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Από τη σειρά «Κλειδιά και Αντικλείδια» κυκλοφορούν τα βιβλία: 
 

θεµατικό πεδίο ∆ιδακτική Μεθοδολογία 
 

• ∆ιδάσκοντας ιστορία 
Αβδελά Ε. 

• Κίνητρο στην εκπαίδευση 
Ανδρούσου Α. 

• Ανάγνωση και ετερότητα 
Αποστολίδου Β. 

• Εµψύχωση στην τάξη (Α’ και Β’ µέρος) 
∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Νικολάου Β. 

• Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη 
Ζωγραφάκη Μ. 

• Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού µαθήµατος 
Ιορδανίδου Α., Σφυρόερα Μ. 

• ∆ηµιουργικές δραστηριότητες και διαδικασίες µάθησης 
Κουτσούρη Α. 

• Για τη µέθοδο project 
Μάγος Κ. 

• Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά 
Σακονίδης Χ. 

• ∆ιαθεµατική προσέγγιση της γνώσης 
Σφυρόερα Μ. 

• ∆ιαφοροποιηµένη παιδαγωγική 
Σφυρόερα Μ. 

• Η επεξεργασία της εικόνας στη σχολική τάξη 
Σφυρόερα Μ. 

• Το λάθος ως εργαλείο µάθησης και διδασκαλίας 
Σφυρόερα Μ. 

• Φυσικές Επιστήµες: διδασκαλία και εκπαίδευση 
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Τσελφές Β. 

• Μουσική στο σχολείο 
Τσιρίδης Π. 

• ∆ιδασκαλία και αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών 
Χοντολίδου Ε. 

• ∆ιδασκαλία σε οµάδες 
Χοντολίδου Ε. 

• Η επανατροφοδότηση των µαθητών στα γραπτά τους κείµενα 
Χοντολίδου Ε. 
 

θεµατικό πεδίο Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης 
 

• Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο 
Ασκούνη Ν. 

• Οικογένεια και σχολείο 
∆ραγώνα Θ. 

• Στερεότυπα και προκαταλήψεις 
∆ραγώνα Θ. 

• Η µη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο 
Κούρτη Ε. 

• Πολιτισµός και σχολείο 
Πλεξουσάκη Ε. 

• Η µειονοτική εκπαίδευση της Θράκης 
Τσιτσελίκης Κ. 

• Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου 
Φραγκουδάκη Α. 

• Η εθνική ταυτότητα, το έθνος και ο πατριωτισµός 
Φραγκουδάκη Α. 

• Η ικανότητα του λόγου και η γλωσσική διδασκαλία 
Φραγκουδάκη Α. 
 

θεµατικό πεδίο Ταυτότητες και Ετερότητες 
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• Ετερογένεια και σχολείο 

Ανδρούσου Α., Ασκούνη Ν. 
• «Εµείς» και οι «άλλοι»: εµπειρίες εκπαιδευτικών 

∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Πετρίδης Τ. 
• Ταυτότητα και εκπαίδευση 

∆ραγώνα Θ. 
• Επικοινωνία και ταυτότητες σε µια πολύγλωσση οικογένεια 

Μανουσοπούλου Α. 
• Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα 

Μπαλτσιώτης Λ. 
• Ταυτότητες και λογοτεχνία στο σχολείο 

Χοντολίδου Ε. 
 
 

 

 

 

 

Για περισσότερα «Κλειδιά και Αντικλείδια»: 
 

www.kleidiakaiantikleidia.net
 

∆ηµιουργώντας γέφυρες 
 

 

Α 
 

Η ιδέα για τη δηµιουργία των «Κλειδιών και Αντικλει-

διών» µου ήρθε, όταν στο τέλος της πρώτης τριετίας 

του προγράµµατος διαπίστωσα ότι τα δύο κεντρικά παι-

δαγωγικά-πολιτικά ζητήµατα µε τα οποία είχαµε κατα-

πιαστεί µε πολλαπλούς τρόπους στην επιµόρφωση από 
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το 1997 ως το 2000 δεν είχαν κατακτηθεί. Πρόκειται για 

τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και την αποδοχή 

της ετερότητας και του βιώµατος του «άλλου». Και τα 

δύο αυτά θέµατα αποτελούν κοµβικά σηµεία για να λει-

τουργήσουν οι εκπαιδευτικοί αποτελεσµατικά σε οποιο-

δήποτε παιδαγωγικό πλαίσιο και, πολύ περισσότερο, σε 

συνθήκες µε τις ιδιαιτερότητες της µειονοτικής εκπαί-

δευσης στη Θράκη.  

 

Για το λόγο αυτό σκέφτηκα ένα επιµορφωτικό-παιδαγω-

γικό εργαλείο που θα επέτρεπε τόσο µέσα από τη µορφή 

του όσο και από το περιεχόµενό του τη συνεχή επε-

ξεργασία αυτών των δύο σηµείων. Ένα υλικό που θα 

έδινε απαντήσεις σε συγκεκριµένα «παιδαγωγικά» ερω-

τήµατα της καθηµερινής διδακτικής πρακτικής, όχι µε 

άµεσες λύσεις-εφαρµοσµένες συνταγές αλλά µέσω µιας 

πρότασης για πολυπρισµατική ανάγνωση της εκπαιδευ-

τικής πραγµατικότητας. Μια γέφυρα ανάµεσα στην ακα-

δηµαϊκή γνώση και την καθηµερινή διδακτική πρακτική.  

 

Οι πολλαπλές µατιές των συγγραφέων, από διαφορετι-

κές κάθε φορά επιστηµονικές σκοπιές, διασφάλιζαν κα-

ταρχήν τη διαθεµατική προσέγγιση. Επίσης, οι συνεχείς 

παραποµπές, τα «µατάκια» σε κάθε κείµενο, στην επε-

ξεργασµένη για την ηλεκτρονική µορφή παρουσίασή 
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του, ενίσχυαν αυτή την αντίληψη. Ένα συνεχές πέρα-

σµα από τη µια οπτική στην άλλη, µια συνεχής αµφισβή-

τηση του αυτονόητου και της µονοσήµαντης ερµηνείας 

των πραγµάτων. Ένας συνεχής διάλογος ανάµεσα στα 

κείµενα και τις επιστήµες που τα υποστηρίζουν.  

 

Από την άλλη, παρέµενε το ζήτηµα της αποδοχής της 

ετερότητας και του βιώµατος του «άλλου». Τι ακριβώς 

σηµαίνει αυτό και γιατί είναι τόσο σηµαντικό; Σηµαίνει 

να µπορώ να καταλάβω τη θέση του «άλλου», όσο δια-

φορετική κι αν είναι από τη δική µου, και να θεωρώ ότι 

οι εµπειρίες του είναι εξίσου σηµαντικές, όσο κι αν συ-

γκρούονται µε τις δικές µου. Στη Θράκη, αυτή τη δυ-

σκολία της αποδοχής την αισθάνθηκα πάνω στον ίδιο 

µου τον εαυτό: δυσκολεύτηκα να καταλάβω τους «άλ-

λους», όχι µόνο τους µακρινούς (στη συγκεκριµένη πε-

ρίπτωση τους µειονοτικούς) αλλά και τους οικείους 

(τους πλειονοτικούς). Για να διανυθεί η απόσταση αυτή, 

από το 1997 µέχρι το 2000, χρειάστηκε να κάνω πολλές 

επιτόπιες επισκέψεις, να θυµώσω, να επαναδιαπραγµα-

τευτώ, να συγκινηθώ, να συγκρουστώ, για να καταφέρω 

στο τέλος να αρχίσω ένα διάλογο. 

 

Έψαχνα, λοιπόν, ένα µέσο για να δείξω µέσα από το 

υλικό αυτό στο ∆ιαδίκτυο πώς αυτή η απόστασή µας από 
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την ετερότητα, που συχνά είναι τόσο απειλητική και µας 

αποµονώνει στους κλειστούς, ασφαλείς µας µικρόκο-

σµους, είναι µια απόσταση που µπορεί να γεφυρωθεί, 

αρκεί να βρούµε το κίνητρο. Για µένα το κίνητρο για να 

βρω τον τρόπο ήταν κάποια ζεστά βράδια του Ιουλίου 

2002, όπου ένας «περίεργος τύπος», ο Αντώνης Πανού-

τσος, σχολίαζε το Μουντιάλ στη δηµόσια τηλεόραση µε 

έναν πολύ ανοιχτό τρόπο: αναφορές στην τέχνη, στο 

σινεµά, στη ζωή. Ξαφνικά, εγώ που αγνοούσα παντελώς 

αλλά και υποτιµούσα το ποδόσφαιρο άρχισα να ενδια-

φέροµαι και κυρίως να καταλαβαίνω τι ενδιαφέρον θα 

µπορούσε να έχει η «µπάλα» για τους άλλους, γιατί 

αποτελούσε µια σηµαντική αναφορά για τόσους ανθρώ-

πους. Η ιδέα ήταν εκεί: να του προτείνω να σχολιάζει τα 

κείµενά µας, να ανοίξω δηλαδή ένα διάλογο µε έναν 

άλλο κόσµο, τόσο µακρινό για µένα και τόσο οικείο για 

πολλούς άλλους, κατανοώντας πρώτα εγώ και µετά 

προσπαθώντας να το µεταφέρω στους υπόλοιπους, πως 

τίποτε δεν είναι κλειστό και πεπερασµένο στη διδακτική 

πράξη, όπως άλλωστε και στη ζωή. Προς µεγάλη έκ-

πληξη όλων µας ο Αντώνης Πανούτσος δέχτηκε να 

«παίξει το παιχνίδι αυτό» για δύο χρόνια.  

 

Αυτή η συνεργασία µε έκανε να δοκιµάζοµαι κάθε φορά 

και να αναζητώ τρόπο για να κάνω κατανοητά τα επι-

 8



ΕΜ        ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ 

 
στηµονικά κείµενα των συναδέλφων µου στον πρώτο 

κριτικό αναγνώστη που διάβαζε τις δικές µου συνόψεις, 

µέσα από το δικό του πρίσµα, από τη δική του οπτική. 

Έπρεπε να απαντήσω στις ερωτήσεις του: «Μα, δεν κα-

ταλαβαίνω τι θέλεις να πεις εδώ, είναι σκέτη θεωρητι-

κούρα» ή «Μα, σε τι βοηθάει τους εκπαιδευτικούς αυτό 

που λες;» ή, ακόµη χειρότερα, «Πάλι τα ίδια, µα το έχεις 

ξαναπεί χίλιες φορές!». Αυτό µε ανάγκαζε να δω τα επι-

χειρήµατά µας, τις επιστηµονικές τεκµηριώσεις, µε τα 

µάτια των άλλων. Εντόπιζα έτσι τα κενά, τις αδυναµίες 

µας. Αναζητώντας τρόπο να πείσω, ανακάλυπτα πού δεν 

ήµαστε επαρκώς πειστικοί, πού δεν είχαµε εξαντλήσει το 

θέµα. Αυτός ο συνεχής διάλογος αποτελούσε για µένα 

έναν τρόπο να ανιχνεύσω διαδροµές για την εξοικείωση 

µε την ετερότητα. Στη συνέχεια έφτανε το δικό του κεί-

µενο, µια άλλη µατιά, µια διαφορετική ανάγνωση µε 

αναγωγές στα δικά του βιώµατα, στο δικό του κόσµο. 

Αυτή η φρέσκια, άλλη µατιά στα δικά µας κείµενα µου 

έδειχνε πόσο εµπλουτιστική µπορεί να είναι η ετερότητα 

όταν γίνεται αποδεκτή.  

 

Τα 15 κείµενά µας αποτυπώνουν, από τη σκοπιά του 

καθενός µας, τη συνεχή αναµέτρηση µε την ετερότητα. 

Τα καταφέραµε; ∆εν έχω απάντηση, γιατί µπορεί το Ρίο-

Αντίρριο να τελείωσε, αλλά η δική µας γέφυρα ανάµεσα 
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στην ακαδηµαϊκή γνώση και την καθηµερινή διδακτική 

πρακτική νοµίζω ότι µόλις έβαλε τα πρώτα θεµέλια.  

 

Στο «εργοτάξιό» µας η δουλειά ήταν συλλογική και οι 

διαφορετικότητές µας συµπληρωµατικές: η Μαρία Ζω-

γραφάκη επιµελήθηκε µε περισσή φροντίδα τα κείµενα 

όλων µας, ο Μίλτος Κύρκος ξαναδούλεψε τα κείµενα 

των συγγραφέων αναδεικνύοντας τις αρετές τους µε 

περισσή µαεστρία, η Παναγιώτα ∆ιδάχου ακούραστα 

διόρθωνε και πρότεινε επαναδιατυπώσεις και, τέλος, η 

Ειρήνη Μίχα και η ∆άφνη Κονταργύρη έδωσαν µια υπέ-

ροχη αισθητική στην έντυπη µορφή των κειµένων µας. 

Για όλους και όλες µας η εµπειρία ήταν µοναδική.  
 

Αλεξάνδρα Ανδρούσου 

Ιούνιος 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Β 
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Είχα πάντα την εντύπωση ότι πιο εύκολα θα µπορούσες 

να κάνεις τον Αθανάσιο ∆ιάκο να τραγουδήσει το «Πιπε-

ρίµ», παρά να πείσεις ένα δάσκαλο να αλλάξει µισή 

αράδα από ό,τι γράφει το βιβλίο του οργανισµού. Για 

µένα οι δάσκαλοι παρέµεναν αυτοί που είχα γνωρίσει 

στο δηµοτικό και το γυµνάσιο. Οι δασκάλες της κυρίας 

Γιούλας Μιχαλοπούλου-Πλαφουτζή που στο δηµοτικό 

ένιωθαν την ανάγκη να σε δέρνουν δύο φορές τη µέρα, 

ώστε να διατηρούν την υπόληψη του σχολείου σαν 

«αυστηρό», και οι καθηγητές των γυµνασίων του Πει-

ραιά, της δεκαετίας του ’60, που διάβαζαν τα κείµενα 

στον ίδιο τόνο, αδιάφορα αν ήταν Τζάρτζανος, Τριαντα-

φυλλίδης ή Μωραϊτίνης. Η εντύπωσή µου για τους δα-

σκάλους δεν είχε αλλάξει στα επόµενα 40 χρόνια. Παρέ-

µεναν «οι γιοι και οι κόρες της µούχλας», που η µόνη 

διασκέδασή τους, εκτός του βασανισµού των µαθητών, 

ήταν να κλείνονται στο «δωµάτιο των καθηγητών» και, 

µε κλειστή την πόρτα, να ασχολούνται µε τις ανοµολό-

γητες τελετές τους, της αντίστροφης καταµέτρησης εν-

σήµων µέχρι τη σύνταξη. Το πανεπιστήµιο, φυσικά, 

ήταν κάτι άλλο. Ο πανεπιστηµιακός ήταν στο µυαλό µου 

ένας κύριος που έβαζε «ν» σε κάθε κατάληξη και εάν γι-

νόταν ένοπλη λαϊκή εξέγερση, θα την αντιµετώπιζε µε 

τις θέσεις του σε σχέση µε τη χρήση του γερούνδιου. 

Οπότε η πρόσκληση του Παιδαγωγικού Τµήµατος του 
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Πανεπιστηµίου Αθηνών για µια συνεργασία στην επι-

µόρφωση των εκπαιδευτικών των µουσουλµανοπαίδων 

Θράκης ήταν τόσο αναµενόµενη, όσο αν ο Άλβιν Έιλι 

µου πρότεινε να χορέψω µε το συγκρότηµά του… 

 

Ο στρατός της δεκαετίας του ’60 δεν ήταν το «κολέγιο» 

που είναι σήµερα. Ακόµα και το λιµενικό, όπου έχω 

υπηρετήσει, για τα σηµερινά µέτρα θα ήταν κάτι σαν 

πειθαρχικό τάγµα πεζοναυτών. Μέσα στη γενικότερη 

αποκτήνωση της βασικής εκπαίδευσης, οι φωνές των 

υπαξιωµατικών στους βοηθούς της κουζίνας «Ρε, Μωά-

µεθ, καθάρισε τα καζάνια» δε σόκαραν. Το ίδιο και το 

γεγονός ότι οι µουσουλµάνοι που έκαναν τη βασική τους 

εκπαίδευση στο ναυτικό, παρόλο που είχαν πλήρη ελ-

ληνική υπηκοότητα, δε δικαιούντο να φέρουν όπλο. ∆ε 

νοµίζω ότι µε τη δική µας ταλαιπωρία θα καθόµαστε να 

ασχοληθούµε µε το φροϋδικό ευνουχισµό των µου-

σουλµάνων, αφού για το στρατιώτη το όπλο του είναι το 

«καταλαβαίνουµε τι». Οπότε οι µουσουλµάνοι της Θρά-

κης και τα όποια προβλήµατά τους ξεχάστηκαν γρήγορα. 

Η υφήλιος όµως γινόταν µια γειτονιά. Στο Βερολίνο τη 

δεκαετία του ’70 οι Έλληνες δεν ξεπερνούσαν τις 7 χι-

λιάδες. Αντίθετα οι Τούρκοι, συγκεντρωµένοι στο 

Kreuzberg, ξεπερνούσαν τις 200 χιλιάδες. Ενστικτωδώς 

διαπαιδαγωγηµένος από τα ελληνικά σχολικά βιβλία, πε-
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ρίµενα ότι το λιγότερο που σχεδίαζαν ήταν να µας σου-

βλίσουν και ευτυχώς που υπήρχε το γερµανικό κράτος 

να µας προστατεύσει από τα µαχαίρια τους. Σύντοµα 

όµως κατάλαβα ότι για το γερµανικό κράτος Τούρκοι και 

Έλληνες, Αιγύπτιοι και Γιουγκοσλάβοι δεν είµαστε παρά 

Gastarbeiter ή Kanaken, που ήταν ο ρατσιστικός όρος 

και εξοµοίωνε κάθε νότιο ξένο µε Πολυνήσιο. Αργότερα 

κατάλαβα ότι η τούρκικη κουζίνα ήταν µια περιπλοκό-

τερη εκδοχή της ελληνικής, ότι λέξεις της παιδικής µου 

ηλικίας όπως ο µπεκιάρης και το σικλέτι δεν ήταν ακρι-

βώς ελληνικά του Οµήρου. Ότι µε τους Τούρκους είµα-

στε διαφορετικοί. Με τους Φινλανδούς όµως είµαστε 

ακόµα πιο διαφορετικοί, αλλά δεν πιστεύουµε ότι είναι 

έτοιµοι να καβαλήσουν έναν τάρανδο και να έρθουν να 

µας σφάξουν. Ότι είναι πολύ λογικό να έχουµε προη-

γούµενα από την τουρκική κατοχή των 400 χρόνων, 

αλλά ότι µε τους γείτονές σου συνήθως «πλακώνεσαι» 

και αν ο προαιώνιος εχθρός µας ήταν το Περού, αυτό 

πραγµατικά κάτι θα έλεγε για τον «παλιοχαρακτήρα» 

των Περουβιανών. Αυτό που το Βερολίνο είχε κάνει 

ήταν να µου αλλάξει τη γνώµη για τους Τούρκους.  

 

Τον πρώτο χρόνο του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου οι στρα-

τιώτες της Γαλλίας και της Γερµανίας είχαν εορτάσει τα 

Χριστούγεννα στη νεκρή ζώνη. Οι κυβερνήσεις, γνωρί-
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ζοντας ότι οι στρατιώτες όταν έρχονται σε επαφή κατα-

λαβαίνουν ότι και οι «απέναντι» είναι άνθρωποι, απαγό-

ρευσαν επανάληψη του εορτασµού, επί ποινή θανάτου. 

Οι προκαταλήψεις βασίζονται στην άγνοια και η δική 

µου είχε τελειώσει στο Kreuzberg τη δεκαετία του ’70. 

 

Η πρόταση του προγράµµατος «Εκπαίδευση Μουσουλ-

µανοπαίδων», όπως διατυπώθηκε από την Αλεξάνδρα 

Ανδρούσου το Σεπτέµβριο του 2002, ήταν ο τρόµος του 

δηµοσιογράφου. «Θέλεις να γράφεις ένα σχόλιο για τα 

βιβλία που θα εκδώσουµε για τους καθηγητές στη 

Θράκη;». «Μάλιστα. Αλλά µε ποιο θέµα;». «Ό,τι νοµί-

ζεις». «Πόσο µεγάλα;». «Θα δούµε». Ο τρόµος του 

επαγγελµατία δηµοσιογράφου είναι η ελευθερία στο 

θέµα και το χώρο. Είναι πολύ εύκολο να γράψεις 235 

λέξεις για τα προβλήµατα των χοιροτρόφων Φλωρίνης, 

αλλά τροµακτικά δύσκολο να σου πει ο αρχισυντάκτης: 

«Κοίτα, σήµερα γράψε ό,τι θέµα θέλεις. Και πού ’σαι... 

