
1 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 

Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 8, 2017 

 

ISSN 1792-7587 

 

ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ  

ΔΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ- ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2ΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ΣΤΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 

 

Περίληψη  

Η πολυπολιτισμική κοινωνία είναι μια πραγματικότητα. Η συνύπαρξη και η συμβίωση 

διαφορετικών πολιτισμών στον ίδιο χώρο δεν είναι κάτι καινούριο, είναι φαινόμενο παλαιό όσο 

και η ανθρωπότητα και αποτέλεσμα των πληθυσμιακών μετακινήσεων. Τα κοινωνικά και πολιτικά 

προβλήματα τα οποία προκύπτουν από αυτές τις μετακινήσεις, γίνονται ολοένα και περισσότερο 

αντιληπτά και βιώνονται οξύτερα από τους ανθρώπους και τις κοινωνικές ομάδες. Στα μεγάλα 

αστικά κέντρα και στις μικρές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη, οι εκπαιδευτικοί όλων των 

βαθμίδων βιώνουν δια μέσω των μαθητών και των μαθητριών τους, τις αντιθέσεις, αντιφάσεις και 

ανακατατάξεις που συμβαίνουν στον κόσμο. Παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί σε άλλες χώρες, με 

μητρική γλώσσα διαφορετική από τη γλώσσα της χώρας που τους φιλοξενεί, με διαφορετικές 

συνήθειες και βιώματα, συνυπάρχουν στις σχολικές τάξεις με παιδιά που έχουν μεγαλώσει στη 

χώρα τους και συχνά υφίστανται διακρίσεις. Η μετανάστευση είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο 

στην ανθρώπινη ιστορία. Ο άνθρωπος πάντα επιμειγνυόταν και μετακινούνταν προκειμένου να 

επιβιώσει. Στην παρούσα εργασία θα αναζητήσουμε αναφορές οι οποίες έχουν σχέση με τους 

μετανάστες1 κι τους πρόσφυγες2 στο υλικό της γλωσσικής διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου. 

                                                           
1Με βάση τον ορισμό που δίνουν τα Ηνωμένα έθνη, ως μετανάστης χαρακτηρίζεται το άτομο που είναι μακριά από 

τη χώρα που γεννήθηκε ή από τη χώρα που έχει την εθνικότητα ή υπηκοότητά της για περισσότερους από 12 μήνες.  
2 Πρόσφυγας είναι αυτός που δεν είχε άλλη επιλογή παρά να φύγει από την πατρίδα του. Ο όρος πρόσφυγας 

αναφέρεται σε άτομο το οποίο βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του και έχει «δικαιολογημένο φόβο δίωξης 

εξαιτίας της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, της συμμετοχής του σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή των 
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Το υλικό και οι πηγές της έρευνας μας είναι τα σχολικά εγχειρίδια,  ο τρίτος τόμος του Ανθολογίου 

για παιδιά του Δημοτικού καθώς και τα Ανθολόγια για την Α΄& Β΄ τάξη, Το δελφίνι, για τις τάξεις 

Γ΄& Δ΄, Στο σκολειό του κόσμου και για τις τάξεις Ε΄& ΣΤ΄, το Ανθολόγιο, Με λογισμό και μ’ 

όνειρο.      

 

Summary 

The multicultural society is a reality. The coexistence and cohabitation of different cultures in the 

same space is not new, it is apparent old as mankind and resulting population movements. The 

social and political problems which result from these movements are increasingly perceived and 

experienced acute by people and social groups. In large urban centers and small communities 

across Europe, teachers of all levels of experience through students and their female students, 

contrasts, contradictions and transformations that occur in the world. Children born in other 

countries, whose native language other than the language of the country hosting them, with 

different habits and experiences, coexist in classrooms with children who have grown up in their 

country and are often discriminated against. Migration is a recurring phenomenon in human 

history. Man always epimeignyotan and moved in order to survive. In this paper we will look at 

reports which are relevant to migrants and refugees in the material of language teaching in 

elementary school. The material and the sources of our research are the textbooks, the third volume 

of the Anthology for primary school and the anthology for the A & B class, «Τhe dolphin», the C 

& D classes, in « Τhe school world» and for classes E and F, «Anthology, with calculus and I 

dream». 

 

Τα σχολικά εγχειρίδια για το Δημοτικό Σχολείο ανταποκρίνονται απόλυτα στις προδιαγραφές των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων και αποτελούν το βασικότερο μέσο για τη διαμόρφωση στάσεων και 

αντιλήψεων που σχηματίζουν οι μαθητές  αφού λειτουργούν αρχικά ως μέσα μετάδοσης των 

γνώσεων και ως φορέας ιδεολογικών μηνυμάτων τα οποία συχνά δηλώνονται υποσυνείδητα και 

με τρόπο λανθάνοντα στοχεύοντας αποτελεσματικά στη διαμόρφωση της εθνικής, κοινωνικής και 

                                                           
πολιτικών του πεποιθήσεων» (ορισμός της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων) και γι’ αυτό το 

λόγο δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα του». 



3 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 

Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 8, 2017 

 

ISSN 1792-7587 

 

θρησκευτικής τους ταυτότητας. Ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου κατά τη διδασκαλία είναι 

βασικός και συμβάλλει στην επικοινωνία των μαθητών με τον εκπαιδευτικό. Από ερευνητικά 

δεδομένα προκύπτει ότι ο χρόνος ενασχόλησης των μαθητών με το διδακτικό υλικό είναι 

μεγαλύτερος από το χρόνο των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών με τον εκπαιδευτικό3.     

     Με γνώμονα τον καθοριστικό ρόλο των σχολικών εγχειριδίων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και τη συμβολή τους στην εξέλιξη της προσωπικότητας του μαθητή επιλέξαμε να διερευνήσουμε 

τα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων του Δημοτικού Σχολείου  τα οποία αξιοποιούνται 

παράλληλα με τα βιβλία της γλωσσικής διδασκαλίας που εισήχθηκαν στην ελληνική 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σταδιακά από το 2002-2006. Σύμφωνα με το ΑΠΣ του γλωσσικού 

μαθήματος η Γλώσσα και η Λογοτεχνία προσφέρουν συνοχή σε εμπειρίες και γνώσεις που 

προέρχονται από ποικίλα γνωστικά αντικείμενα. Τα σχολικά εγχειρίδια ως υλικό της έρευνάς μας 

αφού λειτουργούν ως μέσα κοινωνικοποίησης και ως φορείς του Κρυφού Αναλυτικού 

Προσράμματος και περιλαμβάνουν στο περιεχόμενό τους ιδεολογικά μηνύματα. Τα μηνύματα 

αυτά δηλώνονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο και στοχεύουν στην κοινωνικοποίηση των μαθητών 

αφού καλλιεργούνται στο σχολικό χώρο ο οποίος θεωρείται παραδοσιακά ουδέτερος4. Τα 

Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων ως εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας προτιμήθηκαν για την 

ανίχνευση ιδεολογικών μηνυμάτων εξαιτίας του χαρακτηρισμού του γλωσσικού μαθήματος ως 

φρονηματιστικού5. Στη σημερινή εποχή είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανάγκη να έρχονται οι 

μαθητές σε επαφή με τη Λογοτεχνία. Τα λογοτεχνικά κείμενα λειτουργούν θετικά και συμβάλλουν 

στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών καθώς μέσα από το περιεχόμενό τους αποκομίζουν 

γνώσεις, αποκτούν αξίες και στάσεις για τη ζωή.  

     Η παρούσα εργασία καταγράφει και αναλύει τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τους 

πρόσφυγες και τους μετανάστες στο περιεχόμενο των Ανθολογίων Λογοτεχνικών Κειμένων του 

Δημοτικού Σχολείου. Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια μέθοδος η οποία  αφορά λιγότερο το 

                                                           
3 Καψάλης, Α., Χαραλάμπους, Δ.(1995). Σχολικά Εγχειρίδια, Θεσμική Εξέλιξη και Σύγχρονη Προβληματική, Αθήνα, 

Έκφραση, σ.114.   
4 Αpple, M.(1986). Εκπαίδευση και εξουσία, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ.41   
5 Μπονίδης, Κ. (2004). Το περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου ως αντικείμενο έρευνας- Διαχρονική εξέταση της 

σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές παρατηρήσεις, Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 101. 

