

Μάνηζμ κα γδηήζεζ απυ ηδ δαζηάθα ηδξ βεκζηήξ ηάλδξ ηδκ ζζυηζιδ ζοιιεημπή ηδξ 
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ζηδκ μνεμβναθία υπςξ ηαζ μζ ζοιιαεδηέξ ηδξ. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ 

πνμζθαιαάκμοζεξ είπακ εεηζηυ ακηίηηοπμ ηαζ ζηδ ζοββνάθμοζα, δ μπμία εκ ιέζς 

ανηεηχκ πενζμνζζιχκ, ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ηδξ απεζνίαξ ζηδ δζαπείνζζδ εκυξ ηυζμ 

απαζηδηζημφ πνμβνάιιαημξ, ακηαπελήθεε ηαζ απμηυιζζε ζδιακηζηή ειπεζνία δ 

μπμία δφκαηαζ κα ηδ ζοκηνμθεφζεζ ηαζ πανάθθδθα κα ηδκ ελεθίλεζ.   

   Ζ εκδζάιεζδ αλζμθυβδζδ απμηέθεζε ζηαειυ ηαεχξ δ ζοββνάθμοζα 

ακηζιεηχπζζε ηαηά ιέηςπμ ηδκ αλζμθυβδζδ ημο πνμβνάιιαημξ, εκχ δυεδηε ημ 

έκαοζια βζα ηδκ άιεζδ αλζμθυβδζδ ηαζ ηδξ δζδαηηζηήξ ηδξ ενβαζίαξ. Με ηδκ 

απμηφπςζδ ηςκ πνχηςκ εεηζηχκ ιδκοιάηςκ δ ιεηααμθή ζημκ πανάβμκηα 

αοημπαναηήνδζδ δεκ άνβδζε κα ένεεζ. Σα απμηεθέζιαηα αοηήξ ελίζμο εομίςκα 

ιε ηζξ ζπέζεζξ ηςκ δφμ κα δέκμκηαζ ιε ζζπονμφξ δεζιμφξ, ηδ ιαεήηνζα κα αβαίκεζ 

πζμ δοκαηή ηαζ αζζζυδμλδ ιεηά απυ ηάεε εηπαζδεοηζηή πανειααηζηή δζαδζηαζία 

ηαζ ηδ ζοββνάθμοζα κα απμημιίγεζ υθα ηα εεηζηά ζημζπεία ηδξ δζαδζηαζίαξ, ιε 

ηδκ πεπμίεδζδ υηζ δφκαηαζ κα πνμζθένεζ αηυιδ πενζζζυηενα. Τρίζηδξ ζδιαζίαξ 

υιςξ απμδείπεδηακ ηα δεδμιέκα ημο δζαζηήιαημξ απυ ημ ηέθμξ ηδξ εκδζάιεζδξ 

ηαζ ιέπνζ ηδκ έκανλδ ηδξ ηεθζηήξ αλζμθυβδζδξ, ιαβκδηίγμκηαξ αηυιδ πενζζζυηενμ 

ηα αθέιιαηα δεδμιέκςκ ημο ανζειμφ ηςκ πανειαάζεςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ 

ιεεμδζηή ηαζ πνμζδθςιέκδ ενβαζία ηδξ ιαεήηνζαξ. ημ δζάζηδια πμο 

ιεζμθάαδζε ηα εεηζηά αζζεήιαηα ηδξ ζοββνάθμοζαξ δζανηχξ εκζζπφμκηακ θυβς 

ηδξ ελμιάθοκζδξ ηδξ ζπέζδξ ιε ηδ ιαεήηνζα ηαζ ηδξ ελμζηείςζδξ ιε ηδ δζδαηηζηή 

ηδξ ενβαζία.   Οζ αεθηζςιέκεξ επζδυζεζξ ζηζξ δελζυηδηεξ ηδξ βθχζζαξ πνμζέδςζακ 

απηά αδζαιθζζαήηδηα απμηεθέζιαηα πνδζζιυηδηαξ εκυξ πνμβνάιιαημξ 

ΑΓΔΠΔΑΔ.  

   Πανυιμζμο φθμοξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ άηοπδξ παζδαβςβζηήξ αλζμθυβδζδξ 

θακενχκμκηαξ ηάεε θμνά ηζξ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ αεθηζςιέκεξ 

ροπμδοκαιζηέξ αθθδθεπζδναζηζηέξ ζπέζεζξ ηαζ επζδυζεζξ ηδξ ιαεήηνζαξ, 

απμηέθεζια ηςκ δζδαηηζηχκ πανειαάζεςκ ιε ηδ ζοιπενίθδρδ ηςκ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ ηαζ ηδξ πνήζδξ ημο ΑΓΔΠΔΑΔ. Ζ ανπζηή αλζμθυβδζδ ηαηέδεζλε ηζξ 

εηηεηαιέκμο ααειμφ εθθείρεζξ ζε υθεξ ηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ ακελαζνέηςξ, 

εζηυκα πμο ιεηααθήεδηε αζζεδηά ζηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ (όπσο απνηππώλεηαη κε 

ηε κπιε γξακκή ζηνπο πίλαθεο) ιε ηδκ μθμθάκενα δζαηνζηή πνυμδμ ηαζ ελέθζλδ 

ζημοξ πενζζζυηενμοξ ημιείξ ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ. Γζελμδζηυηενα, ζημκ 

πίκαηα ημο ΠΑΠΔΑ (αθ. Πανάνηδια Σρήκα 1), ζηδκ πενζμπή ηςκ ααζζηχκ 

αηαδδιασηχκ δελζμηήηςκ μζ απμηθίζεζξ ζημ επίπεδμ ηδξ ιαεήηνζαξ ζηδκ ηεθζηή 
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αλζμθυβδζδ ανίζημκηαζ έςξ ηέζζενα ελάιδκα παιδθυηενα ακηί ηςκ πέκηε 

ελαιήκςκ ηδξ ανπζηήξ. Καζ μ πίκαηαξ ηςκ ΓΜΓ πανμοζίαγε εκδζαθένμκηα 

δεδμιέκα (αθ. Πανάνηδια Σρήκα 2). Οζ πενζμπέξ ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ 

ηςκ ιαεδιαηζηχκ απμηφπςζακ αλζυθμβεξ δζαθμνέξ. ηδκ πνχηδ πενζμπή δ 

ζδιακηζηυηενδ πνυμδμξ ηαηαβνάθδηε ζημκ άλμκα ηδξ παναβςβήξ θυβμο ιε ημ 

επίπεδμ ηδξ ιαεήηνζαξ κα ανίζηεηαζ δφμ ελάιδκα ορδθυηενα απυ ηζξ ηαηαβναθέξ 

ηςκ αλζμθμβήζεςκ πμο πνμδβήεδηακ. Οζ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζηυπεοακ ζημ 

ζπδιαηζζιυ πνμηάζεςκ ιε πανάθθδθδ ελμζηείςζδ ιε ηδ βναιιαηζηή ηαζ 

ζοκηαηηζηή δμιή, ηδκ έηθναζδ ιε δμιδιέκμ θυβμ, ζε πνμθμνζηυ ηαζ βναπηυ 

επίπεδμ έδςζακ ημ ηίκδηνμ βζα επζπθέμκ πνμζπάεεζα απυ ιένμοξ ηδξ ιαεήηνζαξ 

βεβμκυξ πμο εφθμβα απμηοπχεδηε ζηδκ αλζμθυβδζδ, ακ ηαζ επζαάθθεηαζ κα 

ηαηααθδεεί επζπθέμκ πνμζπάεεζα. ημ δνυιμ ημο ακςηένς άλμκα ανέεδηε ηαζ 

αοηυξ ηδξ ακάβκςζδξ ιε απυηθζζδ ηεζζάνςκ ελαιήκςκ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ 