Να µην είναι κάτω από τις 11 λέξεις και πάνω από τις 

45.389». Τέλος πάντων, το πρόβληµα του χώρου ξεπε-

ράστηκε. Κάποια στιγµή µου είπαν: «400 λέξεις κάθε 

κείµενο» και, ασφαλής στο κλουβί του αριθµού, µπό-

ρεσα να συνεχίσω. Το πρόβληµα όµως της θεµατικής 

ήταν δυσκολότερο. Γιατί στη φυσιολογική ερώτησή µου 

στην Ανδρούσου: «Γιατί µε διαλέξατε να γράφω;» η 
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απάντηση ήταν: «Επειδή σκέφτεσαι συνειρµικά». Μέχρι 

εκείνη τη στιγµή µού είχαν δώσει δουλειές επειδή 

έγραφα ατακαδόρικα, γρήγορα ή επιθετικά. Κανένας 

όµως δε µου είχε προτείνει δουλειά επειδή έγραφα «συ-

νειρµικά». Επειδή λοιπόν όταν ξέρεις τι θέλει το αφε-

ντικό προσέχεις να το βάζεις στο κείµενο, το πρόβληµα 

ήταν: ήµουν αρκετά συνειρµικός ή µήπως από «συν» 

πηγαίναµε καλά, αλλά από «ειρµό» άστα να πάνε; 

Ακόµα περισσότερο, πώς να είσαι συνειρµικός στο 

σχόλιο κειµένων που µε το ζόρι καταλαβαίνεις; 

 

Γιατί η βασική αρχή γραφής των κειµένων ήταν σαφής. 

Συνήθως στην αρχή κάθε βιβλίου θα εµφανιζόντουσαν 

ένας «Χασάν», ένας «Γιαννάκης» που θα είχαν προβλή-

µατα. Αλλά, όταν ο δάσκαλος αποφάσιζε να δουλέψει 

χωρίς προκαθορισµένες απαντήσεις, οµαδικά και µε κα-

τανόηση, ο Γιαννάκης και ο Χασάν τα έβρισκαν µια 

χαρά, προς χαράν των ειρηνόφιλων πολιτών και λύπη 

των εταιριών κατασκευής οπλικών συστηµάτων. Το να 

δουλεύεις πάνω σε ένα τόσο καθορισµένο format είναι 

σαν να είσαι ιάπωνας ζωγράφος του 18ου αιώνα που 

έχει αποσυρθεί από τα εγκόσµια, για να ζωγραφίσει ένα 

φύλλο από κάθε οπτική γωνία. Το να µην ξέρεις όµως τι 

ζωγραφίζεις είναι απελπισία. 
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Πριν η Αλεξάνδρα Ανδρούσου µου δώσει τις κριτικές 

προσεγγίσεις της στα συγκεκριµένα εκπαιδευτικά βιβλία, 

µου ήταν τόσο δύσκολο να τα καταλάβω, όσο και 

ένα σεµινάριο στη νανοχειρουργική. Γιατί το πρώτο µέ-

ρος που περιέγραφε µια εικόνα από σχολείο της Θράκης 

ήταν ενίοτε φορµαλιστικό αλλά πάντα κατανοητό. Μετά 

όµως άρχιζε το επιστηµονικό µέρος. Τα βιβλία δεν είχαν 

γραφεί για την επιµόρφωση των αθλητικογράφων Αθη-

νών αλλά για καθηγητές της Θράκης. Είχαν γραφεί από 

επιστήµονες για επιστήµονες, µε τα προβλεπόµενα προ-

βλήµατα. «Σύµφωνα µε την αρχή του Μπερνστάιν για 

την επαγωγική µέθοδο διδασκαλίας σε πολυµορφικά 

περιβάλλοντα...». Σαφέστατο, αν ξέρεις τον Μπερνστάιν 

και την επαγωγική µέθοδό του και δεν πειράζει αν το 

περιβάλλον δεν είναι πολυµορφικό. Ακατάληπτο, αν ο 

µόνος Μπερνστάιν που ξέρεις είναι ο Λέοναρντ και δε 

θυµάσαι καν για ποιο µιούζικαλ κέρδισε το Όσκαρ. Σε 

αυτό το σηµείο η Αλεξάνδρα Ανδρούσου, γραπτά και µε 

συζήτηση, προσπάθησε να µε διαφωτίσει για τους απα-

νταχού της ακαδηµαϊκής κοινωνίας «Μπερνστάιν». Εγώ 

συνήθως έκανα «χµµµ». Και προσπαθούσα να θυµηθώ 

πώς την έλεγαν την ταινία µε τα Όσκαρ. 

 

∆ε γνωρίζω αν τα «Κλειδιά και Αντικλείδια», η εργασία 

της Αλεξάνδρας Ανδρούσου στο Ίντερνετ, βοήθησε 
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έστω και έναν να ανοίξει το ντουλάπι µε τα µυστικά 

µεταφοράς της γνώσης. Αυτό που ξέρω είναι ότι έστω κι 

αν κάποιος εκπαιδευτικός, έστω και ένας, βοηθήθηκε 

στο να έρθει πιο κοντά στους µαθητές του, στο δύσκολο 

περιβάλλον των µειονοτικών σχολείων της Θράκης, ο 

κόπος δεν πήγε χαµένος. Γιατί η προκατάληψη δεν 

αντέχει στη ζεστασιά της επικοινωνίας. Το µάθηµα από 

το Kreuzberg στο Βερολίνο, κάπου στο διαφωτισµό της 

δεκαετίας του ’70... 
 

Αντώνης Πανούτσος 

Ιούνιος 2004 
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Πώς συνδέονται τα κείµενα; (Νοέµβριος 2002) 

 

«Kίνητρο στην εκπαίδευση» της Αλεξάνδρας Ανδρούσου, 

«∆ιαθεµατική προσέγγιση της γνώσης» της Μαρίας Σφυ-

ρόερα, «Για τη µέθοδο project» του Κώστα Μάγου και 

«Eµψύχωση στην τάξη» των Αναστασίας ∆ηµητρίου, Βικτω-

ρίας Λαγοπούλου και Βασιλικής Νικολάου: πρόκειται για τέσ-
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σερα κείµενα σχετικά µε τη θεµατική ενότητα της ∆ιδακτι-

κής Mεθοδολογίας. 

 

Aπό διαφορετική επιστηµονική σκοπιά το καθένα, απο-

πειρώνται να κάνουν προτάσεις για συγκεκριµένα προ-

βλήµατα της καθηµερινής εκπαιδευτικής πράξης: 
 

• Πώς διδάσκει κανείς σε µια τάξη όπου πάνω από τα 

µισά παιδιά είναι αλλόγλωσσα ή, όπως στην περί-

πτωση της Θράκης, όταν όλα έχουν διαφορετική µη-

τρική γλώσσα από εκείνη του δασκάλου (στην περί-

πτωση του ελληνόφωνου προγράµµατος);  

• Ποιοι παιδαγωγικοί τρόποι υπάρχουν για να κινητο-

ποιηθούν τα παιδιά µέσα στην τάξη; 

• Γιατί η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης αποδίδει 

σε δύσκολα εκπαιδευτικά πλαίσια; 

• Mε ποιους τρόπους η µέθοδος project επιτρέπει 

στους εκπαιδευτικούς να συνδυάσουν τα βιώµατα 

των παιδιών µε τη σχολική γνώση που πρέπει να µε-

ταδώσουν; 

• Πώς στην καθηµερινότητα του σχολείου οι εκπαι-

δευτικοί µπορούν να λειτουργούν ως εµψυχωτές-

διαµεσολαβητές της γνώσης και όχι από καθέδρας 

και να είναι σίγουροι ότι τα παιδιά µαθαίνουν; 
 

 19



ΕΜ  ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙ∆ΙΑ 

 
Oι απαντήσεις βρίσκονται διάσπαρτες και στα τέσσερα 

κείµενα. Καθένα φωτίζει µια συγκεκριµένη πλευρά και 

επιχειρεί να δώσει ένα κλειδί κατανόησης του τι συµβαί-

νει στη σχολική τάξη. Επισηµαίνει, επίσης, τα όρια και 

τις δυσκολίες που συναντά κανείς όταν προσπαθεί να 

εφαρµόσει τέτοιες µεθόδους στο σχολείο. 
 

Aυτό που ενώνει και τα τέσσερα κείµενα είναι η επιστη-

µονική αντίληψη ότι κάθε σχολικό πλαίσιο είναι µονα-

δικό και κάθε εκπαιδευτική προσπάθεια έχει ως σηµείο 

εκκίνησης την πλήρη κατανόησή του. Tίποτε δεν µπορεί 

να γίνει χωρίς να λάβει κανείς υπόψη του τις ανάγκες 

των παιδιών, τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται 

την πραγµατικότητα, τα ερωτήµατα που έχουν, τα εµπό-

δια που συναντούν στην κατανόηση. Για να πετύχει κα-

νείς την κινητοποίηση των διαδικασιών µάθησης, χρει-

άζεται να δοκιµάσει διάφορες παιδαγωγικές τεχνικές, να 

αναζητήσει λύσεις, να ανοίξει νέους δρόµους. 
 

Oι δυσκολίες είναι πολλές και δεν τις αποσιωπούµε. 

Όµως, οι δικές σας αναγνώσεις των κειµένων και ο διά-

λογος ανάµεσα σε όλους µας θα βοηθήσει να φωτίσουµε 

κι άλλες πλευρές, να «ακονίσουµε» καλύτερα τα εργα-

λεία ανάλυσης και κατανόησης, να σχεδιάσουµε αποτε-

λεσµατικότερες κοινές αλλά και διαφορετικές, καθένας 

και καθεµία, λύσεις. Kαλές αναγνώσεις! 
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Aλεξάνδρα Aνδρούσου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από 6 χρόνια φυσικής και 145 κοπάνες το µόνο που µου 

έµεινε από το γυµνάσιο ήταν ο νόµος του Μέντελ. Μέχρι 

να καταλάβω ότι ήταν στη βιολογία. 

Υπάρχουν µερικά µαθήµατα που όταν βρίσκεσαι στο 

σχολείο πιστεύεις ότι φτιαχτήκανε για να εκπαιδεύουν 

κάποιους σαδιστές που αναλαµβάνουν να βασανίσουν 

µερικές χιλιάδες παιδάκια. Αυτή ήταν πάντα η άποψή 

µου για τους φυσικούς και τη φυσική. Μέχρι που γνώ-

ρισα το µπέιζµπολ. 

Λοιπόν. ∆εν ξέρω πόσοι από σας έχετε ποτέ δει µπέιζ-

µπολ, αλλά πρώτον µη µου ζητήσετε αυτή τη στιγµή να 

σας εξηγήσω τους κανονισµούς. Και δεύτερον, όποιος 
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έχει δει θα έχει παρατηρήσει ότι στο γήπεδο υπάρχει 

κάποιος που πετάει την µπάλα. Τον αποκαλούν pitcher. 

Οι pitchers λοιπόν έχουν ένα ρεπερτόριο από τρεις 

τέσσερις τρόπους µε τους οποίους πετάνε την µπάλα. Το 

fastball που απλά την πετάνε δυνατά. Το curveball που 

η µπάλα ταξιδεύοντας σχηµατίζει µια καµπύλη. Το slider 

που µυστηριωδώς σε µια στιγµή η καµπύλη ευθυγραµµί-

ζεται. Και το knuckleball.  

Ο pitcher κρατάει τις δύο πλευρές της µπάλας µε τον 

αντίχειρα και το µικρό, την ισορροπεί στις αρθρώσεις 

των δαχτύλων και την πετάει κυρίως µε την κίνηση των 

ώµων µε δεδοµένη ταχύτητα ανάµεσα στα 60 και τα 65 

µίλια. Εάν το πιάσιµο της µπάλας είναι σωστό και δεν 

έχει φάλτσα, η ταχύτητα ακριβής και η κίνηση του σώ-

µατος η προβλεπόµενη, η µπάλα χορεύει στον αέρα. 

Το ίδιο ισχύει και στο ποδόσφαιρο, αλλά σε άλλες ταχύ-

τητες. Είναι το περίφηµο «σουτ των τριών δαχτύλων» 

του Ροµπέρτο Κάρλος. Η µπάλα σουτάρεται έχοντας στο 

µυαλό ότι το πόδι πρέπει να τη βρει στο κέντρο και το 

δάχτυλο που θα την ακουµπήσει να είναι το τρίτο. Τότε 

η µπάλα παίρνει την πιο απρόβλεπτη τροχιά.  

Κάποιος λοιπόν µου το εξήγησε. Εάν η µπάλα έχει φάλ-

τσα, η τροχιά της είναι προβλέψιµη, γιατί ισχύει ό,τι και 

µε το γυροσκόπιο. Κινούµενη κυκλικά ευθυγραµµίζεται. 

Εάν όµως πηγαίνει χωρίς φάλτσα, κάθε αντίσταση του 
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αέρα στις ραφές την κάνει να αλλάζει πορεία. Με υπερ-

βολική ή ασήµαντη ταχύτητα η αντίσταση του ανέµου, 

εκτός αν µιλάµε για καταιγίδα, παίζει αµελητέο ρόλο.  

Ε και λοιπόν; Λοιπόν. Αν κάποιος µου είχε πει την ιστο-

ρία όταν ήµουνα µικρός, µπορεί η γνώµη µου για τους 

φυσικούς να ήταν άλλη. Και όταν κάποιος µου έλεγε 

γυροσκόπιο, να µην πίστευα ότι είναι ένας που γυρίζει 

από χωριό σε χωριό πουλώντας µπιχλιµπίδια. Καµιά 

φορά η φυσική και η µπάλα σε βοηθάνε να ξεχωρίσεις 

το γυρολόγο από το γυροσκόπιο. 
 

Aντώνης Πανούτσος 
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Πώς συνδέονται τα κείµενα; (Μάρτιος 2003) 
 

«Η επεξεργασία της εικόνας στη σχολική τάξη» της Μαρίας 

Σφυρόερα και «Πολιτισµός και σχολείο» της Έφης Πλεξου-

σάκη, δύο νέα κείµενα στα «Κλειδιά και Αντικλείδια». Το 

πρώτο ανήκει στη θεµατική ενότητα ∆ιδακτική Μεθοδολο-

γία και το δεύτερο στην ενότητα Κοινωνικοπολιτισµικό 

πλαίσιο της εκπαίδευσης.  

 

Από διαφορετική επιστηµονική σκοπιά το καθένα, 

αναλύουν δύο, εκ πρώτης όψεως, διαφορετικά θέµατα. 

Στο πρώτο κείµενο µελετάται από τη Μαρία Σφυρόερα ο 

τρόπος µε τον οποίο η εικόνα λειτουργεί στην εκπαιδευ-

τική διαδικασία: η εικόνα ως κίνητρο, η εικόνα ως δια-

µεσολαβητής ανάµεσα στο γνωστό και το άγνωστο, η 

εικόνα ως εργαλείο κατανόησης. Πώς από την εικόνα 

µπορούµε να φτάσουµε σε κείµενο; Πόσες διαφορετικές 

δραστηριότητες µπορούµε να κάνουµε µε αφορµή µια 

εικόνα; Οι εικόνες είναι ένα άνοιγµα στον κόσµο αλλά 

και µια σύνδεση µε το βίωµα των παιδιών. Πώς βρί-

σκουµε την ισορροπία µέσα στην τάξη; Γιατί οι εικόνες 

είναι πολύ σηµαντικές για τα παιδιά που η µητρική τους 

γλώσσα είναι διαφορετική από τη γλώσσα του σχολείου; 
 

Στο δεύτερο κείµενο η Έφη Πλεξουσάκη αναλύει την 

έννοια του πολιτισµού και πώς αυτή παρεµβαίνει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αν η διδακτική πράξη ορίζεται 
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ως µια επικοινωνιακή συνθήκη, καθένας και καθεµιά 

που συµµετέχει σε αυτήν κουβαλάει µαζί του τις πολιτι-

σµικές εµπειρίες του, τα βιώµατά του, τα δικά του µάτια 

να βλέπει τον κόσµο. Πώς σε αυτή τη συνθήκη µπο-

ρούµε να επεξεργαστούµε την πολιτισµική απόσταση 

που νιώθουµε να χωρίζει «εµάς» από τους «άλλους»; 

Το πολιτισµικά οικείο και το πολιτισµικά µακρινό µε ποιo 

τρόπο παρεµβαίνoυν στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

Μπορούµε να µάθουµε και τι µέσα από την επεξεργασία 

της απόστασης; 
 

Πού συναντώνται τα δύο κείµενα; Καταρχήν, η εικόνα 

είναι προϊόν ενός συγκεκριµένου πολιτισµού, αναφέρε-

ται σε συγκεκριµένες πολιτισµικές συντεταγµένες και 

αναγνωρίζεται µε αυτό τον τρόπο. Άρα, όταν δουλεύ-

ουµε µε εικόνες στην τάξη, επεξεργαζόµαστε κοντινές 

και µακρινές εικόνες, ανατρέχουµε σε πολιτισµικούς κώ-

δικες, αντιδρούµε µε βάση τα δικά µας αυτονόητα και 

τις δικές µας παραδοχές. 
 

Το κοινό σηµείο επίσης των δύο κειµένων είναι ότι υπο-

στηρίζουν τη δυνατότητα να βλέπουµε τον κόσµο όχι 

µόνο µε τις δικές µας εικόνες, µε το δικό µας τρόπο να 

αντιλαµβανόµαστε τα πράγµατα, αλλά και µέσα από την 

οπτική των άλλων. Γιατί αυτό είναι που δηµιουργεί την 

ανταλλαγή και την επικοινωνία και µέσα από αυτή οδη-
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γούµαστε σε µια διαφορετική προσέγγιση της γνώσης. 

Είναι αυτό εύκολο να γίνει µέσα σε ένα σχολείο που 

πολλές φορές είναι κλειστό στους «άλλους»; Εµείς προ-

τείνουµε ατραπούς για την έξοδο από αυτή τη λογική. 

Περιµένουµε τη δική σας γνώµη. Καλές αναγνώσεις! 
 

Αλεξάνδρα Ανδρούσου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πριν από τρεις δεκαετίες στη Νασιονάλ Μοντεβιντέο και 

στην Εθνική Ουρουγουάης αγωνιζόταν ο Λουίς Κουµπί-

γιας. Κοντόχοντρος, αναλφάβητος, µε τρεις επίσηµες 

συζύγους και άπειρες ερωµένες, ο Κουµπίγιας ήταν ένα 

κλασικό προϊόν των φτωχογειτονιών της πρωτεύουσας 

της Ουρουγουάης. Ήταν όµως µοναδικός. Όχι για την 

τεχνική και την αποτελεσµατικότητά του αλλά για τον 

τρόπο που δούλευε το µυαλό του µέσα στο γήπεδο. Σε 

µια εποχή που η ενηµέρωση για το ποδόσφαιρο περιορι-
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ζόταν σε όσα έγραφαν οι εφηµερίδες, τα κατορθώµατα 

του Κουµπίγιας έφταναν στην Ελλάδα διυλισµένα µέσα 

από τις µεταφράσεις και την αµφίβολη ικανότητα των 

γραφιάδων της εποχής.  

Μέχρι που το 1972 ήρθε στην Ελλάδα. Όλοι περίµεναν 

να δουν το «φαινόµενο Κουµπίγιας». Ήταν ένα ηλιόλου-

στο απόγευµα στο Νέο Φάληρο και ο Παναθηναϊκός 

αντιµετώπιζε τη Νασιονάλ στο στάδιο Καραϊσκάκη. Οι 

Ουρουγουανοί είχαν κερδίσει ένα κόρνερ και ο Κουµπί-

γιας είχε κατασκηνώσει µέσα στην µεγάλη περιοχή. Ένα 

παίκτης της Νασιονάλ χτύπησε το κόρνερ. Η µπάλα κα-

τευθύνθηκε στο κεφάλι του Κουµπίγιας. Όλοι περίµεναν 

να σηκωθεί στον αέρα και να πιάσει την κεφαλιά. Όλοι, 

εκτός του Κουµπίγιας. Έβαλε τα δύο χέρια στο χορτάρι, 

έκανε κατακόρυφο και προσπάθησε να βάλει γκολ µε τα 

τακούνια. Η µπάλα χτύπησε στο δοκάρι.  

