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The notion that grammar and communication are incompatible opposites is based on 

serious misconceptions about the nature of language and language use. 

      (William Littlewood, 2012) 

 

 

 

 

 

Central to the acquisition and the use of grammar is learning how grammatical 

choices reflect their role in texts and how texts reflect both their functions as well as 

the contexts in which they are used.       

     (J.C. Richards & R. Reppen, 2014)  

    

 

 

 

 
Ζ βναιιαηζηή υπζ ιυκμ δεκ είκαζ αζφιααηδ ιε ηδκ επζημζκςκία, υπςξ πίζηεοακ ιέπνζ 

ηα ηέθδ ζπεδυκ ημο 20μφ αζχκα, αθθά ημ ακηίεεημ: Ζ ζπέζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ιε ηδκ 

επζημζκςκία είκαζ ηυζμ ζηεκή πμο εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί, ζε ιεβάθμ ααειυ, ςξ 

ηαφηζζδ.  ιςξ, ….. δ μνβακζηή ζπέζδ ηςκ δομ αοηχκ ημιέςκ άνβδζε κα 

απμηαθοθεεί επεζδή δ βναιιαηζηή, ακ ηαζ πανμφζα πάκημηε ζηδ δζαδζηαζία ηδξ 

βθςζζζηήξ παναβςβήξ, δεκ ιπμνμφζε ςζηυζμ κα βίκεζ ακηζθδπηή, βζαηί απθχξ 

απμηεθεί ηδκ αεέαηδ πθεονά ηδξ επζημζκςκίαξ. 

      (Ναπμθέςκ Μήηζδξ, 2015) 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

 Ζ δζαηνζαή ιε ηίηθμ «Ζ ζοιαμθή ηδξ βναιιαηζηήξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ. Πανμοζίαζδ πεζναιαηζηήξ εθανιμβήξ ιε 

αάζδ ηζξ ανπέξ ηδξ επζημζκςκζαηήξ – ηεζιεκμηεκηνζηήξ πνμζέββζζδξ ζηδκ Δ΄ 

δδιμηζημφ.» εεςνχ υηζ δεκ απμηεθεί απμηθεζζηζηυ πνμζςπζηυ επίηεοβια, αθθά 

απμηέθεζια ιζαξ ζοθθμβζηήξ πνμζπάεεζαξ. οιιεηείπακ –άιεζα ή έιιεζα- ηαζ άθθμζ 

ενεοκδηέξ/εζδζημί, άημια ή μιάδεξ αηυιςκ ιε ειπεζνία ηαζ βκχζδ ζημκ ημιέα ηδξ 

βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ, ηαεχξ ηαζ ιζα ζεζνά ζοκαδέθθςκ/εηπαζδεοηζηχκ, μζ μπμίμζ 

ζοκέααθακ, μ ηαεέκαξ ιε ημκ δζηυ ημο ηνυπμ, ζημκ ζπεδζαζιυ, ηδκ εοπενή 

πναβιαημπμίδζδ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζή ηδξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυκ, εεςνχ οπμπνέςζή ιμο 

κα εοπανζζηήζς εενιά: 

- Σδκ η. Νζημθέηηα Σζζηζακμφδδ-Μαθθίδδ, Δπίημονδ Καεδβήηνζα ημο 

Σιήιαημξ Νδπζαβςβχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Ηςακκίκςκ ηαζ επζαθέπμοζα ηδξ 

δζαηνζαήξ, δ μπμία ιε ηδκ οπμιμκεηζηή ηαεμδήβδζή ηδξ, ιε ηζξ πνμηάζεζξ, ηζξ 

οπμδείλεζξ ηαζ ηζξ εφζημπεξ παναηδνήζεζξ πμο λεηζκμφζακ απυ ηδ ααεζά 

βκχζδ ηαζ ηδκ πθμφζζα ειπεζνία ηδξ ζε εέιαηα εηπαζδεοηζηχκ εθανιμβχκ, 

ζοκέααθε απμθαζζζηζηά ζηδκ πνυμδμ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ζηδκ ηεθζηή 

δζαιυνθςζδ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. 

- Σα δφμ άθθα ιέθδ ηδξ Σνζιεθμφξ οιαμοθεοηζηήξ Δπζηνμπήξ, ημκ η. Γεχνβζμ 

Καράθδ ηαζ ηδκ η. ιανάβδα Παπαδμπμφθμο βζα ηδκ πνυεοιδ ζηήνζλή ημοξ, 

ηζξ ζοιαμοθέξ ηαζ ηδκ ηαεμδήβδζή ημοξ ηυζμ ζημ γήηδια ημο ζπεδζαζιμφ ηδξ 

ένεοκαξ υζμ ηαζ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδ ιεεμδμθμβία ηδξ.  

- Σμκ Γζεοεοκηή ημο 2
μο

 Γδιμηζημφ ζπμθείμο ηφνζμ Πακηεθή Σζζχηα βζα ηδκ 

ηαηακυδζδ, ηδ αμήεεζα ηαζ ηζξ δζεοημθφκζεζξ πμο ιμο πανείπε ηαε‟ υθδ ηδ 

δζάνηεζα ημο πεζναιαηζζιμφ.  

- Ηδζαίηενεξ εοπανζζηίεξ ζηδ ζοκάδεθθμ η. Δοεαθία δυβημο πμο ακέθααε ιε 

πνμεοιία ημ επίπμκμ ένβμ ηδξ ααειμθμβήηνζαξ ηςκ βναπηχκ ηεζιέκςκ ηςκ 

ιαεδηχκ πμο έθααακ ιένμξ ζηδ ένεοκα, ηαεχξ ηαζ ζηδ ζοκάδεθθμ η. Άκκα 

Γηυβηα, πμο έπμκηαξ ημ υιμνμ ηιήια, ημ Δ1, δέπηδηε κα αμδεήζεζ ιε ηα 

βναπηά ηςκ ιαεδηχκ ηδξ ηαζ ζηζξ δφμ θάζεζξ, θαιαάκμκηαξ ημκ άπανμ νυθμ 

ημο ηιήιαημξ εθέβπμο, πςνίξ δζζηαβιυ, αθθά ηαζ βζα ηδ αμήεεζά ημοξ ηαζ ηζξ 
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επμζημδμιδηζηέξ ζογδηήζεζξ  πμο ηάκαιε ζε υθεξ ζπεδυκ ηζξ θάζεζξ ηδξ 

ένεοκαξ.      

- Σμ πζμ ιεβάθμ εοπανζζηχ, ζηδκ πδβή ηάεε έιπκεοζήξ ιμο, ζημκ άκενςπμ πμο 

ιε ζηήνζλε απθυπενα ζε ηάεε ιμο αήια πςνίξ επζηνίζεζξ, πμο ιε 

ειπζζηεφηδηε ζε ηάεε ηίκδζδ ηαζ απυθαζή ιμο, πμο ιε ζοιαμφθεοε πάκηα ιε 

απίζηεοηδ δζαηνζηζηυηδηα ηαζ αζηείνεοηδ οπμιμκή, ζημκ παηένα ιμο. ημκ 

πζμ εεηζηυ ηαζ αζζζυδμλμ άκενςπμ, πμο ιε ηα θυβζα ημο ηαζ ηζξ πνάλεζξ ημο ιε 

ηναημφζε ρδθά, αηυια ηζ υηακ θφβζγα. ημκ πζμ μθμηθδνςιέκμ δάζηαθμ πμο 

έπς βκςνίζεζ. ημκ ηαεδβδηή, ηφνζμ Ναπμθέμκηα Μήηζδ. 

- Δοπανζζηχ επίζδξ ηδ ιδηένα ιμο, ηδκ ηονία Πακαβζχηα Μήηζδ, πμο ζε υθδ 

ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοββναθήξ ηδξ δζδαηημνζηήξ ιμο δζαηνζαήξ ήηακ δίπθα ιμο 

ηαζ ιε ζηήνζλε ιε ηάεε ηνυπμ, ζηα εφημθα ηαζ ζηα δφζημθα. 

- Σέθμξ, εοπανζζηχ μθυροπα ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ ιμο: ημκ ζφγοβυ ιμο, 

Ααναάι Σζαιηυζμβθμο, πμο εοζίαγε ιε πνμεοιία ηα πάκηα, μπμζαδήπμηε 

ζηζβιή, χζηε κα έπς ημκ πνυκμ, ηδκ δνειία ηαζ ηδ ζοβηέκηνςζδ πμο 

πνεζαγυιμοκ κα πνμπςνήζς ημ εβπείνδια αοηυ. Οζ πνμηεναζυηδηέξ ιμο 

βίκμκηακ ηαζ δζηέξ ημο ζε ηάεε ζηαθί πμο ακέααζκα.  Με εκεάννοκε ζε ηάεε 

αήια δείπκμκηάξ ιμο ζοκεπχξ απενζυνζζημ ζεααζιυ, εαοιαζιυ ηαζ αβάπδ. 

Υςνίξ ηδ δζηή ημο αμήεεζα δεκ εα είπε μθμηθδνςεεί ηίπμηα. Βεααίςξ, κζχες 

ηδκ ακάβηδ κα πς έκα ηενάζηζμ εοπανζζηχ ηαζ ζηα δφμ οπένμπα παζδζά ιμο, 

ζηδκ Πακαβζχηα ηαζ ζημκ Κςκζηακηίκμ, πμο ζεαάζηδηακ ηδ δμοθεζά ιμο ηαζ 

ιε πνμεοιία ηναημφζακ ηάεε ακάβηδ ημοξ βζα θίβμ ανβυηενα. Ζ ςνζιυηδηά 

ημοξ, δ οπμιμκή ημοξ, δ ααεζά ηαθμζφκδ ημοξ, δ εοβέκεζά ημοξ, δ αβάπδ ημοξ  

ηαζ δ πίζηδ ημοξ ζε ειέκα, ιε έηακε κα ζοκεπίγς ιε πανά ημ ένβμ ιμο.  

 

       Ακηςκία Μήηζδ 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 

Ζ πανμφζα Γζδαηημνζηή Γζαηνζαή έπεζ ζηυπμ κα πανμοζζάζεζ ηα 

απμηεθέζιαηα ιζαξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ ζε παζδζά Δ' δδιμηζημφ, ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ 

επζημζκςκζαηήξ ηεζιεκμηεκηνζηήξ πνμζέββζζδξ. Υςνίγεηαζ ζε δφμ ιένδ. Σμ πνχημ 

ιένμξ απμηεθεί ηδ εεςνδηζηή αάζδ ηδξ πεζναιαηζηήξ πανέιααζδξ. ημ δεφηενμ 

ιένμξ, επζπεζνείηαζ δ ένεοκα ηαζ δ πεζναιαηζηή εθανιμβή ηδξ δζδαζηαθίαξ 

βναιιαηζηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ βθςζζζηχκ δμιχκ ιέζς αοεεκηζηχκ ηεζιέκςκ 

αθδβδιαηζημφ ηαζ ηαηεοεοκηζημφ θυβμο, ζε παζδζά πμο θμζημφκ ζηδκ Δ΄ δδιμηζημφ, 

ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ επζημζκςκζαηήξ-ηεζιεκμηεκηνζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ βθχζζαξ. 

Δζδζηυηενα, πνμαθέπεηαζ κα  ενεοκδεεί δ ζοιαμθή ηδξ βναιιαηζηήξ βκχζδξ ζηδκ 

ζηακυηδηα απμηεθεζιαηζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ, ζοβηεηνζιέκα, ζηδ δοκαηυηδηα  

παναβςβήξ απυ ηδκ πθεονά ηςκ ειπθεηυιεκςκ ιαεδηχκ ιζαξ ζεζνάξ 

απμηεθεζιαηζηχκ ηεζιέκςκ πμο ακήημοκ ζηα είδδ πμο πνμακαθέναιε. Απχηενμξ 

ζηυπμξ ηδξ υθδξ πνμζπάεεζαξ  είκαζ κα μδδβδεμφιε ζε  πνήζζια ζοιπενάζιαηα πμο 

αθμνμφκ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ βναιιαηζηήξ βκχζδξ ηαζ απμηεθεζιαηζηήξ πνήζδξ ηδξ 

βθχζζαξ  ιε ζηυπμ κα αεθηζχζμοιε ηαζ κα εηζοβπνμκίζμοιε ηδ ιέεμδμ δζδαζηαθίαξ 

ηδξ βθχζζαξ ζηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ. 

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ, πμο πενζβνάθεηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα, επζαεααζχκμοκ απυθοηα ηδ ααζζηή οπυεεζδ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ ζε επίπεδμ ηεζιέκμο έπεζ 

εεηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ αεθηζχκεζ αζζεδηά ηυζμ ηδ βθςζζζηή υζμ ηαζ ηδκ 

επζημζκςκζαηή ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ. 

 
Λέμεηο Κιεηδηά: δηδαθηηθή ηεο γιψζζαο, επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, γξακκαηηθή 

ηθαλφηεηα, επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα, γισζζηθή επάξθεηα, δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο 

 

 
The aim of this paper is to present the results of a teaching intervention in the 

fifth grade of an elementary school, according to the communicative approach. It is 

divided into two parts. The first part is the theoretical basis of the experimental 

intervention. The second part attempts research and experimentation of the teaching 

of grammatical phenomena and structures through authentic texts. Particularly, the 

intention is to explore the contribution of knowledge of the grammar to the ability of 



13 

communicating effectively, and, specifically the capacity of producing effective texts 

on the part of the pupils involved. The ultimate goal of the whole effort is to lead to 

useful conclusions concerning the relationship between grammatical knowledge and 

effective use of language in order to improve the language teaching method in 

primary education. 

 The results of the teaching intervention described below fully confirm  the 

basic hypothesis  of this research, according to which the teaching of grammar at text 

level has positive results and improves the linguistic as well as the communicative  

competence of the students. 

 

Key words: language teaching, communicative approach, grammatical competence, 

communicative competence, linguistic competence, grammar teaching 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ πανμφζα δζδαηημνζηή δζαηνζαή ιε ηίηθμ : «Ζ ζοιαμθή ηδξ βναιιαηζηήξ 

ζηδκ ακάπηολδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ. Πανμοζίαζδ 

πεζναιαηζηήξ εθανιμβήξ ιε αάζδ ηζξ ανπέξ ηδξ επζημζκςκζαηήξ – ηεζιεκμηεκηνζηήξ 

πνμζέββζζδξ ζηδκ Δ΄δδιμηζημφ», απμηεθεί ημ επζζηέβαζια εκυξ ιαηνμπνυκζμο 

πνμαθδιαηζζιμφ ηαζ ιζαξ ιαηνάξ πνμζςπζηήξ ακαγήηδζδξ ηδξ ενεοκήηνζαξ πμο 

λεηζκά απυ ηα πνχηα θμζηδηζηά ηδξ πνυκζα, δδθαδή απυ ηα ιέζα πενίπμο ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 2000. Συηε, μζ ζογδηήζεζξ ηαζ μζ πνμαθδιαηζζιμί βζα ηα υνζα ηαζ ημκ 

ηακυκα ηδξ δδιμηζηήξ βθχζζαξ ήηακ αηυιδ έκημκμζ ζηδκ ημζκή βκχιδ ηαζ μζ 

ζπεηζηέξ πνμηάζεζξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο εέιαημξ ειθάκζγακ ιζα αλζμζδιείςηδ 

πμζηζθία ηαζ ακμιμζμβέκεζα, πανά ημ βεβμκυξ υηζ είπακ πενάζεζ πάκς απυ είημζζ 

πνυκζα απυ ηδκ διενμιδκία ηδξ επίζδιδξ ακαβκχνζζήξ ηδξ. θδ αοηή δ ελέθζλδ 

έδεζπκε ιε ακάβθοθμ ηνυπμ υηζ εκχ δ κεμεθθδκζηή ημζκςκία είπε θφζεζ ημ βθςζζζηυ, 

ζηδ εέζδ ημο δδιζμονβμφζε έκα κέμ ηαζ πνμθακχξ θζβυηενμ έκημκμ πνυαθδια, ημ 

μπμίμ παναηηδνίγεηαζ απυ μνζζιέκμοξ ενεοκδηέξ ςξ γξακκαηηθφ δήηεκα (αθ. ηαζ ηα 

ηεθ. 2.1 & 2.4 ηδξ ενβαζίαξ). διεζχκμοιε υηζ ζηζξ απυρεζξ ηαζ ζογδηήζεζξ πμο 

εκηάζζμκηαζ ζημ πθαίζζμ ημο βναιιαηζημφ γδηήιαημξ ηαζ μζ μπμίεξ ζοκεπίζηδηακ 

ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο 20μφ αζχκα πενίπμο, ζοιπενζθαιαάκμκηακ ηυζμ ηα εέιαηα πμο 

αθμνμφζακ ηδ δμιή ηδξ κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ υζμ επίζδξ ηαζ ιζα ζεζνά  

ακηίζημζπςκ απυρεςκ ή πνμηάζεςκ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ ιάεδζδξ ηαζ δζδαζηαθίαξ 

ηδξ βναιιαηζηήξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ζδζαίηενα υηακ ζηδκ οπμπνεςηζηή (Μήηζδξ 

1995 & 1999, Μπαιπζκζχηδξ 1979, Σμιπαΐδδξ 1982, Σζμθάηδξ 1983, Υαναθαιπάηδξ 

1994, Υαηγδζαααίδδξ 1992, ΤΠΔΠΘ-ΠΗ 1991).  

Ζ ενεοκήηνζα, πμο ςξ κέα θμζηήηνζα ηδκ πνμαθδιάηζγακ υθα αοηά, είπε ηδκ 

ηφπδ  κα ακηζθδθεεί ηυζμ ηζξ νίγεξ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ ζπμθζηήξ βναιιαηζηήξ υζμ 

επίζδξ ηαζ κα βκςνίζεζ ηδκ ελέθζλδ ηαζ ηζξ πμθθαπθέξ δζαζηάζεζξ ημο, υηακ ζηα ηέθδ 

πενίπμο ημο 20μφ αζχκα ιεθέηδζε ημ αζαθίμ ημο Καεδβδηή Ναπμθέμκηα Μήηζδ ιε 

ημκ ηίηθμ: «Ζ δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε – Ζ επίδξαζε ηεο γισζζηθήο επηζηήκεο ζηελ εμέιημή ηεο» (Μήηζδξ 1995). 

Ζ ιεθέηδ ημο αζαθίμο αοημφ ηδ αμήεδζε χζηε κα ζπδιαηίζεζ ζαθή εζηυκα ηυζμ βζα 

ηδκ ζζημνία ηαζ ηδ δζαπνμκζηή πανμοζία ημο βναιιαηζημφ γδηήιαημξ, υζμ ηαζ βζα ηζξ 

πνμμπηζηέξ  πμο δζακμίβμκηακ ηυηε βζα ιζα ακακεςιέκδ ακηζιεηχπζζή ημο ιε αάζδ ηζξ 

ελεθίλεζξ πμο ζδιεζχκμκηακ ζημκ ημιέα ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ, ιζαξ 
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επζζηήιδξ πμο πνμυδεοε ιε ζθζββζχδεζξ νοειμφξ, ζδίςξ ηαηά ηα ηέθδ ημο 20μφ αζχκα. 

Πνάβιαηζ, μζ ελεθίλεζξ αοηέξ θαίκεηαζ πςξ δδιζμφνβδζακ ηυηε ζημοξ κέμοξ 

ενεοκδηέξ, ιζα δζαθμνεηζηή ακηίθδρδ βζα  ημ βθςζζζηυ ζφζηδια ιε απμηέθεζια δ 

εηπαζδεοηζηή - επζζηδιμκζηή  ημζκυηδηα κα επζπεζνήζεζ ιζα ζηαδζαηή ακαεεχνδζδ ή 

ηαζ ιενζηέξ θμνέξ απυννζρδ ηςκ παναδμζζαηχκ ακηζθήρεςκ βζα ηδ βθχζζα, μζ 

μπμίεξ, υπςξ έδεζλε δ ζζημνζηή ελέηαζδ, είπακ νζγχζεζ πμθφ ααεζά υπζ ιυκμ ζημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ αθθά ηαζ βεκζηυηενα ζημοξ βναιιαηζζιέκμοξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ 

βεκζάξ. Οζ ηεθεοηαίεξ ιάθζζηα ζοκμρίγμκηακ ζε ιζα ααζζηή ανπή:  υηζ δ βναιιαηζηή, 

ςξ ηφπμξ ηαζ ηακυκαξ, απμηεθεί ημ εειέθζμ ηαζ ηδ αάζδ ημο βθςζζζημφ θαζκμιέκμο. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ παναδμζζαηέξ βναιιαηζηέξ πενζβναθέξ πενζμνίγμκηακ ηονίςξ 

ζηδ ιμνθμθμβία, δδθαδή ζηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ απυ 

πθεονάξ ιμνθήξ ηαζ ζηδ δζαηφπςζδ ηςκ ζπεηζηχκ ηακυκςκ, ημοξ μπμίμοξ μζ ιαεδηέξ 

έπνεπε κα απμζηδείζμοκ ηαζ κα βίκμοκ ζηακμί κα ημοξ εθανιυγμοκ ιε ιδπακζηυ 

ηνυπμ. Αοηυ είπε ςξ απμηέθεζια ηα παναδμζζαηά ΑΠ, ηα εβπεζνίδζα ηαζ δ ιέεμδμξ 

δζδαζηαθίαξ κα μνβακχκμκηαζ ιε αάζδ ηζξ ιμνθέξ ηαζ υπζ ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ 

βθχζζαξ. Δπμιέκςξ, δ „γξακκαηηθή ηθαλφηεηα‟ ζζμδοκαιμφζε ζημ παναδμζζαηυ 

ιμκηέθμ ιε ηδ δοκαηυηδηα ημο ιαεδηή κα ακαβκςνίγεζ ηαζ κα πεζνίγεηαζ ιε εοπένεζα 

ηζξ βθςζζζηέξ ιμνθέξ, πςνίξ ακαθμνά ζημ πενζεπυιεκμ ηαζ πςνίξ ζφκδεζδ ηδξ 

βθςζζζηήξ παναβςβήξ ιε ημ πενζαάθθμκ, ηα δεδμιέκα ηδξ πενίζηαζδξ επζημζκςκίαξ 

ηαζ ηζξ πνμεέζεζξ ηςκ ζοκμιζθδηχκ. ε ακηίεεζδ, θμζπυκ, ιε ηζξ παναδμζζαηέξ 

ακηζθήρεζξ, δ εέζδ ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ ηαζ εζδζηυηενα ηδξ ΔΠ είκαζ υηζ 

δ βναιιαηζηή απμηεθεί έκα ζφκμθμ ανπχκ πμο ανπζηά εζςηενζηεφμοκ ιε δζαζζεδηζηυ 

ηνυπμ μζ θοζζημί μιζθδηέξ. Με θίβα θυβζα, δ βναιιαηζηή ακαπανζζηά (ή απμδίδεζ) ηδ 

βθςζζζηή ζηακυηδηα ηςκ οπμηεζιέκςκ ηαζ, επμιέκςξ, πενζέπεζ υθεξ ηζξ δζαααειίζεζξ, 

ηζξ πθεονέξ ηαζ ηζξ ιμνθέξ ηδξ βθςζζζηήξ βκχζδξ, υπςξ είκαζ ημ ζφζηδια ηςκ ήπςκ 

(θςκμθμβία), ημ ζφζηδια ηςκ ζδιαζζχκ (ζδιαζζμθμβία), μζ ηακυκεξ ζπδιαηζζιμφ 

ηςκ θέλεςκ (ιμνθμθμβία), μζ ηακυκεξ ζοκδοαζιμφ ηςκ θέλεςκ (ζφκηαλδ), ηαζ ηέθμξ, 

ημ θελζθυβζμ ηαζ μζ ζπεηζημί ηακυκεξ.       

 Σα παναπάκς ζδιαίκμοκ υηζ δ βναιιαηζηή απμηεθεί έκα πμθφπθμημ 

θαζκυιεκμ ημ μπμίμ δεκ είκαζ ζηαηζηυ μφηε ιμκμδζάζηαημ αθθά εηηείκεηαζ ηαζ 

επδνεάγεζ υθα ηα βθςζζζηά επίπεδα, δδθαδή ηαθφπηεζ ηδ ιμνθή, ηδ ζδιαζία ηαζ ηδ 

πνήζδ. Δπμιέκςξ, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ βναιιαηζηήξ είκαζ ακαβηαίμ κα ιδ ζοβπέμοιε 

ημκ ιδπακζζιυ παναβςβήξ ιε ημ πνμσυκ πμο αοηυξ πανάβεζ. Αοηυ δδθαδή πμο πνέπεζ 

κα απμηεθεί ημκ ηφνζμ ζηυπμ ηδξ  βναιιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ είκαζ δ ιφδζδ ζηδ 
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δζαδζηαζία ηαζ υπζ δ ιδπακζηή ή ηοπζηή ιάεδζδ ιμνθχκ ηαζ ανπχκ πμο ζοκζζημφκ ημ 

απμηέθεζια ηδξ δζαδζηαζίαξ. Άθθςζηε, αοηυ αηνζαχξ απμηεθεί ηαζ ημκ ηονζυηενμ 

θυβμ πμο ηαεζζηά ακαβηαία ηδ βναιιαηζηή δζδαζηαθία.     

 ημ πθαίζζμ αοηυ ηαζ οπυ ηδκ επίδναζδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ ακηίθδρδξ, δ 

βναιιαηζηή ακηζιεηςπίγεηαζ πθέμκ οπυ ημ πνίζια ιζαξ πμθφ εονείαξ πνμμπηζηήξ, ζημ 

πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ ζοκδέεηαζ ιε παναιέηνμοξ επζημζκςκζαημφ ηφπμο, υπςξ είκαζ π.π. 

ημ πενζαάθθμκ, δ πνυεεζδ ημο μιζθδηή, μζ ζηυπμζ, μζ επζημζκςκζαηέξ θεζημονβίεξ ηθπ.  

Δπμιέκςξ, δ έκκμζα ηδξ „γξακκαηηθήο ηθαλφηεηαο‟ δεκ ηαοηίγεηαζ πθέμκ ιυκμ ιε ηδ 

βκχζδ ηςκ βναιιαηζηχκ ηφπςκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ηακυκςκ αθθά ηονίςξ ιε ηδκ 

ζηακυηδηα ηδξ επζθμβήξ ηάεε θμνά ηςκ πθέμκ ηαηάθθδθςκ ηαζ θεζημονβζηχκ 

βναιιαηζηχκ ηφπςκ, πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζηα δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ 

δζεοημθφκμοκ ηδκ επίηεολδ ηςκ επζημζκςκζαηχκ ζηυπςκ, βεβμκυξ πμο ηαεζζηά ηδ 

βναιιαηζηή ζηακυηδηα μνβακζηυ ηιήια ηδξ βεκζηυηενδξ επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ 

ηςκ μιζθδηχκ  ( Μήηζδξ 2015: 440-43, Newby 1998, Νηάθηαξ 2003, Swan 2007, 

Yule 1996: 136-49).      

οιπεναζιαηζηά, μ ακαπνμζακαημθζζιυξ ηδξ βναιιαηζηήξ πνμξ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ επζημζκςκζαηήξ δζαδζηαζίαξ είπε ςξ 

απμηέθεζια κα ακηζιεηςπίγεηαζ ζηαδζαηά δ βναιιαηζηή ςξ δελζυηδηα ηαζ μζ ζηυπμζ 

ηςκ ΑΠ ηαζ ηςκ δζδαηηζηχκ εβπεζνζδίςκ κα πνμζδζμνίγμκηαζ πνςηίζηςξ ιε αάζδ  ημ 

πενζεπυιεκμ ηαζ ηζξ επζημζκςκζαηέξ θεζημονβίεξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ δεοηενεουκηςξ ιε 

αάζδ ηδ ιμνθή ηδξ.         

 Οζ δζαπζζηχζεζξ αοηέξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ανπέξ ηαζ ηα πμνίζιαηα ηδξ 

ηεζιεκμβθςζζμθμβίαξ,  μδήβδζακ ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα ημοξ εζδζημφξ ηδξ 

δζδαηηζηήξ ηςκ γςκηακχκ βθςζζχκ ζε ιζα κέα δζδαηηζηή ακηίθδρδ, ζημ πθαίζζμ ηδξ 

μπμίαξ δ βναιιαηζηή ανπίγεζ κα ηζκείηαζ ηαζ κα ηαθφπηεζ ζηαδζαηά ηαζ ηδ δζάζηαζδ 

ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ, δζεονφκμκηαξ ζοκεπχξ ηα υνζά ηδξ πνμξ ηδκ πθεονά ηδξ 

επζημζκςκίαξ, δ μπμία ακηζιεηςπίγεηαζ πνςηίζηςξ ςξ ζηακυηδηα ακηίθδρδξ ηαζ 

παναβςβήξ ηεζιέκςκ ζηδ δυιδζδ ηςκ μπμίςκ δ βναιιαηζηή θαίκεηαζ κα παίγεζ πμθφ 

ζδιακηζηυ νυθμ.  Σμ βεβμκυξ αοηυ θαίκεηαζ πθέμκ κα μδδβεί υθμ ηαζ πενζζζυηενμ  ζε 

ιζα δζαδζηαζία μνβακζηήξ ζφκδεζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ ιε ηα δεδμιέκα ημο 

πενζαάθθμκημξ (βθςζζζημφ ηαζ ελςβθςζζζημφ) ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζε ιζα ζφβπνμκδ 

ιμνθή βναιιαηζηήξ πμο παναηηδνίγεηαζ ςξ επηθνηλσληαθή-θεηκεληθή (αθ. ηαζ ηα ηεθ. 

1.8.1 & 1.8.2).           
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Αοηυ πμο θαίκεηαζ υηζ απμηεθεί ζήιενα ααζζηή επζδίςλδ ηδξ εθανιμζιέκδξ 

βθςζζμθμβίαξ είκαζ δ ηαθθζένβεζα ζημοξ ιαεδηέξ εκυξ βθςζζζημφ βναιιαηζζιμφ πμο 

εα απμαθέπεζ ζηδκ απυηηδζδ βθςζζζηήξ επάνηεζαξ, δδθαδή ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ζηακυηδηαξ βζα πνυζθδρδ ηαζ παναβςβή απμηεθεζιαηζηχκ επζημζκςκζαηά ηεζιέκςκ, 

ζηδ δυιδζδ ηςκ μπμίςκ εεςνείηαζ υηζ ζοιιεηέπεζ εκενβά ηαζ δ βναιιαηζηή. Δπεζδή, 

υιςξ, μζ ένεοκεξ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ ημιέα, υζμκ αθμνά ηδ βθχζζα ιαξ, είκαζ 

εθάπζζηεξ, εκχ πανάθθδθα ειθακίγεηαζ ζήιενα ςξ απμθφηςξ ακαβηαία ιζα 

ιεηαννοειζζηζηή πνμζπάεεζα ζημκ ημιέα ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ, απμθαζίζηδηε 

απυ ημζκμφ ιε ηδκ επζαθέπμοζα ηαεδβήηνζα ηαζ ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ Σνζιεθμφξ 

οιαμοθεοηζηήξ Δπζηνμπήξ κα ενεοκδεεί ηαηά ημ δοκαηυκ επανηχξ δ ζπέζδ ηδξ 

βναιιαηζηήξ ιε ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ παναβςβή ηεζιέκςκ ζημ δδιμηζηυ ζπμθείμ ηαεχξ 

ηαζ δ εεςνδηζηά ακαιεκυιεκδ ζδιακηζηή ζοιαμθή ηδξ ζηδκ ζηακυηδηα δζάηνζζδξ ηςκ 

πμζηίθςκ ηεζιεκζηχκ εζδχκ ιε αάζδ υπζ ιυκμ ηδ βθςζζζηή αθθά επίζδξ ηδκ 

οθμθμβζηή, ηδκ ημζκςκζηή ηαζ ηδ θεζημονβζηή δζάζηαζή ημοξ. Βαζζηή επζδίςλδ ηδξ 

υθδξ πνμζπάεεζαξ είκαζ κα ζοκεζζθένεζ, ζημκ ααειυ πμο αοηυ είκαζ δοκαηυκ ιέζα 

απυ ιζα πενζμνζζιέκδ εηπαζδεοηζηή ένεοκα, έκακ ανζειυ δεδμιέκςκ πμο εα 

πνμςεήζμοκ ημ γήηδια ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ ζημκ ηυπμ ιαξ ηαζ ζδζαίηενα ηδξ 

δζδαζηαθίαξ ηδξ βναιιαηζηήξ, δ μπμία απμηεθεί ιζα ζδζάγμοζα πηοπή ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ ιαξ ζζημνίαξ αθθά ηαζ ηδξ πκεοιαηζηήξ ιαξ πανάδμζδξ.   
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ 

 

 

ΑΠ  ακαθοηζηυ/ά  πνυβναιια/ηα 

ΓΞ/Γ  δεφηενδ / λέκδ βθχζζα 

ΔΚΠ  επζημζκςκζαηή-ηεζιεκμηεκηνζηή πνμζέββζζδ 

ΔΠ  επζημζκςκζαηή πνμζέββζζδ 

Ζ/Τ  δθεηηνμκζηυξ / μί  οπμθμβζζηήξ / έξ 

ΚΓ  ημζκςκζμβθςζζμθμβία 

ΚεζιΓ  ηεζιεκμβθςζζμθμβία 

ΟΔ  μιάδα εθέβπμο 

Π  πναβιαημθμβία 

ΠΔ  Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ 

ΠΗ  Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ 

ΠΟ  πεζναιαηζηή μιάδα 

  ζδιαζζμθμβία 

ΣΠΔ  ηεπκμθμβίεξ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ηςκ επζημζκςκζχκ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 
 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΧΝ ΘΔΧΡΗΣΙΚΧΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

 
1.1 Δηζαγωγή:  Σν γιωζζηθό θαηλόκελν θαη ε γξακκαηηθή 
 

Ζ ηαπφηαηδ πνυμδμξ πμο βκχνζζε εδχ ηαζ έκακ αζχκα δ ζοβπνμκζηή βθςζζμθμβία 

είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ ακαιυνθςζδ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηςκ παναδμζζαηχκ ηνυπςκ 

δζδαζηαθίαξ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ, ημ μπμίμ άνπζζε πθέμκ κα ακηζιεηςπίγεηαζ 

ζφιθςκα ιε ιζα κέα πνμμπηζηή ηαζ απυ ειπεζνζηή δζαδζηαζία κα ιεηααάθθεηαζ 

ζηαδζαηά ζε επζζηδιμκζηή. Οζ ελεθίλεζξ πμο ζδιεζχεδηακ, ηαηά ημ δζάζηδια αοηυ, 

έδεζλακ υηζ δ ζφθθδρδ, δ μνβάκςζδ ηαζ δ πναβιαημπμίδζδ ηδξ βθςζζζηήξ 

δζδαζηαθίαξ δεκ ιπμνμφκ κα ζηδνίγμκηαζ ζε αοεαίνεηεξ ή οπμηεζιεκζηέξ απυρεζξ, 

αθθά πνέπεζ κα δζαεέημοκ ζοβηνμηδιέκα εεςνδηζηά εειέθζα  ηαζ κα ζηδνίγμκηαζ ζε 

αζθαθή επζζηδιμκζηά δεδμιέκα. Ζ βεκζηυηενδ ιάθζζηα ακηίθδρδ, πμο θαίκεηαζ πςξ 

εα ηονζανπεί πθέμκ ηαζ ζημκ κέμ αζχκα πμο ανπίζαιε κα δζακφμοιε, είκαζ υηζ 

μπμζαδήπμηε δναζηδνζυηδηα ημζκςκζημφ ηφπμο -ηαζ ζδζαίηενα υηακ αοηή ζπεηίγεηαζ ιε 

ηδκ εηπαίδεοζδ- πνέπεζ κα ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ακηίζημζπα επζζηδιμκζηά πεδία ηαζ κα 

ζοκζζηά ηδκ πζζηή εθανιμβή ηςκ πνμαθέρεςκ ηαζ ηςκ εεςνδηζηχκ ανπχκ ημοξ ζηδκ 

πνάλδ.   

 Πνμημφ αζπμθδεμφιε ιε εέιαηα πναηηζηήξ ηαζ ιεεμδμθμβζηήξ οθήξ, δδθαδή 

πνζκ ακαθενεμφιε ζημ πχξ πνέπεζ κα δζδάζηεηαζ δ βναιιαηζηή, ηα δεδμιέκα πμο 

ακαθέναιε  ιαξ οπμπνεχκμοκ κα ιεθεηήζμοιε ελακηθδηζηά ημ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια 

απυ ηδ εεςνδηζηή ημο πνχηα πθεονά ηαζ κα ελεηάζμοιε υθεξ ηζξ πζεακέξ πηοπέξ ηαζ 

υρεζξ πμο ιπμνεί κα πνμζθάαεζ ζηδ δζάζηαζδ αοηή.  Ζ πνμενβαζία αοηή εα ιαξ 

επζηνέρεζ ζηδ ζοκέπεζα κα δζαπζζηχζμοιε απυ ηδ ιζα ιενζά ηα οπάνπμκηα ηεκά, ηζξ 

αδοκαιίεξ ηαζ ηζξ εθθείρεζξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ κα μνβακχζμοιε ζςζηά ηδκ 

απαζημφιεκδ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία πμο εα ιαξ πανάζπεζ ακηζηεζιεκζηή εζηυκα ημο 

υθμο εέιαημξ ηαζ εα ιαξ μδδβήζεζ ζηδ δζαηφπςζδ εέζεςκ, πνμηάζεςκ ηαζ θφζεςκ, 

πμο εα αζηζμθμβμφκηαζ επανηχξ απυ επζζηδιμκζηή άπμρδ (Ακδνέμο 2002, 

Κααμοηυπμοθμξ η.α. 2010 & 2011, Μήηζδξ 2005 & 2015). 

Σμ πνχημ ενχηδια πμο δεμκημθμβζηά πνέπεζ κα ηεεεί, πνζκ απυ  μπμζαδήπμηε 

ιεθέηδ, πανμοζίαζδ ή ακάθοζδ ημο εέιαημξ, είκαζ μ μνζζιυξ ηδξ βναιιαηζηήξ. Πμθφ 

απθά, αοηυ πμο πνέπεζ κα πνμαθδιαηίζεζ έκακ ενεοκδηή, πνμημφ πνμαεί ζε 

μπμζμοδήπμηε είδμοξ ιεθέηδ ή πεζναιαηζζιυ ζπεηζηυ ιε ηδ βναιιαηζηή, είκαζ ημ ελήξ: 
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«Σζ είκαζ δ βναιιαηζηή ζφιθςκα ιε ηδκ επζζηδιμκζηή ακηίθδρδ ημο ηαζνμφ ιαξ»;  Ζ 

απάκηδζδ ζε αοηυ ημ απθυ ενχηδια (πμο υπςξ εα δζαπζζηχζμοιε ζηδ ζοκέπεζα είκαζ 

πάνα πμθφ δφζημθμ κα δμεεί) είκαζ ακαβηαία ηαζ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία, βζαηί απ‟ 

αοηήκ εα ελανηδεεί μ ηνυπμξ ή δ ιέεμδμξ αάζεζ ηδξ μπμίαξ εα ακηζιεηςπίζμοιε ηαζ, 

ηαηά ζοκέπεζα, εα δζδάλμοιε ημκ εκ θυβς ηθάδμ. Πένα απ‟ αοηυ, είκαζ θοζζηυ υηζ, βζα 

κα δχζεζ ηακείξ ημκ μνζζιυ ηδξ βναιιαηζηήξ, δεκ ιπμνεί κα ηδκ ακηζιεηςπίζεζ ςξ 

ιειμκςιέκμ, δδθαδή ςξ αοηυκμιμ ή ακελάνηδημ ημιέα, αθθά είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα 

ηδκ ελεηάζεζ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ βθχζζα ςξ βεκζηυηενμ θαζκυιεκμ, ηαζ κα 

επζζδιάκεζ ηδκ ζδζαζηενυηδηα, ηδ αανφηδηα, ημκ νυθμ ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ πμο 

ακαθαιαάκεζ  ζε εονφηενμ βθςζζζηυ πθαίζζμ, υπμο ζοκοπάνπεζ ηαζ ζοθθεζημονβεί 

ιαγί ιε άθθμοξ ημιείξ, υπςξ είκαζ π.π. ημ θελζθυβζμ, δ βθςζζζηή πνήζδ, ημ 

πενζαάθθμκ η.θπ. Δπμιέκςξ, πνζκ ιζθήζεζ ηακείξ βζα βναιιαηζηή, είκαζ οπμπνεςιέκμξ 

κα ακαθενεεί πνχηα ζηδ βθχζζα ηαζ αθμφ εκηάλεζ ζε αοηήκ ηαζ ημκ ημιέα ηδξ 

βναιιαηζηήξ, κα επζπεζνήζεζ ζηδ ζοκέπεζα κα δχζεζ απακηήζεζξ ζε ιζα ζεζνά ααζζηχκ 

ενςηδιάηςκ πμο αθμνμφκ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ βθχζζαξ ηαζ βναιιαηζηήξ (Ellis 2006, 

Hewings & Hewings 2005, Gardner 2008, Μήηζδξ 2015: 23-7 & 2016, Nunan 1995: 

143-66, Trask 1995: 2-46). ηα ενςηήιαηα αοηά ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηα 

αηυθμοεα: 

  

 (i) Σζ είκαζ δ βθχζζα ; 

 (ii) Σζ είκαζ δ βναιιαηζηή πμζα είκαζ δ ζπέζδ ηδξ ιε ηδ βθχζζα; 

 (iii) Πχξ ηαηαηηάηαζ  δ βθχζζα απυ ημκ άκενςπμ; 

 (iv) Με πμζμ ηνυπμ εα ιπμνμφζε κα πενζβναθεί ηαζ κα ακαθοεεί εοπενέζηενα 

ηαζ πθδνέζηενα υθμ αοηυ ημ άπεζνμ, πμθοπμίηζθμ ηαζ πμθοζφκεεημ βθςζζζηυ πνμσυκ, 

πμο πανάβμοκ μζ θοζζημί μιζθδηέξ ηδξ βθχζζαξ; 

 

 Δπζπεζνχκηαξ ιζα απάκηδζδ ζημ πνχημ ενχηδια,  δζαπζζηχκμοιε ιζα ζεζνά 

δοζημθζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ οθή ηαζ ηδκ ζδζαίηενδ θφζδ ηδξ βθχζζαξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, θαίκεηαζ υηζ γηα έλα θαηλφκελν πνιχκνξθν, πνιπδηάζηαην θαη επξχηαην, 

φπσο είλαη ε γιψζζα, είλαη αδχλαην λα δηαηππσζεί έλαο ζχληνκνο, ζαθήο θαη 

ηαπηφρξνλα πιήξεο νξηζκφο (Μήηζδξ 1996: 27). Πνάβιαηζ, δ βθχζζα αθμνά υθμοξ 

ημοξ ημιείξ ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυκ ειθακίγεζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ 

ιζα αλζμζδιείςηδ  ακμιμζμβέκεζα ηαζ δζαθμνμπμίδζδ, δ μπμία πανυθα αοηά 

ηαηαθήβεζ ζε ιζα εαοιαζηή ζοκμθζηή εκυηδηα. Χζηυζμ, ημ βεβμκυξ υηζ δζαεέηεζ 
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πμθθέξ υρεζξ, πθεονέξ ηαζ επίπεδα, έπεζ ςξ απμηέθεζια μζ ηαηά ηαζνμφξ 

επζπεζνμφιεκμζ μνζζιμί κα εζηζάγμοκ ζε ηάπμζα απυ ηζξ ααζζηέξ ηδξ ζδζυηδηεξ ηαζ κα 

πανααθέπμοκ ηζξ οπυθμζπεξ.  Δπμιέκςξ, ακ ηάπμζμξ εέθεζ κα δχζεζ έκακ ηαηά ημ 

δοκαηυκ πθδνέζηενμ μνζζιυ ηδξ βθχζζαξ, πνέπεζ ακαβηαζηζηά κα πνμζθφβεζ ζηδκ 

απανίειδζδ ιζαξ ζεζνάξ βκςνζζιάηςκ πμο ηδξ έπεζ πνμζδχζεζ δ βθςζζζηή επζζηήιδ 

ηαζ ηα μπμία ακηακαηθμφκ ημκ πμθοζφκεεημ ηαζ  ζδζαίηενμ παναηηήνα ηδξ. Σα 

βκςνίζιαηα ιάθζζηα ηδξ βθχζζαξ, ζηα μπμία πνέπεζ ηακείξ κα ακαθενεεί 

μπςζδήπμηε, βζα κα έπεζ ιζα ζπεηζηχξ ζηακμπμζδηζηή άπμρδ ημο θαζκμιέκμο, είκαζ 

υπζ ιυκμ πμθθά, αθθά ηαζ επζηαθοπηυιεκα, βεβμκυξ πμο ημκ οπμπνεχκεζ πανά ηδκ 

λεπςνζζηή ακαθμνά ημο ζε αοηά, κα ηα ακηζιεηςπίγεζ ςξ αθθδθέκδεηα ηιήιαηα εκυξ 

θεζημονβζημφ ζοκυθμο. Με αάζδ ηζξ πνμτπμεέζεζξ αοηέξ, ζηα ζδιακηζηυηενα 

παναηηδνζζηζηά πμο δζαηνίκμοκ ημ βθςζζζηυ θαζκυιεκμ ηαζ έπμοκ βίκεζ απμδεηηά 

απυ ημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ ζφβπνμκςκ βθςζζμθμβζηχκ εεςνζχκ, εκηάζζμκηαζ ηαζ ηα 

ελήξ: 

 Πξψηνλ, υηζ δ βθχζζα είκαζ ηχδζηαξ  δζζδζάζηαηςκ  ζδιείςκ, ηα μπμία 

δζαεέημοκ ιμνθή ηαζ πενζεπυιεκμ
.
 Γεχηεξνλ, υηζ απυ ηδκ άπμρδ ημο πνυκμο κμείηαζ 

ςξ ζοβπνμκία ηαζ ςξ δζαπνμκία
.
 Σξίηνλ, υηζ παναηηδνίγεηαζ απυ πμζηζθία ηαζ 

δζαθμνμπμίδζδ, δ μπμία ζπεηίγεηαζ είηε ιε ημκ πχνμ (γεσγξαθηθή ή νξηδφληηα  

πνηθηιία), είηε ιε ηδκ ημζκςκζηή δζάνενςζδ (θνηλσληθή ή θάζεηε πνηθηιία)
.
 Σέηαξηνλ, 

υηζ έπεζ ςξ ηφνζα θεζημονβία ηδξ ηδκ επίηεολδ ηδξ επζημζκςκίαξ ακάιεζα ζηα ιέθδ ηδξ 

βθςζζζηήξ ημζκυηδηαξ
.
 Πέκπηνλ, υηζ δ βθχζζα, ςξ βεκζηυ θαζκυιεκμ, δζαεέηεζ δφμ 

δζαζηάζεζξ, ηδκ παξαδεηγκαηηθή (δ μπμία ζηδκ εθανιμζιέκδ βθςζζμθμβία 

παναηηδνίγεηαζ ςξ γξακκαηηθή ή ζχζηεκα) ηαζ ηδ ζπληαγκαηηθή (δ μπμία ζηδκ 

εθανιμζιέκδ βθςζζμθμβία παναηηδνίγεηαζ ςξ γισζζηθή ρξήζε). 

Ξεηζκχκηαξ ηδκ ελέηαζδ ηδξ βθχζζαξ απυ ηδκ πθεονά ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ 

(δ μπμία ζοκζζηά ηαζ ηδ ιυκδ αζζεδηή πθεονά ηδξ, ιε ηδκ μπμία αοηή βζκεηαζ 

ιεηαδυζζιδ) είκαζ πνμθακέξ υηζ δ βθχζζα, ςξ πνήζδ, δεκ έπεζ υνζα. Με ηδ βθχζζα 

ιπμνμφιε κα πμφιε ηα πάκηα, δδθαδή ηυζμ αοηά πμο έπμοκ εζπςεεί ιέπνζ ζήιενα, 

υζμ ηαζ αοηά πμο εα εζπςεμφκ ζημ ιέθθμκ, ηαεχξ, επίζδξ, ηαζ αοηά πμο, εκχ εα 

ιπμνμφζακ εεςνδηζηά κα εζπςεμφκ, δεκ εα εζπςεμφκ πμηέ. Σζ είκαζ, θμζπυκ, αοηυ πμο 

δίκεζ ζηδ βθχζζα ηδ δοκαηυηδηα ηδξ αηέθεζςηδξ βθςζζζηήξ παναβςβήξ; Καζ, 

επζπθέμκ, ακ δ βθχζζα είκαζ έκα θαζκυιεκμ πμο δεκ έπεζ υνζα, ηυηε ημ εειεθζχδεξ 

ενχηδια πμο πνμηφπηεζ είκαζ πχξ ηδκ ηαηαηημφκ μζ άκενςπμζ; Πχξ, δδθαδή, 
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ελδβείηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μ πενζμνζζιέκμξ ακενχπζκμξ κμοξ ηαηαηηά έκα θαζκυιεκμ 

πμο ιμζάγεζ κα είκαζ άπεζνμ; 

 Ζ απάκηδζδ ζηα ενςηήιαηα αοηά είκαζ, ζφιθςκα ιε ηδ ζφβπνμκδ 

βθςζζμθμβζηή ακηίθδρδ, υηζ πίζς απυ ηδ βθςζζζηή πμθοιμνθία, ηδκ πμζηζθία ηαζ 

ηδκ απενακημζφκδ ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ οπάνπεζ έκα ζφζηδια, έκα αοζηδνά 

μνβακςιέκμ υθμ, έκαξ ηχδζηαξ. Ο ηχδζηαξ αοηυξ απμηεθείηαζ απυ ααζζηά ζημζπεία 

ηαζ ζοκδοαζηζημφξ ηακυκεξ ζφιθςκα ιε ημοξ μπμίμοξ δμιμφκηαζ ηα ζημζπεία αοηά, 

βζα κ‟ απανηίζμοκ ιδκφιαηα, βζα κα παναπεεί, δδθαδή, θυβμξ.  

 Δπμιέκςξ, δ βθχζζα ςξ βεκζηυ θαζκυιεκμ δζαεέηεζ δφμ δζαζηάζεζξ, ιία 

δζάζηαζδ ελςηενζηή πμο είκαζ βκςζηή ςξ πνήζδ ή ζοκηαβιαηζηή δζάζηαζδ, ηαζ ιία 

εζςηενζηή, πμο είκαζ βκςζηή ςξ ζφζηδια ή παναδεζβιαηζηή δζάζηαζδ. Αοηή δ 

δεφηενδ δζάζηαζδ ζοκζζηά ζε βεκζηέξ βναιιέξ υ,ηζ μκμιάγμοιε βναιιαηζηή ηδξ 

βθχζζαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ δζάζηαζδ αοηή πενζέπεζ έκακ πενζμνζζιέκμ ανζειυ 

βθςζζζηχκ ζημζπείςκ, ηα μπμία ιπμνεί κα ζοβηναηήζεζ δ ακενχπζκδ ικήιδ, ηαεχξ 

ηαζ ιζα ζεζνά ηακυκςκ ιε ημοξ μπμίμοξ ηα ζημζπεία αοηά ιπμνμφκ κα ζοκδέμκηαζ ηαζ 

κα πανάβμοκ άπεζνμοξ ζοκδοαζιμφξ. Δίκαζ θοζζηυ πςξ ακ δ βθχζζα δεκ πενζείπε 

ηάπμζα εειεθζχδδ ζοζηαηζηά, ηα μπμία κα ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ αάζεζ 

ζοβηεηνζιέκςκ ηακυκςκ ηαζ ανπχκ, δεκ εα ιπμνμφζε κα ηαηαηηδεεί απυ ημκ 

άκενςπμ ηαζ, ηαη‟ επέηηαζδ, μφηε ηαζ κα δζδαπεεί. Αοηυ, θμζπυκ, ημ άρμβα 

μνβακςιέκμ ζφζηδια πάκς ζημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ ηαζ αάζεζ ημο μπμίμο θεζημονβεί ηαζ 

πανάβεηαζ ημ βθςζζζηυ θαζκυιεκμ, ημ απμηαθμφιε  γξακκαηηθή. 