Ξωχέλλης, Π..Καψάλης, Α., Ισμυρλιάδου, Α., Λουκίδου, Δ., Μπονίδης Κ., Χατζησαββίδης, Σ. (2000). Η εικόνα του 

«άλλου»/ γείτονα στα σχολικά βιβλία των Βαλκανικών χωρών. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 16-18 

Οκτωβρίου 1998. Αθήνα: Τυπωθήτω, Γιώργος Δαρδανός, σ. 44.      



4 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 

Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 8, 2017 

 

ISSN 1792-7587 

 

ύφος του κειμένου και περισσότερο τις εκφραζόμενες ιδέες. Η διαφοροποίηση είναι τεχνητή, διότι 

οι λέξεις εκφράζουν ιδέες. Η ανάλυση του περιεχομένου χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι 

αναλυόμενες ενότητες δεν είναι συνήθως λέξεις, αλλά έννοιες: εντάσσονται σ’ αυτήν την 

κατηγορία δύο λέξεις συνώνυμες ή δυο λέξεις διαφορετικές, με την ίδια όμως σημασία. Εξ’ άλλου, 

πολύ συχνά, οι χρησιμοποιούμενες ενότητες αποτελούνται από θέματα ή από ολόκληρες φράσεις 

του κειμένου. Η ανάλυση περιεχομένου προτιμάται για την έρευνα του σχολικού βιβλίου και 

ειδικότερα  των σχολικών εγχειριδίων6. Η χρήση της ανάλυσης περιεχομένου υπαγορεύτηκε από 

το ίδιο το υλικό της έρευνας, δηλαδή από τα βιβλία, που αποτελούν μέσα επικοινωνίας και 

προσφέρονται για ανάλυση7. Η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου8   είναι ένα σύνολο από 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις κοινωνικές επιστήμες για την αναζήτηση και την  επισήμανση 

των μηνυμάτων, θεμάτων ή νοημάτων που εμπεριέχονται στα διάφορα μέσα επικοινωνίας, όπως 

είναι τα γραπτά κείμενα, ο προφορικός λόγος, τα κινηματογραφικά έργα κ.ά. Η μέθοδος θέτει στο 

κείμενο ερωτήματα με σκοπό να ερευνηθεί η συχνότητα των πληροφοριών που περιέχει, να 

ανελκύσει τα λανθάνοντα μηνύματα και τις πληροφορίες που ξεφεύγουν στη πρώτη επαφή με το 

θέμα. Πρόκειται δηλαδή για μια αποσύνθεση και ανασύνθεση της νοηματικής δομής του θέματος.  

     Το τρίτο μέρος του  Ανθολογίου για τα παιδιά του Δημοτικού (Α3)9, το οποίο είναι αφιερωμένο 

στη μνήμη της Πηνελόπης Δέλτα (1874- 1941), έχει 325 σελίδες όπου περιλαμβάνονται 91 θέματα 

για ανάγνωση και επεξεργασία.  Στα περιεχόμενα του Ανθολογίου περιλαμβάνονται πεζά κείμενα, 

                                                           
6Έρευνες που υλοποιήθηκαν με Ανάλυση Περιεχομένου: Α. Φραγκουδάκη (1979) Τα αναγνωστικά βιβλία του 
Δημοτικού Σχολείου. Γιάννινα: Θεμέλιο, Μ. Γεωργίου- Νίλσεν (1980). Η οικογένεια στα αναγνωστικά του δημοτικού. 
Αθήνα: Κέδρος, Ν.Χ. Άχλης (1983) Οι γειτονικοί μας λαοί, Βούλγαροι και Τούρκοι στα σχολικά βιβλία Ιστορίας 
Γυμνασίου και Λυκείου. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, Δ. Μακρυνιώτη (1986) Η παιδική ηλικία στα αναγνωστικά βιβλία 
1834 -1919. Αθήνα: Δωδώνη, Κανταρτζή, Ευαγ. (1992) Η εικόνα της γυναίκας στα αναγνωστικά βιβλία του Δημοτικού: 
διαχρονική έρευνα από το 1954 μέχρι σήμερα. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, Μ.Γ. Δημάση (1996). Τα ελληνόγλωσσα 

αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού σχολείου της Κωνσταντινούπολης και η θρησκευτική και εθνική ταυτότητα των 
Ελληνοπαίδων. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, Ξωχέλης et al. (2000) Η εικόνα του «άλλου» / γείτονα στα σχολικά βιβλία 
των Βαλκανικών χωρών. Πρακτικά διεθνούς Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 16 - 18 Οκτωβρίου 1998. Αθήνα: Τυπωθήτω,  
Μήλλας, Η.  (2001). Εικόνες Ελλήνων και Τούρκων. Σχολικά βιβλία, Ιστοριογραφία, λογοτεχνία και εθνικά στερεότυπα. 
Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Χριστοδουλίδου, Λ., (2008).  Οικολογική συνείδηση, συμφιλίωση και αρμονία του ανθρώπου με 
τη Φύση μέσα από την ενότητα Εμείς και η Φύση του Ανθολογίου λογοτεχνικών κειμένων, Με λογισμό και μ’ όνειρο της 

Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου. http://keimena.ece.uth.gr, Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού  του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τ.8. 
7 Βάμβουκα, Μ., (1991): Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία,. Αθήνα: Γρηγόρη, σ. 263-281.  
8Φίλια, Β., (1993): Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις  τεχνικές  των κοινωνικών ερευνών, Αθήνα: Gutenberg, σ. 194-

212. 
9 Ανθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου,( 1997).Ο. Ε. Δ. Β: Αθήνα,  Στο εξής το τρίτο μέρος  του 

Ανθολογίου: Α3:  
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ποιήματα, δημοτικά τραγούδια, λαϊκές παραδόσεις, λαϊκές αφηγήσεις, θρύλοι, μύθοι και 

αποσπάσματα από Απομνημονεύματα ιστορικών προσώπων. Τα πεζά  κείμενα του τρίτου μέρους 

του Ανθολογίου  είναι 49. Περιλαμβάνονται επίσης δέκα θέματα τα οποία συμπεριλάβαμε στην 

θεματική ενότητα δημοτικά και είναι  δημοτικά τραγούδια παρμένα από τις Εκλογές του Νικολάου 

Πολίτη, νανουρίσματα, ταχταρίσματα, λαϊκές αφηγήσεις, λαϊκές παραδόσεις, λαϊκοί μύθοι  καθώς 

και δύο παραμύθια.  Από την καταγραφή των περιεχομένων του τρίτου μέρους του Ανθολογίου 

μεγαλύτερη βαρύτητα κατέχουν τα πεζά κείμενα (49), ποσοστό 53,84%, ακολουθούν τα ποιήματα 

(30), ποσοστό 32,99%, τα δημοτικά(10), ποσοστό 10,98%, και τέλος τα παραμύθια (2), ποσοστό 

2,19%. Οι αναφορές για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στα παλιά Ανθολόγια είναι πολύ 

περιορισμένες  και συναντώνται μόνο στον τρίτο τόμο. Στο κείμενο της Μαρίας Ιορδανίδου, 

Λωξάντρα,(Α310,σ.154)11, μια καλοσυνάτη και ζωηρή Κωνσταντινοπολίτισσα, η  Λωξάντρα 

περιγράφει εικόνες και σκηνές από την Πόλη και αναφέρει αναμνήσεις με τρόπο νοσταλγικό. Η 

μικρή πόρτα του κήπου ήταν ανοιχτή και στο κατώφλι κάθονταν η γάτα της η Καλυψώ- άσπρο 

πομπόνι πούντας, ανατολίτικο, Σεχεραζάντ από τις χίλιες και μια νύχτες των παραμυθιών (Α3, σ. 

154). Στη συνέχεια αναφέρεται για το παρελθόν που ανοίγεται μπροστά της . Ολάκερο το παρελθόν 

δεμένο σ’ ένα μπόγο με ρούχα και άλλα μικροπράγματα που έφερε από την πατρίδα της (Α3, σ. 157). 

Στο κείμενο του Κοσμά Πολίτη, Οι χαρταετοί, από το μυθιστόρημα στου Χατζηφράγκου,  (Α3, σ. 

139), ένας πρόσφυγας από τη Σμύρνη διηγείται με νοσταλγία για το έθιμο που υπήρχε εκεί, να 

υψώνουν τα παιδιά πολλούς χαρταετούς στον ουρανό κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή (Α3, σ. 139). 