Στα επόµενα 31 χρόνια είδα αµέτρητα δοκάρια και εκα-

τοντάδες γκολ. Η προσπάθεια όµως του ιδιοφυούς Ου-

ρουγουανού έµεινε αξέχαστη για τη µοναδικότητα της 

έµπνευσης. Το µόνο που χρειαζόταν ήταν να µην κλεί-

σεις το µυαλό σου σε ένα συµβατικό ρεαλισµό. Να εκτι-

µήσεις τη διαφορά στη σκέψη. Το «αξίωµα Κουµπίγιας» 

ισχύει παντού. Από το γήπεδο µέχρι την τάξη. Στο λατι-

νοαµερικανικό ποδόσφαιρο το αποτέλεσµα είναι δευτε-

ρεύον σε σχέση µε τον τρόπο εκτέλεσης. Ο κυνηγός δε 
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σκοράρει. ∆ηµιουργεί εικόνες που πιθανόν µέσα τους να 

υπάρχει και το γκολ. Ο µύθος υπερτερεί της στατιστικής.  

Πριν ένα περίπου µήνα είχαµε πιάσει κουβέντα µε ένα 

βραζιλιάνο µουσικό της τζαζ, ονόµατι Ζοάου «Κάτι». 

Μέσα σε µερικά λεπτά η συζήτηση είχε έρθει στο ποδό-

σφαιρο. Ο Βραζιλιάνος, που ζει στην Αγγλία τα τελευ-

ταία 30 χρόνια, αναφέρθηκε σε ένα φιλικό µατς της 

Εθνικής Βραζιλίας µε την Αγγλία στο Γουέµπλεϊ. Το µατς 

είχε γίνει το 1977, είχε τελειώσει 0-0 και ανάθεµα αν 

υπάρχει άνθρωπος να θυµάται µια φάση. Όχι όµως ο 

Ζοάου. Θυµήθηκε ότι γύρω στο 60ό λεπτό ο Έντερ είχε 

σουτάρει από τα 35 µέτρα. Η µπάλα είχε σηκωθεί 20 

µέτρα. Ενώ ο τερµατοφύλακας της Αγγλίας Ρέι Κλέµενς 

παρακολουθούσε την µπάλα περιµένοντας να δει σε ποια 

σειρά της κερκίδας θα κατέληγε, η µπάλα άρχισε να πέ-

φτει. Σαν τούβλο. Σαν βαριά µπαγκέτα των ντραµς που 

προσγειώνεται µε δύναµη στο οριζόντιο ξύλινο δοκάρι 

του τέρµατος της Αγγλίας. Ο Ζοάου περιέγραφε τη φάση. 

Ταυτόχρονα το χέρι του χτυπούσε ρυθµικά το ξύλο του 

µπαρ. Είχα δει το ίδιο µατς. Θα µπορούσα να τον δια-

κόψω για να του πω ότι η φάση είχε γίνει 10 λεπτά αρ-

γότερα. Το µόνο που θα είχα καταφέρει θα ήταν να 

φέρω την κουβέντα στη δυτικοευρωπαϊκή κουλτούρα 

και να χάσω µια ολόκληρη παράσταση. Αυτά που λες τα 

ξέρεις. Από αυτά που σου λένε µαθαίνεις. Όχι µόνο λέ-
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ξεις και αριθµούς αλλά και διαφορετικούς τρόπους να 

παρατηρείς τη ζωή. 
 

Aντώνης Πανούτσος 

 

 

 

 
Πώς συνδέονται τα κείµενα; (Απρίλιος 2003) 
 

«Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου» και «Η 

ικανότητα του λόγου και η γλωσσική διδασκαλία», δύο νέα 

κείµενα της Άννας Φραγκουδάκη στη θεµατική ενότητα 

Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης. 

 

Στο πρώτο κείµενο η Άννα Φραγκουδάκη αναλύει το 

ζήτηµα της µητρικής γλώσσας και πόσο σηµαντική είναι 

η αναγνώρισή της από το σχολείο, για να µπορούν τα 

παιδιά στη συνέχεια να µάθουν ανάγνωση και γραφή 

στην πρότυπη γλώσσα του σχολείου. Το κεντρικό επι-

χείρηµα είναι ότι, αν και η γλωσσολογία παραδέχεται ότι 

κάθε εθνική γλώσσα έχει πολλές ποικιλίες, διαλέκτους, 

κώδικες, ιδιώµατα και διάφορα ύφη, ο εκπαιδευτικός 

θεσµός αντιµετωπίζει τη γλώσσα σαν να ήταν µία, ενιαία 

και οµοιογενής. Αυτό έχει συνέπεια τα παιδιά που φτά-

νουν στο σχολείο κουβαλώντας τις διαλέκτους που µι-

λούν στο σπίτι να βρίσκονται αντιµέτωπα µε την αγνό-
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ηση, βλέπε υποτίµηση, της δικής τους γλώσσας, και άρα 

δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις γλωσσικές απαι-

τήσεις του σχολείου. Πολύ περισσότερο όταν η µητρική 

τους γλώσσα δεν είναι καν η γλώσσα του σχολείου.  
 

Στο δεύτερο κείµενο η ίδια αναλύει την έννοια του προ-

φορικού λόγου και τη σύνδεσή του µε τη γλωσσική δι-

δασκαλία στο σχολείο, η οποία στην ουσία δίνει έµφαση 

στη γραπτή µορφή. Το πέρασµα αυτό από τον προφο-

ρικό στο γραπτό κώδικα γίνεται στο σχολείο µε τρόπο 

βίαιο και αποκοµµένο από την πραγµατικότητα. Αυτό 

έχει συνέπεια τα παιδιά να µαθαίνουν τη γλώσσα έξω 

από την επικοινωνιακή λειτουργία της και µακριά από 

την καθηµερινή, ζωντανή, δηµιουργική της δυνατότητα. 

 

Πώς συνδέονται τα δύο κείµενα; Και τα δύο κείµενα 

εστιάζουν στην αντίληψη που έχει το σχολείο για τη 

γλώσσα και τη διδασκαλία της. Πρόκειται για µια αντί-

ληψη έξω από την καθηµερινή ζωή, που ευνουχίζει τη 

δηµιουργικότητα των παιδιών, ενισχύει τις κοινωνικές 

ανισότητες και αγνοεί την ετερογένεια των σχολικών 

τάξεων. Και τα δύο κείµενα υποστηρίζουν ότι οποιαδή-

ποτε αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας πρέπει να λάβει 

υπόψη της την αξία της µητρικής γλώσσας, την παιδα-

γωγική αξία του λάθους και το γεγονός ότι τα παιδιά 

φτάνοντας στο σχολείο έχουν ήδη κατακτήσει το λόγο. 
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Με άλλα λόγια, η έµφαση να δίνεται στην επικοινωνία 

και όχι στη στείρα αναπαραγωγή. Στα κείµενα θα βρείτε 

προτάσεις για µια τέτοιου τύπου διδασκαλία. Περιµέ-

νουµε τη δική σας γνώµη. Καλές αναγνώσεις! 
 

Αλεξάνδρα Ανδρούσου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Μπορεί να πέτυχα το νικητήριο τέρµα, αλλά σηµαντι-

κότερη ήταν η επικράτηση της οµάδας µας επί των αντι-

πάλων». «Όπως έχει πει και ο προπονητής µας, δεν εί-
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ναι ώρα για εορτασµούς, αλλά κοιτάζουµε τον επόµενο 

αγώνα». Στην ίδια ξύλινη γλώσσα, µε τα ίδια αποστει-

ρωµένα ηθικοπλαστικά νοήµατα, µε το ίδιο ανέκφραστο 

πρόσωπο του µαθητή που προσπαθεί να θυµηθεί τις σω-

στές λέξεις που θα αποφέρουν την επιδοκιµασία του δα-

σκάλου, εδώ και 40 χρόνια οι ποδοσφαιριστές επανα-

λαµβάνουν τις ίδιες κοινοτοπίες. Στο ρόλο των δασκά-

λων οι δηµοσιογράφοι, στο ρόλο της καθαρεύουσας µια 

ψευδολόγια γλώσσα που χρησιµοποιήθηκε στις αθλητι-

κές εφηµερίδες τη δεκαετία του ’50 για να µοιάζουν 

«σοβαρές». Με τον καιρό, οι έρµοι ποδοσφαιριστές ψή-

θηκαν ότι έτσι µιλάνε οι µορφωµένοι. Για να αφήσουν 

στα ντους των αποδυτηρίων τη ζωντανή γλώσσα του 

γηπέδου, στην ουσία τη µητρική τους, και να µιλήσουν 

για ποδόσφαιρο σε µια «γλώσσα-µούχλα». 

Ο λόγος του γηπέδου είναι διασκεδαστικός και λακωνι-

κός. ∆ιασκεδαστικός γιατί κανένας δεν ενδιαφέρεται για 

το δόκιµο µιας λέξης, φτάνει να περνάει το µήνυµα. 

«Ενδεκαδάτος» είναι ο παίκτης που ξεκινάει στην ενδε-

κάδα. «Άµπαλος» αυτός που δεν ξέρει να κλοτσάει την 

µπάλα. «Μυρωδιάς» ο παράγοντας που δεν παίρνει µυ-

ρωδιά από το παιχνίδι. «Μπαρµπα-Γιώργος» είναι ο αµυ-

ντικός που βρίσκει την µπάλα µε τις τρεις αλλά ευστα-

λής και αγέρωχος στην άµυνα, σαν άλλος µπαρµπα-

Γιώργος, θεωρεί θέµα τιµής να περνάει ο αντίπαλος παί-
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κτης χωρίς την µπάλα, η µπάλα χωρίς τον παίκτη αλλά 

και τα δύο µαζί ποτέ. «Σβούρες» ή «Κουβαρίστρες» εί-

ναι οι κοντόσωµοι επιθετικοί που όλο στρίβουνε δεξιά 

αριστερά, ζαλίζοντας τον αντίπαλο. «Λουλού» ο επιτελι-

κός επιθετικός που ξέρει 10 καντάρια µπάλα, αλλά δεν 

αντέχει την κλοτσιά και όταν τον ζυγώνει αντίπαλος ση-

κώνει τα χεράκια για να µην τον ακουµπάνε. «Ρούφας» 

είναι ο τερµατοφύλακας που ρουφάει τα γκολ… Το άλλο 

χαρακτηριστικό της γλώσσας του γηπέδου είναι οι συ-

ντοµεύσεις. Επειδή η µεταφορά του µηνύµατος είναι 

αστραπιαία, το «Άστηνε» σηµαίνει «Άσε την µπάλα σε 

µένα». Αν κάποιος χρησιµοποιούσε ολόκληρη τη φράση, 

θα έπαιρνε την µπάλα στο replay. 

Οι ποδοσφαιριστές επικοινωνούν χωρίς πρόβληµα µέχρι 

να έρθουν σε επαφή µε τον Τύπο. Τότε µαθαίνουν ότι η 

η γλώσσα τους δεν ήταν η «σωστή». Σωστή είναι η 

γλώσσα της εφηµερίδας. Το να ακούς όµως τους παίκτες 

να περιγράφουν το µατς µε τον τρόπο που η «Εστία» 

περιγράφει τις παρελάσεις είναι ο θρίαµβος της φόρµας 

επί της ουσίας. Όπως ακριβώς συµβαίνει άλλωστε και 

στο σχολείο. Παραφράζοντας το Μέτερνιχ, δεν είναι 

εγκληµατικό. Είναι ανώφελο. 
 

Aντώνης Πανούτσος 
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Πώς συνδέονται τα κείµενα; (Μάιος 2003) 
 

Tρία νέα κείµενα: «Το λάθος ως εργαλείο µάθησης και 

διδασκαλίας» της Μαρίας Σφυρόερα στη θεµατική ενότητα 

∆ιδακτική Μεθοδολογία, «Η µη λεκτική επικοινωνία στο 

σχολείο» της Ευαγγελίας Κούρτη στην ενότητα Kοινωνικο-

πολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και «Ταυτότητες και 

λογοτεχνία στο σχολείο» της Ελένης Χοντολίδου στην ενό-

τητα Tαυτότητες και Ετερότητες. 

 

Στο πρώτο κείµενο η Mαρία Σφυρόερα πραγµατεύεται 

τους τρόπους µε τους οποίους τα λάθη που κάνουν οι 

µαθητές και οι µαθήτριες µπορούν να γίνουν εργαλεία 

διδασκαλίας και µάθησης, αντί να αποτελούν µόνο αξιο-

λογικές κρίσεις σε σχέση µε τις ικανότητες των µαθητών 

να ανταποκριθούν στη σχολική νόρµα. 
 

Στο δεύτερο κείµενο η Eυαγγελία Kούρτη αναλύει την 

έννοια της µη λεκτικής επικοινωνίας και της σηµασίας 

της για το σχολείο. Aναλύει πώς οι κώδικες της µη λε-

κτικής επικοινωνίας είναι πολιτισµικά προσδιορισµένοι 

και ταυτοχρόνως αποτελούν προσωπική έκφραση καθε-

νός και καθεµιάς από εµάς. Για τη σχολική τάξη η ανα-

γνώριση της µη λεκτικής επικοινωνίας είναι σηµαντική 

για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σε σχέση µε τον 

εαυτό τους, αλλά και σε σχέση µε το πώς κατανοούν τις 

αντιδράσεις των µαθητών και µαθητριών τους. 
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Στο τρίτο κείµενο η Eλένη Xοντολίδου εξηγεί γιατί το 

µάθηµα της λογοτεχνίας αποτελεί έναν προνοµιούχο 

χώρο για να αναπτυχθεί µια πολυπρισµατική προσέγγιση 

των ταυτοτήτων των µελών της εκπαιδευτικής διαδικα-

σίας. Aυτό επιτυγχάνεται όχι µε την άνωθεν επιβολή του 

πολιτικώς ορθού αλλά µε τη διαπραγµάτευση των πολ-

λαπλών αναφορών όλων των συµµετεχόντων και µε τη 

δηµιουργία του επιτρεπτικού εκείνου κλίµατος µέσα 

στην τάξη που δίνει χώρο εξίσου σε όλες τις εκφράσεις. 
 

Tα τρία κείµενα, µε διαφορετικό τρόπο το καθένα, µά-

χονται την αντίληψη της οµοιογένειας µιας σχολικής 

τάξης, µιας ανθρώπινης οµάδας. Τα λάθη µας είναι ο 

προσωπικός µας δρόµος, η προσωπική µας πορεία για να 

αντιληφθούµε και να οργανώσουµε τις γνώσεις για τον 

κόσµο γύρω µας. Η µη λεκτική επικοινωνία είναι η µύχια 

έκφραση των επιθυµιών µας, των συναισθηµάτων µας, 

η οποία πολλές φορές αντιφάσκει µε τη λεκτική µας έκ-

φραση. Η λογοτεχνία είναι ένα µάθηµα στο σχολείο που 

µπορεί να δώσει εναύσµατα για να καταλάβουµε τις 

πολλαπλές αναφορές µας και να δώσουµε τη δυνατό-

τητα στους άλλους να εκφράσουν τις δικές τους, µε τη 

σιωπή τους ή τη φωνή τους. 
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Το να διδάσκω άραγε σήµερα µπορεί να είναι εφικτό 

χωρίς να δηµιουργώ ένα χώρο επιτρεπτικότητας και δια-

πραγµάτευσης; Eσείς τι λέτε; Καλές αναγνώσεις! 
 

Αλεξάνδρα Ανδρούσου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38



ΕΜ        ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ 

 
Πενήντα χρόνια λέω «ενοχλιούνται» και «του αλλου-

νού». Τριάντα χρόνια τώρα σταµάτησα να προσπαθώ να 

τα πω σωστά. Γιατί κατάλαβα ότι κανένας µε το «ενο-

χλιούνται» δε ρώτησε: «Το θέλεις ζεστό ή κρύο;» και µε 

το «αλλουνού» δε νόµισε ότι είναι ατόλ του Ειρηνικού. 

Όλοι καταλάβαιναν. Απλά µε διόρθωναν, προσπαθώντας 

να δείξουν ότι µιλάνε καλύτερα ελληνικά. Είχαν δίκιο. 

Μόνο που τα νοήµατα δεν τα κάνει η σωστή γραµµατική 

αλλά το περιεχόµενο. Ευτυχώς, όταν πιέστηκα να αλ-

λάξω τον τρόπο της οµιλίας µου ήµουν µεγάλος για να 

επηρεάζοµαι. 

Αποφάσισα να αφήσω τους αλλουνούς να ενοχλιούνται. 

Πριν από 40 χρόνια, πριν την τηλεόραση, οι προφορές 

ήταν περισσότερο αποδεκτές γιατί οι Aθηναίοι γυαλάκη-

δες δεν είχαν επιβάλει τη δικιά τους. Μέχρι να δηµιουρ-

γηθεί η ενοχή στον επαρχιώτη ότι δε µιλάει µε την εκ-

φορά και την προφορά του λόγου που έχει ο Αθηναίος 

της περιοχής που περικλείεται βόρεια από το Λυκαβηττό, 

νότια από τη ∆ιονυσίου του Αρεοπαγίτου, δυτικά από τη 

Μασσαλίας και ανατολικά από το Καλλιµάρµαρο, ο σω-

στός λόγος ήταν του παπά και του παππού. 

Αργότερα, ο λόγος έγινε ορθοφωνία και λόγιος έγινε 

αυτός που κάνει πάσα το βίντεο µε το παράθυρο της 

«Κουνιάδας του θύµατος». Φτάνει η πάσα να γίνει ορ-

θοφωνικά. 
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Το 1976 για τους Ολυµπιακούς του Μόντρεαλ η ∆ιεθνής 

Ολυµπιακή Επιτροπή είχε δηµιουργήσει µια υποεπιτροπή 

µε το ακρωνύµιο C.O.J.O. Τα ακρωνύµια όµως προφέ-

ρονται συνήθως µε µια λέξη. «Κόχο» στα ισπανικά ση-

µαίνει ένα ανδρικό µέλος που ενίοτε χρησιµοποιείται και 

για την καταγραφή των αντιπαθητικών. Η ∆ΟΕ από τότε 

σχηµάτισε µια επιτροπή που εξετάζει αν τα ακρωνύµια είναι 

και λέξεις σε κάποια άγνωστη γλώσσα. Από τότε πρόβληµα 

δεν ήταν τα ακρωνύµια, αλλά έγιναν οι επιτροπές. 

Μετά τη δικτατορία της ορθοφωνίας και της τυπολατρίας 

ήρθε η λατρεία της ακαµψίας. Με τα γκρο πλαν των τη-

λεπαρουσιαστών κάθε κίνηση µεγεθύνεται. Ο παρουσια-

στής πρέπει να ενώνει τα χέρια και να στέκεται σαν τη 

σπασίκλα Μαρία όταν θέλει να εντυπωσιάσει τον καθη-

γητή των θρησκευτικών µε τη µνηµειώδη επιµέλειά της. 

Στη ζωή όµως η κίνηση µιλάει όσο και ο λόγος σε αν-

θρώπους και ζώα. Για παράδειγµα, αν ένας σκύλος ορ-

µήσει, ο καλύτερος τρόπος να σε δαγκώσει είναι να τον 

κοιτάξεις στα µάτια. Αν στρίψεις το κεφάλι και κοιτάς µε 

την άκρη του µατιού, ο σκύλος τραβάει συνήθως χειρό-

φρενο. 

Αντίθετα, στους ανθρώπους οι χειρονοµίες προσλαµβά-

νονται σύµφωνα µε την κουλτούρα. Μια από τις κλασι-

κές φιλικές χειρονοµίες στο δυτικό πολιτισµό είναι το 

τρυφερό χτύπηµα στην πίσω πλευρά του κεφαλιού. 
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Όταν λοιπόν ήρθαν οι πρώτοι ποδοσφαιριστές από την 

Άπω Ανατολή στην Ευρώπη, οι συµπαίκτες τους είχαν 

εκπλαγεί επειδή έδειχναν ενοχληµένοι από τους πανη-

γυρισµούς των γκολ. Μέχρι να καταλάβουν ότι το χάι-

δεµα πίσω από το κεφάλι στην Άπω Ανατολή είναι µειω-

τική κίνηση. Κανένας δεν τους το είπε ούτε το διάβασαν, 

απλά το παρατήρησαν. Όπως και οι παίκτες από την 

Άπω Ανατολή παρατήρησαν ότι η κίνηση δε γινόταν για 

να τους µειώσουν. Συνέχισαν όλοι ευτυχισµένοι να 

ανταλλάσσουν τρυφερές σφαλιαρίτσες. 