Σα πνυζθαηα αοηά πμνίζιαηα ηαζ μζ δζαπζζηχζεζξ ηδξ βθςζζζηήξ επζζηήιδξ 

μδδβμφκ ζε ιζα πζμ ζοβηεηνζιέκδ ζφθθδρδ ηδξ βναιιαηζηήξ, δ μπμία θαίκεηαζ πθέμκ 

πςξ δζαεέηεζ ιζα ζεζνά απυ λεπςνζζηέξ ζδζυηδηεξ πμο ηνίκμκηαζ ςξ πμθφ ζδιακηζηέξ 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα: Πξψηνλ, ηαηαηηάηαζ ζπεηζηά εφημθα, βζαηί πνυηεζηαζ βζα έκα 

ζφζηδια πεπεναζιέκμ. Πνυηεζηαζ, δδθαδή, βζα ιζα δμιή ημ ιέβεεμξ ηδξ μπμίαξ 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ ακενχπζκδξ ικήιδξ. Γεχηεξνλ, εκχ ηα 

βθςζζζηά ζημζπεία ημο ιδπακζζιμφ αοημφ είκαζ πενζμνζζιέκα, μζ δοκαηυηδηεξ, 

ςζηυζμ, ημο ζοκδοαζιμφ ημοξ, ιέζς ηςκ ζοκδοαζηζηχκ βναιιαηζηχκ ηακυκςκ, 

είκαζ απενζυνζζηεξ. Ζ θαζκμιεκζηή απενακημζφκδ ηδξ βθχζζαξ, δδθαδή, δ 

δοκαηυηδηα ηςκ μιζθδηχκ βζα δδιζμονβία ηαζ ακηίθδρδ  άπεζνςκ βθςζζζηχκ 

ιδκοιάηςκ μθείθεηαζ αηνζαχξ ζε αοηή ηδ ααζζηή ζδζυηδηα ηδξ βναιιαηζηήξ, πμο ηδκ 

ηαεζζηά ιδπακζζιυ αηένιμκδξ παναβςβήξ θυβμο. Σξίηνλ, δ βθχζζα απμηεθεί ηδ 

ιμκαδζηή ίζςξ ιμνθή ακενχπζκδξ ζοιπενζθμνάξ πμο δζέπεηαζ απυ 
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πνμδζαβεβναιιέκμοξ ηαζ απυθοηα ζοβηεηνζιέκμοξ ηακυκεξ, δδθαδή ημοξ ηακυκεξ ηδξ 

βναιιαηζηήξ, ημοξ μπμίμοξ, υιςξ, ηα άημια / μιζθδηέξ ηαηαηημφκ ζε έκα πνχημ 

ζηάδζμ ιε θοζζηυ/δζαζζεδηζηυ ηνυπμ, ημοξ ηδνμφκ ιε επζιέθεζα ηαζ, ηαηά ημ δοκαηυκ, 

ιε αηνίαεζα. Ζ ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ ηδξ βναιιαηζηήξ ηαείζηαηαζ οπμπνεςηζηή απυ 

ημ βεβμκυξ υηζ ιυκμκ αοηή ελαζθαθίγεζ ηδ δοκαηυηδηα ζοκεκκυδζδξ, δδθαδή 

επανημφξ ηαζ απμηεθεζιαηζηήξ επζημζκςκίαξ ιε ημοξ ζοκμιζθδηέξ. Σέηαξηνλ, πανά ημ 

βεβμκυξ υηζ δ βθχζζα δζαεέηεζ, ιέζς ηδξ βναιιαηζηήξ,  ζοβηεηνζιέκμοξ ηακυκεξ ηαζ 

ανπέξ, ςζηυζμ δεκ μδδβεί ημοξ μιζθδηέξ, υπςξ εα πενίιεκε ηακείξ, ζηδ πνήζδ 

μιμζυιμνθδξ βθςζζζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Ακηίεεηα, δ βθςζζζηή παναβςβή 

παναηηδνίγεηαζ απυ δδιζμονβζηυηδηα ηαζ πνςημηοπία, βζαηί μζ βθςζζζημί ηακυκεξ δεκ 

είκαζ απυθοημζ. Με θίβα θυβζα, δ βθχζζα πανέπεζ ζημοξ μιζθδηέξ/πνήζηεξ ηδ 

δοκαηυηδηα πνμζςπζηήξ ηαζ ζδζαίηενδξ ηαηά άημιμ πνήζδξ ημο βθςζζζημφ ηχδζηα, 

πνάβια πμο είκαζ βκςζηυ ςξ ηδηφιεθηνο ή ςξ πξνζσπηθφ χθνο ηαζ ημ μπμίμ μθείθεηαζ 

ηυζμ ζηδ ζπεηζηή εθαζηζηυηδηα ημο βθςζζζημφ θαζκμιέκμο υζμ ηαζ ζημ ηενάζηζμ 

θάζια ηςκ επζθμβχκ πμο πανέπεζ ζημοξ μιζθδηέξ δ εθανιμβή ηςκ βναιιαηζηχκ 

ηακυκςκ.      

οιπεναζιαηζηά, δ βθςζζζηή πνήζδ δεκ απμηεθεί πανά ηδκ έιπναηηδ 

εθανιμβή ή ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ανπχκ ηδξ βναιιαηζηήξ, αοημφ δδθαδή ημο 

εζςηενζημφ ζοζηδιαηζημφ ιδπακζζιμφ, μ μπμίμξ πανέπεζ ζε υζμοξ ημκ ηαηέπμοκ ηδ 

δοκαηυηδηα κα πανάβμοκ ςξ μιζθδηέξ ηαζ κα ηαηακμμφκ ςξ αηνμαηέξ απενζυνζζημ 

ανζειυ κέςκ ηαζ βναιιαηζηά μνεχκ πνμηάζεςκ πμο ζπδιαηίγμκηαζ ζημ πθαίζζμ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο ηχδζηα.         

 Ακαηεθαθαζχκμκηαξ ηα ιέπνζ ζηζβιήξ δεδμιέκα ηαηαθήβμοιε ζημ 

ζοιπέναζια υηζ δ ηαηάηηδζδ ηδξ βθχζζαξ δεκ απμηεθεί πανά ιζα δζαδζηαζία 

εζςηενίηεοζδξ ηαζ ακαδδιζμονβίαξ ζημ εζςηενζηυ ημο ηάεε αηυιμο ημο βναιιαηζημφ 

ιδπακζζιμφ ηδξ βθχζζαξ ημο, μ μπμίμξ, υπςξ έπμοιε ήδδ επζζδιάκεζ: 

 

 (i)  Καηαηηάηαζ ζπεηζηά εφημθα, βζαηί είκαζ πεπεναζιέκμξ (βζαηί δζαεέηεζ, 

δδθαδή, υνζα) ηαζ 

 (ii) Μαξ πανέπεζ, ιέζς ηςκ ζοκδοαζηζηχκ ιδπακζζιχκ, ηδ δοκαηυηδηα 

δδιζμονβζηήξ, πνςηυηοπδξ ηαζ άπεζνδξ βθςζζζηήξ παναβςβήξ. 

 

ηδκ ηαηάηηδζδ ημο ιδπακζζιμφ αοημφ ζοιαάθθμοκ δφμ πανάβμκηεξ: 
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(i) Οζ έιθοηεξ βθςζζζηέξ / κμδηζηέξ δμιέξ πμο δζαεέηεζ μ άκενςπμξ ηαζ μζ 

μπμίεξ ημο επζηνέπμοκ κα ηαηαηηά ηδ βθχζζα, ηαζ 

(ii) Σμ βθςζζζηυ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ εκηάζζεηαζ ημ άημιμ ηαζ ημ μπμίμ 

εκενβμπμζεί ηζξ δμιέξ αοηέξ. 

 

Ζ επζζηδιμκζηή ενιδκεία ηδξ ηαηάηηδζδξ είκαζ υηζ ημ κέμ άημιμ, ααζζγυιεκμ 

ζηα ενεείζιαηα ημο βθςζζζημφ πενζαάθθμκημξ, ακάβεηαζ ζηαδζαηά, ιε ηδ αμήεεζα 

ιζαξ έιθοηδξ / εζςηενζηήξ ζηακυηδηαξ, ζημ ζφζηδια ηδξ βθχζζαξ ηαζ υηζ, ζε έκα 

πνχημ ζηάδζμ, δδιζμονβεί ααειζαία ηαζ ιε ηνυπμ δζαζζεδηζηυ αοηυκ ημκ εζςηενζηυ / 

παναβςβζηυ ιδπακζζιυ πμο απμηαθμφιε „γξακκαηηθή‟ (Chomsky 1965: 4, Hewings & 

Hewings 2005: 4-16, Μήηζδξ 1995: 207-12 & 2015: 23-7, Newby 1998). 

 

 

1.2 Η γξακκαηηθή ζηελ παξαδνζηαθή κέζνδν 

 

Οζ ανπαίμζ Έθθδκεξ είκαζ μζ πνχημζ ζημκ δοηζηυ ηυζιμ πμο αζπμθήεδηακ ιε εέιαηα 

ζπεηζηά ιε ηδ βθχζζα ηαζ ζημ πθαίζζμ ημο πνμαθδιαηζζιμφ ημοξ αοημφ έπθαζακ ηαζ 

ημκ δζεεκή ζήιενα υνμ „γξακκαηηθή‟. Ο υνμξ αοηυξ πμο πανάβεηαζ απυ ηδ θέλδ 

γξάκκα (βεκ. γξάκκαηνο) θακενχκεζ υηζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ πνμβυκςκ ιαξ βζα ηδ 

βθχζζα επζηεκηνχεδηε ελανπήξ ζηδ ιεθέηδ ηαζ ηδ πνήζδ ηδξ βναθήξ, δδθαδή ζηδκ 

εκαζπυθδζδ ιε ηα βναπηά ηείιεκα. Ανπζηά, μ υνμξ βναιιαηζηή ζήιαζκε αοηυκ πμο 

ηαηέπεζ ηδ βναθή, πμο βκςνίγεζ δδθαδή κα δζααάγεζ ηαζ κα βνάθεζ. Με ηδκ πάνμδμ 

υιςξ ημο πνυκμο ηαζ φζηενα απυ ιζα ααεφηενδ ηαζ ζοζηδιαηζηυηενδ επαθή ιε ημ 

ακηζηείιεκμ, μ υνμξ γξακκαηηθή άνπζζε κα παίνκεζ δζαθμνεηζηυ πενζεπυιεκμ ιε 

απμηέθεζια κα θηάζεζ ηεθζηά κα ζδιαίκεζ ηδκ εκαζπυθδζδ ιε βθςζζζηά εέιαηα ή ιε 

ηδκ πενζβναθή ηδξ (βναπηήξ) βθχζζαξ, ζδιαζία ιε ηδκ μπμία απακηάηαζ ήδδ ζημκ 

Πθάηςκα (Κξαηχινο 431e). 

Σμ ζδιακηζηυηενμ ίζςξ βεβμκυξ, ζημ μπμίμ πνέπεζ κα εζηζάζεζ ηακείξ, είκαζ 

υηζ μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ εέθμκηαξ κα ιεθεηήζμοκ ηδ βθχζζα ζηδνίπηδηακ υπζ ζηδκ 

πνμθμνζηή μιζθία αθθά ζημκ βναπηυ θυβμ ηαζ ζδζαίηενα ζηα θμβμηεπκζηά πνυηοπα ηδ 

βθχζζα ηςκ μπμίςκ έπνεπε ηαηά ηφνζμ θυβμ κα ιεθεηά ηαζ κα πενζβνάθεζ δ 

βναιιαηζηή. Ζ ακηίθδρδ ιάθζζηα αοηή έπεζ ηενάζηζα ζδιαζία, βζαηί δδιζμφνβδζε ιζα 

πανάδμζδ πμο ζοκεπίζηδηε βζα πμθθμφξ αζχκεξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ 

ακηζηείιεκμ ηδξ βναιιαηζηήξ δεκ ιπμνεί κα είκαζ μ γςκηακυξ πνμθμνζηυξ θυβμξ, αθθά 
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δ βθχζζα ηςκ βναπηχκ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ ηαζ ιάθζζηα ηςκ ηαεζενςιέκςκ ήδδ 

ή δμηίιςκ ζοββναθέςκ. Αοηή, υιςξ. δ απμηθεζζηζηή πνμζήθςζδ ζηδ βναπηή 

πανάδμζδ είπε, υπςξ εα δζαπζζηχζμοιε ζηδ ζοκέπεζα, ιζα ζεζνά επζπηχζεςκ ηυζμ 

ζημκ ηνυπμ ιεθέηδξ ηδξ βθχζζαξ υζμ ηαζ ζημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ηδξ.   

 Καη‟ ανπάξ πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε υηζ μζ Ανπαίμζ ακηζιεηχπζζακ ηα 

πνμαθήιαηα ηδξ βθχζζαξ απυ ιζα ηαεανχξ εεςνδηζηή ζημπζά ηαζ ζημ πθαίζζμ αοηυ 

δ βναιιαηζηή δεκ απμηέθεζε ηαηά ημοξ ηθαζζημφξ πνυκμοξ αοηυκμιμ ηθάδμ, αθθά 

εκηάπηδηε ςξ έκα επζιένμοξ γδημφιεκμ ζημκ βεκζηυηενμ θζθμζμθζηυ ημοξ 

πνμαθδιαηζζιυ. Γζ‟ αοηυκ αηνζαχξ ημκ θυβμ, δ ελέηαζδ ηςκ ζπεηζηχκ εειάηςκ 

παναηηδνίγεηαζ  απυ ημοξ εζδζημφξ ςξ „θηινζνθηθή γξακκαηηθή‟ (Μήηζδξ 1995: 46-7 

& 2015: 48, Μπαιπζκζχηδξ 1998
α
: 25-7, Παναδζά & Μήηζδξ 2011: 25-30, Robins 

1989: 44-6). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ βναιιαηζηέξ ημοξ ακηζθήρεζξ είκαζ ζοκδεδειέκεξ 

ιε ηδ εέζδ πμο ηαεειζά απυ ηζξ θζθμζμθζηέξ ηάζεζξ ηδξ επμπήξ έπεζ οζμεεηήζεζ 

απέκακηζ ζε δομ ααζζηέξ ακηζεέζεζξ/πνμαθήιαηα (απυ ηζξ μπμίεξ ιάθζζηα δ ιία 

ζοκεπίζηδηε βζα πμθθμφξ αζχκεξ) ηαζ μζ μπμίεξ θαίκεηαζ πςξ δζαηήνδζακ ζοκεπχξ 

έκημκμ ημ εκδζαθένμκ βζα ηα πνμαθήιαηα ηδξ βθχζζαξ. Αοηέξ είκαζ: Πξψηνλ, δ 

ακηίεεζδ „θχζεη‟ ηαζ „ζέζεη‟ ηαζ δεφηενμκ,δ ακηίεεζδ ιεηαλφ „αλαινγίαο‟ ηαζ 

„αλσκαιίαο‟. 

Ζ ακηίεεζδ „θχζεη‟ ηαζ „ζέζεη‟, πμο θαίκεηαζ κα είκαζ ηαζ δ πζμ παθζά, ζοκζζηά 

έκακ ημζκυ ηυπμ ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ θζθμζμθίαξ, υπμο ελεηάγεηαζ ακ μζ δζάθμνμζ 

εεζιμί πνμένπμκηαζ απυ ανπέξ αζχκζεξ ηαζ αιεηάαθδηεξ -μζ μπμίεξ οπάνπμοκ πένα 

απυ ημκ άκενςπμ ηαζ ζοκεπχξ μ άκενςπμξ δεκ ιπμνεί κα ηζξ ιεηααάθεζ („θχζεη‟)- ή 

ακ μζ εεζιμί είκαζ ζοιααηζημί, απμηέθεζια, δδθαδή, πανάδμζδξ ηαζ ζοκήεεζαξ ηαζ 

άνα πνμσυκηα ιζαξ ζζςπδνήξ ζοιθςκίαξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ιζαξ ημζκυηδηαξ,  μπυηε 

αοηή έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ημοξ αθθάλεζ („ζέζεζ‟). 

ε υ,ηζ αθμνά ηδ βθχζζα, δ ακηίεεζδ αοηή ακαθενυηακ εζδζηά ζημ πνυαθδια 

βζα ημ ακ οπάνπεζ ή υπζ ιζα ζπέζδ ακαβηαζηζηή πμο κα ζοκδέεζ ηδ ζδιαζία ηςκ 

θέλεςκ ιε ηδ ιμνθή ημοξ. Ακ, δδθαδή, δ ζπέζδ ζδιαζίαξ ηαζ ιμνθήξ ααζίγεηαζ ζε 

ηάπμζα θοζζηή ζοββέκεζα, μπυηε έπεζ αζηζμηναηζηυ παναηηήνα ηαζ, επμιέκςξ, είκαζ 

οπμπνεςηζηή ηαζ αιεηαηίκδηδ (θχζεη), ή ακ είκαζ ημ απμηέθεζια ιζαξ ζφιααζδξ, ιζαξ 

ζοιθςκίαξ, μπυηε δ ζπέζδ αοηή είκαζ πνμαζνεηζηή ηαζ ιεηααθδηέα (ζέζεη). Σμ 

πνυαθδια αοηυ πμο ζηδκ  μοζία ημο πνμζπαεεί κα δζαπζζηχζεζ ηαηά πυζμκ μζ 

μκμιαζίεξ δυεδηακ ζηα πνάβιαηα αάζεζ ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ ηαζ ημ μπμίμ απμηεθεί 

ηαζ ημ ααζζηυ εέια ηδξ ζογήηδζδξ ζημκ Κναηφθμ ημο Πθάηςκα, μδδβεί ηεθζηά ζηδκ 
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ελέηαζδ ηςκ ζπέζεςκ μκμιάηςκ ηαζ πναβιάηςκ, δδθαδή ηαηά πυζμκ μζ ζπέζεζξ αοηέξ 

είκαζ αζηζαηήξ ιμνθήξ, ακ δδθαδή μζ μκμιαζίεξ ηςκ πναβιάηςκ είκαζ εζςηενζηέξ ηαζ 

άνα οπμπνεςηζηέξ βζα ημοξ μιζθδηέξ ή ακ είκαζ πνμσυκηα ζφιααζδξ, πμο ζδιαίκεζ 

ελςηενζηέξ ηαζ άνα πνμαζνεηζηέξ βζ‟ αοημφξ. 

Ζ ανπζηή ακηίεεζδ πμο παναηηδνίζηδηε ςξ „θχζεη‟ ηαζ „ζέζεη‟  ελεθίπηδηε 

βφνς ζημκ 2
μ
 π.Υ. αζχκα ηαζ πήνε ιζα κέα ιμνθή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ πνυαθδια ηδξ 

ηακμκζηυηδηαξ ή ιδ ηδξ βθχζζαξ. Ζ κέα αοηή ιμνθή είκαζ βκςζηή ςξ ακηίεεζδ 

ιεηαλφ „αλαινγίαο‟ ηαζ „αλσκαιίαο‟. Οζ οπμζηδνζηηέξ ηδξ ακαθμβίαξ πίζηεοακ υηζ ηδ 

δμιή ηδξ βθχζζαξ ηδ δζαηνίκεζ δ μιμζμιμνθία, δ ηακμκζηυηδηα ηαζ δ 

ζοζηδιαηζηυηδηα ηςκ ζημζπείςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζ‟ αοηήκ. Με θίβα θυβζα, αοηυ 

πμο ηονζανπεί ζηδ βθχζζα είκαζ μ ηακυκαξ ηαζ υπζ μζ ελαζνέζεζξ, πνάβια πμο ιαξ 

δίκεζ εκ ηέθεζ ηδ δοκαηυηδηα κα εκημπίζμοιε ηζξ ηακμκζηυηδηεξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ άνα 

κα ζοκηάλμοιε ιζα βναιιαηζηή πμο κα πενζβνάθεζ ιε πθδνυηδηα ημ ζφζηδιά ηδξ. 

Ζ θζθμζμθζηή αοηή εκαζπυθδζδ ιε ηδ βθχζζα, πανά ημ βεβμκυξ υηζ 

πνμπχνδζε ζε αάεμξ, δεκ έθααε, εκημφημζξ, πναηηζηή ιμνθή πανά ιυκμ ζηδκ 

αθελακδνζκή πενίμδμ, υηακ μζ ημζκςκζηέξ, πμθζηζηέξ, πμθζηζζιζηέξ ηαζ βθςζζζηέξ 

ζοκεήηεξ ημο Δθθδκζζιμφ ιεηααθήεδηακ ηαπφηαηα ηαζ δναιαηζηά. Ακαθενυιεκμζ 

ζδζαίηενα ζημκ ημιέα ηδξ βθχζζαξ, πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε υηζ δ μιζθμφιεκδ 

βθχζζα ηδξ επμπήξ, βκςζηή ςξ αιεμαλδξηλή θνηλή, έπεζ δζαθμνμπμζδεεί ζδιακηζηά 

απυ ηδκ ακηίζημζπδ ηςκ ηθαζζηχκ πνυκςκ ηαζ μζ θζθμθμβζηέξ ακάβηεξ ηδξ επμπήξ, μζ 

ακάβηεξ, δδθαδή, ηδξ ιεθέηδξ ηςκ ηεζιέκςκ ηςκ ηθαζζηχκ ζοββναθέςκ, ζοκέααθακ, 

πένα απυ ημοξ βεκζηυηενμοξ εεςνδηζημφξ πνμαθδιαηζζιμφξ, ζημ κα επζπεζνδεεί, βζα 

πνχηδ θμνά, δ πενζβναθή ηδξ βναιιαηζηήξ δμιήξ ηδξ αηηζηήξ ηονίςξ δζαθέηημο, δ 

μπμία οπήνλε ηαζ ημ ηονζυηενμ ιέζμ έηθναζδξ ημο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δ πενζβναθή ηδξ βναιιαηζηήξ δμιήξ ηδξ αηηζηήξ δζαθέηημο 

ειθακζγυηακ ηχνα ςξ επζηαηηζηή ακάβηδ, αθμφ μζ ζπμοδαζηέξ ηαζ βεκζηά υζμζ 

ήεεθακ κα ιεθεηήζμοκ ηα ηθαζζηά ηείιεκα δεκ είπακ, θυβς ηδξ βθςζζζηήξ ιεηααμθήξ 

πμο είπε ζοκηεθεζηεί, ηδ δοκαηυηδηα απμηεθεζιαηζηήξ επαθήξ ιε ηα ηείιεκα αοηά. Ζ 

ακάβηδ αοηή μδδβεί ζε ιζα πενζζζυηενμ πναηηζηή ηαζ ζοζηδιαηζηή ακηζιεηχπζζδ ημο 

πνμαθήιαημξ ηδξ βθχζζαξ, δ μπμία δεκ πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζε εεςνδηζηυ επίπεδμ, 

υπςξ βζκυηακ ιέπνζ ηυηε, αθθά επεηηείκεηαζ ηαζ ζε πναηηζηυ επίπεδμ. Σμ απμηέθεζια 

ηςκ ελεθίλεςκ αοηχκ ήηακ κα δδιζμονβδεεί έκαξ κέμξ αοηυκμιμξ βθςζζζηυξ ηθάδμξ, 

μ μπμίμξ, ζηδκ ανπή ημοθάπζζημκ, απμζημπεί ζημ κα ηαθφρεζ ηζξ δζδαηηζηέξ ακάβηεξ 

ηδξ επμπήξ ηαζ μ μπμίμξ παναηηδνίγεηαζ ςξ γξακκαηηθή.  
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Σμ πνχημ βκςζηυ ένβμ πμο ηςδζημπμζεί ηδ κέα ακηίθδρδ είκαζ δ „Γξακκαηηθή 

Σέρλε‟ ημο Γζμκοζίμο ημο Θναηυξ, αθελακδνζκμφ θζθμθυβμο, ημο μπμίμο δ αηιή 

ημπμεεηείηαζ βφνς ζημ 100 π.Υ.  Ζ βναιιαηζηή αοηή, πμο είκαζ δ πνχηδ ζημ είδμξ 

ηδξ, πενζθαιαάκεζ ζηδκ ανπή ηδξ ααζζηά ζημζπεία θςκδηζηήξ ηαζ ιμνθμθμβίαξ ηδξ 

ανπαίαξ Δθθδκζηήξ (απυ ηδκ βθχζζα ηςκ μιδνζηχκ επχκ ιέπνζ ηδκ αηηζηή ηςκ 

ηθαζζηχκ πνυκςκ). ημ ηαεανά βναιιαηζηυ ιένμξ, μ Γζμκφζζμξ πνδζζιμπμζεί δομ  

ιμκάδεξ, βζα  κα πενζβνάρεζ ηδ εειεθζαηή δμιή ηδξ βθχζζαξ. Οζ ιμκάδεξ αοηέξ είκαζ 

δ ιέμε ηαζ μ ιφγνο. Ζ ιέμε απμηεθεί ηδ ιζηνυηενδ ιμκάδα βναιιαηζηήξ πενζβναθήξ 

ηδξ βθχζζαξ ηαζ μνίγεηαζ απυ ημκ ζοκηάηηδ ςξ ην ειάρηζην ηκήκα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. 

Ο ιφγνο απυ ηδκ άθθδ ιενζά είκαζ δ πζμ ιεβάθδ ιμκάδα ηδξ βναιιαηζηήξ πενζβναθήξ  

ηαζ μνίγεηαζ ςξ ηκήκα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πνπ δηαζέηεη απηνηειέο λφεκα. 

διακηζηή  πνςημηοπία ηδξ βναιιαηζηήξ αοηήξ απμηεθεί δ ηαηδβμνζμπμίδζδ 

ημο ιφγνπ ζε κέξε, δειαδή ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο, πμο είκαζ ζε ιαξ βκςζηέξ ςξ κέξε 

ηνπ ιφγνπ  (υκμια, νήια, άνενμ ηθπ.) πμο απμηεθεί ιαγί ιε ηζξ οπμηαηδβμνζμπμζήζεζξ 

ηςκ ιενχκ (π.π. βέκμξ, πηχζδ, ανζειυξ βζα ηα μκυιαηα, πνυκμξ, έβηθζζδ, πνυζςπμ 

βζα ηα νήιαηα  ηθπ.) ιζα πνχηδ ζοζηδιαηζηή πανμοζίαζδ ηδξ δμιήξ ηδξ βθχζζαξ. 

διεζχκμοιε υηζ ζφιθςκα ιε ηδ βναιιαηζηή αοηή, μ θυβμξ απανηίγεηαζ απυ μπηχ 

ιένδ πμο είκαζ ηα ελήξ: φλνκα, ξήκα, κεηνρή, άξζξν, αλησλπκία, πξφζεζε, επίξξεκα 

ηαζ ζχλδεζκνο. Αοηά ηα μπηχ κέξε ηνπ ιφγνπ απμηεθμφκ ηζξ παναδεζβιαηζηέξ ηάλεζξ 

ηδξ βθχζζαξ, ζηζξ μπμίεξ εκηάζζμκηαζ υθεξ μζ θέλεζξ, μζ ιεκ ηθζηέξ απυ ηδκ άπμρδ 

ηδξ ιμνθμθμβίαξ, μζ δε άηθζηεξ απυ ημκ ηνυπμ πμο ζοκηάζζμκηαζ ζηδ ζοκηαβιαηζηή 

δζάζηαζδ ηδξ βθχζζαξ. Πίζς απυ ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ, 

υπςξ αοηή επζπεζνήεδηε απυ ημκ Γζμκφζζμ, οπάνπεζ δ πεπμίεδζδ υηζ υηζ ηδ δμιή ηδξ 

βθχζζαξ ηδ δζαηνίκεζ δ μιμζμιμνθία πμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ ακαθμβία. Αοηυ ζδιαίκεζ 

πςξ ηάεε θέλδ ηδξ βθχζζαξ εκηάζζεηαζ, ζφιθςκα ιε ηδ βναιιαηζηή ηδξ οπυζηαζδ, 

ζε ηάπμζμ ηοπζηυ / ιμνθμθμβζηυ πανάδεζβια ηαζ ηθίκεηαζ ακαθμβζηά πνμξ ηζξ 

οπυθμζπεξ θέλεζξ ημο ίδζμο παναδείβιαημξ. Αοηυ, αέααζα, ζδιαίκεζ υηζ δ ακαθμβία 

ζηδνίγεηαζ ηαηά αάζδ ζηδ ιμνθμθμβία, αθμφ ηα δζάθμνα ηθζηζηά παναδείβιαηα 

(ηθίζεζξ, ζογοβίεξ η.θπ.) απμηεθμφκ ηα επακαθδπηζηά ιμκηέθα, αάζεζ ηςκ μπμίςκ 

θεζημονβεί δ βναιιαηζηή. Με αάζδ ηζξ δζαπζζηχζεζξ αοηέξ, μζ μπαδμί ηδξ αλαινγίαο 

ηαηέθδβακ ζηδ δζαπίζηςζδ υηζ μ ακαθμβζηυξ ζπδιαηζζιυξ ηςκ θέλεςκ ηδξ βθχζζαξ 

ηαζ δ ηακμκζηυηδηα πμο ηδ δζαηνίκεζ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πενζβναθεί δ δμιή 

ηδξ, δδθαδή κα ζοκηαπεεί δ βναιιαηζηή ηδξ. Καζ πνάβιαηζ, δ βναιιαηζηή ημο 

Γζμκοζίμο ημο Θναηυξ, δ πνχηδ βκςζηή βναιιαηζηή ηδξ Δθθδκζηήξ, έπεζ ςξ 
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εεςνδηζηυ οπυααενμ ηδκ πίζηδ ηςκ ακαθμβζζηχκ πςξ δ ιμνθμθμβία ηδξ βθχζζαξ 

μθείθεηαζ ζηδ δνάζδ ηδξ ακαθμβίαξ, ηδξ μπμίαξ απμηεθεί πνμσυκ. 

Απυ ημ άθθμ ιένμξ, μζ οπμζηδνζηηέξ ηδξ αλσκαιίαο δεκ ανκμφκηακ εκηεθχξ 

ηδκ φπανλδ ηακμκζηυηδηαξ ζημκ ζπδιαηζζιυ ιμνθμθμβζηχκ παναδεζβιάηςκ, αθθά 

επέιεκακ ηονίςξ ζημκ ιεβάθμ ανζειυ ηςκ ακςιαθζχκ, δδθαδή ηςκ ηφπςκ εηείκςκ 

πμο δε ζπδιαηίγμκηακ ζφιθςκα ιε ημκ ηακυκα ηαζ ηςκ μπμίςκ ηδ ζοιπενζθμνά 

αδοκαημφζε ή δοζημθεουηακ κα ενιδκεφζεζ δ ακαθμβία. Με αάζδ ηα δεδμιέκα αοηά, 

μνζζιέκμζ απυ ημοξ επζθακείξ μπαδμφξ ηδξ ακςιαθίαξ οπμζηήνζγακ υηζ δ δοκαηυηδηα 

εηιάεδζδξ ηδξ βθχζζαξ μθείθεηαζ υπζ ηυζμ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ ακαθμβίαξ υζμ 

ζηδκ ειπεζνία ηαζ ηδ βθςζζζηή πνήζδ. Ακαθένμοιε βζα πανάδεζβια ηδκ άπμρδ ημο 

έλημο ημο Διπεζνζημφ, εκυξ ζοββναθέα-θζθμζυθμο πμο έγδζε βφνς ζηα ηέθδ ημο 2
μο

 

ι.Υ. αζ. ηαζ μπμίμξ οπμζηδνίγεζ υηζ: «Σα Διιεληθά πξέπεη λα είλαη ζσζηά ή εθ θχζεσο 

ή θαηά ζχκβαζε.   Δθ θχζεσο φκσο δελ κπνξεί λα είλαη, γηαηί ζηελ πεξίπησζε απηή δελ 

ζα ππήξραλ δηαθνξεηηθέο γλψκεο γηα ην αλ κηα ιέμε ή κηα δηαηχπσζε είλαη ζσζηή ή φρη. 

Αλ είλαη ζσζηά θαηά ζχκβαζε, δειαδή ζχκθσλα κε ηη λνκίδνπλ θάζε θνξά νη άλζξσπνη 

ηφηε, ηα ζσζηά Διιεληθά ηα κηιάεη εθείλνο πνπ έρεη αζθεζεί κε ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε 

θαη φρη απηφο πνπ γλσξίδεη ηελ αλαινγία (πμο λένεζ δδθαδή ηαθά ηδ βναιιαηζηή)» 

(Πνμξ Γναιιαηζημφξ, 189-190). 

Οζ εεςνδηζηέξ δζαθςκίεξ, ιεηαλφ ηςκ μπαδχκ ηδξ αλαινγίαο ηαζ ηδξ 

αλσκαιίαο, πμο εκηάζζμκηακ, υπςξ πνμακαθένεδηε, ζημ πθαίζζμ εκυξ εονφηενμο 

θζθμζμθζημφ ζημπαζιμφ, είπακ ιεβάθδ πνμκζηή δζάνηεζα ηαζ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ δεκ 

ζοκζζημφζακ ιέεμδμ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ, είπακ, εκημφημζξ, ημ εεηζηυ απμηέθεζια: 

υηζ ηνάηδζακ βζα πμθθμφξ αζχκεξ γςκηακυ ημ εκδζαθένμκ βζα ηδ βθχζζα ηαζ 

ζοκέααθακ ιε ημκ ηνυπμ αοηυκ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ πενζβναθήξ ηδξ ηαζ ζηδκ 

πθδνέζηενδ ηςδζημπμίδζή ηδξ (Μήηζδξ 1995: 46-8 & 2015: 48-50, Mounin 1974: 

88-97, Μπαιπζκζχηδξ 1998
α
: 25-7, Robins 1989: 61-3).    

 Σμ ζοβηεηνζιέκμ είδμξ βναιιαηζηήξ πμο εζζδβήεδηε μ Γζμκφζζμξ ηαζ ημ μπμίμ 

ζηδνίγεηαζ ααζζηά ζηζξ ηαηδβμνίεξ ηδξ θέλδξ ηαζ ημο ηθζηζημφ παναδείβιαημξ εα 

απμηεθέζεζ ζημ ιέθθμκ ημ πνυηοπμ ηδξ βναιιαηζηήξ πενζβναθήξ ηαζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα μθυηθδνςκ αζχκςκ μζ βναιιαηζηέξ εα βνάθμκηαζ ζφιθςκα ιε ημ οπυδεζβια 

ηδξ Γναιιαηζηήξ ημο Σέπκδξ (Μήηζδξ 1995: 47-51, 1996: 51-3 & 2015: 52-9, 

Μπαιπζκζχηδξ 1998
α
: 28-9, Robins 1989: 61-3).     

 Δζδζηυηενα, δ ιαηναίςκδ βναιιαηζηή πανάδμζδ πμο είπε ςξ αθεηδνία ηδ 

βναιιαηζηή ηςκ εθθδκζζηζηχκ πνυκςκ, πέναζε ιέζς ηςκ Ρςιαίςκ ζηδ Γφζδ ηαζ 
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επδνέαζε ηδ βναιιαηζηή πανάδμζδ υθςκ ηςκ εονςπασηχκ θαχκ ηυζμ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο ιεζαίςκα υζμ επίζδξ ηαζ ζημοξ κευηενμοξ πνυκμοξ.  Σα πνχηα ζδιάδζα 

ηδξ παναηιήξ ηδξ  άνπζζακ κα είκαζ μναηά απυ ημκ 19
μ
 αζχκα ηαζ ιεηά, φζηενα, 

δδθαδή, απυ ηδ βέκεζδ ηδξ βθςζζζηήξ επζζηήιδξ, δ μπμία ειθακίγεηαζ ζημκ αζχκα 

αοηυκ ιε ηδ ιμνθή ηδξ ζζημνζημ-ζοβηνζηζηήξ βθςζζμθμβίαξ. ιςξ, ιζα πανάδμζδ 

αζχκςκ, πμο ηαοηίζηδηε ζζημνζηά ιε ηδ βναιιαηζηή πενζβναθή ηςκ βθςζζχκ ηαζ 

ζοκέααθε ζηδ δδιζμονβία εκυξ ζοβηεηνζιέκμο βθςζζζημφ πνμαθδιαηζζιμφ ζημκ 

δοηζηυ ηυζιμ, δεκ εα ιπμνμφζε κα εβηαηαθεζθεεί εφημθα ηαζ κα θείρεζ απυ ημ 

ζζημνζηυ πνμζηήκζμ. Πνάβιαηζ, φζηενα απυ ηδκ ειθάκζζδ ημο ηθάδμο ηδξ 

βθςζζμθμβίαξ ηαζ ηδ δδιζμονβία επζζηδιμκζηχκ ηνυπςκ πενζβναθήξ ηςκ βθςζζχκ, δ 

βναιιαηζηή πανάδμζδ πμο δδιζμονβήεδηε ζηδκ ανπαία Δθθάδα δεκ δζαηυπδηε, αθθά 

ζοκέπζζε κα είκαζ πανμφζα ηαζ κα θεζημονβεί ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, υπμο ηαζ 

ηαηέθδλε ηεθζηά ζηδ δδιζμονβία ημο ιμκηέθμο βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ πμο είκαζ 

βκςζηυ ιε ημφξ υνμοξ παξαδνζηαθή κέζνδνο, παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ή 

παξαδνζηαθή γξακκαηηθή ηαζ πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ εηπαίδεοζή ιέπνζ ηα ηέθδ 

ζπεδυκ ημο 20
μφ

 αζχκα, μπυηε πθέμκ άνπζζε κα αιθζζαδηείηαζ ηαζ ζηαδζαηά κα 

εβηαηαθείπεηαζ. 

Ζ παναδμζζαηή ιέεμδμξ, ακ ηαζ δεκ δζαεέηεζ ζαθή εεςνδηζηή εειεθίςζδ, 

παναηηδνίγεηαζ απυ μνζζιέκεξ ανπέξ, μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζήεδηακ ανπζηά ςξ ηεπκζηέξ 

δζδαζηαθίαξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα παβζχεδηακ ηαζ πήνακ ιζα πζμ ζηαεενή ιμνθή. Οζ 

ηονζυηενεξ απυ ηζξ ανπέξ αοηέξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ (Μήηζδξ 1996: 131-36 & 2015: 

66-8, Παναδζά & Μήηζδξ 2011: 36): 

 Βάζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ βναιιαηζηήξ πενζβναθήξ ηδξ βθχζζαξ 

απμηεθεί απμηθεζζηζηά μ βναπηυξ θυβμξ ηαζ εζδζηυηενα ηα ηείιεκα ηάπμζςκ 

ηαηαλζςιέκςκ ζοββναθέςκ ημο πανεθευκημξ. 

 Ζ έιθαζδ, ζε ζπέζδ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ηθάδμοξ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ 

(υπςξ είκαζ π.π. δ ακάβκςζδ, δ έηεεζδ, δ μνεμβναθία, δ ζφκηαλδ η.θπ.), 

δίκεηαζ ζημκ ηθάδμ ηδξ βναιιαηζηήξ. ηδκ μοζία, δ βκχζδ ηδξ βναιιαηζηήξ 

ηαοηίγεηαζ ιε ηδ βκχζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ βθχζζαξ. 

 Κφνζα ανπή ηδξ βναιιαηζηήξ ακάθοζδξ ηαζ πενζβναθήξ είκαζ ημ ιμκηέθμ θέλδ 

ηαζ πανάδεζβια (Robins 1989). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ηδκ 

παναδμζζαηή ακηίθδρδ, ααζζηή ιμκάδα ακάθοζδξ, πενζβναθήξ αθθά ηαζ 
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δζδαζηαθίαξ ηδξ βθχζζαξ είκαζ δ θέλδ, υπςξ θεζημονβεί ακαθμβζηά ζημ 

πθαίζζμ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ ηονίςξ ζπέζεςκ ηδξ βθχζζαξ. 

 Ζ εθανιμβή ηδξ πνμδβμφιεκδξ ανπήξ ζδιαίκεζ πζμ ζοβηεηνζιέκα υηζ δ θέλδ 

ακηζιεηςπζγυηακ ηονίςξ απυ ηδκ πθεονά ηδξ ιμνθήξ ηαζ υπζ ημο 

πενζεπμιέκμο, δδθαδή ςξ ιέθμξ ιζαξ βναιιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ ηαζ ςξ ιμκάδα 

βναιιαηζηήξ ιυκμκ ακάθοζδξ ηδξ βθχζζαξ. Με θίβα θυβζα, ημ δζδαηηζηυ 

εκδζαθένμκ ζηνεθυηακ ηονίςξ πνμξ ηδ ιμνθμθμβζηή ακάθοζδ ηςκ θέλεςκ 

(ηθίζεζξ, ηακυκεξ, ελαζνέζεζξ ηθπ.) ηαζ δεοηενεουκηςξ εζηίαγε ζηδκ 

εηοιμθμβζηή πνμέθεοζή ημοξ, εκχ αβκμμφζε πθήνςξ ηδκ πθεονά ηδξ 

ζδιαζίαξ ηαζ ηζξ ζδιαζζμθμβζηέξ ζπέζεζξ ή θεζημονβίεξ ηςκ βθςζζζηχκ 

ζημζπείςκ. Αοηυ ζδιαίκεζ ηεθζηά υηζ ημ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ εζηίαγε ζηδκ 

ηοπζηυηδηα, δδθαδή ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βθχζζαξ ηαζ υπζ ζηδ ααεφηενδ μοζία 

ηδξ.          

Πανά ημ βεβμκυξ, υιςξ, υηζ δ ζφβπνμκδ βθςζζμθμβζηή ζηέρδ άκμζλε κέμοξ 

δνυιμοξ ζημ γήηδια ηδξ βναιιαηζηήξ ηαζ ηαηέδεζλε ιε ζαθήκεζα ηδκ πμθφπθμηδ 

δμιή ημο ζοζηήιαημξ ηδξ βθχζζαξ, βζα πμθθμφξ ακενχπμοξ, αηυιδ ηαζ βζα 

μνζζιέκμοξ εηπαζδεοηζημφξ, δ έκκμζα ηδξ βναιιαηζηήξ ηαοηίγεηαζ ιε ημ παναδμζζαηυ 

ιμκηέθμ, επεζδή δ οζμεέηδζή ημο απυ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηαζ δ ιαηνά ημο 

πνήζδ δδιζμφνβδζακ ηδκ εκηφπςζδ υηζ απμηεθεί ηαζ ημ ιμκαδζηυ ή, ημοθάπζζημκ, ημ 

ηαθφηενμ είδμξ βναιιαηζηήξ. Γζα ημοξ εζαζχηεξ, ιάθζζηα, αοημφξ ηδξ παναδμζζαηήξ 

ακηίθδρδξ, δ ιεθέηδ ηδξ βναιιαηζηήξ ζε επίπεδμ βθςζζζηήξ πνήζδξ ή δ ζφκδεζή ηδξ 

ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ ζδιαζίεξ απμηεθεί ηδκ αζηία υθςκ ηςκ βθςζζζηχκ 

πνμαθδιάηςκ πμο μζ ίδζμζ απμδίδμοκ ζηδ κεμθαία. 

 

 

1.3 Η έλλνηα ηεο γξακκαηηθήο κεηά ηελ εκθάληζε ηεο γιωζζνινγίαο 

 

πςξ ήδδ ακαθέναιε ζημ ηεθ. 1.1, πίζς απυ ηα άπεζνα ιδκφιαηα πμο πανάβμοκ 

ηαεδιενζκά μζ μιζθδηέξ / πνήζηεξ ηδξ ηάεε βθχζζαξ, οπάνπεζ έκα ζοβηνμηδιέκμ 

ζφκμθμ ηακυκςκ  ηαζ ανπχκ, έκα ζφζηδια πμο ημοξ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ 

παναβςβήξ αοηήξ ηαζ ημ μπμίμ ηαθείηαζ βναιιαηζηή. Ζ ηονζυηενδ ζοκεζζθμνά ηδξ 

βναιιαηζηήξ είκαζ δ ζοιαμθή ηδξ ζηδ εαοιαζηή εηείκδ ζδζυηδηα ηςκ μιζθδηχκ πμο 

είκαζ βκςζηή ςξ δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηαζ δ μπμία ζοκίζηαηαζ ζηδκ παναβςβή απυ 
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ιένμοξ ημοξ πνςηυηοπςκ ηαζ ηαοηυπνμκα μνεχκ πνμηάζεςκ, δδθαδή ηιδιάηςκ 

θυβμο, ηα μπμία δεκ είπακ αημφζεζ πμηέ ιέπνζ ηυηε ηαζ ηα μπμία θέβμκηαζ απυ αοημφξ 

βζα πνχηδ θμνά ηαζ πνμθακχξ είκαζ δζανενςιέκα ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηαζ ηζξ 

ανπέξ πμο ημ βναιιαηζηυ ζφζηδια πνμαθέπεζ. Δπακαθαιαάκμοιε υηζ δ ζδζυηδηα αοηή 

πνμηφπηεζ ςξ απμηέθεζια ηδξ υθδξ δμιήξ ημο βναιιαηζημφ ιδπακζζιμφ. Έηζζ, εκχ 

ημ ζφζηδια αοηυ είκαζ πεπεναζιέκμ, δδθαδή απμηεθείηαζ απυ έκα ζφκμθμ ζημζπείςκ 

ηαζ ακηίζημζπςκ ζοκδοαζηζηχκ ηακυκςκ πμο ιπμνμφκ εφημθα κα απμηοπςεμφκ ζηδκ 

ακενχπζκδ ικήιδ, μ ανζειυξ ηςκ πνμηάζεςκ πμο ιπμνμφκ κα παναπεμφκ, άνα ηαζ 

ηςκ ακηίζημζπςκ ζδιαζζχκ πμο ιπμνμφκ κα δδιζμονβδεμφκ ηαζ κα ιεηααζααζημφκ, 

είκαζ απενζυνζζημξ. Μζα πανυιμζα ακηζιεηχπζζδ ημο βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ ιαξ 

μδδβεί ζημ θμβζηυ ζοιπέναζια υηζ δ ζφθθδρδ ηδξ βναιιαηζηήξ, ςξ εζςηενζημφ 

παναβςβζημφ ιδπακζζιμφ, ιαξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα υπζ ιυκμ κα ηαηαζηεοάγμοιε, 

αθθά ηαζ κα πενζβνάθμοιε ιε αηνίαεζα υθεξ ηζξ δοκαηέξ ηαζ, ηαοηυπνμκα, μνεέξ 

δμιέξ πμο ιπμνμφκ κα παναπεμφκ ζημ πθαίζζμ εκυξ βθςζζζημφ ηχδζηα ηαζ ιυκμκ 

αοηέξ.        

Οζ παναπάκς δζαπζζηχζεζξ απμηεθμφκ ααζζηέξ εέζεζξ ηδξ εεςνδηζηήξ 

βθςζζμθμβίαξ ηαζ ζδζαίηενα ηδξ ζοβπνμκζηήξ, δ μπμία, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

ηεθεοηαίςκ εηαηυ πνυκςκ, ζοκέααθε ζε ιζα κέα ζφθθδρδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηαη‟ 

επέηηαζδ ζε ιζα ακακεςιέκδ ακηζιεηχπζζδ ηδξ βναιιαηζηήξ, δ μπμία μνίγεηαζ πθέμκ 

ςξ έκα μνβακςιέκμ ηαζ πθήνςξ δμιδιέκμ ζφκμθμ ανπχκ ηαζ ηακυκςκ ιε ημοξ 

μπμίμοξ θεζημονβεί, πανάβεηαζ, εηδδθχκεηαζ ηαζ βίκεηαζ ακηζθδπηυ ημ βθςζζζηυ 

θαζκυιεκμ. 

Ζ ζφθθδρδ αέααζα ηδξ βναιιαηζηήξ, ςξ κμδηζηήξ ηαηαζηεοήξ πμο 

δδιζμονβείηαζ ηαζ εδνεφεζ ζημ ικδιμκζηυ πεδίμ ηςκ μιζθδηχκ, δδιζμονβεί ιζα ζεζνά 

πνμαθδιάηςκ ηαζ δοζημθζχκ, πμο παναηηδνίγμοκ βεκζηχξ ηα ροπμθμβζηά θαζκυιεκα, 

ιε ηονζυηενδ αέααζα εηείκδ πμο αθμνά ηδκ αδοκαιία ημο ενεοκδηή κα πνμζεββίζεζ ηδ 

βναιιαηζηή ιε εοεφ ηαζ άιεζμ ηνυπμ. Μζθχκηαξ εζδζηυηενα βζα ηδ γξακκαηηθή ηεο 

γιψζζαο εα θέβαιε υηζ αοηή, ςξ κμδηζηή μκηυηδηα, απμηεθεί πνάβιαηζ έκα 

δοζπνυζζημ ακηζηείιεκμ ένεοκαξ, αθμφ δ βκχζδ πμο ιπμνμφιε κα απμηηήζμοιε βζ‟ 

αοηήκ είκαζ πάκημηε έιιεζδ ηαζ πμηέ άιεζδ (Μήηζδξ 2015: 26-7). Με θίβα θυβζα, ημκ 

βναιιαηζηυ ιδπακζζιυ δεκ ημκ πνμζεββίγμοιε απεοεείαξ αθθά ιέζα απυ ηδ 

βθςζζζηή ζοιπενζθμνά, δδθαδή ιέζα απυ ημκ πνμθμνζηυ ηαζ ημκ βναπηυ θυβμ ηςκ 

μιζθδηχκ ηδξ βθχζζαξ, ζημκ μπμίμ ηαζ εθανιυγμκηαζ ή οπμκμμφκηαζ μζ βναιιαηζημί 

ηακυκεξ. Γδθαδή, μζ ενεοκδηέξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδ βναιιαηζηή, αθμφ 
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ζοβηεκηνχζμοκ ιζα πμζυηδηα βθςζζζηήξ παναβςβήξ, πμο ηδκ εεςνμφκ ζηακή, 

επζπεζνμφκ ζηδ ζοκέπεζα, ζηδνζβιέκμζ ζ‟ αοηήκ, κα ακαηαθφρμοκ ηαζ κα 

ηαηαβνάρμοκ ηζξ βεκζηέξ ανπέξ θεζημονβίαξ ηαζ ημοξ ηακυκεξ πμο αζοκείδδηα έπμοκ 

δδιζμονβήζεζ ιέζα ημοξ μζ μιζθδηέξ / πνήζηεξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ βθχζζαξ. Γζα κα 

αάθμοκ, υιςξ, ζε ηάλδ ημ πμζηίθμ βθςζζζηυ οθζηυ πμο έπμοκ ζηδ δζάεεζή ημοξ, 

πνδζζιμπμζμφκ ιζα δζαδζηαζία πμο είκαζ δζαδεδμιέκδ υπζ ιυκμ ζηζξ ημζκςκζηέξ, αθθά 

ηαζ ζηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ. Ζ δζαδζηαζία αοηή ζοκίζηαηαζ ζηδ δζαηφπςζδ οπμεέζεςκ  

ζπεηζηά ιε ηδκ εζςηενζηή δυιδζδ ηαζ μνβάκςζδ ημο δζαεέζζιμο βθςζζζημφ οθζημφ, 

μζ μπμίεξ ιεηαηνέπμκηαζ ηεθζηά ζε ακηίζημζπεξ βναιιαηζηέξ εεςνίεξ (εηάημξ 1994). 

ηακ, υιςξ, θέιε υηζ μζ ενεοκδηέξ επζπεζνμφκ ηδκ πενζβναθή ηαζ ακάθοζδ ιζαξ 

βθχζζαξ ιέζς επζζηδιμκζηχκ οπμεέζεςκ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζηδκ μοζία 

πνμζπαεμφκ, ιέζα απυ ημ πθήεμξ ηςκ βθςζζζηχκ πνήζεςκ ηαζ ηδκ απεζνία ημο 

βθςζζζημφ οθζημφ, κα ακαπεμφκ ζε βεκζηέξ ανπέξ ηαζ ζε ηακυκεξ θεζημονβίαξ, δδθαδή 

κα ζοθθάαμοκ ηαζ κα πενζβνάρμοκ, υζμκ ημ δοκαηυκ πθδνέζηενα ηαζ επανηέζηενα, 

ηδ βναιιαηζηή ηδξ. Δπμιέκςξ,  μζ γξακκαηηθέο ζεσξίεο, υπςξ ηζξ εκκμεί δ βθςζζζηή 

επζζηήιδ,  δεκ απμηεθμφκ αοεαίνεηεξ ή οπμηεζιεκζημφ ηφπμο ηαηαζηεοέξ, αθθά  

επζζηδιμκζηά ενβαθεία βζα ηδκ υζμ ημ δοκαηυκ ηαθφηενδ πνμζέββζζδ ημο βθςζζζημφ 

ζοζηήιαημξ ηαζ απμηεθμφκ ηα θεβυιεκα πξφηππα ή κνληέια γξακκαηηθήο πεξηγξαθήο, 

ηα μπμία είκαζ δοκαηυκ κα δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ επμπή ζε επμπή ηαζ απυ ζπμθή ζε 

ζπμθή, ακάθμβα ιε ηζξ εεςνδηζηέξ ακηζθήρεζξ πμο έπμοκ δζαιμνθχζεζ βζα ηδ βθχζζα 

ηαζ ηδ ζοζηδιαηζηή ηδξ οπυζηαζδ μζ εηάζημηε εζζδβδηέξ ημοξ (Μήηζδξ 2015: 26-7, 

Μπαιπζκζχηδξ 1998
α
: 151-62). Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ ελέθζλδ ηςκ βναιιαηζηχκ 

εεςνζχκ αημθμοεεί θμβζηά ηδ βεκζηυηενδ πνυμδμ ηδξ βθςζζμθμβίαξ ηαζ υηζ ημ 

πνυηοπμ ηδξ βναιιαηζηήξ πενζβναθήξ πμο ηάεε θμνά πνμαάθθεηαζ ακηαπμηνίκεηαζ 

πνμθακχξ  ζηζξ εεςνδηζηέξ ακηζθήρεζξ ηδξ ζπμθήξ ή ηδξ ηάζδξ δ μπμία εζζδβήεδηε 

ηδκ εθανιμβή ημο.  Γδθαδή, μ έιιεζμξ ηνυπμξ πνμζέββζζδξ ηδξ εζςηενζηήξ 

μνβάκςζδξ ημο βθςζζζημφ θαζκμιέκμο ζοκεπάβεηαζ ηαζ  ηδκ φπανλδ πμθθχκ ηαζ 

πμζηίθςκ „γξακκαηηθψλ‟, δδθαδή δζαθμνεηζηχκ ηνυπςκ ζφθθδρδξ, άνα ακάθοζδξ ηαζ 

πενζβναθήξ ηςκ βθςζζχκ (υπςξ είκαζ π.π. δ θεζημονβζηή, δ δμιζηή, δ βεκεηζηή, δ 

ιεηαζπδιαηζζηζηή ηθπ, βναιιαηζηή), αθμφ μ ηάεε ενεοκδηήξ ενβάγεηαζ ζφιθςκα ιε 

ηδ δζηή ημο οπυεεζδ πάκς ζημ ζφζηδια  ηδξ βθχζζαξ. 