Μέσα στο κείμενο αναφέρονται συνήθειες και πολύ περισσότερο γεύσεις και αρώματα φαγητών 

που φέρνουν μαζί τους από τη Σμύρνη οι πρόσφυγες. Ήτανε θάμα να βλέπεις ολάκερη την πολιτεία 

ν’ ανεβαίνει στα ουράνια. Να, για να καταλάβεις, ξέρεις το εικόνισμα που ο άγγελος σηκώνει την 

ταφόπετρα, κι ο Χριστός βγαίνει από τον τάφο κι αναλήφτεται στον ουρανό κρατώντας μια 

πασχαλιάτικη κόκκινη παντιέρα; Κάτι τέτοιο (Α3, σ. 1). Στο κείμενο της Έλλης Παπαδημητρίου 

[Ο διωγμός και η προσφυγιά]12 (Α3, σ. 162) συναντούμε αναφορές από διηγήσεις των Ελλήνων 

της Μικράς Ασίας. Το 1922 οι Έλληνες της Μικράς Ασίας έπαθαν μεγάλη καταστροφή. Μια απλή 

γυναίκα απ’ το Αϊβαλί, τις αρχαίες Κυδωνιές διηγείται τα όσα έγιναν στον τόπο τους τις φοβερές 

                                                           
10 Στο εξής ο τρίτος τόμος του Ανθολογίου Α3. 
11 Το γράμμα μας παραπέμπει στο τεύχος του βιβλίου, ο πρώτος αριθμός στον αριθμό του τεύχους και ο δεύτερος 

στον αριθμό της σελίδας.  
12 Από τη συλλογή λαϊκών αφηγήσεων Ο Κοινός Λόγος. 
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εκείνες μέρες. Το 1922 ήμουν 8 χρονών, και όμως όλα τα θυμάμαι τόσο καλά, που τα φέρνω ακόμα 

μέσα στα μάτια μου. Περνούσαμε τόσο όμορφα μέσα στο σπίτι μας, με τον πατέρα μου, με τους θείους 

μου, με τη γιαγιά μου και τον καλό μου παππού και με όλους τους συγγενείς και τους γειτόνους μέσα 

σε τόσα καλά και αγαθά του Αϊβαλιού (Α3, σ. 162). Στη συνέχεια αναφέρεται ότι: Σε 2-3 μέρες 

κλείσανε τις θάλασσες και βλέπαμε να γεμίζει το Αϊβαλί τούρκικο στρατό, όλο ιππικό. Κλάματα όπου 

και να πήγαινες, γιατί δεν έχε σπίτι να μην έχει άντρα και παιδί. Το βράδυ βγάλανε διαταγή: « όλος 

ο κόσμος να κρεμάσει φανάρια» για να βλέπουν να κατεβαίνουν οι Τούρκοι (Α3, σ. 162). 

Ακολουθούν λεπτομερείς περιγραφές και σκηνές από την καθημερινότητα τους καθώς και 

συγκινητικές περιγραφές από την αναχώρηση και τον ξεριζωμό τους. Όπως κρατούσε το τσουβάλι, 

το λύνει, το αδειάζει, και τα ψωμιά και τα λεπτά και τα χρυσά ρολόγια των παιδιών της τα βάζει στο 

τσουβάλι στον ώμο και τρέχει. Η μητέρα μου τι να κάνει; Έβλεπε πως το  βαπόρι  γέμισε κι ήταν και 

το τελευταίο. Την αρπάζει, την τραβάει από το χέρι και με κόπο μεγάλο τη βάζει μέσα στο βαπόρι 

και μετά της δίνει και το μικρό μωρό (Α3, σ. 169). Αναφέρονται επίσης τα συναισθήματα και 

ιδιαίτερα ο πόνος του ξεριζωμού καθώς και οι προσπάθειες για ένα νέο ξεκίνημα. Για μια στιγμή 

ξεχάσαμε τον πόνο του χωρισμού και το διωγμό από τη γλυκιά μας πατρίδα, κι άρχισε ο αγώνας της 

ζωής. Πώς να δουλέψει μια γυναίκα και να ζήσει έξι άτομα. Ερχότανε οι γειτόνισσες, οι κουμπάρες, 

γιατί δεν είχαμε τελειωμό, ποτέ κλαίγαμε, καμιά φορά ξεχνούσαμε και τους πόνους και γελούσαμε  

(Α3, σ. 171).   Στο κείμενο του  Βασίλη Δασκαλάκη, Οι ξεριζωμένοι13, γίνεται λόγος για την 

εσωτερική μετανάστευση και τις δυσκολίες ένταξης στη νέα πατρίδα.  Ένα μικρό παιδί έρχεται 

απ’ το χωριό του και γίνεται εργάτης στα μεταλλεία του Λαυρίου. Εκεί κοντά σε μια φτωχή θεία 

του η δουλειά στα μεταλλεία είναι σκληρή και η αμοιβή ελάχιστη. Το παιδί θυμάται  συνεχώς το 

χωριό του και όλο θέλει να γράψει στη μάνα του για να της πει πόσο υποφέρει και ότι θέλει να 

γυρίσει πίσω. Στο μεταξύ, αρρωσταίνει από ελονοσία και η ζωή του γίνεται ακόμη πιο δύσκολη 

(Α3, σ. 171).  

   Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Δημοτικού σχολείου έχει 

τίτλο «Το δελφίνι». Η συντακτική ομάδα του Ανθολογίου είναι: Τασούλα Τσιλιμένη, Λέκτορας 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νικόλαος Γραίκος, Εκπαιδευτικός, Λεωνίδας Καίσαρης, 

Εκπαιδευτικός, Μάνια Καπλάνογλου, Επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κριτές 

                                                           
13 Από το μυθιστόρημα, Οι Ξεριζωμένοι.  
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αξιολογητές του Ανθολογίου είναι οι Αλέξανδρος Ακριτόπουλος, Λέκτορας του Πανεπιστημίου 

Θράκης, Ιωάννης Μπακάνος,  Σχολικός Σύμβουλος, Ηλίας Αναγνώστου, Σχολικός Σύμβουλος, η 

εικονογράφηση έγινε από τη Βασιλική Λαμπίτση, Σκιτσογράφο-Εικονογράφο Το Ανθολόγιο «Το 

δελφίνι» (Ν.ΑΝ1) έχει 169 σελίδες και τα περιεχόμενα του είναι δομημένα σε δέκα θεματικές 

ενότητες: Οικογένεια (σ. 12-26), Σχολείο και παιδί (σ.29-39), Κοινωνική ζωή (σ.41-51), Φαντασία 

και περιπέτεια (σ. 53-69),  Φύση και παιδί (71-97),  Ειρήνη και φιλία (99-107), Θρησκευτική ζωή 

(109-119),  Από την ελληνική ιστορία (121-128),  Η πολιτιστική μας κληρονομιά (131-145),  Η 

τεχνολογία στη ζωή μου (147-155). Στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων για την Α΄& Β΄ τάξη, 

Το δελφίνι, οι αναφορές για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες συναντώνται στα παρακάτω 

θέματα για επεξεργασία (πεζά κείμενα- ποιήματα). Το ποίημα του Γιώργου Μαρίνου, Όταν 

κάνουνε πόλεμο (ΝΑ114, σ.105), αναφέρεται στις δυσάρεστες συνέπειες του πολέμου και εκφράζει 

το πραγματικό νόημα της ειρήνης σαν ασπιρίνη που θεραπεύει και απαλύνει τον πόνο του 

πολέμου. Ο πόλεμος είναι ότι πιο φριχτό μπορεί να συμβεί στους ανθρώπους. Γεννάει μίσος στις 

ψυχές τους, ενώ πολλοί υποφέρουν και χάνονται. Όταν μια χώρα βρίσκεται σε πόλεμο, τα πάντα 

σωπαίνουν, δεν υπάρχει ζωή παρά μόνο θλίψη. Στο κείμενο, Δώσε την αγάπη, της Αγγελικής 

Βαρελλά, ( ΝΑ1, σ. 107), κυρία Μάρθα, η δασκάλα, προτείνει στα παιδιά της τάξης της να 

γιορτάσουν τον άγιο της φιλίας. Αφορμή αυτής της γιορτής που τόσο ευρηματικά σκέφτηκε η 