Γιατί η ζωή και το ποδόσφαιρο πάνε καλύτερα όταν κρα-

τάς τα µάτια ανοιχτά. 
 

Aντώνης Πανούτσος 
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Πώς συνδέονται τα κείµενα; (Ιούνιος 2003) 
 

∆ύο νέα κείµενα: «Ανάγνωση και ετερότητα» της Βενετίας 

Αποστολίδου στη θεµατική ενότητα ∆ιδακτική Μεθοδολογία 

και «Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα» του Λάµπρου Μπαλ-

τσιώτη στη θεµατική ενότητα Ταυτότητες και Ετερότητες. 

 

Στο πρώτο κείµενο η Βενετία Αποστολίδου υποστηρίζει 

ότι η ανάγνωση ενός κειµένου λογοτεχνίας στη σχολική 

τάξη είναι µια συνάντηση µε την ετερότητα. Η λογοτε-

χνία µεταφέρει νοήµατα, εµπειρίες, συναισθήµατα, πολι-

τισµικές αναφορές από τους κοντινούς και µακρινούς 

µας «άλλους». Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχο-

λείο µπορεί να είναι µια κατεξοχήν δηµιουργική διαδικα-

σία παραγωγής νοήµατος, αν επιτρέπουµε στους µαθη-

τές και τις µαθήτριές µας να ερµηνεύουν, να συζητούν, 

να συνδιαλέγονται µε τα κείµενα, αντί να περιµένουµε 

µία και µόνο συγκεκριµένη απάντηση.  
 

Στο δεύτερο κείµενο ο Λάµπρος Μπαλτσιώτης µας οδη-

γεί σε ένα ταξίδι στη γλωσσική µνήµη της Ελλάδας. Αρ-

βανίτικα, µεγλενίτικα, ρωµανικά, τουρκικά, σεφεραδί-

τικα και τόσες άλλες γλώσσες και διάλεκτοι µιλήθηκαν 

και µιλιούνται ακόµη σ' αυτό τον τόπο. Μια ιστορική και 

γλωσσολογική διαδροµή που αποδεικνύει ότι η πολλα-

πλότητα στον ελληνικό χώρο είναι συνιστώσα του πολι-
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τισµού µας και η αντίληψη περί γλωσσικής οµοιογένειας 

µια ιδεολογική κατασκευή. 
  

Τα δύο κείµενα υποστηρίζουν από διαφορετικές επιστη-

µονικές σκοπιές ότι η παρουσία των «άλλων» υπάρχει 

στη συλλογική µας µνήµη. Το ερώτηµα είναι γιατί µας 

δυσκολεύει τόσο στη σχολική τάξη; Ίσως γιατί η αντί-

ληψη της οµοιογένειας ενισχυµένη από αντίστοιχες δι-

δακτικές πρακτικές που αποδέχονται τη µία και µόνη 

αλήθεια, τη µία και µοναδική ερµηνεία, τη µία σωστή 

απάντηση µας έχει οδηγήσει στον εξοστρακισµό του 

διαφορετικού. Όµως η διδακτική πράξη είναι ένα ταξίδι 

όπου καθένας και καθεµία κουβαλάει τις εµπειρίες, τις 

µνήµες του και τις ερµηνείες του για τον κόσµο γύρω 

του. Το σηµαντικό είναι να τις ακούσουµε. Μπορούµε; 

Καλές αναγνώσεις και καλό καλοκαίρι! 
 

Αλεξάνδρα Ανδρούσου 
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 44



ΕΜ        ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ 

 
Όταν το «Ψαρά» είχε βυθιστεί το 1941 έξω από τη Σα-

λαµίνα, ο πατέρας µου, Ανδριανός, χρειάστηκε να κολυ-

µπήσει 3 περίπου µίλια, µέχρι το Πέραµα. Κάτω από το 

πουκάµισό του είχε βάλει µια µικρή ξύλινη εικόνα του 

Αγίου Νικολάου. 

Το «Ψαρά» ήταν η ζωή µου, το Βερολίνο του 1973 η 

δική µου Σαλαµίνα όπου είχα βουλιάξει, η εικόνα του 

Αγίου Νικολάου τα γάντια του τερµατοφύλακα. Για τη 

θεϊκή παρέµβαση έπρεπε να βρεθεί οµάδα, που δεν ήταν 

άλλη από της µπυραρίας του Νόικελν όπου έµενα. Με το 

πολλά υποσχόµενο όνοµα «Marathon 02». 

Τα νούµερα στο τέλος των ονοµάτων των γερµανικών 

οµάδων είναι πάντα το έτος της ιδρύσεώς τους. Το «Μά-

ραθων» όµως τι; Μια οµάδα µεταναστών του 1902 που 

προσπάθησε να διατηρήσει τις µνήµες της πατρίδας; 

Η πατρίδα όµως είναι αυτοπροσδιορισµός. Τα παλικάρια 

της «Μάραθων» ήταν Γερµανοί. Το 1902 είχαν αποφα-

σίσει ότι είναι «Έλληνες». Για εµένα είχαν αποφασίσει 

όµως άλλοι. Αλλά οι δρόµοι µας είχαν ενωθεί. 

∆ε χρειάστηκαν ούτε δύο λίτρα Schultheis για να ανα-

καλύψω ότι η «Marathon», εκτός του ότι δεν είχε καµία 

σχέση µε την Ελλάδα, κανένας δεν ήξερε ποιος στο διά-

ολο την είχε ονοµάσει έτσι, αλλά κατά κοινή παραδοχή 

θα πρέπει να ήταν κάποιος ελληνολάτρης στις αρχές του 

20ού αιώνα. Το θέµα της ονοµασίας όµως ήταν δευτε-
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ρεύον. Αυτό που ενδιέφερε ήταν να ξαναπαίξω τέρµα. 

Είτε η οµάδα ήταν ελληνική είτε γερµανική και την είχε 

ιδρύσει ο ίδιος ο Αδόλφος µού ήταν αδιάφορο. Ήθελα 

να παίξω. Όπως και η «Μάραθων» ήθελε τερµατοφύ-

λακα. Στο stamtisch, το στρογγυλό τραπέζι που είναι 

ρεζερβέ µόνο για τους µόνιµους πελάτες, συµφώνησα 

µε τον προπονητή της οµάδας να πάω την επόµενη µέρα 

για προπόνηση. Μια νέα «καριέρα» άρχιζε. 

Στις γερµανικές ερασιτεχνικές κατηγορίες συναντάς 

όλων των ειδών τις οµάδες. Από την οµάδα της αστυνο-

µίας µέχρι του πανεπιστηµίου και των ιρανών επιστη-

µόνων Ανόβερου. Το θέµα είναι να κάνεις την πλάκα 

σου. Όπως και έµοιαζε για πλάκα ένα µατς εναντίον µιας 

ερασιτεχνικής οµάδας του Μονάχου, που δεν είχα κάνει 

καν τον κόπο να κοιτάξω πώς λέγεται. Οι παίκτες ήταν 

κοντοί και κοντοκουρεµένοι, σε µια εποχή που το µαλλί 

έφτανε στους ώµους. Μίλαγαν κάτι που ούτε καταλά-

βαινα και ούτε επειδή είχαµε βρεθεί στο ίδιο γήπεδο για 

90 λεπτά είχα σκοπό να µπω στον κόπο να το καταλάβω. 

Σαν µόνος έλληνας παίκτης και τερµατοφύλακας της 

«Marathon 02», η µόνη υποχρέωση που είχα ήταν να δια-

φυλάξω το τέρµα µας και την αξιοπρέπειά µας ανέπαφα. 

Το φορ των αντιπάλων ήταν ένας κοντός µαυριδερός 

που στα κόρνερ είχε την άθλια συνήθεια να κολλάει 

επάνω σου και να σου ρίχνει αγκωνιές στο στοµάχι. Του 
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επέστρεψα την αγκωνιά στο σβέρκο µαζί µε ένα «άι 

π……» και την κλασικότερη ελληνική λέξη µε τρία «α». 

Ο κοντός έµοιασε να χάρηκε. «Κολέγκα είσαι Έλληνας;» 

µου είπε σε άψογα ελληνικά. «Ναι, είµαι» του απάντησα 

«αλλά εσύ πού έµαθες τα ελληνικά;». «Έλληνας είµαι 

και εγώ. Με λένε Λάζαρο Παπαδόπουλο και πριν έρθω 

γκασταρµπάιτερ έπαιζα στη Βέροια. ∆εν το ήξερες ότι 

είµαστε Έλληνες; Είµαστε οι Πόντιοι Μονάχου. Εσύ πώς 

παίζεις µε τους Γερµανούς;». 

Καµιά φορά το όνοµα στη φανέλα δε σηµαίνει και 

πολλά. Γιατί τελικά δεν είναι αυτό που βλέπω, αλλά 

αυτό που µπορώ να δώ. Με τα µάτια της δικής µου 

ζωής. Το θέµα είναι να καταλαβαινόµαστε. Όπως µπορεί 

να διαβεβαιώσει ένας πρώην τερµατοφύλακας της 

«Marathon 02». 
 

Aντώνης Πανούτσος 
Πώς συνδέονται τα κείµενα; (Σεπτέµβριος 2003) 
 

∆ύο νέα κείµενα στη θεµατική ενότητα ∆ιδακτική Μεθοδο-

λογία, «Φυσικές Επιστήµες: διδασκαλία και εκπαίδευση» 

του Βασίλη Τσελφέ και «Μουσική στο σχολείο» του Πανα-

γιώτη Τσιρίδη.  

 

Στο πρώτο κείµενο ο Βασίλης Τσελφές παρουσιάζει τις 

διαφορετικές διδακτικές πρακτικές µε τις οποίες προσεγ-

γίζεται το µάθηµα της φυσικής στο σχολείο και τη σύν-
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δεσή τους µε τις αντίστοιχες επιστηµονικές αντιλήψεις. 

Με αφετηρία τη διδασκαλία της έννοιας του εκκρεµούς, 

αποδεικνύει ότι η µάθηση είναι αποτελεσµατική µόνο 

όταν οι µαθητές αποκαθιστούν τις ζητούµενες συνδέσεις 

ανάµεσα στην εµπειρική γνώση και τη θεωρία της επι-

στήµης και όχι όταν «µαθαίνουν» να διατυπώνουν ένα 

«νόµο» ή έναν «ορισµό» σε θεωρητική (και τελικά σχο-

λική) γλώσσα. Η µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες ισοδυ-

ναµεί µε τη µύηση στις πρακτικές τους ― µόνο τότε εί-

ναι σχεδόν σίγουρο πως η νέα γνώση θα συντροφεύει 

τους µαθητές σταθερά για πολλά χρόνια.  
 

Στο δεύτερο κείµενο ο Παναγιώτης Τσιρίδης υποστηρίζει 

πως η µουσική είναι ένα πολύτιµο εργαλείο στα χέρια 

των εκπαιδευτικών. Μέσα από τη µουσική µπορεί κανείς 

να διδάξει τη γλώσσα, να µιλήσει για τον πολιτισµό, να 

συνδέσει την ιστορία µε τη γεωγραφία, να οδηγήσει 

στην ανακάλυψη νέων κόσµων. Πάνω από όλα όµως η 

µουσική συνδέεται µε το βίωµα των παιδιών, µε τις µνή-

µες τους, µε τα συναισθήµατά τους, µε την προσωπική 

τους ιστορία. 
  

Και τα δύο κείµενα, από διαφορετική επιστηµονική σκο-

πιά το καθένα, υποστηρίζουν ότι για να διδάξει κανείς 

αποτελεσµατικά οτιδήποτε πρέπει να λάβει υπόψη του 

τις εµπειρίες των παιδιών και να τις συνδέσει µε το θεω-
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ρητικό κόσµο. Για να συµβεί όµως αυτό, πρέπει να 

προϋπάρξει ένα στάδιο όπου ο εκπαιδευτικός ακούει 

προσεκτικά τις απόψεις των µαθητών, διερευνά τις αντι-

λήψεις τους, προβληµατίζεται και εντέλει «τολµά» να 

αποδεχτεί τις επιλογές τους. Αποκεί και πέρα χρειάζεται 

µαζί µε τους µαθητές να καταφέρει να δηµιουργήσει 

γνήσιες µαθησιακές εµπειρίες που συµπληρώνουν, δια-

µορφώνουν ή και ανατρέπουν τα δικά τους βιώµατα.  
 

Γιατί η πρόσβαση στη γνώση είναι µια προσωπική δια-

δροµή για όλους µας γεµάτη ανακαλύψεις. Αν δεν εξε-

ρευνήσεις, δε θα καταφέρεις να ανακαλύψεις και φυσικά 

ούτε να µάθεις. 

Καλές πορείες, καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους!  
 

Αλεξάνδρα Ανδρούσου 
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Hector the collector, που λέει και µια φίλη µου. Οι συλ-

λέκτες γεννιούνται, δε γίνονται και καταλαβαίνεις αν το 

παιδί θα γίνει συλλέκτης την πρώτη φορά που θα ανοί-

ξεις το συρτάρι του γραφείου και θα βρεις µισό κιλό πο-

λύτιµα καπάκια αναψυκτικών. Μεγαλώνοντας ο γνήσιος 

συλλέκτης τρελαίνεται χρόνο µε το χρόνο. 

∆ε θέλει απλώς το συγκεκριµένο περιοδικό, αλλά το θέ-

λει µε τις καρφίτσες της ράχης χωρίς σκουριά, µε το 

εξώφυλλο ατσαλάκωτο και τις σελίδες λευκές. Και µόνο 

ένα πράγµα µπορεί να διαλύσει την τελειοµανία του 

συλλέκτη. Η παιδική ηλικία. Πριν λίγα χρόνια µίλαγα µε 

έναν Άγγλο που µάζευε σιδερένια αυτοκινητάκια, 

matchbox. «Βρήκα την Jaguar e type» µου είχε πει, 

«αλλά δεν της έλειπε η µία ρόδα και δεν είχε την µπλε 

γραµµή που της είχα κάνει µε το στυλό». 

Τα αντικείµενα που έφτιαξες µικρός σε συνοδεύουν πά-

ντα. Κύβος για εµένα παραµένει το σχήµα που είχα ντύ-

σει µε κολλαριστό χαρτί στο σχολείο. Για την κυρία 

Ρένα, τη δασκάλα, δεν ήταν παρά ένα κακοκολληµένο 

παραλληλόγραµµο µε βαθουλωµένη τη µια πλευρά. Για 

εµένα, ακόµα και σήµερα, είναι ο αυθεντικός κύβος που 

θα έπρεπε να φυλάσσεται στο µουσείο µέτρων και σταθ-

µών του Παρισιού. Γιατί εγώ το είχα φτιάξει. 

Σιχαίνοµαι δύο είδη µουσικής. Τα δηµοτικά και την κλα-

σική. Την κλασική τη σιχαίνοµαι από τότε που θυµάµαι 
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τον εαυτό µου και τις Μεγάλες Εβδοµάδες. Στην αρχή 

της δεκαετίας του ’60 ο κόσµος άκουγε ραδιόφωνο. Με 

δύο σταθµούς και χωρίς άλλη ηλεκτρονική διασκέδαση, 

ο κόσµος άκουγε στο ραδιόφωνο ακόµα και το δελτίο 

εξαφανισµένων του Ερυθρού Σταυρού. Ακόµα και σή-

µερα θυµάµαι να ξυπνάω όταν ήµουνα απογευµατινός 

στο σχολείο µε την «Εκποµπή της σύγχρονης γυναίκας» 

και να µελαγχολώ γιατί έχω την άλλη µέρα σχολείο, και 

τα απογεύµατα της Κυριακής µε τις «Περιπέτειες του 

Τζον Γκρικ». Το ραδιόφωνο δε σε πρόδιδε ποτέ. Εξίµισι 

µε εφτά το απόγευµα «Ελαφρά λαϊκά τραγούδια», δέκα 

µε δέκα και µισή το βράδυ ο Μαστοράκης στην εκποµπή 

του Μιούζικ Μποξ, «Το θέατρο της Τετάρτης», εντάξει, 

το µαντέψατε ποια µέρα. Και µετά η Μεγάλη Εβδοµάδα. 

«Ακούτε το έργο αριθµός 23 του Σιµπέλιους. Από την 

ορχήστρα της Βιέννης, υπό τη διεύθυνση του Κουρτ 

Μπέχελ». 

Εκεί µε το ζόρι να µελαγχολήσεις και κυρίως να πιστέ-

ψεις ότι η κλασική µουσική είναι κάτι το θλιβερό. Όπως 

και τα δηµοτικά, η γνήσια µουσική του Έλληνα. Επτά 

χρόνια δικτατορίας µε τα µπαλέτα της Ντόρας Στράτου 

να χορεύουν καλαµατιανά απέναντι από την Ακρόπολη, 

επειδή έτσι γούσταραν αυτοί που έκαναν κουµάντο, µε 

έκαναν να ακούω σήµερα κλαρίνο και να θέλω να φύγω 

µετανάστης.  

 52



ΕΜ        ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ 

 
Όταν τα πράγµατα σου επιβάλλονται, στην καλύτερη 

περίπτωση αδιαφορείς. Στη χειρότερη τα σιχαίνεσαι. 

Αυτά που διάλεξες ή έφτιαξες µένουν µαζί σου για πάντα. 

Ακόµα και όταν οι Τζάγκουαρ είναι βαµµένες µε µελάνι 

και οι κύβοι µοιάζουν µε κόλουρους κώνους.  
 

Aντώνης Πανούτσος 
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Πώς συνδέονται τα κείµενα; (Οκτώβριος 2003) 
 

∆ύο νέα κείµενα: «Η µειονοτική εκπαίδευση της Θράκης» 

του Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη στην ενότητα Κοινωνικοπο-

λιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και «∆ιδάσκοντας ιστο-

ρία» της Έφης Αβδελά στη θεµατική ενότητα ∆ιδακτική 

Μεθοδολογία. 

 

Στο πρώτο κείµενο ο Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης εξηγεί 

το νοµικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της µειο-

νοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη. Παραθέτει τις πηγές 

και τις τοποθετεί στο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισµικό 

πλαίσιό τους. Εξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο οι συµφω-

νίες, τα πρωτόκολλα και οι συνθήκες των αρχών του 

αιώνα καθορίζουν τη λειτουργία των µειονοτικών σχο-

λείων σήµερα. Τέλος, δίνει παραδείγµατα αντίστοιχων 

περιπτώσεων στον ευρωπαϊκό χώρο. 
 

Στο δεύτερο κείµενο η Έφη Αβδελά εξετάζει τον τρόπο 

µε τον οποίο διδάσκεται το µάθηµα της ιστορίας στο ελ-

ληνικό σχολείο σήµερα. Η ιστορία θεωρείται ιδεολογικό 

µάθηµα και χρησιµοποιείται αναλόγως. Αντιµετωπίζεται 

δηλαδή κυρίως φρονηµατιστικά, µε στόχο τη δηµιουργία 

µιας ενιαίας εθνικής συνείδησης και εθνικής ταυτότητας. 

Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι, παρ’ όλες τις δεσµεύσεις 

του αναλυτικού προγράµµατος και των σχολικών εγχει-

ριδίων, αν οι εκπαιδευτικοί δεχτούν ότι διδάσκω ιστορία 
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σηµαίνει ακονίζω την κριτική ικανότητα των µαθητών 

και µαθητριών µου, τότε υπάρχουν πολλά περιθώρια το 

µάθηµα της ιστορίας να γίνει η αφετηρία µιας ενεργητι-

κής, δηµιουργικής µάθησης και να πάψει να αποτελεί 

βαρετή απαρίθµηση εθνικών ανδραγαθηµάτων. Άλλω-

στε, µια στέρεη εθνική ταυτότητα απαιτεί ενεργούς και 

κριτικούς πολίτες. 