οιπεναζιαηζηά, αοηυ πμο εεςνμφιε ζήιενα ςξ βκχζδ ιζαξ βθχζζαξ, 

ζοιπίπηεζ απυ πθεονάξ μιζθδηχκ ιε ηδ δοκαηυηδηά ημοξ βζα δδιζμονβζηή πνήζδ ημο 

βθςζζζημφ ηχδζηα, βεβμκυξ ημ μπμίμ πνμτπμεέηεζ ιε ηδ ζεζνά ημο ηδκ εζςηενίηεοζδ 
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ή, πζμ απθά, ηδκ μζημδυιδζδ ημο βναιιαηζημφ ιδπακζζιμφ ηδξ βθχζζαξ. Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ ημ ηάεε άημιμ πμο ιζθά ιζα βθχζζα έπεζ ζοβηνμηήζεζ ιέζα ημο –ζε 

ιεβαθφηενμ ή ιζηνυηενμ ααειυ- ηδ βναιιαηζηή ηδξ, υηζ έπεζ ακαπεεί, δδθαδή, ζημ 

ζφζηδιά ηδξ ιε ιζα ιδ ζοκεζδδηή ή δζαζζεδηζημφ ηφπμο δζαδζηαζία, ημοθάπζζημκ ζε 

έκα πνχημ ζηάδζμ.         

 Σέθμξ, ζε ζπέζδ ιε ηδ βκχζδ ηδξ βθχζζαξ  ηαζ ζδζαίηενα ηδξ βναιιαηζηήξ 

πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε ηαζ δομ αηυιδ ζδιακηζηέξ ζδζυηδηεξ πμο παναηηδνίγμοκ 

ημοξ μιζθδηέξ: 

 (i) ηζ δ βθχζζα απμηεθεί ιμκαδζηή ιμνθή ακενχπζκδξ ζοιπενζθμνάξ πμο 

θεζημονβεί ιε δεδμιέκμοξ ηακυκεξ, δδθαδή ημοξ ηακυκεξ ηδξ βναιιαηζηήξ,  ημοξ 

μπμίμοξ ηα άημια / μιζθδηέξ απμδέπμκηαζ ιε θοζζηυ ηνυπμ ηαζ ημοξ ηδνμφκ υζμ πζμ 

πζζηά ιπμνμφκ. 

 (ii) Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ βθχζζα δζαεέηεζ, ιέζς ηδξ βναιιαηζηήξ,  

ζοβηεηνζιέκμοξ ηακυκεξ ηαζ ανπέξ, πανέπεζ ςζηυζμ ζημοξ μιζθδηέξ ηαζ έκακ ααειυ 

εθεοεενίαξ, αθμφ ιπμνμφκ ηάεε θμνά κα επζθέλμοκ ιζα δμιή ή έκακ ηφπμ ακάιεζα ζε 

πμθθμφξ, δδθαδή κα εηιεηαθθεοημφκ έκα ιεβάθμ θάζια επζθμβχκ πμο εηείκδ ημοξ 

πανέπεζ ζε ηάεε πενίπηςζδ (Μήηζδξ 2011: 127-8, Μπαιπζκζχηδξ 1994: 75-127). 

 

 

1.4 Η ζύλδεζε ηε γιωζζνινγίαο κε ηε δηδαθηηθή ηεο γιώζζαο θαη ε 

δεκηνπξγία ηεο εθαξκνζκέλεο γιωζζνινγίαο 

 

Ζ βθςζζμθμβία, ςξ επζζηδιμκζηυξ ηθάδμξ πμο ιεθεηά ηδ ζοβπνμκία ηδξ βθχζζαξ, 

ειθακίζηδηε ζηα 1916 ιε ηδ δδιμζίεοζδ ημο ένβμο ημο Ferdinand de Saussure: 

Cours de linguistique générale, κε ημ μπμίμ απέηηδζε έκακ ηαεανά εεςνδηζηυ 

παναηηήνα. Με θίβα θυβζα, δ ζοβπνμκζηή (ή κευηενδ) βθςζζμθμβία ειθακίζηδηε ςξ 

εεςνδηζηή επζζηήιδ ηδξ μπμίαξ ααζζηυ ακηζηείιεκμ ένεοκαξ ήηακ δ ιεθέηδ ηςκ 

ηφνζςκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ηςκ ααζζηχκ θεζημονβζχκ  ημο βθςζζζημφ ηχδζηα ιε 

ζηυπμ ηδκ μοζζαζηζηή ηαηακυδζή ημο ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυκ, μ ηθάδμξ αοηυξ 

απμηαθέζηδηε ζηδ ζοκέπεζα ζεσξεηηθή γισζζνινγία.  Ζ ηαπφηαηδ υιςξ πνυμδμξ πμο 

ζδιείςζε δ βθςζζμθμβία ιεηά ηδκ ειθάκζζή ηδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ βεβμκυξ υηζ δ 

βθχζζα ζοκδέεηαζ ιε υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ έδεζλε υηζ, εηηυξ απυ 

ηδ εεςνδηζηή ακηζιεηχπζζδ ημο θαζκμιέκμο, δ κέα επζζηήιδ εα ιπμνμφζε κα 

επζθφζεζ ηαζ πναηηζηά γδηήιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ άκενςπμζ ζηδκ 
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ηαεδιενζκυηδηά ημοξ ηαζ ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ βθχζζα (Cook 2003: 3-5, 

Corder 1973, Crystal 2010: 244-49, Grabe 2002: 3-5, Duff 2002: 13-7, Μήηζδξ 1996: 

57-62, 1998 & 2015: 446-50, Σμηαηθίδμο 1986: 80-102 & 2006, Widdowson 1978, 2-

15). 

Σμ ααζζηυηενμ απυ ηα γδηήιαηα αοηά ηαζ ιάθζζηα αοηυ πμο έδςζε ηδκ πνχηδ 

αθμνιή βζα εθανιμβέξ ηδξ βθςζζζηήξ εεςνίαξ ζηδκ πνάλδ ήηακ δ δζδαζηαθία ηδξ 

βθχζζαξ ηαζ ιάθζζηα δ δζδαζηαθία ηδξ Αββθζηήξ ςξ δεφηενδξ ή λέκδξ ζηζξ ΖΠΑ. Οζ 

ελεθίλεζξ έδεζλακ υηζ δ βθςζζμθμβία, πένα απυ ιζα ηαεανχξ εεςνδηζηή ελέηαζδ ηςκ 

πναβιάηςκ, εα ιπμνμφζε κα ζοιαάθεζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ δζδαζηαθία ηαζ 

εηιάεδζδ ηςκ λέκςκ βθςζζχκ, εκζζπφμκηαξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ιε κέα βκχζδ ηαζ 

ιε ιζα ακακεςιέκδ ηαζ ηαοηυπνμκα απμηεθεζιαηζηή δζδαηηζηή ιέεμδμ. Έηζζ, 

βεκκήεδηε έκαξ κέμξ βθςζζμθμβζηυξ ηθάδμξ πμο απμηθήεδηε απυ ημοξ εζζδβδηέξ ημο 

εθαξκνζκέλε γισζζνινγία. Ο υνμξ αοηυξ πνδζζιμπμζήεδηε βζα πνχηδ θμνά ζηζξ 

ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 απυ ημοξ ηαεδβδηέξ ημο Πακεπζζηδιίμο ημο Michigan  

ηςκ ΖΠΑ Ch. Fries ηαζ R. Lado, βζα κα παναηηδνίζεζ ημκ επζζηδιμκζηυ ηνυπμ 

δζδαζηαθίαξ ηςκ λέκςκ βθςζζχκ ηαζ πνςηίζηςξ ηδξ Αββθζηήξ. Αιέζςξ, μ υνμξ 

βκχνζζε εονφηενδ απμδμπή απυ ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα, εκχ ζηα 1948 

ηονζάνπδζε δζεεκχξ, φζηενα ιάθζζηα ηαζ απυ ηδκ έηδμζδ ημο πνχημο ζπεηζημφ 

πενζμδζημφ ζηζξ ΖΠΑ ιε ημκ ηίηθμ: Language Learning: A Quarterly Journal of 

Applied Linguistics. Απυ ηδ πνμκμθμβία αοηή ηαζ αημθμφεςξ, δ εθανιμζιέκδ 

βθςζζμθμβία ακηζιεηςπίγεηαζ ανπζηά ςξ μθμηθδνςιέκμξ αηαδδιασηυξ ηθάδμξ, εκχ 

απυ ηδκ επυιεκδ δεηαεηία ημ ακηζηείιεκμ ένεοκαξ ηαζ εθανιμβήξ ηδξ δζεονφκεηαζ 

ζηαδζαηά, βζα κα ζοιπενζθάαεζ ηαζ πμθθμφξ άθθμοξ ημιείξ, υπςξ είκαζ δ δζδαζηαθία 

ηδξ ιδηνζηήξ βθχζζαξ, δ ιεηάθναζδ ηαζ δζενιδκεία, δ δζβθςζζία ηαζ δ 

πμθοβθςζζία, μ βναιιαηζζιυξ, δ αλζμθυβδζδ ηδξ βθχζζαξ, δ ζφκηαλδ 

πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ, δ βθςζζζηή δζιμνθία, δ βθςζζζηή πμθζηζηή, δ ημζκςκζηή 

δζβθςζζία η.ά. 

Ζ εθανιμζιέκδ βθςζζμθμβία, πμο απμηεθεί ήδδ αοηυκμιμ επζζηδιμκζηυ 

ηθάδμ,  ζοκεπίγεζ αηυιδ ηαζ ζήιενα κα δζεονφκεηαζ ηαζ κα εζζένπεηαζ ζε κέα πεδία 

ένεοκαξ ηαζ εθανιμβχκ, υπςξ είκαζ δ αοηυιαηδ ιεηάθναζδ, μζ βθχζζεξ ηςκ Ζ/Τ, δ 

θελζημβναθία, δ επίδναζδ ημο πενζαάθθμκημξ ζηδκ εηιάεδζδ ηαζ πνήζδ ηδξ 

βθχζζαξ, δ επζημζκςκζαηή πνμζέββζζδ, δ παεμθμβία ηδξ βθχζζαξ η.ά. Με θίβα θυβζα 

πνυηεζηαζ βζα έκακ πμθφ εονφ επζζηδιμκζηυ ημιέα πμο πενζέπεζ πμθθμφξ ηαζ 

πμζηίθμοξ επζιένμοξ ηθάδμοξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιεθέηδ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ 
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πναηηζηχκ πνμαθδιάηςκ πμο εέηεζ δ πνήζδ ηαζ δ δζδαζηαθία ηδξ βθχζζαξ. ιςξ, 

πανά ηδκ εονφηδηα ηαζ ηδκ πμζηζθία ηςκ επζιένμοξ ακηζηεζιέκςκ ένεοκαξ, δ 

δζδαηηζηή ηδξ βθχζζαξ είκαζ ζήιενα έκαξ απυ ημοξ ααζζημφξ ηαζ ίζςξ μ ααζζηυηενμξ 

ηθάδμξ ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ. Δπζζδιαίκμοιε ιάθζζηα υηζ δ πνχζιδ 

ζφκδεζδ ηδξ βθςζζμθμβίαξ ιε ηδ δζδαηηζηή ηδξ βθχζζαξ απμηεθεί βζα πμθθμφξ 

ενεοκδηέξ έκα αίκζβια, δδθαδή έκα δοζελήβδημ ζζημνζηυ ηαζ επζζηδιμκζηυ 

θαζκυιεκμ. 

φιθςκα ιε ημκ ηαεδβδηή Ναπμθέμκηα Μήηζδ (1996: 58, 2008 & 2017), δ 

ζφκδεζδ ηδξ δζδαηηζηήξ ηδξ βθχζζαξ ιε  ηδ βθςζζζηή επζζηήιδ δεκ έβζκε ηοπαία, 

αθθά μθείθεηαζ ζε δομ ααζζημφξ θυβμοξ: 

(i) Οζ εέζεζξ, δ ιέεμδμξ ηαζ μζ ανπέξ ηδξ κευηενδξ βθςζζμθμβίαξ ένπμκηακ ζε 

εοεεία ακηίεεζδ ιε ημ πκεφια ηδξ παναδμζζαηήξ βναιιαηζηήξ ηαζ, επμιέκςξ, δ 

οζμεέηδζδ ηςκ πμνζζιάηςκ ηδξ βθςζζμθμβίαξ, εα δδιζμονβμφζε ημ νήβια πμο ήηακ 

ακαβηαίμ βζα ηδκ αοημκυιδζδ ηαζ ημκ εηζοβπνμκζζιυ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ, εκχ 

πανάθθδθα εα δδιζμονβμφζε ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ βθςζζζηήξ 

δζδαζηαθίαξ ζε επζζηδιμκζηή δναζηδνζυηδηα. 

(ii) Σμ ακηζηείιεκμ ηδξ βθςζζμθμβίαξ ζοκέπζπηε ηαηά ιέβα ιένμξ ιε ημ 

ακηζηείιεκμ ηδξ δζδαηηζηήξ ηδξ βθχζζαξ, δδθαδή μ απχηενμξ ζηυπμξ ηαζ ηςκ δομ 

δναζηδνζμηήηςκ ήηακ δ ηαηακυδζδ ηαζ δ ηαθφηενδ εηιάεδζδ ηδξ βθχζζαξ. Χζηυζμ, 

πανά ηδ βεκζηή ημοξ μιμζυηδηα, οπάνπμοκ ηαζ μνζζιέκα ααζζηά ζδιεία πμο 

δζαθμνμπμζμφκ απυθοηα ηδ βθςζζμθμβία απυ ηδ δζδαηηζηή ηδξ βθχζζαξ ηαζ αοηά 

είκαζ: Πξψηνλ, ακ ηαζ μ βεκζηυξ ημοξ ζηυπμξ ημοξ ιμζάγεζ κα είκαζ ημζκυξ, δεκ 

ζοιπίπημοκ ςζηυζμ ζηζξ θεπημιένεζέξ ημο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εκχ δ βθςζζμθμβία 

απμζημπεί βεκζηά ζηδκ επζζηδιμκζηή ακάθοζδ ηαζ ιεθέηδ ηδξ βθχζζαξ, δ δζδαηηζηή 

απμαθέπεζ ζημ κα αεθηζχζεζ ηδ βθςζζζηή ζηακυηδηα, δδθαδή κα αεθηζχζεζ ημκ 

ηχδζηα επζημζκςκίαξ ηςκ οπμηεζιέκςκ / ιαεδηχκ. Γεχηεξνλ, δ βθςζζμθμβζηή 

ακάθοζδ ζοκδέεηαζ απμηθεζζηζηά ιε ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ βθςζζμθμβζηή ζπμθή ή 

εεςνία, πνάβια πμο δεκ είκαζ οπμπνεςηζηυ βζα ηδ δζδαηηζηή ιεεμδμθμβία δ μπμία 

ιπμνεί κα ακηθεί ή κα ζοκδοάγεζ δεδμιέκα απυ δζάθμνεξ ζπμθέξ ή πμζηίθεξ 

βθςζζμθμβζηέξ εεςνίεξ, ανηεί αοηέξ κα ζοβηθίκμοκ ηαζ κα οπδνεημφκ ημκ 

παζδαβςβζηυ ζηυπμ. Σξίηνλ, εκχ δ δζδαηηζηή ηδξ βθχζζαξ ζηδνίγεηαζ ηαηά αάζδ ζηα 

δεδμιέκα ηδξ βθςζζμθμβίαξ, εηιεηαθθεφεηαζ εκημφημζξ ηαζ ηα πμνίζιαηα ιζαξ ζεζνάξ 

άθθςκ επζζηδιμκζηχκ ηθάδςκ πμο ζπεηίγμκηαζ άιεζα ή έιιεζα ιε ηδ δζδαηηζηή 

δζαδζηαζία υπςξ είκαζ δ παζδαβςβζηή, δ ροπμθμβία, δ ημζκςκζμθμβία, 
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ροπμβθςζζμθμβία, δ ημζκςκζμβθςζζμθμβία ηαζ άθθμζ. Σέηαξηνλ, υθα ηα 

πνμδβμφιεκα ζδιαίκμοκ υηζ ηα δεδμιέκα ηδξ βθςζζμθμβίαξ δεκ αλζμπμζμφκηαζ ιε 

άιεζμ ηνυπμ ζηδ ζπμθζηή πνάλδ, αθθά οθίζηακηαζ ιζα ζεζνά δζενβαζζχκ πμο ηα 

ιεηαηνέπεζ ααειζαία απυ επζζηδιμκζηή εεςνία ζε δζδαηηζηυ οθζηυ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα: γηα λα εληαρζνχλ ηα πνξίζκαηα ηεο γισζζηθήο επηζηήκεο ζηε δηδαθηέα 

χιε, πξέπεη λα πεξάζνπλ κέζα απφ ην θίιηξν ηεο παηδαγσγηθήο θαηαιιειφηεηαο θαη λα 

ππνζηνχλ ηνπο απαηηνχκελνπο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη ηηο αλακνξθψζεηο πνπ ζα ηα 

θαηαζηήζνπλ ζχκθσλα κε ηνπο γεληθφηεξνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη κε 

ηνπο εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, φπσο απηνί νξίδνληαη κε ζρεηηθέο 

απνθάζεηο θαη λφκνπο ηεο πνιηηείαο πνπ θαζνξίδνπλ ηε γισζζηθή ηεο πνιηηηθή 

(Μήηζδξ  2017: 115). 

Σμ βεκζηυ ζοιπέναζια είκαζ υηζ δ δζδαηηζηή ηδξ βθχζζαξ, οπυ ηδκ επίδναζδ 

ηδξ εεςνδηζηήξ βθςζζμθμβίαξ, έπεζ ακαδεζπεεί ζήιενα ζε ζδζαίηενδ επζζηδιμκζηή 

δζαδζηαζία ηαζ έπεζ πνμζθάαεζ ημκ παναηηήνα αοηυκμιδξ επζζηήιδξ, πςνίξ, υιςξ, κα 

έπεζ απμηυρεζ ημκ μιθάθζμ θχνμ πμο ηδ ζοκδέεζ ιε ηδ ιδηένα-επζζηήιδ, δδθαδή ιε 

ηδ βθςζζμθμβία, δ μπμία ζοκεπίγεζ κα ηδκ ηνμθμδμηεί ηζ κα ηδκ ακακεχκεζ.  

 

 

1.5  Η δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζην πιαίζην ηωλ εμειίμεωλ ηεο 

γιωζζηθήο επηζηήκεο 

 

1.5.1 Η γξακκαηηθή ζην δνκηθό κνληέιν 

 

Ζ δδιζμονβία ημο ηθάδμο ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ, πμο ζε πνχημ ζηάδζμ 

ηαοηίζηδηε απμηθεζζηζηά ιε ηδκ εθανιμβή ηςκ ανπχκ ηδξ εεςνδηζηήξ βθςζζμθμβίαξ 

ζημκ ημιέα ηδξ δζδαηηζηήξ ηδξ βθχζζαξ, έπνεπε κα επζθφζεζ ανπζηά ιζα ζεζνά 

ααζζηχκ πνμαθδιάηςκ, ακάιεζα ζηα μπμία ήηακ ηαζ δ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

βναιιαηζηήξ, δ μπμία, ζφιθςκα ιε ηδκ παναδμζζαηή ακηίθδρδ, απμηεθμφζε ημκ 

ηονζυηενμ ημιέα ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ.  διεζχκμοιε εδχ υηζ μ Saussure, εηηυξ 

ημο υηζ ήηακ μ ζδνοηήξ ηδξ κευηενδξ ή ζοβπνμκζηήξ βθςζζμθμβίαξ, οπήνλε 

ηαοηυπνμκα ηαζ μ εζζδβδηήξ ιζαξ κέαξ εεςνδηζηήξ ακηίθδρδξ βζα ηδ βθςζζζηή 

ένεοκα, δ μπμία ελεθίπηδηε ζε ζδζαίηενδ ζπμθή πμο είκαζ βκςζηή ςξ δνκηζκφο ή 

ζηξνπθηνπξαιηζκφο. Ζ μκμιαζία ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εεςνδηζηήξ ηαζ ιεεμδμθμβζηήξ 
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ακηίθδρδξ μθείθεηαζ ζηδκ  έιθαζδ πμο δίκμοκ μζ εηπνυζςπμί ηδξ ζηδκ έκκμζα ηδξ 

„δνκήξ‟.   

Χξ δνκή εεςνείηαζ έκα μνβακςιέκμ υθμ, ημ μπμίμ δζαεέηεζ ζοζηδιαηζηή 

οπυζηαζδ, πμο απμηεθείηαζ δδθαδή απυ επζιένμοξ εκυηδηεξ ή ζημζπεία, ηα μπμία 

ανίζημκηαζ ζε άιεζδ αθθδθελάνηδζδ, πμο επδνεάγμοκ δδθαδή ηαζ ηαοηυπνμκα 

επδνεάγμκηαζ ημ έκα απυ ημ άθθμ, εκχ ηδκ ίδζα ζηζβιή αζημφκ, ζημ πθαίζζμ ημο 

ζοζηήιαημξ, λεπςνζζηέξ θεζημονβίεξ. Θεςνχκηαξ υηζ δ βθχζζα είκαζ ζφζηδια, εα 

ιπμνμφζαιε κα παναηηδνίζμοιε έκα επζιένμοξ ζημζπείμ ςξ βθςζζζηυ, ιυκμκ οπυ ηδκ 

πνμτπυεεζδ υηζ αοηυ ζοκοπάνπεζ ηαζ ζοθθεζημονβεί ιαγί ιε άθθα ζημζπεία ζημ 

πθαίζζμ εκυξ εονφηενμο ζοκυθμο πμο παναηηδνίγεηαζ ςξ γισζζηθή δνκή. Γζα 

πανάδεζβια, ιζα θέλδ παναηηδνίγεηαζ ςξ ππνθείκελν, επεζδή απμηεθεί ζημζπείμ δμιήξ. 

Γζα ημκ θυβμ, δδθαδή, υηζ εκηάζζεηαζ ζε έκα εονφηενμ δμιζηυ ζφκμθμ πμο ημ 

απμηαθμφιε πξφηαζε, ζημ πθαίζζμ ημο μπμίμο ζοκοπάνπεζ ηαζ ζοθθεζημονβεί ιε άθθα 

ζημζπεία, υπςξ είκαζ ημ νήια, ημ ακηζηείιεκμ, μζ πνμζδζμνζζιμί η.θπ. Με ηδ θμβζηή 

αοηή, ιζα απμιμκςιέκδ π.π. θέλδ, δ μπμία δεκ εκηάζζεηαζ ζε ηάπμζα πνμηαζζαηή 

δμιή, δεκ απμηεθεί ιένμξ εονφηενμο ζοζηδιαηζημφ ζοκυθμο ηαζ, επμιέκςξ, δεκ 

ιπμνεί κα παναηηδνζζεεί ςξ οπμηείιεκμ. Απυ ημ άθθμ ιένμξ, έκαξ παξαηαηηθφο  εα 

ήηακ αδζακυδημξ πςνίξ έκακ αφξηζην ή έκακ ππεξζπληέιηθν, εκχ ιζα νλνκαζηηθή 

πηψζε δεκ εα είπε κυδια ηδκ πανάθθδθδ πανμοζία ιζαξ γεληθήο, ιζαξ αηηηαηηθήο ηθπ. 

 Καηά ζοκέπεζα, δ δνκηθή αλάιπζε πμο απμηεθεί ηδ ααζζηή ιεεμδμθμβζηή ανπή 

ημο δμιζζιμφ, ιεηαημπίγεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ ένεοκαξ απυ ηα ιειμκςιέκα ζημζπεία / 

θέλεζξ (παναηηδνζζηζηυ ηδξ παναδμζζαηήξ ιεευδμο) ζε εονφηενα ζφκμθα, δδθαδή ζε 

δμιέξ, υπμο δ έιθαζδ δίκεηαζ πθέμκ υπζ ζηα ζημζπεία ηαεεαοηά, αθθά ζηδκ ζενανπζηή 

δζάνενςζδ ηαζ ζηα δίηηοα ηςκ ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Θεςνδηζηή 

αάζδ ημο δμιζζιμφ ηαζ ηονίςξ ημο αιενζηακζημφ, οπήνλε δ ροπμθμβζηή ζπμθή ημο 

ζπκπεξηθνξηζκνχ, δ μπμία εεςνμφζε ηδ βθχζζα ςξ ιμνθή ζοιπενζθμνάξ πμο 

ενιδκεφεηαζ ιε ημ βεκζηυηενμ ζπήια εξέζηζκα → απάληεζε ηαζ απμηηάηαζ ιε ηδκ 

επακάθδρδ ηαζ ηδ ζοπκή πνήζδ πνμηαζζαηχκ δμιχκ, μζ μπμίεξ, υηακ πνμζθάαμοκ ηδ 

ιμνθή αοημιαηζζιχκ, ηαείζηακηαζ άιεζα παναβςβζηέξ, αθμφ ιεηαηνέπμκηαζ ζε 

πνυηοπα βθςζζζηήξ ζοιπενζθμνάξ.  

Σμ ιμκηέθμ αοηυ πμο απμηεθεί ακηίδναζδ ζημκ παναδμζζαηυ ηνυπμ 

δζδαζηαθίαξ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ ηαζ ανπίγεζ ζηαδζαηά, υπςξ ήδδ 

δζαπζζηχζαιε, κα δζαιμνθχκεηαζ ιεηά ημκ 2
μ
 Παβηυζιζμ Πυθειμ, παίνκεζ ηδκ 

μνζζηζηή ημο ιμνθή ηαηά ηα δεηαεηία ημο 1960 ηαζ πνμηείκεζ, υζμκ αθμνά ηδ ιάεδζδ 
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ηδξ βναιιαηζηήξ, ιζα  δζαδζηαζία ακάθμβδ ιε εηείκδκ ηςκ θοζζηχκ μιζθδηχκ, υηακ 

ηαηαηημφκ ηδ ιδηνζηή ημοξ βθχζζα. φιθςκα ιε ημοξ εεςνδηζημφξ ημο δμιζημφ 

ιμκηέθμο, μ άκενςπμξ ζηα πνχηα πνυκζα ηδξ γςήξ ημο ιαεαίκεζ ηδ βναιιαηζηή ηδξ 

βθχζζαξ ημο πςνίξ κα ηδ δζδάζηεηαζ, δδθαδή ακάβεηαζ ζηαδζαηά ηαζ ιε έκακ ιδ 

ζοκεζδδηυ ηνυπμ ζηδ δδιζμονβία ημο βναιιαηζημφ ιδπακζζιμφ ιέζα απυ ημ πθήεμξ 

ηςκ βθςζζζηχκ ενεεζζιάηςκ πμο δέπεηαζ απυ ιζα  δζαζζεδηζημφ ηφπμο δζαδζηαζία, 

ημοξ ηακυκεξ ηαζ ηζξ ανπέξ θεζημονβίαξ ηδξ βθχζζαξ, μζ μπμίεξ ζηδ ζοκέπεζα 

εκδοκαιχκμκηαζ ηαζ ζηαεενμπμζμφκηαζ ιε ηδ δζηή ημο ζοιιεημπή ζε ζοκήεεζξ 

βθςζζζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Αοηυκ αηνζαχξ ημκ θοζζηυ ηνυπμ εηιάεδζδξ ηδξ 

βθχζζαξ πνέπεζ κα ιεηαθένμοιε, ζφιθςκα ιε ημοξ δμιζζηέξ,  ηαζ ζημ ζπμθείμ. Σα 

παζδζά πνέπεζ κα ιαεαίκμοκ ηδ βναιιαηζηή πςνίξ ζδζαίηενδ δζδαζηαθία ηαζ ιάθζζηα 

απμηθεζζηζηά ιέζα απυ ηδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ, πμο είκαζ 

δειέκμ ιε ηδ ζπμθή ημο δμιζζιμφ ηαζ πνμπακηυξ ημο αιενζηακζημφ, εεςνεί υηζ ιε ηδ 

ζοζηδιαηζηή βθςζζζηή άζηδζδ ηαζ πνήζδ είκαζ δοκαηυκ κα μδδβήζμοιε ημοξ 

ιαεδηέξ ζε ιζα μθμηθδνςιέκδ βκχζδ ηδξ βναιιαηζηήξ, δ μπμία εα έπεζ πνμθακχξ 

έκακ παναηηήνα δζαζζεδηζηυ ηαζ αζοκείδδημ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ιε ζηυπζιδ 

βθςζζζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ ιε εζδζηά επζθεβιέκεξ αζηήζεζξ εα μδδβμφιε ημοξ 

ιαεδηέξ ιαξ ζημ κα ακάβμκηαζ εοπενέζηενα ηαζ ηαπφηενα ζηδ βναιιαηζηή ηδξ 

βθχζζαξ, πςνίξ κα βίκεηαζ ακαθμνά ζε ηακυκεξ ηαζ ανπέξ. Γεκζηά, μ ιαεδηήξ, πςνίξ 

κα έπεζ ηακεκυξ είδμοξ εεςνδηζηή βκχζδ βζα ηδ βθχζζα, εα ηαείζηαηαζ ζηακυξ κα ηδ 

πεζνίγεηαζ μνεά ηαζ δδιζμονβζηά, ανηεί ιε ηδκ ηαηάθθδθδ άζηδζδ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ 

βθςζζζηέξ δναζηδνζυηδηεξ κα έπεζ εζςηενζηεφζεζ δζαζζεδηζηά ηαζ αζοκείδδηα ηζξ 

απαναίηδηεξ βζ‟ αοηυκ βναιιαηζηέξ δμιέξ. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ παναδμζζαηή ακηίθδρδ, ημ δμιζηυ 

ιμκηέθμ έδςζε ηδκ έιθαζδ ζηδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ, εεςνχκηαξ υηζ ιε ηδκ εκηαηζηή 

άζηδζδ ηαζ ηδ ζοπκή επακάθδρδ πνμηφπςκ θνάζεςκ ηαζ οπμδεζβιαηζηχκ δμιχκ εα 

ήηακ δοκαηυκ κα μδδβδεμφκ μζ ιαεδηέξ ζε ιζα δζαζζεδηζηή ζφθθδρδ ημο βθςζζζημφ 

ζοζηήιαημξ (δδθαδή ηδξ βναιιαηζηήξ ηδξ βθχζζαξ) ηαζ, ηαηυπζκ, ζε δδιζμονβζηή 

παναβςβή θυβμο. Οζ εηπνυζςπμζ, δδθαδή, ημο δμιζζιμφ εζηίαζακ ημ εκδζαθένμκ 

ημοξ απμηθεζζηζηά ζηδ δζαδζηαζία πνυζθδρδξ ηαζ παναβςβήξ βναιιαηζηά μνεχκ 

πνμηάζεςκ – δμιχκ, πςνίξ κα θαιαάκμοκ οπυρδ ημ επζημζκςκζαηυ, πμθζηζζιζηυ, 

αζςιαηζηυ ή άθθμ θμνηίμ ηδξ βθχζζαξ ηαζ πςνίξ κα ζοκοπμθμβίγμοκ ηδκ πενίζηαζδ 

επζημζκςκίαξ ηαζ, βεκζηυηενα, ηα ελςβθςζζζηά ζημζπεία πμο επδνεάγμοκ ηδ βθςζζζηή 

παναβςβή ηαζ ηα μπμία παναηηδνίγμκηαζ ιε ημκ υνμ πενζαάθθμκ. Δπνυηεζημ 
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μοζζαζηζηά βζα έκα ιμκηέθμ πμο απέαθεπε ζε εζςηενίηεοζδ ηαζ μζηεζμπμίδζδ ηςκ 

πνμηφπςκ βθςζζζηχκ δμιχκ, ιε έκακ επζθακεζαηυ, ηεπκδηυ ηαζ απμθφηςξ ιδπακζηυ 

ηνυπμ πμο απμζοκέδεε ηδ βθχζζα απυ ηζξ ααζζηέξ ηδξ θεζημονβίεξ ηαζ ηδκ 

ακηζιεηχπζγε ςξ ιζα μοδέηενδ, ηοπζηή ηαζ άροπδ δζαδζηαζία. 

 Χζηυζμ, μ δμιζζιυξ, πανά ηα ειθακή ιεζμκεηηήιαηά ημο,  ζοκζζημφζε  ζε 

ζπέζδ ιε ημ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ ιζα ηενάζηζα πνυμδμ, αθμφ ζηδνζγυηακ ζε 

επζζηδιμκζηά δεδμιέκα ηαζ αθμφ ιεηαηυπζγε ημ δζδαηηζηυ εκδζαθένμκ απυ ηδ θέλδ 

ζηδκ πνυηαζδ ηαζ απυ ημοξ βναιιαηζημφξ ηακυκεξ ζηδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ. Ζ 

εεςνδηζηή, υιςξ, ακηίθδρδ υηζ δ βθχζζα ζοκζζηά ιζα απθή ιμνθή ζοιπενζθμνάξ, 

ημκ μδήβδζε ζε έκακ επζθακεζαηυ ηαζ εκηεθχξ ιδπακζηυ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ πμο 

ζζμπέδςζε ηδ βναιιαηζηή ηαζ αθαίνεζε απυ ηδ βθχζζα ηάεε ίπκμξ γςκηάκζαξ ηαζ 

δδιζμονβζηυηδηαξ. Σμ παζδί ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, ακηί βζα ηακυκεξ ηαζ πίκαηεξ 

ηθίζεςκ (υπςξ έηακε ζηδκ παναδμζζαηή ιέεμδμ), απμζηήεζγε ηχνα πνμηάζεζξ ηαζ 

θνάζεζξ πςνίξ επζημζκςκζαηή ζημπζιυηδηα, πςνίξ πνμζθοβή ζε ζδιαζίεξ ηαζ 

κμήιαηα ηαζ άνα οπμπνεςκυηακ ζε ιζα δζαδζηαζία πμο ημο ήηακ λέκδ ηαζ αδζάθμνδ.  

  Σέθμξ, κα επακαθάαμοιε υηζ ημ ηίκδια αοηυ ημο βθςζζμθμβζημφ δμιζζιμφ 

ακηζπνμζςπεφεηαζ ζηδκ πνάλδ απυ δφμ ηφνζεξ ζπμθέξ ή ηάζεζξ μζ μπμίεξ, πανά ηζξ 

μιμζυηδηέξ  ημοξ υζμκ αθμνά ηζξ βεκζηέξ ανπέξ ηδξ εεςνίαξ, ειθακίγμοκ ςζηυζμ ηαζ 

μνζζιέκεξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζε επζιένμοξ γδηήιαηα ηαζ μζ ηάζεζξ αοηέξ είκαζ βκςζηέξ: 

(i) σο επξσπατθφο δνκηζκφο, ιε ααζζηυ εηπνυζςπμ ημκ Saussure ηαζ (ii) ςξ  

ακεξηθαληθφο δνκηζκφο ιε ηονίανπδ πνμζςπζηυηδηα ημκ L. Bloomfield. 

 Βαζζηυ βκχνζζια ημο εονςπασημφ δμιζζιμφ είκαζ υηζ αοηυξ  παναηηδνίγεηαζ 

απυ ιζα εονφηδηα ακηζθήρεςκ ηαζ ιζα πμζηζθία νεοιάηςκ ηα μπμία θίβμ - πμθφ 

απμηθίκμοκ ιεηαλφ ημοξ, ιε απμηέθεζια κα είκαζ ειθακείξ επζιένμοξ πμθέξ ή ηάζεζξ 

ιέζα ζημ ηίκδια. Δηζζ ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε: (i) Tδ ρνιή ηεο Γελεχεο, (ii) ηδ 

ιεηηνπξγηθή  γισζζνινγία, πμο πμο ιε ηδ ζεζνά ηδξ εηπνμζςπείηαζ απυ ηνία 

εεςνδηζηά ηζκήιαηα: ηδξ Πξάγαο, ηςκ Παξηζίσλ ηαζ ημο Λνλδίλνπ  ηαζ (iii) ηδ ρνιή 

ηεο Κνπεγράγεο. Ακηίεεηα ιε ημκ εονςπασηυ, μ ακεξηθαληθφο δνκηζκφο, πμο επδνέαζε 

ηαηά ηφνζμ θυβμ ηαζ ηζξ ελεθίλεζξ ζηδ δζδαηηζηή ηδξ βθχζζαξ,  πανμοζζάγεηαζ 

πενζζζυηενμ  εκμπμζδιέκμξ ηαζ πςνίξ ζδιακηζηέξ απμηθίζεζξ (Bloomfield 1933, 

Μήηζδξ 1995: 39-40, 1996: 137-8 & 2015: 103-6, Mounin 1972: 111-25, 

Μπαιπζκζχηδξ 1979 & 1998
α
: 155-9, Robins 1989: 279-82, Saussure 1916). 
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1.5.2  Η γξακκαηηθή ζηελ επηθνηλωληαθή πξνζέγγηζε 

 

Σμ δμιζηυ ιμκηέθμ, ακηζιεηςπίγμκηαξ ημ βθςζζζηυ θαζκυιεκμ οπυ έκα πμθφ ζηεκυ 

πνίζια  ηαζ ηαοηίγμκηαξ ηδ βθχζζα ιε ηζξ ζοκήεεζξ ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ, ηαηέθδλε 

κα πνμηείκεζ, υπςξ δζαπζζηχζαιε, έκακ επζθακεζαηυ ηαζ εκηεθχξ ιδπακζηυ ηνυπμ 

δζδαζηαθίαξ, πμο ηδξ αθαζνμφζε ηάεε ίπκμξ γςκηάκζαξ ηαζ δδιζμονβζηυηδηαξ. Ζ 

πνμθακήξ υιςξ ακεπάνηεζα ημο δμιζημφ ιμκηέθμο ηυζμ ζημκ εεςνδηζηυ ημιέα, υζμ 

επίζδξ ηαζ ζημκ ημιέα ηςκ εθανιμβχκ (υπμο δ απμηοπία εηιάεδζδξ ηςκ λέκςκ 

βθςζζχκ ιε ηδ ιέεμδμ ημο δμιζζιμφ οπήνλε ιεβάθδ), ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ 

ζδιακηζηέξ ελεθίλεζξ πμο ζδιεζχεδηακ ζημκ ημιέα ηδξ βθςζζμθμβίαξ ηαηά ηδ 

δεηαεηία ημο 1960, δδιζμφνβδζε έκημκμ πνμαθδιαηζζιυ ηαζ μδήβδζε ημοξ εζδζημφξ 

ζηδκ ακαγήηδζδ ιζαξ κέαξ ηαζ πενζζζυηενμ απμηεθεζιαηζηήξ δζδαηηζηήξ 

ιεεμδμθμβίαξ, δ μπμία κα εκζςιαηχκεζ ιε δδιζμονβζηυ ηνυπμ ηα πνυζθαηα βζα ηδκ 

πενίμδμ εηείκδ πμνίζιαηα ηδξ βθςζζζηήξ επζζηήιδξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ δζαηφπςζδ ηδξ γελεηηθήο – κεηαζρεκαηηζηηθήο ζεσξίαο 

απυ ημκ N. Chomsky (1957 & 1965), ιεηέααθε νζγζηά ηδκ ακηίθδρδ βζα ηδ βθχζζα 

ηαζ δδιζμφνβδζε έκακ έκημκμ πνμαθδιαηζζιυ βζα ημκ ηνυπμ πμο μ δμιζζιυξ 

ακηζιεηχπζγε ηδ βθχζζα ηαζ ηδ βναιιαηζηή ηδξ.  

Ο  Chomsky ηνίκμκηαξ ηζξ εέζεζξ ηαζ ηζξ απυρεζξ ημο δμιζζιμφ, ηαζ ζδζαίηενα 

ημο αιενζηακζημφ, ηαηαθήβεζ ζημ ζοιπέναζια υηζ δ εεςνία πμο δζαηοπχκεζ  είκαζ 

πμθφ απθμσηή ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυκ  αδοκαηεί κα ελδβήζεζ μνζζιέκα ααζζηά 

γδηήιαηα πμο εέηεζ δ βθχζζα, υπςξ είκαζ δ ζδζαίηενδ οθή ηδξ αθθά ηαζ μ ηνυπμξ 

ηαηάηηδζήξ ηδξ απυ ημκ άκενςπμ. φιθςκα ιε ηζξ απυρεζξ ημο, δ βθχζζα δεκ 

ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ςξ ιζα ιμνθή απθήξ ζοιπενζθμνάξ, δ μπμία ηαηαηηάηαζ ιε 

ηδκ άζηδζδ ηαζ ηδκ επακάθδρδ, βζαηί ηυηε μ άκενςπμξ εα έπνεπε κα πνδζζιμπμζεί 

ιυκμ ηζξ πνμηάζεζξ πμο έπεζ αημφζεζ κα θέβμκηαζ ζημ πενζαάθθμκ ημο ηαζ μζ μπμίεξ 

είκαζ μζ ιυκεξ πμο έπεζ ιάεεζ.        

  ιςξ, υπςξ υθμζ βκςνίγμοιε, ζηδκ πνάλδ ζοιααίκεζ ημ εκηεθχξ ακηίεεημ. 

Απυ ημ έκα ιένμξ ςξ μιζθδηήξ  πνδζζιμπμζεί ηδ βθχζζα ιε έκακ πνςηυηοπμ ηνυπμ, 

δδθαδή είκαζ ζε εέζδ κα δδιζμονβεί πνμηάζεζξ πμο πμηέ ιέπνζ ηδ ζηζβιή εηείκδ δεκ 

είπε αημφζεζ κα θέβμκηαζ, εκχ απυ ημ άθθμ, ςξ αηνμαηήξ, δζαεέηεζ ηδκ ζηακυηδηα κα 

ηζξ ακηζθαιαάκεηαζ ςξ πνμηάζεζξ ηδξ βθχζζαξ ημο, εθυζμκ είκαζ βναιιαηζηά μνεέξ, 

πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηζξ αημφεζ βζα πνχηδ θμνά. Δπμιέκςξ, ημ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ 

ηςκ μιθδηχκ είκαζ αοηή  δ δδιζμονβζηή  ζηακυηδηα πμο ακαπηφζζμοκ ζε ζπέζδ ιε ηδ 
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βθχζζα, δ μπμία ιάθζζηα ειθακίγεηαζ πμθφ κςνίξ ηαζ ιάθζζηα είκαζ ζπεηζηά 

μθμηθδνςιέκδ ζηδκ δθζηία ηςκ πέκηε έςξ έλζ εηχκ πενίπμο.  Ζ ζηακυηδηα αοηή, ακ 

θάαμοιε οπυρδ ηδκ ακςνζιυηδηα ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ, ζοκζζηά ιζα πνμθακή 

ακηίθαζδ, έκα δφζημθμ πνυαθδια ημ μπμίμ ενιδκεφεηαζ ηαηά ημκ Chomsky ιυκμ ιε 

ηδκ οπυεεζδ ηδξ φπανλδξ έκθπησλ θαζνιηθψλ δνκψλ, μζ μπμίεξ εκενβμπμζμφκηαζ ιε 

ηδκ επίδναζδ ημο βθςζζζημφ πενζαάθθμκημξ ζημ μπμίμ ημπμεεηείηαζ ημ άημιμ ηαζ ημ 

μδδβμφκ ζηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ βθχζζαξ.   

Μζθχκηαξ μ Chomsky βζα ηαηάηηδζδ, εκκμεί ηδκ εζςηενίηεοζδ ηδξ 

βναιιαηζηήξ, δδθαδή ημο παναβςβζημφ ιδπακζζιμφ πμο απμηεθείηαζ, υπςξ είπαιε, 

απυ ζημζπεία ηαζ ζοκδοαζηζημφξ ηακυκεξ πμο ημο πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ 

άπεζνδξ βθςζζζηήξ παναβςβήξ ηαζ μ μπμίμξ απμηεθεί βζα ημ ηάεε ζοβηεηνζιέκμ 

άημιμ ηδκ ζδζυηδηα εηείκδ πμο παναηηδνίγεηαζ ςξ γισζζηθή ηθαλφηεηα ηνπ νκηιεηή 

(linguistic competence) (Μήηζδξ 1995: 42, 1996: 38-9 & 2012: 25-6, Mounin 1972: 

199-203, Μπαιπζκζχηδξ  1998
α
: 55, Robins 1989: 304-12).  

Σαοηυπνμκα ζπεδυκ ιε ημκ Chomsky, ιζα μιάδα κέςκ Βνεηακχκ βθςζζμθυβςκ 

(ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ζοβηαηαθέβμκηαζ ηαζ μζ Chr. Candlin, H. Widdowson, K. 

Morrow, K. Johnson, W. Littlewood η.ά) πμο αημθμοεμφζακ ηδκ πανάδμζδ ηδξ 

αββθζηήξ θεζημονβζηήξ ζπμθήξ ημο J. Firth, ελέθναζε ηδκ άπμρδ υηζ δ ιέπνζ ηυηε 

βθςζζζηή δζδαζηαθία οπήνλε ακαπμηεθεζιαηζηή, βζαηί πανέαθεπε ηδ θεζημονβζηή – 

επζημζκςκζαηή πθεονά ηδξ βθχζζαξ ηαζ δεκ ζοκέδεε ηδ δζδαζηαθία ιε ηζξ ζοκεήηεξ 

ηαζ ηα δεδμιέκα ημο ελςβθςζζζημφ ή ηαηαζηαζζαημφ πενζαάθθμκημξ. Οζ απυρεζξ 

αοηέξ πμο ανπζζακ κα ηαθθζενβμφκηαζ ζοζηδιαηζηά ηαζ κα δζαδίδμκηαζ εονφηενα, 

ζοκέααθακ ζηαδζαηά ζηδκ αιθζζαήηδζδ μνζζιέκςκ δζδαηηζηχκ ανπχκ ημο δμιζζιμφ 

ηαζ μδήβδζακ εκ ηέθεζ ζηδ δζαιυνθςζδ εκυξ κέμο  ιμκηέθμο βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ, 

ημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ ζηδκ έκκμζα ηδξ επζημζκςκίαξ ηαζ ημ μπμίμ είκαζ πθέμκ βκςζηυ ςξ 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε (ΔΠ). 

Ζ ΔΠ, ειθακίζηδηε ζηα ιέζα πενίπμο ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970 ηαζ δζαδυεδηε 

ζημκ εονςπασηυ πχνμ ανπζηά ςξ ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ ηςκ λέκςκ βθςζζχκ. Απυ ηα 

ιέζα υιςξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980, ημ εκ θυβς ιμκηέθμ άνπζζε κα επδνεάγεζ 

ζηαδζαηά ηαζ ημκ ημιέα ηδξ δζδαηηζηήξ ηδξ ιδηνζηήξ βθχζζαξ. ηα ιεηέπεζηα 

ιάθζζηα πνυκζα, δ επζημζκςκζαηή ακηίθδρδ ζοκέπζζε κα ηενδίγεζ ζοκεπχξ έδαθμξ, 

βεβμκυξ πμο είπε ςξ απμηέθεζια κα ιεηααθδεμφκ νζγζηά μζ απυρεζξ ηςκ εζδζηχκ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ζπεδζαζιμφ βζα ημ βθςζζζηυ θαζκυιεκμ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, κα 



43 

δδιζμονβδεεί ιζα κέα ακηίθδρδ βζα ημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ 

εζδζηυηενα ηδξ βναιιαηζηήξ. 

Ζ ΔΠ ζηδκ μπμία επζπεζνείηαζ δ δδιζμονβζηή εηιεηάθθεοζδ ηάεε κέαξ 

βκχζδξ, ζηδνίγεηαζ ηαηά αάζδ ζηα πμνίζιαηα ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ, 

μνζζιέκα απυ ηα μπμία θαίκεηαζ πςξ άζηδζακ ηαηαθοηζηή επίδναζδ ζηδ δζαιυνθςζδ 

ηδξ κέαξ αοηήξ δζδαηηζηήξ ακηίθδρδξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ βθχζζα. Σα ηονζυηενα απυ 

αοηά είκαζ ηα αηυθμοεα: 

(i) Ζ βθχζζα πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημοξ μιζθδηέξ βζα ηδκ επίηεολδ 

επζημζκςκίαξ, βζα ηδκ επζηέθεζδ, δδθαδή, ζεζνάξ θεζημονβζχκ επζημζκςκζαημφ ηφπμο, 

υπςξ είκαζ π.π. λα ξσηνχλ, λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο, λα εθθξάδνπλ ηηο επραξηζηίεο, ηα 

παξάπνλα ή ηε δπζαξέζθεηά ηνπο, λα δεηνχλ δηεπθξηλίζεηο, λα πξνζθέξνπλ θάηη, λα 

δηαηππψλνπλ ζθέςεηο, λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα ζπκβνπιεχνπλ, λα 

πξνηξέπνπλ, λα δηαηάδνπλ, λα πξνεηδνπνηνχλ, λα επηβξαβεχνπλ, λα δειψλνπλ 

αληηξξήζεηο ηθπ.  Δπμιέκςξ, δ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ εζδζηυηενα μζ βναιιαηζηέξ 

επζθμβέξ ηςκ μιζθδηχκ δζέπμκηαζ απυ επζημζκςκζαηή ζημπζιυηδηα, δδθαδή 

απμαθέπμοκ ζηδκ επίηεολδ ζοβηεηνζιέκςκ ζηυπςκ επζημζκςκζαηήξ ιμνθήξ. 

(ii) φιθςκα ιε ηα παναπάκς, ημ βθςζζζηυ ζφζηδια,  δδθαδή δ βναιιαηζηή 

ηδξ βθχζζαξ, δεκ ζοκζζηά αοημζημπυ, αθθά ιέζμ πμο ζοιαάθθεζ, ιε δδιζμονβζηυ 

ηνυπμ, ζηδκ επίηεολδ επανημφξ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ηςκ ζοκμιζθδηχκ ηαζ 

βεκζηυηενα ηςκ ιεθχκ ηδξ βθςζζζηήξ ημζκυηδηαξ. Τπυ ημ πνίζια αοηυ, δ βκχζδ ιζαξ 

βθχζζαξ δεκ ζδιαίκεζ απθχξ ηδ δοκαηυηδηα παναβςβήξ βναιιαηζηά μνεχκ 

πνμηάζεςκ ζε επίπεδμ πνμθμνζημφ ή βναπημφ θυβμο, αθθά ηονίςξ ηδκ ζηακυηδηα 

δζαηφπςζδξ ημο ιδκφιαημξ ηαηά ηνυπμ πμο κα μδδβεί ζε άιεζδ οθμπμίδζδ ηςκ 

πνμεέζεςκ ημο μιζθδηή, δδθαδή ζε εοπενέζηενδ ηαζ ηαπφηενδ επίηεολδ ηςκ 

επζημζκςκζαηχκ ζηυπςκ πμο αοηυξ έπεζ εέζεζ. Γζα ημοξ εζζδβδηέξ, επμιέκςξ, ημο 

επζημζκςκζαημφ ιμκηέθμο ςξ επανηήξ μιζθδηήξ ιζαξ βθχζζαξ εεςνείηαζ εηείκμξ πμο 

ιπμνεί κα ηδ πνδζζιμπμζεί απμηεθεζιαηζηά ζε επίπεδμ επζημζκςκίαξ, δδθαδή αοηυξ 

πμο ιπμνεί κα πανάβεζ θυβμ  ιε αάζδ ηα δεδμιέκα ηδξ πενίζηαζδξ επζημζκςκίαξ, 

ζηδνζγυιεκμξ ζημ ζφζηδια ηδξ βθχζζαξ ημο ηαζ εηιεηαθθεουιεκμξ ηαηάθθδθα ηάεε 

θμνά ηζξ δοκαηυηδηεξ επζθμβχκ πμο ημ ζφζηδια αοηυ ημο πανέπεζ.  