απυηθζζδ ηςκ πέκηε ελαιήκςκ ηδξ εκδζάιεζδξ αλζμθυβδζδξ. Χζηυζμ, ημ 

ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ ζοβηέκηνςκε μ πίκαηαξ, ηςκ ΔΜΓ (αθ. Πανάνηδια 

Σρήκα 3). ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ πενζμπχκ, ακ ηαζ  οπμδδθςκυηακ έκα επίπεδμ 

ηαηά πμθφ ηαηχηενμ απυ αοηυ ηςκ ζοκμιδθίηςκ ηδξ, μζ επζδυζεζξ ηδξ ιαεήηνζαξ 

ηαηέβναρακ ζηαεενέξ αθθά ζδιακηζηέξ αεθηζχζεζξ. Ζ πενζμπή ηδξ ακαβκςζηζηήξ 

θεζημονβίαξ, δζαηήνδζε ηα δκία ζηα εεηζηά απμηεθέζιαηα, ιε πνυμδμ ζημοξ 

ηέζζενεζξ απυ ημοξ έλζ άλμκεξ πμο ηδκ απανηίγμοκ, ιε ιεβαθφηενδ αοηή ζηδ 

θςκμθμβζηή εκδιενυηδηα, ιε απυηθζζδ ηνζχκ ακηί πέκηε ελαιήκςκ, 

οπμδεζηκφμκηαξ ημ εεηζηυ ακηίηηοπμ ηαζ ηδ ζοκεζζθμνά ηςκ δμιδιέκςκ 

πανειαάζεςκ. Πανυιμζα ηαζ δ πενζμπή ηςκ ικδιμκζηχκ θεζημονβζχκ ιε ζηαεενέξ 

αθθά δζυθμο εοηαηαθνυκδηεξ ηαηαβναθέξ ηαζ ζημοξ ηνεζξ άλμκεξ, ιε ημ επίπεδμ 

ηδξ ιαεήηνζαξ κα ανίζηεηαζ πθέμκ ηνία ηαζ υπζ ηέζζενα ελάιδκα παιδθυηενα απυ 

ηδ βναιιή αάζδξ. Βεθηίςζδ θάκδηε αηυιδ ζε έκακ άλμκα ηςκ ακηζθδπηζηχκ 

θεζημονβζχκ, ηζξ πμθοαζζεδηδνζαηέξ ικδιμκζηέξ θεζημονβίεξ. Ζ πνήζδ πμζηίθςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ιέζςκ ζοκδοαζηζηά ιε ημκ οπμθμβζζηή απμηέθεζακ ζδιακηζηά 

ηίκδηνα ιάεδζδξ επζδζχημκηαξ πμθοαζζεδηδνζαηή ιάεδζδ δ μπμία θάκδηε κα 

επδνεάγεζ εεηζηά ηζξ επζδυζεζξ ηδξ ιαεήηνζαξ. 

 

4.2 Σαπηνπνίεζε κε βάζε ηα Πνζνηηθά Γεδνκέλα 

   Αηυιδ πζμ εκεαννοκηζηά απμδείπεδηακ ηα εονήιαηα ηςκ πμζμηζηχκ δεδμιέκςκ 

απμδεζηκφμκηαξ ηδκ οπμπνέςζδ ημο εηπαζδεοηζημφ κα παναιέκεζ πζζηυξ ζηδκ 
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οζμεέηδζδ ημο πνμβνάιιαημξ ΑΓΔΠΔΑΔ ηνμπμπμζχκηαξ ιυκμ ηζξ πανειααηζηέξ 

δζαδζηαζίεξ, ιε ηδκ πνμζθοβή ζηδ πνήζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ. Σα 

απμηεθέζιαηα, υπςξ πανμοζζάζηδηακ ζηδκ απυδεζλδ ηδξ πνχηδξ ενεοκδηζηήξ 

οπυεεζδξ ηαζ υπςξ θαίκμκηαζ παναηάης, απμηεθμφκ αηνάκηαπημοξ δείηηεξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ ζοκεζζθμνάξ ημο δμιδιέκμο πνμβνάιιαημξ ζηδκ 

επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ.  

   Καζ ηα πέκηε πεζνάιαηα πανείπακ αδζάζεζζηα ζημζπεία απμηεθεζιαηζηυηδηαξ 

ημο πνμβνάιιαημξ ΑΓΔΠΔΑΔ, ςζηυζμ ιέζα απυ ηδκ ηνίηδ, ηέηανηδ ηαζ πέιπηδ 

ημζκςκζηή ζζημνία ηαζ ηζξ ενςηήζεζξ αοηχκ έβζκε πενζζζυηενμ ακηζθδπηή δ 

επζηαηηζηή ακάβηδ πνήζδξ ημο. Καζ ηα ηνία πεζνάιαηα εζηίαγακ ζηδ ζοββναθή 

ηεζιέκμο ηαζ ημ ζπδιαηζζιυ πνμηάζεςκ. Γζα ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ηέημζςκ 

ενβαζζχκ απαζηείηαζ πνςηφηενα δ ηαηάηηδζδ επζιένμοξ δελζμηήηςκ 

ακαβκςζηζηχκ θεζημονβζχκ, ιμνθμθμβίαξ, ζδιαζζμθμβίαξ, μνεμβναθίαξ η.α. 

Αοηυξ ήηακ ηαζ μ θυβμξ πμο απμηέθεζακ ημοξ ηεθεοηαίμοξ ζηυπμοξ ζημ εηήζζμ 

πνυβναιια ζηυπςκ. Αλίγεζ υιςξ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ πανυηζ απανηίγμκηακ ηαζ 

απυ ενςηήζεζξ ελέηαζδξ ζοβηεηνζιέκςκ ημιέςκ ηδξ βθχζζαξ, υπςξ δ 

μνεμβναθία ή δ θςκμθμβζηή εκδιενυηδηα, ημ αάνμξ ηαηακειήεδηε πενζζζυηενμ 

ζημ ζοβηεναζιυ δελζμηήηςκ. Οζ οπμθεζπυιεκεξ δφμ ζζημνίεξ επςιίζηδηακ ημ 

αάνμξ αλζμθυβδζδξ πζμ ζημπεοιέκςκ ημιέςκ.  

   Ακαθοηζηυηενα, δ ηνίηδ ημζκςκζηή ζζημνία αθμνμφζε ηδ ζοββναθή ιζηνήξ 

έηηαζδξ ηεζιέκμο ιε πνμκζηή αθθδθμοπία βεβμκυηςκ ζοκδοαζηζηά ιε ηδκ 

ακάβκςζδ. Πέκηε ήηακ μζ ενςηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ ηθήεδηε κα απακηήζεζ, 

ηαηαθένκμκηαξ ηζξ ηνεζξ απυ αοηέξ. Οζ ζςζηά απακηδιέκεξ ενςηήζεζξ αθμνμφζακ 

δελζυηδηεξ ακάβκςζδξ, ηαηακυδζδξ ηεζιέκμο, μνεμβναθίαξ, ζοθθααζζιμφ, 

θελζθμβίμο ηαζ θςκμθμβζηήξ εκδιενυηδηαξ. Γζελμδζηυηενα, ζηδκ πνχηδ ενχηδζδ 

δ ζοιπθήνςζδ ηςκ ηεκχκ έβζκε ιε αμήεεζα, αθμφ δεκ ιπυνεζε κα ιακηέρεζ 

ζςζηά ηζξ θέλεζξ πμο έθεζπακ. Ζ επυιεκδ ενχηδζδ, εζηίαγε ζηδκ ακάβκςζδ ηδξ 

ζεθίδαξ βζα δφμ θυβμοξ. Πνχημκ θυβς ηςκ πενζεπυιεκςκ ηςκ θέλεςκ ζε δίρδθα 

ζφιθςκα ηαζ ζοιθςκζηά ζοιπθέβιαηα, αθθά ηαζ ζηδ δζεοηυθοκζδ απάκηδζδξ ηδξ 

επυιεκδξ ενχηδζδξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο ηεζιέκμο, πμο απακηήεδηε ζςζηά. Ζ 

ακάβκςζδ ηδξ ιαεήηνζαξ ηζκήεδηε ζε ακχηενμ απυ ημ ακαιεκυιεκμ επίπεδμ 

θακενχκμκηαξ ηδκ ηαηάηηδζδ θέλεςκ ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ ααειυ δοζημθίαξ. 