 

Το πρώτο κείµενο καταγράφει τα τεκµήρια, τις πηγές 

της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και το δεύτερο κεί-

µενο δείχνει πώς η σχολική ιστορία µετατρέπεται σε µια 

εθνική αφήγηση-µύθο που στόχο έχει την εθνική δια-

παιδαγώγηση. Και τα δύο κείµενα µας οδηγούν να σκε-

φτούµε πόσο σηµαντικό είναι να γνωρίσουν όλοι οι 

εµπλεκόµενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία το κοινωνι-

κοπολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργούν σή-

µερα. Γνωρίζω όµως σηµαίνει µαθαίνω να διαβάζω, να 

τοποθετώ τα γεγονότα στην πραγµατική τους διάσταση, 

να αναρωτιέµαι για τις ερµηνείες και τις χρήσεις που 

γίνονται.  
 

Μπορούµε να το πετύχουµε στην ελληνική εκπαίδευση; 

Εµείς πιστεύουµε πως ναι! Εσείς; Καλές αναγνώσεις! 
 

Αλεξάνδρα Ανδρούσου 
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Μου πήρε αρκετά χρόνια µέχρι να µάθω ότι ο Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης δεν είναι ο µεγαλύτερος ήρωας της 

Τουρκίας. Είχα την εντύπωση ότι οι ήρωες της Ελλάδας 

ήταν ήρωες και όλου του κόσµου.  

Οι αρχικές µου υποψίες ότι ο Χριστός δε µίλαγε ελλη-

νικά ―έστω και µε προφορά Χατζηνικολάου― και ότι ο 

ήρωας του ενός είναι ο εγκληµατίας του άλλου επιβε-

βαιώθηκαν µε την αποχώρηση της τελευταίας µου τσα-

τσάρας.  
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Αργότερα άρχισα να αµφιβάλλω για την αυθεντία των 

«ιστορικών». Όχι τόσο για αυτά που γράφουν αλλά για 

το πού στο διάολο τα βρήκαν. Μέχρι σήµερα έχω διαβά-

σει ότι την Κερκόπορτα την άνοιξε ένας Εβραίος 

―µάλλον κοµµουνιστής―, ότι ο Παλαιολόγος παρέδωσε 

την Πόλη και πέθανε συνταξιούχος στην Ιταλία και πε-

ριµένω µε αγωνία την ηµέρα που θα διαβάσω ότι η Πόλη 

έπεσε γιατί κάποιος ξέχασε τα κλειδιά κάτω από το πατάκι.  

Το πρώτο πράγµα που έµαθα να κάνω για να µην τρε-

λαθώ ήταν να µελετώ τα γεγονότα µε βάση την πιο 

απλή λογική. Πρώτον, δεν υπάρχει λαός που να τα έχει 

κάνει όλα σωστά και οι άλλοι πάντα να του την πέ-

φτουν. Είναι σαν τη διαιτησία στο ποδόσφαιρο. Πάντα 

µας αδικούν όταν παίζουµε µε ξένες οµάδες. Ακόµα και 

όταν µας δίνουν πέναλτι τη στιγµή που κατεβαίνει η 

οµάδα από το πούλµαν. Έπειτα στην ιστορία, όπως δι-

δάσκεται, οι αριθµοί είναι κάπως ροκ. Για παράδειγµα, 

ένα πράγµα που είχα διαβάσει στη στρατιωτική ιστορία 

του Ντέλµπρικ είναι ότι µε το πλάτος των δρόµων της 

αρχαίας Ελλάδας αν οι Πέρσες ήταν ένα εκατοµµύριο, 

εκτός του ότι ήταν αδύνατο να τραφούν, τη στιγµή που 

θα έµπαινε ο πρώτος στην Αθήνα ο τελευταίος θα 

έβγαινε από τα Σούσα. 

Πριν από κάτι χρόνια, όταν ήµουνα ακόµα διαιτητής 

πυγµαχίας, σε κάποιο αδιάφορο τουρνουά είχαν οριστεί 
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να παίξουν δύο πιτσιρικάδες. Ο ένας λεγόταν Βοϊδονικό-

λας και ο άλλος Κατσαφάδος. Ε, και λοιπόν; Και λοιπόν 

αµφότερα τα ονόµατα ανήκουν σε ιστορικές µανιάτικες 

οικογένειες του Πειραιά που δε θα δεχόντουσαν να χά-

σει η µία από την άλλη, ακόµα και αν το µατς γινόταν 

στο φιδάκι. Επειδή είµαι από τον Πειραιά, ένας παράγο-

ντας µου είπε: «Ανέβα, Αντωνάκη, και κοίταξε να κάνεις 

ό,τι σε φωτίσει ο Θεός». Το µατς άρχισε µε τους πιτσιρι-

κάδες να «σκοτώνονται». Όταν πέρασε η πρώτη φούρια 

άρχισαν να ηρεµούν. Στο τέλος του τρίτου γύρου, µε το 

καµπανάκι, αγκαλιάστηκαν. Γιατί στα εννέα λεπτά που 

αντάλλασσαν γροθιές κατάλαβαν ότι οι περιγραφές για 

τα «τέρατα» που η µία οικογένεια έλεγε ότι είναι τα 

µέλη της άλλης ήταν παραµύθια. Οι συγγενείς τους 

γρήγορα τους πήραν στις γωνίες. «Καλά του έκανες, 

κορόνα µου». «∆ικό σου είναι το µατς, αγόρι µου». 

Ούτε καν θυµάµαι ποιος είχε κερδίσει. Το µόνο που θυ-

µάµαι είναι ότι αν έρθουν σε επαφή ακόµα και οι Βοϊδο-

νικολαίοι και οι Κατσαφάδοι µπορεί να γίνουν φίλοι. Και 

ότι τέρατα δεν υπάρχουν ούτε στον πάτο του Λοχ Νες. 

Ζουν στις βεντέτες και γεµίζουν τα βιβλία της «Ιστορίας».  
 

Aντώνης Πανούτσος 
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Πώς συνδέονται τα κείµενα; (Νοέβριος 2003) 
 

∆ύο νέα κείµενα: «Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσ-

σικού µαθήµατος» της Άννας Ιορδανίδου και της Μαρίας 

Σφυρόερα στη θεµατική ενότητα ∆ιδακτική Μεθοδολογία 

και «Ταυτότητα και εκπαίδευση» της Θάλειας ∆ραγώνα 

στην ενότητα Ταυτότητες και Ετερότητες. 

 

Στο πρώτο κείµενο η Άννα Ιορδανίδου και η Μαρία 

Σφυρόερα αναλύουν, από γλωσσολογική και διδακτική 

σκοπιά, την επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού 

µαθήµατος.  
 

Υποστηρίζουν ότι η γλώσσα, για να διδάσκεται αποτελε-

σµατικά στο σχολείο, δηλαδή για να αποκτά νόηµα για 

τα παιδιά, πρέπει καταρχήν να διδάσκεται εντός πλαι-

σίου, δηλαδή να εντάσσεται στην επικοινωνιακή περί-

σταση στην οποία παράγεται και χρησιµοποιείται. Απο-

δεικνύουν ότι για να ακολουθεί κανείς στην τάξη του 

την επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού µαθήµα-

τος πρέπει να διαµορφώνει συνεχώς ένα πλαίσιο και 

«πραγµατικές» συνθήκες επικοινωνίας, προφορικής και 

γραπτής. Είναι αυτές οι συνθήκες επικοινωνίας που θα 

δηµιουργήσουν στα παιδιά την επιθυµία να επεξεργα-

στούν τις πληροφορίες, να τις µετατρέψουν σε εργαλεία 

και που στη συνέχεια θα τα οδηγήσουν στους δρόµους 

της µάθησης. 
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Στο δεύτερο κείµενο η Θάλεια ∆ραγώνα αναλύει από 

ψυχολογική σκοπιά την έννοια της ταυτότητας, ατοµικής 

και συλλογικής. Η επιχειρηµατολογία της για τη σχέση 

ταυτότητας και εκπαίδευσης βασίζεται στην αρχή ότι για 

να µάθει κανείς πρέπει να αισθάνεται ότι οι άλλοι απο-

δέχονται αυτό που είναι. Αλλιώς η µάθηση µοιάζει απει-

λητική για την ταυτότητά του, άρα αντιστέκεται και αρ-

νείται να µπει στη διαδικασία. Οι µαθητές και οι µαθή-

τριες για να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία 

πρέπει να αισθανθούν ότι έχουν την αποδοχή των εκ-

παιδευτικών και των οµηλίκων τους. Από την άλλη 

πλευρά, οι εκπαιδευτικοί για να διαπραγµατευτούν τις 

ετερότητες πρέπει να έχουν αποδεχτεί τις δικές τους 

πολλαπλές υπαγωγές. 
  

Και τα δύο κείµενα υποστηρίζουν, από διαφορετική επι-

στηµονική σκοπιά το καθένα, ότι για να κινητοποιηθούν 

οι µηχανισµοί µάθησης το πρώτο πράγµα που χρειάζεται 

είναι η αποδοχή εκ µέρους των εκπαιδευτικών της ταυ-

τότητας των µαθητών τους, τόσο της κοινωνικής όσο 

και της ατοµικής. Για να επικοινωνήσουν τα παιδιά πρέ-

πει να δηµιουργηθεί στην τάξη ένας χώρος, ένα πλαίσιο 

αµοιβαίας αποδοχής και επιτρεπτικότητας για όλους και 

όλες. Στη διαδικασία αυτή ο εκπαιδευτικός δεν είναι 

εξωτερικός παρατηρητής-αξιολογητής, αλλά συµµέτοχος 
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µιας οµάδας στην οποία καταθέτει και διαπραγµατεύεται 

συνεχώς και τις δικές του ταυτότητες. Η διδακτική 

πράξη είναι µια συνεχής αναµέτρηση µε την ετερότητα, 

άρα µια συνεχής αναµέτρηση µε τον ίδιο µας τον εαυτό. 

Είναι εύκολο αυτό; Όχι, όµως τα «Κλειδιά» είναι εδώ για 

να αποπειραθούµε µαζί να λειτουργήσουµε διαφορετικά. 

Μπορούµε; Καλές αναγνώσεις! 
 

Αλεξάνδρα Ανδρούσου 
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Κάπου στα τέλη της δεκαετίας του ’70 η υπόθεση εξε-

λισσόταν σε πλάκα. Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση των 

Ηνωµένων Πολιτειών είχε ξεκινήσει την ιστορία των 

racial quota, τις εθνικές ποσοστώσεις στη δηµόσια διοί-

κηση και τις µεγάλες εταιρίες, µε τις καλύτερες των 

προθέσεων. Το αποτέλεσµα όµως εξελισσόταν σε γε-

λοίο, αφού οι ποσοστώσεις ίσχυαν σε σχέση µε τα 

εθνικά, κινητικά, γλωσσικά χαρακτηριστικά και ανάλογα 

µε τη γεωγραφική θέση της εταιρίας. Πολύ λογικά, η 

οµοσπονδιακή κυβέρνηση έλεγε ότι µια εταιρία που δεν 

είχε ρατσιστικά χαρακτηριστικά έπρεπε να µοιράζει τις 

δουλειές έτσι ώστε στατιστικά να υπάρχουν όλων των 

ειδών οι άνθρωποι. Η ιστορία ξέφυγε τη στιγµή που κά-

ποιος σκέφτηκε ότι πληθυσµιακά ένα στα χίλια άτοµα θα 

είναι, για παράδειγµα, µαύρη γυναίκα αριστερόχειρη µε 

κινητικά προβλήµατα. Το αποτέλεσµα ήταν ότι αν µια 

εταιρία έψαχνε για γυναίκα µε τέτοια χαρακτηριστικά και 

άκουγε ότι άλλη εταιρία είχε δύο, της έκανε πρόταση 

µεταγραφής. Όχι για τις επαγγελµατικές της ικανότητες 

αλλά για το χρώµα, τη γλώσσα και ―ω της γελοιότη-

τας― τα προβλήµατά της, τα οποία στη συγκεκριµένη 

περίπτωση γινόντουσαν προτερήµατα.  

Πόσοι µιναρέδες και φερετζέδες είναι αρκετοί; Για τους 

«προοδευτικούς» κάθε γειτονιά και µιναρές, κάθε ρούγα 

και φερετζές. Οι ξένοι όχι µόνο µοιάζουνε µε ξένους, 
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αλλά έχουνε και την υποχρέωση να µοιάζουνε γιατί έτσι 

«αποδεικνύουµε» την ανοχή µας στο διαφορετικό. 

Όµως, όπως τα βιβλία του δηµοτικού που είχαν το 

ασπρισµένο δηµαρχείο και την πλατεία µε τις σηµαιού-

λες και το γερο-παπά, την εποχή του τσιµέντου και του 

turbo, έτσι και οι «προοδευτικοί» έχουν µια στατική ει-

κόνα του ξένου, κάτι σαν αιώνιου Καζαντζίδη. Για τους 

«ελληνάρες», από την άλλη, οι µιναρέδες είναι απλά 

επίδοξα υλικά οικοδοµών. Ακόµα και όταν τους βλέπουν 

µπροστά τους το µόνο που σκέφτονται είναι το «λοχία 

που θα τους γκρεµίσει». 

Μετά από µιάµιση δεκαετία και βάλε στο εξωτερικό, το 

µόνο που έµαθα είναι να φοβάµαι και τους δύο. Γιατί και 

οι δύο, από διαφορετική εκκίνηση, σε θέλουν να είσαι 

όπως νοµίζουν ότι ήταν οι πρόγονοί σου πριν 200 χρό-

νια. Οι µεν σου λένε ότι αν το «Αντώνης» το κάνεις 

«Τόνι» είσαι προδότης της κουλτούρας σου, οι δε ότι 

«έτσι ήσαστε και θα είστε πάντα». 

Ο µόνος κανόνας συµβίωσης µε το διπλανό σου είναι, 

στο µέτρο του δυνατού, να τον κοιτάς σαν άτοµο. Απο-

κεί και πέρα δεν έχεις υποχρέωση να τον δικαιολογήσεις 

ή να τον κατηγορήσεις. Καλό και κακό, καλοί και κακοί 

υπάρχουν. Μόνο που δεν είναι ετοιµατζίδικα σαν τα 

εβραϊκά σακάκια του Flatbush. Τα βρίσκεις ψάχνοντας 

και έχεις πληρώσει µε ένα κοµµάτι της ψυχής σου.  
 

 64



ΕΜ        ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ 

 
Aντώνης Πανούτσος 
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Πώς συνδέονται τα κείµενα; (∆εκέµβριος 2003) 
 

∆ύο νέα κείµενα: «Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο» της 

Νέλλης Ασκούνη στη θεµατική ενότητα Κοινωνικοπολιτι-

σµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και «∆ηµιουργικές δραστη-

ριότητες και διαδικασίες µάθησης» της Άννας Κουτσούρη 

στη θεµατική ενότητα ∆ιδακτική Μεθοδολογία. 

 

Στο πρώτο κείµενο η Νέλλη Ασκούνη αναλύει τον τρόπο 

µε τον οποίο αναπαράγονται οι κοινωνικές ανισότητες 

µέσα στο σχολείο. Υποστηρίζει, από τη σκοπιά της κοι-

νωνιολογίας της εκπαίδευσης, ότι για να κατανοηθούν οι 

διαφορετικές συµπεριφορές των παιδιών στο σχολείο 

πρέπει να αναγνωστούν ως κοινωνικές διαφορές. Αντί-

στοιχα η θετική ή αρνητική σχέση των παιδιών µε το 

σχολείο πρέπει να ιδωθεί ως προϊόν ταξικών προσδιορι-

σµών. Μια τέτοια ανάγνωση καταρρίπτει το µύθο της 

φυσικής ευφυΐας: καλοί µαθητές δεν είναι οι περισσό-

τερο έξυπνοι. Είναι απλώς εκείνοι που ανταποκρίνονται 

καλύτερα στην κουλτούρα του σχολείου, διότι το µορ-

φωτικό κεφάλαιο που κατέχουν από την οικογένειά τους 

τους εφοδιάζει µε τα κατάλληλα εργαλεία για να πετύ-

χουν. Το ερώτηµα είναι: τι µπορεί να κάνουν οι εκπαι-

δευτικοί γι’ αυτό; Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι πρέπει 

να χρησιµοποιήσουν πολλαπλές παιδαγωγικές µεθόδους 
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και να δώσουν το χρόνο και το χώρο στα παιδιά που δε 

«βολεύονται» εύκολα στο σχολείο.  
 

Στο δεύτερο κείµενο η Άννα Κουτσούρη εξετάζει τη 

σχέση δηµιουργικότητας και διαδικασιών µάθησης. Εξη-

γεί και τεκµηριώνει, από τη σκοπιά των παιδαγωγικών 

θεωριών, πως η µάθηση προάγεται µόνο σε ένα περι-

βάλλον δηµιουργικότητας. Κατασκευές, θεατρική έκ-

φραση, ζωγραφική είναι τα κατάλληλα εργαλεία στα χέ-

ρια του εκπαιδευτικού, ώστε να δηµιουργήσει ένα τέτοιο 

πλαίσιο επικοινωνίας όπου όλες οι δηµιουργικές δυνά-

µεις των παιδιών απελευθερώνονται και τα οδηγούν 

στους δρόµους της µάθησης. Άλλωστε, όπως καταθέτει 

κλείνοντας το κείµενό της, µόνο όταν η ίδια εστίασε στις 

δηµιουργικές δυνατότητες των παιδιών ενός ορεινού 

αποµονωµένου µειονοτικού σχολείου στη Ροδόπη, κα-

τόρθωσε να γεφυρώσει την απόσταση ανάµεσα σε 

εκείνη και τα παιδιά. Και τότε ένιωσε πώς οι διαδικασίες 

µάθησης άρχισαν να κινητοποιούνται και η ίδια να ικα-

νοποιείται από τη δουλειά της.  
 

Είναι προφανές λοιπόν ότι το δεύτερο κείµενο αρχίζει 

από εκεί όπου τελειώνει το πρώτο: η απάντηση στο τι 

µπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός απέναντι στην κοινω-

νική ανισότητα είναι να καλλιεργήσει µέσα στο χρόνο, 

χρησιµοποιώντας ποικίλα παιδαγωγικά µέσα, όλες τις 
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δηµιουργικές δυνάµεις των παιδιών. Γιατί µε τον τρόπο 

αυτό σέβεται τα βιώµατά τους, το δικό τους κόσµο, το 

δικό τους κώδικα και παράλληλα τους δίνει τα εργαλεία 

για να εντάξουν δηµιουργικά στον κόσµο αυτό τις νέες 

γνώσεις του σχολείου. Για να το πετύχουµε χρειάζεται 

να σκύψουµε µε προσοχή στην κάθε περίπτωση παιδιού 

χωρίς να ξεχνάµε το κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο 

όπου εκείνο µεγαλώνει, αλλά και χωρίς να ξεχνάµε πα-

ράλληλα το κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο από το 

οποίο εµείς προερχόµαστε. Γιατί διδάσκω σηµαίνει, επί-

σης, µπαίνω στη θέση του άλλου, βλέποντας ταυτοχρό-

νως τον εαυτό µου. Μπορούµε να το πετύχουµε; Εµείς 

πιστεύουµε πώς ναι!  

Καλές αναγνώσεις και καλές διακοπές! 
 

Αλεξάνδρα Ανδρούσου 

 

 

Πριν επτά-οκτώ χρόνια στον ΟΦΗ είχε πάει µε µετα-

γραφή ο Φάντι. Ήταν ο πρώτος και µοναδικός Μαλαισια-

νός ποδοσφαιριστής που δοκίµασε να παίξει στο ελλη-

νικό πρωτάθληµα. Οι συστάσεις ήταν άψογες. Νέος σε 

ηλικία, βεντέτα της Εθνικής Μαλαισίας και µε διάθεση να 

κάνει όνοµα στην Ευρώπη. Μετά από λίγο καιρό ο Φάντι 

εξαφανίστηκε σαν φύλλο σε παρτίδα της ξερής. Μετά 

από τόσα χρόνια θυµάµαι την εξήγηση όπως είχε δηµο-
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σιευτεί στο ρεπορτάζ του ΟΦΗ. «Οι συµπαίκτες του 

έχουν να πουν τα καλύτερα λόγια. Το πρόβληµα είναι 

ότι έτρωγε φίδια και ποτέ δεν µπόρεσε να προσαρµοστεί 

στην ελληνική κουζίνα». Είµαι βέβαιος ότι την ίδια 

στιγµή στο Malaysian Times δηµοσιευόντουσαν δηλώ-

σεις του Φάντι για τους εξωτικούς Κρητικούς, µε τους 

αναγνώστες να αηδιάζουν στην ιδέα ότι υπάρχουν άν-

θρωποι που ρουφάνε κοχλιούς.  