Δπμιέκςξ, δ βκχζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ιζαξ δεδμιέκδξ βθχζζαξ δεκ απμηεθεί 

αοηαλία ή αοημζημπυ ηαζ δεκ οθμπμζεί ηδ ααζζηή ηδξ θεζημονβία, ακ δεκ 

ζοιπθδνχκεηαζ απυ ηδ βθςζζζηή πνήζδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ακ δεκ ζοκδοάγεηαζ ιε ηδκ 

έιπναηηδ εθανιμβή ηςκ επζημζκςκζαηχκ ηακυκςκ. Αοηυ υιςξ ζδιαίκεζ υηζ, ζημκ 
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ημιέα ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ, δ βκχζδ ηδξ βναιιαηζηήξ δεκ πνέπεζ κα 

πνμζθαιαάκεζ ηδ ιμνθή ιζαξ ηοπζηήξ δζαδζηαζίαξ αθθά κα απμηηά έκακ παναηηήνα 

δδιζμονβζηυ, κα ιεηαηνέπεηαζ δδθαδή απυ εζςηενζηή βκχζδ ζε επζημζκςκζαηή 

δελζυηδηα. 

Οθείθμοιε, θμζπυκ, πανάθθδθα ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ, κα αζημφιε 

ημοξ ιαεδηέξ ιαξ ηαζ ζηδ δδιζμονβζηή αλζμπμίδζή ηδξ, κα ημοξ ηαεζζημφιε δδθαδή 

ζηακμφξ κα επζθέβμοκ ηάεε θμνά ηαζ ακάθμβα ιε ηζξ πενζζηάζεζξ, εηείκα ηαζ ιυκμκ ηα 

ζημζπεία (ηφπμοξ ή δμιέξ) πμο είκαζ ηα πθέμκ ηαηάθθδθα βζα ιζα πθδνέζηενδ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηενδ επζημζκςκία. 

 (iii) φιθςκα ιε ημ επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ, αάζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ακάθοζδξ 

δεκ είκαζ πθέμκ δ πνυηαζδ, υπςξ ηδκ εκκμμφζε δ δμιζηή ακηίθδρδ, αθθά ημ 

εηθχκδια / ηείιεκμ, δδθαδή ιζα εκυηδηα θυβμο πμο μνίγεηαζ ιε αάζδ ηδκ 

επζημζκςκία ηαζ απμηεθεί ιζα ζφθθδρδ ηδξ ζφβπνμκδξ βθςζζμθμβζηήξ ζηέρδξ ηδκ 

μπμία ηαζ εα ελεηάζμοιε πζμ ακαθοηζηά ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ.   

οιπεναζιαηζηά, δ ακηίθδρδ πμο δζαηνέπεζ μθυηθδνδ ηδ εεςνία ηδξ ΔΠ είκαζ 

υηζ ηάεε θοζζηυξ μιζθδηήξ, πένα απυ ηδ βκχζδ ηδξ βναιιαηζηήξ πμο ζοκζζηά, υπςξ 

ακαθέναιε, ηδ θεβυιεκδ γισζζηθή ηνπ ηθαλφηεηα, είκαζ ακαβηαίμ κα δζαεέηεζ 

ηαοηυπνμκα ηαζ ηδκ ζηακυηδηα βζα πνμζανιμβή ημο ιδκφιαηυξ ημο ζημ πενζαάθθμκ 

ηαζ ζηζξ εηάζημηε ζοκεήηεξ επζημζκςκίαξ. Ζ ζηακυηδηα αοηή ημο μιζθδηή, δ μπμία 

ααίκεζ πανάθθδθα πνμξ ηδ βθςζζζηή, ηαθείηαζ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα. πςξ υιςξ 

έπμοιε δζαπζζηχζεζ, ηυζμ ημ παναδμζζαηυ, υζμ ηαζ ημ δμιζηυ ιμκηέθμ έδζκακ ηδκ 

έιθαζδ απμηθεζζηζηά ζηδ βθςζζζηή ζηακυηδηα ηαζ αβκμμφζακ πακηεθχξ ηδκ 

επζημζκςκζαηή. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα παναδείβιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ζηα ιμκηέθα αοηά 

ςξ οθζηυ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ, ηυζμ ζηδ ζπμθζηή αίεμοζα υζμ 

ηαζ ζηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα, είπακ ηονίςξ ηδ ιμνθή πνμηάζεςκ – παναδεζβιάηςκ, ηα 

μπμία δεκ είπακ ηαιζά ζπέζδ ιε ημκ θοζζηυ θυβμ ηςκ παζδζχκ ηαζ δεκ εκηάζζμκηακ ζε 

ακηίζημζπεξ πενζζηάζεζξ επζημζκςκίαξ. Αοηυξ, θμζπυκ, μ ηεπκδηυξ θυβμξ, πμο δεκ 

δζέεεηε επζημζκςκζαηή δζάζηαζδ, αθθά πνδζίιεοε απθχξ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ 

δζδαζηαθίαξ, ήηακ αθφζζημξ, βζαηί πανέααζκε ηδ ααζζηή ανπή ηδξ επζημζκςκζαηήξ 

πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ. Σμ ιεβαθφηενμ ιάθζζηα ιεζμκέηηδιά ημο ήηακ υηζ δ 

βναιιαηζηή δζδαζηυηακ „γηα ηε γξακκαηηθή‟, υηζ ζοκζζημφζε δδθαδή αοημζημπυ ηαζ, 

ακηί κα ζοιαάθεζ ζηδκ παναβςβή επζημζκςκζαημφ θυβμο, απμζημπμφζε ζηδκ 

απμηθεζζηζηή ηαζ ζηείνα βκχζδ ηςκ βναιιαηζηχκ ηφπςκ.  Με θίβα θυβζα, ζηα 
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ιμκηέθα αοηά δ βναιιαηζηή απμβοικχεδηε απυ ηδ ααζζηή ηδξ θεζημονβία ιε 

απμηέθεζια κα ιεηαηναπεί ζε ιζα άβμκδ ηαζ αθφζζηδ δζαδζηαζία, δ μπμία 

δδιζμονβμφζε ανκδηζηή ζηάζδ ή, ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ, άθδκε αδζάθμνμ ημκ 

ιαεδηή. Αοηυ πμο οπμζηήνζλε δ επζημζκςκζαηή ζπμθή ήηακ υηζ δ δζδαζηαθία δεκ 

πνέπεζ κα ζηδνίγεηαζ ζηα „μοδέηενα‟ ηαζ „άπνςια‟ παναδείβιαηα ηςκ παθαζυηενςκ 

ιεευδςκ, αθθά ζε θοζζηυ θυβμ πμο πανάβεηαζ ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο απυ ηα 

ίδζα ηα παζδζά ααίαζηα ηαζ ηάης απυ θοζζμθμβζηέξ ζοκεήηεξ, δδθαδή ζε 

ζοβηεηνζιέκδ ηάεε θμνά πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ. Δζδζηυηενα, δ πνμζπάεεζα ημο 

δαζηάθμο βζα ακάπηολδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ ζδιαίκεζ υηζ δ 

βναιιαηζηή δεκ εα δζδάζηεηαζ ιε ηδκ παναδμζζαηή έκκμζα ημο υνμο, αθθά υηζ εα 

ηαηαηηάηαζ ιε ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ζε ζηυπζια πνμηαθμφιεκδ 

βθςζζζηή δναζηδνζυηδηα, δ μπμία εα ζοκδοάγεηαζ ιε ηδκ πανμοζία πναβιαηζηχκ 

ζοκεδηχκ επζημζκςκίαξ, ζημ ααειυ πμο αοηυ είκαζ δοκαηυκ ζημ πθαίζζμ ηδξ ζπμθζηήξ 

ηάλδξ.   

Οζ απυρεζξ αοηέξ πμο απμηεθμφκ ηαηεοεοκηήνζεξ ανπέξ ηδξ ΔΠ, μδήβδζακ, 

ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ημοξ εζδζημφξ ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ ζε ιζα κέα 

δζδαηηζηή ακηίθδρδ, ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ δ βναιιαηζηή ανπίγεζ κα οπενααίκεζ ηα 

υνζα ημο εζςηενζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ κα επεηηείκεηαζ πνμξ ηδκ πθεονά ηδξ 

επζημζκςκίαξ ηαθφπημκηαξ ζηαδζαηά έκα ιεβάθμ ηιήια ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ (Ellis 

2006, Gardner 2008, Harmer 1987, Hedge 2000: 143-84, Κααμοηυπμοθμξ η.ά. 2010 

& 2011, Μήηζδ 2016, Μήηζδξ 1995: 85, 2004: 93-7 & 2015: 185-9, Newby 1998, 

Υαναθαιπυπμοθμξ-Υαηγδζαααίδδξ 1997: 37-40). Οζ ελεθίλεζξ αοηέξ ζοιαάθθμοκ, 

υθμ ηαζ πενζζζυηενμ,  ζε ιζα δζαδζηαζία μνβακζηήξ ζφκδεζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ ιε ηα 

δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ, βεβμκυξ πμο μδδβεί ζηδκ μθμηθήνςζδ εκυξ κέμο ηφπμο 

βναιιαηζηήξ, δ μπμία  παναηηδνίγεηαζ ςξ επηθνηλσληαθή γξακκαηηθή. 

Ζ πνμδζαβεβναιιέκδ αοηή πμνεία αοηή πνμξ ιζα βναιιαηζηή επζημζκςκζαημφ 

ηφπμο είκαζ απμθφηςξ ειθακήξ ζηδ δζαδζηαζία δζαδμπζηήξ εκζςιάηςζδξ απυ ημ 

επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ κέςκ επζπέδςκ βναιιαηζηήξ ακάθοζδξ ηδξ βθχζζαξ, πμο 

ζπεηίγμκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ιε ηδ δζάζηαζδ ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ, υπςξ είκαζ π.π. δ 

πξαγκαηνινγία. Γζα κα βίκεζ, υιςξ, πενζζζυηενμ ηαηακμδηή δ ελέθζλδ αοηή εα 

επζπεζνήζμοιε ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζηζξ δζαζηάζεζξ ηαζ ηα 

επίπεδα βναιιαηζηήξ ακάθοζδξ ηδξ βθχζζαξ. 
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1.5.3  Η θαηεγνξηνπνίεζε ηωλ γιωζζηθώλ ζηνηρείωλ θαη ηα επίπεδα 

γξακκαηηθήο αλάιπζεο ηεο γιώζζαο 

 

Ζ βθχζζα, υπςξ έπμοιε ήδδ ακαθένεζ, ζοκζζηά έκα πμθφπθεονμ ηαζ πμθοζφκεεημ 

θαζκυιεκμ, ημ μπμίμ απανηίγεηαζ απυ πμθθά ηαζ πμζηίθα ζημζπεία ηα μπμία ιάθζζηα 

δζανενχκμκηαζ ζε πμθθαπθά επίπεδα ηαζ εηηείκμκηαζ ζε πμζηίθεξ δζαζηάζεζξ. Σα 

ζημζπεία αοηά δεκ είκαζ ηδξ ίδζαξ ηάλδξ, αθθά δζαθμνμπμζμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ 

ζδιακηζηά, ηαθφπημκηαξ έκα πμθφ εονφ θάζια πμο λεηζκά απυ ηα απθά, υπςξ είκαζ 

π.π. μζ θευββμζ / ήπμζ ηδξ βθχζζαξ  ηαζ θηάκεζ ζηαδζαηά ιέπνζ ηα πμθφ ζφκεεηα, υπςξ 

είκαζ π.π. ημ εηθχκδια / ηείιεκμ.  

 Ακηζθαιαάκεηαζ, επμιέκςξ, ηακείξ υηζ έκα απυ ηα ααζζηυηενα πνμαθήιαηα 

ηδξ βναιιαηζηήξ ακάθοζδξ ηαζ πενζβναθήξ είκαζ δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ βθςζζζηχκ 

ζημζπείςκ ζε μιμζμβεκείξ μιάδεξ ιε ζηυπμ κα επζηεοπεεί δ πθδνέζηενδ ηαζ 

αηνζαέζηενδ, ηαηά ημ δοκαηυκ, πενζβναθή ηδξ βθχζζαξ ζε υθεξ ηδξ ηζξ δζαζηάζεζξ. 

Οζ μιάδεξ αοηέξ είκαζ βκςζηέξ ζηδκ εθθδκζηή μνμθμβία ςξ „επίπεδα γξακκαηηθήο 

αλάιπζεο‟, υνμξ ιε ημκ μπμίμ εκκμμφιε ημκ ηνυπμ πμο δζανενχκεηαζ ζενανπζηά ημ 

βναιιαηζηυ οθζηυ, απυ ηα πζμ απθά πνμξ ηα πενζζζυηενμ ζφκεεηα ζημζπεία, χζηε κα 

απανηίζεζ ημ υθμ, δδθαδή ημ ζφζηδια ή ημκ ηχδζηα ηδξ βθχζζαξ (Μήηζδξ 2015: 30-

5, Παοθίδμο 2008: 16-7, Γεςνβζαθέκηδξ η.α. 2011). 

 Φοζζηά, υπςξ ζοιααίκεζ ιε υθα ηα γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδ βναιιαηζηή, ηαζ 

δ δζάηνζζδ ζε επίπεδα ζοκζζηά έκα ζδιακηζηυ πνυαθδια πμο δεκ ακηζιεηςπίγεηαζ 

απυ ηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα ιε εκζαία δζαδζηαζία, αθθά ηαηά πενίπηςζδ ηαζ 

ζφιθςκα ιε ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηάεε θμνά βναιιαηζηήξ 

εεςνίαξ ή ζπμθήξ ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυκ παναηδνμφιε ζοπκά ζδιακηζηέξ απμηθίζεζξ 

ή δζαθμνμπμζήζεζξ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ βθςζζμθμβζηχκ ζπμθχκ ή ηάζεςκ.  

 Με αάζδ ηα δεδμιέκα αοηά, μζ βεκζηυηενεξ επζζδιάκζεζξ πμο εα ιπμνμφζακ 

κα βίκμοκ ζπεηζηά ιε ηα επίπεδα βναιιαηζηήξ ακάθοζδξ ηδξ βθχζζαξ είκαζ μζ 

αηυθμοεεξ: 

(i) Οζ βναιιαηζηέξ εεςνίεξ δεκ ζοιπίπημοκ απυθοηα ζηδ δζάηνζζδ ηςκ 

βναιιαηζηχκ επζπέδςκ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, δζαθμνμπμζμφκηαζ ακηίζημζπα ηαζ ζημ 

γήηδια ηςκ δζαζηάζεςκ ηδξ βθχζζαξ.  
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 (ii) Ζ πνυμδμξ ηδξ βθςζζμθμβίαξ μδδβεί ζηαδζαηά ζε πζμ πμθθέξ ηαζ πζμ 

θεπηέξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ, άνα ηαζ ζηδ δζάηνζζδ υθμ ηαζ 

πενζζζυηενςκ επζπέδςκ βναιιαηζηήξ ακάθοζδξ. 

Μζθχκηαξ εζδζηυηενα βζα ηα επίπεδα βναιιαηζηήξ ακάθοζδξ, εα θέβαιε υηζ  δ 

βθχζζα, ζφιθςκα ιε ηδκ εθανιμζιέκδ βθςζζμθμβία, δζαεέηεζ ηνεζξ δζαηνζκυιεκεξ 

δζαζηάζεζξ ιε ηα ελήξ επίπεδα ακά δζάζηαζδ (Μήηζδξ 2012: 45-6 & 2015: 36-7, 

Nation 2001: 26-30, Παναδζά & Μήηζδξ 2011: 48-9): 

 (i) ηε κνξθή: βζα κα ιεηααζααζηεί βθςζζζηά ιζα ζδιαζία, πνέπεζ κα 

πνμζθάαεζ αζζεδηδνζαηυ πενζεπυιεκμ, κα ιεηααζααζηεί, δδθαδή, ιε αημοζηζηυ ή 

μπηζηυ ηνυπμ, ιέζς εκυξ ζοιαυθμο πμο απμηεθεί ηδ ιμνθή ηδξ. Σδκ μνευηδηα ηςκ 

ιμνθχκ ηδκ ηαεμνίγμοκ ακηίζημζπμζ βναιιαηζημί ηακυκεξ. Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δ 

ιεηααίααζδ ηδξ ζδιαζίαξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ μ αηνμαηήξ / δέηηδξ 

δζαεέηεζ βκχζδ ημο ίδζμο βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ, δδθαδή ηαηέπεζ ηδ βναιιαηζηή ηδξ 

ίδζαξ βθχζζαξ ιε ημκ μιζθδηή / πμιπυ, πνάβια πμο ημο επζηνέπεζ κα βκςνίγεζ ημοξ 

ζοιαμθζζιμφξ ηςκ ιμνθζηχκ ζημζπείςκ, άνα ηαζ ηζξ ζδιαζίεξ ζηζξ μπμίεξ παναπέιπεζ 

μ μιζθδηήξ. Ζ ιμνθή, ςξ δζάζηαζδ ηδξ βθχζζαξ, πενζθαιαάκεζ ιζα ζεζνά επζπέδςκ 

βναιιαηζηήξ ακάθοζδξ, ηα μπμία ζενανπμφκηαζ ςξ ελήξ: θσλεηηθή, θσλνινγία, 

κνξθνινγία θαη ζχληαμε. 

(ii) Σε ζεκαζία: διαζία είκαζ ημ κυδια πμο δζαεέηεζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ 

βθςζζζηή ιμνθή (θέλδ, θνάζδ, πνυηαζδ), ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ θεζημονβίαξ ημο 

ζοζηήιαημξ ηαζ πςνίξ ακαβςβή ζημ πενζαάθθμκ. Ζ ζδιαζία εκηάζζεηαζ ζημ επίπεδμ 

βναιιαηζηήξ ακάθοζδξ πμο ηαθείηαζ ζεκαζηνινγία. 

(iii) Σε ρξήζε: Υνήζδ είκαζ δ παναβςβή θυβμο ηαζ δ ακηαθθαβή ιδκοιάηςκ, 

δδθαδή βθςζζζηχκ ιμνθχκ (άνα ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ζδιαζζχκ πμο 

ακηζπνμζςπεφμοκ μζ ιμνθέξ αοηέξ) ιεηαλφ ηςκ ζοκμιζθδηχκ. Γζα κα ζοιαάθμοκ μζ 

παναβυιεκεξ βθςζζζηέξ ιμνθέξ ζηδκ επίηεολδ απμηεθεζιαηζηήξ επζημζκςκίαξ, πνέπεζ 

κα επζθέβμκηαζ ιε αάζδ ημ πενζαάθθμκ, κα αημθμοεμφκ πζζηά ημοξ ιμνθμθμβζημφξ 

ηακυκεξ ηαζ κα πνμζανιυγμκηαζ ηάεε θμνά  ζηα δεδμιέκα ηδξ πενίζηαζδξ 

επζημζκςκίαξ (Swan 2007). Σέθμξ δ πνήζδ, ςξ βθςζζζηή δζαδζηαζία, ακηζζημζπεί 

επίπεδμ βναιιαηζηήξ ακάθοζδξ πμο είκαζ βκςζηυ ιε ημκ υνμ πξαγκαηνινγία. Οζ 

δζαζηάζεζξ ηαζ ηα επίπεδα βναιιαηζηήξ ακάθοζδξ  ηδξ βθχζζαξ πανμοζζάγμκηαζ 

ζπδιαηζηά ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα: 
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δηαζηάζεηο ηεο γιώζζαο  επίπεδα γξακκαηηθήο αλάιπζεο 

 

 ιμνθή      θςκδηζηή 

       θςκμθμβία 

       ιμνθμθμβία 

       ζφκηαλδ 

 

 ζδιαζία     ζδιαζζμθμβία 

 

 πνήζδ      πναβιαημθμβία 

        

 

 Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ παναπάκς βθςζζζηχκ δζαζηάζεςκ ηαζ επζπέδςκ, ημ 

ηαεέκα απυ ηα ηονζυηενα ιμκηέθα βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ επζθέβεζ ηα επίπεδα ηδξ 

βναιιαηζηήξ ημο ακάθοζδξ ςξ ελήξ (Μήηζδξ 1995: 58-87): 

 

 (i) Σμ παξαδνζηαθό κνληέιν πενζμνίγεηαζ απμηθεζζηζηά ζηδ δζάζηαζδ ηδξ 

ιμνθήξ ηαζ πενζθαιαάκεζ ημοξ ημιείξ: θωλεηηθή θαη κνξθνινγία. Δζδζηυηενα, δ  

παπαδοζιακή γπαμμαηική δζανενχκεηαζ ζηαεενά ζε ηνία επίπεδα, ζηα μπμία ηαζ 

ακαθφεηαζ, ζφιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ αοηυ, δ βθχζζα. Σα επίπεδα αοηά είκαζ: 

 

  (1)  ημ θεμββμθμβζηυ       

  (2) ημ ηοπζηυ (ή ηοπμθμβζηυ) ηαζ      

  (3) ημ εηοιμθμβζηυ 

 

 ημ θζνγγνινγηθό ελεηάγμκηαζ: 

 

(α) Σα βνάιιαηα ηαζ μζ θευββμζ, ηαεχξ ηαζ δ δζαίνεζή ημοξ ζε ηαηδβμνίεξ 

(θςκήεκηα, ζφιθςκα, δίθεμββμζ η.θπ.). 

(α) Οζ ζοθθααέξ ηαζ μ ζοθθααζζιυξ, μζ ηυκμζ ηαζ δ ζηίλδ. Καζ 

(β) Σα θεμββζηά πάεδ, δδθαδή μζ ιεηααμθέξ πμο οθίζηακηαζ μζ θευββμζ ηαηά 

ηδκ επαθή ημοξ ιε άθθμοξ θευββμοξ. 
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 ημ ηππηθό ή ηππνινγηθό, πμο απμηεθεί ημ πζμ εηηεηαιέκμ ηαζ, ηαοηυπνμκα, 

ημ πζμ ζδιακηζηυ επίπεδμ ηδξ παναδμζζαηήξ βναιιαηζηήξ ακάθοζδξ, ελεηάγμκηαζ: 

 

(α) Σα ιένδ ημο θυβμο βεκζηά: μνζζιμί, δζαίνεζδ ζε ηθζηά ηαζ άηθζηα, ηα 

πανεπυιεκα ηςκ ιενχκ ημο θυβμο (υπςξ π.π. βέκμξ, πηχζδ, ανζειυξ, 

πνυκμξ η.θπ). 

(α) Κάεε ιένμξ ημο θυβμο πςνζζηά ηαζ ακαθοηζηά, ανπίγμκηαξ απυ ηα ηθζηά 

ηαζ ηαηαθήβμκηαξ ζηα άηθζηα. ημ ηιήια αοηυ, πνμηεζιέκμο βζα ηα ηθζηά 

ιένδ, εηηυξ απυ ημοξ μνζζιμφξ ηαζ ηζξ ακαθφζεζξ, παναηίεεκηαζ ηαζ μζ 

παναδεζβιαηζημί πίκαηεξ πμο ζοιπθδνχκμκηαζ απυ ζπεηζηέξ  

παναηδνήζεζξ, ηαεχξ ηαζ απυ επζζδιάκζεζξ ηφπςκ ηαζ πενζπηχζεςκ πμο 

δεκ ζοιθςκμφκ ιε ημοξ πίκαηεξ (μζ βκςζηέξ ελαζνέζεζξ). 

 

 Σέθμξ, ζημ εηπκνινγηθό ελεηάγμκηαζ:  

 

(α) Ζ παναβςβή θέλεςκ πςνζζηά βζα ηάεε ιένμξ ημο θυβμο, πμο ζοκμδεφεηαζ 

αεααίςξ ηαζ απυ ηδκ επζζήιακζδ ηςκ απαναίηδηςκ παναβςβζηχκ 

ηαηαθήλεςκ. Καζ 

(α) Ζ ζφκεεζδ θέλεςκ, πμο ακαθένεηαζ ηαη‟ ανπάξ ζημ πνχημ ζοκεεηζηυ βζα 

ηάεε ιένμξ ημο θυβμο πςνζζηά ηαζ ηαηυπζκ ζημ δεφηενμ ζοκεεηζηυ. 

 

 Κνίκμκηαξ ηδ δζάνενςζδ ηςκ βναιιαηζηχκ επζπέδςκ, υπςξ αοηή επζπεζνείηαζ 

απυ ηδκ παναδμζζαηή βναιιαηζηή, εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ, αηυιδ ηαζ ζηζξ 

δζαζηάζεζξ ηδξ ιμνθήξ ηαζ ηδξ ζδιαζίαξ, ζηζξ μπμίεξ πενζμνίγεηαζ, ηνίκεηαζ ςξ 

εθθζπήξ, βζαηί δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζηδ βναιιαηζηή πενζβναθή ηδξ ηα επίπεδα ηδξ 

ζφκηαλδξ ηαζ ηδξ ζδιαζζμθμβίαξ. Αοηά, ζφιθςκα ιε ηδκ παναδμζζαηή ακηίθδρδ, 

εεςνείηαζ υηζ ακήημοκ ζηδκ ανιμδζυηδηα άθθςκ, ακελάνηδηςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ 

βναιιαηζηή ηθάδςκ, δδθαδή ημο ζοκηαηηζημφ  ηαζ ημο  θελζημφ ακηίζημζπα.  

 Πνυηεζηαζ ζαθχξ βζα ιζα ζηεκή ακηίθδρδ πμο πενζμνίγεζ ηδ βναιιαηζηή ζηα 

υνζα ηδξ ιειμκςιέκδξ θέλδξ ηαζ ηδκ ηαοηίγεζ ηεθζηά ιε ηδκ παναδεζβιαηζηή ιυκμ 

δζάζηαζδ ηδξ βθχζζαξ, αθμφ μ απμηθεζζιυξ ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ, ζοκεπάβεηαζ 

αοημιάηςξ ηαζ ηδκ απυννζρδ ηδξ ηαοηυπνμκδξ ιεθέηδξ ηςκ ζοκηαβιαηζηχκ ζπέζεςκ.  
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 (ii) Σν δνκηθό κνληέιν (structural model), ακ ηαζ έπεζ δεπεεί ηδκ επίδναζδ 

ιζαξ ζεζνάξ κέςκ επζζηδιμκζηχκ δεδμιέκςκ, πενζμνίγεηαζ εκημφημζξ ηαζ αοηυ 

απμηθεζζηζηά ζηδ δζάζηαζδ ηδξ ιμνθήξ, ηδκ μπμία, υιςξ, οπδνεηεί ιε πθδνυηδηα, 

θυβς ημο υηζ πενζθαιαάκεζ υθμοξ ημοξ ζπεηζημφξ ημιείξ πμο αοηή πενζέπεζ ηαζ 

εζδζηυηενα:  ηδ θωλεηηθή, ηε θωλνινγία, ηε κνξθνινγία θαη ηε ζύληαμε. Ακ ηαζ 

ημ  δμιζηυ ιμκηέθμ έπεζ δομ ημζκά επίπεδα ακάθοζδξ ιε ημ παναδμζζαηυ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ηδ θςκδηζηή ηαζ ηδ ιμνθμθμβία, ςζηυζμ μ ηνυπμξ ακάθοζδξ πμο 

πνδζζιμπμζεί είκαζ πμθφ δζαθμνεηζηυξ απυ ημκ ακηίζημζπμ ημο παναδμζζαημφ 

ιμκηέθμο ηαζ αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ  υηζ δ δμιζηή ακάθοζδ ζηδνίγεηαζ ζε 

επζζηδιμκζηά δεδμιέκα. Κάκμκηαξ ιζα ζφκημιδ ακαθμνά, εα θέβαιε υηζ δ 

βναιιαηζηή δμιή ηδξ βθχζζαξ, υπςξ ηδκ εκκμεί ημ δμιζηυ ιμκηέθμ, ηαηακέιεηαζ  ςξ 

ελήξ ζηα επίπεδα βναιιαηζηήξ ακάθοζδξ ηα μπμία ημ ίδζμ εζζδβείηαζ: 

 (i)  Ζ θσλεηηθή ελεηάγεζ ημοξ ήπμοξ / θευββμοξ ηδξ βθχζζαξ, υπςξ αοημί  

ειθακίγμκηαζ ζηδ πνήζδ, δδθαδή ζηδκ μιζθία. 

 (ii)  Ζ θσλνινγία ελεηάγεζ ημοξ ήπμοξ ηδξ βθχζζαξ ςξ εζςηενζηέξ  

ροπμθμβζηέξ  μκηυηδηεξ πμο οπάνπμοκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηάεε μιζθδηή ηαζ 

ζοκαπμηεθμφκ ζφζηδια ακηζεέζεςκ, ημ μπμίμ είκαζ βκςζηυ ςξ θσλνινγηθφ  ζχζηεκα 

ηδξ βθχζζαξ. 

 (iii)  Ζ κνξθνινγία ελεηάγεζ ηα ιμνθήιαηα, δδθαδή ηζξ εθάπζζηεξ βθςζζζηέξ 

ιμκάδεξ πμο δζαεέημοκ ηάπμζμο είδμοξ ζδιαζία ηαζ ζοκαπμηεθμφκ ηδ θεβυιεκδ 

ιμνθμθμβζηή δμιή ηδξ βθχζζαξ. 

 (iv)  Ζ ζχληαμε ελεηάγεζ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ 

ημοξ  ηα ιμνθήιαηα ηαζ μζ θέλεζξ βζα κα απανηίζμοκ εονφηενεξ εκυηδηεξ  (π.π. 

θνάζεζξ, πνμηάζεζξ η.θπ.) μζ μπμίεξ εκηάζζμκηαζ ζημκ ζοκηαβιαηζηυ άλμκα ηδξ 

βθχζζαξ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημοξ μιζθδηέξ.  

Πανά ηζξ μοζζαζηζηέξ ημοξ, υιςξ, δζαθμνέξ ζε επίπεδμ βναιιαηζηήξ 

ακάθοζδξ, ημ παναδμζζαηυ ηαζ ημ δμιζηυ ιμκηέθμ δζαεέημοκ, υζμκ αθμνά ηδ 

βεκζηυηενδ ακηζιεηχπζζδ ηδξ βθχζζαξ, ηαζ δομ ημζκά παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία 

εεςνμφκηαζ απυ ημοξ οπμζηδνζηηέξ ηδξ ΔΠ ςξ ζδιακηζηά ιεζμκεηηήιαηα ηαζ αοηά 

είκαζ:  

 (α) μ πενζμνζζιυξ  ηδξ βναιιαηζηήξ ακάθοζδξ απμηθεζζηζηά ζημ επίπεδμ ηδξ 

ιμνθήξ, πνάβια πμο ζοκεπάβεηαζ ιζα ιμκμδζάζηαηδ ηαζ, επμιέκςξ, εθθζπή 
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ακηζιεηχπζζδ ημο βθςζζζημφ θαζκμιέκμο απυ ηδ ζηζβιή πμο δεκ ζοκελεηάγμκηαζ μζ 

ζδιαζίεξ ηαζ δ βθςζζζηή πνήζδ. 

 (α) δ ακηζιεηχπζζδ ηδξ βθχζζαξ ςξ αοηυκμιδξ δζαδζηαζίαξ, ςξ ηθεζζημφ 

δδθαδή ζοζηήιαημξ πμο δεκ ζοζπεηίγεηαζ μφηε ζοκδέεηαζ ιε πανάβμκηεξ ηαζ 

δεδμιέκα πμο ανίζημκηαζ έλς απυ αοηυ. Πνυηεζηαζ πνμθακχξ βζα ιζα  ακηίθδρδ πμο 

απμλεκχκεζ ηδ βθχζζα απυ ημκ πενίβονυ ηδξ ηαζ ηδκ απμζοκδέεζ απυ ημ πενζαάθθμκ 

ηδξ, αθμφ πανααθέπεζ ηυζμ ημκ ημζκςκζηυ ηδξ παναηηήνα υζμ ηαζ ηδκ επζημζκςκζαηή 

ηδξ θεζημονβία.  

 

 (iii) Σν επηθνηλωληαθό κνληέιν (communicative model), δίκμκηαξ έιθαζδ 

ζηδ θεζημονβία ηδξ επζημζκςκίαξ ηαζ οζμεεηχκηαξ ζηαδζαηά ηα κέα πμνίζιαηα ηδξ 

εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ, άνπζζε κα εκζςιαηχκεζ ζηαδζαηά ηα πμνίζιαηα υθςκ 

ηςκ ηθάδςκ ηδξ βθςζζμθμβίαξ. Ζ δζαδζηαζία αοηή ζοκέααθε ζηδ ααειζαία επέηηαζδ 

ηδξ βναιιαηζηήξ ηαζ πένα απυ ηδ ιμνθή, ζηδκ μπμία είπακ παναιείκεζ ηα 

πνμδβμφιεκα ιμκηέθα. Ζ επέηηαζδ έβζκε ανπζηά πνμξ ηδ δζάζηαζδ ηδξ ζδιαζίαξ, 

πενζθαιαάκμκηαξ ημ επίπεδμ ηδξ ζεκαζηνινγίαο ηαζ ηαηυπζκ πνμξ ηδ δζάζηαζδ ηδξ 

βθςζζζηήξ πνήζδξ, ιε απμηέθεζια δ βναιιαηζηή ακάθοζδ κα ζοιπενζθάαεζ ζηαδζαηά 

ηαζ ημ επίπεδμ ηδξ  πξαγκαηνινγίαο (Μήηζδξ 2015: 37, Μαβμοθά 2015, 

Μπαιπζκζχηδξ   1998
α 

: 30-2, Winkler 2007: 152-71). Γζα ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

εκζςιάηςζδξ ηςκ επζπέδςκ αοηχκ ζημ επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ ηαζ βζα ηδ βεκζηυηενδ 

ζοκεζζθμνά ημοξ ζηδ βναιιαηζηή ακάθοζδ ηαζ πενζβναθή ηδξ βθχζζαξ εα 

ακαθενεμφιε πζμ ακαθοηζηά ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ.   

 

 

1.6  Γξακκαηηθή θαη πεξηβάιινλ 

 

1.6.1  Η ζπκβνιή ηεο ζεκαζηνινγίαο θαη ηεο πξαγκαηνινγίαο ζηε 

δηεύξπλζε ηεο γξακκαηηθήο πξνο ηε  γιωζζηθή ρξήζε   

 

πςξ ακαθέναιε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, δ βθχζζα εηηείκεηαζ ζε ηνεζξ 

δζαζηάζεζξ, δδθαδή ηδ ιμνθή, ηδ ζδιαζία ηαζ ηδ πνήζδ. ε ζπέζδ ιε ηζξ δζαζηάζεζξ 

ημο βθςζζζημφ θαζκμιέκμο ηυζμ ημ παναδμζζαηυ υζμ ηαζ ημ δμιζηυ ιμκηέθμ 

ηζκήεδηακ απμηθεζζηζηά ζηδ δζάζηαζδ ηδξ ιμνθήξ, αβκμχκηαξ ηυζμ ημκ ημιέα ηδξ 

ζδιαζίαξ υζμ ηαζ ημκ ημιέα ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ. Δπνυηεζημ, επμιέκςξ, βζα ιζα 
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εθθεζπηζηή ακηζιεηχπζζδ ηδξ βθχζζαξ, ηδκ μπμία μ ηφνζμξ εεςνδηζηυξ εηπνυζςπμξ 

ημο δμιζζιμφ, μ L. Bloomfield (1933: 139-57) δζηαζμθμβεί ιε ημ επζπείνδια υηζ δ 

πνμζθοβή ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ βθχζζαξ είκαζ αδφκαηδ, επεζδή δ ζδιαζία δεκ ιπμνεί 

μφηε κα ακαθοεεί αθθά μφηε ηαζ κα πενζβναθεί ιε επζζηδιμκζηυ ηνυπμ. Με αάζδ ηζξ 

ακηζθήρεζξ αοηέξ, δ βναιιαηζηή ακάθοζδ ηδξ βθχζζαξ πενζμνίζηδηε βζα πμθθέξ 

δεηαεηίεξ απμηθεζζηζηά ζηδ ιεθέηδ ηδξ ιμνθήξ ηαζ ιυκμ πνμξ ηα ηέθδ ημο 20μφ 

αζχκα άνπζζε κα απεβηθςαίγεηαζ ζηαδζαηά απυ ηα δεζιά ηδξ ιμκυπθεονδξ αοηήξ 

άπμρδξ, φζηενα απυ ηζξ ναβδαίεξ ελεθίλεζξ πμο ζδιεζχεδηακ ηαηά ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πενίμδμ ζημκ ηθάδμ ηδξ εεςνδηζηήξ βθςζζμθμβίαξ. Δζδζηυηενα, δ επέηηαζδ ηςκ 

βθςζζμθμβζηχκ ενεοκχκ, απυ ηδ δεηαεηία ημο 1980 ηαζ ιεηά,  πνμξ ηδκ πθεονά ημο 

πενζαάθθμκημξ, έδεζλε υηζ ιεηαλφ ημο βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηδξ βθςζζζηήξ 

πνήζδξ οπάνπεζ άιεζδ ζπέζδ ηαζ ζοκάθεζα, βεβμκυξ πμο επέααθθε ηαζ ιζα ακηίζημζπδ 

δζεφνοκζδ ηδξ βναιιαηζηήξ, δ μπμία άνπζζε κα οπενααίκεζ απυ ηυηε ηδ δζάζηαζδ ηδξ 

ιμνθήξ ηαζ κα επεηηείκεζ ζηαδζαηά  ηδκ ακάθοζδ ηαζ πενζβναθή ηδξ ηαζ ζηζξ άθθεξ 

δφμ δζαζηάζεζξ, δδθαδή  ηδ ζδιαζία ηαζ ηδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ (Ellis 2006, Gardner 

2008, Harmer 1987, Hedge 2000: 143-84, Κααμοηυπμοθμξ η.ά. 2010 & 2011, Μήηζδ 

2016, Μήηζδξ 1995: 63-87, Newby 1998, Υαναθαιπυπμοθμξ-Υαηγδζαααίδδξ 1997: 

37-40).   

Σμ πνχημ αήια έβζκε ιε ηδ δζεφνοκζδ ηδξ βναιιαηζηήξ πενζβναθήξ ηαζ πνμξ 

ηδ δζάζηαζδ ηδξ ζδιαζίαξ, δδθαδή ιε ηδκ μνβακζηή εκζςιάηςζδ ηδξ ζεκαζηνινγίαο 

(). Πνυηεζηαζ βζα έκακ κέμ ηθάδμ πμο δδιζμονβήεδηε, ηαηά ηδκ πενίμδμ αοηή, ηαζ 

ελεηάγεζ ηζξ ζδιαζίεξ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ, υπςξ αοηέξ δζαιμνθχκμκηαζ ηαζ 

ζοιπθέημκηαζ ιέζα ζημ ζφζηδια ηδξ βθχζζαξ. Δζδζηυηενα, εα θέβαιε υηζ δ  

αζπμθείηαζ ιε ηδ ζδιαζζμθμβζηή δμιή ημο βθςζζζημφ ηχδζηα, δδθαδή ιε ηζξ  

ζδιαζίεξ ηςκ θέλεςκ, ηςκ θνάζεςκ, ηςκ πνμηάζεςκ η.θπ.,  υπςξ αοηέξ ειθακίγμκηαζ  

ζημ πθαίζζμ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ πςνίξ ζοζπεηζζιυ ιε ηα ελςηενζηά 

δεδμιέκα  ή ηζξ ζοκεήηεξ  οπυ ηζξ μπμίεξ ηα βθςζζζηά αοηά ζημζπεία εηθςκμφκηαζ. 

Με θίβα θυβζα, δ  ελεηάγεζ ηδκ αθήεεζα ηςκ ακςηένς ζημζπείςκ ζε ζπέζδ ιε ηα 

δεδμιέκα πμο ζζπφμοκ βεκζηά ζημκ ελςηενζηυ ηυζιμ ηαζ είκαζ ζφιθςκα ιε ημοξ 

ηακυκεξ ηδξ θμβζηήξ. Σμ πενζεπυιεκμ ιζαξ πνυηαζδξ είκαζ αθδεέξ (δδθαδή 

ζδιαζζμθμβζηά ζςζηυ), εθυζμκ: (i) επαθδεεφεηαζ απυ ηα ειπεζνζηά δεδμιέκα πμο 

πνμένπμκηαζ απυ ημκ έλς ηυζιμ ηαζ (ii) δεκ πανααζάγεζ ημοξ θμβζημφξ ηακυκεξ ηδξ 

ακενχπζκδξ κυδζδξ. Γζα πανάδεζβια, απυ ηδ ιζα ιενζά ημ εηθχκδια: 
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 (α) ζήκεξα βξέρεη 

 

εθέβπεηαζ ςξ ακαηνζαέξ, εάκ δ ιένα είκαζ δθζυθμοζηδ ηαζ απυ ηδκ άθθδ  ημ 

εηθχκδια: 

 

  (α) ν Γηάλλεο έθνςε ζήκεξα ην θάπληζκα  

 

βζα κα είκαζ ζδιαζζμθμβζηά ζςζηυ, πνμτπμεέηεζ ηδκ εηθχκδζδ υηζ: 

 

  (β)  ν Γηάλλεο κέρξη ηψξα θάπληδε 

 

ηδκ μπμία, υιςξ, ςξ θμβζηά ζηεπηυιεκμζ, ηδ εεςνμφκ πενζηηή ηυζμ μ μιζθδηήξ υζμ 

ηαζ μ αηνμαηήξ. Ακ, υιςξ, μ Γζάκκδξ δεκ ηάπκζγε (δδθαδή, ακ δεκ ζζπφεζ δ 

πνμτπυεεζδ πμο ηίεεηαζ ιε ηδκ πνυηαζδ (β), ηυηε ημ πενζεπυιεκμ ημο εηθςκήιαημξ 

(α) πανααζάγεζ ηδ θμβζηή ανπή ηδξ ακηίθαζδξ ηαζ, επμιέκςξ, απμδεζηκφεηαζ ςξ 

ακαθδεέξ.  

Πνμπςνχκηαξ πνμμδεοηζηά,  δ βθςζζμθμβζηή ένεοκα, δζαπίζηςζε ζηδ 

ζοκέπεζα υηζ δ ζδιαζία πμο δζαεέημοκ ηα βθςζζζηά ζημζπεία ζημ πθαίζζμ ημο 

βθςζζζημφ ηχδζηα δεκ είκαζ δ μνζζηζηή, αθθά ηνμπμπμζείηαζ ηαζ ιεηααάθθεηαζ, υηακ 

αοηά ιεηαθενεμφκ ζηδ δζάζηαζδ ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ, ακάθμβα αέααζα ιε ηα 

εηάζημηε δεδμιέκα ηδξ πενίζηαζδξ επζημζκςκίαξ. Ζ βθςζζζηή, δδθαδή, επζζηήιδ 

δζαπίζηςζε υηζ ημ πενζαάθθμκ αζηεί απμθαζζζηζηή επίδναζδ ζηδ βθςζζζηή 

επζημζκςκία ηαζ είκαζ αοηυ ηεθζηά πμο ηαεμνίγεζ ηδκ μνζζηζηή ζδιαζία ηςκ 

βθςζζζηχκ ζημζπείςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημοξ μιζθδηέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

επζημζκςκίαξ. Γζα ηδ ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ πμο αζηεί ημ πενζαάθθμκ ζηδκ ενιδκεία 

ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ ηαζ βεκζηυηενα ζηδκ επζημζκςκία, δδιζμονβήεδηε έκαξ 

κέμξ ηθάδμξ πμο ηαθείηαζ πξαγκαηνινγία (Π), μ μπμίμξ ιάθζζηα εκηάπηδηε ζηδ 

βναιιαηζηή ςξ έκα κέμ επίπεδμ βναιιαηζηήξ ακάθοζδξ ηδξ βθχζζαξ. Δπμιέκςξ, δ Π, 

ςξ επζιένμοξ επίπεδμ πενζβναθήξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηαοηυπνμκα ςξ ηθάδμξ ηδξ 

βναιιαηζηήξ ελεηάγεζ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηάεε θμνά 

πενζαάθθμκ, βθςζζζηυ ή ελςβθςζζζηυ, επζδνά ζηδ ζδιαζία ηςκ βθςζζζηχκ 

ζημζπείςκ ηαζ  πνμζδίδεζ ζε αοηά ημ ηεθζηυ ημοξ πενζεπυιεκμ, ιεηαηνέπμκηαξ ηζξ 

βναιιαηζηέξ πνμηάζεζξ ζε ηιήιαηα επζημζκςκζαημφ θυβμο, πμο είκαζ βκςζηά ςξ 

εθθσλήκαηα ηαζ ηα μπμία εα ελεηάζμοιε ακαθοηζηά ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ (Κακάηδξ 
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2007: 79-86, Leech 1983: 13-5, Μήηζδξ 2012: 103-7 & 2015: 419-26, Μπαιπζκζχηδξ 

1984: 250-2, Νηάθηαξ 2003, Yule 1985: 91-103). Δπζπεζνχκηαξ ιζα πενζζζυηενμ 

ακαθοηζηή ελέηαζδ ηδξ δζαθμνάξ ιεηαλφ  ηδξ  ηαζ ηδξ Π, δζαπζζηχκμοιε υηζ αοηή 

ζοκδέεηαζ ηαηά αάζδ ιε ηδκ απάκηδζδ πμο δίκεηαζ απυ ημοξ ηθάδμοξ αοημφξ ζηα 

αηυθμοεα ενςηήιαηα:  

  (i) Ζ  απακηά ζημ ενχηδια:       

   -Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο πξφηαζεο / εθθσλήκαηνο πνπ  

   παξήγαγε ν νκηιεηήο ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο;  

(ii) Ζ Π απακηά ζημ ενχηδια:     

  -Ση ελλννχζε  αθξηβψο ν νκηιεηήο κε ηελ παξαγσγή ηεο     

   ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο / εθθσλήκαηνο φπσο απηή 

 εκθαλίδεηαη  ζε επίπεδν  ;  

Γζα κα ηαηακμήζμοιε ηδ δζαθμνά ιεηαλφ  ηαζ Π εα ηαηαθφβμοιε ζε έκα πμθφ απθυ 

πανάδεζβια: 

 Σμ εηθχκδια:  -Σν θσο ζην δσκάηην είλαη αλακκέλν  

(i) Απυ ηδκ πθεονά ηδξ  ενιδκεφεηαζ ςξ ιεηάδμζδ πθδνμθμνίαξ πνμξ ημκ 

ζοκμιζθδηή υηζ ημ θςξ ημο δςιαηίμο είκαζ ακαιιέκμ, δδθαδή αοηυ πμο απμηεθεί ηαζ 

ημ κυδια ηδξ πνυηαζδξ. 

(ii) Απυ ηδκ πθεονά ηδξ Π, ημ ίδζμ εηθχκδια ιπμνεί κα πάνεζ, ακάθμβα ιε ηα 

δεδμιέκα ηδξ πενίζηαζδξ επζημζκςκίαξ ηαζ ημκ ηνυπμ εηθμνάξ ημο, δζάθμνεξ 

ζδιαζίεξ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ μζ επυιεκεξ: 

(α) βήζε ην θσο (= εκημθή) 

(α) Γελ αθήλνπκε ην θσο αλακκέλν (=ζοιαμοθή) 

(β) Δίζαη απξφζεθηνο φπσο πάληα (=επίπθδλδ) 

(δ) Πνηέ δελ θάλεηο απηφ πνπ ζνπ ιέσ (=πανάπμκμ) ηθπ. 

οκμρίγμοιε, επζζδιαίκμκηαξ υηζ ημ επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ οζμεέηδζε ηα 

πμνίζιαηα ηςκ πνυζθαηςκ βθςζζμθμβζηχκ ενεοκχκ πμο έζηνεθακ ημ επζζηδιμκζηυ 

εκδζαθένμκ  ζε πανάβμκηεξ ηαζ δεδμιέκα πμο ανίζημκηαζ έλς απυ ημ ζφζηδια ηδξ 

βθχζζαξ, ζοκδέμκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυκ ηδ βθχζζα ιε ηδκ ελςηενζηή 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ ημ βθςζζζηυ ζφζηδια ιε ηδ βθςζζζηή πνήζδ. Ο 
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ακαπνμζακαημθζζιυξ αοηυξ ηδξ βθςζζζηήξ επζζηήιδξ ζοκέααθε ζηδ ααειζαία 

επέηηαζδ ηδξ βναιιαηζηήξ, πένα απυ ηδ ιμνθή, πνχηα ζηδ δζάζηαζδ ηδξ ζδιαζίαξ 

ηαζ ηαηυπζκ ζηδ δζάζηαζδ ηδξ πνήζδξ, ιε απμηέθεζια δ βναιιαηζηή πενζβναθή κα 

ζοιπενζθάαεζ ζηαδζαηά ηαζ κέα επίπεδα ακάθοζδξ  ηδξ βθχζζαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα 

αοηά πμο ακηζζημζπμφκ ζηδ  ηαζ ηδκ Π.   

ηδκ ελέθζλδ αοηή ζοκέααθε απμθαζζζηζηά δ έκκμζα ηδξ επζημζκςκίαξ πμο 

απμηεθεί ηδ εεςνδηζηή αάζδ αθθά ηαζ ημ εειέθζμ ηδξ ΔΠ. φιθςκα ιε ηδ εεςνία 

αοηή, ζημκ θοζζηυ ηνυπμ πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ, δ πνμηεναζυηδηα δίκεηαζ ζημ 

πενζεπυιεκμ ηαζ φζηενα αημθμοεεί δ ιμνθή. Γδθαδή, μζ μιζθδηέξ πνχηα 

ζοθθαιαάκμοκ ηα κμήιαηα ηαζ ηαηυπζκ δίκμοκ ζ‟ αοηά ηδ ιμνθή εηείκδ πμο εεςνμφκ 

ςξ ηδκ πζμ ηαηάθθδθδ. Με θίβα θυβζα, ημ πνςηανπζηυ ζημζπείμ ηδξ βθχζζαξ είκαζ μζ 

ζδιαζίεξ ηαζ ηα κμήιαηα ηαζ αοηή αηνζαχξ ηδ δζάζηαζδ ένπμκηαζ κα οπδνεηήζμοκ, 

ζε δεφηενμ επίπεδμ, μζ βναιιαηζημί ηφπμζ (Καράθδξ η.ά. 2007 & 2017). Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, πνμηεζιέκμο κα επζημζκςκήζεζ μ θοζζηυξ μιζθδηήξ ιζαξ βθχζζαξ 

πνμααίκεζ ηαηά ζεζνά ζηζξ αηυθμοεεξ εκένβεζεξ:  

 

(i)  -οθθαιαάκεζ ανπζηά έκα βεκζηυ κυδια ηαζ ηαεμνίγεζ ηδκ επζημζκςκζαηή 

θεζημονβία πμο επζεοιεί κα επζηεθέζεζ 

(ii)  -Δηηζιά ηα δεδμιέκα ηδξ πενίζηαζδξ επζημζκςκίαξ (πμφ ανίζηεηαζ, πμζμζ είκαζ 

μζ ζοκμιζθδηέξ ημο, πμζα είκαζ δ ιεηαλφ ημοξ ζπέζδ, ιε πμζμ ηνυπμ 

επζημζκςκμφκ, πμζμξ είκαζ μ ζημπυξ ηδξ επζημζκςκίαξ ηθπ.) 

(iii) -Δπζθέβεζ ηα ηαηάθθδθα ζημζπεία ιμνθήξ, δδθαδή ημοξ βθςζζζημφξ ηφπμοξ 

ημοξ μπμίμοξ δζαηάζζεζ ηαζ ηαηημπμζεί ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ 

βναιιαηζηήξ 

(iv) –Πανάβεζ ηαζ ιεηαθένεζ ζημκ/μοξ ζοκμιζθδηή/έξ ημ ηαηάθθδθμ εηθχκδια 

 

  Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, μ  αηνμαηήξ αημθμοεεί ιζα πμνεία ακηίζηνμθδ, 

λεηζκχκηαξ απυ ημ εηθχκδια, ημ μπμίμ είκαζ ημ ιυκμ ζημζπείμ πμο ανπζηά έπεζ ζηδ 

δζάεεζή ημο. Παναηδνεί ηαηυπζκ ηζξ βναιιαηζηέξ επζθμβέξ ημο ζοκμιζθδηή ημο, ηζξ 

μπμίεξ ηαζ ζοκδέεζ ιε ηα δεδμιέκα ηδξ πενίζηαζδξ επζημζκςκίαξ ηαζ ηάκεζ ιζα 

οπυεεζδ βζα ηδκ επζημζκςκζαηή θεζημονβία πμο αοηυξ επζεοιεί κα επζηεθέζεζ ηαζ βζα 

ημοξ ζηυπμοξ πμο επζπεζνεί κα επζηφπεζ. Με αάζδ ηδκ οπυεεζδ αοηή ενιδκεφεζ ηδκ 

ανπζηή πνυεεζδ ημο μιζθδηή ηαζ δίκεζ έκα ηεθζηυ κυδια ζημ εηθχκδιά ημο. Ακ ημ 

ηεθζηυ κυδια πμο έδςζε μ αηνμαηήξ ζημ εηθχκδια ηαοηίγεηαζ ιε ημ ανπζηυ κυδια 
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πμο ημο έδςζε μ μιζθδηήξ, ηυηε έπμοκ ζοκεκκμδεεί ηαζ άνα έπεζ επζηεοπεεί δ ιεηαλφ 

ημοξ επζημζκςκία. 