Πανυιμζα ακηαπμηνίεδηε ηαζ ζηδκ ηέηανηδ ενχηδζδ ημπμεεηχκηαξ ηζξ εζηυκεξ 

ζηδ ζςζηή ζεζνά. Χζηυζμ ηδκ ίδζα ιμίνα δεκ είπε δ ηεθεοηαία βζα ηδκ 
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μθμηθήνςζδ ηδξ μπμίαξ απαζηείημ οπμζηήνζλδ. Μυκδ ηδξ ηαηάθενε κα βνάρεζ 

μθμηθδνςιέκα δφμ πνμηάζεζξ. ηζξ οπυθμζπεξ δφμ μζ πνμηάζεζξ δεκ 

ακηαπμηνίεδηακ επανηχξ ιε έθθεζρδ ζοκηαηηζηήξ ηαζ βναιιαηζηήξ δμιήξ ηαζ ηδκ 

οπμζηήνζλδ ηδξ ζοββνάθμοζαξ. Χζηυζμ δεκ πνέπεζ κα παναθδθεεί υηζ δ ιαεήηνζα 

παναηδνμφζε ηάεε θεπημιένεζα ζηζξ εζηυκεξ ηδκ μπμία ελέθναγε πςνίξ κα 

δζζηάγεζ, ηάκμκηαξ πνήζδ απθχκ ηαζ ζφκεεηςκ θέλεςκ αθθά ηαζ δεοηενεουκηςκ 

υνςκ ηαζ ηονίςξ επζεέηςκ. Ζ εκ ιένεζ απάκηδζδ ηδξ ενχηδζδξ ηαηέζηδζε ζαθέξ 

ημ ειπθμοηζζιέκμ θελζθυβζμ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ πνμθμνζηήξ έηθναζδξ (Βθ. 

Πανάνηδια Δζηυκα 13, 14).  

   Σμ ηέηανημ πείναια απμηεθμφζε ζοκδοαζιυ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ 

αημθμοεχκηαξ ηα πκάνζα ηδξ πνμδβμφιεκδξ ζζημνίαξ. Οζ ζςζηέξ απακηήζεζξ 

ακήθεακ ζε ηνεζξ. ηδκ πνχηδ ενχηδζδ ακηαπμηνίεδηε άιεζα ανίζημκηαξ ημ 

θάεμξ ηαζ ζπδιαηίγμκηαξ ηδκ πνυηαζδ ζςζηά. Δπζπθέμκ βζα ηδκ επίθοζή ηδξ 

ηαηέθοβε ηαζ ζε παναηδνήζεζξ ακαηαθχκηαξ ηζξ πανειαάζεζξ ιε ημ 

παπμοηζυημοημ ηαζ ημκ οπμθμβζζηή. Ζ ηίκδζδ αοηή απμηέθεζε έκα αηυιδ 

ζζπονμπμζδηζηυ ζημζπείμ οπέν ηςκ ζημπεοιέκςκ πανειαάζεςκ, θακενχκμκηαξ ηδκ 

αιένζζηδ επίδναζδ ημο παζδαβςβζημφ οθζημφ ζηδ ιαεήηνζα. ηδ δεφηενδ 

ενχηδζδ δ πνυηαζδ πενζείπε πενζζζυηενεξ ημο ακαιεκυιεκμο θέλεζξ υπςξ επίεεημ 

ηαζ επίννδια. Σδκ πνχηδ θμνά ζπδιάηζζε ηδκ πνυηαζδ "Σμ ημοηί πενζέπεζ έκα 

δχνμ πμθφ ζδιακηζηυ", ηδ δζάααζε ηαζ έπεζηα άθθαλε ηζξ εέζεζξ ηςκ ηεθεοηαίςκ 

θέλεςκ ακηαπμηνζκυιεκδ ζημ ζπδιαηζζιυ, αθθά ηαζ ηδ βναθή ηδξ ιε εθάπζζηα 

μνεμβναθζηά θάεδ. ςζηή ήηακ ηαζ δ απάκηδζδ ζηδκ ενχηδζδ πμο πνμζδμημφζε 

πθήνδ ηαηακυδζδ ημο ηεζιέκμο ακαθμνζηά ιε ηδκ ημζκςκζηή δελζυηδηα πμο 

ακαδείπεδηε, ημ ζεααζιυ ηαζ ηδ ζοκενβαζία. ηδκ ηνίηδ ενχηδζδ πμο απαζημφζε 

ζοιπθήνςζδ ηδξ πνυηαζδξ δ ιαεήηνζα, πανυηζ δεκ λέθοβε απυ ηα  μπηζηά 

ενεείζιαηα πμο πνμζθάιαακε απυ ηζξ εζηυκεξ, μθμηθήνςζε ιε άνηζμ ηνυπμ ημ 

κυδια ηάκμκηαξ πνήζδ ηςκ επζεεηζηχκ πνμζδζμνζζιχκ ιαβζηέξ ηαζ πνςιαηζζηέξ 

βζα ηδ θέλδ πεηαθμφδεξ, ζοιπενζθμνά πμο οπέδεζλε ημκ ειπθμοηζζιυ ημο 

θελζθμβίμο. Δπζπθέμκ δ βναθή ηςκ θέλεςκ ηαζ ηδξ πνυηαζδξ ήηακ άνηζα ιε ιυκμ 

θάεμξ ηδκ ακηζιεηάεεζδ ηςκ δίρδθςκ ζοιθχκςκ -ζη ζηδ θέλδ πνςιαηζζηέξ, ημ 

μπμίμ ηαζ δζυνεςζε ηαηά ηδκ ακάβκςζδ ηδξ πνυηαζδξ. Ζ ενχηδζδ πμο δεκ 

απακηήεδηε αθμνμφζε ημ ηέθμξ ηδξ ζζημνίαξ πμο έπνεπε κα δμεεί απυ ηδκ ίδζα. 

Γζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ εκ θυβς ενχηδζδξ δεκ οπήνπακ μπηζημί δζεοημθοκηέξ, 

βεβμκυξ πμο απμηέθεζε ηαζ ηδκ αζηία ηδξ απμηοπίαξ. Ζ δοζημθία ηδξ κα ζηεθηεί 
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ήηακ ειθακήξ βεθχκηαξ αιήπακα ηαζ θέβμκηαξ "Έθοβακ; Σμ άθδζακ; Γεκ λένς 

ηονία." (Βθ. Πανάνηδια Δζηυκα 15, 16).  

   Σέθμξ ηαζ δ πέιπηδ ημζκςκζηή ζζημνία αημθμφεδζε ηδκ πμνεία ηςκ ζζημνζχκ 

πμο πνμδβήεδηακ. Οζ ενςηήζεζξ αθμνμφζακ ηδ πνμκζηή αθθδθμοπία ηςκ 

βεβμκυηςκ, ηδκ ζηακυηδηα βναθήξ, ακάβκςζδξ ηαζ ηδ θςκμθμβζηή εκδιενυηδηα. 