Πολύ νωρίτερα, κάπου στα µέσα της δεκαετίας του ’70, 

ο Ρούντι, ένας κολλητός µου από το Βερολίνο, είχε 

αποφασίσει να ζήσει τη ροµαντική περιπέτεια της ζωής 

του. Το Βερολίνο ήταν ένας από τους σταθµούς του 

Υπερσιβηρικού. Ο Ρούντι είχε αποφασίσει να καβαλήσει 

το τρένο και να φτάσει µέχρι το Βλαδιβοστόκ. 

Επέστρεψε ένα µήνα αργότερα. Από το ταξίδι του το 

µόνο που θυµόταν ήταν τα ατελείωτα παιχνίδια σκάκι µε 

τους ρώσους συνταξιδιώτες του. «Σε όλη τη διαδροµή 

δεν αντάλλαξα λέξη µε άνθρωπο. Το µόνο που κάναµε 

ήταν να πίνουµε βότκα και να παίζουµε σκάκι». Όπου 

αποδεικνύεται ότι το καλό του συκωτιού δε συµβαδίζει 

µε τη βελτίωση της σικελικής άµυνας.  

Το Deliverance ―στα ελληνικά «Όταν ξέσπασε η βία»― 

είναι από τις πρώτες ταινίες του Τζον Μπούρµαν. Η 

ιστορία µια παρέας µεσήλικων κατοίκων της πόλης που 

στην εκδροµή για κανόε καγιάκ στα Απαλάχιανς έρχο-

 69



ΕΜ  ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙ∆ΙΑ 

 
νται αντιµέτωποι µε τους ντόπιους και κυρίως µε την 

πρωτόγονη πλευρά του ίδιου τους του εαυτού. Ο ένας 

από την παρέα παίζει κιθάρα και στην αρχή της εκδρο-

µής συναντάει ένα αυτιστικό παιδί που κρατάει ένα µπά-

ντζο. Καθώς παίζει ένα σόλο στην κιθάρα, το παιδί το 

επαναλαµβάνει στο µπάντζο. Σιγά σιγά το σόλο γίνεται 

περίπλοκο. Καταλήγει στο αριστούργηµα «Τα µπάντζο 

που µονοµαχούν» του Ερλ Σκραγκς. 

Το θέµα είναι η διάθεση. Θέλεις αντί για φαγητό να βλέ-

πεις στο πιάτο του συµπαίκτη σου φίδια και σαλιγκάρια; 

Θέλεις να βρεις µια εύκολη γλώσσα παγκόσµιας επικοι-

νωνίας όπως το σκάκι; Το θέµα στη ζωή, όπως και στο 

σχολείο, είναι να βρεις τρόπο να κάνεις τα ανόµοια να 

ταιριάξουν. Την κιθάρα να παίζει σαν µπάντζο και αντί-

στροφα. Είναι κόπος αλλά, αν ξεκολλήσεις από το όρ-

γανο που έµαθες να κρατάς, το αποτέλεσµα µπορεί να 

είναι αριστούργηµα.  
 

Aντώνης Πανούτσος 
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Πώς συνδέονται τα κείµενα; (Ιανουάριος 2004) 
 

∆ύο νέα κείµενα: «Η επανατροφοδότηση των µαθητών στα 

γραπτά τους κείµενα» της Ελένης Χοντολίδου στη θεµα-

τική ενότητα ∆ιδακτική Μεθοδολογία και «Οικογένεια και 

σχολείο» της Θάλειας ∆ραγώνα στην ενότητα Κοινωνικο-

πολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης.  

 

Στο πρώτο κείµενο η Ελένη Χοντολίδου αναλύει τον 

τρόπο µε τον οποίο διδάσκουµε το γραπτό λόγο στο ελ-

ληνικό σχολείο: τυπικά, χωρίς να εξηγούµε το στόχο για 

τον οποίο γράφεται ένα γραπτό κείµενο, χωρίς να µα-

θαίνουµε στους µαθητές και τις µαθήτριες να προσαρµό-

ζουν το λόγο τους ανάλογα µε την επικοινωνιακή περί-

σταση. Αυτό έχει αποτέλεσµα τα παιδιά να γράφουν 

«ξύλινα» κείµενα ή να αρνούνται να γράψουν. Και όταν 

δηµιουργούν κάτι που δεν ανταποκρίνεται στο σχολικό 

κανόνα, ο οποίος είναι συνήθως άρρητος και γι’ αυτό 

δύσκολα αντιληπτός και κατανοητός, βρίσκονται συχνά 

αντιµέτωπα µε µια αποτυχία που δεν καταλαβαίνουν. Η 

συγγραφέας προτείνει η διδασκαλία του γραπτού λόγου 

να προκύπτει από τις ανάγκες των µαθητών και µαθη-

τριών και τα βιώµατά τους. Πρέπει να δηµιουργούµε κί-

νητρα για να επιθυµήσουν να γράψουν και κυρίως να 

επεξεργαζόµαστε µαζί τους πολλές φορές το κείµενό 
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τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να κατανοήσουν τη 

σηµασία της διόρθωσης και της επανατροφοδότησης.  
 

Στο δεύτερο κείµενο η Θάλεια ∆ραγώνα εξετάζει τις 

σχέσεις ανάµεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Υπο-

στηρίζει, από τη σκοπιά της κοινωνικής ψυχολογίας και 

της συστηµικής θεωρίας, ότι πολλές φορές το σχολείο 

έχει την τάση να επιρρίπτει ευθύνες για την απόδοση 

των µαθητών στην οικογένεια. Ωστόσο, αυτός ο γραµµι-

κός τρόπος να εξηγούµε την αποτυχία, να προσπαθούµε 

δηλαδή να βρούµε έναν και µοναδικό φταίχτη, δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. ∆ιότι, αν εξετά-

σουµε το σχολείο και την οικογένεια ως δύο συστήµατα 

που αλληλεπιδρούν, θα αντιληφθούµε ότι υπάρχει ένα 

σύνολο παραµέτρων οι οποίες επηρεάζουν κάθε φορά 

τις διαδικασίες µάθησης. Η συγγραφέας εξηγεί ότι µια 

τέτοια θεώρηση οδηγεί στην πεποίθηση ότι το σχολείο 

πρέπει να λειτουργεί ως ανοιχτό σύστηµα, που όµως 

ξέρει να βάζει και τα όριά του. Τίποτα δεν µπορούµε να 

πετύχουµε στην εκπαίδευση χωρίς την καλή συνεργασία 

των δύο εταίρων (οικογένειας και σχολείου). 
  

Και τα δύο κείµενα, από διαφορετική σκοπιά το καθένα, 

δίνουν έµφαση στην πολλαπλότητα των παραµέτρων 

που πρέπει να λάβει υπόψη του ο εκπαιδευτικός για να 

διδάξει. ∆εν υπάρχει ένα αίτιο, όπως δεν υπάρχει και 
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ένας τρόπος διδασκαλίας ή ένας τύπος κειµένων. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα χρήσιµο να γίνει αντιληπτό από τα παιδιά, 

γιατί τα «απενοχοποιεί» κατά τη διόρθωση του κειµένου 

τους. Το κείµενό τους δεν είναι «κακό» αλλά αναποτε-

λεσµατικό για τη συγκεκριµένη επικοινωνιακή κατά-

σταση. Πώς όµως θα καταφέρει ο εκπαιδευτικός να προ-

σεγγίσει τα παιδιά; Θα πρέπει να κατανοήσει καταρχήν 

σε βάθος το πλαίσιο. Η κατανόηση αυτή είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική για να καταλαβαίνουµε σε ποιους απευθυνό-

µαστε, αλλά και για το πώς παρεµβαίνουµε για να διορ-

θώσουµε. Γιατί διδάσκω σηµαίνει, µεταξύ άλλων, προ-

σαρµόζω το λόγο µου στις ανάγκες των συγκεκριµένων 

µαθητών και µαθητριών µου. Είναι αναµφισβήτητα µια 

δύσκολη υπόθεση, αλλά εµείς πιστεύουµε ότι γίνεται. 

Εσείς; Στείλτε µας τη γνώµη σας για αυτό το θέµα, αλλά 

και ό,τι άλλο επιθυµείτε, στη νέα σελίδα που ανοίγουµε 

από αυτό το µήνα, το «Παράθυρο διαλόγου». Είναι µια 

προσπάθεια να επικοινωνήσουµε και να ανταλλάξουµε 

απόψεις όλοι εµείς που µοιραζόµαστε ανησυχίες για την 

εκπαίδευση. Μην το ξεχάσετε! 

Καλές αναγνώσεις και καλή χρονιά! 
 

Αλεξάνδρα Ανδρούσου 
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Η αγαπηµένη του φράση ήταν: «Οι µάνες σας σας κά-

νανε µε Γερµανούς». Ήταν ο γυµνασιάρχης στο Β’ Παρ-

θεναγωγείο Γυµνάσιο Αρρένων Πειραιώς, κοντά στο 

τέρµα των πράσινων, στου Βρυώνη. Το Γυµνάσιο ήταν 

σχεδόν πειθαρχικό. Εκτός από τους µαθητές που έµπαι-

ναν κατευθείαν, µάζευε και όσους «σούταρε» το Α’ Πρό-

τυπο Γυµνάσιο Αρρένων Πειραιώς, ένα σχολείο που 

έπαιρνε 184 µαθητές το χρόνο, µετά από εξετάσεις. 

Βλαστήµαγες ένα καλοκαίρι για να µπεις, έτσι ώστε ο 

πατέρας σου να µπορεί να υπερηφανεύεται στο καφε-

νείο ότι ο γιος του είχε µπει στο «Πρότυπο», ενώ ο στό-

κος τού απέναντι στο τάβλι έµεινε έξω. 

Γυµνασιάρχης του Πρώτου ―σήµερα ονοµάζεται Ιωνί-

δειος― ήταν ο Καρανικόλας. Όταν στο τέλος της Β’ Γυ-

µνασίου τον αντικατέστησε άλλος γυµνασιάρχης, ονό-

µατι Κεφάλας, αποφάσισε να δείξει πυγµή. Έκανε «εκ-

καθαρίσεις». Βρέθηκα στο ∆εύτερο.  

∆εν είχα πρόβληµα µε τη µαµά. Αλλά για να µας κάνει 

Γερµανός, θα έπρεπε να είχε µείνει στο υπόγειο από την 

απελευθέρωση µέχρι το 1947… Για τους καθηγητές 

όµως του σχολείου αυτά ήταν λεπτοµέρειες. Όπως όλοι 

οι απανταχού της γης αποτυχηµένοι, έτσι κι αυτός φόρ-

τωνε τις αδυναµίες του σχολείου και τις δικές του στην 

«οικογένεια». Η οικογένεια δε µας έβαζε να διαβάζουµε, 

δε µας µάθαινε τρόπους και σεβασµό. 
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Επίσης, δε µας είχε δώσει καλή φωνή για να τραγου-

δάµε τη «Φλαµουριά», δε µας είχε δείξει µια φλαµουριά, 

και µας είχε µάθει να έχουµε γενικά γραµµένη τη φλα-

µουριά «στη βρύση τη βουνίσια» ή στην έρηµο της 

Σαχάρας, αν φύονται εκεί φλαµουριές (πράγµα που δεν 

µπορώ να αποκλείσω, αφού µέχρι σήµερα δεν έχω δει 

φλαµουριά). 

Υπό τη «φωτεινή καθοδήγηση» του «αξέχαστου» εκεί-

νου γυµνασιάρχη, µε άξια βοηθό τη «Μαντάµ» (που 

ήταν το όνοµα της καθηγήτριας των γαλλικών, αφού 

όλες εκείνη την εποχή τις φώναζαν «Μαντάµ»), το Β’ 

Παρθεναγωγείο Αρρένων Πειραιώς µάθαινε στους µαθη-

τές του «χρήσιµα» για τη ζωή πράγµατα. Όπως το νόµο 

του Μέντελ και τα άµφια του Αρχιµανδρίτη. Επίσης, ζή-

ταγε από τους γονείς να µας «διαβάζουν».  

Το πρόβληµα ήταν πρακτικό. Ο µπαµπάς ήταν καπετά-

νιος στα καράβια και για να µε διαβάζει έπρεπε να µάθω 

µορς. Η µαµά είχε πάει σε γαλλικό γυµνάσιο στην 

Ισµαηλία της Αιγύπτου και δεν είχε πρόβληµα να γράψει 

το τρένο µε δύο «ν», αν ήταν των εσωτερικών γραµ-

µών, και τρία, αν ταξίδευε στο εξωτερικό.  

Γρήγορα έµαθα να αντιµετωπίζω τους καθηγητές όπως… 

τους λοχίες στο στρατό. Ότι υπάρχουν για να σε παι-

δεύουν και το µόνο που µπορείς να κάνεις είναι υπο-

µονή µέχρι να φύγεις και να ησυχάσεις. Να φύγεις για 
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να πας πού; Για σένα όσο πιο µακριά µπορείς από εκεί 

που έµπλεξες. Για τον Τσάπαλη, στη Γερµανία. Να συ-

ναντήσεις τον πραγµατικό µπαµπά σου.  
 

Aντώνης Πανούτσος 
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Πώς συνδέονται τα κείµενα; (Φεβρουάριος 2004) 
 

∆ύο νέα κείµενα: «Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη» 

της Μαρίας Ζωγραφάκη στη θεµατική ενότητα ∆ιδακτική 

Μεθοδολογία και «“Εµείς” και οι “άλλοι”: εµπειρίες εκπαι-

δευτικών» των Αναστασίας ∆ηµητρίου, Βικτωρίας Λαγο-

πούλου και Τριαντάφυλλου Πετρίδη στη θεµατική ενότητα 

Ταυτότητες και Ετερότητες.  

 

Στο πρώτο κείµενο η Μαρία Ζωγραφάκη αποδεικνύει τη 

µεγάλη σηµασία που έχει η κατανόηση του εκάστοτε 

κοινωνικού πλαισίου για την αποτελεσµατικότητα της 

διδακτικής πράξης. Περιγράφει την εµπειρία της από τη 

διδασκαλία σε γυµνάσιο µε µειονοτικούς µαθητές και 

µαθήτριες στην ορεινή Ξάνθη. Η επαφή της µε τους 

διαφορετικούς πολιτισµικούς κώδικες, τις διαφορετικές 

αντιλήψεις των γονιών για την εκπαίδευση την οδήγη-

σαν, µετά από σύγκρουση µε τον εαυτό της, στην ανα-

διατύπωση των διδακτικών της στόχων και κυρίως στην 

επεξεργασία της δικής της οπτικής γωνίας. Για να µπο-

ρέσει να πετύχει τους στόχους της χρειάστηκε να κατα-

λάβει σε βάθος τις θέσεις των άλλων και να δηµιουργή-

σει µέσα στη σχολική τάξη ένα πλαίσιο κατανόησης και 

διαπραγµάτευσης των διαφορών. Το αποτέλεσµα των 

διεργασιών αυτών ήταν θετικό για τους µαθητές και τις 

µαθήτριες αλλά και για την ίδια, ως εκπαιδευτικό.  
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Στο δεύτερο κείµενο οι Αναστασία ∆ηµητρίου, Βικτωρία 

Λαγοπούλου και Τριαντάφυλλος Πετρίδης περιγράφουν 

τις εµπειρίες τους από δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά 

πλαίσια: οι δύο πρώτες από ένα δηµοτικό σχολείο της 

Αθήνας µε 65% τουρκόφωνους µαθητές και µαθήτριες, 

εσωτερικούς µετανάστες από τη Θράκη, ο δε δεύτερος 

από ένα λύκειο της Θράκης µε αποκλειστικά µειονοτι-

κούς µαθητές και µαθήτριες. Και οι τρεις εξηγούν πώς 

βίωσαν την επαφή µε το διαφορετικό σε όλες τις εκδο-

χές: µαθητές, γονείς, συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Πε-

ριγράφουν πώς οι συγκρούσεις τούς έφεραν αντιµέτω-

πους µε τους ίδιους τους εαυτούς τους, τα δικά τους 

όρια και τους βοήθησαν να αντιληφθούν την πολλαπλό-

τητα των ταυτοτήτων τους και, κατά συνέπεια, την ετε-

ρότητα.  
 

Κοινή αφετηρία και των δύο κειµένων είναι οι εµπειρίες 

των ίδιων των εκπαιδευτικών, που έρχονται αντιµέτωποι 

µε την ετερότητα. Και στα δύο κείµενα εξηγούν πώς οι 

συγκρούσεις που καθηµερινά βιώνουν σε πολλά επίπεδα 

οι εκπαιδευτικοί µπορεί να λειτουργήσουν σαν µοχλοί 

για να προσαρµόσουν τη διδακτική τους πρακτική στις 

ανάγκες των συγκεκριµένων µαθητών και µαθητριών. 

Αυτή η προσαρµογή απαιτεί τη σε βάθος κατανόηση του 

πλαισίου και κυρίως τη µεθοδολογική επάρκεια των εκ-

παιδευτικών, ούτως ώστε να σχεδιάζουν τη διδακτική 
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τους πράξη λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραµέτρους. 

Γιατί διδάσκω σηµαίνει πάνω από όλα ευελιξία, εγρή-

γορση και κατανόηση του άλλου. Μόνο τότε η διδακτική 

πράξη µπορεί να δίνει ευχαρίστηση.  
 

Εσείς τι λέτε; Περιµένουµε πάντα τη γνώµη σας στο Φό-

ρουµ, όπου λειτουργεί το «Παράθυρο διαλόγου». Ευχα-

ριστούµε εκείνους και εκείνες που ήδη κατέθεσαν τις 

απόψεις τους. Καλές αναγνώσεις! 
 

Αλεξάνδρα Ανδρούσου  
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Το παλικάρι σερνόταν. Μέχρι τον Ιανουάριο, ο Σιντιµπέ 

την περσινή σεζόν ήταν ο πρώτος τερµατοφύλακας του 

Αιγάλεω και ένας από τους καλύτερους στην Α’ Εθνική. 

Ξαφνικά ο Σιντιµπέ για να βγει στη γωνία της µεγάλης 

περιοχής χρειαζόταν να φωνάξει ταξί. «∆εν µπορούσα 

να βγάλω άκρη» έλεγε ο προπονητής Χρήστος Χατζά-

ρας. «Το παλικάρι ήξερα ότι δεν ξενυχτάει, δε γυρίζει µε 

τραγουδιάρες, δεν πίνει...». ∆εν πίνει; Καθόλου; ∆εν 

ξέρω αν το ποτό ήταν αυτό που βοήθησε το Χατζάρα. 

Μπορεί να ήταν το ποτό, µπορεί να ήταν το γεγονός ότι 

ο Σιντιµπέ είναι από το Μαλί, µπορεί να ήταν από το 

πρώτο όνοµα «Μαχαµάντου» αλλά, ό,τι και να τον βοή-

θησε, το συµπέρασµα ήταν το σωστό. Ήταν ραµαζάνι 

και ο Σιντιµπέ, σαν γνήσιος µουσουλµάνος, έµενε νηστι-

κός στη διάρκεια της ηµέρας. Και αν αντέχεται το νηστι-

κός, το στεγνός (χωρίς νερό και να παίζεις µπάλα) δεν 

αντέχεται ούτε µε τη βοήθεια του Προφήτη. 

Τα ονόµατα των παικτών δεν παίζουν ρόλο. Η ιστορία 

µετράει. Απόκρυφη ή πραγµατική. Πριν κάποια χρόνια ο 

Άγγελος Αναστασιάδης, γνωστός χριστιανός και µε 

πνευµατικό στη Μονή Εσφιγµένου, ήταν προπονητής 

του Εδεσσαϊκού. Ήταν σαρακοστή και Κυριακή των Βα-

ΐων. Οι οπαδοί µε έκπληξη είχαν δει ότι δύο βασικοί δεν 

ξεκίναγαν στην ενδεκάδα. Χρειάστηκαν χρόνια για να 

διαλευκανθεί το µυστήριο. Κάποιος είχε σφυρίξει στον 
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Αναστασιάδη ότι είδε το ντουέτο να µπαίνει στα 

Goody’s. Και να µην παραγγέλνει το νηστίσιµο µενού. 

Ενεός µπροστά στην οργή του Θεού της Καινής ∆ιαθή-

κης, στο άκουσµα της βλασφηµίας: «Κύριε, όχι µόνο 

παράγγειλαν χάµπουργκερ αλλά τσίλι που έχουν και 

µπέικον», ο Αναστασιάδης τους απέκλεισε. Και ευτυχώς 

που δεν ήταν προπονητής στην ιστιοπλοΐα, διαφορετικά 

θα τους είχε πετάξει στη θάλασσα, σαν τον Ιωνά. 

Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Οι δύο αγγλίδες κυρίες 

που πιάστηκαν όµηροι για λύτρα από το ληστή Χατζη-

χρήστο στο «Οι Βασιλείς των Ορέων» του Έντµουντ 

Αµπού. Στο γράµµα που στέλνουν για τα λύτρα στον 

αδελφό τους στην Αγγλία δεν ξεχνάνε να υπογραµµί-

σουν ότι οι συνθήκες είναι άθλιες, αφού αναγκάζονται 

να τρώνε το ψητό χωρίς πίκλες. Και ο Μπρούνο Μετσού, 

ο προπονητής της Σενεγάλης. Γάλλος, λευκός, µε µακρύ 

κυµατιστό µαλλί που θα έκανε τον Ρότζερ Πλαντ να κι-

τρινίσει από τη ζήλια, ο Μετσού ήταν ο προπονητής που 

οδήγησε τη Σενεγάλη στα τελικά του παγκοσµίου κυ-

πέλλου, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πώς; Πού να 

ξέρεις... Σίγουρα όµως θα έµοιαζε µε τον τρόπο που πα-

νηγύριζαν τα γκολ. Όταν οι παίκτες της Σενεγάλης 

έτρεχαν προς τον πάγκο, ο Μετσού έφτανε να πατήσει 

στην άσπρη πλάγια γραµµή, για να δείξει ότι θέλει να 

µοιράσει την απόσταση. Παρά την απαγόρευση του κα-
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νονισµού να µπει µέσα, βρήκε τρόπο τελικά να είναι µαζί 

τους. Σεβόταν τον κανονισµό, αξιοποιώντας τα όριά του. 

Γιατί οι κανονισµοί φτιάχτηκαν από ανθρώπους για να 

προσαρµόζονται. Όπως και οι άνθρωποι.  
 

Aντώνης Πανούτσος 
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Πώς συνδέονται τα κείµενα; (Μάρτιος 2004) 
 

∆ύο νέα κείµενα: «H εθνική ταυτότητα, το έθνος και ο πα-

τριωτισµός» της Άννας Φραγκουδάκη στη θεµατική ενό-

τητα Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και 

«∆ιαφοροποιηµένη παιδαγωγική» της Μαρίας Σφυρόερα 

στη θεµατική ενότητα ∆ιδακτική Μεθοδολογία.  

 

Στο πρώτο κείµενο η Άννα Φραγκουδάκη αναφέρεται 

στον τρόπο µε τον οποίο συνδέεται, µέσω του σχολείου, 

η εθνική ταυτότητα µε τις έννοιες του έθνους, της πα-

τρίδας και του πατριωτισµού. Οι έννοιες αυτές, εξηγεί η 

συγγραφέας, έχουν την ιδεολογική τους ρίζα στο 19ο 

αιώνα, την περίοδο συγκρότησης των εθνών-κρατών, 

και χρησίµευσαν σε όλα τα ευρωπαϊκά έθνη ως βάση για 

να οικοδοµηθεί η εθνική ταυτότητα. Την ίδια ιστορική 

περίοδο παρατηρείται η διαδικασία οµοιογενοποίησης 

των εθνών-κρατών, µε πρώτη τη Γαλλία, και δηµιουρ-

γούνται τα «εθνικά» επεκτατικά οράµατα.  
 

Η συγγραφέας θέτει το ερώτηµα µε ποιο τρόπο πρέπει 

να διδάσκεται η ιστορία σήµερα στο σχολείο, ούτως 

ώστε οι αξίες αυτές να τοποθετούνται στην ιστορική 

τους διάσταση και να µη µεταδίδονται στα παιδιά ως 

αναλλοίωτες και αιώνιες. Η σχολική ιστορία πρέπει, 

σύµφωνα µε τη συγγραφέα, να εστιάσει στην κατα-

νόηση των διαδικασιών συγκρότησης των εθνών-κρα-
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τών και των εθνικών ιδεών. Έτσι, θα δώσει στα παιδιά 

τα εργαλεία για να µπορούν να τοποθετούν τις ιδέες και 

τις αξίες στο ιστορικό και κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο 

όπου έχουν παραχθεί και να µην αναπαράγουν µια 

στείρα «πατριωτική» ρητορεία, η οποία βασίζεται στην 

εθνική µυθολογία της «οµοιογένειας» και της «καθαρό-

τητας». Αυτό θα τους επιτρέψει να νοηµατοδοτήσουν 

την εθνική τους ταυτότητα, συµπεριλαµβάνοντας στοι-

χεία που αφορούν στη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική 

πραγµατικότητα της Ελλάδας.  
 

Στο δεύτερο κείµενο η Μαρία Σφυρόερα εξηγεί ότι κάθε 

τάξη είναι ένα ανοµοιογενές σύνολο παιδιών και ότι η 

ιδέα της οµοιογένειας είναι µια κατασκευή. Αναλύει την 

έννοια της διαφοροποιηµένης παιδαγωγικής, η οποία 

στοχεύει στη διαµόρφωση ενός ευέλικτου πλαισίου που 

επιτρέπει στον καθένα και στην καθεµία να χρησιµοποιεί 

τις δικές του µαθησιακές διαδροµές, τους δικούς του 

τρόπους και στρατηγικές κατάκτησης γνώσεων και από-

κτησης δεξιοτήτων, τη δική του ιδιαίτερη «νοηµοσύνη». 

Η διαφοροποιηµένη παιδαγωγική είναι µια παιδαγωγική 

επικεντρωµένη στις ίδιες τις διαδικασίες µάθησης, δη-

λαδή στους τρόπους µε τους οποίους µαθαίνουν τα δια-

φορετικά άτοµα, και όχι στα αποτελέσµατα της µάθησης. 

Αυτό οδηγεί στην αυτονοµία και αυτενέργεια των µαθη-

τών, άρα στη συνειδητοποίηση εκ µέρους τους των 
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προσωπικών τους στρατηγικών µάθησης. Για να µπο-

ρούν οι εκπαιδευτικοί να την εφαρµόσουν πρέπει να 

ξεφύγουν από την αντίληψη µιας µετωπικής διδασκαλίας 

και να αποκτήσουν ευελιξία στον τρόπο διαχείρισης του 

σχολικού χρόνου, στη διαµόρφωση επιµέρους στόχων, 

στη διαµόρφωση των περιεχοµένων µάθησης. Τελειώνο-

ντας, εξηγεί ότι µια τέτοια προσέγγιση απαιτεί την ανα-

θεώρηση του ρόλου του εκπαιδευτικού, ο οποίος γίνεται 

διαµεσολαβητής ανάµεσα στη γνώση και στους µαθη-

τές/-τριες.  
 

Και τα δύο κείµενα, από διαφορετικές επιστηµονικές 

αφετηρίες, υποστηρίζουν ότι η έννοια της οµοιογένειας 

είναι µια ιδεολογική κατασκευή η οποία εγκλωβίζει την 

εκπαίδευση σε αδιέξοδους δρόµους. Και τα δύο υποστη-

ρίζουν ότι η διδασκαλία της ιστορίας ή οποιουδήποτε 

άλλου µαθήµατος πρέπει να δίνει έµφαση στην κατα-

νόηση εκ µέρους των παιδιών της διαδικασίας µέσω της 

οποίας παράγονται οι γνώσεις. ∆ιαφορετικά, οι γνώσεις 

που µεταδίδονται είναι στείρες και αποπλαισιωµένες. Η 

διαφοροποιηµένη παιδαγωγική επιτρέπει στους εκπαι-

δευτικούς να έχουν ευελιξία και να προσαρµόζουν τη 

διδασκαλία τους στις σύγχρονες ανάγκες. Αρκεί να το 

αποπειραθούν. Εµείς πιστεύουµε ότι κάτι τέτοιο είναι 

εφικτό. Εσείς; Περιµένουµε πάντα τη γνώµη σας στο 

Φόρουµ. Καλές αναγνώσεις και καλές διακοπές! 
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Αλεξάνδρα Ανδρούσου 

 

«Ο Αποστόλης Σουγκλάκος θα αντιµετωπίσει το θηριώδη 

Τούρκο…». Ακολουθούσε ένα όνοµα από αυτά που γου-

στάρουµε να δίνουµε στους Τούρκους.  

Ας πούµε Μεχµέτ Μαχαίρογλου. Ο Σουγκλάκος θα αντι-

µετώπιζε τον Τούρκο στον Τάφο του Ινδού. Το κλειστό 

γήπεδο της Λεωφόρου, που πήρε το όνοµά του από την 

κλασική ταινία του Φριτς Λανγκ, µόνο που είναι λίγο πιο 

σκοτεινό και πιο υγρό από τον κινηµατογραφικό τάφο. 

Όταν όµως η πατρίδα ζητά θυσίες, ο Σουγκλάκος δεν 

καταλαβαίνει από σκοτάδι και υγρασία. Για µια ακόµα 

φορά ο εθνικός µας κατσέρ καλούνταν να σώσει την 

τιµή του Έθνους.  

Το βαρόµετρο της εξωτερικής µας πολιτικής είναι συν-

δεδεµένο µε τους αντιπάλους του Σουγκλάκου. Στην 

εποχή του ψυχρού πολέµου ο Σουγκλάκος έδερνε 

Βούλγαρους. Στην υστερία των Σκοπίων ο Σουγκλάκος 

έριχνε σφαλιάρες σε όποιον το όνοµά του τελείωνε σε 

«-ιτς». Τώρα το πρόβληµα ήταν η κρίση των Ιµίων. Επει-

γόντως ο Σουγκλάκος έπρεπε να δείρει έναν Τούρκο. 

Σύµφωνα µε το εθιµοτυπικό των αγώνων κατς, η µονο-

µαχία του Σουγκλάκου µε τον Τούρκο θα γινόταν στο 

τέλος. Γύρω στους χίλιους θεατές έβλεπαν το Μήτσο 

Ραγά να αντιµετωπίζει το Βαγγέλη Κιρσό. Αµφότεροι 
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πρώτα ονόµατα στο χώρο του κατς. Λίγο πριν εφευρεθεί 

η καµπάνα στα παντελόνια.  

Η µαχόµενη κυτταρίτιδα είναι υλικό που προξενεί περισ-

σότερο ενδοσκοπήσεις για τη µαταιότητα της ζωής και 

αποφάσεις για δίαιτες που ξεκινάνε από ∆ευτέρα, παρά 

µαχητικά συναισθήµατα. Ο τελευταίος γέροντας κροτά-

λιζε θριαµβευτικά τη µασέλα του, κατεβαίνοντας νικητής 

από το ρινγκ, όταν ο Αποστόλης Σουγκλάκος ανέβηκε, 

µε όλο του το µεγαλείο, για να ανακοινώσει κάτι το ση-

µαντικό. «Ο δειλός Τούρκος Μαχαίρογλου φοβήθηκε να 

µε αντιµετωπίσει και δεν εµφανίστηκε». Απειλητικά 

µουρµουρητά ακούστηκαν στην κερκίδα. Ο Σουγκλάκος 

συνέχισε. «Αλλά στη θέση του θα αντιµετωπίσω τον άν-

θρωπο-τίγρη, το θηριώδη και αιµοβόρο…». Στην άλλη 

γωνία του ρινγκ ο άνθρωπος-τίγρης ανέβαινε να παλέ-

ψει. Η πιάτσα στους ανθρώπους-τίγρεις πρέπει να περ-

νάει κρίση, γιατί είτε η στολή που φόραγε ήταν τέσσερα 

νούµερα µεγαλύτερη από το µέγεθός του είτε ο άνθρω-

πος-τίγρης έτρωγε τέσσερις φορές την εβδοµάδα. Σε 

λίγο ο Σουγκλάκος τραβολόγαγε τον άνθρωπο-τίγρη 

από την ουρά. ∆υστυχώς όµως χωρίς ενθουσιώδεις 

αντιδράσεις του κοινού, αφού, όπως φαίνεται, δεν πλα-

κωθήκαµε ποτέ µε τη χώρα των ανθρωποτιγρέων.  

Την ίδια στιγµή είµαι βέβαιος ότι σε µια πόλη της Τουρ-

κίας ο πρωτοπαλαιστής Αχµέτ Μπεµπέογλου ανέβαινε 
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στο ρινγκ, για να αντιµετωπίσει το µοχθηρό Σταµάτη 

Γιουνάν. Στα Σκόπια ο Τόσα Τσίτσοβιτς καρύδωνε το 

Βαγγέλη Παπουδέα. Στη Σόφια ο Ιγκόρ… Το θέµα είναι 

να υπάρχουν άνθρωποι να πληρώσουν. Και από εχθρούς 

της πατρίδας άλλο τίποτα.  
 

Aντώνης Πανούτσος 
Πώς συνδέονται τα κείµενα; (Απρίλιος 2004) 
 

∆ύο νέα κείµενα: «∆ιδασκαλία σε οµάδες» της Ελένης Χο-

ντολίδου στη θεµατική ενότητα ∆ιδακτική Μεθοδολογία και 

«Επικοινωνία και ταυτότητες σε µια πολύγλωσση οικογέ-

νεια» της Άννας Μανουσοπούλου στη θεµατική ενότητα 

Ταυτότητες και Ετερότητες. 

 

Στο πρώτο κείµενο η Ελένη Χοντολίδου αναλύει τι ση-

µαίνει η δουλειά σε οµάδες µέσα στη σχολική τάξη. Η 

συγγραφέας εξηγεί, από παιδαγωγική σκοπιά, πώς µπο-

ρούν οι εκπαιδευτικοί να δουλέψουν µε αυτή τη µέθοδο, 

τις δυσκολίες που θα συναντήσουν, καθώς και τις αλλα-

γές που κάτι τέτοιο απαιτεί, τόσο στο επίπεδο των αντι-

λήψεων για τη µάθηση και τη διδασκαλία όσο και στην 

καθηµερινή διδακτική πρακτική. Καταλήγει υποστηρίζο-

ντας ότι η δουλειά σε οµάδες διευκολύνει την ανταλ-

λαγή, την επικοινωνία ανάµεσα σε παιδιά µε διαφορετι-

κές καταβολές (κοινωνικές, εθνοτικές, πολιτισµικές) και 

επιτρέπει να αναδειχτούν όλες οι δηµιουργικές πτυχές 
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των παιδιών, ανοίγοντας πολλαπλούς δρόµους για τη 

µάθηση.  
 

Στο δεύτερο κείµενο η Άννα Μανουσοπούλου αφηγείται 

και αναλύει µια προσωπική εµπειρία: πώς µια οικογέ-

νεια, όπου η µητέρα είναι Ελληνίδα και ο πατέρας Άγ-

γλος και ζουν µε τα δύο παιδιά τους στις τρίγλωσσες 

Βρυξέλλες, διαχειρίζεται τις γλώσσες και τις ταυτότητές 

της, τόσο µέσα στο σπίτι όσο και στον κοινωνικό της πε-

ρίγυρο. Εξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο οι πολλαπλές 

γλωσσικές και πολιτισµικές αναφορές των µελών της 

οικογένειας συνυπάρχουν στο σπίτι, µέσα σε ένα κλίµα 

επιτρεπτικότητας όπου ο κανόνας είναι η ανάµειξη και η 

σύνθεση. Η συγγραφέας περιγράφει τις διαδικασίες συ-

γκρότησης ταυτότητας των παιδιών και τις διαφορετικές 

στρατηγικές τους, σε σχέση µε τις πολλαπλές αναφορές. 

Καταλήγει αναδεικνύοντας πόσο δύσκολο αλλά και προ-

κλητικό για όλους και όλες είναι να υποστηρίξουν τις 

πολλαπλές και σύνθετες ταυτότητές τους, ακόµη και σε 

ένα κοινωνικό περιβάλλον (Βρυξέλλες) όπου η πολυ-

γλωσσία είναι κανόνας. Και τα δύο κείµενα, από διαφο-

ρετική σκοπιά το καθένα, υποστηρίζουν πως η πολλα-

πλότητα των αναφορών, τόσο στην προσωπική µας ζωή 

όσο και στο σχολείο, είναι ένα δεδοµένο που δυσκολευ-

όµαστε να αποδεχτούµε. Αναδεικνύουν τις δυσκολίες 

στο να δεχτούµε τις σύνθετες ταυτότητες, αλλά και το 

 90



ΕΜ        ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ 

 
γεγονός ότι µπορούν από εµπόδιο να µετατραπούν σε 

προνόµιο, µέσα στο κατάλληλο πλαίσιο και µε τους 

αντίστοιχους παιδαγωγικούς χειρισµούς. Εσείς τι λέτε; 

Περιµένουµε πάντα τη γνώµη σας!  

Καλές αναγνώσεις και καλές διακοπές! 
 

Αλεξάνδρα Ανδρούσου 
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Κάθε παιδί που ξυπνάει µε τη φράση «France Soir, Paris 

Soir» έχει δύο επιλογές. Να πιστέψει ότι η µαµά του εί-

ναι εφηµεριδοπώλης ή ότι οι άνθρωποι, ιδιαίτερα όταν 

έρχονται από πολύγλωσσες κοινωνίες, εκφράζονται µε 

τους δικούς τους τρόπους. Η µαµά ήταν γαλλόφωνη Ελ-

ληνίδα από την Ισµαηλία της Αιγύπτου, κάποτε πρέπει 

να ξύπναγε µε τον εφηµεριδοπώλη να διαλαλεί τα προ-

χθεσινά βραδινά παρισινά φύλλα και δεν έβρισκε τίποτα 

το περίεργο στο να ξυπνάνε τα παιδιά της µε τον ίδιο 

τρόπο. Ακόµα και αν τα παιδιά της µεγάλωναν στην 

Καλλίπολη Πειραιώς, κάπου στη δεκαετία του ’50. 

Τα πράγµατα µπλέκουν ακόµα περισσότερο αν το παιδί 

πιστεύει ότι και όλα τα άλλα παιδιά µπορούν να διαχω-

ρίσουν το βατσιµάνη από τον ντοκουµάνη. ∆ιαφορά που 

είναι οφθαλµοφανής για ένα παιδί που µεγαλώνει στο 

F/B Aristalex και πιστεύει ότι η σηµαία της Λιβερίας είναι 

η πλέον κοινή στον κόσµο. Γιατί τα λίµπερτι της δεκαε-

τίας του ’50 µπορεί να είχαν περήφανους για την Ελ-

λάδα πλοιοκτήτες, αλλά ακόµα πιο περήφανους για τη 

Λιβερία και την πρωτεύουσά της, Μονρόβια. Τουλάχι-

στον για τις σηµαίες ευκαιρίας και τις φορολογικές 

απαλλαγές που έδινε, κάνοντάς τη δηµοφιλέστερη χώρα 

νηολογίου κάθε ελληνικού ποντοπόρου πλοίου. Για ένα 

παιδί που σε ηλικία 6 ετών ξεχώριζε τα ρέλια από τα πα-

ραπέτα, το να διαχωρίζει το βατσιµάνη ―µια παραφθορά 
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του αγγλικού watchman―, που κάνει τη βάρδια του στη 

γέφυρα, από τον ντοκουµάνη ―σωστά το µαντέψατε, 

dockman―, που είναι φύλακας της σκάλας του καρα-

βιού στο λιµάνι, ήταν παιχνίδι. 

Το παιδί της δεκαετίας του ’50 στο λιµάνι καταλάβαινε 

ότι υπάρχουν διάφορες γλώσσες και δεν είχε πρόβληµα 

να τις µπλέκει. Από τα κατάλοιπα του πολέµου, τα στε-

καµάν και τα φλίχτεν φλούχτεν, απίστευτες αγγλικές 

παραφθορές και σκωπτικές αναπαραγωγές γερµανικών 

ήχων, µέχρι τα σοφράνο και τα µαλάγρα του λιµανιού, 

οι λέξεις έµπαιναν αβίαστα στο καθηµερινό λεξιλόγιο. 

Όλες οι γλώσσες ήταν ανεκτές εκτός από τη lingua 

franca, την κόντρα πλακέ καθαρεύουσα των σχολικών 

βιβλίων. Ακόµα και σήµερα ανατριχιάζω στη σκέψη ότι 

µια µέρα θα µεγαλώσω και θα έχω τη «χαρά» ―όπως 

µου έλεγε ο πατέρας µου― να διαβάσω Παπαρρηγό-

πουλο και Βερν σε σωστά ελληνικά. Για µένα η γλώσσα 

ήταν τα πειραιώτικα της εποχής, µε τα δύο στα τρία 

σύµφωνα να µην προφέρονται και το τρίτο να µισοα-

κούγεται. Έτσι για το γούρι. 