δασκάλα, είναι ο ερχομός στην τάξη δυο παιδιών από άλλες χώρες. Ο Γιάννους ένα από τα δύο 

παιδιά διδάσκει με την παιδική του αθωότητα την αγάπη λέγοντας στους συμμαθητές του ότι η 

αγάπη προσφέρεται τόσο απλά όπως ένα μήλο. Όπως «το μήλο της αγάπης» πετούσε από χέρι σε 

χέρι, έτσι και η αγάπη δίνεται ή πρέπει να δίνεται. Κύριο θέμα του κειμένου είναι η αγάπη και η 

αποδοχή των ανθρώπων από τους συνανθρώπους τους. Ο Μάνος και ο Στάθης είναι φίλοι και 

συμμαθητές και φοιτούν σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο15 και δέχτηκαν με αγάπη δύο μαθητές 

τους από άλλες χώρες της Ευρώπης. Tα θέματα επεξεργασίας στα οποία συναντούμε εικόνες και 

αναφορές σχετικές με τον πόλεμο και τη διαφορετικότητα ανήκουν στη ενότητα «Ειρήνη και 

φιλία»              

   Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων της Γ΄ και Δ΄ τάξης έχει τίτλο, Στο σκολείο του κόσμου. 

Ο στίχος προέρχεται από τη Φλογέρα του βασιλιά του Κωστή Παλαμά. Το Ανθολόγιο αποτελείται 

                                                           
14 Στο εξής ΝΑ1= Ανθολόγιο για την Α΄& Β  τάξη, Το δελφίνι. 
15 Διαπολιτισμικό σχολείο: σχολείο όπου φοιτούν και μαθητές, που έρχονται από άλλες χώρες.   
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από 183 σελίδες όπου δομούνται εννέα θεματικές ενότητες.  Η συντακτική ομάδα του Ανθολογίου 

είναι η Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Γιάννης Σ. Παπαδάτος, 

Σχολικός Σύμβουλος, Βίκυ Πάτσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Δημήτρης Πολίτης, Εκπαιδευτικός, Θεοδόσης Πυλαρινός, Λέκτορας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 

Κριτές Αξιολογητές είναι οι: Μένη Κανατσούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Ελένη Σάββα, Σχολικός Σύμβουλος, Μαρία Κουρκουμέλη, Εκπαιδευτικός.  Η 

εικονογράφηση είναι της Διατσέντα Παρίση  Σκιτσογράφου- Εικονογράφου και η επιμέλεια του 

εξώφυλλου του Θεόδωρου Πάντου,  η φιλολογική επιμέλεια του Ανθολογίου έγινε από τους 

φιλόλογους Θεοδόση Πυλαρινό και Σοφία Παπανδρέου. Το Ανθολόγιο «Στο σκολειό του 

κόσμου» είναι δομημένο σε οχτώ θεματικές ενότητες: Κείμενα από τη φύση και την οικολογία (σ 

10-32),  Κείμενα για την οικογένεια (σ. 33-44), Κείμενα από την παράδοση (σ.45-66), Κείμενα 

για τη θρησκεία (σ.67-82), Κείμενα από την ιστορία (σ. 83-120), Κείμενα για την υγεία και τον 

αθλητισμό (σ. 121-150), Κείμενα για την κοινωνία (σ. 151-164), Κείμενα για την τεχνολογία και 

την επιστημονική φαντασία (σ. 165-182). 

Στο  κείμενο της Μαρίας Πυλιώτου, Χαρούμενοι χαρταετοί (ΝΑ216, 114) αναφέρεται η κατάσταση 

που ακολούθησε μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974 και το διαχωρισμό των 

Ελληνοκυπρίων από του Τουρκοκύπριους. Μια οικογένεια ελληνοκυπρίων προσφύγων 

αποφασίζει να επιστρέψει στο σπίτι της που τόσο βίαια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει ύστερα από 

την εισβολή των Τούρκων στα εδάφη τους πριν από ένα χρόνο. Τα παιδιά της οικογένειας έχουν 

μεγάλη χαρά που θα επιστρέψουν στο σπίτι τους. Μια γλυκιά μελαγχολία πλημμυρίζει την ψυχή 

τους και νοσταλγούν τους παλιούς τους φίλους. Με σύμβολό τους ένα χαρταετό που τον φτιάχνει 

ο πατέρας για να παίξουν, θα παιδιά θα καταφέρουν να σπάσουν τις διαχωριστικές γραμμές 

Βορρά- Νότου και να μεταδώσουν το αισιόδοξο μήνυμα για ειρήνη, αγάπη, φιλία δε γνωρίζει 

σύνορα. Με μεγάλη χαρά τα παιδιά του Βορρά ανταποκρίνονται και μια δυνατή φιλία γεννιέται. 

Την άλλη μέρα ο χαρταετός έγραφε: «ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΑΠΗ». Ευτυχώς φυσούσε πάλι από το Νότο. Τι 

όμορφα! Ακόμα και ο ίδιος ο χαρταετός βιαζόταν να πετάξει και να φτάσει γοργότερα στ’ αντικρινά 

παιδιά. – Μα αν δεν ξέρουν ελληνικά;  

Αν δεν μπορούν να το διαβάσουν σκέφτηκε ο Γλαύκος 

                                                           
16 Στο εξής ΝΑ2= το Ανθολόγιο για τη Γ΄ & Δ΄ τάξη, Στο σκολειό του κόσμου   
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-Δεν έχει σημασία, θα καταλάβουν. Θα το νιώσουν. Πραγματικά. Ήταν ένα χαρούμενο 

συναπάντημα. Με χαρούμενα ξεφωνητά μια από εδώ και μία από εκεί πέρασαν όλο το δειλινό χωρίς 

να βαρεθούν (ΝΑ2, σ. 116).  Το ποίημα του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, Αιγιαλούσα, αναφέρεται στα 

γεγονότα που ακολούθησαν την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974, δηλαδή 

την κατοχή ενός μέρους του νησιού και τη βίαιη απομάκρυνση των κατοίκων του. Η γυναίκα του 

σπιτιού αφηγείται τη συνομιλία που είχε με τον καινούργιο ιδιοκτήτη που θα έμενε στο σπίτι της, 

γεγονός το οποίο της προκαλεί αναστάτωση και θλίψη. Ακόμη και ο σκύλος του σπιτιού που είχε 

αντιληφθεί την κατάσταση, δείχνει άγρια και απροσάρμοστη συμπεριφορά. Γι αυτό και η γυναίκα 

τον δένει όταν η ίδια και ο άντρας της ετοιμάζονται να επιβιβαστούν στο φορτηγό και να φύγουν. 

Κύριο θέμα του ποιήματος αποτελεί ο βίαιος ξεριζωμός του ζευγαριού από το σπίτι του ύστερα 

από την εισβολή των Τούρκων στο νησί τους. Δυο μέρες πριν να φύγουμε ήρτε κείνος/ Που θα 

στρογγυλοκάθονταν στο σπίτι /  Γυρεύει το κλειδί. Του λέω: «Εγώ κλειδί δεν έχω και δεν έχει το 

χωριό μας./  Εμείς ξεκλείδωτα είχαμε τα σπίτια/ Γιατί κανένας δεν καταδεχόταν / Να μπει μέσα στην 

αυλή του άλλου» (ΝΑ2, σ. 119). Στο κείμενο της Λίτσας Ψαραύτη, Το περιβόλι του Σαμίχ, 

αναφέρεται στη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου όταν ο βομβαρδισμός της Σάμου, αναγκάζει 

την οικογένεια της Βαγγελίτσας να ακολουθήσει το δρόμο της προσφυγιά στην Παλαιστίνη. Tο 

διπλό ταξίδι περιγράφεται η ζωή στην έρημο σ’ ένα στρατόπεδο κοντά στη Γάζα και στα γειτονικά 

περιβόλια, όπου η Βαγγελίτσα συναντά τη Ρασμίγια. Τη Ρασμίγια, την κόρη του Σαμίχ, τη γνώρισα 

όταν πρωτοπήγαμε στο περιβόλι τους. Καθόταν κάτω από τη λεύκα και ξεκούκκιζε ένα ρόδι. Τα 

χείλια της, τα δόντια της και τα δάχτυλά της είχαν βαφτεί μελιτζανιά. Κοίταζα λαίμαργα το 

λαχταριστό ρόδι και το ’τρωγα με τα μάτια μου. ... Σαν να βρέθηκα ξαφνικά στη δική μας νησιώτικη 

αυλή και να ’παιζα με τα παιδιά της γειτονιάς· η ροδιά μας ήταν φορτωμένη με ώριμα ρόδια με 

σκασμένη φλούδα κι εμείς χιμούσαμε σαν τα σπουργίτια και τσιμπολογούσαμε τα ρουμπινιά 

σπυριά....(ΝΑ2, σ. 155). Στο δρόμο του γυρισμού δεν περπατούσα, πετούσα. Η καρδιά μου 

τραγουδούσε: «Έχω μια καινούρια φιλενάδα, έχω μια καινούρια φιλενάδα...». Ήξερα σε ποια θα 

χάριζα εκείνο το παρατημένο μπλοκ ζωγραφικής και την κασετίνα με τα χρωματιστά μολύβια που 

μου είχε φέρει ο Λεωνίδας και τόσον καιρό δεν είχα καταφέρει ούτε να τ’ ανοίξω. ....(ΝΑ2, σ. 157). 