ηζξ ηνεζξ πνχηεξ ενςηήζεζξ έδςζε ζςζηέξ απακηήζεζξ ζπδιαηίγμκηαξ άνηζα 

δμιδιέκεξ πνμηάζεζξ, δείπκμκηαξ κα έπεζ ηαηακμήζεζ πθήνςξ ημ κυδια. Πανυιμζα 

ζηδκ ηέηανηδ ενχηδζδ, ακαθμνζηά ιε ηδ ζοββναθή ηεζιέκμο ιε πνμκζηή 

αθθδθμοπία, δδιζμφνβδζε πνμηάζεζξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ θέλεζξ ζηδκ ανπή, ιεηά, 

ζημ ηέθμξ, ιε ιυκμ ιεθακυ ζδιείμ ηα βναιιαηζηά θάεδ πμο ήηακ ανηεηά. Όζμκ 

αθμνά ηδκ ηεθεοηαία ενχηδζδ ζηυπμξ ήηακ ακάβκςζδ ηαζ βναθή θέλεςκ 

δζαααειζζιέκδξ δοζημθίαξ ιε δίρδθα ζφιθςκα βζα ηδκ ελαηνίαςζδ ηαηακυδζήξ 

ημοξ ηαζ απμθοβή ζφβποζήξ ημοξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ οπαβυνεοζδξ 

παναηδνήεδηακ θάεδ ηυζμ μνεμβναθζηά υζμ ηαζ θςκμθμβζηά ιε ακηζηαηάζηαζδ 

βναιιάηςκ, ηα μπμία εκηυπζγε ηαζ έζπεοδε κα δζμνεχζεζ ηαηά ηδκ ακαβκςζηζηή 

δζαδζηαζία. Σδ θέλδ "παζδζά" ηδκ έβναρε ζςζηά δείπκμκηαξ κα εοιάηαζ ηδκ 

μζημβέκεζα ηςκ θέλεςκ πμο ηδξ είπε δμεεί ζηδκ πανέιααζδ, βεβμκυξ πμο οπέδεζλε 

βζα αηυιδ ιία θμνά ηδ πνδζζιυηδηα ηαζ θεζημονβία ημο παζδαβςβζημφ οθζημφ (Βθ. 

Πανάνηδια Δζηυκα 17).  

   οκμθζηά, υπςξ παναηηδνζζηζηά πανμοζζάγεηαζ ηυζμ ζημκ Πίλαθα 1, υπςξ 

πανμοζζάγεηαζ ζηδ ζεθίδα 92, υζμ ηαζ ζημ Σρήκα 5, μζ απακηήζεζξ απμηθίκμοκ 

εθάπζζηα απυ ημκ ανζειυ ηςκ ενςηήζεςκ. 

 

Σρήκα 5. Δπζδυζεζξ ιαεήηνζαξ ζημ ζφκμθμ ηςκ ενςηήζεςκ ηςκ ημζκςκζηχκ 
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Απυ ημ ζοβηεκηνςηζηυ ανζειυ ηςκ 22 ενςηήζεςκ ηαζ ηςκ πέκηε ημζκςκζηχκ 

ζζημνζχκ, δ ιαεήηνζα μθμηθήνςζε επζηοπχξ ηαζ ηα πέκηε πεζνάιαηα απακηχκηαξ 

ζςζηά ηζξ 16 ενςηήζεζξ.  

   Αλίγεζ ςζηυζμ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ υζεξ απακηήζεζξ δυεδηακ ιζζέξ δεκ 

πνμζιεηνήεδηακ ςξ ζςζηέξ αθθά ςξ θαεειέκεξ. Πθδκ ηδξ ηνίηδξ ημζκςκζηήξ 

ζζημνίαξ ζηδκ μπμία δ ιαεήηνζα πανμοζζάζηδηε ειθακχξ πζμ αδφκαιδ, 

δεδμιέκμο υηζ δεκ ακηαπμηνίεδηε ζε δφμ ενςηήζεζξ απυ ηζξ πέκηε, ζηζξ οπυθμζπεξ 

ημ επίπεδυ ηδξ πανέιεζκε αιεηάαθδημ αδοκαηχκηαξ κα ακηαπμηνζεεί ζε ιία 

ενχηδζδ ηάεε θμνά. Οζ 16 απακηήζεζξ δυεδηακ αημιζηά απυ ηδκ ίδζα βεβμκυξ πμο 

ιανηονμφζε ηζξ αεθηζςιέκεξ επζδυζεζξ ζηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ. Μέζα απυ ηδκ 

εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ ΑΓΔΠΔΑΔ αβήηε εκζζποιέκδ ζημοξ ημιείξ 

ακάβκςζδξ, ηαηακυδζδξ, μνεμβναθίαξ, ζοθθααζζιμφ, θελζθμβίμο, θςκμθμβζηήξ 

εκδιενυηδηαξ ηαζ ιμνθμθμβζηήξ επίβκςζδξ, ζπδιαηζζιμφ πνμηάζεςκ, 

πνμθμνζηήξ έηθναζδξ ηαζ ζοββναθήξ ηεζιέκμο ιε ηδκ πνέπμοζα βναιιαηζηή ηαζ 

ζοκηαηηζηή δμιή. 

 

4.3 Σαπηνπνίεζε κε βάζε ηε Βηβιηνγξαθηθή Σεθκεξίσζε  

   Κφνζμξ ζηυπμξ ηδξ πανέιααζδξ ήηακ δ ζοβηνυηδζδ εκυξ πνμβνάιιαημξ 

εκανιμκζζιέκμο ιε ηζξ ακάβηεξ ηαζ αδοκαιίεξ ηδξ ιαεήηνζαξ. Με ηδ πνήζδ 

πμζηίθςκ ιεζχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ οθζηχκ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ ημο 

οπμθμβζζηή, ηα απμηεθέζιαηα δζηαίςζακ ηαζ ηδ ιαεήηνζα ηαζ ηδκ ένεοκα. Αοηυ 

απμδεζηκφεηαζ απυ ηα πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά δεδμιέκα ελίζμο. Ζ εηπαζδεοηζηή 

πανμοζία ηδξ ιαεήηνζαξ ζε αοηήξ ηδξ ιμνθήξ ηδκ αλζμθυβδζδ οπέδεζλε ηδ 

ζδιακηζηυηδηα πνήζδξ εκυξ ζημπεοιέκμο πνμβνάιιαημξ πανέιααζδξ 

οπμζηδνζγυιεκμ απυ αμδεδηζηά οθζηά υπςξ μζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ μ 

οπμθμβζζηήξ. 

   Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ, ημ ΑΓΔΠΔΑΔ είκαζ έκα 

πνυβναιια πμο απμηεθεί ζδιακηζηυ υπθμ ζηδ θανέηνα ημο εηπαζδεοηζημφ, μ 

μπμίμξ ακ ενβαζηεί ιεεμδζηά ηαζ ζοβηνμηδιέκα εα μδδβδεεί ζε πεναζηένς 

ελέθζλδ ηυζμ ημο ιαεδηή ηαζ ημο πνμβνάιιαημξ υζμ ηαζ ημο ίδζμο. ε αοηυ 

ζοκδβμνμφκ ανηεημί ενεοκδηέξ ηαεχξ απυ ηδ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ 

πνμηφπηεζ υηζ μζ ιαεδηέξ ιε δοζθελία απαζηείηαζ κα θαιαάκμοκ ζημπεφιεκεξ 

πανειααηζηέξ ενβαζίεξ αοζηδνά πνμζανιμζιέκεξ ζημ βκςζηζηυ ηαζ υπζ ημ 

δθζηζαηυ ημοξ επίπεδμ (Sayeski, 2011; Zourou, 2010).  
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   διακηζηυ δμιζηυ ζημζπείμ ημο πνμβνάιιαημξ ιεηά ηδκ άηοπδ παζδαβςβζηή 

αλζμθυβδζδ ηαζ ημκ μνζζιυ ηςκ δζδαηηζηχκ πνμηεναζμηήηςκ απμηεθεί δ 

ζοβηνυηδζδ ηςκ ζηυπςκ ηαζ δζδαηηζηχκ αδιάηςκ, ηςκ οθζηχκ, ηςκ ζηναηδβζηχκ 

ηαζ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο ηναημφκ ημκ εηπαζδεοηζηυ πνμζδθςιέκμ ζηδκ 

ενβαζία ημο. Αοηυ άθθςζηε οπμζηδνίγμοκ ηαζ ενεοκδηέξ ηάκμκηαξ εζδζηή ικεία 

ζηδ πνδζζιυηδηα ηδξ δζαδζηαζίαξ, δ μπμία εκδεπμιέκςξ θαίκεηαζ πνμκμαυνα. Οζ 

εεςνίεξ ηςκ ζηαδίςκ ηαζ ηςκ επζηαθοπηυιεκςκ ηοιάηςκ οζμεεημφκηαζ απυ 

ενεοκδηέξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα αλζμθμβήζμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα 

ηέημζςκ πνμβναιιάηςκ (Sayeski, 2011). Σμ πνυβναιια ΑΓΔΠΔΑΔ πμο 

ζπεδζάζηδηε πνμξ οπμζηήνζλδ ηςκ δοζημθζχκ ηδξ ιαεήηνζαξ ζηζξ βθςζζζηέξ 

δελζυηδηεξ απέθοβε ηζξ ζοβηνίζεζξ ηαζ ηδκ οζμεέηδζδ ηδξ ιζαξ εεςνίαξ έκακηζ ηδξ 

άθθδξ επζιέκμκηαξ αθεκυξ ζηδ πνήζδ πμθθχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ ζηναηδβζηχκ, 

αμδεδηζηχκ ιέζςκ ηαζ οθζηχκ ιε ειπθμηή ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ βζα 

απμηεθεζιαηζηυηενδ ηαηάηηδζδ ηςκ δζδαζηυιεκςκ δελζμηήηςκ, οζμεεηχκηαξ ηδκ 

ζδέα ηαζ ηα μθέθδ ηδξ πμθοαζαζεδηδνζαηήξ ιάεδζδξ, αθθά ηαζ  ηδ ιεηαηίκδζδ 

απυ ημ έκα αήια ζημ άθθμ έπεζηα απυ αεααζςιέκδ ηηήζδ ηδξ δζδαπεείζαξ 

δελζυηδηαξ. Ζ ακάβκςζδ, δ βναθή, δ παναβςβή βναπημφ θυβμο, ημ θελζθυβζμ, δ 

μνεμβναθία, εεςνμφκηακ πενζμπέξ οπεφεοκεξ βζα ηζξ πενζμνζζιέκεξ επζδυζεζξ 

ζημοξ ααζζημφξ ημιείξ ιε απμηέθεζια ημ πνυβναιια κα ηειαπζμπμζείηαζ ζε 

επζιένμοξ αήιαηα ζημπεφμκηαξ ζηδκ επίηεολδ ημο ηεθζημφ ιαηνμπνυεεζιμο 

ζηυπμο. Ο ζοθθααζζιυξ, δ ελμζηείςζδ ιε απθέξ ηαζ ζφκεεηεξ θέλεζξ, δ δδιζμονβία 

ιζηνχκ ηαζ ιεηέπεζηα ιεβαθφηενςκ πνμηάζεςκ ιε απθή ηαζ ζφκεεηδ ζοκηαηηζηή 

ηαζ βναιιαηζηή δμιή ήηακ άννδηηα ζοκδεδειέκα ιε ημκ ηφνζμ δζδαηηζηυ ζηυπμ. 

Κάεε έκα απυ ηα αήιαηα ζοκέδναιε μοζζαζηζηά ζε αοηή ηδκ πνμζπάεεζα δ μπμία 

επέθενε ηα απμηεθέζιαηα πμο ακαιέκμκηακ, υπςξ οπμζηδνίγεηαζ απυ ηα πμζμηζηά 

ηαζ πμζμηζηά δεδμιέκα. Οζ ενεοκδηέξ ημο εκ θυβς πεδίμο πνμζθεφβμκηαξ ζηδκ 

αλζμθυβδζδ ιζαξ ζεζνάξ παναβυκηςκ αθθδθέκδεηςκ ιε ηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ 

ζε δείβια ιαεδηχκ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ηαηέθδλακ ζημ εεηζηυ ακηίηνζζια 

ηςκ πανειαάζεςκ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ζζπονά εειέθζα ζηδκ οζμεέηδζδ εκυξ 

επζηοπδιέκμο πνμβνάιιαημξ ζοκμθζηήξ αεθηίςζδξ ηςκ ζηακμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ, 

εέημκηαξ ζε ιζα ζενανπζηή αάζδ ηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ.  

  Πνμηεναζυηδηα δίκμοκ ζηδκ ελμζηείςζδ ιε ηδ νίγα ηαζ ηζξ ηαηαθήλεζξ, χζηε μζ 

ιαεδηέξ κα είκαζ ζε εέζδ κα ηαηακμήζμοκ ημ κυδια ηαζ ζοθθααζζιυ ηάεε είδμοξ 

θέλδξ επζηοβπάκμκηαξ ημκ ειπθμοηζζιυ ημο θελζθμβίμο ημοξ ιε ηδκ ακάβκςζδ ηδξ 
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θέλδξ κα ημπμεεηείηαζ ζηδκ ημνοθή ηδξ ποναιίδαξ, ηδ βναθή, ημκ έθεβπμ ημο 

ζοθθααζζιμφ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ κα έπμκηαζ εκχ ζηδ αάζδ ημπμεεηείηαζ δ απυ 

ικήιδξ βναθή ηδξ θέλδξ (Mesman, 2011; Sayeski, 2011; Zourou, 2010). Οζ 

πανειαάζεζξ ζημκ πνμθμνζηυ θυβμ ηαεχξ ηαζ δ αεααζςιέκδ ηαηάηηδζδ ημο 

θελζθμβίμο επδνεάγμοκ ηζξ ενβαζίεξ ηαζ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζημ βναπηυ θυβμ 

ηαζ εοεφκμκηαζ βζα επζηοπείξ ή απμηοπδιέκεξ επζδυζεζξ ζε δελζυηδηεξ ηαηακυδζδξ 

ηεζιέκμο, δμιήξ ηαζ πενζεπμιέκμο πνμηάζεςκ ηαζ ελαβςβήξ ζοιπενάζιαημξ 

(Πακηεθζάδμο, 2000, ζζ. 84,99; Snowling, 2012). Δπζπνυζεεηα δ ελμζηείςζδ ηαζ 

ηαηάηηδζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ζοθθααζζιμφ ανίζηεηαζ ζε αοζηδνή αθθδθελάνηδζδ 

ιε ηδκ μνεμβναθία, ηδ θςκμθμβία, ηδ βναθή, ηδ βναιιαηζηή, ηαζ ηδκ ακάβκςζδ. 