Το σχολείο προσπαθούσε να φτιάξει ένα περίεργο είδος 

παιδιού, που υπήρχε στη φαντασία κάποιων φιλολόγων, 

µε γκρίζα γιλέκα και µαύρες µανσέτες, στον οργανισµό 

των σχολικών βιβλίων, κάπου στη µακρινή Αθήνα. 

Ακόµα θυµάµαι µε νοσταλγία το «Ana sema Swahili» 
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που είχε βάλει στη βιτρίνα του ένας φιλόδοξος Πειραιώ-

της εµποροράπτης. Με την ελπίδα ότι µια µέρα θα περά-

σει από τα «Περιβολάκια» ένας Νοτιοαφρικάνος, χαρού-

µενος που ο ράφτης µιλάει τη γλώσσα του, και θα ράψει 

κουστούµι. Και ακόµα και σήµερα πιστεύω ότι, ανάµεσα 

στη γλώσσα που δίδασκαν οι καθηγητές και τα καραβί-

σια, θα διάλεγα τα δεύτερα. Έστω και στα σουαχίλι.  
 

Aντώνης Πανούτσος 
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Πώς συνδέονται τα κείµενα; (Μάιος 2004) 
 

∆ύο νέα κείµενα στη θεµατική ενότητα ∆ιδακτική Μεθοδο-

λογία: «Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά» του 

Χαράλαµπου Σακονίδη και «∆ιδασκαλία και αξιολόγηση της 

επίδοσης των µαθητών» της Ελένης Χοντολίδου.  

 

Στο πρώτο κείµενο ο Χαράλαµπος Σακονίδης αναπτύσσει 

τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία των µαθη-

µατικών. Εξηγεί ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις µετατοπί-

στηκαν τα τελευταία χρόνια από την απλή κατάκτηση 

συγκεκριµένων αριθµητικών και γεωµετρικών δεξιοτή-

των από τους µαθητές στην έµφαση σε διαδικασίες µά-

θησης, µέσα από την ανακάλυψη και, τέλος, στην εστί-

αση στην επίλυση προβλήµατος. Στη συνέχεια υποστη-

ρίζει ότι τα µαθηµατικά αντιµετωπίζονται, ακόµη και σή-

µερα, σαν µια ουδέτερη γνώση, ασύνδετη µε τις πολιτι-

σµικές και κοινωνικές εµπειρίες των µαθητών. Έτσι, το 

εκπαιδευτικό σύστηµα αδυνατεί να αναγνωρίσει τις απο-

κλίνουσες, από τα τυπικά σχολικά µαθηµατικά, εµπειρίες 

των µαθητών. Μόνο όταν το εκπαιδευτικό σύστηµα ανα-

γνωρίσει και επεξεργαστεί τη βιωµατική σχέση των παι-

διών µε τα µαθηµατικά, θα µπορέσει να δώσει ισότιµες 

ευκαιρίες για σχολική επιτυχία.  
 

Στο δεύτερο κείµενο η Ελένη Χοντολίδου αναλύει τις 

παιδαγωγικές αντιλήψεις για τα ζητήµατα αξιολόγησης 
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της επίδοσης των µαθητών στο σχολείο. Εξηγεί ότι η 

αξιολόγηση σήµερα δεν µπορεί να είναι απλώς ο έλεγ-

χος κατοχής δεξιοτήτων γνωστικού τύπου. Αντίθετα, η 

αξιολόγηση οφείλει και µπορεί να είναι µια σύνθετη δια-

δικασία στην οποία αποτιµώνται δεξιότητες, γνώσεις, 

συναισθήµατα, µε κριτήριο την αυθεντικότητα, τη γνη-

σιότητα αλλά και τη γνωστική ορθότητα. Η ορθότητα, 

όµως, είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης και συζήτησης 

από όλη την τάξη. Αυτό απαιτεί µια διαφοροποιηµένη 

διδασκαλία η οποία λαµβάνει υπόψη της το κοινωνικό 

και πολιτισµικό πλαίσιο αναφοράς του συνόλου των µα-

θητών και µαθητριών. Τέλος, η συγγραφέας δίνει έµ-

φαση στην αξία της αξιολόγησης για την καλύτερη προ-

ετοιµασία του συνόλου των παιδιών, ώστε να επιτύχουν 

σχολικά. 
  

Και τα δύο κείµενα, από διαφορετική επιστηµονική σκο-

πιά το καθένα, υποστηρίζουν τη σηµασία που έχει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αφενός να αναζητούµε τους 

τρόπους σύνδεσης της εµπειρίας των µαθητών µε τη 

σχολική γνώση και αφετέρου να επεξεργαζόµαστε, µέσω 

της διδασκαλίας και της αξιολόγησης, τις προσωπικές 

διαδροµές για τη µάθηση. Γιατί µόνο τότε µπορούµε να 

εξασφαλίσουµε ισότιµη πρόσβαση στη σχολική επιτυχία 

για το σύνολο των µαθητών και µαθητριών µας.  

Καλές αναγνώσεις!  
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Αλεξάνδρα Ανδρούσου 
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Μέχρι να δω στην πραγµατικότητα να έρχεται κατά 

πάνω µου «µία», η λέξη «διµοιρία» ήταν µια παρεξηγη-

µένη αριθµητική έννοια. «Ένοχος» για αυτό ήταν ο Θά-

νος Αστρίτης και ο Μικρός Ήρωας, που µε τα περιοδικά 

του κάτω από το κρεβάτι είχα µεγαλώσει. Για το 

«Γιώργο Θαλάσση, το ηρωικό Παιδί-Φάντασµα που 

αφιέρωσε τη ζωή του στην απελευθέρωση της Ελλά-

δας», υπήρχαν δύο βασικές αριθµητικές µονάδες. Το 

«ένας», που ήταν Γερµανός φρουρός και τον σκότωνε 

σιωπηλά πετώντας του µαχαίρι. Υπήρχε και το «µία». 

«Μία» ήταν πάντα η γερµανική διµοιρία, που ο Γιώργος 

Θαλάσσης αποδεκάτιζε µε πολυβόλο µέχρι και τον τε-

λευταίο άνδρα και con gusto, σαν γκουρµέ που ξεκοκα-

λίζει µπαρµπουνάκια. 

Ο Γιώργος Θαλάσσης δε βαρέθηκε να σκοτώνει Γερµα-

νούς, βαρέθηκα όµως εγώ να µετράω διµοιρίες. Μέχρι 

που ξαναβρήκα κάτι που µετριέται µε διµοιρίες. Τα ΜΑΤ. 

Ακόµα και σήµερα δεν ξέρω πόσα άτοµα έχει µια διµοι-

ρία, το µόνο που ξέρω είναι ότι όταν τα ΜΑΤ ανεβαίνουν 

τη Στουρνάρη προς την πλατεία η απάντηση στην ερώ-

τηση: «Πού πηγαίνουν οι ελέφαντες όταν κατεβαίνουν 

από το βουνό;», είναι: «Όπου θέλουν». Η διµοιρία πα-

ρέµενε στο µυαλό µου µία αλλά µεγάλη. Κάτι το ότι οι 

άνδρες των ΜΑΤ έχουν για πρότυπο περισσότερο το Ρά-

µπο από το Σταυρίδη, κάτι το ότι µε τα συµπράγκαλα 
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που φοράνε γίνονται διπλοί, µετά το «ντου» των αναρ-

χικών στην Πατησίων, στο παραδοσιακό «αντι-ντού» 

προς την πλατεία Εξαρχείων, η διµοιρία των ΜΑΤ µοιάζει 

µε την ταινία επιστηµονικής φαντασίας «Η νύχτα της 

ζωντανής ντουλάπας». 

Η πιο σοφή µονάδα είναι το τέρµινο. Αυτό που δένει τα 

µαθηµατικά µε τη ζωή. Γενιές Ελλήνων περίµεναν να 

πιάσουν το λαχείο σε ένα τέρµινο, να διαβούν µεγάλη 

πόρτα σε ένα τέρµινο, να παντρευτούν. Φυσικά στο ίδιο 

τέρµινο. Κανένας δε ρώτησε: «Τι στο διάολο είναι το 

τέρµινο;» Ούτε καν θα είχε νόηµα να το ρωτήσει. Τέρ-

µινο είναι αυτό που αντέχεις να περιµένεις και να συνε-

χίσεις να ελπίζεις. Αυτό που σε έκανε να γελάς φανερά 

στα λόγια της γύφτισσας, για να δείξεις στους άλλους 

ότι το κάνεις για πλάκα, αλλά να προσπαθείς να θυµη-

θείς το όνοµα του θείου σου στο Σικάγο, επειδή στο 

τέρµινο θα σου έρθει «καλό νέο». Και προσπαθώντας να 

το θυµηθείς, να συνεχίζεις το περπάτηµα προς τη δου-

λειά σου. Πόσο µακριά; ∆ύο τσιγάρα απόσταση.  
 

Aντώνης Πανούτσος 

 

 99



ΕΜ  ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙ∆ΙΑ 

 
Πώς συνδέονται τα κείµενα; (Ιούνιος 2004) 
 

∆ύο νέα κείµενα: «Στερεότυπα και προκαταλήψεις» της 

Θάλειας ∆ραγώνα στη θεµατική ενότητα Κοινωνικοπολιτι-

σµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και «Ετερογένεια και σχο-

λείο» των Αλεξάνδρας Ανδρούσου και Νέλλης Ασκούνη 

στη θεµατική ενότητα Ταυτότητες και Ετερότητες.  

Επίσης, το 34ο και τελευταίο κείµενο της σειράς µε τίτλο 

«∆ηµιουργώντας γέφυρες», το οποίο δεν ανήκει σε καµία 

ενότητα. 

 

Στο πρώτο κείµενο η Θάλεια ∆ραγώνα αναφέρεται στον 

τρόπο µε τον οποίο η κοινωνική ψυχολογία ερµηνεύει 

τη δηµιουργία των στερεοτύπων και των προκαταλή-

ψεων. Εξηγεί ότι στην καρδιά όλων των διακρίσεων, 

τόσο στο κοινωνικό πεδίο όσο και µέσα στη σχολική 

τάξη, κρύβεται η ανάγκη µας να νοηµατοδοτήσουµε τη 

διαφορά µας από τον «άλλο». Υποστηρίζει ότι τα στερε-

ότυπα είναι πολιτισµικές κατασκευές για κάποιες κοινω-

νικές οµάδες και διαµορφώνονται µέσα από µηχανι-

σµούς εξουσίας, καθώς αντικατοπτρίζουν το κοινωνικό 

κύρος των κοινωνικών οµάδων. Οι προκαταλήψεις πάλι 

είναι αρνητικά και υποτιµητικά στερεότυπα. Η συγγρα-

φέας διαπιστώνει ότι τα στερεότυπα, είτε θετικά είτε αρ-

νητικά, καθώς και οι προκαταλήψεις δηµιουργούν στε-

γανά στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης, γιατί κατατάσ-

σουν τα παιδιά σε οµάδες µε διακριτά χαρακτηριστικά 
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που προδικάζουν τη σχολική τους πορεία. Μόνο η συ-

νειδητή, εκ µέρους των εκπαιδευτικών, προσπάθεια να 

δουν τη λειτουργία των στερεοτύπων και να αποπειρα-

θούν να τα αποδοµήσουν µπορεί να επιτρέψει την ισό-

τιµη πρόσβαση όλων των µαθητών και µαθητριών στη 

σχολική επιτυχία. 
 

Στο δεύτερο κείµενο η Νέλλη Ασκούνη και η Αλεξάνδρα 

Ανδρούσου διερευνούµε το γιατί οι εκπαιδευτικοί βρί-

σκονται τελείως απροετοίµαστοι να δεχτούν µέσα στη 

σχολική τάξη τις διάφορες εκδοχές της ετερότητας: 

εθνοτικές, κοινωνικές, πολιτισµικές. Υποστηρίζουµε ότι 

αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στον τρόπο που έχουν 

εκπαιδευτεί και καλούνται να εκπαιδεύσουν. Στην ελλη-

νική εκπαίδευση η αξία της οµοιογένειας και η αποσιώ-

πηση της διαφοράς αποτελούν δύο αµετακίνητους άξο-

νες πάνω στους οποίους συγκροτείται η εθνική ταυτό-

τητα. Έτσι, διαµορφώνεται η αντίληψη µιας οµοιογενούς 

και συµπαγούς ελληνικής κοινωνικής οµάδας που συ-

σκοτίζει τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις και αποκλείει 

αυτόµατα καθετί διαφορετικό. Η παιδαγωγική συνέπεια 

αυτής της αντίληψης είναι καθηµερινές διδακτικές πρα-

κτικές οι οποίες, µε προκρούστεια σχεδόν λογική, απο-

κλείουν καθετί που δε µοιάζει µε τον ιδεατό µέσο όρο 

µαθητή και µαθήτριας. Υπάρχει διέξοδος; Προτείνουµε 

ότι η ανατροπή µπορεί να έρθει µόνο αν οι εκπαιδευτικοί 
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χρησιµοποιήσουν µεθοδολογικά εργαλεία (έρευνα-δράση 

και αναστοχασµός) που θα τους επιτρέψουν να «δουν» 

τον εαυτό τους και τις δικές τους πολλαπλές υπαγωγές, 

ούτως ώστε να µπορέσουν να δώσουν χώρο στην 

ετερότητα και να µπορούν να διαπραγµατευτούν και να 

προσαρµόζουν κάθε φορά τη διδακτική τους πρακτική 

ανάλογα µε το πλαίσιο.  
 

Και τα δύο κείµενα, από διαφορετική οπτική γωνία το 

καθένα, υποστηρίζουν ότι για να διαχειριστούµε στη 

σχολική τάξη την ετερογένεια, που η παρουσία ξένων 

και µειονοτικών µαθητών την κάνει πλέον υποχρεωτικά 

ορατή, πρέπει πρώτα από όλα να απαλλαγούµε από τις 

στερεότυπες αντιλήψεις µας για το ποιοι είµαστε «εµείς» 

και ποιοι είναι οι «άλλοι». Αν δε δούµε τη δική µας πολ-

λαπλότητα, δε θα µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε ένα 

πλαίσιο διαπραγµάτευσης µε την ετερότητα, το οποίο 

αποτελεί την ουσία της διδακτικής πράξης.  
 

Αυτό άλλωστε προσπαθεί να δείξει, µε χιούµορ και ανα-

στοχασµό, το τελευταίο κείµενο της σειράς των Αντώνη 

Πανούτσου και Αλεξάνδρας Ανδρούσου. Στο «∆ηµιουρ-

γώντας γέφυρες» προσπαθούµε να αποτυπώσουµε µε 

λόγια τη διεργασία που εµείς ζήσαµε για ενάµιση χρόνο, 

αναζητώντας κάθε φορά να σας προτείνουµε συνδέσεις 

ανάµεσα στα κείµενα και διαδροµές για την κατανόηση 
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της ετερότητας. Εδώ καταθέτουµε τις δικές µας προσπά-

θειες για ανατροπές των δικών µας στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων. Η διαδροµή αυτή, αν και δύσκολη, 

υπήρξε συναρπαστική. Εµείς µάθαµε πολλά από αυτή 

την εµπειρία. Άλλωστε αυτός ήταν και ο βασικός στόχος 

των «Κλειδιών και Αντικλειδιών»: µαθαίνω σηµαίνει µα-

θαίνω να µαθαίνω τον «άλλο».  
 

Εκ µέρους όλων των συνεργατών και συνεργατριών σάς 

ευχόµαστε ένα υπέροχο καλοκαίρι και σας ευχαριστούµε 

που µας διαβάζατε! 
 

Αλεξάνδρα Ανδρούσου 

 

 

Ήταν τα τέλη της δεκαετίας του ’80. Τα «Πέτρινα χρό-

νια» του Σαλέα ήδη ακούγονταν στο στάδιο Καραϊ-

σκάκη. Το σύνθηµα όµως που συντάραζε το γήπεδο 

ήταν ένα άλλο: «Βούλγαροι, Βούλγαροι». Ο Ολυµπιακός 

αντιµετώπιζε τον ΠΑΟΚ και οι οπαδοί του «περήφανοι» 

για το ελληνικό τους αίµα διαχώριζαν τη θέση τους από 

τους µισητούς βορειοελλαδίτες. «Τα παιδιά του Πειραιά» 

µέσα στον αγωνιστικό χώρο θα έδειχναν την ανωτερό-

τητα της φυλετικής τους καταγωγής. Ο Ταληκριάδης, ο 

Καραταΐδης, ο Ισαάκ Μουστακίδης, ο Τσαλουχίδης, εν-

νέα παίκτες του Ολυµπιακού, όλοι γεννηµένοι και µεγα-
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λωµένοι πάνω από τα Τέµπη, έπρεπε να αντιµετωπίσουν 

τους µισερούς αλλοεθνείς. Κάπου σε αυτό το σηµείο 

άρχισα να βγάζω µπιµπίκια όταν µου µιλάγανε για το 

µεγαλείο της φανέλας. 

Οι περισσότεροι οπαδοί διαλέγουν οµάδα όταν είναι 

οκτώ χρονών και τα υπόλοιπα χρόνια του βίου τους 

προσπαθούν να δικαιολογήσουν την προτίµησή τους. 

Πριν από 50 χρόνια, όταν ανάµεσα σε Πειραιά και 

Αθήνα, στις δύο πλευρές της οδού Πειραιώς, είχε 500 

στρέµµατα λάχανα, υπήρχε ένα µικρό νόηµα να αναφέ-

ρεσαι σε διαφορές. Ο Πειραιώτης ταξίδευε στην Αθήνα 

κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα, ο Αθηναίος κατέβαινε 

οικογενειακά το καλοκαίρι για να πάει στα νησιά και 

ακόµα και οι προφορές, µε τις στακάτες συλλαβές των 

Αθηναίων και τα µακρόσυρτα φωνήεντα των Πειραιω-

τών, ήταν διαφορετικές. Το ίδιο και οι παίκτες. Ο Αν-

δρέας Μουράτης µε το που πέρναγε τη διασταύρωση του 

Ρέντη νόµιζε ότι είχε βγει στο εξωτερικό και ο Ζαχαρίας 

Παπαντωνίου µπορεί και να νόµιζε ότι στον Πειραιά η 

ανθρωποφαγία εγκαταλείφθηκε πριν από µια εβδοµάδα. 

Επίσης οι παίκτες έµεναν στην οµάδα µέχρι να αποφασί-

σει να τους διώξει. Το αποτέλεσµα ήταν να έχουµε οµά-

δες µε τοπικά χαρακτηριστικά. 

Για παράδειγµα, η οµάδα του Πιερικού τη δεκαετία του 

’60 είχε έναν παίκτη που τον έλεγαν Μπίκα και 10 που 
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το όνοµά τους τελείωνε σε «-ίδης». Το 1989 όλοι οι 

«-ίδηδες» είχαν µετακοµίσει στον Πειραιά. 

«Βούλγαροι, Βούλγαροι». Κανένας δεν είχε πρόβληµα. 

Ούτε καν οι παίκτες. Οι οπαδοί µε τη µεταφυσική σχεδόν 

θεώρηση ότι η φανέλα αλλάζει τα πάντα, ακόµα και την 

καταγωγή. Οι παίκτες µε την παραδοσιακή αδιαφορία 

για την κρίση και την πίστη στην ηλιθιότητα της κερκί-

δας. Με την εξοµάλυνση των σχέσεων Ελλάδας-Βουλ-

γαρίας το «Βούλγαροι» πέρασε από τη µόδα. Το Σκοπια-

νοί για µια µικρή περίοδο τράβηξε, αλλά µε µόνο Σκο-

πιανό τον Τόνι Σαβέφσκι ήταν κάπως βαρετό. Το «Αλ-

βανέ» τράβηξε καλύτερα, αλλά µόνο µε τον Στρακόσα 

στον Ολυµπιακό και τον Κόλα στον Παναθηναϊκό η πιά-

τσα ήταν µικρή. Αλλά κέφι να υπάρχει και θα βρεθεί 

κάτι άλλο. Ας πούµε το «Νορβηγέ» ή ακόµα καλύτερα 

το «Ασσύριοι». Κέφι να υπάρχει. Και κυρίως βλακεία. 
 

Αντώνης Πανούτσος  
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