Σέθμξ, υπςξ ήηακ ακαιεκυιεκμ, δ δζεφνοκζδ ηδξ βναιιαηζηήξ πνμξ ηδ 

δζάζηαζδ ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ ηαζ δ ζφκδεζή ηδξ ιε ηδ θεζημονβία ηδξ 

επζημζκςκίαξ εκίζποζε, υπςξ εα δζαπζζηχζμοιε ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ημκ επζημζκςκζαηυ 

παναηηήνα ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ ηαζ ζοκέααθε ζηδκ ακάδεζλή ηδξ ςξ ααζζημφ 

ηθάδμο πμο ελεηάγεζ, πένα απυ ηδ ιμνθή, ηδ ζδιαζία ηαζ ηδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ ιε 

αάζδ υπζ ιυκμ ηζξ θμβζηέξ ζπέζεζξ αθθά ηαζ ηα πναβιαημθμβζηά δεδμιέκα (Celce-

Murcia-Hilles 1988: 16-8, Gardner 2008, Halliday 1985, Hedge 2000: 152-7, Κθαίνδξ 

- Μπαιπζκζχηδξ 2005, Newby 1998, Μήηζδ 2016, Μήηζδξ 2015: 173-84, Trask 

1995: 122-26,  Υαηγδζαααίδδξ 2009 & 2010). 

 

 

1.6.2 Από ηηο γξακκαηηθέο  πξνηάζεηο ζηα εθθωλήκαηα θαη ε        

 πνξεία πξνο κηα γξακκαηηθή επηθνηλωληαθνύ ηύπνπ 

 

Ζ δζαδζηαζία ηδξ βθςζζζηήξ επζημζκςκίαξ, ηδκ μπμία πενζβνάραιε ζε βεκζηέξ 

βναιιέξ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ θακενχκεζ υηζ έκαξ απυ ημοξ ααζζημφξ 

πανάβμκηεξ πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ ηεθζηή ενιδκεία ηςκ ιδκοιάηςκ ηαζ, πνμθακχξ, 

επδνεάγεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηζξ βναιιαηζηέξ επζθμβέξ ηςκ ζοκμιζθδηχκ είκαζ ημ 

πενζαάθθμκ. 

Μζθχκηαξ ακαθοηζηυηενα βζα ημ πεξηβάιινλ, εα θέβαιε υηζ ιε ημκ υνμ αοηυκ  

εκκμμφιε ζηδκ εθανιμζιέκδ βθςζζμθμβία ιζα ζεζνά παναβυκηςκ, μζ μπμίμζ, πςνίξ 

κα εκηάζζμκηαζ ζημ ζφζηδια ηδξ βθχζζαξ, επδνεάγμοκ πανυθα αοηά ζε ζδιακηζηυ 

ααειυ ηδκ επζημζκςκζαηή δζαδζηαζία (Hewings & Hewings 2005: 17-25, 

Κμοηζμβζάκκδξ 2011, Μήηζδξ 2015: 152-58). Οζ πανάβμκηεξ αοημί ιπμνμφκ κα 

πνμζθάαμοκ ηνεζξ δοκαηέξ ιμνθέξ ηαζ κα ειθακζζημφκ:  

 

(i) ςξ γισζζηθφ πεξηβάιινλ (linguistic context)    

(ii)  ςξ θαηαζηαζηαθφ πεξηβάιινλ ή πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο (situational 

context)     

(iii)  ςξ επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ (wider socio-

cultural context) 
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Χξ γισζζηθφ πεξηβάιινλ μνίγμοιε ημ ζφκμθμ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ πμο 

ζοκειθακίγμκηαζ ζηδ ζοκηαβιαηζηή δζάζηαζδ ηδξ βθχζζαξ ιαγί ιε ηάπμζμ  

ζοβηεηνζιέκμ ζημζπείμ ίδζαξ ιμνθήξ ηαζ παναηηδνίγμκηαζ ζοκήεςξ ιε ημκ υνμ  

ζπκθξαδφκελα.  

Χξ θαηαζηαζηαθφ πεξηβάιινλ μνίγμοιε ιζα ζεζνά ελςβθςζζζηχκ δεδμιέκςκ 

ηαζ παναβυκηςκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ επζημζκςκζαηή δζαδζηαζία ηαζ ζοιαάθθμοκ 

ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ηεθζηήξ ζδιαζίαξ εκυξ ιδκφιαημξ. Σέημζμζ πανάβμκηεξ είκαζ, 

υπςξ ακαθέναιε ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ,  μζ ζοκμιζθδηέξ, δ ιεηαλφ ημοξ 

ζενανπζηή ή άθθδ ζπέζδ, μ πχνμξ ζημκ μπμίμ επζηεθείηαζ δ επζημζκςκία, ημ εέια ηαζ μ 

ζημπυξ ηδξ επζημζκςκίαξ, μ ηνυπμξ επζημζκςκίαξ, η.ά.     

 Σέθμξ,  ιε ημκ υνμ  επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ εκκμμφιε 

ιζα ζεζνά δεδμιέκςκ ημζκςκζημφ ηαζ πμθζηζζιζημφ ηφπμο πμο ζοιαάθθμοκ ιε ημκ 

δζηυ ημοξ ηνυπμ υπζ ιυκμ ζηδ δζαηφπςζδ, αθθά ηαζ ζηδκ ηεθζηή κμδιαημδυηδζδ ηςκ 

ιδκοιάηςκ. Γζα πανάδεζβια, ηα βθςζζζηά ιέζα πμο πνδζζιμπμζεί ηάπμζμξ μιζθδηήξ 

απεοεοκυιεκμξ ζε έκακ ζοκμιζθδηή πμο ημο είκαζ άβκςζημξ, ζε έκακ δθζηζςιέκμ, ζε 

έκα άημιμ δζαθμνεηζημφ θφθμο, ζε έκακ πζμ αδφκαημ ή ηαηχηενυ ημο η.θπ. ζοκζζημφκ 

απμδεηηή ή ιδ απμδεηηή ιμνθή ημζκςκζηήξ ζοιπενζθμνάξ, δ μπμία ζηδκ πενίπηςζδ 

ηδξ ιδ απμδεηηήξ ζοιπενζθμνάξ εηθαιαάκεηαζ ςξ αβέκεζα, αδζαηνζζία, απνέπεζα, 

ποδαζυηδηα, φανζξ η.θπ. Δπμιέκςξ, δ ηαηαθθδθυηδηα ή υπζ μνζζιέκςκ εηθνάζεςκ 

ηαεμνίγεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή υπζ απυ ημ ακ δ δζαηφπςζή ημοξ είκαζ βναιιαηζηά 

μνεή αθθά απυ ημ ακ είκαζ ζφιθςκδ ιε ιζα ζεζνά ανπχκ ηαζ ηακυκςκ βθςζζζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ πμο έπμοκ ηαεμνζζηεί απυ ημ ημζκςκζηυ ζχια ηαζ εκηάζζμκηαζ ζημκ 

βεκζηυηενμ πμθζηζζιζηυ ηχδζηα.  

 Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ ημ ζοιπέναζια υηζ δ ζπέζδ βθχζζαξ ηαζ 

πενζαάθθμκημξ είκαζ πμθφπθμηδ ηαζ πμθοδζάζηαηδ. Σαοηυπνμκα, υιςξ, ημ πενζαάθθμκ 

απμηεθεί ααζζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ιδκοιάηςκ ηαζ ηδκ επίηεολδ 

απμηεθεζιαηζηήξ επζημζκςκίαξ. Μζα απθή παναηήνδζδ ηδξ ηαεδιενζκήξ επζημζκςκίαξ 

είκαζ ζηακή κα ιαξ δείλεζ υηζ δ ηεθζηή ενιδκεία εκυξ ιδκφιαημξ είκαζ ζοπκά αδφκαηδ 

πςνίξ ακαβςβή ζημ πενζαάθθμκ. Γζα πανάδεζβια, μζ επυιεκεξ πνμηάζεζξ, ακ ηαζ είκαζ 

βναιιαηζηά μνεέξ, ςζηυζμ μ αηνμαηήξ δεκ εα ιπμνμφζε κα ακηζθδθεεί ημ κυδιά 

ημοξ πςνίξ ηδ βκχζδ ηάπμζςκ πνυζεεηςκ δεδμιέκςκ πενζααθθμκηζημφ ηφπμο. 

 

(α) -απηφο δελ αζρνιείηαη κε ηέηνηνπ είδνπο ππνζέζεηο  

 (α) –ν πειάηεο ζνπ ζα έξζεη ζε δπν κέξεο 
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ηα παναδείβιαηα αοηά θαίκεηαζ υηζ δ μπμζαδήπμηε πνμζθοβή ζηδ βναιιαηζηή ή 

αηυιδ ηαζ ζημ θελζηυ, δεκ εα ιπμνμφζε κα αμδεήζεζ ημκ αηνμαηή χζηε κα 

ακηζθδθεεί ημ πθήνεξ κυδια ηςκ πνμηάζεςκ, βεβμκυξ πμο εα ιπμνμφζε κα επζηεοπεεί 

ιυκμ ιε πνμζθοβή ζε δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ, εκένβεζα δ μπμία εα ημο πανείπε, 

ιεηαλφ άθθςκ, ηαζ ηζξ ελήξ πθδνμθμνίεξ:  

 

(α) -πμζμ είκαζ ημ πνυζςπμ πμο οπάνπεζ πίζς απυ ηδκ ακηςκοιία απηφο ηαζ ηζ 

ζδζυηδηα έπεζ 

 -πμζα δναζηδνζυηδηα οπάνπεζ πίζς απυ ηδ θέλδ ππνζέζεηο ηθπ. 

 

(α) -πμζμ είκαζ ημ πνυζςπμ ζημ μπμίμ απεοεφκεηαζ μ μιζθδηήξ, ηζ δμοθεζά 

ηάκεζ ηαζ πμζμξ είκαζ μ πεθάηδξ ημο 

 -πμζμξ είκαζ μ πνυκμξ ηδξ εηθχκδζδξ ημο ιδκφιαημξ βζα κα μνζζηεί 

αηνζαχξ δ διενμιδκία έθεοζδξ ημο πεθάηδ  

 

Πνέπεζ αηυιδ κα πνμζεέζμοιε υηζ, πένα απυ ηδκ ακάβηδ ηδξ μνεήξ εηθμνάξ 

υθςκ ηςκ ιδκοιάηςκ, δ βναιιαηζηή θαίκεηαζ κα παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ηαζ ζηδκ 

ακεφνεζδ ηδξ ηαηάθθδθδξ  ηάεε θμνά δζαηφπςζδξ, δ μπμία ιπμνεί κα ζοιαάθεζ 

απμθαζζζηζηά ζηδκ επίηεολδ απμηεθεζιαηζηήξ επζημζκςκίαξ. Με θίβα θυβζα, ιεηαλφ 

βναιιαηζηήξ ηαζ πενζαάθθμκημξ οπάνπεζ ιζα δζαθεηηζηή ζπέζδ, ηδκ μπμία άνπζζε κα 

ιεθεηά ακαθοηζηά ηαζ κα απμηαθφπηεζ ζηαδζαηά δ εθανιμζιέκδ βθςζζμθμβία. 

Δζδζηυηενα, δ ζφβπνμκδ επζζηδιμκζηή ένεοκα έπεζ δείλεζ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ 

βναιιαηζηή επζθμβή, ζηδκ μπμία πνμααίκεζ ηάεε θμνά μ μιζθδηήξ, ιέζα απυ ιζα 

ζεζνά πανάθθδθςκ ηφπςκ ηαζ δμιχκ πμο δζαεέηεζ δ βθχζζα, ζπεηίγεηαζ ζηεκά ιε ηα 

δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ επζημζκςκίαξ. Έηζζ ιπμνεί κα 

ελδβδεεί άθθςζηε ηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ φπανλδξ πανάθθδθςκ ή ζζμδφκαιςκ 

βναιιαηζηχκ ηφπςκ ηαζ δμιχκ πμο οπάνπμοκ ζε υθεξ ηζξ βθχζζεξ, αθμφ ηαεέκα απυ 

ηα ζημζπεία αοηά πνμμνίγεηαζ κα οθμπμζήζεζ δζαθμνεηζηέξ επζημζκςκζαηέξ θεζημονβίεξ 

(Κααμοηυπμοθμξ η,ά. 2011, Μήηζδξ 2015: 196-200). Πνμθακχξ, ακ μζ πανάθθδθεξ 

βναιιαηζηέξ δμιέξ δεκ δζέεεηακ θεζημονβζηυ παναηηήνα, ηυηε δ πανμοζία 

πμθοηοπζχκ, υπςξ θπβέξλεζεο / θπβεξλήζεσο, παρηνχ / παρχ η.θπ. ή πανάθθδθςκ 

βναιιαηζηχκ δμιχκ, υπςξ π.π. ηδξ εκενβδηζηήξ ηαζ ηδξ παεδηζηήξ θςκήξ, δεκ εα είπε 

θυβμοξ φπανλδξ ηαζ εα ήηακ ιάθθμκ πενζηηή. Πνμζεββίγμκηαξ, επμιέκςξ, ηδ 
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βναιιαηζηή απυ ηδκ πθεονά ημο πενζαάθθμκημξ, ιυκμ ηυηε ακηζθαιαακυιαζηε ηδ 

θεζημονβζηυηδηα ηδξ δμιζηήξ ηαζ ηθζηζηήξ βναιιαηζηήξ πμζηζθίαξ, δ μπμία δζαεέηεζ 

θεζημονβζηή ζημπζιυηδηα, δδθαδή πανέπεζ ζημοξ μιζθδηέξ υπζ ιυκμ ηδ δοκαηυηδηα 

παναβςβήξ ηαηάθθδθςκ ιδκοιάηςκ, αθθά ηαζ επανημφξ ενιδκείαξ ημοξ. Ζ μνβακζηή 

αοηή ζπέζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ιε ημ πενζαάθθμκ θαίκεηαζ ηαεανά ιέζα απυ ηάπμζεξ 

απθέξ δζαπζζηχζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ ηαεδιενζκή ιαξ επζημζκςκία, υπςξ είκαζ ηαζ μζ 

επυιεκεξ: 

(i) Παναηδνχκηαξ πνμζεηηζηά ηδκ ηαεδιενζκή βθςζζζηή ιαξ ζοιπενζθμνά, 

δζαπζζηχκμοιε υηζ ςξ μιζθδηέξ επζθέβμοιε, ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ,  

δζαθμνεηζηέξ βναιιαηζηέξ δμιέξ ή ηφπμοξ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ μ επζημζκςκζαηυξ 

ζηυπμξ είκαζ μ ίδζμξ. Π.π. Γζα κα γδηήζμοιε απυ ημκ δζπθακυ ιαξ κα ιαξ δακείζεζ βζα 

θίβμ ημ ζηζθυ ημο, εα πνδζζιμπμζήζμοιε άθθμηε εκζηυ ηαζ άθθμηε πθδεοκηζηυ ανζειυ, 

ακάθμβα ιε ηδκ πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ ή ηαζ ιε ηδ ζπέζδ πμο έπμοιε ιαγί ημο.   (ii) 

Ζ επζθμβή ζηδκ μπμία πνμααίκμοιε ιεηαλφ ηφπςκ, υπςξ ινπινχδη-άλζνο, θάλσ-

πξάηησ, θαηάζηαζεο-θαηαζηάζεσο, πξφβαια-πξνέβαια, δάζθαινπ-δαζθάινπ, κάε-

καΐνπ-καγηνχ, η.θπ. έπεζ ζοκήεςξ κα ηάκεζ ιε πανάβμκηεξ εηηυξ βθχζζαξ, υπςξ είκαζ 

δ πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ, μνζζιέκεξ εζδζηέξ πνήζεζξ ή ηάπμζεξ ζδεμθμβζηέξ εέζεζξ 

ηαζ  ημζκςκζηέξ ακηζθήρεζξ. 

(iii) Υνδζζιμπμζμφιε ζοπκά ηδκ ίδζα βναιιαηζηή δμιή, βζα κα επζηφπμοιε 

δζαθμνεηζημφξ επζημζκςκζαημφξ ζηυπμοξ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ αοηή οθμπμζεί 

ηάεε θμνά ηαζ ιζα δζαθμνεηζηή θεζημονβία. Π.π. ημ εηθχκδια: πνιιή δέζηε θάλεη εδψ 

κέζα, ιπμνεί κα ζδιαίκεζ υηζ πνάβιαηζ μ μιζθδηήξ ηαζ μζ ζοκμιζθδηέξ ημο ανίζημκηαζ 

ζε έκακ πμθφ γεζηυ πχνμ, ιπμνεί, υιςξ, ακάθμβα ιε ηδκ πενίζηαζδ, κα ζδιαίκεζ: 

«ακάρηε ημκ ηθζιαηζζιυ», «ακμίληε ηα πανάεονα», «ηακέκαξ δεκ εκδζαθένεηαζ βζα 

ιαξ», «πάιε κα θφβμοιε απυ δς» η.θπ. 

(iv) Τπάνπμοκ πμθθέξ θμνέξ εηθςκήιαηα πμο ιαξ είκαζ εφημθμ κα 

ακηζθδθεμφιε ημ πενζαάθθμκ, απυ ημ μπμίμ πνμήθεακ, βζαηί δζαεέημοκ ιζα ζεζνά 

παναηηδνζζηζηχκ ή εκδείλεςκ πμο ηα ζοκδέμοκ ιε αοηυ. Π.π. Δφημθα ιπμνεί κα 

ακηζθδθεεί ηακείξ ημ πενζαάθθμκ ιέζα ζημ μπμίμ έπμοκ παναπεεί εηθνάζεζξ, υπςξ: 

«ζοβπανδηήνζα, ηαθέξ ζπμοδέξ», «πνυκζα πμθθά ηαζ ημο πνυκμο», «κα γήζεηε 

εοηοπζζιέκμζ», «εενιά ζοθθοπδηήνζα» η.θπ. 

Αοηή αηνζαχξ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ ιεθεηά δ 

Π, δ μπμία ιαξ απμηαθφπηεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ, ιε ημοξ μπμίμοξ μζ 

βναιιαηζηέξ πνμηάζεζξ ιεηααάθθμκηαζ, ιε ηδκ πανέιααζδ ημο πενζαάθθμκημξ, ζε 
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εηθςκήιαηα, δδθαδή ημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ δ βναιιαηζηή επεηηείκεηαζ απυ ημ 

ζφζηδια πνμξ ημκ ημιέα ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ ιε ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

επζημζκςκζαηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ εκ ηέθεζ ηδ ζοκεκκυδζδ ηςκ ζοκμιζθδηχκ. 

Ακαθενυιεκμζ πζμ ακαθοηζηά ζημ εέια αοηυ πνέπεζ κα οπεκεοιίζμοιε υηζ, 

ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία ηδξ επζημζκςκίαξ, δ ακενχπζκδ βθχζζα απμηεθεί ηαηά αάζδ 

έκακ ζοβηνμηδιέκμ ιδπακζζιυ πμο έπεζ ςξ ηφνζα θεζημονβία ημο ηδκ παναβςβή ηαζ 

ιεηααίααζδ κμδιάηςκ. Σα κμήιαηα, υιςξ, ςξ άοθεξ μκηυηδηεξ, δεκ ιπμνμφκ κα 

ειθακζζημφκ αοημφζζα ηαζ επμιέκςξ  πνέπεζ κα ιεηααζααζημφκ ιέζς μπηζηχκ ή 

αημοζηζηχκ ζοιαυθςκ, ηα μπμία ηαζ απμηεθμφκ ηα ιέζα ιεηαθμνάξ ημοξ. Ζ ακάβηδ  

ηδξ πναβιάηςζδξ ηςκ κμδιάηςκ ή αθθζχξ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ βθχζζαξ, μδήβδζε 

ζηδκ πανμοζία ηςκ ιμνθχκ, δδθαδή ιζαξ ζεζνάξ οθζηχκ ιέζςκ ή ηφπςκ ιε ηδκ 

πανέιααζδ ηςκ μπμίςκ ιπμνμφκ κα δδθςεμφκ ηαζ κα ιεηααζααζημφκ ηα κμήιαηα / 

ζδιαζίεξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ βθχζζα δζαεέηεζ δφμ ααζζηά ζημζπεία πμο ζοκδέμκηαζ 

μνβακζηά ιεηαλφ ημοξ ηαζ είκαζ βκςζηά ςξ πεξηερφκελν ηαζ κνξθή, δδθαδή ςξ 

ζεκαζίεο ηαζ ηχπνη. Ζ ζπέζδ υιςξ ιεηαλφ ιμνθήξ ηαζ πενζεπμιέκμο, ζοκζζηά 

ζφιθςκα ιε ηδ εεςνδηζηή βθςζζμθμβία ιζα δζαδζηαζία αζφιιεηνδ ηαζ πμθφπθμηδ. 

Ζ αζοιιεηνία έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ιζα ζδιαζία δεκ ακηζπνμζςπεφεηαζ 

απμηθεζζηζηά απυ έκα ηαζ ιυκμ ζημζπείμ ιμνθήξ ηαζ, ακηζζηνυθςξ, έκα ηαζ ημ αοηυ 

ζημζπείμ ιμνθήξ δεκ δδθχκεζ απμηθεζζηζηά ιζα ηαζ ιυκμ ζδιαζία (Μήηζδξ 2004: 26-

8 & 2015: 181-5, Μπαιπζκζχηδξ 2010: 40-3).  

φιθςκα ιε ημοξ εζδζημφξ, δ ζφκδεζδ ιεηαλφ ζδιαζίαξ ηαζ ιμνθήξ 

πναβιαημπμζείηαζ ανπζηά ζε ιζα δζάζηαζδ εζςηενζηή, ζε επίπεδμ δδθαδή 

ζοζηήιαημξ, υπμο ηαζ δδιζμονβμφκηαζ ιε αάζδ ημοξ ηακυκεξ ηδξ ιμνθμθμβίαξ αθθά 

ηαζ ηδξ  μζ θεβυιεκεξ γξακκαηηθέο ή ινγηθέο πξνηάζεηο. Με ημκ υνμ αοηυκ 

παναηηδνίγμοιε ηιήιαηα θυβμο πμο ζοβηνμημφκηαζ ζε κμδηζηυ επίπεδμ ηαζ είκαζ 

ακελάνηδηα απυ ηδ βθςζζζηή πνήζδ. Με θίβα θυβζα, δ βναιιαηζηή πνυηαζδ είκαζ ιζα 

αθδνδιέκδ μκηυηδηα πμο ζπδιαηίγεηαζ ζε επίπεδμ ζοζηήιαημξ ηαζ δζαεέηεζ ιζα 

πνχηδ ή ανπζηή ζδιαζία, δ μπμία υιςξ δεκ είκαζ ηαζ δ μνζζηζηή, αθμφ δεκ είκαζ δ 

ζδιαζία πμο εα πνμζθάαεζ ηεθζηά ζηδ δζάζηαζδ ηδξ πνήζδξ ή ηδξ βθςζζζηήξ 

επζημζκςκίαξ.  Οζ βναιιαηζηέξ πνμηάζεζξ (sentences), ακ ηαζ είκαζ ζε πνχημ επίπεδμ 

ζφιθςκεξ ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ βθχζζαξ, ακ ηαζ ηδνμφκ δδθαδή ηζξ 

ανπέξ ηδξ θμβζηήξ ηαζ ημ κυδιά ημοξ επαθδεεφεηαζ απυ ηα δεδμιέκα ημο έλς ηυζιμο, 

απμηημφκ ηδκ μνζζηζηή ημοξ ζδιαζία ζε έκα δεφηενμ επίπεδμ ηαζ ζοβηεηνζιέκα υηακ 

πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ επίηεολδ επζημζκςκζαηχκ ζηυπςκ ζε ζοβηεηνζιέκμ 
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ηαηαζηαζζαηυ πενζαάθθμκ. ηακ, δδθαδή, ιζα βναιιαηζηή πνυηαζδ πνμζθάαεζ 

αζζεδηδνζαηυ πενζεπυιεκμ ηαζ ημπμεεηδεεί ιέζα ζε ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ 

επζημζκςκίαξ, ηυηε ηαζ ιυκμ απμηηά ηδκ ηεθζηή ηδξ ζδιαζία, δδθαδή οπυ ηζξ 

ζοκεήηεξ αοηέξ ιεηαηνέπεηαζ ζε εθθψλεκα (utterance). Αοηυ αέααζα ζοιααίκεζ, βζαηί 

ζηδ δζάζηαζδ ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ δ βθχζζα λεθεφβεζ απυ ημ επίπεδμ ηςκ 

ζοθθμβζζιχκ ηαζ ηςκ κμδηζηχκ εκενβεζχκ ηαζ οθμπμζεί πθέμκ επζημζκςκζαημφξ 

ζηυπμοξ πμο ζοκδέμκηαζ πνςηίζηςξ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ επζημζκςκίαξ. 

Δπζπεζνχκηαξ κα ημ πενζβνάρμοιε εκ ζοκημιία, εα θέβαιε υηζ ημ εηθχκδια είκαζ έκα 

θοζζηυ βεβμκυξ πμο ειθακίγεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ 

βίκεηαζ ακηζθδπηυ ιε ηζξ αζζεήζεζξ ηδξ υναζδξ ή ηδξ αημήξ. Με θίβα θυβζα, δ ζδιαζία 

εκυξ εηθςκήιαημξ δεκ είκαζ εη ηςκ πνμηένςκ δεδμιέκδ, αθθά απμηεθεί ζοκάνηδζδ 

ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ πενίζηαζδξ επζημζκςκίαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ εηθςκείηαζ ηαζ 

βζα ημκ θυβμ αοηυκ ηάεε θμνά πμο δ ίδζα βθςζζζηή έηθναζδ θέβεηαζ ζε έκα κέμ 

πενζαάθθμκ απμηεθεί ηαζκμφνβζμ εηθχκδια (Carston 2002, Hurford & Heasley 1983: 

68-72, Löbner 2002: 10-15, Μήηζδξ 2012: 107-14 & 2015: 148-51, Saeed 2009: 190-

205). 

Γζα πανάδεζβια, δ θνάζδ: 

 

   ζήκεξα δνχιεπα φιε ηελ εκέξα  

 

απμηεθεί, ζε επίπεδμ ζοζηήιαημξ, βναιιαηζηή ή θμβζηή πνυηαζδ, αθμφ έπεζ 

ζπδιαηζζηεί ζφιθςκα ιε ημοξ ιμνθμθμβζημφξ ηαζ ζδιαζζμθμβζημφξ ηακυκεξ ηδξ 

Δθθδκζηήξ ηαζ αθμφ ημ πενζεπυιεκυ ηδξ είκαζ αθδεέξ (δδθαδή ημ άημιμ πμο ηδκ 

εηθένεζ ενβαγυηακ πνάβιαηζ υθδ ηδκ διένα). Δπμιέκςξ, δ θνάζδ αοηή δδιζμονβεί 

ηδκ εκηφπςζδ υηζ θέβεηαζ απυ έκακ μιζθδηή, βζα κα πθδνμθμνήζεζ ημκ ζοκμιζθδηή 

ημο υηζ υθδ ηδκ διένα ενβαγυηακ. Χζηυζμ, δ βναιιαηζηή αοηή πνυηαζδ απμηηά ηδκ 

μνζζηζηή ηδξ ζδιαζία ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε εηθχκδια, υηακ πνδζζιμπμζδεεί ζε 

επίπεδμ βθςζζζηήξ πνήζδξ. φιθςκα ιάθζζηα ιε ηζξ δζαπζζηχζεζξ πμο πνμδβήεδηακ, 

δ ακςηένς θνάζδ, εθυζμκ πνδζζιμπμζδεεί ζε πμθθά ηαζ δζαθμνεηζηά ιεηαλφ ημοξ 

πενζαάθθμκηα επζημζκςκίαξ, ιεηαηνέπεηαζ ζε εηθχκδια ημ μπμίμ πνμζθαιαάκεζ ηάεε 

θμνά  ηαζ έκα δζαθμνεηζηυ κυδια. Δπμιέκςξ, δ ζοβηεηνζιέκδ θνάζδ εα ιπμνμφζε κα 

έπεζ, ακάιεζα ζε πμθθέξ άθθεξ, ηαζ ηζξ αηυθμοεεξ ζδιαζίεξ: 

 

-Θα θνηκεζψ λσξίο 
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-Γε ζα έξζσ ζην πάξηη 

-Γελ έρσ καγεηξέςεη θαγεηφ 

-Ζ δνπιεηά κνπ έρεη θαηαληήζεη αλππφθνξε 

-Γελ έρσ φξεμε γηα θνπβέληα 

-Να πάξεηο εζχ ηα παηδηά απφ ην ζρνιείν θιπ. 

 

 Σμ απθυ αοηυ πανάδεζβια δείπκεζ υηζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδ βναιιαηζηή πνυηαζδ 

πμο έπεζ ζοβηεηνζιέκμ ηαζ εη ηςκ πνμηένςκ ηαεμνζζιέκμ πενζεπυιεκμ,  δ ζδιαζία 

ημο εηθςκήιαημξ δεκ είκαζ ζηαεενή αθθά πνμηφπηεζ ηάεε θμνά ςξ απμηέθεζια ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ επζημζκςκζαηχκ ζηυπςκ πμο ηίεεκηαζ ηάεε θμνά. 

Δπμιέκςξ, δ ζδιαζία ζε επίπεδμ πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ δεκ μνίγεηαζ εη ηςκ πνμηένςκ, 

αθθά απμηεθεί θαζκυιεκμ πμο πνμηφπηεζ εη ηςκ οζηένςκ ιε αάζδ ηα δεδμιέκα ημο 

πενζαάθθμκημξ ζημ μπμίμ εκηάζζεηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ έηθναζδ. 

 Οζ πνυζθαηεξ αοηέξ ακαηαθφρεζξ ηδξ βθςζζμθμβίαξ είπακ ςξ απμηέθεζια ηδκ 

πνμζέββζζδ βθςζζζηχκ ημιέςκ πμο ςξ ηυηε εεςνμφκηακ άζπεημζ, ακ υπζ ηαζ 

ακηίεεημζ ιεηαλφ ημοξ, υπςξ είκαζ ημ ζφζηδια ηαζ δ πνήζδ,  δδθαδή δ βναιιαηζηή 

ηαζ δ επζημζκςκία. Ζ κέα ακηίθδρδ εεςνεί υηζ δ βθςζζζηή πνήζδ δεκ απμηεθεί πανά 

ηδκ οθμπμίδζδ, δδθαδή ηδκ εθανιμβή ηςκ ανπχκ ημο βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ ζηδκ 

πνάλδ ηαζ, επμιέκςξ, οπάνπεζ ιεηαλφ ημοξ ιζα μνβακζηή ζφκδεζδ, ηδκ μπμία δεκ 

ιπμνεί κα πανααθέρεζ δ επζζηδιμκζηή ένεοκα. Δίκαζ πθέμκ πνμθακέξ υηζ, ζημ πθαίζζμ 

ηδξ ακηίθδρδξ αοηήξ, δ βθχζζα ακηζιεηςπίγεηαζ ζοκμθζηά, δδθαδή ςξ εκζαίμ 

θαζκυιεκμ ημο μπμίμο μζ ζοζηδιαηζηέξ ανπέξ αθθά ηαζ μζ ηακυκεξ εθανιμβήξ ημοξ 

απμηεθμφκ ηάπμζεξ επζιένμοξ εηθάκζεζξ ημο, μζ μπμίεξ, υιςξ, απμζημπμφκ ζοκμθζηά 

ζηδκ επζηέθεζδ ιζαξ ζεζνάξ θεζημονβζχκ, δ ηονζυηενδ απυ ηζξ μπμίεξ είκαζ δ 

επζημζκςκία. 

 Ζ ακηζιεηχπζζδ ηδξ βθχζζαξ ςξ εκζαίμο θαζκμιέκμο μδήβδζε ημοξ εζδζημφξ 

ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ ζε ιζα κέα ακηίθδρδ βζα ηδ βναιιαηζηή, δ μπμία 

πθέμκ δζεονφκεηαζ ηαζ πενζθαιαάκεζ, εηηυξ απυ ηδ ιμνθή,  ηαζ ηζξ δζαζηάζεζξ ηδξ 

ζδιαζίαξ ηαζ ηδξ πνήζδξ, ιε απμηέθεζια δ βναιιαηζηή ακάθοζδ κα ηαθφπηεζ  

ζήιενα ημ ζφκμθμ ημο βθςζζζημφ θαζκμιέκμο. ημ πθαίζζμ ηδξ κέαξ αοηήξ 

ακηίθδρδξ, δ βναιιαηζηή είκαζ βκχζδ ηαζ ηαοηυπνμκα ζηακυηδηα βζα εηιεηάθθεοζδ 

ηδξ βκχζδξ αοηήξ ζε επίπεδμ επζημζκςκίαξ.  Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ επανηήξ βκχζδ ηδξ 

βναιιαηζηήξ  ζδιαίκεζ, απυ πθεονάξ  μιζθδηή, ηδ δοκαηυηδηα επζθμβήξ ηαηάθθδθςκ 

βναιιαηζηχκ ηφπςκ ηαζ δμιχκ, ζφιθςκα ιε ηα ηαηαζηαζζαηά δεδμιέκα ηαζ, 
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ακηίζημζπα, απυ πθεονάξ αηνμαηή ζδιαίκεζ ηδκ ζηακυηδηα ενιδκείαξ ηςκ ηφπςκ ηαζ 

ηςκ δμιχκ αοηχκ ιε αάζδ ηδκ πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ. Οζ 

ελεθίλεζξ αοηέξ μδήβδζακ ζε ιζα ζφβπνμκδ ιμνθή βναιιαηζηήξ πενζβναθήξ ηαζ 

ακάθοζδξ πμο ηαθείηαζ επηθνηλσληαθή γξακκαηηθή. Ζ επζημζκςκζαηή βναιιαηζηή 

παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα ηάζδ μνβακζηήξ ζφκδεζδξ ημο ζοζηήιαημξ  ιε ηδ βθςζζζηή 

πνήζδ ηαζ βεκζηυηενα απυ ιζα πνμζπάεεζα βζα ηδκ υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ ηαφηζζδ 

βναιιαηζηήξ ηαζ βθχζζαξ, αθθά ζφιθςκα ιε έκα κέμ πνίζια ηαζ ιε ιζα θμβζηή πμθφ 

δζαθμνεηζηή απυ εηείκδκ ηδξ παναδμζζαηήξ βναιιαηζηήξ (Ellis 2006, Gardner 2008, 

Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ 2005, Leech 1983: 152-73, Μήηζδξ 2015: 185-202, 

Newby 1998, Nunan 1995: 143-66 & 1998). 

 

 

1.7  Γιωζζηθή επάξθεηα θαη γξακκαηηθή 

 

                1.7.1  Η έλλνηα ηεο γιωζζηθήο επάξθεηαο  

 

Χξ βθςζζζηή επάνηεζα μνίγεηαζ, απυ ηδκ πθεονά ημο αηυιμο / μιζθδηή εκυξ 

δεδμιέκμο βθςζζζημφ ηχδζηα, δ δοκαηυηδηά ημο βζα μνεή ηαζ απμηεθεζιαηζηή πνήζδ 

αοημφ ημο ηχδζηα. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ζφκεεηδ ζδζυηδηα πμο ημο επζηνέπεζ κα 

επζημζκςκεί εοπενχξ ιε ημ πενζαάθθμκ ημο ηαζ απανηίγεηαζ απυ δομ επζιένμοξ 

ζδζυηδηεξ, μζ μπμίεξ εεςνμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ζοιπθδνςιαηζηέξ ηαζ, ηαοηυπνμκα, 

απαναίηδηεξ βζα ηδ ζςζηή βκχζδ ηαζ ηδκ μοζζαζηζηή ηαημπή ηδξ βθχζζαξ. Οζ 

ζδζυηδηεξ αοηέξ είκαζ βκςζηέξ: (ζ) ςξ γισζζηθή ηθαλφηεηα ηαζ (ζζ) ςξ επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα (Hedge 2000: 46-52, Μήηζδξ 2004: 28-9 & 2015: 25-6, Μπαιπζκζχηδξ 

1998
α
: 55). 

 (i) Με ημκ υνμ γισζζηθή ηθαλφηεηα εκκμμφιε ηδ βθςζζζηή ζοβηνυηδζδ ημο 

μιζθδηή, δδθαδή ηυζμ ημ πθήεμξ ηςκ πμζηίθςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ πμο ηαηέπεζ 

(υπςξ π.π. ηφπμζ, ζδιαζίεξ, θελζθυβζμ, βναιιαηζηέξ ηαζ ζδιαζζμθμβζηέξ δμιέξ η.θπ.), 

υζμ επίζδξ ηαζ ηδ βκχζδ ηςκ ανπχκ ή ηςκ δζαδζηαζζχκ ιε ηζξ μπμίεξ ηα ζημζπεία 

αοηά ζοκδέμκηαζ, βζα κα ζοκαπμηεθέζμοκ ημ μνβακςιέκμ υθμ πμο είκαζ βκςζηυ ςξ 

βθςζζζηυ ζφζηδια. Δζδζηυηενα, δ πμζυηδηα ηαζ μ ααειυξ ηδξ βθςζζζηήξ ζηακυηδηαξ  

εκυξ μιζθδηή μνίγμκηαζ υπζ ιυκμ απυ ηδκ εονφηδηα ηαζ ημ πθήεμξ ηςκ ζημζπείςκ πμο 

ηαηέπεζ, αθθά ηαζ απυ ηδ ζςζηή μνβάκςζδ ηςκ ζημζπείςκ αοηχκ ζε επίπεδμ 
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παναδεζβιαηζηήξ δζάζηαζδξ ηδξ βθχζζαξ,  υπςξ ηδκ έπεζ ζοβηνμηήζεζ ζημ ικδιμκζηυ 

ημο πεδίμ. 

(ii) Με ημκ υνμ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα εκκμμφιε ηδ δοκαηυηδηα ημο μιζθδηή 

κα ζοζπεηίγεζ ηα παναβυιεκα αάζεζ ηδξ βθςζζζηήξ ζηακυηδηαξ ιδκφιαηα ιε ημ 

πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ πενζζηάζεζξ επζημζκςκίαξ, χζηε κα πνμδίδεζ ζε αοηά ημ ζςζηυ 

πενζεπυιεκμ ηαζ κα ηα ενιδκεφεζ ιε ημκ μνευ ηνυπμ.  Πζμ ζοβηεηνζιέκα: (α)  ςξ 

νκηιεηήο πνέπεζ κα ηάκεζ ηάεε θμνά ηδκ ηαηάθθδθδ επζθμβή, δδθαδή, απυ ημ ζφκμθμ 

ηςκ ζζμδφκαιςκ ζημζπείςκ πμο ημο πνμζθένμκηαζ ζε επίπεδμ βθςζζζηήξ ζηακυηδηαξ, 

κα επζθέβεζ εηείκμ πμο ηαζνζάγεζ ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ επζημζκςκίαξ ηαζ ημ 

εηάζημηε ηαηαζηαζζαηυ πενζαάθθμκ.  (α) Απυ ημ άθθμ ιένμξ, ςξ αθξναηήο πνέπεζ κα 

είκαζ ζε εέζδ κα εηηζιά ζςζηά ηα δεδμιέκα ηδξ πενίζηαζδξ επζημζκςκίαξ, βζα κα 

ιπμνεί έηζζ κα ακηζθαιαάκεηαζ ημοξ επζημζκςκζαημφξ ζηυπμοξ ημο μιζθδηή ηαζ κα 

ενιδκεφεζ μνεά ημ ιήκοιά ημο (Γακαζζήξ – Αθεκηάηδξ Ακη., Μζπάθδξ Αε., Μοθςκάξ 

Κ., πακυξ Γ., Φμοκημπμφθμο Μ. 2002: 39-45). 

Με αάζδ ηα παναπάκς, ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια υηζ ηυζμ δ βθςζζζηή 

υζμ ηαζ δ επζημζκςκζαηή ζηακυηδηα είκαζ απαναίηδηεξ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ 

επζημζκςκίαξ, βζαηί δ ιεκ βθςζζζηή ελαζθαθίγεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ δδιζμονβίαξ 

μθμηθδνςιέκςκ ιδκοιάηςκ, δ δε επζημζκςκζαηή ηδ δοκαηυηδηα αζθαθμφξ ηαζ μνεήξ 

ενιδκείαξ ημοξ. Οζ δζαδζηαζίεξ αοηέξ, πμο ιυθζξ πενζβνάραιε, έπμοκ ηα ελήξ 

παναηηδνζζηζηά: Ζ βθςζζζηή ζηακυηδηα έπεζ απμθφηςξ αθδνδιέκμ ηαζ εζςηενζηυ 

παναηηήνα, δδθαδή απμηεθεί ιζα ζεζνά δζαδζηαζζχκ πμο οθμπμζμφκηαζ ζημ ικδιμκζηυ 

πεδίμ ημο μιζθδηή ηαζ βζ‟ αοηυ δεκ είκαζ άιεζα πνμζαάζζιδ ζε ειπεζνζηή 

παναηήνδζδ ηαζ απεοεείαξ επζζηδιμκζηή ένεοκα. Ακηίεεηα, δ επζημζκςκζαηή 

ζηακυηδηα, πμο απμηεθεί ζηδκ μοζία ηδκ εθανιμβή ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ βθςζζζηήξ 

ζηακυηδηαξ, ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαεδιενζκή ειπεζνία ηαζ ςξ δζαδζηαζία πνδζηζηή είκαζ 

άιεζα πνμζαάζζιδ ζηδκ παναηήνδζδ ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα.   

Δπμιέκςξ, δ ααζζηή δζαθμνά ιεηαλφ βθςζζζηήξ ηαζ επζημζκςκζαηήξ 

ζηακυηδηαξ είκαζ υηζ δ ιεκ πνχηδ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ημ βθςζζζηυ ζφζηδια ηαζ ηδκ 

εζςηενζηή  ζοβηνυηδζή ημο, εκχ δ δεφηενδ ιε πανάβμκηεξ πμο ανίζημκηαζ έλς απυ 

αοηυ. Ζ δζαθμνά αοηή ζοκέααθε χζηε ηυζμ ημ παναδμζζαηυ, υζμ ηαζ ημ δμιζηυ 

ιμκηέθμ πμο πενζμνίγμκηακ απμηθεζζηζηά ζημ ζοζηδιαηζηυ πεδίμ ηδξ βθχζζαξ κα 

απμηθείζμοκ απυ ηδ ιεθέηδ ημοξ υθμοξ ημοξ ελςβθςζζζημφξ πανάβμκηεξ πμο 

ζοκδέμκηαζ ιε αοηήκ ηαζ άνα κα αβκμήζμοκ ηδκ επζημζκςκζαηή ηδξ θεζημονβία ηαζ 

ημοξ επζημζκςκζαημφξ ζηυπμοξ ηςκ μιζθδηχκ, δζαβνάθμκηαξ ηδκ ημζκςκζηή ηδξ 
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δζάζηαζδ ηαζ ημκ πμθζηζζιζηυ ηδξ παναηηήνα. Χζηυζμ, ακ ηαζ δ επζημζκςκζαηή 

ζηακυηδηα είπε αβκμδεεί πθήνςξ απυ ηα ζοβηεηνζιέκα ιμκηέθα, ιε απμηέθεζια δ 

βθςζζζηή δζδαζηαθία κα πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζηδκ ηοπζηή πθεονά ηδξ βθχζζαξ, 

ςζηυζμ μζ μιζθδηέξ απμηημφζακ ηδκ ζηακυηδηα αοηή ιε ειπεζνζηυ ηνυπμ, δδθαδή 

απμηθεζζηζηά ιέζα απυ ηδκ ειπεζνία ηαζ ηδκ ηαεδιενζκή πνήζδ ηδξ βθχζζαξ. Γζα 

πανάδεζβια, μζ παναηδνήζεζξ ηςκ ιεβάθςκ πνμξ ηα παζδζά, υπςξ: «Απηφ λα κελ ην 

μαλαπείο. Εήηα ζπγλψκε απφ ηε ζεία» ή «δελ κηιάκε έηζη ζηνλ θχξην», έπμοκ ςξ ζηυπμ 

ηδ ζφκδεζδ ηδξ βθχζζαξ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ 

ζηακυηδηαξ. 

Ζ ζηνμθή πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηα δεδμιέκα ηδξ πενίζηαζδξ επζημζκςκίαξ 

ζοκηεθέζηδηε, υπςξ έπμοιε ήδδ ακαθένεζ, πνμξ ηα ηέθδ ημο 20μφ αζχκα ιε ηδκ 

πνυμδμ ηδξ εεςνδηζηήξ βθςζζμθμβίαξ ηαζ ηονίςξ ιεηά ηδκ ειθάκζζδ ημο 

επζημζκςκζαημφ ιμκηέθμο. Χζηυζμ, πανά ηδκ έιθαζδ πμο δυεδηε ανπζηά ζημ 

πενζαάθθμκ ηαζ ζημοξ ελςβθςζζζημφξ πανάβμκηεξ πμο επζδνμφκ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ 

επζημζκςκίαξ, μζ ελεθίλεζξ, ζδζαίηενα απυ ηζξ ανπέξ ημο 21
μο

 αζ. ηαζ ιεηά, έδεζλακ υηζ δ 

ακάπηολδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ είκαζ αδφκαηδ πςνίξ ηδκ ηαοηυπνμκδ 

πανμοζία ηαζ ηδκ επίιμκδ ηαθθζένβεζα ηδξ βθςζζζηήξ ζηακυηδηαξ (Μήηζδξ 2015: 

441-3, Hedge 2000: 48-53, Hewings & Hewings 2005: 225-37).  

οκμπηζηά, δ ζδιενζκή επζζηδιμκζηή ζηέρδ, φζηενα απυ πμθθέξ ένεοκεξ, 

αθθά ηαζ ιεβάθμ πνμαθδιαηζζιυ, ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ δ βκχζδ ηςκ 

επζημζκςκζαηχκ ηακυκςκ ηδξ βθχζζαξ δεκ είκαζ απυ ιυκδ ηδξ ανηεηή βζα ηδκ 

επίηεολδ ηδξ βθςζζζηήξ επάνηεζαξ, αθθά πνέπεζ κα ζοιπθδνχκεηαζ ηαζ απυ ηδ βκχζδ 

ημο ζοζηήιαημξ ηδξ βθχζζαξ. Θεχνδζε, δδθαδή, ςξ ααζζηυ πνμαπαζημφιεκμ ηδκ 

ηαθή βκχζδ ηδξ βναιιαηζηή ηδξ, δ ιεθέηδ ηδξ μπμίαξ είπε πενάζεζ ηαηά ηα πνχηα 

πνυκζα ηδξ ειθάκζζδξ ημο επζημζκςκζαημφ ιμκηέθμο ζημ πενζεχνζμ. Οζ ελεθίλεζξ 

έδεζλακ υηζ ιυκμ μ ζοκδοαζιυξ ηαζ δ δζαθεηηζηή ζπέζδ ηςκ δφμ ζηακμηήηςκ, βζα ηζξ 

μπμίεξ ηάκαιε θυβμ, δδθαδή ηδξ βθςζζζηήξ ηαζ ηδξ επζημζκςκζαηήξ, είκαζ ζηακυξ κα 

μδδβήζεζ ζηδ βθςζζζηή επάνηεζα ηςκ μιζθδηχκ, πνάβια πμο πνέπεζ κα απμηεθεί 

ααζζηή επζδίςλδ ηδξ βθςζζζηήξ αβςβήξ μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ. Με θίβα θυβζα, μζ 

πνυζθαηεξ ελεθίλεζξ ζημκ ημιέα ηδξ βθςζζζηήξ εεςνίαξ ηαζ ένεοκαξ μδήβδζακ ζε 

ιζα επακάηαιρδ ηδξ βναιιαηζηήξ, δ μπμία ανπίγεζ κα απμηηά ηαζ πάθζ ζδιακηζηυ 

νυθμ ζηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ βναιιαηζηή δεκ 

ακηζιεηςπίγεηαζ πθέμκ ιε ημ παναδμζζαηυ πνίζια, δδθαδή ςξ ιέζμ ιδπακζηήξ 

απμζηήεζζδξ ηφπςκ ηαζ ηακυκςκ, αθθά ςξ δδιζμονβζηή δζαδζηαζία πμο ηαοηίγεηαζ ιε 
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ηδ ζοκμθζηή ακηίθδρδ ηαζ θεζημονβία ηδξ βθχζζαξ. Έηζζ, δ ηαθή βκχζδ ηδξ 

βναιιαηζηήξ ηαεζζηά ημ άημιμ ηάημπμ εκυξ ιέζμο πμο ημο επζηνέπεζ κα επζημζκςκεί 

ηαθφηενα ιε ημοξ άθθμοξ ηαζ κα πνμζανιυγεηαζ ιε επζηοπία ζημκ ημζκςκζηυ ημο 

πενίβονμ, ζοιαάθθμκηαξ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ γςήξ 

ημο. Ζ βκχζδ αοηή, πμο απμηεθεί έκακ απυ ημοξ ααζζημφξ ζηυπμοξ ηδξ εθανιμζιέκδξ 

βθςζζμθμβίαξ,  ζοκζζηά ιζα κέμο ηφπμο ζδζυηδηα ημο μιζθδηή πμο απμηαθείηαζ 

γξακκαηηθή ηθαλφηεηα ηαζ ηδκ μπμία εα επζπεζνήζμοιε κα ακαθφζμοιε ηαηά ημ 

δοκαηυκ πζμ  θεπημιενεζαηά ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ. 

 

 

1.7.2  Η γξακκαηηθή ηθαλόηεηα θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηε           

γιωζζηθή επάξθεηα ηωλ νκηιεηώλ    

  

Πένα απυ ηζξ έκκμζεξ ηδξ βθςζζζηήξ ηαζ ηδξ επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ, μζ 

πνυζθαηεξ ελεθίλεζξ ζημκ ημιέα ηδξ βναιιαηζηήξ μδήβδζακ ημοξ εζδζημφξ ηδξ 

εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ ζηδ ζφθθδρδ ιζαξ κέαξ έκκμζαξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ 

βκχζδ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ ανπχκ ηδξ βναιιαηζηήξ ηαζ είκαζ βκςζηή ςξ 

γξακκαηηθή ηθαλφηεηα. Πνμθακχξ δ επζδίςλδ βζα εηιάεδζδ ηαζ πεζνζζιυ ηςκ 

βναιιαηζηχκ ηφπςκ ηακυκςκ οπήνπε ηαζ ζημ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ. Σμ ιμκηέθμ 

υιςξ αοηυ εζηίαγε απμηθεζζηζηά ζημ επίπεδμ ηςκ ζδιαζκυκηςκ, δδθαδή πενζμνζγυηακ 

ζηδκ μιαδμπμίδζδ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ  απυ ηδκ πθεονά ηδξ ιμνθήξ ηαζ ζηδ 

δζαηφπςζδ ακηίζημζπςκ ηθζηζηχκ ηακυκςκ. Ζ ακηζιεηχπζζδ αοηή ημο βναιιαηζημφ 

οθζημφ ζήιαζκε υηζ ζηδκ παναδμζζαημφ ηφπμο βθςζζζηή δζδαζηαθία ηυζμ ηα ζπμθζηά 

εβπεζνίδζα ηαζ ηα ΑΠ, υζμ επίζδξ ηαζ δ ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ είπακ δζαιμνθςεεί ηαηά 

ηνυπμ πμο κα ελοπδνεημφκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ακηίθδρδ, δδθαδή κα δίκμοκ ηδκ έιθαζδ 

απμηθεζζηζηά ζηδ δζάζηαζδ ηδξ ιμνθήξ ηαζ κα απμηθείμοκ μπμζαδήπμηε άθθμο 

είδμοξ πεζνζζιυ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ. Δπμιέκςξ, δ βναιιαηζηή ζηακυηδηα, δδθαδή δ 

βκχζδ ηςκ βναιιαηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ δ αλζμπμίδζή ημοξ πενζμνζγυηακ ζηδ δζάζηαζδ 

ηδξ ιμνθήξ ηαζ ιάθζζηα πνμζθάιαακε έκακ επζθακεζαηυ, εκηεθχξ ηοπζηυ ηαζ απυθοηα 

ιδπακζηυ παναηηήνα. Με θίβα θυβζα, ζφιθςκα ιε ηδκ παναδμζζαηή δζδαηηζηή 

ακηίθδρδ, μ ιαεδηήξ έπνεπε κα ακαβκςνίγεζ ηαζ κα πεζνίγεηαζ ιε εοημθία ημοξ 

βναιιαηζημφξ ηφπμοξ, πςνίξ ακαθμνά ζε ζδιαζίεξ ηαζ πςνίξ ζφκδεζδ ηςκ ηφπςκ 

αοηχκ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ επζημζκςκίαξ. 
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Ζ ΔΠ ακέηνερε, υπςξ δζαπζζηχζαιε, ηδκ άπμρδ αοηή ηαζ οπμζηήνζλε υηζ δ 

βναιιαηζηή βκχζδ δεκ ιπμνεί κα πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζημ επίπεδμ ηδξ ιμνθήξ, αθθά 

πνέπεζ κα ζοκδέεηαζ ιε ημ πενζεπυιεκμ, θαιαάκμκηαξ ηαοηυπνμκα οπυρδ ημ 

πενζαάθθμκ ηαζ ημοξ επζημζκςκζαημφξ ζηυπμοξ ηςκ ζοκμιζθδηχκ. Μάθζζηα, ιζα απυ 

ηζξ ζδιακηζηυηενεξ επζζδιάκζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ βθςζζζηήξ εεςνίαξ, ζηδκ μπμία 

ηάκαιε ήδδ ιζα πνχηδ ακαθμνά, είκαζ υηζ μζ ζοκμιζθδηέξ, ηαηά ηα  ανπζηά ζηάδζα ηδξ 

επζημζκςκζαηήξ δζαδζηαζίαξ, δζαπεζνίγμκηαζ ηδ βθχζζα απμηθεζζηζηά ζε επίπεδμ 

κμήιαημξ ηαζ ζδιαζίαξ ηαζ ιυκμ ζημ ηεθζηυ ζηάδζμ ηαηαθεφβμοκ ζηδκ επζθμβή ηςκ 

ηαηάθθδθςκ ιμνθχκ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ιυκμ ζηδκ ηεθζηή θάζδ ηαζ αθμφ θάαμοκ 

οπυρδ ηζξ ζδιαζίεξ πμο επζεοιμφκ κα ιεηααζαάζμοκ ιε ημ ιήκοιά ημοξ, επζθέβμοκ 

ηα ηαηάθθδθα ζημζπεία ιμνθήξ, δδθαδή εηείκμοξ ημοξ βναιιαηζημφξ ηφπμοξ  ηαζ ηζξ 

δμιέξ πμο εα ελοπδνεηήζμοκ ηαθφηενα ημκ επζημζκςκζαηυ ημοξ ζηυπμ.  