Ζ επζηοπήξ ηαηάηηδζδ υθςκ ηςκ ακςηένς δελζμηήηςκ ζπεηίγεηαζ ιε ορδθυηενμο 

επζπέδμο επζδυζεζξ ζε ακάβκςζδ ηαζ βναθή (Nagy, 2013). ε αοηυ ημ ιμηίαμ μζ 

δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ δναζηδνζμπμζμφκηακ δ ιαεήηνζα εζηίαγακ ζηδκ 

πνμθμνζηή αθήβδζδ ζζημνζχκ ηαζ ηδ ιεηέπεζηα βναθή ημοξ, ελαζηίαξ ηςκ 

δοζημθζχκ έηθναζδξ. Χζηυζμ μζ δφμ αοηέξ δελζυηδηεξ εεςνήεδηακ 

αθθδθέκδεηεξ, εκχ ηυζμ ηα πμζμηζηά υζμ ηαζ ηα πμζμηζηά δεδμιέκα εδναίςζακ 

ηδκ ακςηένς άπμρδ ιε ηζξ αεααζςιέκεξ εκζζποιέκεξ επζδυζεζξ ηαζ ζημοξ δφμ 

ημιείξ. 

   Ζ δδιζμονβία εκυξ ζημπεοιέκμο, αημιζημφ, δμιδιέκμο, εκηαλζαημφ 

πνμβνάιιαημξ δεκ οπυηεζκηαζ ζε ηακυκεξ πμο απμγδημφκ ηδ πνήζδ ιειμκςιέκςκ 

ιεευδςκ, αθθά παναηηδνίγεηαζ απυ ορδθμφ επζπέδμο πνμζανιμζηζηυηδηα. 

Τπμηθίκεηαζ ζηδκ πνυμδμ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ επζηεοβιάηςκ ηδξ ελεηάγμκηαξ 

ηδ ζοιαμθή ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηδκ πνμχεδζδ εκυξ πνμβνάιιαημξ ιε ζηυπμ 

ηδ αεθηίςζδ ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ ιε ΜΓ. ημ δνυιμ πμο 

πάναλακ ενεοκδηέξ, ιενζηέξ δεηαεηίεξ πίζς, αλζμθμβχκηαξ ηδ ζδιακηζηυηδηα ηςκ 

ελαημιζηεοιέκςκ ηαζ δζαθμνμπμζδιέκςκ ζηναηδβζηχκ βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ 

ακάβκςζδξ, έδςζακ ημ έκαοζια βζα ηδ ιεθέηδ ηαζ ζοιπενίθδρδ ηςκ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ 

πανειααηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Πανααθέπμκηαξ ημοξ υπμζμοξ πενζμνζζιμφξ 

πνμέηοπηακ απυ ηδ πνήζδ ημο δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή ζημ ΣΔ, ιεβάθμξ υβημξ 

ενβαζζχκ οθμπμζήεδηε ιε ηδ πνήζδ αοημφ οπμζηδνίγμκηαξ ηζξ βθςζζζηέξ 

δελζυηδηεξ ηδξ ιαεήηνζαξ. Ζ επζθμβή ηςκ ζςζηχκ ζοιθχκςκ βζα ηδ δδιζμονβία, 

ακάβκςζδ ηαζ ηαηακυδζδ θέλεςκ, δ ζοκηαηηζηά μνεή ημπμεέηδζδ ηςκ θέλεςκ βζα 

ημ ζπδιαηζζιυ πνμηάζεςκ, δ ζοββναθή ηεζιέκμο ιε πνμκζηή αημθμοεία ιε ηδ 
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αμήεεζα εζηυκςκ, απμηέθεζακ ιενζηέξ απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο 

οπμζηδνίπεδηακ απμηεθεζιαηζηά απυ ημ πνμακαθενεέκ ιέζμ (Berkeley, 2010). Ζ 

μνβάκςζδ εκυξ ηέημζμο πνμβνάιιαημξ δεκ απαζηεί ηδ ιεηαηίκδζδ απυ ηζξ 

ζοκεήηεξ ενβαζίαξ πμο δζέπμοκ ημ ΑΓΔΠΔΑΔ. Οζ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ ζε 

πνμθμνζηυ ηαζ βναπηυ επίπεδμ, οπμζηδνίγμκηαζ άνζζηα ιε ηδ αμήεεζα ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ ηαζ ημο οπμθμβζζηή ιε ιυκδ ηαζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ ηδ δυιδζδ 

άνηζςκ μνβακςιέκςκ πανειαάζεςκ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ εα πνμηφρεζ ςθέθεζα 

ζηζξ δελζυηδηεξ απμηςδζημπμίδζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ ιέζα απυ ζηδκ ακάβκςζδ 

(Kazakou, 2011).  

   Έκα αηυιδ ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια ημο εκ θυβς πνμβνάιιαημξ είκαζ δ 

δοκαηυηδηα πμο δίκεζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ κα ελεθίλεζ ημ πνυβναιιά ημο, κα 

ζοκδοάζεζ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ κα ειπθέλεζ οθζηά ηαζ ιέζα. ε αοηυ ημ ιμηίαμ 

ηζκήεδηε ηαζ ημ πνυβναιια πμο ζπεδζάζηδηε απυ ηδ ζοββνάθμοζα απμηθεζζηζηά 

βζα ηδ ιαεήηνζα. Με ημ πέναξ ηδξ εκδζάιεζδξ αλζμθυβδζδξ ηαζ ηδκ 

ηαηαβεβναιιέκδ αεθηζςιέκδ επίδμζδ ηδξ ιαεήηνζαξ ζηζξ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ 

δελζυηδηεξ ηδξ βθχζζαξ ημ πνυβναιια εθανιυζηδηε, απμηεθμφιεκμ απυ 

δναζηδνζυηδηεξ αολδιέκδξ δοζημθίαξ πμο ζοκδοάγμκηακ ιεηαλφ ημοξ ιε 

ηαοηυπνμκδ εκαθθαβή, ενβαζζχκ οθζηχκ ηαζ ιέζςκ. Ζ πεπμίεδζδ αοηή ανίζηεζ 

ζφιθςκμοξ ανηεημφξ ενεοκδηέξ μζ μπμίμζ δζαηοιπακίγμοκ ημ ζοκδοαζιυ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ θςκμθμβζηήξ εκδιενυηδηαξ ηαζ ηαηακυδζδξ. Ζ μιάδα ηςκ ιαεδηχκ 

ιε ΜΓ αβήηε θακενά ςθεθδιέκδ αηυιδ ηαζ απυ ηζξ ζημπεοιέκεξ πανειαάζεζξ 

πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζε ηαεέκα ημιέα λεπςνζζηά. Χζηυζμ ηα εονήιαηα 

οπέδεζλακ ηδ θακενή πνυμδμ απυ ημ ζοκδοαζιέκμ πνυβναιια, δδθαδή 

ηαοηυπνμκεξ πανειαάζεζξ ζε θςκμθμβζηή εκδιενυηδηα ηαζ ηαηακυδζδ βναπημφ 

θυβμο. Δπζπνυζεεηα άηνςξ αζζζυδμλα ιδκφιαηα πνμέηορακ ηαζ απυ ηδκ 

αλζμθυβδζδ έκα πνυκμ ανβυηενα, ιε ηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ κα δζαηδνμφκηαζ 

ζε ορδθά επίπεδα (Araújo, 2013; Ecalle, 2008; Kazakou, 2011; Nagy, 2013). 