Στο κείμενο της  Φωτεινής Φραγκούλη, Παππούς και εγγονή, ένα χειμωνιάτικο πρωινό η Λενιώ 

και ο παππούς της είχαν πάει να μαζέψουν χόρτα. Κάποια στιγμή η Λενιώ βαρέθηκε κι άρχισε να 

περπατά στην παραλία. Ξάφνου, ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα, βρέθηκε ένα παντοφλάκι, 
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πασουμάκι τούρκικο, όπως της είπε ο παππούς της αργότερα όταν του το έδειξε. Το μικρό κορίτσι 

ενθουσιασμένο, καθώς πρώτη φορά στη ζωή της έβλεπε ένα πανέμορφο παντοφλάκι, ήθελε να το 

κρατήσει. Όμως ο παππούς της προτείνει να το ξαναρίξουν στη θάλασσα για να πάει ….να βρει 

το ταίρι του. – Κοίτα παππού, ένα παντοφλάκι παράξενο. 

– Πασουμάκι τούρκικο είναι, Λενιώ. Τέτοια φορούσαν τα χρόνια τα παλιά οι πλούσιες Τουρκαλίτσες. 

– Μου αρέσει πολύ, παππού! 

– Εμ τι! Είναι δειχτερά τα πασούμια, όμορφα, πλουμιστά και χειροποίητα. Είδες ταξίδι, το άτιμο! Η 

θάλασσα μας το έφερε. Είδες τη θάλασσα, Λενιώ! 

– Να το πάρουμε μαζί μας, παππού; 

– Τι να το κάνεις, μάτια μου. Εγώ λέγω να το ταξιδέψουμε απέναντι να πάει να βρει το ταίρι του. 

Καλύτερα, ε; 

Το σκέφτηκε λίγο η Ελένη: 

– Καλά, ας το κάνουμε κι έτσι, του απάντησε. 

Το έβαλε, λοιπόν, ο παππούς πάνω στο κύμα και είπε ψιθυριστά: 

– Άντε στο καλό, άντε να βρεις το ταίρι σου. 

Ύστερα, κοίταξε το πασουμάκι που αρμένιζε ανατολικά και είπε με χαμόγελο και πιο δυνατά: 

– Χαιρετίσματα! (ΝΑ2, σ. 161). 

           Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου 

και τιτλοφορείται μ’ ένα στίχο του Σολωμού Με λογισμό και μ’ όνειρο17. Το Ανθολόγιο (ΝΑ3)18, 

είναι εναρμονισμένο με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών όπου όπως αναφέρεται  

σκοπός του Ανθολογίου είναι να φέρει τον μαθητή σε επαφή με ευρύ φάσμα κατάλληλων 

λογοτεχνικών κειμένων που κατέχουν κεντρική θέση στην λογοτεχνική μας κληρονομιά. Η 

επιλογή των κειμένων και των θεμάτων γίνεται με βάση ειδικά επεξεργασμένες προδιαγραφές, με 

κοινό παρονομαστή ορισμένες έννοιες και αξίες όπως η αγάπη, η εντιμότητα, ο ισχυρός 

χαρακτήρας, η οικογένεια, η γλώσσα, το εθνικό αυτοσυναίσθημα, η ορθοδοξία, η αποδοχή της 

ετερότητας, η παγκοσμιότητα και διάρκεια του ελληνισμού και κυρίως, οι σημερινές δυνατότητες 

του. Σε κάθε περίπτωση, τα κείμενα καλλιεργούν αισιόδοξες στάσεις στο μαθητή.  

                                                           
17 Σολωμού, Δ., (1975). Άπαντα τα ευρισκόμενα (Ελεύθεροι πολιορκημένοι, Γ΄ Σχεδίασμα), Αθήνα, εκδ. Πέλλα, σ. 76.        
18 Στο εξής το Ανθολόγιο, Με λογισμό και μ’ όνειρο: ΝΑ3   
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Το ΝΑ3 του  Δημοτικού Σχολείου εκπόνησε συγγραφική ομάδα  το συντονισμό της οποίας είχε η 

καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Άντα Κατσίκη - Γκίβαλου. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 

είναι; Τζίνα Καλογήρου,  Γιάννης Παπαδάτος, Στέλλα Πρωτονοταρίου, και Θεοδόσης Πυλαρινός. 

Για τον  σχεδιασμό και τις προδιαγραφές της σύνθεσης του ΝΑ3, υπεύθυνοι είναι ο Χρίστος 

Παπαρίζος και ο  Κωνσταντίνος Μπαλάσκας Σύμβουλοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ενώ την 

καλλιτεχνική επιμέλεια και τα γραφικά έχει η Βασιλική  Μπεκυρά.  Το ΝΑ3 εκδόθηκε από τον 

Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και ανάδοχος του έργου είναι οι εκδόσεις Πατάκη. Το 

ΝΑ3 έχει 302 σελίδες και με την πρώτη ματιά εντυπωσιάζει η πλούσια εικονογράφηση, οι 

υπέροχοι πίνακες ζωγραφικής και γενικά το προσεγμένο στήσιμό του. Η μακέτα του εξωφύλλου 

φιλοτεχνήθηκε από την εικονογράφο Βάσω Ψαράκη. Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων, Με 

λογισμό και μ’ όνειρο, για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού περιλαμβάνει 11 θεματικές 

ενότητες: Εμείς  και η φύση (σ. 13-40), Κοινωνική ζωή (σ. 43-73), Η οικογένεια μας (σ. 75-101), 

Σχολείο και παιδί (σ. 105-120), Τα παιδικά χρόνια (σ.125-136), Ανθρώπινοι χαρακτήρες (σ.141-

155), Θρησκευτική ζωή (σ.161-178), Γεγονότα από την ελληνική ιστορία (σ.183-223), Λαϊκή 

παράδοση και πολιτισμός (σ.229-238), Ειρήνη και φιλία (σ.243-256), Φαντασία και περιπέτεια 

(σ.261-299). Στο κείμενο του Φερεϋντούν Φαριάντ, Όνειρα με χαρταετούς και περιστέρια, 

παρακολουθούμε την καθημερινή ζωή δύο αγοριών φτωχικής οικογένειας στην Περσία. Ο Αλβάν 

γράφει ωραίες εκθέσεις και λατρεύει τους χαρταετούς. Ο Μεϊλού, ο μεγαλύτερος αδελφός, αγαπά 

τα περιστέρια. Ο καλύτερος φίλος του Αλβάν είναι ο Σαλέμ. Τα καλοκαίρια, τα παιδιά χωρισμένα 

σε δύο ομάδες, την ομάδα Τακ και την ομάδα Ζαρίν, παίζουν πετροπόλεμο. Όμως ξεσπά 

πραγματικός πόλεμος. Γίνονται μεγάλες καταστροφές και σκοτώνονται πολλοί άνθρωποι, μεταξύ 

των οποίων και οι δύο μικρές αδελφές του Σαλέμ, η Τουλή και η Σεκουλή. Τα παιδιά 

υπερασπίζονται ενωμένα την πατρίδα τους. Κι ο Αλβάν ονειρεύεται ότι κάποτε ο πόλεμος θα 

τελειώσει.  Δυο παρέες παιδιών παίζουν ανέμελα, ενώ δίπλα τους μαίνεται ένας φοβερός πόλεμος, 