Οζ απυρεζξ αοηέξ επδνέαζακ, υπςξ είκαζ θοζζηυ, ηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ 

βναιιαηζηήξ ζηακυηδηαξ, δ μπμία έπεζ πθέμκ απμηηήζεζ έκα δζαθμνεηζηυ  

πενζεπυιεκμ. Απυ ηδ ζηζβιή πμο δ βναιιαηζηή έπεζ δζεονοκεεί πνμξ ηδκ πθεονά ηδξ 

βθςζζζηήξ πνήζδξ ηαζ έπεζ ζοκδεεεί ιε δεδμιέκα επζημζκςκζαημφ ηφπμο, αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ ηαζ δ βναιιαηζηή ζηακυηδηα δεκ ηαοηίγεηαζ πθέμκ ιυκμ ιε ηδκ ηοπζηή  

βναιιαηζηή βκχζδ, αθθά πένα απυ αοηήκ, πνμτπμεέηεζ ηδ δοκαηυηδηα επζθμβήξ ηάεε 

θμνά εηείκςκ ηςκ βναιιαηζηχκ ηφπςκ ηαζ δμιχκ πμο ακηζζημζπμφκ ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ ηαηαζηαζζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ είκαζ ζηακέξ κα μδδβήζμοκ ημοξ 

ζοκμιζθδηέξ ζε επζηοπή επζημζκςκία (Ellis 2006, Gardner 2008, Harmer 1987, Hedge 

2000, Κααμοηυπμοθμξ η.ά. 2010 & 2011, Μήηζδξ 2015: 441-3, Νηάθηαξ 2003, 

Newby 1998, Swan 2007, Yule 1996: 68-79, Υαναθαιπυπμοθμξ-Υαηγδζαααίδδξ 

1997: 55-7). 

Δίκαζ πνμθακέξ υηζ μζ εέζεζξ αοηέξ ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ ιάξ 

απμιαηνφκμοκ απυ ημ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ ηαζ ιαξ μδδβμφκ ζε ιζα κέα ακηίθδρδ 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ βναιιαηζηή ζηακυηδηα, υπςξ ηδκ εκκμμφιε ζήιενα, 

ζοκδοάγεζ ηδ ιμνθή ηδξ βθχζζαξ ιε ημ πενζεπυιεκυ ηδξ, δδθαδή θένκεζ πζμ ημκηά 

ηαζ ζοκδέεζ μνβακζηά, ιέζς ημο πενζαάθθμκημξ,  ηδ βθςζζζηή ιε ηδκ επζημζκςκζαηή 

ζηακυηδηα. ηδκ μοζία, δ βναιιαηζηή ζηακυηδηα, υπςξ βίκεηαζ πθέμκ ακηζθδπηή, 

πνμτπμεέηεζ ηυζμ ηδκ μθμηθδνςιέκδ βκχζδ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ βθχζζαξ, υζμ ηαζ 

ηδ δοκαηυηδηα ηαοηυπνμκδξ εθανιμβήξ ηδξ βκχζδξ αοηήξ ζηδκ πνάλδ ηαηά ηδκ 

επζηέθεζδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ θεζημονβίαξ.  
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φιθςκα,επμιέκςξ, ιε ηδκ μπηζηή ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ, δ 

βναιιαηζηή ζηακυηδηα ηαθφπηεζ ιένμξ ηυζμ ηδξ βθςζζζηήξ υζμ ηαζ ηδξ 

επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ ηαζ απμηεθεί ημκ ηαηαθφηδ πμο ζοκδέεζ ηζξ ζηακυηδηεξ 

αοηέξ ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ άιεζδ ζφκδεζδ ημο βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ ιε ηδ 

βθςζζζηή πνήζδ. Πνυηεζηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, επμιέκςξ βζα αθδνδιέκδ βκχζδ ηαζ 

ηαοηυπνμκα βζα δελζυηδηα πμο δζεοημθφκεζ ημκ μιζθδηή ζημ κα ηςδζημπμζεί ηζξ 

ειπεζνίεξ πμο θαιαάκεζ απυ ημκ έλς ηυζιμ ηαζ κα ηζξ ιεηαηνέπεζ ζε βναιιαηζηέξ 

δμιέξ πμο είκαζ ηαηακμδηέξ ηαζ ηαοηυπνμκα απμδεηηέξ απυ ηδ δεδμιέκδ βθςζζζηή 

ημζκυηδηα. Με θίβα θυβζα, δ βναιιαηζηή ζηακυηδηα ηαθφπηεζ ηυζμ ημ επίπεδμ ηδξ 

ιμνθήξ (θςκδηζηή, θςκμθμβία, ιμνθμθμβία, ζφκηαλδ), υζμ ηαζ ηα επίπεδα ηδξ 

ζδιαζίαξ (ζδιαζζμθμβία)  ηαζ ηςκ δεδμιέκςκ ημο πενζαάθθμκημξ (πναβιαημθμβία).  

Γεκζηά, μ υνμξ γξακκαηηθή ηθαλφηεηα (grammatical competence), πένα απυ ηδ 

βκχζδ ηςκ βναιιαηζηχκ ηφπςκ, ηςκ δμιχκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ηακυκςκ, 

πενζθαιαάκεζ επζπθέμκ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα επζθμβήξ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ βναιιαηζηήξ 

πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ηάεε θμνά ζηα δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ δζεοημθφκμοκ 

ημκ μιζθδηή κα επζημζκςκεί απμηεθεζιαηζηά.  Πνυηεζηαζ, επμιέκςξ,  ζφιθςκα ηαζ ιε 

ηδκ ακάθοζδ πμο ηάκαιε ιέπνζ ηχνα, βζα ιζα πμθφπθμηδ δζαδζηαζία πμο απμηεθείηαζ 

απυ επζιένμοξ δελζυηδηεξ ηαζ βκχζεζξ πμο ζοκμρίγμκηαζ ζηζξ ελήξ (Ellis 2006, 

Μήηζδξ 2004: 28-9 & 2015: 440-43, Newby 1998, Rueda 2006, Swan 2007): 

(i) Ζ ηαθή βκχζδ ηςκ βναιιαηζηχκ ηφπςκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ηακυκςκ πμο 

δζέπμοκ ηδ βθχζζα ζηδ δζάζηαζδ ηδξ ιμνθήξ, δδθαδή δ μθμηθδνςιέκδ αθμιμίςζδ 

ηςκ βναιιαηζηχκ ζημζπείςκ πμο πενζέπμκηαζ ζηα επίπεδα ηδξ θςκδηζηήξ, ηδξ 

θςκμθμβίαξ, ηδξ ιμνθμθμβίαξ ηαζ ηδξ ζφκηαλδξ. Ζ βκχζδ αοηή επζηνέπεζ ζημκ 

μιζθδηή κα δίκεζ ηδκ ηαηάθθδθδ ιμνθή ζε μπμζμδήπμηε κυδια ή ζδιαζία επζεοιεί κα 

ιεηααζαάζεζ ζημκ ζοκμιζθδηή ημο.  

(ii) Ζ ηαθή βκχζδ ηςκ ζδιαζζχκ πμο ιπμνμφκ κα πνμζθάαμοκ μζ πμζηίθμζ 

βναιιαηζημί ηφπμζ, ηαεχξ ηαζ ηςκ ζδιαζζμθμβζηχκ ηακυκςκ ηδξ βθχζζαξ, πνάβια 

πμο εα δίκεζ ζημκ μιζθδηή ηδ δοκαηυηδηα κα δδιζμονβεί ζδιαζζμθμβζηά μνεέξ 

πνμηάζεζξ, δδθαδή πνμηάζεζξ αθδεείξ ηαζ θμβζηέξ πμο εα δζαεέημοκ πθήνεξ κυδια 

ηαζ εα ιπμνμφκ κα βίκμκηαζ ηαηακμδηέξ, αθθά ηαζ απμδεηηέξ απυ ημοξ ζοκμιζθδηέξ 

ημο.   

 (iii) Ζ ζηακυηδηα ημο μιζθδηή κα δίκεζ ζημ ιήκοιά ημο, ζε ζοκδοαζιυ ηαζ ιε 

ηα δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ, ηδκ ηαηάθθδθδ ιμνθή, δδθαδή κα επζθέβεζ ημκ 

ζςζηυ βναιιαηζηυ ηφπμ χζηε κα βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ ζημκ αηνμαηή μζ πνμεέζεζξ ημο 
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ηαζ μζ επζημζκςκζαηέξ θεζημονβίεξ πμο εέθεζ κα οθμπμζήζεζ, υπςξ π.π. κα ημκ 

πθδνμθμνήζεζ, κα ημκ ζοιαμοθεφζεζ, κα ημκ παναηαθέζεζ, κα ημκ πνμηνέρεζ, κα ημο 

εοπδεεί ηθπ.  

(iv) Σα παναπάκς ζδιαίκμοκ υηζ ηυζμ μ μιζθδηήξ υζμ ηαζ μ αηνμαηήξ πνέπεζ 

κα είκαζ ζηακμί κα ζοκδοάγμοκ ζςζηά ηζξ βθςζζζηέξ ιμνθέξ ιε ηα δεδμιέκα ηςκ 

πενζζηάζεςκ επζημζκςκίαξ, βζα κα ιπμνμφκ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ κα δίκμοκ ζηα 

εηθςκήιαηα ηδκ μνεή ενιδκεία ηαζ άνα κα επζημζκςκμφκ ιεηαλφ ημοξ 

απμηεθεζιαηζηά. 

οκμρίγμκηαξ, εα επζζδιάκμοιε  υηζ, ζφιθςκα ιε ηδ ζφβπνμκδ ακηίθδρδ, δ 

βναιιαηζηή ζηακυηδηα απμηεθεί ααζζηή ζδζυηδηα ηςκ μιζθδηχκ πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ 

μνβακζηή ζφκδεζδ ηδξ ιμνθήξ ιε ηδ ζδιαζία, δδθαδή ηδξ βναιιαηζηήξ ιε ηδ 

βθςζζζηή πνήζδ.  Αοηή αηνζαχξ δ ζφκδεζδ ηςκ βναιιαηζηχκ ηφπςκ ηαζ δμιχκ ιε 

ηζξ ζδιαζίεξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ ακαδεζηκφεηαζ ζηαδζαηά ζε ααζζηή πνμτπυεεζδ βζα 

ηδκ επίηεολδ ηδξ βθςζζζηήξ επάνηεζαξ ηςκ μιζθδηχκ ηδξ βθχζζαξ. Πανάθθδθα, δ 

έκκμζα ηδξ βναιιαηζηήξ ζηακυηδηαξ πμο πνμέηορε ςξ απμηέθεζια ημο 

ακαπνμζακαημθζζιμφ ηδξ βναιιαηζηήξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ 

ηδξ επζημζκςκζαηήξ δζαδζηαζίαξ, θαίκεηαζ κα μδδβεί υθμ ηαζ πενζζζυηενμ  πνμξ ιζα 

εκζαία ζφθθδρδ, άνα ηαζ δζδαηηζηή ακηζιεηχπζζδ ημο βθςζζζημφ θαζκμιέκμο, ημ 

μπμίμ βίκεηαζ πθέμκ ακηζθδπηυ ζηδκ μθυηδηά ημο. 

 

 

       1.7.3  πλεηδεηή θαη δηαηζζεηηθή γλώζε ηεο γξακκαηηθήο 

 

Ζ παθαζυηενδ ακηίθδρδ εεςνμφζε ηδ βναιιαηζηή ςξ δζαδζηαζία ιεθέηδξ, εηιάεδζδξ 

ηαζ εθανιμβήξ  ιζαξ ζεζνάξ ηακυκςκ αάζεζ ηςκ μπμίςκ μζ θέλεζξ ιεηααάθθμοκ ηδ 

ιμνθή ημοξ (ιμνθμθμβία), αθθά ηαζ ζοκδοάγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, βζα κα ζπδιαηίζμοκ 

πνμηάζεζξ (ζφκηαλδ). Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, υπςξ δζαπζζηχζαιε, δ ζφβπνμκδ 

επζζηδιμκζηή ακηίθδρδ ακηζιεηχπζζε ηδ βναιιαηζηή ςξ ζφζηδια, δδθαδή ςξ 

ζοβηνμηδιέκμ παναβςβζηυ ιδπακζζιυ πμο πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα υπζ ιυκμ 

δδιζμονβίαξ, αθθά ηαζ δμιζηήξ πενζβναθήξ άπεζνςκ μνεχκ πνμηάζεςκ. ηδκ μοζία, δ 

κευηενδ βθςζζμθμβία ζοκέααθε ζημ κα ηαηακμήζμοιε επανηέζηενα ηδ θφζδ ηδξ 

βθχζζαξ ηαζ εζδζηυηενα ζημ κα ακηζθδθεμφιε υηζ δ βναιιαηζηή πανέπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ ιζαξ ζεζνάξ πνμαθέρζιςκ ζοκδοαζιχκ ιέζς ηςκ μπμίςκ 

ιεηααζαάγεηαζ ημ πενζεπυιεκμ, δδθαδή απμηημφκ ζοβηεηνζιέκμ κυδια ηα ζημζπεία 
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ιμνθήξ  πμο πανάβμοκ μζ μιζθδηέξ ηδξ βθχζζαξ. Δπμιέκςξ, δ βναιιαηζηή, ζφιθςκα 

ιε ηδ κέα ακηίθδρδ, απμηεθεί έκακ ημιέα πμο δεκ ιπμνμφιε κα ημκ λεπςνίζμοιε, 

μφηε κα ημκ απμιμκχζμοιε απυ ηα άημια πμο ιζθμφκ ιζα βθχζζα, βζαηί δ βκχζδ ηδξ 

ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ ζηακυηδηα παναβςβήξ μνεχκ ιδκοιάηςκ, άνα ηαζ απμηεθεζιαηζηήξ 

επζημζκςκίαξ. Υςνίξ ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ  πανέιααζδ ηδξ βναιιαηζηήξ, δ επζημζκςκία 

ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ εα ήηακ πμθφ δφζημθδ, ακ υπζ αδφκαηδ. Ζ επίηεολδ ηδξ 

επζημζκςκίαξ απαζηεί πάκημηε απυ ηδκ πθεονά ηςκ ζοκμιζθδηχκ ηάπμζμο ααειμφ 

βκχζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ηαζ αοηυξ είκαζ μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ υθεξ μζ εεςνίεξ ηαζ ηα 

ιμκηέθα βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ, ηαεέκα ζημ πθαίζζμ ηδξ δζηήξ ημο ακηίθδρδξ ηαζ 

θζθμζμθίαξ,  ηδξ απέδςζε έκακ πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ ζδιακηζηυ νυθμ.   

 Ζ αλία ηαζ δ ιεβάθδ ζδιαζία ηδξ βναιιαηζηήξ ακαδείπηδηακ ζδζαίηενα ζημ 

πθαίζζμ ηδξ ζφβπνμκδξ βθςζζμθμβζηήξ ζηέρδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ βναιιαηζηή 

απμηεθεί ακαβηαία πνμτπυεεζδ υπζ ιυκμ βζα ηδκ παναβςβή ηαζ ακηίθδρδ υθςκ ηςκ 

βναιιαηζηά μνεχκ πνμηάζεςκ ηδξ βθχζζαξ, αθθά ηαζ βζα ηδκ ηαηάθθδθδ πνήζδ 

ημοξ, χζηε κα οθμπμζμφκηαζ ηάεε θμνά ιε ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ μζ πνμεέζεζξ 

ηςκ μιζθδηχκ ηαζ μζ ζηυπμζ ηδξ επζημζκςκίαξ. Με αάζδ ηζξ απυρεζξ αοηέξ 

ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια υηζ δ ηαημπή ημο βναιιαηζημφ ιδπακζζιμφ απμηεθεί 

ααζζηή ζδζυηδηα ηςκ μιζθδηχκ, δ μπμία πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζηεί ζςζηά ηαζ κα 

ηαθθζενβδεεί ηαηάθθδθα ιέζς δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ. Σμ γήηδια, υιςξ, ζηδκ 

πενίπηςζδ αοηή είκαζ κα ανεεεί μ ζςζηυξ ηνυπμξ, δδθαδή εηείκδ δ ιέεμδμξ 

δζδαζηαθίαξ πμο μδδβεί ηαπφηενα ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενα ζηδκ εηιάεδζδ ηδξ 

βναιιαηζηήξ, υπςξ ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ δ ζφβπνμκδ βθςζζμθμβζηή ζηέρδ.. 

 Πνυηεζηαζ βζα έκα γήηδια πμο απαζπυθδζε αθθά ηαζ δίπαζε ημοξ εζδζημφξ ηδξ 

βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ, μζ μπμίμζ επζπεζνμφζακ ηάεε θμνά κα ημ ακηζιεηςπίζμοκ 

ακάθμβα ιε ηζξ βθςζζζηέξ ακηζθήρεζξ ηδξ επμπήξ ή ηδξ βθςζζμθμβζηήξ εεςνίαξ ηδκ 

μπμία οπδνεημφζακ. Πανά ηδκ πμζηζθία ηςκ απυρεςκ πμο δζαηοπχεδηακ ηαηά 

ηαζνμφξ βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ, εα θέβαιε υηζ υθεξ αοηέξ μζ εέζεζξ, 

εεςνίεξ ή απυρεζξ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ μιζθδηέξ ηαηαηημφκ ηαθφηενα ηδ 

βναιιαηζηή ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε δομ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ: (i) ε εηείκεξ πμο 

εεςνμφκ υηζ δ βναιιαηζηή ιαεαίκεηαζ ιε εεςνδηζηή δζδαζηαθία πμο ζοκμδεφεηαζ 

απυ άζηδζδ ηαζ μδδβεί ημοξ ιαεδηέξ ζε ζοκεζδδηή βκχζδ ημο ζοζηήιαημξ, ηαζ (ii) ζε 

εηείκεξ πμο εεςνμφκ υηζ δ βναιιαηζηή ηαηαηηάηαζ ιε δζαζζεδηζηυ ηνυπμ, δδθαδή 

ιαεαίκεηαζ ειπεζνζηά ιε ηδ θοζζμθμβζηή πνήζδ ηδξ βθχζζαξ, πςνίξ ζοζηδιαηζηή 

δζδαζηαθία ή ζδζαίηενδ πνμζπάεεζα (Μήηζδξ 1991, 1995 & 2015). 
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Ζ πνχηδ ηαηδβμνία ηαοηίγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ιε ηδκ παναδμζζαηή 

ακηίθδρδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ βναιιαηζηή είκαζ έκαξ αοηυκμιμξ ημιέαξ ηαζ βζα 

ημ θυβμ αοηυκ απμηεθεί ζδζαίηενμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ 

βναιιαηζηή, πμο εεςνείηαζ μ ηονζυηενμξ ηθάδμξ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ,  δεκ 

ζοκδέεηαζ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ημιείξ ημο, αθθά απμηεθεί ακελάνηδηδ βκχζδ πμο 

ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ αοημζημπυξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, δδθαδή, δ βναιιαηζηή δεκ 

ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ, αθθά εεςνείηαζ εβηοηθμπαζδζηή βκχζδ 

πμο έιιεζα ζοιαάθθεζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ βθςζζζηήξ ζοιπενζθμνάξ ημο παζδζμφ. Ο 

ιαεδηήξ ιαεαίκεζ πμθθά βζα ηδ βθχζζα, αθθά δεκ αζηείηαζ ζηδκ εθανιμβή ηςκ 

βκχζεςκ αοηχκ, βζα κα ιπμνεί κα ηδ πνδζζιμπμζεί ηαθφηενα ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηενα. 

Ζ δεφηενδ ηαηδβμνία, πμο ζοκδέεηαζ ηονίςξ ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ημο δμιζζιμφ, 

εεςνεί υηζ δ ιάεδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ζημ ζπμθείμ δεκ απμηεθεί πανά πνμέηηαζδ ημο 

ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ αοηή ηαηαηηάηαζ θοζζμθμβζηά απυ ημ παζδί ζημ μζημβεκεζαηυ 

ημο πενζαάθθμκ, υπςξ αέααζα εκκμεί ηδκ ηαηάηηδζδ αοηή δ δμιζζηζηή εεςνία. 

φιθςκα ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ ακηίθδρδ, ημ παζδί ζοκεπίγμκηαξ ζημ ζπμθείμ ιζα 

μζηεία ζε αοηυ δζαδζηαζία, εα μθμηθδνχζεζ ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ, ιε 

αάζδ ηδκ άζηδζδ ηαζ ιζα δζδαηηζηή πανέιααζδ πμο εα ζηδνίγεηαζ ζηδ δζαίζεδζδ ηαζ 

υπζ ζηδ ζοκεζδδηή βκχζδ ηςκ βναιιαηζηχκ ηακυκςκ. Καζ επεζδή εα έεεηε ίζςξ 

ηακείξ ημ ενχηδια ακ, οπυ ηζξ ζοκεήηεξ αοηέξ, δ βθςζζζηή δζδαζηαθία είκαζ πενζηηή, 

αθμφ δ βθςζζζηή ειπεζνία ιπμνεί κα απμηηδεεί ηαζ ζημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ,  δ 

απάκηδζδ ηςκ δμιζζηχκ είκαζ υηζ ζηδκ αίεμοζα δζδαζηαθίαξ ηα επζθεβυιεκα 

παναδείβιαηα ή ηιήιαηα θυβμο είκαζ ζοζηδιαηζηά ηαζ ζηυπζια, εκχ ζημ 

μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ είκαζ ιδ ζοζηδιαηζηά ηαζ ηοπαία ηαζ, άνα, μ ζηυπμξ 

επζηοβπάκεηαζ ηαπφηενα ηαζ εοπενέζηενα. 

ε ζπέζδ ιε ηζξ ακηζθήρεζξ αοηέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιάεδζδ ηαζ ηδ 

δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ, δ ΔΠ  ηαηά ηδκ ανπζηή πενίμδμ ηδξ ειθάκζζήξ ηδξ 

(ιέζα πενίπμο ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970), ζε ακηίεεζδ ίζςξ ηαζ ιε ημκ ζζπφμκηα αηυιδ 

ηυηε παναδμζζαηυ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ηδξ βναιιαηζηήξ ζηα ζπμθεία, οζμεέηδζε ηδ 

δεφηενδ ακηίθδρδ, δδθαδή εεχνδζε υηζ δ ζοκεζδδηή βκχζδ, άνα ηαζ δ ζοζηδιαηζηή 

δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ, δεκ ζοκζζημφζε απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδ ζςζηή 

πνήζδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηδκ επίηεολδ ηδξ επζημζκςκίαξ. Χξ ααζζηυ επζπείνδια 

πνδζζιμπμζήεδηε ημ βεβμκυξ υηζ ημ παζδί ιπμνεί κα πνδζζιμπμζεί βναιιαηζηά μνεή 

βθχζζα ήδδ απυ ηδκ δθζηία ηςκ πέκηε πενίπμο εηχκ, πςνίξ πμηέ κα έπεζ δζδαπεεί ηδ 
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βναιιαηζηή ηδξ βθχζζαξ ημο. Δπζπνμζεέηςξ οπήνπακ ηαζ άθθα επζπεζνήιαηα ηαηά 

ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ βναιιαηζηήξ, ηα ηονζυηενα απυ ηα μπμία ζοκμρίγμκηαζ ςξ ελήξ: 

(i) Ζ εεςνδηζηή δζδαζηαθία δεκ μδδβεί ζε ακηίζημζπδ εθανιμβή. Οζ ιαεδηέξ δεκ είκαζ 

ζηακμί κα εθανιυζμοκ ζηδκ πνάλδ ηακυκεξ ηαζ ανπέξ  πμο δζδάπηδηακ ιε αοηυκμιμ 

ηνυπμ ηαζ πςνίξ ζοζπεηζζιυ ιε ηδ βθςζζζηή πνάλδ. (ii) Ζ ακελάνηδηδ βναιιαηζηή 

ακάθοζδ ηαηαβίκεηαζ ιε θεπημιένεζεξ, ζηζξ μπμίεξ δεκ ιπμνεί ηεθζηά κα δχζεζ 

εκυηδηα ηαζ κα ηζξ ακηζιεηςπίζεζ ιε ζοκμθζηυ ηνυπμ, ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζηδ δζάπαζδ 

ημο βθςζζζημφ θαζκμιέκμο ημ μπμίμ ζηδκ μοζία ημο είκαζ εκζαίμ. (iii) Ο πζμ 

απμηεθεζιαηζηυξ ηνυπμξ εζςηενίηεοζδξ ηςκ βναιιαηζηχκ ηακυκςκ θαίκεηαζ κα είκαζ 

δ αζοκείδδηδ εηιάεδζδ ηαζ αθμιμίςζή ηδξ ιέζς ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ ηαζ υπζ δ 

εεςνδηζηή δζδαζηαθία.  

Λίβα υιςξ πνυκζα ανβυηενα ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ ηα ιέζα ηδξ ηεθεοηαίαξ 

δεηαεηίαξ ημο 20μφ αζ. ζδιεζχεδηε ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ ΔΠ έκαξ ακαπνμζακαημθζζιυξ 

ζπεηζηά ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ ηαζ ιάθζζηα έβζκε βεκζηά απμδεηηή δ ανπή  

υηζ δ ιάεδζδ ηδξ βθχζζαξ ζδιαίκεζ ζηδκ μοζία ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ βναιιαηζηήξ 

βζα ηδκ επίηεολδ επζημζκςκζαηχκ ζηυπςκ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ιεηααμθή ζηάζδξ, βζα 

ιζα κέα εέζδ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ ΔΠ επζπείνδζε  ημκ δδιζμονβζηυ ζοκδοαζιυ 

ηςκ δομ πνμδβμοιέκςκ ακηζθήρεςκ. Δζδζηυηενα, εα θέβαιε υηζ, ζημ πθαίζζμ ιζαξ 

ζεζνάξ κέςκ δεδμιέκςκ, μζ εζδζημί ηδξ δζδαηηζηήξ ηςκ γςκηακχκ βθςζζχκ 

εζζδβήεδηακ ηδκ εζζαβςβή εκυξ επζημζκςκζαημφ ηαζ ηαοηυπνμκα ζφκεεημο ιμκηέθμο, 

ημ μπμίμ κα ζοκδοάγεζ ηυζμ ηδ δζαζζεδηζηή βκχζδ ιέζς ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ υζμ 

ηαζ ηδκ εηιάεδζδ ημο βναιιαηζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ βθχζζαξ ιέζς εεςνδηζηήξ 

δζδαζηαθίαξ ηαζ ζοκεζδδηήξ πνμζέββζζδξ, πνάβια πμο ελανηάηαζ απυ ημοξ ζηυπμοξ 

ημο ιαεήιαημξ, απυ ηδκ οθή ημο δζδαζηυιεκμο βναιιαηζημφ θαζκμιέκμο ηαζ ηονίςξ 

απυ ηζξ κμδηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δθζηίαξ, ζηδκ μπμία, ηάεε θμνά, 

απεοεοκυιαζηε.  Πζμ ζοβηεηνζιέκα, επεζδή δ βναιιαηζηή ζοκζζηά απυ ηδ θφζδ ηδξ 

ιζα αθαζνεηζηή δζαδζηαζία, πνμτπμεέηεζ εη ηςκ πναβιάηςκ ηδκ φπανλδ ιζαξ ζεζνάξ 

ακηίζημζπςκ κμδηζηχκ δμιχκ πμο επζηνέπμοκ ηδκ ηοπμπμίδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ ηαζ 

ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ εκκμζχκ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ιέπνζ ηδκ δθζηία ηςκ 9-10 

εηχκ, δ εηιάεδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ εα επζπεζνείηαζ δζαζζεδηζηά ιέζα απυ ηδ 

βθςζζζηή πνήζδ, αθμφ μζ ιαεδηέξ δεκ δζαεέημοκ ηδκ απαζημφιεκδ αθαζνεηζηή 

ζηακυηδηα. Απυ ηδκ δθζηία αοηή ηαζ φζηενα, δ πανμοζία αθαζνεηζηήξ ζηέρδξ ιαξ 

πανέπεζ ζηαδζαηά ηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ειθακζγυιεκεξ δοκαηυηδηεξ ηδ ιεηάααζδ ζε 
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εεςνδηζημφ / ιεηαβθςζζζημφ ηφπμο δζδαζηαθία, δ μπμία, υιςξ, δζαθμνμπμζείηαζ 

αζζεδηά ηυζμ απυ ηδκ παναδμζζαηή, υζμ ηαζ απυ ηδ δμιζηή ακηίθδρδ. 

 Ζ ααζζηή εεχνδζδ ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ πμο μδήβδζε ζηδκ 

οπένααζδ ημο δμιζημφ ιμκηέθμο ηαζ ζηδ δδιζμονβία ιζαξ κέμο ηφπμο ιεηαβθςζζζηήξ 

δζδαζηαθίαξ ηδξ βναιιαηζηήξ ήηακ δ δζαπίζηςζδ υηζ δ απμηθεζζηζηή άζηδζδ ηαζ 

πνήζδ πάκς ζηζξ δμιέξ ηδξ βθχζζαξ, είκαζ δοκαηυκ κα ιαξ μδδβήζεζ ζε δζαζζεδηζηή 

ηαηάηηδζδ ηςκ θεζημονβζχκ ηαζ ηςκ ανπχκ ηδξ, αθθά  δ ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή 

ηαηάηηδζδξ θηάκεζ ιέπνζ εκυξ μνζζιέκμο ζδιείμο ηαζ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα 

πνμπςνήζεζ πένα απυ αοηυ. Μζα ζεζνά ζπεηζηχκ πεζναιάηςκ (Μήηζδξ 2004: 103) 

έδεζλακ  υηζ ηα άημια πμο δζδάζημκηαζ ηδ βναιιαηζηή ιε δζαζζεδηζηυ ηνυπμ,  δδθαδή 

ιέζα απυ ηδ πνήζδ ηαζ ιυκμκ, ακ ηαζ είκαζ ζηακά  κα επζημζκςκμφκ ιε εοημθία ηαζ 

άκεζδ ζε ηαεδιενζκέξ πενζζηάζεζξ επζημζκςκίαξ, αδοκαημφκ πανυθα αοηά κα 

δδιζμονβήζμοκ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ ζοζηδιαηζηυ ή ορδθμφ επζπέδμο θυβμ. Σμ 

ζοιπέναζια είκαζ υηζ δ ακάπηολδ ηδξ ζηακυηδηαξ βζα επζημζκςκία πένα απυ ηζξ 

ηαεδιενζκέξ ζοκακαζηνμθέξ  απαζηεί ηδ ζοκεζδδηή βκχζδ ηςκ ανπχκ ηαζ ηςκ 

ηακυκςκ ημο βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ, πνάβια πμο απμηηάηαζ ιυκμ ιε  ηδ 

ζοζηδιαηζηή δζδαζηαθία  ηαζ ηδ  εεςνδηζηή βκχζδ ηδξ βναιιαηζηήξ.  

 Γεκζηά, δ ζδιακηζηή αοηή ιεηαζηνμθή ζπεηζηά ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ 

βναιιαηζηήξ μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ πνυμδμ ηαζ ζηα κευηενα πμνίζιαηα ηδξ 

εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ, δ μπμία ζημ ιεηαλφ είπε πναβιαημπμζήζεζ ζμαανά 

άθιαηα. Ζ ζδιακηζηυηενδ ίζςξ ελέθζλδ ζημκ ημιέα ηδξ βθςζζζηήξ εεςνίαξ  ήηακ υηζ 

δ βκχζδ ηδξ βθχζζαξ ζοκίζηαηαζ ααζζηά ζηδκ ζηακυηδηα ακηίθδρδξ ημο ηνυπμο ιε 

ημκ μπμίμ μζ βναιιαηζηέξ θεζημονβίεξ ζοιαάθθμοκ ζηδ ζςζηή απμηςδζημπμίδζδ  

ενιδκεία ημο ιδκφιαημξ. Με θίβα θυβζα, ακηί βζα ηδ πνήζδ απθχκ πνμηάζεςκ πμο 

πνυηεζκε ςξ ιέζα βζα βθςζζζηή άζηδζδ μ δμιζζιυξ, δ έιθαζδ ηχνα δίκεηαζ ζημ 

πενζαάθθμκ, ζημ πθαίζζμ ημο μπμίμο ηα εηθςκήιαηα απμηημφκ ηδκ ηεθζηή ημοξ 

ζδιαζία. Θα θέβαιε,επμιέκςξ, υηζ ζημ πεδίμ ηδξ ΔΠ ημ ηέκηνμ αάνμοξ ιεηαηζκήεδηε 

απυ ημ ζφζηδια ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδ πνήζδ ηαζ απυ ημκ δάζηαθμ ζημοξ ιαεδηέξ, 

μζ μπμίμζ, απυ ιζα δθζηία ηαζ ιεηά, δεκ δζδάζημκηαζ αθθά ακαηαθφπημοκ, ιε ηδ 

αμήεεζα ημο δαζηάθμο, ημοξ βναιιαηζημφξ ηακυκεξ. Οζ ιαεδηέξ ειπθέημκηαζ ζε 

πνμβναιιαηζζιέκδ βθςζζζηή δναζηδνζυηδηα πμο επζηεθείηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ 

ζοκεήηεξ ηαζ ζοκδέμοκ ιε ημκ ηνυπμ αοηυκ ηζξ βναιιαηζηέξ ιμνθέξ ιε ηζξ 

ακηίζημζπεξ βναιιαηζηέξ θεζημονβίεξ πμο πνμζδίδμοκ ζηα εηθςκήιαηα ηδκ μνζζηζηή 

ημοξ ζδιαζία (Hewings & Hewings 2005: 23-5, Μήηζδξ 2015: 452-3). Γδθαδή, ημ 
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ζφζηδια πμο μζ ιαεδηέξ εζςηενζηεφμοκ δεκ είκαζ αοηυ πμο ακαθφεηαζ ηαζ 

πανμοζζάγεηαζ εη ηςκ πνμηένςκ ζηδκ ηάλδ απυ ημκ δάζηαθμ, αθθά εηείκμ πμο 

δδιζμονβμφκ ιυκμζ ημοξ ιε αάζδ ηα βθςζζζηά ενεείζιαηα πμο δέπμκηαζ απυ ημ 

πενζαάθθμκ ημοξ ηαζ ηα μπμία ημοξ μδδβμφκ ζηδκ απυηηδζδ ζςζηήξ αίζεδζδξ βζα ηδ 

βθχζζα. Με ηδ δζαδζηαζία αοηή μ ιαεδηήξ δεκ εθμδζάγεηαζ απθχξ ιε ιζα ηοπζηή ή 

εεςνδηζηή βκχζδ, αθθά έπεζ ηδκ εοηαζνία κα ζοκδέεζ ηάεε θμνά ηζξ βναιιαηζηέξ 

δμιέξ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ  ημοξ επζημζκςκζαημφξ ζηυπμοξ ηςκ μιζθδηχκ. Με θίβα 

θυβζα είκαζ ζε εέζδ κα δζαπζζηχκεζ ιυκμξ ημο ηάεε θμνά ηζξ μνβακζηέξ ζπέζεζξ πμο 

δδιζμονβμφκηαζ ακάιεζα ζηδ ιμνθή, ηδ ζδιαζία ηαζ ηδ πνήζδ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, 

δ βναιιαηζηή απυ ιία ηοπζηή ηαζ άροπδ δζαδζηαζία πμο ήηακ ζημ πανεθευκ, 

ιεηαηνέπεηαζ ηχνα ζε ζηακυηδηα μνεήξ πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ, αθθά ηαζ 

απμηεθεζιαηζηήξ επζημζκςκίαξ, δδθαδή ζε ιζα γςκηακή ηαζ εκδζαθένμοζα βζα ημοξ 

ιαεδηέξ δναζηδνζυηδηα. 

 

 

1.8  Η γξακκαηηθή θαη ην θείκελν  

 

  1.8.1 Η έλλνηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ 

 

πςξ έπμοιε ήδδ δζαπζζηχζεζ ζηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα, δ πμνεία ηδξ 

βθςζζμθμβίαξ, ηαζ ζδζαίηενα ηδξ εθανιμζιέκδξ, παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα ζοκεπή 

δζεφνοκζδ ημο ενεοκδηζημφ ηδξ εκδζαθένμκημξ απυ ημοξ ηφπμοξ πνμξ ηζξ ζδιαζίεξ ηαζ 

απυ ημ βθςζζζηυ ζφζηδια πνμξ ημ πενζαάθθμκ  ηαζ ηδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ. Με θίβα 

θυβζα, δ ιεηά ημκ Saussure βθςζζμθμβζηή εεςνία ηαζ πναηηζηή ζοκεζδδημπμίδζε 

ζηαδζαηά υηζ δ βθςζζζηή δναζηδνζυηδηα δεκ ιπμνεί κα ιεθεηδεεί επανηχξ, μφηε κα 

βίκεζ ηαηακμδηή, πςνίξ ακαβςβή ζηδκ πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ ηαζ βεκζηυηενα ζε 

πανάβμκηεξ πμο ακ ηαζ ανίζημκηαζ έλς απυ ηδ βθχζζα αζημφκ, εκημφημζξ, ζδιακηζηή 

επίδναζδ ηυζμ ζηδκ επζθμβή ηςκ ζημζπείςκ ιμνθήξ υζμ ηαζ ζηδκ ηεθζηή ζδιαζία ηςκ 

ιδκοιάηςκ. Οζ ελεθίλεζξ αοηέξ μδήβδζακ ζε ιζα ζφκεεηδ ζφθθδρδ ημο βθςζζζημφ 

θαζκμιέκμο, ημ μπμίμ θαίκεηαζ πςξ δζαεέηεζ ιζα πμζηζθία υρεςκ ηαζ δζαζηάζεςκ πμο 

θεζημονβμφκ ηαοηυπνμκα ηαζ ειθακίγμκηαζ ςξ ζφζηδια ηαζ πνήζδ, ςξ ιμνθή ηαζ 

πενζεπυιεκμ, ςξ επζημζκςκία ηαζ πενζαάθθμκ. Ζ ζοκμθζηή ηαζ πμθφπθμηδ αοηή 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ βθχζζαξ μδήβδζε ηαηά ηα ηέθδ ημο 20μφ αζχκα ζηδ δδιζμονβία 

ηδξ έκκμζαξ  ημο θεηκέλνπ πμο απμηεθεί έκακ ακακεςιέκμ ηαζ ζφβπνμκμ ηνυπμ 
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ζφθθδρδξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ πενζβναθήξ ημο βθςζζζημφ θαζκμιέκμο.   

 Γεκζηά, δ έκκμζα ημο ηεζιέκμο εεςνείηαζ ζήιενα εειεθζχδδξ, βζαηί μζ 

μιζθδηέξ, ζφιθςκα ιε ηδ εέζδ ηδξ ζφβπνμκδξ βθςζζμθμβίαξ, δεκ επζημζκςκμφκ ιε 

θέλεζξ, θνάζεζξ ή πνμηάζεζξ πμο είκαζ βναιιαηζηά μνεέξ, αθθά ιε ηδ πνήζδ ηεζιέκςκ 

πμο απμηεθμφκ θεζημονβζηέξ βθςζζζηέξ εκυηδηεξ πνμθμνζημφ ή βναπημφ θυβμο, 

δδθαδή μθμηθδνςιέκα βθςζζζηά ζφκμθα. Δζδζηυηενα, ιάθζζηα, εα θέβαιε υηζ ημ 

ηείιεκμ ακηζιεηςπίγεηαζ ζήιενα ςξ ααζζηή ιμκάδα βθςζζζηήξ πνήζδξ, δδθαδή ςξ 

ζημζπείμ πμο εκηάζζεηαζ ζημ πεδίμ ηδξ πναβιαημθμβίαξ, ηαζ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ 

μνίγεηαζ ιε υνμοξ βναιιαηζηήξ (δδθ. ςξ θέλδ, θνάζδ ή πνυηαζδ), μφηε ιε  αάζδ ηδκ 

έηηαζδ ή ηδ ιμνθή ημο, αθθά ιε αάζδ ηδκ επζημζκςκζαηή ημο θεζημονβία, 

ζημπζιυηδηα ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα. ηδκ μοζία, πνυηεζηαζ βζα έκα ζφκμθμ 

ζημζπείςκ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ πενζεπυιεκμ, δδθαδή βζα ιζα ιμκάδα κμδιαηζηή ηαζ 

επζημζκςκζαηή (Γεςνβαημπμφθμο & Γμφηζμξ 1999: 25-30, Μήηζδξ 2012: 301-2 & 

2015: 426-7, Μπαηάημο-Ονθακμφ 2005: 168 η.ε., Μπαιπζκζχηδξ 1984: 36-43, 

Παπαδμπμφθμο 2000: 97-9 & 2013,  Υαηγδζαααίδδξ & Υαηγδζαααίδμο 2011: 172-8).  

Απυ ηα πνμδβμφιεκα, βίκεηαζ θακενυ υηζ ημ πενζαάθθμκ (βθςζζζηυ ηαζ 

ελςβθςζζζηυ) παίγεζ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ υπζ ιυκμ ζηδ δυιδζδ, αθθά ηαζ ζηδκ 

ενιδκεία ημο ηεζιέκμο,  αθμφ πςνίξ ακαθμνά ή ζφκδεζδ ιε ηαηαζηαζζαηά δεδμιέκα 

δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ ηείιεκμ. διεζχκμοιε, αηυια, υηζ ακάθμβα ιε ηζξ πενζζηάζεζξ 

επζημζκςκίαξ, ημοξ ζηυπμοξ ηςκ μιζθδηχκ ηαζ ηδ θεζημονβία ηςκ ηεζιέκςκ, 

δδιζμονβμφκηαζ ακηίζημζπεξ μιάδεξ πμο δζαεέημοκ ημζκά παναηηδνζζηζηά ηαζ 

απμηεθμφκ ημοξ θεβυιεκμοξ ηχπνπο θεηκέλσλ. πεηζηά ιε ημ εέια αοηυ, 

επζζδιαίκμοιε  υηζ έπμοκ πνμηαεεί πμθθμί ηνυπμζ ηαηδβμνζμπμίδζδξ ή ηαλζκυιδζδξ 

ηςκ ηεζιέκςκ. Σμ απμηέθεζια ιάθζζηα ηδξ ζδζαίηενδξ έιθαζδξ ηαζ αανφηδηαξ πμο 

δυεδηε απυ ηδκ εθανιμζιέκδ βθςζζμθμβία ζηδκ έκκμζα ημο ηεζιέκμο ήηακ κα 

δδιζμονβδεεί ζηα ηέθδ ημο 20μφ αζχκα έκαξ κέμξ επζζηδιμκζηυξ ηθάδμξ (ηαζ 

ηαοηυπνμκα ημιέαξ βθςζζζηήξ ακάθοζδξ) πμο ηαθείηαζ θεηκελνγισζζνινγία (text 

linguistics) (Κςζημφθδ 2000, αηεθθανίμο 2015).  Ο κέμξ αοηυξ βθςζζμθμβζηυξ 

ηθάδμξ ελεηάγεζ ηα ηείιεκα / εηθςκήιαηα ςξ δζαιμνθςιέκα βθςζζζηά πνμσυκηα ηαζ 

ακαθφεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ηδ δμιή ημοξ.  Μεθεηά, δδθαδή, ημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ ηα επζιένμοξ ζημζπεία ή ηιήιαηα εκυξ ηεζιέκμο μνβακχκμκηαζ ηαζ ζοκδέμκηαζ 

ιεηαλφ ημοξ, χζηε κα απμηηήζμοκ αθθδθμοπία ηαζ κα ζοκαπμηεθέζμοκ κμδιαηζηή / 

θμβζηή εκυηδηα. Σαοηυπνμκα, ελεηάγεζ ηαζ ηδ ζοιαμθή ιζαξ ζεζνάξ ιδ βθςζζζηχκ 

παναβυκηςκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδ δδιζμονβία ημο ηεζιέκμο, υπςξ είκαζ δ πενίζηαζδ 
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επζημζκςκίαξ, ηα πνυζςπα, μζ πνμεέζεζξ ημο πμιπμφ, ημ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ 

η.θπ. 

Θα ιπμνμφζε ίζςξ ηακείξ κα εεςνήζεζ υηζ δ ΚεζιΓ ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ Π. 

Χζηυζμ, οπάνπεζ ιεηαλφ ημοξ ιζα ζδιακηζηή δζαθμνά πμο ζοκίζηαηαζ ζημ υηζ:  δ ιεκ 

Π πενζβνάθεζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ ημοξ υνμοξ δδιζμονβίαξ ηαζ ενιδκείαξ ηςκ 

εηθςκδιάηςκ / ηεζιέκςκ, δδθαδή ιεθεηά ηαζ ακαθφεζ ηδ δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ 

ημοξ, εκχ δ ΚεζιΓ ιεθεηά ηδκ ηεθζηή ιμνθή ηαζ θεζημονβία ημοξ, δδθαδή ηα 

ακηζιεηςπίγεζ ςξ δζαιμνθςιέκα βθςζζζηά πνμσυκηα. Δζδζηυηενα ιάθζζηα εα θέβαιε 

υηζ δ ΚεζιΓ εεςνεί ςξ ηείιεκμ έκα ηιήια πνμθμνζημφ ή βναπημφ θυβμο πμο δζαεέηεζ 

θεηκεληθφηεηα. Με ημκ υνμ αοηυκ κμείηαζ έκα ζφκμθμ παναηηδνζζηζηχκ  πμο εκχκεζ 

ιζα ζεζνά βθςζζζηχκ ζημζπείςκ ζε εκζαίμ υθμ ηαζ ηα ιεηαηνέπεζ ζε ηείιεκμ, ηάηζ πμο 

δεκ οπάνπεζ ζε βθςζζζηά πνμσυκηα πμο δεκ απμηεθμφκ ηείιεκα. Με αάζδ ηα 

δεδμιέκα αοηά, ιία απυ ηζξ ααζζηυηενεξ επζδζχλεζξ ηδξ ΚεζιΓ είκαζ δ ιεθέηδ ηαζ 

πενζβναθή ηςκ ηνζηδνίςκ ηδξ ηεζιεκζηυηδηαξ, δδθαδή ηςκ επζιένμοξ ζδζμηήηςκ πμο 

ιεηαηνέπμοκ έκα ηιήια θυβμο ζε ηείιεκμ, δδθαδή ζε μνβακςιέκμ κμδιαηζηυ 

ζφκμθμ. φιθςκα ιε ηoκ ηθαζζηυ μνζζιυ ηςκ De Beaugrande & Dressler (1981: 3) 

ςξ ηείιεκμ ιπμνεί κα μνζζηεί έκα εηθχκδια ή έκα μπμζμδήπμηε επζημζκςκζαηυ 

πνμσυκ πμο δζαεέηεζ επηά παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία ηαζ ζοβηνμημφκ ζοκμθζηά ηδκ 

έκκμζα ηδξ ηεζιεκζηυηδηαξ. Σα παναηηδνζζηζηά αοηά είκαζ: 

 

(1) Ζ ζπλνρή (cohesion): Δίκαζ ημ παναηηδνζζηζηυ ιε αάζδ ημ μπμίμ ηα 

ζημζπεία ιμνθήξ, δδθαδή μζ ηφπμζ ηαζ μζ θέλεζξ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ 

ζφιθςκα ιε ημοξ βναιιαηζημφξ ηακυκεξ ηδξ βθχζζαξ βζα κα ζπδιαηίζμοκ 

έκα εκζαίμ ζφκμθμ πμο εα δζεοημθφκεζ ηδ κμδιαηζηή ζοβηνυηδζδ ηαζ ηδκ 

ηαηακυδζδ ημο ηεζιέκμο. Ζ θεζημονβία ηδξ ζοκμπήξ πναβιαημπμζείηαζ ιε 

ιζα ζεζνά ηνυπςκ ή ιδπακζζιχκ ζοκμπήξ, υπςξ π.π. δ ακαθμνά, δ 

οπμηαηάζηαζδ, δ έθθεζρδ, δ ζφκδεζδ ηθπ. ημοξ ηονζυηενμοξ απυ ημοξ 

μπμίμοξ εα ελεηάζμοιε ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ. 

(2) Η ζπλεθηηθόηεηα (coherence): Με ημ παναηηδνζζηζηυ αοηυ εκκμμφιε έκα 

ζφκμθμ ιδπακζζιχκ πμο θεζημονβμφκ ζε επίπεδμ κμήιαημξ, πμο δνμοκ 

δδθαδή πίζς απυ ημ επίπεδμ ηδξ ιμνθήξ  ηαζ δδιζμονβμφκ θμβζηέξ ζπέζεζξ 

ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ, βζα κα πνμζδχζμοκ ηεθζηά ζημ ηείιεκμ κμδιαηζηή 

αθθδθμοπία ηαζ ζοβηεηνζιέκμ κυδια.  
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(3) Ζ πξνζεηηθόηεηα (intentionality): Σα ηείιεκα δεκ πανάβμκηαζ πςνίξ 

θυβμ, αθθά πάκημηε πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πναβιάηςζδ ηάπμζςκ 

ζημπχκ ή ζηυπςκ πμο εέηεζ μ μιζθδηήξ. Δπμιέκςξ, έκα απυ ηα ααζζηά 

παναηηδνζζηζηά ημο ηεζιέκμο πμο πνέπεζ κα ακηζθδθεεί μ αηνμαηήξ είκαζ 

μζ πνμεέζεζξ ημο μιζθδηή, μζ μπμίεξ βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ ιέζς ιζαξ ζεζνάξ 

ηεπκζηχκ, ζδζαίηενςκ δεδμιέκςκ ηαζ ηεζιεκζηχκ ιδπακζζιχκ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ θεζημονβία. 

(4)  Ζ απνδεθηόηεηα (acceptability): Σμ παναηηδνζζηζηυ αοηυ ζπεηίγεηαζ ιε 

ηδ ζηάζδ ημο αηνμαηή απέκακηζ ζημ ηείιεκμ, δ μπμία πνμηφπηεζ ςξ 

πνμσυκ επελενβαζίαξ ζηδκ μπμία ημ οπμαάθθεζ απυ ηδκ πθεονά ημο. ε 

ηάεε πενίπηςζδ, μ αηνμαηήξ  παίνκεζ εέζδ, εεηζηή ή ανκδηζηή, απέκακηζ 

ζημ πενζεπυιεκμ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ημο ηεζιέκμο, ηδκ μπμία άθθμηε ιπμνεί 

κα ελςηενζηεφεζ ηαζ άθθμηε υπζ.  