   Ζ αλζμθυβδζδ απμηεθεί έκα αηυιδ μοζζαζηζηυ ζημζπείμ ζηδκ πνμζπάεεζα 

ζοβηνυηδζδξ εκυξ ελαημιζηεοιέκμο πνμβνάιιαημξ. Ζ δζαδζηαζία δίκεζ ζημκ 

εηπαζδεοηζηυ ηδ δοκαηυηδηα κα αλζμθμβήζεζ άιεζα ημ επίπεδμ ημο ιαεδηή απυ ημ 

μπμίμ πνμηφπηεζ έιιεζα δ αλζμθυβδζδ ημο πνμβνάιιαημξ, δίκμκηαξ ηζξ 

ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ βζα ηδ θεζημονβζηυηδηά ημο. Ακαθμνζηά ιε ηδ ιαεήηνζα, 

έπεζηα απυ ηάεε αλζμθυβδζδ δζαπζζηςκυηακ ιε απηυ ηνυπμ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα 

ημο πνμβνάιιαημξ, ιε ηδ ιεβαθφηενδ πνυμδμ κα έπεζ επζηεοπεεί ζημ δζάζηδια 
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ιεηαλφ ημο ηέθμοξ ηδξ εκδζάιεζδξ ηαζ ηδξ ηεθζηήξ αλζμθυβδζδξ, εζηυκα πμο 

οπμζηδνίγεηαζ αηνάδακηα απυ ηα πμζμηζηά δεδμιέκα ζηα μπμία 

ακηζηαημπηνίγμκηαζ εοηνζκχξ μζ αεθηζςιέκεξ επζδυζεζξ ζημοξ ημιείξ πμο 

πθήηημκηακ πενζζζυηενμ ιε ημ πθδζίαζια ζηδ βναιιή αάζδξ. Έκα αηυιδ 

εκεαννοκηζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ οζμεέηδζδ ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ δ δζαηήνδζδ 

ηςκ ηεηηδιέκςκ δελζμηήηςκ βζα ανηεηυ πνμκζηυ δζάζηδια απυ ηδκ μθμηθήνςζδ 

ηδξ δζδαηηζηήξ ενβαζίαξ. Οζ ενεοκδηέξ έπμκηαξ πνμζακαημθίζεζ ηδ ιεθέηδ ημοξ 

πνμξ ηδκ επίηεολδ ιζαξ πενζζζυηενμ ςθέθζιδξ πανειααηζηήξ ηαζ ζοκάια 

οπμζηδνζηηζηήξ δζαδζηαζίαξ, αθμοβηναγυιεκμζ ηδ ζηνμθή ζηδ ζοθθμβζηή ελέηαζδ 

ηςκ δοζημθζχκ, δεκ παναβηςκίγμοκ έκα αηυιδ ζδιακηζηυ δεδμιέκμ πμο 

πνμηφπηεζ ιέζα απυ ιζα μνβακςιέκδ πανειααηζηή δζαδζηαζία (Sayeski, 2011). 

Εδημφιεκμ υθςκ είκαζ δ εηπαίδεοζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ΜΓ αθθά ηαζ δ δζαηήνδζδ 

ηςκ επζηεφλζιςκ ζηυπςκ ιε  ανηεηέξ ένεοκεξ κα οπμδεζηκφμοκ δζαηήνδζδ ηςκ 

ηεηηδιέκςκ αηυιδ ηαζ έκα πνυκμ ανβυηενα (Πακηεθζάδμο, 2000, ζζ. 84,99; 

Snowling, 2012). Γεδμιέκμ ζημ μπμίμ ζοκδβυνδζε ηαζ δ εκ θυβς ένεοκα ιε 

απμδεζηηζηά ζημζπεία ηα πμζμηζηά δεδμιέκα ιε ηδ ιαεήηνζα κα έπεζ δζαηδνήζεζ ηζξ 

πενζζζυηενεξ απυ ηζξ βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ημ πθήεμξ ηςκ 

απακηδιέκςκ ενςηήζεςκ.  

 

5. πδήηεζε - Πξνηάζεηο 

   Με ιζα ζφκημιδ ακαζηυπδζδ ηςκ ηνζχκ ηεθαθαίςκ δζαηνίκεζ ηακείξ ηδ 

ζοιαμθή ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ελέθζλδ ηςκ ιαεδηχκ. Οζ 

ΔΜΓ απμηεθμφκ ημκ πθέμκ ακαδεζβιέκμ ημιέα ιε ηδ ιεβαθφηενδ ένεοκα, δ μπμία 

ςζηυζμ δεκ έπεζ αηυιδ ηαημνεχζεζ κα εδναζχζεζ έκακ μνζζιυ ή ηδκ 

ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ αζηζμθμβζηχκ παναβυκηςκ. Πένακ αοηχκ ηςκ πενζμπχκ, πμο 

απμηεθμφκ ακμζηηυ πεδίμ ένεοκαξ ηαζ πνίγμοκ επζπθέμκ ιεθέηδξ, πθδεχνα 

ενεοκδηχκ έπεζ δζελάβεζ οπένμβημ ανζειυ ιεθεηχκ ακαθμνζηά ιε ηζξ βθςζζζηέξ 

δελζυηδηεξ, επζδζχημκηαξ ημκ εκημπζζιυ ηδξ ηαηαθθδθυηενδξ πανειααηζηήξ 

ιεευδμο βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ ιαεδηχκ. Όπςξ ζε ηάεε ιέεμδμ ηαζ απμηέθεζια 

δ δζπμβκςιία ηονζανπεί ιε ηδκ πθεζμρδθία ηςκ ενεοκδηχκ ςζηυζμ κα έπεζ ηαπεεί 

οπέν εκυξ ζημπεοιέκμο, αημιζημφ, δμιδιέκμο, εκηαλζαημφ πνμβνάιιαημξ ιε ηδκ 

ειπθμηή ημο ιαεδηή ζε δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ενβαζίεξ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ 

πμθοαζαζεδηδνζαηή ιάεδζδ ιε ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηαζ αθθδθελάνηδζδ πμθθχκ 
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δελζμηήηςκ. αθχξ οπήνλακ ένεοκεξ μζ μπμίεξ εζηίαγακ ζε ηάεε ιία βθςζζζηή 

δελζυηδηα λεπςνζζηά, ςζηυζμ ηαηαπμκηίζηδηακ, ιε ηα ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα 

κα ηθίκμοκ οπέν ηδξ ηαοηυπνμκδξ αλζμθυβδζδξ πμθθχκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ, 

πνμθμνζημφ ηαζ βναπημφ θυβμο, ηαηαβνάθμκηαξ εεηζηά απμηεθέζιαηα, 

εκζζπφμκηαξ απμηεθεζιαηζηά ηαζ οπμζηδνίγμκηαξ ιε ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ 

ηζξ ιαεδζζαηέξ επζδζχλεζξ ημο ιαεδηή.  

   ε αοηυ ημ ιμηίαμ επζδζχηεζ κα ηζκδεεί ηαζ δ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ιε ηδκ 

μθμέκα ηαζ αολακυιεκδ ειπθμηή εηπαζδεοηζηχκ οθζηχκ ηαζ ιέζςκ δεδμιέκδξ ηδξ 

ηεπκμθμβζηήξ επακάζηαζδξ. Οζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ανίζημοκ πνυζθμνμ έδαθμξ ηαζ 

απμγδημφκ εκενβή ζοιιεημπή ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ οπμζηήνζλδ ηςκ ιαεδηχκ ιε 

ΔΜΓ. Ο ανζειυξ ιεθεηχκ ηαζ ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ είκαζ ζπεηζηά ιζηνυξ, εκχ 

βζα ηδκ Δθθάδα ηαζ ηδκ Ηηαθία ελαζνεηζηά πενζμνζζιέκμξ. Αζηία αοημφ απμηεθεί μ 

ακφπανηημξ ηεπκμθμβζηυξ ελμπθζζιυξ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ δ αδοκαιία ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ κα ιεηαηζκδεμφκ απυ ημ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ εηπαίδεοζδξ ζε έκα 

πζμ ζφβπνμκμ, εκανιμκζζιέκμ ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ επμπήξ. 