που γίνεται να χάσουν τη ζωή τους αγαπημένα τους πρόσωπα. Τα παιδιά ονειρεύονται έναν κόσμο 

ειρήνης, αγάπης και αδελφοσύνης των λαών.  Ο Αλβάν πλησιάζει το χαρτί κοντά στα μάτια του κι 

αρχίζει να διαβάζει αργά αργά τις λέξεις και τις φράσεις γεμάτες φως. Έτσι που διαβάζει, είναι σαν 

να διαβάζει για τους ανθρώπους όλου του κόσμου, κι έτσι ψηλά που στέκεται μοιάζει σαν να 'ναι η 

ψυχή όλων των παιδιών του κόσμου κι έχει να πει ένα παγκόσμιο μήνυμα. Η έκθεσή του αρχίζει μ' 

αυτά τα λόγια: Τα όνειρά μου είναι όλο περιστέρια, χαρταετούς και πολύχρωμα μπαλόνια.(ΝΑ3,σ. 
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245). Στο κείμενο της Μάρως Λοΐζου, Το χαμογελαστό συννεφάκι, το Χαμόγελο πεινούσε και πήγε 

για φαγητό στο σπίτι της κυρίας Κατερίνας. Η ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο τραπέζι ήταν 

πολύ όμορφη και το Χαμόγελο ένιωσε ζεστασιά και θαλπωρή. Αισθάνθηκε ότι τα πράγματα που 

φέρνουν την ευτυχία είναι πολύ απλά: γαλήνη, ψωμί, δουλειά. Φεύγοντας είδε ψηλά τη Λευκωσία 

χωρισμένη στα δυο και απόρησε με την ανοησία των ανθρώπων. Εκεί συνάντησε ένα τούρκικο 

Χαμόγελο. Είχε φάει κι αυτό στο σπίτι μιας τούρκικης οικογένειας, είχε νιώσει την ίδια 

ικανοποίηση, αλλά μόλις υψώθηκε στον ουρανό και είδε τη Λευκωσία χωρισμένη στα δυο, 

απόρησε με τους ανθρώπους όπως το ελληνικό Χαμόγελο. Τα δυο Χαμόγελα παρέμειναν 

αγκαλιασμένα στον ουρανό και κανείς δεν ξεχώριζε το ελληνικό  από το τούρκικο γιατί τα 

Χαμόγελα δεν χωρίζονται. ‘Ένα μόνο Χαμόγελο υπάρχει. Αυτό που ανοίγει τον άνθρωπο και τον 

ωθεί παραπέρα. Τα δυο χαμόγελα αναρωτιούνται γιατί οι άνθρωποι δεν ζουν όλοι μαζί με ειρήνη 

και ομόνοια. Η εικόνα της διχοτομημένης Λευκωσίας τους προκαλεί έκπληξη και θλίψη. Θεωρούν 

ότι πρόκειται για μια μεγάλη ανοησία των ανθρώπων. Κι όταν τα δυο Χαμόγελα, το τούρκικο και 

το ελληνικό, συναπαντήθηκαν εκεί ψηλά, κοιτάχτηκαν, χαμογέλασαν κι ενώθηκαν. Ένα χαμογελαστό 

συννεφάκι πάνω από τη διχοτομημένη Λευκωσία. Και κάθε φορά που φυσούσε ο θαλασσινός αγέρας 

κι έπαιρνε το χαμογελαστό συννεφάκι μια κατά δω, μια κατά κει, το 'βλεπαν οι άνθρωποι από κάτω 

και μπερδεύτηκαν κι αυτοί, ποιο είναι το τούρκικο και ποιο είναι το ελληνικό. Και μόνο τα δυο 

Χαμόγελα δεν μπερδεύονταν παρόλο τον τρελό χορό τους εκεί πάνω. Γιατί αυτά ξέρουν καλά πως 

τα Χαμόγελα δε χωρίζονται. Ένα μόνο Χαμόγελο υπάρχει. Αυτό που ανοίγει τον άνθρωπο και τον 

ωθεί παραπέρα. Αυτό είναι που επιζεί τελικά. (ΝΑ3,σ. 254).  Στο κείμενο, [Οι πρόσφυγες] , της 

Διδώς Σωτηρίου αναφέρεται στη Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Ένας ολόκληρος κόσμος, 

ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, διωγμένος από τους Τούρκους εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Το 

κείμενο που ακολουθεί, αποτελείται από τμήματα, παρμένα από το μυθιστόρημα Μέσα στις 

φλόγες. Στο βιβλίο αυτό, με αφορμή την ιστορία μιας οικογένειας, γίνεται αναφορά στους 

Έλληνες της Μικράς Ασίας, στις τραγικές στιγμές που πέρασαν όταν ξεριζώθηκαν, καθώς και στις 

αφάνταστες δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην Ελλάδα, έως ότου ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. 

Αφηγήτρια είναι ένα κορίτσι, η Αλίκη Μάγη, που ήδη έχει φτάσει στην Ελλάδα και περιμένει με 

ανυπομονησία τους δικούς της. Τα ερωτήματα που θέτει η συγγραφέας είναι τα εξής: Ενάμισι 

εκατομμύριο αγωνίες και οικονομικά προβλήματα ξεμπάρκαραν στο φλούδι της Ελλάδας, με μια 

θλιβερή ταμπέλα κρεμασμένη στο στήθος: «Πρόσφυγες!». Πού ν' ακουμπήσουν οι πρόσφυγες; Τι να 
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σκεφτούν; Τι να ξεχάσουν; Τι να πράξουν; Πού να δουλέψουν; Πώς να ζήσουν; Τρέμαν ακόμα από 

το φόβο. Τα μάτια τους ήταν κόκκινα απ' το αιμάτινο ποτάμι της κόλασης που διάβηκαν. Και σαν 

πάτησαν σε στέρεο έδαφος, μετρήθηκαν να δουν πόσοι φτάσανε και πόσοι λείπουν. (ΝΑ3,σ. 206). 

Γίνονται ακόμη αναφορές για τη νέα τους πατρίδα και τις προσπάθειες να ξαναχτίσουν το σπιτικό 

τους.  Όσοι άνθρωποι είχαν λεφτά, έδιναν ολόκληρη περιουσία για να τους πάρουν οι βάρκες. Μα 

τις περισσότερες φορές άλλοι, πιο χεροδύναμοι και σβέλτοι, σπρώχναν τους πρώτους κι άρπαζαν τη 

θέση τους. Κι οι βάρκες, κάθε τόσο, αναποδογύριζαν κι οι άνθρωποι πνίγονταν μέσα στον πανικό, 

σαν τις μύγες.— Θε μου! Θε μου! . (ΝΑ3,σ. 208). 

 

 

 

     Συμπεράσματα- Προτάσεις 

     Κατά την περίοδο των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της περιόδου 1997 στον τομέα της 

γλωσσικής διδασκαλίας το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμπεριέλαβε τη συγγραφή νέων 

Ανθολογίων Λογοτεχνικών Κειμένων για το Δημοτικό Σχολείο. Εκτός από το Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών και το Πρόγραμμα Σπουδών της Γλώσσας19 για το Δημοτικό 

εκπονήθηκαν και τα νέα Ανθολόγια τα οποία ήρθαν να αντικαταστήσουν  τους τρεις τόμους των 

παλιών Ανθολογίων. Το τρίτομο Ανθολόγιο για παιδιά Δημοτικού κυκλοφόρησε στα σχολεία, για 

πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αμέσως μετά τη 

μεταπολίτευση και εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται μέχρι το 2002. Το περιεχόμενο των 

Ανθολογίων του έφραζε μια εντελώς καινούργια αντίληψη για το είδος των αναγνωσμάτων που 

πρέπει να προσφέρονται στα παιδιά. Ο αρχικός σχεδιασμός του Ανθολογίου ήταν να αξιοποιείται 

ως ελεύθερο ανάγνωσμα, χωρίς καμία αναπροσαρμογή20. Αργότερα, κατά την εκπαιδευτική 

                                                           
19 Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών της Γλώσσας για το Δημοτικό. ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

ΟΕΔΒ, Αθήνα 1998. Προέκυψε από αρχές και στόχους που υιοθέτησε Θεματική Επιτροπή (Κακριδής Φάνης, 