(5) Ζ πιεξνθνξεηηθόηεηα (informativity): Σμ παναηηδνζζηζηυ αοηυ  

ζπεηίγεηαζ ιε ημ πθήεμξ, ηδκ επάνηεζα, ηδκ πνςημηοπία αθθά ηαζ ηδκ 

πμζυηδηα ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο πενζέπμκηαζ ζε έκα ηείιεκμ. ζμ 

ιεβαθφηενμξ είκαζ μ ααειυξ ηδξ πθδνμθμνδηζηυηδηαξ εκυξ ηεζιέκμο, 

δδθαδή υζμ πενζζζυηενεξ κέεξ πθδνμθμνίεξ, ζδέεξ ηαζ επζπεζνήιαηα 

πενζέπεζ, ηυζμ ηαζ πζμ πμθφ εκδζαθένμκ ηνίκεηαζ ημ ηείιεκμ αοηυ απυ ηδκ 

πθεονά ημο αηνμαηή. 

(6) Ζ θαηαζηαζηαθόηεηα (contextuality): Χξ ηαηαζηαζζαηυηδηα 

παναηηδνίγεηαζ μ ααειυξ ζοκάθεζαξ εκυξ ηεζιέκμο ιε ηδκ πενίζηαζδ 

επζημζκςκίαξ ηαζ βεκζηυηενα ιε ηα δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ ιέζα ζημ 

μπμίμ πανάβεηαζ ημ ηείιεκμ αοηυ. Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δ επανηήξ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηή εηιεηάθθεοζδ ηςκ ηαηαζηαζζαηχκ δεδμιέκςκ ζοιαάθθεζ 

απμθαζζζηζηά ζηδ ζςζηή ενιδκεία ημο ηεζιέκμο. 

(7) Ζ δηαθεηκεληθόηεηα (intertextuality): Με ημκ υνμ δζαηεζιεκζηυηδηα 

κμείηαζ βεκζηά μ ααειυξ βκχζδξ ηςκ πμζηίθςκ ηεζιεκζηχκ εζδχκ ή ηςκ 

ηφπςκ ηεζιέκςκ, βεβμκυξ πμο απυ ημ έκα ιένμξ πανέπεζ ζημκ μιζθδηή ηδ 

δοκαηυηδηα κα δμιήζεζ ημ ηείιεκυ ημο ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο είδμοξ, εκχ απυ ημ άθθμ δίκεζ ζημκ αηνμαηή ηδ 
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δοκαηυηδηα κα ημ εκηάλεζ εφημθα ζημ ακηίζημζπμ είδμξ ηαζ κα ημ 

ενιδκεφζεζ ιε ζςζηυ ηνυπμ.  

Γεκζηά, ηάεε ηιήια θυβμο πμο δζαεέηεζ, πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ, ηα 

παναπάκς παναηηδνζζηζηά παναηηδνίγεηαζ ςξ ηείιεκμ, εκχ δ απμοζία υθςκ ή 

μνζζιέκςκ απυ ηα παναηηδνζζηζηά αοηά ιεηαηνέπεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηιήια θυβμο ζε 

ιδπακζηυ άενμζζια ζημζπείςκ, δδθαδή ζε έκα ηαηαζηεφαζια πμο δεκ δζαεέηεζ 

θεζημονβζηυηδηα ηαζ άνα δεκ απμηεθεί ηείιεκμ. Απυ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηεζιέκμο, 

ζηα μπμία ακαθενεήηαιε, δ ζοκμπή ηαζ δ ζοκεηηζηυηδηα ηνίκμκηαζ ζήιενα ςξ ηα 

πθέμκ ααζζηά, πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ δδιζμονβία εκυξ επανημφξ ηεζιέκμο απαζηεί ηδκ 

πανμοζία υθςκ (Μήηζδξ 2015: 427-8, Μπαιπζκζχηδξ 1984: 26-30). Απυ ηα δομ αοηά 

ααζζηά παναηηδνζζηζηά ημο ηεζιέκμο, εηείκμ πμο ζοκδέεηαζ πενζζζυηενμ ιε ημκ 

ημιέα ηδξ βναιιαηζηήξ είκαζ δ ζπλνρή ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυκ εα ιαξ απαζπμθήζεζ 

πζμ ακαθοηζηά ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ.  

 

 

 1.8.2  Η γιώζζα ωο κεραληζκόο παξαγωγήο θεηκέλωλ θαη ε            

ζπκβνιή ηεο γξακκαηηθήο ζηε δόκεζή ηνπο 

 

πςξ έπεζ πνμηφρεζ απυ ηδ ιέπνζ ηχνα ακάθοζδ, δ ζοκεκκυδζδ ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ / 

ζοκμιζθδηχκ επζηοβπάκεηαζ ηονίςξ ιε ηδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ δ μπμία απμηεθεί ηαζ ημ 

ηεθεζυηενμ ζφζηδια επζημζκςκίαξ. Σμ γήηδια υιςξ πμο πνμηφπηεζ ζηδ ζοκέπεζα είκαζ 

μ αηνζαήξ μνζζιυξ ηδξ επζημζκςκίαξ. Σζ εκκμμφιε αηνζαχξ θέβμκηαξ υηζ μζ άκενςπμζ 

επζημζκςκμφκ ηαζ πμζα είκαζ ηα ιέζα ιε ηα μπμία  πναβιαημπμζείηαζ δ  ιεηαλφ ημοξ 

επζημζκςκία;   

Με ημκ υνμ επζημζκςκία εκκμμφιε, απυ πθεονάξ μιζθδηχκ, ηδ δοκαηυηδηα 

επζηέθεζδξ ιέζς ηδξ βθχζζαξ ιζαξ ζεζνάξ θεζημονβζχκ επζημζκςκζαημφ ηφπμο, υπςξ 

είκαζ π.π. κα πθδνμθμνμφκ, κα δζαηοπχκμοκ ενςηήιαηα, ζηέρεζξ ή απυρεζξ, κα 

εηθνάγμοκ ηα ζοκαζζεήιαηα, ηζξ εοπανζζηίεξ ηα πανάπμκα ή ηζξ ακηζννήζεζξ ημοξ, κα 

πενζβνάθμοκ πνυζςπα, πνάβιαηα ή ηαηαζηάζεζξ, κα αθδβμφκηαζ ζζημνίεξ ή 

ζοιαάκηα, κα ζοιαμοθεφμοκ, κα πνμηνέπμοκ, κα απεζθμφκ, κα μνηίγμκηαζ, κα γδημφκ 

άδεζα, κα δίκμοκ εκημθέξ, κα επζπεζνδιαημθμβμφκ, κα πνμεζδμπμζμφκ, κα εφπμκηαζ 

ηθπ. θεξ αοηέξ μζ επζημζκςκζαηέξ θεζημονβίεξ ή επζημζκςκζαημί ζηυπμζ ηςκ μιζθδηχκ 

δεκ οθμπμζμφκηαζ ιε ηδ πνήζδ ιειμκςιέκςκ βναιιαηζηχκ ζημζπείςκ ή δμιχκ, 
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δδθαδή θευββςκ, θνάζεςκ, θέλεςκ ή πνμηάζεςκ, αθθά ιε πμζηίθμοξ ζοκδοαζιμφξ 

ηςκ ζημζπείςκ αοηχκ πμο παναηηδνίγμκηαζ, υπςξ ήδδ ακαθέναιε, ςξ θείκελα. Με 

θίβα θυβζα, δ ακενχπζκδ επζημζκςκία επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ηεζιέκςκ, ηα μπμία 

πνμζθαιαάκμοκ, ακάθμβα ιε ημ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ πνδζζιμπμζμφκηαζ, ηδκ ηεθζηή 

ημοξ ζδιαζία ηαζ ιεηαηνέπμκηαζ ζε εηθςκήιαηα (Γεςνβαημπμφθμο & Γμφηζμξ 1999: 

84-8, Μήηζδξ 2004: 86-8 & 2015: 426-38, Μπαιπζκζχηδξ 1984: 252-7).  

οκμρίγμκηαξ, εα θέβαιε υηζ γμφιε ηαζ ηζκμφιαζηε ζε ιζα ημζκςκία ή, 

ηαθφηενα, ζε έκα ζφιπακ ηεζιέκςκ. Δπζημζκςκμφιε ιε ηείιεκα, εηθναγυιαζηε ηαζ 

ακηζθαιαακυιαζηε ηδκ ελςηενζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ ημκ ηυζιμ ιέζα απυ αοηά. Χξ 

πνήζηεξ ηδξ βθχζζαξ δεκ ζοκδοάγμοιε απθχξ ιεηαλφ ημοξ ηα ζημζπεία ιμνθήξ,  αθθά 

βζα κα ένεμοιε ζε επαθή ιε ημοξ ζοκακενχπμοξ ιαξ πανάβμοιε ηαζ δεπυιαζηε 

ηείιεκα. Δλεηάγμκηαξ οπυ ημ πνίζια αοηυ ηδκ ακενχπζκδ βθχζζα, εα θέβαιε υηζ 

αοηή δεκ ζοκζζηά πανά έκακ ιδπακζζιυ ζοκεπμφξ παναβςβήξ ηεζιέκςκ. 

Σμ ηείιεκμ, υπςξ έπμοιε ήδδ ακαθένεζ, απμηεθεί ιμκάδα επζημζκςκίαξ ηαζ 

επμιέκςξ εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί ςξ βθςζζζηή εκυηδηα εκ πνήζεζ. Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ δεκ ιπμνεί κα μνζζηεί ιε αάζδ ηδκ έηηαζδ ή ημ είδμξ ηςκ ζημζπείςκ 

ιμνθήξ πμο πενζέπεζ, αθθά ιε αάζδ ηδκ επζημζκςκζαηή ημο δοκαιζηή ηαζ θεζημονβία. 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα μκηυηδηα ζδιαζζμθμβζηή πμο ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ημ πενζαάθθμκ 

ηαζ ηδκ πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ. Γζα κα ιεηααζαάζεζ, υιςξ, μ μιζθδηήξ, ιέζς ημο 

ηεζιέκμο, ημ κυδια πμο επζεοιεί, πνέπεζ κα δχζεζ ζημ ηείιεκυ ημο ιμνθή, κα ημ 

κηφζεζ δδθαδή ιε θέλεζξ, θνάζεζξ ηαζ πνμηάζεζξ πμο εα είκαζ μζ πζμ ηαηάθθδθεξ βζα 

ημ ζοβηεηνζιέκμ επζημζκςκζαηυ απμηέθεζια πμο επζδζχηεζ (Κςζημφθδ 2016). Άνα, 

ηα ζημζπεία ιμνθήξ πμο εα πνδζζιμπμζήζεζ δεκ εα είκαζ ηοπαία, αθθά εα επζθεβμφκ 

ζηυπζια ηαζ ζφιθςκα ιε ηάπμζα θμβζηή πμο εα  οπδνεηεί ηζξ πνμεέζεζξ ηαζ ημοξ 

ζηυπμοξ ημο. Με θίβα θυβζα, μ πμιπυξ επζπεζνεί ηάεε θμνά κα δχζεζ, απυ πθεονάξ 

ιμνθήξ, ιζα ζδζαίηενδ ζοβηνυηδζδ ζημ ηείιεκυ ημο, ιε ηδκ μπμία απμαθέπεζ ζε 

απμηεθεζιαηζηυηενδ ηαζ ηαπφηενδ απμηςδζημπμίδζή ημο εη ιένμοξ ημο αηνμαηή / 

δέηηδ. Δίκαζ θακενυ υηζ δ δζαδζηαζία ηδξ ιμνθμπμίδζδξ ημο ηεζιέκμο βίκεηαζ ιε 

αάζδ ημοξ βναιιαηζημφξ ηακυκεξ ηδξ βθχζζαξ, ημοξ μπμίμοξ ηαζ επζπεζνεί κα 

εηιεηαθθεοηεί ηαηά ηνυπμ πμο κα δζεοημθφκεζ, υζμ αοηυ είκαζ δοκαηυκ, ημκ δέηηδ 

ζηδ ζςζηή ενιδκεία ημο.  

Γίκεηαζ επμιέκςξ θακενυ υηζ, πένα απυ ηδ δζάζηαζδ ημο πενζεπμιέκμο, 

ζδιακηζηυ νυθμ δζαδναιαηίγεζ ζηδκ επζημζκςκία ηαζ δ δζάζηαζδ ηδξ ιμνθήξ, αθμφ ημ 

υπμζμ πενζεπυιεκμ ή ημ κυδια εκυξ ηεζιέκμο ιεηααζαάγεηαζ ακαβηαζηζηά ιέζς 
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βναιιαηζηχκ ηφπςκ ηαζ πνμηάζεςκ. Ζ ιμνθή, δδθαδή, επζδνά άιεζα ζημ 

πενζεπυιεκμ ηαζ αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα δζεοημθφκεζ ή, ζε πενίπηςζδ ηαηήξ 

πνήζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ, κα δοζπενάκεζ ηδ ιεηααίααζδ ημο κμήιαημξ, άνα ηαζ ηδκ 

επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ ζοκμιζθδηχκ. 

Ζ ζςζηή πνήζδ ηαζ δ ηαηάθθδθδ δζεοεέηδζδ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ ιμνθήξ ζε 

έκα ηείιεκμ, απμηεθμφκ ααζζηή πνμτπυεεζδ ηυζμ βζα ηδκ μθμηθδνςιέκδ 

ζοβηνυηδζή ημο απυ ηδκ πθεονά ημο πμιπμφ, υζμ ηαζ βζα ηδκ μνεή ενιδκεία ημο απυ 

ηδκ πθεονά ημο δέηηδ. Αοηυξ αηνζαχξ μ ηνυπμξ ζφκδεζδξ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ 

ζε επίπεδμ ιμνθήξ ζοκζζηά έκα απυ ηα ααζζηυηενα παναηηδνζζηζηά ηδξ 

ηεζιεκζηυηδηαξ ημ μπμίμ, υπςξ ακαθέναιε ήδδ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, είκαζ 

βκςζηυ ςξ ζπλνρή.  

Δζδζηυηενα, ιε ημκ υνμ ζπλνρή εκκμμφιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ζοκδέμκηαζ 

ζε έκα ηείιεκμ ηα ζημζπεία ιμνθήξ πμο αοηυ πενζέπεζ, δδθαδή μζ θέλεζξ, μζ θνάζεζξ 

ηαζ μζ πνμηάζεζξ, χζηε κα ημο πανέπμοκ εκυηδηα ηαζ βναιιαηζηή αθθδθμοπία, 

πνάβιαηα πμο δζεοημθφκμοκ ημκ δέηηδ ζημ κα ημ πνμζεββίζεζ ηαζ κα ακηζθδθεεί 

ηαθφηενα ημ κυδιά ημο. Σμ πνχηζζημ ζημζπείμ πμο ζοιαάθθεζ απμθαζζζηζηά ζηδ 

ιμνθζηή επάνηεζα εκυξ ηεζιέκμο είκαζ δ ηήνδζδ ηαζ απυθοηδ εθανιμβή ηςκ ηακυκςκ 

ηδξ βναιιαηζηήξ. Έκα ηείιεκμ ιε πμθθά ή ηαζ ζμαανά βναιιαηζηά θάεδ ηάκεζ 

δφζημθδ, ακ υπζ αδφκαηδ,  ηδκ απμηςδζημπμίδζδ ημο πενζεπμιέκμο ημο. 

Δπεζδή, υιςξ, ημ ηείιεκμ απμηεθεί ιζα ζφκεεηδ μκηυηδηα ζηδκ μπμία 

ιεηέπμοκ πμθθμί πανάβμκηεξ, πένα απυ ηδκ ειθακή αοηή πνμτπυεεζδ, ηα ζημζπεία 

ιμνθήξ πμο οπάνπμοκ ζε αοηυ δδιζμονβμφκ ζπέζεζξ ηαζ αθθδθελανηήζεζξ δζαθυνςκ 

ααειχκ ηαζ επζπέδςκ, μζ μπμίεξ οθμπμζμφκηαζ ιε ιζα ζεζνά ζοζπεηζζιχκ εζδζημφ 

ηφπμο ή βναιιαηζηχκ ζοκδέζεςκ, πμο είκαζ βκςζημί ςξ κεραληζκνί ζπλνρήο. ηδκ 

μοζία πνυηεζηαζ βζα ηδ πνήζδ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ (ζοκήεςξ θέλεςκ ή θνάζεςκ), 

πμο επζηεθμφκ ηδ θεβυιεκδ ζπλδεηηθή (ή κεηαβαηηθή) ιεηηνπξγία ηαζ απανηίγμκηαζ 

ζοκήεςξ απυ ζοβηεηνζιέκα είδδ βναιιαηζηχκ ηφπςκ. 

Οζ ηονζυηενμζ ιδπακζζιμί ζοκμπήξ ηςκ ηεζιέκςκ είκαζ ε αλαθνξά, ε 

ππνθαηάζηαζε, ε έιιεηςε θαη ε ζχλδεζε (Beaugrande & Dressler 1981: 3 η.ε., 

Γεςνβαημπμφθμο & Γμφηζμξ 1999: 77-84, Γζαημοιήξ η.ά. 1993: 130-5, Donnely 

1994, Ζalliday & Hasan 1976, Μήηζδξ 2012: 301-4 & 2015: 430-8, Μπαιπζκζχηδξ 

1984: 252-7): 

(i) Ζ αλαθνξά (reference): πςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ, ηα ηείιεκα παναπέιπμοκ 

ζοπκά ζε ακηζηείιεκα, ηαηαζηάζεζξ ή θαζκυιεκα ημο ελςηενζημφ ηυζιμο, ηα μπμία 
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πμθθέξ θμνέξ επακαθαιαάκμκηαζ, ακάθμβα ιε ηδ νμή ημο ιδκφιαημξ. ηακ ημ 

ηείιεκμ ακαθένεηαζ βζα πνχηδ θμνά ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ μκηυηδηα, αοηή απμδίδεηαζ 

ιε ηδκ ακηίζημζπδ θέλδ / έκκμζα, εκχ δ εη κέμο ακαθμνά ζε αοηήκ, πένα απυ ηδκ 

επακάθδρδ ηδξ ίδζαξ ηδξ θέλδξ, ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιε ιζα ζεζνά εζδζηχκ 

βναιιαηζηχκ ηφπςκ, υπςξ είκαζ π.π. μζ ακηςκοιίεξ.  Ζ ζοκεζζθμνά ημο ιδπακζζιμφ 

αοημφ είκαζ υηζ ζοιαάθθεζ απμηεθεζιαηζηά ζηδ ζφκδεζδ επζιένμοξ ζδιείςκ ή 

ηιδιάηςκ εκυξ ηεζιέκμο, ηα μπμία ακαθένμκηαζ ζημ ίδζμ πνάβια, ιε απμηέθεζια  κα 

επζηοβπέκεηαζ έηζζ ηαθφηενα δ ζοκμπή ημο. Π.π. 

 

-Ζ ππφζεζε ηεο ηαηλίαο έρεη σο θέληξν ηε δσή ηνπ Φάλε. Ο Φάλεο είλαη ζήκεξα 

θαζεγεηήο ηεο θπζηθήο  

-Ζ ππφζεζε ηεο ηαηλίαο έρεη σο θέληξν ηε δσή ηνπ Φάλε. Απηφο είλαη ζήκεξα 

θαζεγεηήο ηεο θπζηθήο  

 

Ζ ακαθμνά  ειθακίγεηαζ ιε δζάθμνεξ ιμνθέξ, ηζξ μπμίεξ ακαθφμοκ δζελμδζηά 

μζ Ζalliday & Hasan (1976) ηαζ  βζα ηζξ μπμίεξ βίκεηαζ επίζδξ θυβμξ  ζε Μήηζδ (2015) 

ηαζ Μπαιπζκζχηδ (1984). 

(ii) Ζ ππνθαηάζηαζε (substitution): Ζ οπμηαηάζηαζδ είκαζ έκαξ ιδπακζζιυξ, 

πμο ακ ηαζ ιμζάγεζ ιε ηδκ ακαθμνά, έπεζ, ςζηυζμ, ιζα ααζζηή δζαθμνά απυ αοηήκ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εκχ δ ακαθμνά παναπέιπεζ πάκηα ζηδκ ίδζα μκηυηδηα πμο 

οπάνπεζ ζημ ηείιεκμ ή ζημκ έλς ηυζιμ, δ οπμηαηάζηαζδ, ακ ηαζ πνδζζιμπμζεί ηα ίδζα 

ιέζα, ακαθένεηαζ, εκ ημφημζξ, υπζ ζηδκ ίδζα, αθθά ζε ιζα μκηυηδηα πανυιμζα ιε αοηήκ 

βζα ηδκ μπμία έβζκε θυβμξ. Π.π. 

 

-Ο δάζθαινο ηεο ηάμεο καο έιεηπε ρζεο απφ ην ζρνιείν. ηε ζέζε ηνπ ήξζε έλαο 

θαηλνχξγηνο. 

 

(iii) Ζ έιιεηςε (ellipsis): Έθθεζρδ μκμιάγεηαζ μ ιδπακζζιυξ ζοκμπήξ πμο ιαξ 

επζηνέπεζ κα παναθείπμοιε, ςξ πενζηηά,  ηάπμζα απυ ηα ζημζπεία ιμνθήξ ημο ηεζιέκμο 

πμο εκκμμφκηαζ εφημθα ζε επίπεδμ ζοιθναγμιέκςκ. Γζα πανάδεζβια, αξ 

παναημθμοεήζμοιε ημκ παναηάης δζάθμβμ ιεηαλφ δομ ιαεδηχκ: 

 

- Έγξαςεο θαιά ζην δηαγψληζκα; 

-Όρη. 
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-Γηαηί; 

-Γελ ήμεξα ην ζέκα. Δζχ; 

-Οχηε. 

-Γελ πεηξάδεη. Σελ άιιε θνξά θαιχηεξα. 

 

 Δάκ ελαζνέζμοιε ημ πνχημ εηθχκδια, μ θυβμξ ζημ οπυθμζπμ ηιήια ημο 

δζαθυβμο αοημφ είκαζ εθθεζπηζηυξ ηαζ μ δζάθμβμξ εα έπνεπε ηακμκζηά κα έπεζ ηδκ 

αηυθμοεδ ιμνθή. 

 

- Έγξαςεο θαιά ζην δηαγψληζκα; 

-Όρη .Γελ έγξαςα θαιά ζην δηαγψληζκα. 

-Γηαηί δελ έγξαςεο θαιά ζην δηαγψληζκα; 

-Γελ έγξαςα θαιά ζην δηαγψληζκα, γηαηί δελ ήμεξα ην ζέκα. Δζχ έγξαςεο θαιά 

ζην δηαγψληζκα; 

-Οχηε εγψ έγξαςα θαιά ζην δηαγψληζκα. 

-Γελ πεηξάδεη πνπ δελ γξάςακε θαιά. Σελ άιιε θνξά ζα γξάςνπκε θαιχηεξα. 

 

 ηδ θοζζηή ζοκμιζθία δεκ κμείηαζ δζάθμβμξ ιε ηέημζα ιμνθή, μφηε βίκεηαζ  

απμδεηηυξ ζε επίπεδμ ζςζηήξ πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ. Έκα πανυιμζμ ηείιεκμ βίκεηαζ 

ημοναζηζηυ, βζαηί οπενθμνηχκεζ ηδ ικήιδ, ηαζ ηεθζηά δεκ βίκεηαζ ηαηακμδηυ, αθμφ μζ 

ζοκμιζθδηέξ πάκμκηαζ ζηζξ θεπημιένεζεξ. Με θίβα θυβζα, ιυκμ υηακ απμαάθμοιε απυ 

ημ ηείιεκμ ηα πενζηηά ζημζπεία, ηυηε αοηυ απμηηά ηδκ απαζημφιεκδ ζοκμπή ηαζ 

ιεηαηνέπεηαζ ζε θεζημονβζηυ υθμ.  

 (iv) Ζ ζχλδεζε (conjunction). Ζ ζφκδεζδ απμηεθεί έκακ ααζζηυ ιδπακζζιυ 

ζοκμπήξ ημο ηεζιέκμο, μ μπμίμξ θεζημονβεί ζε επίπεδμ ζφκηαλδξ ηαζ ζοκδέεζ ιεηαλφ 

ημοξ ηιήιαηα ημο ηεζιέκμο, δδθαδή πνμηάζεζξ ή επζιένμοξ ζημζπεία ηδξ πνυηαζδξ, 

υπςξ είκαζ μζ θνάζεζξ ηαζ μζ θέλεζξ. ηδκ μοζία πνυηεζηαζ βζα ηδ πνήζδ ιζαξ ζεζνάξ 

θέλεςκ πμο δζαεέημοκ απμηθεζζηζηά βναιιαηζηή ζδιαζία ηαζ έπμοκ ςξ ααζζηή 

θεζημονβία ηδ ζφκδεζδ ηςκ δζαθυνςκ ζημζπείςκ ημο ηεζιέκμο. Οζ θέλεζξ αοηέξ πμο 

θεζημονβμφκ ςξ ιέζα ζφκδεζδξ ηςκ ιενχκ ή ηςκ δζαθυνςκ ζημζπείςκ ημο ηεζιέκμο 

ηαζ ζοιαάθθμοκ ιε ημκ ηνυπμ αοηυκ ζηδ ζοκμπή ημο, μκμιάγμκηαζ ζπλδεηηθέο ηαζ 

είκαζ ζοκήεςξ ζφκδεζιμζ ή μνζζιέκμζ ζοκδοαζιμί άθθςκ ζημζπείςκ πμο θεζημονβμφκ 

ζοκδεηζηά.  
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 ε επίπεδμ πνμηάζεςκ οπεκεοιίγμοιε απθχξ υηζ δ ζφκδεζή ημοξ ιπμνεί κα 

είκαζ (i) παξαηαθηηθή θαη (ii) ππνηαθηηθή, μπυηε ηαζ απαζηεί ζε ηάεε πενίπηςζδ ηδ 

πνήζδ ηςκ ακηίζημζπςκ ζοκδέζιςκ. ε μνζζιέκεξ, υιςξ, πενζπηχζεζξ, δ ζφκδεζδ 

υιμζςκ πνμηάζεςκ ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ πςνίξ ζοκδεηζημφξ δείηηεξ, δδθαδή πςνίξ 

ζοκδέζιμοξ αθθά ιυκμ ιε ηδ πνήζδ ημο ιδπακζζιμφ πμο είκαζ βκςζηυξ ςξ αζχλδεην 

ζρήκα (Υαηγδζαααίδδξ & Υαηγδζαααίδμο 2011: 145). 

 ε εκδμπνμηαζζαηυ επίπεδμ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ ζφκδεζδ ηςκ επζιένμοξ 

ζημζπείςκ ηυζμ μζ ζφκδεζιμζ (παναηαηηζημί ηαζ οπμηαηηζημί) υζμ ηαζ ιζα ζεζνά 

άθθςκ ηφπςκ (ζοκυθςκ ή θέλεςκ) πμο δζεοημθφκμοκ ημ δέζζιμ ηςκ ζημζπείςκ ή ηδ 

ιεηάααζδ απυ ημ έκα ζημζπείμ ζημ άθθμ, ελαζθαθίγμκηαξ ιε ημκ ηνυπμ ηδ ζοκμπή, δ 

μπμία πνμζδίδεζ ζημ ηείιεκμ ιμνθζηή αθθδθμοπία ηαζ μδδβεί ζε εοημθυηενδ 

απμηςδζημπμίδζή ημο. Ακάιεζα ζημοξ επζιένμοξ ιδπακζζιμφξ εκδμπνμηαζζηήξ 

ζφκδεζδξ ζοβηαηαθέβμκηαζ ηαζ μζ παναηάης (Γζαημοιήξ η.ά. 1994):   

 

(i) άιισζηε, απελαληίαο, αληηζέησο, φκσο, σζηφζν, αλ θαη…, ην ίδην, επίζεο, 

κάιινλ θιπ. 

(ii) φρη κφλν…αιιά θαη, φπσο…έηζη θαη, αθ‟ ελφο κελ…αθ‟ εηέξνπ δε, ελ  

  κέξεη…θαη ελ κέξεη, απφ ηε κηα κεξηά….απφ ηελ άιιε φκσο  θιπ.  

(iii) είηε…είηε, νχηε…νχηε, ή…ή θ.ιπ. 

 (iv) σζηφζν, αληηζέησο, απελαληίαο, παξ‟ φια απηά, παξά ην φηη…φκσο, θιπ. 

 

Απυ ηα πνμδβμφιεκα πνμηφπηεζ ηαεανά υηζ δ ζοκμπή πμο απμηεθεί έκα απυ 

ηα ααζζηυηενα παναηηδνζζηζηά ημο ηεζιέκμο ζοκδέεηαζ απυθοηα ιε ηδ βναιιαηζηή, 

δδθαδή ιε ηδ ζοκεπή ηαζ μνεή πνήζδ ηςκ βναιιαηζηχκ ηφπςκ ηαζ ηακυκςκ, πνάβια 

πμο ηαεζζηά ημ ηείιεκμ επανηέξ απυ ηδκ πθεονά ηδξ ιμνθήξ ηαζ απμηεθεί 

πνμτπυεεζδ βζα ηδκ εοημθυηενδ ηαζ ηαπφηενδ ζφθθδρδ ημο κμήιαηυξ ημο απυ ημκ 

δέηηδ.  
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1.9  Η γξακκαηηθή ζηε δηδαθηηθή πξάμε 

      

1.9.1 H θύζε ηεο γξακκαηηθήο γλώζεο θαη ε επίδξαζή ηεο  ζηε 

γιωζζηθή δηδαζθαιία   

 

Μζα απυ ηζξ ααζζηέξ επζδζχλεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ βθςζζμθμβζηήξ ένεοκαξ ήηακ ηαζ μ 

πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ζδζαίηενδξ οθήξ ηςκ βναιιαηζηχκ θαζκμιέκςκ. Πνυηεζηαζ βζα ηδ 

δζαπίζηςζδ ημο ηνυπμο απμεήηεοζδξ, ηαηδβμνζμπμίδζδξ ηαζ αλζμπμίδζδξ ηςκ 

βναιιαηζηχκ ζημζπείςκ πμο εζζένπμκηαζ ζηδκ ακενχπζκδ ικήιδ ιε απχηενμ ζηυπμ 

ηδκ απάκηδζδ ζημ ενχηδια: ηζ είκαζ αηνζαχξ δ βναιιαηζηή ηαζ πμζα είκαζ δ ζπέζδ 

ηδξ ιε ημκ μιζθδηή / πνήζηδ ηδξ βθχζζαξ. 

 φιθςκα ιε ηζξ εέζεζξ ηαζ ηα πμνίζιαηα ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ, δ 

βναιιαηζηή ζοκζζηά έκακ ζφκεεημ  βθςζζζηυ ημιέα, ζημκ μπμίμ απεζημκίγεηαζ 

επανηχξ δ δζπθή θφζδ ημο βθςζζζημφ θαζκμιέκμο. πςξ είκαζ βεκζηυηενα βκςζηυ 

(Μήηζδξ 2004: 21-3, Μπαιπζκζχηδξ 1998
α
: 119-23, Saussure 1916: 170-5), δ βθχζζα 

εηηείκεηαζ ζε δομ ζαθχξ δζαηνζκυιεκεξ δζαζηάζεζξ, ηδκ παναδεζβιαηζηή ηαζ ηδ 

ζοκηαβιαηζηή. Με ημκ υνμ παξαδεηγκαηηθή δηάζηαζε εκκμμφιε ηδκ εζςηενζηή 

ζοζηδιαηζηή μνβάκςζδ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ πανμοζία ηδξ 

βθςζζζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ μιζθδηχκ ηαζ ζοκζζηά, υπςξ έπεζ παναηηδνζζηζηά εζπςεεί  

ηδκ αυναηδ πθεονά ηδξ βθχζζαξ (Μήηζδξ 2004: 22-3 & 2015: 28-9). Αοηυ ζδιαίκεζ 

υηζ δ παναδεζβιαηζηή δζάζηαζδ δεκ δζαεέηεζ αζζεδηδνζαηυ πενζεπυιεκμ, δδθαδή δεκ 

βίκεηαζ ακηζθδπηή ιέζς ηςκ αζζεήζεςκ, αθθά απμηεθεί ηαεανά κμδηζηή δζαδζηαζία. 

Με ημκ υνμ ζπληαγκαηηθή δηάζηαζε εκκμμφιε ηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ ηαζ 

ακηίθδρδξ ιδκοιάηςκ δ μπμία επζηεθείηαζ αάζεζ ζοβηεηνζιέκςκ ανπχκ ηδξ βθχζζαξ. 

Ζ δζάζηαζδ αοηή πμο ζοκζζηά ηδκ μναηή πθεονά ηδξ βθχζζαξ, πμο βίκεηαζ δδθαδή 

ακηζθδπηή ιέζς ηςκ αζζεήζεςκ (υναζδξ ηαζ αημήξ),  απανηίγεηαζ απυ ιζα ζεζνά 

δελζμηήηςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ ηζξ δελζυηδηεξ ηδξ μιζθίαξ, ηδξ αηνυαζδξ, ηδξ 

βναθήξ ηαζ ηδξ ακάβκςζδξ. Αοηή αηνζαχξ δ δζθοïα ημο βθςζζζημφ θαζκμιέκμο 

παναηηδνίγεζ ηαζ ηδ βναιιαηζηή βκχζδ, δ μπμία εηηείκεηαζ, επίζδξ, ζε δφμ 

δζαζηάζεζξ: δ ιία δζάζηαζδ είκαζ απμηθεζζηζηά εζςηενζηή ηαζ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ 

απμεήηεοζδ, ηδκ ηαλζκυιδζδ ηαζ ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ βναιιαηζηχκ ζημζπείςκ, 

εκχ δ δεφηενδ αθμνά ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ μνβάκςζδξ αοηήξ βζα ηδκ παναβςβή (ηαζ 

ακηίθδρδ) μνεχκ πνμηάζεςκ ηδξ βθχζζαξ, ιε ηφνζμ ζηυπμ ηδκ ζηακμπμίδζδ 

επζημζκςκζαηχκ ακαβηχκ ηςκ μιζθδηχκ. Ζ απμεήηεοζδ ηαζ δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ 
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βθςζζζηχκ ζημζπείςκ πμο ζοβηνμημφκ ημκ βναιιαηζηυ ιδπακζζιυ επζηεθείηαζ ζε έκα 

ανπζηυ ζηάδζμ ιέζς ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ ηαζ ιε δζαζζεδηζηυ ηνυπμ, εκχ ζε έκα 

δεφηενμ ζηάδζμ, δδθαδή απυ ιζα ζοβηεηνζιέκδ δθζηία ηαζ ιεηά, ιπμνεί κα πνμζθάαεζ 

ζοκεζδδηυ παναηηήνα. 

 φιθςκα ιε ηζξ απυρεζξ ηςκ ενεοκδηχκ (Hewings & Hewings 2005: 63-5, 

Μήηζδξ 2015: 390-7), δ βναιιαηζηή ςξ εζςηενζηή ηαηάηηδζδ δεκ απμηεθεί παεδηζηή 

βκχζδ, αθθά δοκαιζηή δζαδζηαζία πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ παναβςβή θυβμο ηαζ 

ηαηεοεφκεζ ημοξ πνήζηεξ υπζ ιυκμ ζημ κα δδιζμονβμφκ βναιιαηζηά μνεέξ πνμηάζεζξ, 

αθθά ηαζ κα επζθέβμοκ ηάεε θμνά ημοξ ζςζημφξ ηφπμοξ, δδθαδή εηείκμοξ  πμο εα 

ημοξ μδδβήζμοκ αζθαθέζηενα ηαζ ηαπφηενα ζηδκ επίηεολδ ηςκ επζημζκςκζαηχκ ημοξ 

ζηυπςκ. 

 Ζ ηαηάηηδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ θαίκεηαζ κα λεηζκά ανπζηά ςξ απθμσηυ 

ζφζηδια πμο ζηδνίγεηαζ ζηα βθςζζζηά ενεείζιαηα ημο κέμο αηυιμο, ημ μπμίμ ζηδ 

ζοκέπεζα ιε αάζδ ηδκ αξρή ηεο δνθηκήο θαη πιάλεο αεθηζχκεζ ζοκεπχξ ημ βθςζζζηυ 

ημο ζφζηδια, βζα κα ημ ελεθίλεζ ηεθζηά ζε έκακ ααειυ πμο εα ημο επζηνέπεζ  κα 

επζημζκςκεί ιε επάνηεζα ηαζ αζθάθεζα.  

 Ο θοζζηυξ ηνυπμξ ηαηάηηδζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ πμο πανμοζζάζαιε ιε ιεβάθδ 

ζοκημιία, ιαξ θακενχκεζ υηζ δ ιάεδζή ηδξ δεκ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ εηιάεδζδ 

ηακυκςκ  ηαζ ελαζνέζεςκ, αθθά ιε ηδ ζηυπζιδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ, δ μπμία ηαζ 

μδδβεί ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ ανπχκ θεζημονβίαξ ηαζ ζηδ ζφθθδρδ ηςκ 

ακηίζημζπςκ ηακυκςκ. ηδ θοζζηή δζαδζηαζία ηαηάηηδζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ, μζ 

ηακυκεξ δεκ πνμδβμφκηαζ, δδθαδή δεκ πνμτπάνπμοκ, αθθά πνμηφπημοκ (δζαζζεδηζηά 

ή ζοκεζδδηά) ςξ απμηέθεζια ειπθμηήξ ζε βθςζζζηή δναζηδνζυηδηα, δ μπμία ιπμνεί 

είηε κα είκαζ αοεεκηζηή, είηε κα ζοκζζηά απμηέθεζια δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ. 

 Δπμιέκςξ, αοηυ πμο πνέπεζ κα επζδζχημοιε ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ 

βναιιαηζηήξ έπεζ δζπθή υρδ: Απυ ηδ ιζα ιενζά μθείθμοιε κα αζημφιε ζοζηδιαηζηά 

ημοξ ιαεδηέξ ζε επίπεδμ ιμνθήξ, χζηε κα πανάβμοκ μνεά ιδκφιαηα, δδθαδή 

ιδκφιαηα δζαηοπςιέκα ζφιθςκα ιε ημοξ βναιιαηζημφξ ηακυκεξ. Απυ ηδκ άθθδ, 

υιςξ, εηηυξ απυ ηδ δοκαηυηδηα παναβςβήξ βναιιαηζηά μνεχκ ιδκοιάηςκ, είκαζ 

ακάβηδ κα ημοξ ακαπηφλμοιε ηδκ ζηακυηδηα χζηε κα επζθέβμοκ ιέζα απυ ημ πθήεμξ 

ηςκ πανάθθδθςκ ιμνθχκ ή ηςκ βναιιαηζηχκ δμιχκ εηείκεξ πμο εα ημοξ μδδβμφκ 

πζμ εφημθα ζηδκ οθμπμίδζδ ηςκ πνμεέζεχκ ημοξ ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ 

επζημζκςκζαηήξ  ημοξ ζηακυηδηαξ.  
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 Πνέπεζ, επίζδξ, κα βίκεζ ζοκεζδδηυ υηζ δ βναιιαηζηή δεκ απμηεθεί ιζα βκχζδ 

πμο απμηηάηαζ ιε βναιιζηυ ηνυπμ, δδθαδή ηα θαζκυιεκα δεκ αθμιμζχκμκηαζ ιε ιζα 

ηαζ ιυκδ επαθή ιαγί ημοξ, υπςξ εηηζιμφζε δ παναδμζζαηή ακηίθδρδ, αθθά ζηαδζαηά 

ηαζ ζε δζάθμνα επίπεδα. Γζα ημκ θυβμ αοηυκ, δ δζδαζηαθία ηάπμζςκ βναιιαηζηχκ 

θαζκμιέκςκ εα επακένπεηαζ ηαηά ηαζνμφξ ηαζ εα βίκεηαζ ηάεε θμνά ζε έκα ακχηενμ 

επίπεδμ πμο εα ζοιααδίγεζ ιε ηζξ ειπεζνίεξ ηαζ ηδκ πνυμδμ ηςκ ιαεδηχκ. 

 Σέθμξ, πνέπεζ κα πνμζεέζμοιε υηζ μ ζημπυξ ηδξ βναιιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ δεκ 

είκαζ κα μδδβδεμφκ μζ ιαεδηέξ ζε ιζα ηοπζηή, ιδπακζηή ή ηαζ εβηοηθμπαζδζηή ιμνθή 

βκχζδξ πμο θεζημονβεί αοηυκμια ηαζ ακελάνηδηα απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ημιείξ ημο 

βθςζζζημφ ιαεήιαημξ, αθθά κα εκηαπεεί θοζζμθμβζηά ηαζ κα εκζςιαηςεεί μνβακζηά 

ζηδ δζαδζηαζία ηδξ βθςζζζηήξ παναβςβήξ ςξ εκζαίαξ δζαδζηαζίαξ, ζοιαάθθμκηαξ ιε 

ημκ ηνυπμ αοηυκ ζηδκ οθμπμίδζδ ηδξ ααζζηήξ θεζημονβίαξ πμο επζηεθεί δ βθχζζα, 

δδθαδή ζηδκ επίηεολδ επανημφξ επζημζκςκίαξ. 

 

 

  1.9.2  Η ζπκβνιή ηωλ λέωλ ηερλνινγηώλ 

 

Καηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα ακαπηφπεδηε ιε πμθφ βνήβμνμοξ νοειμφξ ιζα ζεζνά κέςκ 

ηεπκμθμβζηχκ ιέζςκ, ηα μπμία, πένα απυ ηζξ επζδνάζεζξ πμο άζηδζακ ζε δζάθμνμοξ 

ημιείξ ηδξ γςήξ, δδιζμφνβδζακ ηαζ έκακ ηαζκμφνβζμ ηνυπμ παναβςβήξ ηαζ δζάδμζδξ 

ηδξ βκχζδξ. Σμ δζαδίηηομ (βκςζηυ ηαζ ςξ internet) θαίκεηαζ κα απμηεθεί έκα κέμ 

πενζαάθθμκ ενβαζίαξ, ημο μπμίμο ηζξ δοκαηυηδηεξ εα εηιεηαθθεφμκηαζ υθμ ηαζ 

πενζζζυηενμ μζ κέεξ βεκεέξ ηαζ, βζα ημκ θυβμ αοηυκ, έπμοιε πνέμξ κα ηζξ 

πνμεημζιάζμοιε ηαηάθθδθα, χζηε κα ακηζιεηςπίζμοκ επανηχξ ηζξ ιεθθμκηζηέξ 

ελεθίλεζξ. 

Με αάζδ ηα δεδμιέκα αοηά, έκα απυ ηα επείβμκηα εέιαηα πμο ηαθείηαζ κα 

ακηζιεηςπίζεζ δ ζφβπνμκδ δζδαηηζηή ιεεμδμθμβία είκαζ ηαζ δ θοζζμθμβζηή  

εκζςιάηςζδ  ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, χζηε κα ζοιαάθεζ 

απμηεθεζιαηζηά ζηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ δζδαζηαθίαξ.  

Δπζπεζνχκηαξ ιζα ζφκημιδ ζζημνζηή ακαδνμιή, εα θέβαιε υηζ ιέπνζ ηα ηέθδ 

ζπεδυκ ημο εζημζημφ αζχκα, μζ δζδάζημκηεξ πνδζζιμπμζμφζακ βζα ηδκ οπμαμήεδζδ 

ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ ιζα ζεζνά μπηζημαημοζηζηχκ ιέζςκ, ηα μπμία 

παναηηδνίγμκηαζ ζήιενα ςξ παξαδνζηαθά. Σέημζμο είδμοξ ιέζα ήηακ, βζα 
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πανάδεζβια, μ πίκαηαξ, δζάθμνα θοζζηά ή ηεπκδηά ακηζηείιεκα, πάνηεξ, 

ζπεδζαβνάιιαηα ηαζ πμζηίθςκ εζδχκ εζηυκεξ ηαζ βναθζηέξ απεζημκίζεζξ, ζοζηεοέξ 

πνμαμθήξ εζηυκςκ, παναβςβήξ ήπςκ ή ζφκεεηα ιέζα, υπςξ είκαζ ημ αίκηεμ, δ 

ηδθευναζδ, δ ιδπακή πνμαμθήξ ηαζκζχκ η.ά. Σα ιέζα αοηά, ηςκ μπμίςκ ηακείξ δεκ 

αιθζζαδηεί ηδκ πνμζθμνά ηαζ ηδκ παζδεοηζηή αλία αηυιδ ηαζ ζήιενα, ςζηυζμ 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ημ ιεζμκέηηδια ηδξ πενζμνζζιέκδξ ειαέθεζαξ, δ μπμία δεκ ημοξ 

επζηνέπεζ κα οπενααίκμοκ ηα υνζα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηάλδξ ζηδκ μπμία 

πναβιαημπμζείηαζ δ δζδαζηαθία (Μήηζδ 2015, Μήηζδξ 1996: 112-5 & 2012: 331-3, 

Παναδζά 2014: 44-6).  

 Ζ ζηνμθή ηδξ βθςζζμθμβίαξ πνμξ ηδ βθςζζζηή πνήζδ ηαζ ημ πενζαάθθμκ, πμο 

ζδιεζχεδηε ήδδ απυ ηα ηέθδ ημο 20μφ αζχκα, επέααθε ςξ ακαβηαζυηδηα ηδκ 

εζζαβςβή ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζημ βθςζζζηυ ιάεδια. Δπζπεζνχκηαξ ιζα πνχηδ 

εηηίιδζδ ηδξ ζοκεζζθμνάξ ηςκ κέςκ ιέζςκ, εα θέβαιε υηζ δ εθανιμβή ηςκ 

ηεπκμθμβζχκ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ηςκ επζημζκςκζχκ (ζοκημιμβναθζηά ΣΠΔ) ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία έπεζ ήδδ επζθένεζ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ηαζ ζημκ ηνυπμ 

δζδαζηαθίαξ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ. Ηδζαίηενα ηαηά ηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, 

δ ζοζηδιαηζηή πνήζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ ιέζςκ αοηχκ ζημκ ηθάδμ ηδξ βθςζζζηήξ 

δζδαζηαθίαξ δδιζμφνβδζε κέεξ δοκαηυηδηεξ οπμζηήνζλδξ ηςκ ζπεηζηχκ δζδαηηζηχκ 

ιεευδςκ ηαζ ηονίςξ ηδξ επζημζκςκζαηήξ πνμζέββζζδξ. Ζ ελέθζλδ αοηή μθείθεηαζ 

ηονίςξ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ ΣΠΔ ιεηέααθακ ημκ νυθμ ημο δζδάζημκημξ ζηδκ αίεμοζα 

δζδαζηαθίαξ ηαζ ιεηέθενακ ημ ιάεδια ζε ιζα κέα δζάζηαζδ. Πνάβιαηζ, ζε έκα 

ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ υπμο μ ιαεδηήξ δεκ δέπεηαζ παεδηζηά ηδ βκχζδ αθθά ηδκ 

ακαηαθφπηεζ ηαζ ηδκ μζημδμιεί μ ίδζμξ, μ δζδάζηςκ παφεζ κα είκαζ αοεεκηία ηαζ 

ηαείζηαηαζ δοκαιζηυξ δζαιεζμθααδηήξ ηαζ ζοκημκζζηήξ πμο ζοκενβάγεηαζ ανιμκζηά 

ιε ηδκ ηάλδ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ημο ιαεήιαημξ. Καηά ζοκέπεζακ, βίκεηαζ 

θακενυ υηζ δ εκζςιάηςζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία δεκ 

ζδιαίκεζ απθχξ ηδ πνήζδ εκυξ κέμο ιέζμο ζηδ δζδαζηαθία, αθθά ηδ δδιζμονβία εκυξ 

κέμο επζπέδμο πμο επζθένεζ ιεηααμθέξ ζε ζδιακηζημφξ ημιείξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, υπςξ 

είκαζ μ ηνυπμξ ιεηααίααζδξ ηδξ βκχζδξ, μζ ζπέζεζξ δζδάζημκημξ ηαζ δζδαζημιέκςκ, 

ημ πενζεπυιεκμ ηδξ πανεπυιεκδξ βκχζδξ, δ ζπέζδ εεςνίαξ ηαζ πνάλδξ, δ επζημζκςκία 

ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ ηαζ δ δζαιυνθςζδ κέαξ ημζκςκζηήξ ζοκείδδζδξ (Κμοηζμβζάκκδξ 

2007 & 2011, Μήηζδ 2015, Μήηζδξ 2004: 194-202 & 2012: 331-40, Παναδζά 2014: 

46-8, μθμιςκίδμο 2006).         
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Τπυ ημ πνίζια αοηυ, δ δδιζμονβζηή αλζμπμίδζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ, πένακ 

ηςκ άθθςκ, θαίκεηαζ υηζ εα ηαηαζηεί πμθφ πνήζζιδ ηαζ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηή ζηδ 

δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ, υπςξ πνμθακχξ κμείηαζ μ ηθάδμξ αοηυξ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

ζφβπνμκδξ επζζηδιμκζηήξ ακηίθδρδξ ηαζ υπςξ έπεζ πενζβναθεί ζηα ηεθάθαζα ηδξ πμο 

πνμδβήεδηακ. διεζχκμοιε ιάθζζηα υηζ δ άπμρδ ζπεηζηά ιε ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ΣΠΔ ζημ ζοβηεηνζιέκμ πεδίμ εκζζπφεηαζ ηαζ απυ ηα 

πμνίζιαηα ιζαξ ζεζνάξ ζπεηζηχκ ενεοκχκ πμο έβζκακ ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζε 

δζάθμνα ιένδ ημο ηυζιμο ηαζ αθμνμφκ ηδ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ ζημκ ημιέα 

ηδξ  ΓΞ/Γ. Γζα πανάδεζβια, ηα ζοιπενάζιαηα ηςκ  Abu Nabah et al. (2009), 

AbuSeileek (2007), Fischer (2012) ηαζ  Nutta (1998)  ζοβηθίκμοκ ζηδκ άπμρδ υηζ δ 

βναιιαηζηή δζδαζηαθία πμο δζελάβεηαζ ιέζς Ζ/Τ είκαζ πενζζζυηενμ απμηεθεζιαηζηή 

απυ ηδ δζδαζηαθία πμο δζελάβεηαζ ιε άιεζμ ηνυπμ απυ ημκ δζδάζημκηα.  

 Με θίβα θυβζα, δ εθανιμζιέκδ βθςζζμθμβία δέπεηαζ ζήιενα υηζ, ζε ακηίεεζδ 

ιε ηδκ παναδμζζαηή ακηίθδρδ υπμο δ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ εζηίαγε ζηδκ 

ηοπζηή βκχζδ ηαζ ηδ ιδπακζηή εηιάεδζδ ηςκ ηακυκςκ ηαζ ηςκ ηθζηζηχκ 

παναδεζβιάηςκ,  δ βναιιαηζηή δζδαζηαθία  πμο ζηδνίγεηαζ ζηζξ ΣΠΔ ιπμνεί κα 

ζοιαάθεζ ζε απμηεθεζιαηζηυηενδ  εηιάεδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, κα 

μδδβήζεζ ζε παναπένα επζημζκςκζαηυ πνμζακαημθζζιυ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ πμο δζελάβεηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ 

ΣΠΔ θαίκεηαζ κα έπεζ, ακάιεζα ζε άθθα, ηαζ ηα αηυθμοεα πθεμκεηηήιαηα:  

 

(i) Δθαπζζημπμζεί ημκ απαζημφιεκμ πνυκμ βζα ηδκ πανμοζίαζδ, ηδ ιεθέηδ ηαζ 

ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ βναιιαηζηχκ θαζκμιέκςκ εκχ, ηαοηυπνμκα,  δίκεζ ζημοξ ιαεδηέξ 

ηδ δοκαηυηδηα κα ακηζθδθεμφκ ηδκ μνβακζηή ζπέζδ ηςκ βναιιαηζηχκ ηφπςκ ηαζ 

δμιχκ ιε ηζξ επζημζκςκζαηέξ ηαζ άθθεξ θεζημονβίεξ ηδξ βθχζζαξ. Ζ ηαθθζένβεζα ηδξ 

ζηακυηδηαξ αοηήξ, εηηυξ απυ ηδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ, εκζζπφεηαζ ιε ηδκ πανάθθδθδ 

μπηζηή απυδμζδ ηςκ ζοζηδιαηζηχκ ηδξ ζπέζεςκ, δδθαδή ιε ηδ δδιζμονβία πμζηίθςκ 

μπηζηχκ ακαπαναζηάζεςκ ηςκ βναιιαηζηχκ θεζημονβζχκ ηαζ θαζκμιέκςκ πμο 

οπμζηδνίγμκηαζ επανηχξ απυ ηα ζφβπνμκα ηεπκμθμβζηά ιέζα. 