   Απυ ημ ιμκηέθμ αοηυ δεκ λέθοβακ μφηε μζ δαζηάθεξ ηδξ βεκζηήξ ηάλδξ ηαζ ημο 

ΣΔ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο επζδζχημκηαξ ιζα πανέιααζδ εζηζαζιέκδ ζηα αζαθία, 

ηζξ θςημηοπίεξ ηαζ ημκ παναδμζζαηυ ηνυπμ βναθήξ. Χζηυζμ ηα απμηεθέζιαηα 

πμο πνμέηορακ απυ ηδκ παναηήνδζδ ηαζ ηδκ πανέιααζδ, οπέδεζλακ αθεκυξ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο πνμβνάιιαημξ ΑΓΔΠΔΑΔ ηαζ αθεηένμο ηδ ζδιακηζηή 

ζοιαμθή ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Γείβιαηα πνμυδμο 

ηδξ ιαεήηνζαξ ζημ ζφκμθμ ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ πανέπμκηαζ απυ ηα 

πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά δεδμιέκα, υπςξ εκδεθεπχξ ακαθφεδηακ παναπάκς, 

εδναζχκμκηαξ ηδ ζδιαζία ηδξ εκ θυβς δζαδζηαζίαξ. Ήηακ δ πνχηδ θμνά πμο δ 

ιαεήηνζα θάιαακε ελαημιζηεοιέκδ πανέιααζδ ηαζ ηαθμφκηακ κα ενβαζηεί ιε 

ηαζκμηυιμ παζδαβςβζηυ οθζηυ, εζδζηά θηζαβιέκμ βζα ηδκ ίδζα, απμηθείμκηαξ αζαθία 

ηαζ ιμθφαζα. Οζ ενβαζίεξ ζημ ζφκμθυ ημοξ οθμπμζήεδηακ ιέζς ημο επελενβαζηή 

ηεζιέκμο ιε εζηυκεξ ηαζ πνχιαηα πμο δνμφζακ ηαηαθοηζηά, αζςιαηζηά ηαζ 

πνμζέθηοακ ημ εκδζαθένμκ ηδξ. Πένακ υιςξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο ιπμνεί κα 

δδιζμονβήζεζ μ ίδζμξ μ εηπαζδεοηζηυξ δφκαηαζ κα ηαηαθφβεζ ζηδ πνήζδ 

θμβζζιζηχκ πμο ιε ηδ ιμνθή παζπκζδζμφ επζδζχημοκ κα πνμηαθέζμοκ ηδκ ειπθμηή 

ημο ιαεδηή ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ιε ηνυπμ εκαθθαηηζηυ ηαζ ζοκάια 

ανημφκηςξ απμηεθεζιαηζηυ. Αηυιδ ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο δ αίεμοζα δεκ είκαζ 

ελμπθζζιέκδ ιε οπμθμβζζηέξ ή ηαιπθέηεξ, υπςξ ζοκέαδ ζηδ βεκζηή ηάλδ ηαζ ημ 
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ΣΔ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο Κοπανζζζίαξ, μ εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί ιε δζηή ημο 

πνςημαμοθία κα ηαηαθφβεζ ζηδ πνήζδ ημοξ, ιε ηδκ πνμηεναζυηδηα κα δίκεηαζ ζημ 

ΣΔ, επζδζχημκηαξ κα εκζζπφζεζ ημ εηπαζδεοηζηυ απμηέθεζια. Χζηυζμ πνμηείκεηαζ 

ηοπυκ επακάθδρδ ηδξ ένεοκαξ αθεκυξ κα οθμπμζδεεί ζε ιεβαθφηενμ ανζειυ 

ιαεδηχκ ηαζ αθεηένμο κα ζοιπενζθδθεεί ζηδκ πανειααηζηή δζαδζηαζία 

ζδιακηζηυξ ανζειυξ θμβζζιζηχκ, οπμζηδνζηηζηυξ πνμξ ηζξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδηχκ, 

πένακ ηδξ πνήζδξ ημο επελενβαζηή ηεζιέκμο, βζα ηδκ ελαβςβή εονείαξ ηθίιαηαξ 

πμζμηζηχκ ηαζ πμζμηζηχκ δεδμιέκςκ.   

   οιπεναζιαηζηά, ζφιθςκα ιε ηα υζα έπμοκ ακαθενεεί, εκδεπυιεκδ πνήζδ ηςκ 

θμβζζιζηχκ, πμο πανμοζζάζηδηακ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ, εα ήηακ ζηακή κα 

οπμζηδνίλεζ ιε ημκ πθέμκ απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ ηζξ εθθείρεζξ ηδξ ιαεήηνζαξ ζε 

υθμ ημ θάζια ηςκ βθςζζζηχκ δελζμηήηςκ, δεδμιέκςκ ηςκ εθθείρεςκ ζε 

πνμθμνζηυ ηαζ βναπηυ θυβμ. ηδκ ηαιπθέηα εα ιπμνμφζε κα έπεζ ηαηαπςνδιέκεξ 

δζαθυνςκ εζδχκ ενβαζίεξ ηζξ μπμίεξ εα είπε ηδ δοκαηυηδηα κα ζοιαμοθεφεηαζ, εκχ 

ιε ηα οπυθμζπα θμβζζιζηά εα πθμδβμφκηακ ηαζ εα ενβαγυηακ ζε δναζηδνζυηδηεξ 

ζοθθααζζιμφ, μνεμβναθίαξ, ακάβκςζδξ, ηαηακυδζδξ ηαζ βναθήξ ιε ηνυπμ 

δζαδναζηζηυ ηαζ ζημπεοιέκμ. Σα θμβζζιζηά ζαθχξ δεκ ακηζηαεζζημφκ ημ 

ελαημιζηεοιέκμ πανειααηζηυ πνυβναιια ςζηυζμ δφκακηαζ κα ζοθθεζημονβήζμοκ, 

επζδζχημκηαξ ηδ δζαηήνδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ βζα ιεβαθφηενμ πνμκζηυ 

δζάζηδια, εκζζπφμκηαξ πανάθθδθα ηαζ ημκ ροπμθμβζηυ πανάβμκηα.  

   Σέθμξ ημκίγεηαζ ζδζαζηένςξ δ ζφιπκμζα πμο εα πνέπεζ κα ηονζανπεί ιεηαλφ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ, ηδξ βεκζηήξ ηάλδξ ηαζ ημο ΣΔ, αθθά ηαζ ηςκ βμκέςκ βζα ηδκ 

μθζζηζηή ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ. Οζ ροπμδοκαιζηέξ αθθδθεπζδναζηζηέξ 

ζπέζεζξ δεκ αθμνμφκ απμηθεζζηζηά ημ πνυβναιια ηαζ ηδ θεζημονβία ημο αθθά ηαζ 

ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ιε ηδκ πανειααηζηή δζαδζηαζία ηαζ ημ 

ιαεδηή, μζ μπμίεξ μθείθμοκ κα είκαζ άνηζεξ ηαζ μοζζαζηζηέξ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

ιαεήηνζαξ μζ ζπέζεζξ ηδξ ιδηέναξ ιε ηδ δαζηάθα ηδξ βεκζηήξ ηάλδξ θεζημφνβδζακ 

οπμζηδνζηηζηά δεδμιέκδξ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηςκ δφμ πθεονχκ ζηδκ επίηεολδ ημο 

ημζκμφ ζηυπμο. Ακηίεεηα μζ ακφπανηηεξ ζπέζεζξ ηδξ ιδηέναξ ιε ηδ δαζηάθα ημο 

ηιήιαημξ έκηαλδξ ιανηονμφζακ ηαζ ηδκ απμοζία αεθηίςζδξ ηδξ ιαεήηνζαξ. 
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