Καραγεωργίου Ανθούλα, Κοπιδάκης Μιχαήλ, Λυπουρλής Δημήτριος, Παπαρίζος Χρίστος, Στέφος Αθανάσιος). Το 

κείμενο αυτό αποτέλεσε τη βάση για τα ανάλογα Προγράμματα γλωσσικής Διδασκαλίας των λοιπών βαθμίδων, 

προκειμένου όλα να διέπονται από ενιαίους στόχους και αρχές.       
20 Όπως αναφέρει το Σημείωμα της Επιτροπής στον τρίτο τόμο: Τα κείμενα που βρίσκονται στο Ανθολόγιο είναι 

διαλεγμένα ειδικά για σας. Διαβάζοντάς τα θα ξαναθυμηθείτε και θα συνδέσετε μέσα σας διάφορα έθιμα, γιορτές και 

εκδηλώσεις απ’ τη ζωή της πατρίδας μας, περιστατικά που συμβαίνουν στις μέρες μας ή ιστορίες, για παλιά και 

καινούργια πράγματα, που έχετε ακούσει απ’ τους γονείς σας και τους δασκάλους σας. Μακάρι ν’ αγαπήσετε βαθιά το 

βιβλίο αυτό. Κι αν διαβάζοντάς το δυναμώσει η όρεξής σας για το καλό βιβλίο και το διάβασμα, τότε το κέρδος θα είναι 

μεγάλο για όλους μας. Βλ. περισσότερα Α3, σ.11. 



14 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 

Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 8, 2017 

 

ISSN 1792-7587 

 

μεταρρύθμιση του 1981 χρειάστηκε να δοθούν επιπλέον οδηγίες από το ΚΕΜΕ και να προταθούν 

ειδικότεροι τρόποι χρήσης του Ανθολογίου για παιδιά Δημοτικού, μεταξύ των οποίων και η 

εναλλακτική χρήση των θεμάτων του με  τα κείμενα των Αναγνωστικών της αντίστοιχης τάξης.  

Στα Αναλυτικά Προγράμματα 1982-1985 και με την εισαγωγή των νέων βιβλίων, Η γλώσσα μου, 

για όλες τις τάξεις, αλλάζει και πάλι ο τρόπος αξιοποίησης των περιεχομένων των Ανθολογίων 

Λογοτεχνικών Κειμένων και προσφέρονται για αποκλειστική διδασκαλία της Λογοτεχνίας σε 

συγκεκριμένες ώρες του Ωρολογίου Προγράμματος και βάσει μεθοδολογικών οδηγιών οι οποίες 

παρέχονται στους εκπαιδευτικούς. Όπως αναφέρεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1987, στις 

γενικές παρατηρήσεις για όλες τις τάξεις το Ανθολόγιο περιέχει κείμενα της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας και στόχος του είναι να φέρει τα παιδιά κοντά στο καλό λογοτεχνικό βιβλίο και να το 

αγαπήσουν.21 Στις βασικές αρχές για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος για την Ε΄&ΣΤ΄ 

τάξη αναφέρεται ότι το Ανθολόγιο περιέχει εκτενέστερα συνήθως κείμενα της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας, χωρίς εργασίες, και πρωταρχικός στόχος του είναι να φέρει τα παιδιά κοντά στο 

λογοτεχνικό βιβλίο. Ακόμη τονίζεται η διαφορά ανάμεσα στο βιβλίο η Γλώσσα μου και τα 

Ανθολόγια και αναφέρεται ότι στο βιβλίο Η Γλώσσα μου, τα κείμενα βασίζονται περισσότερο 

στην καθιερωμένη χρήση της δημοτικής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της γραμματικής, ενώ στο 

Ανθολόγιο παρουσιάζουν έντονα τις υφολογικές ιδιορρυθμίες των συγγραφέων και κάποιες 

αποκλίσεις τους από το πρότυπο υιοθετημένης γλώσσας.22        

Στον τρίτο τόμο του Ανθολογίου συναντούμε μικρότερα ποσοστά ποιημάτων σε σχέση με τον 

αριθμό των πεζών κειμένων των οποίων το περιεχόμενο είναι κυρίως εθνικό και ιστορικό με ένα 

σημαντικό μέρος να αντλεί τη θεματολογία του από την αρχαιότητα, τη θρησκευτική ιστορία, τον 

Μακεδονικό αγώνα, την Μικρασιατική καταστροφή και τον πόλεμο του 1940.  Την εποχή που 

εκδόθηκαν τα Ανθολόγια (1974), η Λογοτεχνία για παιδιά δεν είχε την ανάπτυξη και την ποικιλία 

θεμάτων που έχει σήμερα. Η ανανέωση όμως και βελτίωση των περιεχομένων των Ανθολογίων 

άργησε να πραγματοποιηθεί αν και κατά τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις  άλλαζαν τα σχολικά 

εγχειρίδια της γλωσσικής διδασκαλίας. Από τις παραπάνω επισημάνσεις και παρατηρήσεις 

φαίνεται ότι η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό των Ανθολογίων ήταν απαραίτητη και για το λόγο 

αυτό ξεκίνησαν οι εργασίες για τη συγγραφή νέων Ανθολογίων με αρχική έκδοση του Ανθολογίου 

                                                           
21 Αναλυτικά Προγράμματα Μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου, (1987). ΥΠΕΠΘ, Αθήνα: ΟΕΔΒ, σ. 13 
22 Αναλυτικά Προγράμματα, όπ. π., 76. 
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για την Ε΄ & ΣΤ΄, με τίτλο Με λογισμό και μ’ όνειρο και αργότερα το Ανθολόγιο, Το δελφίνι, για 

την Α΄ & Β΄ τάξη και το Ανθολόγιο, Στο σκολειό του κόσμου για τη Γ΄& Δ΄ τάξη. Τα νέα 

Ανθολόγια έχουν εναρμονιστεί πλήρως με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και 

συντονίστρια της συγγραφικής ομάδας ήταν η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Άντα 

Κατσίκη- Γκίβαλου. Τα βιβλία εκδόθηκαν από τον Οργανισμό Εκδόσεων Διδακτικών βιβλίων. Η 

συγγραφική ομάδα είχε ως βασικό σημείο αναφοράς την επιλογή κειμένων προσαρμοσμένων στα 

Προγράμματα Σπουδών με στόχο την προβολή της ελληνικής ταυτότητας του Ευρωπαίου, πολίτη 

του κόσμου, αλλά και του βαλκάνιου πολίτη. Έχει τονιστεί η σημασία της ελληνικής και της 

ευρωπαϊκής ταυτότητας από πολλές πλευρές, καθώς και η ταυτότητα του  πολίτη του κόσμου. 

Στα νέα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την κοινωνική 

ζωή, τη διαφορετικότητα, τον πόλεμο, τους πρόσφυγες. Μέσα από την ιστορία της Ρασμίγιας και 

της Βαγγελίτσας, δυο κοριτσιών που γνωρίζονται σ’ ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης,  δυο 

κοριτσιών από διαφορετικές χώρες, με διαφορετική γλώσσα και θρησκεία επιχειρείται η 

ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τους ανθρώπους που προέρχονται από άλλες χώρες  

αφού τελικά είναι περισσότερα εκείνα που τους ενώνουν παρά εκείνα που τους χωρίζουν. Όταν η 

Βαγγελίτσα γνώρισε τη Ρασμίγια ήταν σαν να βρέθηκε ξαφνικά στη δική της νησιώτικη αυλή και 

να ’παιζε με τα παιδιά της γειτονιάς. Καθίσαμε οκλαδόν στο χώμα της αυλής. Ο αέρας λες και 

σταμάτησε να φυσάει ανάμεσα στα φύλλα και τα κλωνάρια χαμήλωσαν πάνω από τα κεφάλια μας, 

για να δουν το μαγικό κόσμο που φανερωνόταν μπροστά μας. Ανάμεσα στα δυο κορίτσια 

αναπτύχτηκε μια δυνατή φιλία πέρα από τη διαφορετική τους καταγωγή αφού στο δρόμο του 

γυρισμού η καρδιά της Βαγγελίτσας τραγουδούσε γιατί είχε μια καινούρια φιλενάδα και σ’ αυτή 

θα χάριζε την κασετίνα με τα χρωματιστά μολύβια που τόσο καιρό δεν τα είχε ανοίξει.  Ο παππούς 

διδάσκει τη μικρή του εγγονή τις αξίες της φιλίας και της αδελφοσύνης αφού μέσα από τις 

διηγήσεις του επιχειρεί να την ευαισθητοποιήσει για θέματα σχετικά με τη διαφορετικότητα 

ανάμεσα στους λαούς. Έμμεσα όταν της προτείνει να ρίξουν στη θάλασσα ένα παντοφλάκι, ένα  

τούρκικο πασουμάκι που βρήκαν μαζί στην παραλία όταν έκαναν τον περίπατό τους για να πάει 

να βρει το ταίρι του στις τουρκικές ακτές της διδάσκει για την φιλία που πρέπει να υπάρχει 

ανάμεσα στους λαούς. Τι να κάνεις μάτια μου!, Εγώ λέω να το ταξιδέψουμε απέναντι να πάει να 

βρει το ταίρι του. Ύστερα, κοίταξε το πασουμάκι που αρμένιζε ανατολικά και είπε με χαμόγελο και 

πιο δυνατά. Χαιρετίσματα!. Βαθύτατα κοινωνικό είναι και το περιεχόμενο του ποιήματος «Ας 
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δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά» αφού ο ποιητής προτείνει να πάρουν τα παιδιά τον κόσμο στα 

χέρια τους έστω και μια μέρα / να παίξουν σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι / να παίξουν τραγουδώντας 

ανάμεσα στ’ αστέρια. Τότε ο κόσμος θα μάθει τι θα πει φιλία αφού τα παιδιά θα πάρουν τον κόσμο 

απ’ τα χέρια των μεγάλων και θα φυτέψουν αθάνατα δέντρα.  

Μέσα από την ιστορία του χαρούμενου χαρταετού που δεν γνωρίζει σύνορα τα παιδιά μιας 

οικογένειας ελληνοκυπρίων καταφέρνουν να σπάσουν τις διαχωριστικές γραμμές της 

διχοτομημένης Κύπρου. Αναδεικνύονται αισιόδοξα μηνύματα για την ειρήνη, την αγάπη και την 

φιλία που δεν γνωρίζει σύνορα. Την άλλη μέρα ο χαρταετός έγραφε: «ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΑΠΗ». Ευτυχώς 

φυσούσε πάλι από το Νότο. Τι όμορφα! Ακόμα και ο ίδιος ο χαρταετός βιαζόταν να πετάξει και να 

φτάσει γοργότερα στ’ αντικρινά παιδιά. – Μα αν δεν ξέρουν ελληνικά; Αν δεν μπορέσουν να το 

διαβάσουν σκέφτηκε ο Γλαύκος. –Δεν έχει σημασία, θα καταλάβουν. Θα το νιώσουν. Ο χαρταετός 

συμβολίζει την προσδοκία των λαών για συμφιλίωση και ειρήνη. Αυτοί οι χαρταετοί πρέπει να 

πετάνε για να σβήσουν από μόνες τους οι γραμμές. Τότε θα λιώσουν τα σύρματα. Δεν θ’ αντέξουν 

κάτω από τέτοια αγάπη… Μέσα από τους στίχους του ποιήματος Αιγιαλούσα αναφέρονται τα 

γεγονότα που ακολούθησαν την τουρκική εισβολή τον Ιούλιο του 1974. Μεγαλύτερη έμφαση 

δίνεται στο βίαιο ξεριζωμό και την εγκατάλειψη των προγονικών εστιών γεγονότα που προκαλούν 

πόνοι και θλίψη. Δυο μέρες πριν να φύγουμε ήρτε κείνος που θα στρογγυλοκαθόταν στο σπίτι. 

Γυρεύει το κλειδί, Του λέω: «Εγώ κλειδί δεν έχω και δεν έχει το χωριό μας. Εμείς ξεκλείδωτα είχαμε 

τα σπίτια. Πάνω από τον ουρανό της διχοτομημένης Λευκωσίας το ελληνικό και το τούρκικο 

χαμόγελο αναρωτιούνται γιατί υπάρχουν συρματοπλέγματα και χωρισμένοι τόποι και γιατί οι 

άνθρωποι δεν ζουν μαζί σε κλίμα ειρήνης και αγάπης. Μέσα από την κουβέντα τους ακούγονται 

διάφορα λόγια και προβληματισμοί. Θεωρούν ότι η κατάσταση αυτή πηγάζει και δημιουργείται 

από τις ανοησίες των μεγάλων. Τα χαμόγελα από τις δυο χώρες δεν μπερδεύτηκαν παρόλο το 

τρελό χορό τους πάνω στον ουρανό της Κύπρου. Γιατί ξέρουν καλά πως τα Χαμόγελα δε 

χωρίζονται. Ένα μόνο Χαμόγελο υπάρχει. Αυτό που ανοίγει τον άνθρωπο και τον ωθεί παραπέρα. 

Αυτό είναι που επιζεί τελικά (Ν.ΑΝ3, 254). Ο σεβασμός προς τους ανθρώπους που είναι 

διαφορετικοί από εμάς ως προς το χρώμα, τη θρησκεία αναδεικνύεται μέσα από περιστατικά που 

συμβαίνουν στην κοινωνία και στους καταυλισμούς των τσιγγάνων. Με τον τρόπο αυτό 

ευαισθητοποιούνται οι μαθητές για διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς και 

συνειδητοποιούν ότι μπορούν να ζήσουν ειρηνικά κοντά μας Αυτοί ο άνθρωποι χωρίς προβλήματα 
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και αντιθέσεις. Μ’ αυτόν τον τρόπο απομακρύνονται οι εκδηλώσεις ρατσισμού και αμβλύνονται 

οι προκαταλήψεις για τους άλλους ανθρώπους με αποτέλεσμα να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα 

τους.  

Η διαχείριση της ετερότητας από τον σύγχρονο πολίτη στην πράξη σημαίνει την ικανότητα για 

επιτυχή διαπραγμάτευση στοιχείων που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες αλλά και 

την ικανότητα να αυτοπροσδιορίζεται μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινότητα. Για το σκοπό αυτό 

είναι αναγκαία η «διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα». Με το Ν.2910/2001 γίνεται 

υποχρεωτική η ελάχιστη σχολική φοίτηση για τους ανήλικους αλλοδαπούς όμοια με τους 

Έλληνες.  Η προβληματική, πάντως, όσον αφορά την εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται, 

τόσο για τους αλλοδαπούς όσο και τους παλιννοστούντες, συνίσταται στο ότι τα φροντιστηριακά 

μαθήματα και οι τάξεις υποδοχής ναι μεν βοηθούν τους μαθητές στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν σε σχέση με τη γλώσσα, αλλά θεωρείται ότι εντείνουν την διάκριση μεταξύ τους 

τονίζοντας την διαφορετικότητα. Ακόμη πολύ συχνά η σχολική ένταξη γίνεται αντιληπτή ως 

ενσωμάτωση, αποσκοπεί δηλαδή στην ταύτιση με την κοινωνία υποδοχής, και δεν επιτρέπει έτσι 

μια πραγματική διαπολιτισμική προσέγγιση στα πλαίσια του σεβασμού της πολιτισμικής 

ιδιαιτερότητας. 

Η σχολική εκπαίδευση από την άλλη ενώ γίνεται υποχρεωτική για τους ανήλικους 

αλλοδαπούς, όμοια με τους Έλληνες, δεν έχει το θεσμικό υπόβαθρο και την εμπειρία, ώστε να 

υπάρξει μια ουσιαστική διαπολιτισμική προσέγγιση. Η εκπαίδευση ενηλίκων ακόμη, έχει ως κύριο 

προσανατολισμό την επαγγελματική κατάρτιση και κατά κύριο λόγο ιδιωτικοποιείται αφού 

δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια και ιδιωτικοί φορείς, με ότι σημαίνει αυτό 

για τις γλωσσικές και πολιτισμικές μειονότητες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τέλος, και κυρίως 

αυτό της ισότιμης μεταχείρισης, καταστρατηγούνται, αφού χωρίς ένσημα δεν υπάρχει  επίσημη 

αναγνώριση της ύπαρξης τους και η απολαβή βασικών κοινωνικών παροχών όπως της ασφάλισης 

και της περίθαλψης, το δικαίωμα ουσιαστικά στην υγεία και στην αξιοπρέπεια, γίνονται 

διαπραγματεύσιμα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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