(ii) Πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ζοκδοαζιμφ ιάεδζδξ ηαζ παζπκζδζμφ (αημιζημφ ή 

μιαδζημφ) ιε ηδ πνήζδ δζαδζηηοαηχκ βναιιαηζηχκ αζηήζεςκ-παζπκζδζχκ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ δθζηία ηαζ ημ επίπεδμ βθςζζμιάεεζαξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ 
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ακαθένμκηαζ υπζ ιυκμ ζηδ ιμνθή, αθθά ηαζ ζηζξ ζδιαζίεξ ηςκ θέλεςκ ηαζ, βεκζηά, 

μδδβμφκ ζε δδιζμονβζηή πνμζέββζζδ ηδξ βναιιαηζηήξ.  

(iii) οιαάθθεζ ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ βθςζζζηχκ ιμνθχκ 

ηαζ επζημζκςκζαηχκ θεζημονβζχκ ηαζ αεθηζχκεζ ζηαδζαηά ηδκ ζηακυηδηά ηςκ ιαεδηχκ 

κα επζθέβμοκ ηάεε θμνά ημκ ηαηάθθδθμ βναιιαηζηυ ηφπμ, δδθαδή εηείκμκ πμο εα 

ημοξ απμδχζεζ ημ ιέβζζημ επζημζκςκζαηυ απμηέθεζια.    

(iv) Οδδβεί ζηαδζαηά ηαζ ζηαεενά ημοξ ιαεδηέξ ζηδ δζαπίζηςζδ υηζ,  ζε 

ζοκεήηεξ αοεεκηζηήξ επζημζκςκίαξ, δ βναιιαηζηή ηαζ ημ πενζαάθθμκ ειθακίγμοκ 

ζηεκή αθθδθελάνηδζδ ζε ααειυ πμο δ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ βναιιαηζηχκ επζθμβχκ κα 

ζπεηίγεηαζ απυθοηα ιε ηα δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ημοξ επζημζκςκζαημφξ 

ζηυπμοξ ηςκ ζοκμιζθδηχκ (Μήηζδξ 2012: 334-7 & 2015: 446-50, Nunan 199:155-66 

& 1998).   

(v) Μζα πανυιμζαξ ιμνθήξ δζδαζηαθία, πμο πνμζεββίγεζ ηδ βναιιαηζηή  απυ ηδκ 

πθεονά ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηςκ επζημζκςκζαηχκ θεζημονβζχκ ηδξ βθχζζαξ, 

πανέπεζ ζημοξ ιαεδηέξ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοκεζδδημπμζμφκ ηδ θεζημονβία ηςκ 

βναιιαηζηχκ ηφπςκ ηαζ δμιχκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζζηάζεζξ επζημζκςκίαξ ηαζ κα 

ηαηακμμφκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πνδζζιμπμζμφκ μζ θοζζημί μιζθδηέξ ηδ βναιιαηζηή 

ζηδκ ηνέπμοζα πνήζδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ζηζξ ηαεδιενζκέξ ημοξ ζοκμιζθίεξ. 

(vi)  Δπίζδξ, δ ιεηαηυπζζδ ημο ηέκηνμο αάνμοξ ηδξ βναιιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ απυ 

ημ δζδαηηζηυ εβπεζνίδζμ ηαζ ημκ πίκαηα ζε ηαηαζηάζεζξ αοεεκηζηήξ επζημζκςκίαξ, απυ 

ημ έκα ιένμξ πανέπεζ ζημοξ ιαεδηέξ ηδκ εοηαζνία δδιζμονβίαξ δζαπνμζςπζηχκ 

ζπέζεςκ, εκχ απυ ημ άθθμ επζηνέπεζ ζημκ δζδάζημκηα κα δζαπζζηχζεζ εθθείρεζξ, κα 

ακαηαθφρεζ εεηζηέξ πθεονέξ ηαζ κα δζαβκχζεζ αημιζηέξ δζαθμνέξ ηαζ ιαεδζζαηά φθδ, 

πνάβια πμο δζεοημθφκεζ αθθά ηαζ ιεβζζημπμζεί ηα απμηεθέζιαηα ηδξ δζηήξ ημο 

πανέιααζδξ.  

(vii) Σέθμξ, δ δδιζμονβζηή εηιεηάθθεοζδ ηςκ ΣΠΔ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ 

βναιιαηζηήξ ζδιαίκεζ, ιεηαλφ άθθςκ, ηαζ ηα αηυθμοεα: 

 

- ηδ δοκαηυηδηα ημο ιαεδηή κα εθέβλεζ ηδκ μνευηδηα ηςκ αζηήζεςκ ηαζ ηςκ 

ενβαζζχκ πμο πναβιαημπμίδζε ηαζ κα πνμαεί ζε αοημδζυνεςζδ είηε 

ηαηαθεφβμκηαξ ζε ζπεηζηέξ πδβέξ, είηε γδηχκηαξ ζπεηζηή αμήεεζα απυ ημκ 

δζδάζημκηα ή ημοξ ζοιιαεδηέξ ημο.  

- ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ απυ ημκ ίδζμ ηςκ ζδζαίηενςκ ζηακμηήηςκ ηαζ αδοκαιζχκ ημο, 

ιε απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία αζζεδιάηςκ αοημβκςζίαξ ηαζ αοημεηηίιδζδξ. 
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- ηδκ εκδοκάιςζδ ηάεε επζηοπμφξ πνμζπάεεζαξ ημο ιαεδηή.  

- ηδ δοκαηυηδηα πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ πδβχκ ακαγήηδζδξ αοεεκηζημφ οθζημφ.  

- ηδκ εκεάννοκζδ ηάεε είδμοξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ιαεδηχκ ηαζ ιαεδηχκ –

δζδάζημκημξ.  

- ηδκ αοημκυιδζδ ζε ζπέζδ ιε ιμκαδζηέξ παναδμζζαηέξ πδβέξ πθδνμθυνδζδξ 

(υπςξ π.π. ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα)  

- ηδκ δοκαηυηδηα επελενβαζίαξ αθθά ηαζ ζφκεεζδξ μθμηθδνςιέκςκ ηεζιέκςκ 

(παναβςβή βναπημφ θυβμο) η.ά. 

 

Οθμηθδνχκμκηαξ, πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε ηάηζ αοημκυδημ, ημ μπμίμ 

απμηέθεζε ςζηυζμ εέια ενεοκχκ ηαζ ζογδηήζεςκ ζπεηζηά ιε ηδκ εθανιμβή ηςκ 

ηεπκμθμβζηχκ ιέζςκ ηαζ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ βεβμκυξ υηζ δ ηεπκμθμβία δεκ ιπμνεί κα 

οπμηαηαζηήζεζ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, μφηε κα απμηεθέζεζ αοημζημπυ, αθθά 

υηζ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, ζοκζζηά έκα αμδεδηζηυ ιέζμκ πμο ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδκ 

ηαθφηενδ μνβάκςζδ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ δζελαβςβή ημο ιαεήιαημξ. πςξ 

ζοιααίκεζ ιε υθμοξ ημοξ πανάβμκηεξ ηδξ δζδαζηαθίαξ, ημ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηζξ κέεξ 

ηεπκμθμβίεξ, μζ μπμίεξ πνέπεζ κα εκηάζζμκηαζ θεζημονβζηά ζηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία 

ηαζ κα απμζημπμφκ ζηδκ ηαπφηενδ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ. 

Τπυ ημ πνίζια αοηυ, μ νυθμξ ημο δζδάζημκημξ ζοκεπίγεζ κα είκαζ ηαεμνζζηζηυξ βζα 

ηδκ επζηοπία ή ηδκ απμηοπία ηδξ βναιιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ, πμο οπμζηδνίγεηαζ απυ ηζξ 

ΣΠΔ. Ζ πνδζζιυηδηα ηςκ πμζηίθςκ εθανιμβχκ ημο οπμθμβζζηή, ηςκ οπδνεζζχκ ημο 

δζαδζηηφμο ηαζ ηςκ πνμδβιέκςκ ηεπκμθμβζχκ ελανηάηαζ απυ ηδκ ηαθή βκχζδ ημο 

ακηζηεζιέκμο, ηδ ζςζηή δζαπείνζζδ ημο δζδαηηζημφ οθζημφ, ηδκ παζδαβςβζηή 

ακηζιεηχπζζδ ημο ιαεδηζημφ ημζκμφ ηαζ ηδ ζςζηή πνήζδ ηςκ ιέζςκ ηαζ αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ μ δζδάζηςκ ζε ηαιζά πενίπηςζδ δεκ πνέπεζ κα θδζιμκεί υηζ δ 

ηεπκμθμβία οπάνπεζ, βζα κα οπδνεηεί ηαζ κα δζεοημθφκεζ ημκ άκενςπμ ηαζ υπζ ημ 

ακηίεεημ (Clark 1983, Hede 2002, Μήηζδ 2015, Μήηζδξ 2004: 201-2, Παββέ Σγ. 

2016: 6-9, Παναδζά & Μήηζδξ 2011: 367-8, Παναδζά 2014: 147-8).   
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1.9.3  Η δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζην πιαίζην ηεο       

Δπηθνηλωληαθήο Πξνζέγγηζεο: Οη βαζηθόηεξεο δηδαθηηθέο αξρέο 

 

φιθςκα ιε ηδ κέα ακηίθδρδ πμο δζαιμνθχεδηε ζημ πθαίζζμ ηδξ ζφβπνμκδξ 

βθςζζμθμβίαξ ηαζ ηδξ επζημζκςκζαηήξ πνμζέββζζδξ, δ βναιιαηζηή δεκ πνέπεζ κα 

απμηεθεί αοημζημπυ, υπςξ δδθαδή ηδκ ακηζιεηχπζγε δ παναδμζζαηή ιέεμδμξ, αθθά 

ιέζμ πμο κα ζοιαάθθεζ, ιε δδιζμονβζηυ ηνυπμ, ζηδ ζςζηή δζαηφπςζδ ηςκ 

ιδκοιάηςκ ηαζ ζηδκ επίηεολδ απμηεθεζιαηζηήξ επζημζκςκίαξ. Ζ γλψζε ηεο 

γξακκαηηθήο δεκ ιπμνεί ζήιενα κα ηαοηίγεηαζ ιε ηδ ιδπακζηή απμζηήεζζδ ηφπςκ ηαζ 

ηακυκςκ, αθθά κα απμηεθεί ζηακυηδηα υπζ ιυκμ επζθμβήξ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ 

ζφιθςκα ιε ηα δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ  αθθά ηαζ μνεμφ ζπδιαηζζιμφ ημοξ ιε 

ηνυπμ πμο κα ηάκεζ ζαθέζηενμ ημ ιήκοια ηαζ κα μδδβεί έηζζ ζημ ηαθφηενμ 

επζημζκςκζαηυ απμηέθεζια. φιθςκα ηαζ ιε ηδκ ακάθοζδ πμο πνμδβήεδηε, ζημ 

επίπεδμ ηδξ επζημζκςκίαξ ηαζ εζδζηυηενα  ζηδ δζάζηαζδ ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ αοηυ 

πμο έπεζ ηδκ πνμηεναζυηδηα είκαζ ημ κυδια. Πνμδβμφκηαζ, δδθαδή, μζ ζδιαζίεξ ηαζ 

αοηέξ είκαζ πμο απμηεθμφκ ημ ηνζηήνζμ ηαζ ηδ αάζδ βζα ηδκ επζθμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ 

ιμνθχκ ή ηφπςκ ηαζ, επμιέκςξ, μζ βναιιαηζημί ηφπμζ αημθμοεμφκ, αθμφ επζθέβμκηαζ 

ιε ζηυπμ κα ηζξ απμδχζμοκ ηαηά ημ δοκαηυκ πζμ πζζηά. Δπζζδιαίκμοιε υηζ δ 

πνμζέββζζδ αοηή πμο δίκεζ ημ πνμαάδζζια ζημ πενζεπυιεκμ άνπζζε κα ιεηααάθθεζ 

ααειζαία ηδκ παναδμζζαηή ακηίθδρδ πμο οπήνπε ζηδκ εηπαίδεοζδ, δ μπμία  έδζκε ημ 

αάνμξ απμηθεζζηζηά ζηδ ιμνθή ηδξ βθχζζαξ. Ήδδ, ηα κέα ΑΠ, ηα δζδαηηζηά 

εβπεζνίδζα ηαζ ηα δζδαηηζηά οθζηά ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ άνπζζακ κα εηζοβπνμκίγμκηαζ 

ζηαδζαηά ηαζ κα ηαεμνίγμοκ ημοξ ζηυπμοξ ζημκ ημιέα ηδξ βναιιαηζηήξ υπζ ηυζμ ιε 

ηνζηήνζα ιμνθήξ, αθθά ιε ηνζηήνζα ζδιαζζμθμβζηά / θεζημονβζηά. Ζ κέα αοηή 

ακηίθδρδ πμο άνπζζε κα δζαιμνθχκεηαζ ζημ βθςζζζηυ ιάεδια απυ ηζξ ανπέξ ημο 21
μο

 

αζχκα πνμτπμεέηεζ, ζπεηζηά ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ, ηδκ οζμεέηδζδ ιζαξ 

ζεζνάξ  ηαηάθθδθςκ δζδαηηζηχκ ανπχκ, ακάιεζα ζηζξ μπμίεξ είκαζ ηαζ μζ επυιεκεξ 

(Μήηζδξ 1995: 225-41 & 2015: 458-63): 

 

(i) Ζ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ δεκ απμαθέπεζ ζηδκ απυηηδζδ ιζαξ 

ζδζαίηενδξ ή απθχξ εβηοηθμπαζδζηήξ βκχζδξ, αθθά ζηδκ απυηηδζδ ιζαξ δελζυηδηαξ 

πμο μδδβεί ζε ηαθφηενδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυκ, δ βναιιαηζηή δεκ 

απμηεθεί αοηυκμιμ ημιέα ή ακελάνηδημ ηθάδμ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ, αθθά 

ζοιπθέηεηαζ δδιζμονβζηά, ζοκοπάνπεζ ηαζ ζοκελεηάγεηαζ ιε υθμοξ ιαγί ημοξ 
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οπυθμζπμοξ ημιείξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ βθχζζαξ ςξ εκζαίμο ηαζ 

ζοκμθζημφ θαζκμιέκμο. 

(ii) Ζ βναιιαηζηή αθμιμζχκεηαζ ιε μοζζαζηζηυ ηνυπμ ιυκμκ υηακ δ 

δζδαζηαθία ηδξ λεηζκά ιε ηδκ επζημζκςκζαηή θεζημονβία ηαζ ηδ πνήζδ ηςκ βθςζζζηχκ 

ηφπςκ ηαζ δμιχκ ηαζ υπζ ιε ηδκ απμζηήεζζδ ή ηδ ιδπακζηή ημοξ εηιάεδζδ. Ο 

εκημπζζιυξ ηαζ δ δζαπίζηςζδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ θεζημονβίαξ ηςκ βναιιαηζηχκ 

ηφπςκ απαζηεί κα  αζημφιε ζοζηδιαηζηά ημοξ ιαεδηέξ ηαηά ηνυπμ πμο κα ιπμνμφκ 

κα ημοξ ζοκδέμοκ ιε ηδκ πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ ηαζ ιε ημ πενζαάθθμκ ιέζα ζημ 

μπμίμ μζ ηφπμζ αοημί πνδζζιμπμζμφκηαζ. 

(iii) Ζ βεκζηή ακηίθδρδ πμο επζηναηεί ζήιενα ζπεηζηά ιε ηδ δζάνενςζδ ημο 

βναιιαηζημφ οθζημφ πμο πνυηεζηαζ κα δζδαπεεί είκαζ  υηζ δ επζθμβή ηαζ δ ζενάνπδζή 

ημο πνέπεζ κα βίκεηαζ υπζ ιε ηαεανχξ βναιιαηζηά, αθθά ιε βεκζηυηενα βθςζζμθμβζηά 

ηαζ παζδαβςβζηά ηνζηήνζα. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα θαζκυιεκα δεκ πνέπεζ κα 

δζδάζημκηαζ ιε ηδ ζεζνά πμο οπαβμνεφεζ δ βναιιαηζηή θμβζηή, πνάβια πμο έηακε ημ 

παναδμζζαηυ ιμκηέθμ, δζδάζημκηαξ δζαδμπζηά ηαζ ιε ηνυπμ ζενανπδιέκμ ηα 

βναιιαηζηά θαζκυιεκα (π.π. άνενμ, μοζζαζηζηυ, επίεεημ, ακηςκοιία, νήια  η.θπ.), 

αθθά ιε ηδ ζεζνά πμο αοηά ιπμνμφκ κα αθμιμζςεμφκ ηαπφηενα ηαζ εοπενέζηενα απυ 

ημκ ιαεδηή. Με θίβα θυβζα, δ ηαηάθθδθδ επζθμβή ηαζ δ ζςζηή εκαθθαβή ηςκ 

θαζκμιέκςκ ιε αάζδ βθςζζμθμβζηά ηαζ παζδαβςβζηά ηνζηήνζα, ακηζζηαειίγεζ ζε 

ιεβάθμ ααειυ ημκ ακαπυθεοηημ ηαηαηενιαηζζιυ ημο βναιιαηζημφ οθζημφ, ημ μπμίμ 

επζιενίγεηαζ ακαβηαζηζηά ζε επζιένμοξ δζδαηηζηέξ εκυηδηεξ. Ζ ηαηάθθδθδ 

ηαηάηιδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ φθδξ ζε θεζημονβζηέξ εκυηδηεξ  δζεοημθφκεζ ημκ ιαεδηή  

ζημ κα ζοκδέεζ εκ ηέθεζ ιε μνβακζηυ ηνυπμ ηα επζιένμοξ ηιήιαηά ηδξ ηαζ κα 

μδδβείηαζ ζηαδζαηά ζε ιζα ζοκμθζηή επμπηεία ημο βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ.  

Σαοηυπνμκα επζζδιαίκμοιε υηζ δ αθμιμίςζδ εκυξ βναιιαηζημφ θαζκμιέκμο δεκ 

επζηοβπάκεηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ ιε ιζα ηαζ ιυκδ πνμζπάεεζα ή ζε ιζα ηαζ ιυκδ θμνά, 

αθθά πνμπςνεί ααειζαία, αθμφ έκα ηαζ ημ αοηυ βναιιαηζηυ θαζκυιεκμ ιπμνεί κα έπεζ 

πμζηίθεξ δζαααειίζεζξ ηαζ πμθθά επίπεδα ή κα πνμζθαιαάκεζ δζαθμνεηζηά 

παναηηδνζζηζηά, ακάθμβα ιε ηδκ πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ. 

(iv) Απυ ηδ ζηζβιή πμο ακαβκςνίγμοιε ζηδ βναιιαηζηή δζδαζηαθία 

επζημζκςκζαημφξ ζηυπμοξ, πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγμοιε ημοξ βναιιαηζημφξ ηακυκεξ ηαζ 

ιε έκα ακηίζημζπμ πνίζια. Πνχηα απ‟ υθα πνέπεζ κα δεπημφιε υηζ δεκ οπάνπμοκ ζηδ 

βθχζζα αοζηδνμί ή άηεβηημζ ηακυκεξ, ιε ηδκ έκκμζα δδθαδή ηςκ θοζζηχκ κυιςκ, 

αθθά βεκζηέξ ηάζεζξ ηαζ ανπέξ πμο ιπμνμφκ κα εθανιυγμκηαζ, ακάθμβα ιε ηδκ 
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πενίπηςζδ, ζε δζαθμνεηζηυ ηάεε θμνά ααειυ ή ηαζ κα ιδκ ζζπφμοκ ζε μνζζιέκεξ 

πενζπηχζεζξ (αθ. π.π. ηζξ πενίθδιεξ ελαζνέζεζξ). Ζ επανηήξ, επμιέκςξ, ιάεδζδ ηαζ δ 

ζςζηή πνήζδ ηδξ βθχζζαξ δεκ ιπμνεί κα έπεζ ςξ αθεηδνία ηδκ πανάεεζδ ηςκ 

βναιιαηζηχκ ηακυκςκ, ημοξ μπμίμοξ μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα 

εθανιυζμοκ πζζηά, αθθά κα λεηζκά απυ ηδκ ηαηάθθδθδ πνήζδ ηαζ ηδ ζοζηδιαηζηή 

άζηδζδ πάκς ζηζξ βθςζζζηέξ αοηέξ δμιέξ, δζαδζηαζία πμο εα μδδβήζεζ ζηαδζαηά ζηδ 

ζφθθδρδ ηςκ βναιιαηζηχκ ηακυκςκ, ζε έκα πνχημ ζηάδζμ ιε δζαζζεδηζηυ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ιε ζοκεζδδηυ ηνυπμ.  

(v) Ζ δοκαηυηδηα δζαηφπςζδξ απυ ηδκ πθεονά ημο ιαεδηή εκυξ ηακυκα ηαζ 

αηυια πενζζζυηενμ δ ιδπακζηή εηιάεδζή ημο, δεκ ζδιαίκεζ υηζ αοηυξ έπεζ απμηηήζεζ 

ηαζ ηδκ ζηακυηδηα άιεζδξ εθανιμβήξ ημο ηακυκα αοημφ ζηδκ πνάλδ. Θα πνμζεέηαιε 

ιάθζζηα υηζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ δζαηφπςζδ ημο ηακυκα είκαζ απμηέθεζια 

ενβαζίαξ ηαζ παναηήνδζδξ ημο ίδζμο ημο ιαεδηή, πάθζ μζ δοζημθίεξ ηδξ εθανιμβήξ 

παναιέκμοκ ιέπνζ ηδ ζηζβιή πμο εα αζηδεεί ζε ζοζηδιαηζηή εθανιμβή ημο ηακυκα 

ηαζ ιάθζζηα ζε πμζηίθα είδδ θυβμο ηαζ ζε δζαθμνεηζηά επζημζκςκζαηά πενζαάθθμκηα.  

(vi) Ζ εεςνδηζηή δζδαζηαθία ηαζ βκχζδ ηδξ βναιιαηζηήξ πνέπεζ, ζφιθςκα ιε 

ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ εζδζηχκ,  κα λεηζκά  ζηαδζαηά απυ ηδκ δθζηία ηαηά ηδκ μπμία μζ 

ιαεδηέξ ανπίγμοκ κα δζαεέημοκ ηάπμζαξ ιμνθήξ αθδνδιέκδ ζηέρδ, δ μπμία, ζε 

βεκζηέξ βναιιέξ, ζοιπίπηεζ ιε ηζξ ηεθεοηαίεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο (Μήηζδξ 

2015). Αοηυξ μ ηνυπμξ  δζδαζηαθίαξ ηδξ βναιιαηζηήξ ζε ηαιζά πενίπηςζδ δεκ 

ζδιαίκεζ ηδκ πνμζθοβή ζε ζοζηδιαηζηή εεςνδηζηή δζδαζηαθία, αθθά ηδκ άζηδζδ 

ηςκ ιαεδηχκ ζηδ πνήζδ ιζαξ ζεζνάξ ζδζαίηενςκ ηεπκζηχκ, υπςξ είκαζ π.π. ημ κα 

παναηδνμφκ ηαζ κα ακαθφμοκ ηδ βθχζζα, κα πνμααίκμοκ ζε ακηίζημζπεξ 

δζαπζζηχζεζξ, κα ηάκμοκ οπμεέζεζξ ηαζ κα δζαηοπχκμοκ ανπέξ ηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ εκ 

ζοκεπεία κα αεθηζχκμοκ ή κα ακαεεςνμφκ ζηαδζαηά, εθυζμκ πνμηφπημοκ κέα 

δεδμιέκα. Με θίβα θυβζα, μζ ιαεδηέξ πνέπεζ κα αζημφκηαζ ζημ κα ακαηαθφπημοκ 

ιυκμζ ημοξ βναιιαηζημφξ ηακυκεξ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ δ δζδαζηαθία ηδξ 

βναιιαηζηήξ ζηδνίγεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή απμηθεζζηζηά ζηδκ επαβςβζηή  

ιέεμδμ. Ζ ενεοκδηζηή ιάθζζηα δναζηδνζυηδηα απυ πθεονάξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ δ 

δδιζμονβζηή ζοιιεημπή ημοξ ζηδ δζαδζηαζία ακεφνεζδξ ηςκ ηακυκςκ ηαζ ηςκ ανπχκ 

θεζημονβίαξ ηδξ βθχζζαξ απμηεθεί ζμαανυ ηίκδηνμ πμο μδδβεί ηα παζδζά ζημ κα 

ενβάγμκηαζ απμηεθεζιαηζηά ιε γήθμ ηαζ ζοκέπεζα. 

(vii) Ζ πνμδβμφιεκδ δζδαηηζηή ανπή δείπκεζ υηζ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, δ 

δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ λεηζκά απυ ηδ βθςζζζηή πνήζδ, δδθαδή απυ ηαηάθθδθα 
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ηιήιαηα θυβμο πμο μδδβμφκ ηα παζδζά ζηδ δζαπίζηςζδ ηακμκζημηήηςκ ηαζ ανπχκ πμο 

δζέπμοκ ηδ θεζημονβία ημο βθςζζζημφ ηχδζηα. ιςξ δ δζαπίζηςζδ εκυξ ηακυκα δεκ 

είκαζ, υπςξ δζαπζζηχζαιε, ζηακή κα μδδβήζεζ απυ ιυκδ ηδξ ζε δδιζμονβζηή 

ηαηάηηδζή ημο. Γζα κα βίκεζ αοηυ απαζηείηαζ, φζηενα απυ ηδ δζαηφπςζδ ημο ηακυκα, 

κα ακαηνέλμοιε ηαζ πάθζ ζηδ βθςζζζηή πνήζδ ιε ζηυπμ ηδκ ειπέδςζή ημο. Με θίβα 

θυβζα, δ δζδαηηζηή πμνεία ζηδκ πενίπηςζδ αοηή αημθμοεεί ημ ζπήια: 

 

ρξήζε → ζύζηεκα → ρξήζε 

 

πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ δ δδιζμονβία ημο βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ πνμηφπηεζ απυ ηδ 

πνήζδ, δδθαδή δ ζοβηνυηδζή ημο λεηζκά απυ ζοιιεημπή ζε βθςζζζηή 

δναζηδνζυηδηα ηαζ εδναζχκεηαζ ζηδ ζοκέπεζα πάθζ ιέζα απυ αοηήκ.  

 

 οκμρίγμκηαξ, ηαηαθήβμοιε, ιε αάζδ ηα παναπάκς, υηζ δ δζδαζηαθία ηδξ 

βναιιαηζηήξ πνέπεζ κα ζηδνίγεηαζ ηαηά ημ δοκαηυκ ζε αοεεκηζηή βθςζζζηή 

παναβςβή, δδθαδή ζε θυβμ πμο πανάβεηαζ απυ ηα ίδζα ηα παζδζά ή ζε θυβμ 

θεζημονβζηυ πμο ιεηαθένεηαζ απυ ημκ έλς ηυζιμ ζηδκ ηάλδ, δζαηδνχκηαξ, υιςξ, ημ 

επζημζκςκζαηυ ημο θμνηίμ, βεβμκυξ πμο εα έπεζ δζπθυ απμηέθεζια: Απυ ημ έκα ιένμξ 

εα δχζεζ ζηδ δζδαζηαθία ιαξ ημκ παναηηήνα ιζαξ γςκηακήξ ηαζ δδιζμονβζηήξ 

δζαδζηαζίαξ, εκχ απυ ημ άθθμ μζ ιαεδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα δζαπζζηχκμοκ ιε 

ιεβαθφηενδ εοπένεζα ηδ θεζημονβζηή ζπέζδ ηςκ βναιιαηζηχκ ηφπςκ ηαζ ηςκ δμιχκ 

ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ. 

 

 

  1.9.4  Οινθιεξώλνληαο  ηε κεηάβαζε πξνο κηα ζρνιηθή  

  γξακκαηηθή επηθνηλωληαθνύ ηύπνπ  

 

Κθείκμκηαξ ηδ εεςνδηζηή ελέηαζδ ημο εέιαημξ, εα θέβαιε υηζ ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ 

δεηαεηίεξ ζδιεζχεδηε  ιζα ζδιακηζηή ζηνμθή ζηδ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ, ημ 

ηέκηνμ αάνμοξ ηδξ μπμίαξ άνπζζε κα ιεηαημπίγεηαζ ζηαδζαηά απυ ηδκ παναδμζζαηή 

ακηίθδρδ πμο οπμζηήνζγε ηδ ιδπακζηή απμζηήεζζδ ηακυκςκ ζε ιζα επζημζκςκζαηή 

πνμζέββζζδ πμο εζηζάγεζ ζηδ θεζημονβζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ βναιιαηζηχκ 

θαζκμιέκςκ, ηα μπμία ζοκδοάγμκηαζ ηαηάθθδθα ιε ημ ηαηαζηαζζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ 
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ημοξ επζημζκςκζαημφξ ζηυπμοξ ηςκ ζοκμιζθδηχκ. Με θίβα θυβζα, μζ εζδζημί ηδξ 

εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ μδδβήεδηακ ααειζαία ζηδ δδιζμονβία ιζαξ κέαξ 

δζδαηηζηήξ ακηίθδρδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ βναιιαηζηή επεηηείκεηαζ θίβμ-θίβμ 

πνμξ ηδ δζάζηαζδ ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ ηαζ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηα 

ηαηαζηαζζαηά δεδμιέκα,  απμηηά επζημζκςκζαηυ πενζεπυιεκμ ηαζ ζηυπμοξ. Ζ ελέθζλδ 

αοηή θαίκεηαζ πςξ μδδβεί ζε ιζα υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ ζφκδεζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ιε 

ηδκ επζημζκςκία ηαζ εζδζηυηενα ζε ιζα κέα ιμνθή ακάθοζδξ, πενζβναθήξ ηαζ 

δζδαζηαθίαξ ηδξ βθχζζαξ πμο ζοκζζηά ημ θεβυιεκμ επηθνηλσληαθφ-θεηκεληθφ 

δηδαθηηθφ κνληέιν (Ellis 2006, Gardner 2008, Κααμοηυπμοθμξ η.ά. 2010 & 2011, 

Ημνδακίδμο & Φηενκζάηδ 2000, Leech 1983: 152-73, Μήηζδξ 2015: 35-6, Newby 

1998, Nunan 1995: 3-8).   

Σμ ιμκηέθμ αοηυ θαίκεηαζ κα πνμςεεί ιζα κέα ακηίθδρδ πμο ζοκδοάγεηαζ ιε 

ηζξ ανπέξ ηδξ ΔΠ ηαζ απμζημπεί ζηδκ ακάδεζλδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ςξ 

ιέζμο πμο δζεοημθφκεζ ηαζ αεθηζχκεζ ηδ βθςζζζηή επζημζκςκία. ημ πθαίζζμ ηδξ κέαξ 

αοηήξ ακηίθδρδξ, δ βναιιαηζηή δεκ απμηεθεί αοημζημπυ αθθά ιέζμ ή ενβαθείμ βζα 

ηδκ ηαθφηενδ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ. Γκςνίγς ηδ βναιιαηζηή 

δεκ ζδιαίκεζ πζα υηζ έπς απμζηδείζεζ ιδπακζηά ημοξ πίκαηεξ ηθίζδξ ηςκ θέλεςκ ή 

ημοξ ζπεηζημφξ ηακυκεξ, μφηε υηζ απθχξ είιαζ ζε εέζδ κα βνάθς ηάπμζεξ βναιιαηζηά 

μνεέξ πνμηάζεζξ, αθθά υηζ ιπμνχ κα ηάκς, ιε αάζδ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ 

πενζζηάζεζξ, ηζξ πζμ θεζημονβζηέξ επζθμβέξ, δδθαδή εηείκεξ πμο εα ιε μδδβήζμοκ ζε 

επίηεολδ ηςκ επζημζκςκζαηχκ ιμο ζηυπςκ, δδθαδή ζε επανηή επζημζκςκία.  

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηε θηινζνθία ηεο επηθνηλσληαθήο γξακκαηηθήο, ην ζχζηεκα ηεο 

γιψζζαο δελ δηδάζθεηαη σο απηνζθνπφο αιιά κε ηελ επηδίσμε λα ππεξεηήζεη ηελ 

επηθνηλσλία θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ. Με θίβα θυβζα, 

ζηυπμξ ιαξ είκαζ κα ηαηαζημφκ μζ ιαεδηέξ ιαξ  ζηακμί, χζηε κα πνδζζιμπμζμφκ ηζξ 

βναιιαηζηέξ ημοξ βκχζεζξ ιε δδιζμονβζηυ ηνυπμ, δδθαδή κα δίκμοκ ζε αοηέξ ηδ 

ιμνθή δελζυηδηαξ, βζα κα επζημζκςκμφκ ηαθφηενα ηαζ ηαπφηενα ιε ημ πενζαάθθμκ 

ημοξ.  

Οζ κέεξ  αοηέξ απυρεζξ ηαζ ανπέξ ηδξ βναιιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ απμηεθμφκ ημκ 

ααζζηυ ημνιυ ηαζ ηδκ ηφνζα επζδίςλδ ηδξ ένεοκαξ πμο επζπεζνήζαιε, ιε ζηυπμ απυ ημ 

έκα ιένμξ κα δζαπζζηχζμοιε ημκ ααειυ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ημοξ ηαζ απυ ημ 

άθθμ κα ακαγδηήζμοιε ηνυπμοξ ηαθφηενδξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδξ εθανιμβήξ ημοξ 

ζηδ ζπμθζηή ιαξ πναβιαηζηυηδηα. 
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1.9.5  Η αμηνιόγεζε ηεο γξακκαηηθήο θαη ηα ζρεηηθά δεηήκαηα 

 

Ζ αλζμθυβδζδ, πμο απμηεθεί ιζα βεκζηυηενδ ημζκςκζηή δζαδζηαζία, ηνίκεηαζ  ςξ 

απμθφηςξ απαναίηδηδ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ζδζαίηενα ζημκ ημιέα ηδξ 

βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ, βζαηί πανέπεζ άιεζδ πθδνμθυνδζδ βζα ηδκ επζηοπία ηδξ 

δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ, βζα ημκ ααειυ επίηεολδξ ηςκ επζδζςηυιεκςκ ιαεδζζαηχκ 

ζηυπςκ, βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δζδαηηζηήξ ιεευδμο ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ 

παναβυκηςκ ηδξ δζδαζηαθίαξ (υπςξ είκαζ ημ ΑΠ, ημ οθζηυ δζδαζηαθίαξ, ηα εβπεζνίδζα 

ηθπ) ηαζ επμιέκςξ, πανέπεζ ιζα πθήνδ εζηυκα βζα ηδκ πμνεία ημο δζδαηηζημφ ένβμο, 

εκημπίγμκηαξ ηυζμ ηζξ εεηζηέξ πθεονέξ υζμ, επίζδξ, ηα οπάνπμκηα ηεκά, ηζξ αδοκαιίεξ 

ηαζ ηζξ εθθείρεζξ (Μήηζδξ1998: 309-24,  2004: 237-59 & 2015: 466-81) .  

     Ζ αλζμθυβδζδ, ζφιθςκα ιε ηδ ζπμθζηή πναηηζηή,  πναβιαημπμζείηαζ ιε δφμ 

ααζζημφξ ηνυπμοξ: (i) άηππα, δδθαδή ηαηά ηδ δζελαβςβή ηδξ δζδαζηαθίαξ ζηδ ζπμθζηή 

αίεμοζα, υπμο δ βθςζζζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ ηάλδξ ηαζ δ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ 

ζ' αοηήκ, πθδνμθμνμφκ άιεζα ημκ δζδάζημκηα (ηαζ, εκ ιένεζ, ηαζ ημοξ ίδζμοξ 

ιαεδηέξ) βζα ηζξ βκχζεζξ πμο έπμοκ απμηηήζεζ, βζα ηδκ επζηοπία ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ 

βζα ημκ ααειυ ηαηάηηδζδξ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ. (ii) Με εμέηαζε, δδθαδή ιε ηδ πνήζδ 

ιεεμδζηχκ (ηαζ ηοπζηχκ) ηνυπςκ αλζμθυβδζδξ, πμο είκαζ βκςζημί ιε ημκ δζεεκή 

πθέμκ υνμ ηεζη (tests). O βεκζηυξ ζημπυξ ηςκ ηεζη είκαζ δ άκηθδζδ πθδνμθμνζχκ βζα 

ηδκ πμνεία ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ημκ ααειυ εηιάεδζδξ ηςκ δζδαπεέκηςκ 

ηυζμ απυ ηδκ πθεονά ηδξ ηάλδξ ςξ ζοκυθμο, υζμ ηαζ απυ ηδκ πθεονά ημο ηάεε 

ιαεδηή, ςξ ζοβηεηνζιέκμο αηυιμο. Δπεζδή, υιςξ, μ βεκζηυξ αοηυξ ζημπυξ 

ελεζδζηεφεηαζ ηάεε θμνά ζε επζιένμοξ ζημπμφξ ή ειθακίγεηαζ ιε ηδ ιμνθή 

ζοβηεηνζιέκςκ επζδζχλεςκ ηαζ δελζμηήηςκ, είκαζ θοζζηυ κα δζαθμνμπμζμφκηαζ 

ακάθμβα ηαζ ηα ηεζη, ηα μπμία πνμζανιυγμκηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ εηάζημηε 

δζδαηηζηήξ εκυηδηαξ αθθά ηαζ ζηδ θμβζηή ηδξ πνδζζιμπμζμφιεκδξ δζδαηηζηήξ 

ιεευδμο. Κνίκμκηαξ ηα ηεζη απυ ηδκ πθεονά αοηή, εα θέβαιε υηζ ιυκμκ μ δζδάζηςκ 

είκαζ ζε εέζδ κα εηηζιήζεζ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα εκυξ ηεζη πμο απεοεφκεηαζ ζηδκ ηάλδ 

ημο. Γζα ημκ θυβμ αοηυκ, εεςνείηαζ ζήιενα υηζ ηα πθέμκ ηαηάθθδθα ηαζ 

απμηεθεζιαηζηά ηεζη είκαζ αοηά πμο βίκμκηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ δζδάζημκηα, βζαηί 

αοηυξ είκαζ μ ιυκμξ πμο βκςνίγεζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ ηάλδξ ημο, ηζξ ειπεζνίεξ, ηζξ 

βκχζεζξ, ηζξ δοκαηυηδηεξ, αθθά ηαζ ηζξ αδοκαιίεξ ηςκ ιαεδηχκ ημο. 
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Ζ ηφνζα επζδίςλδ ηδξ αλζμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ, πένα απυ ηδκ εηηίιδζδ ημο 

ααειμφ ηδξ πνμυδμο ηαζ ηδ δζαπίζηςζδ ηςκ ζπεηζηχκ πνμαθδιάηςκ, είκαζ δ 

ακαγήηδζδ ηςκ ακαβηαίςκ ιέζςκ ηαζ ηςκ απαζημφιεκςκ δζδαηηζηχκ ηαζ άθθςκ 

εκενβεζχκ, ιε ηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπζζημφκ μζ εθθείρεζξ ηαζ ηα ηεκά, ιε 

ζηυπμ κα βίκεζ πζμ βνήβμνδ ηαζ πζμ  απμηεθεζιαηζηή δ δζδαζηαθία, άνα ηαζ δ ιάεδζδ 

ηδξ βθχζζαξ (Edge 1993: 123-31, Genesee-Upshur 1996: 4-6, Harmer 1987, Harrison 

1983: 1-9, Heaton 1990: 9-22, Hedge 2000: 375-95, McNamara 2000, Μήηζδξ 2004: 

237-59, 2012: 359-71 & 2015: 466-81, Norrish 1995: 6-8). 

Δπμιέκςξ, ακαθενυιεκμζ βεκζηά ζημ βθςζζζηυ ιάεδια, εα θέβαιε υηζ μζ 

ααζζημί πανάβμκηεξ βζα ηδκ επζηοπή αλζμθυβδζή ημο είκαζ μζ αηυθμοεμζ ηνεζξ:  

 

(i) Ζ ζςζηή πθδνμθυνδζδ βζα ημκ ααειυ επίηεολδξ ηςκ ζηυπςκ ημο 

ιαεήιαημξ, υπςξ αοημί ηαεμνίγμκηαζ απυ ημ ΑΠ ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ, ηαεχξ ηαζ 

μ εκημπζζιυξ ηςκ υπμζςκ ηεκχκ, ηςκ  εθθείρεςκ ηαζ ηςκ πνμαθδιάηςκ. 

(ii) Ζ ακεφνεζδ  ηςκ αζηίςκ ηαζ ηςκ θυβςκ πμο πνμηαθμφκ ηζξ εθθείρεζξ ηαζ 

ηα πνμαθήιαηα πμο δ αλζμθυβδζδ δζαπίζηςζε. 

(iii) Ο ζπεδζαζιυξ ηδξ ηαηάθθδθδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ ηαζ βεκζηά δ θήρδ 

ιέηνςκ βζα ηδ ζςζηή ηαζ απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζή ηςκ δζαπζζηςεέκηςκ 

εθθείρεςκ ηαζ πνμαθδιάηςκ. 

 

Κάκμκηαξ ζηδ ζοκέπεζα ιζα εζδζηυηενδ ακαθμνά ζηδκ αλζμθυβδζδ  ηδξ 

βναιιαηζηήξ, οπεκεοιίγμοιε υηζ μζ πνυζθαηεξ ελεθίλεζξ ζοκέααθακ χζηε αοηή κα 

ακαδεζπεεί ζε ααζζηυ ενβαθείμ ηδξ επζημζκςκζαηήξ δζαδζηαζίαξ, ιε απμηέθεζια δ 

βναιιαηζηή ζηακυηδηα ηςκ μιζθδηχκ κα ηαοηίγεηαζ ζήιενα ζε ιεβάθμ ααειυ ιε ηδ 

βεκζηυηενδ ζηακυηδηα πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ παναβςβήξ απμηεθεζιαηζηχκ 

ηεζιέκςκ. Σμ βεβμκυξ αοηυ θακενχκεζ υηζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ, πανά ημ 

βεβμκυξ υηζ αοηή δεκ ακηζιεηςπίγεηαζ πθέμκ ςξ ακελάνηδημξ ηθάδμξ, απμηεθεί 

πανυθα αοηά ιζα δζαδζηαζία υπζ απθχξ εκδεζηηζηή ηδξ πνμυδμο ηςκ ιαεδηχκ, αθθά 

έκα δεδμιέκμ ζδιακηζηυ ηυζμ βζα ηδ βεκζηυηενδ βθςζζζηή ηαηάνηζζή ημοξ υζμ ηαζ 

βζα ηδκ ίδζα ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ αλζμθυβδζδ ηδξ 

βναιιαηζηήξ, ζφιθςκα ιε ηα υζα έπμοιε ιέπνζ ζηζβιήξ εηεέζεζ, δεκ ιπμνεί κα 

ζηδνίγεηαζ ζηδ ιδπακζηή βκχζδ ηφπςκ ηαζ ηακυκςκ, υπςξ βζκυηακ ζημ πανεθευκ, 

αθθά πνέπεζ κα ζοκδέεηαζ μνβακζηά ηαζ άιεζα ιε ηδκ ζηακυηδηα ζφκδεζδξ ηδξ 

βθχζζαξ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ιε ηδ δζαηνίαςζδ ηδξ ζηακυηδηαξ βζα πνήζδ υθςκ ηςκ 
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επζπέδςκ ηδξ βθχζζαξ, υπςξ αοηά ειθακίγμκηαζ ζηδκ πνμθμνζηή ηαζ ηδ βναπηή 

επζημζκςκία ηςκ θοζζηχκ μιζθδηχκ. Με θίβα θυβζα, ιζα ζφβπνμκδ πνυηαζδ βζα 

αλζμθυβδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ πνέπεζ κα ζημπεφεζ ζηδ δζαπίζηςζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ 

ηςκ ιαεδηχκ βζα επζημζκςκζαηή ηαζ, εονφηενα, ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζζιζηή 

αλζμπμίδζδ ηςκ βναιιαηζηχκ βκχζεςκ πμο απυηηδζακ ιε ζηυπμ ηδκ εηιεηάθθεοζδ 

ηδξ επζημζκςκζαηήξ δοκαιζηήξ ημοξ (Celce – Murcia & Hilles 1988: 19-21, Μήηζδξ 

2004, Μήηζδξ 2012 & 2015 υ. π, Υαναθαιπυπμοθμξ-Υαηγδζαααίδδξ 1997: 79-89). 

 Μζα απθή ακαδνμιή ζημκ ηνυπμ αλζμθυβδζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ απυ ηα 

παθαζυηενα ιμκηέθα δζδαζηαθίαξ είκαζ ζηακή κα ηαηαδείλεζ ηδκ απυζηαζδ πμο ηα 

πςνίγεζ απυ ηδ ζφβπνμκδ επζημζκςκζαηή ακηίθδρδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα:  

Ζ παξαδνζηαθή κέζνδνο έδζκε ηδκ έιθαζδ, υπςξ είκαζ βκςζηυ,  υπζ ηυζμ ζηδκ 

ζηακυηδηα πνήζδξ ηδξ ίδζαξ ηδξ βθχζζαξ, αθθά ζημκ ααειυ ιδπακζηήξ βκχζδξ ηςκ 

ηακυκςκ ηαζ ηςκ ηθζηζηχκ παναδεζβιάηςκ ημο ζοζηήιαηυξ ηδξ. ημ πθαίζζμ ηδξ 

ακηίθδρδξ αοηήξ, δ δζδαζηαθία είπε πνμζθάαεζ ιεηαβθςζζζηυ παναηηήνα, βεβμκυξ 

πμο ζήιαζκε υηζ μζ ιαεδηέξ βκχνζγακ  ή ιάεαζκακ πμθθά «βζα ηδ βθχζζα», δεκ 

αζημφκηακ υιςξ ζηδ πνήζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ βθχζζαξ. Καηά ζοκέπεζακ, ημ παξαδνζηαθφ 

κνληέιν δεκ αλζμθμβμφζε ηδ βθςζζζηή εοπένεζα, μφηε ηδκ επζημζκςκζαηή 

απμηεθεζιαηζηυηδηα, αθθά, πνςηίζηςξ,  ηδκ ζηακυηδηα ιδπακζηήξ απμικδιυκεοζδξ 

ηςκ ανπχκ ηαζ απμζηήεζζδξ ηςκ ηακυκςκ πμο δζέπμοκ ηδ βθχζζα, ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηδκ εοπενή πνήζδ ιζαξ ακηίζημζπδξ ιεηαβθχζζαξ ηαζ βναιιαηζηήξ μνμθμβίαξ. 

 Σμ δνκηθφ κνληέιν, επδνεαζιέκμ απυ ηδ εεςνία ημο ζοιπενζθμνζζιμφ, 

ακηζιεηχπζζε ηδ βθχζζα ςξ απμηέθεζια ιδπακζηήξ βκχζδξ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο 

βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ, δ μπμία επζηεθείηαζ ιε δζαζζεδηζηυ ηνυπμ ηαζ επζηοβπάκεηαζ 

ιε ηδ ζοζηδιαηζηή άζηδζδ ηαζ ζοκεπή πνήζδ ηςκ βθςζζζηχκ δμιχκ ιέπνζ ημο 

ζδιείμο κα ιεηαηναπμφκ ζε αοημιαηζζιμφξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, δ αλζμθυβδζδ 

εζηίαγε ζηδ δοκαηυηδηα ιδπακζηήξ εθανιμβήξ ηςκ ανπχκ ημο βθςζζζημφ 

ζοζηήιαημξ ηαζ ζηδκ ζηακυηδηα ζοβηνυηδζδξ εκυξ εζςηενζημφ βθςζζζημφ 

ιδπακζζιμφ, μ μπμίμξ θεζημονβεί ιε αοηυιαημ ηνυπμ ηαζ απμηεθείηαζ απυ πμζηίθεξ 

αθθά ζενανπζηά δμιδιέκεξ βναιιαηζηέξ δμιέξ (θςκδηζηέξ, ιμνθμθμβζηέξ, 

ζοκηαηηζηέξ). Σμκ ιδπακζζιυ αοηυκ ιάθζζηα ημκ  ακηζιεηχπζγε ςξ απμιμκςιέκμ ή 

αοεφπανηημ θαζκυιεκμ, ακελάνηδηα δδθαδή απυ ημ βθςζζζηυ ή ελςβθςζζζηυ 

πενζαάθθμκ, ζημ μπμίμ έπνεπε κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ πένα απυ θεζημονβίεξ ηαζ 

επζημζκςκζαημφξ ζηυπμοξ.   
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Με θίβα θυβζα, δ αλζμθυβδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ηυζμ ζημ παναδμζζαηυ, υζμ 

ηαζ ζημ δμιζηυ ιμκηέθμ είπε έκακ ηοπζηυ,επζθακεζαηυ ηαζ ιδπακζηυ παναηηήνα πμο 

πανέαθεπε ηδ θεζημονβζηή δζάζηαζδ ηαζ ημκ επζημζκςκζαηυ παναηηήνα ημο 

βθςζζζημφ θαζκμιέκμο. 

 

 

1.9.6  Δπηρεηξώληαο κηα λέα κνξθή  αμηνιόγεζεο  

 

Ζ πνμδβμφιεκδ ζφκημιδ ζζημνζηή ακαθμνά έδεζλε υηζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ βθχζζαξ, 

ηαζ ζηδκ πενίπηςζή ιαξ ηδξ βναιιαηζηήξ, δεκ βζκυηακ πάκημηε ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ. 

πςξ ζοιααίκεζ ιε υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ, μ ηνυπμξ αλζμθυβδζδξ 

ελανηάηαζ ζε ηάεε επμπή απυ ζοβηεηνζιέκμοξ πανάβμκηεξ, μζ ηονζυηενμζ απυ ημοξ 

μπμίμοξ είκαζ βζα ημ βθςζζζηυ ιάεδια μζ αηυθμοεμζ: 

 (i)  Σα πμνίζιαηα ηδξ βθςζζζηήξ επζζηήιδξ ηαζ δ ηονίανπδ, ηαηά ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ, άπμρδ βζα ηδ θφζδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ημκ ηνυπμ ηαηάηηδζήξ 

ηδξ απυ ημκ άκενςπμ. 

 (ii) Οζ βεκζηυηενεξ παζδαβςβζηέξ ακηζθήρεζξ, μ ηαεζενςιέκμξ ηνυπμξ 

δζδαζηαθίαξ ηαζ δ ζζπφμοζα εεςνία βζα ηδ ιάεδζδ. Καζ  

 (iii) Οζ ζοβηεηνζιέκμζ ζηυπμζ ημοξ μπμίμοξ επεδίςηε ηαζ ζημοξ μπμίμοξ 

απέαθεπε ηάεε θμνά δ δζαδζηαζία ηδξ  αλζμθυβδζδξ. 

Ακαθενυιεκμζ ζημ εζδζηυηενμ εέια πμο ιαξ απαζπμθεί, απυ ηδ ζηζβιή πμο μζ 

απυρεζξ βζα ηδ θφζδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ημκ ηνυπμ ηδξ βθςζζζηήξ ηαηάηηδζδξ 

ιεηααάθθμκηαζ, είκαζ θοζζηυ κα αθθάγμοκ νζγζηά ηαζ μζ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ. Πνάβιαηζ, απυ ηδ ζηζβιή πμο ειθακίζηδηε ζημ 

πνμζηήκζμ ημ επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ ηαζ άνπζζε κα επδνεάγεζ ηδ δζδαηηζηή 

δζαδζηαζία, ημ εέια ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ άνπζζε κα ιπαίκεζ ζε άθθεξ 

αάζεζξ ηαζ κα ακηζιεηςπίγεηαζ ιε ιζα εκηεθχξ κέα πνμμπηζηή.   

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζε ακηίεεζδ ιε ηα παθαζυηενα ιμκηέθα, μζ εηπνυζςπμζ ηδξ 

ΔΠ δζαηφπςζακ ήδδ απυ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970 ηδκ άπμρδ υηζ δ ηαηάηηδζδ 

ηδξ βθχζζαξ δεκ ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδ δζαζζεδηζηή, αθθά μφηε ηαζ ιε ηδ ζοκεζδδηή 

βκχζδ ηςκ ηακυκςκ ηδξ βναιιαηζηήξ, εθυζμκ αοηή δεκ πνδζζιμπμζείηαζ ιε 

δδιζμονβζηυ ηνυπμ ζε επίπεδμ πενζαάθθμκημξ.  Με θίβα θυβζα, ημ άημιμ, πένα απυ 

ηδκ ηοπζηή βκχζδ ηςκ βναιιαηζηχκ ηακυκςκ πμο εεςνείηαζ απαναίηδηδ 
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πνμτπυεεζδ, πνέπεζ κα βκςνίγεζ ηαζ ιζα ζεζνά άθθςκ ηακυκςκ ηαζ ανπχκ πμο 

ζοκδέμοκ ηδ βθχζζα ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ πνμζανιυγμοκ ημ ιήκοια ζηα δεδμιέκα  

ηδξ πενίζηαζδξ επζημζκςκίαξ.   Γζα κα εεςνδεεί, επμιέκςξ, επανηήξ δ αλζμθυβδζδ 

ηδξ βναιιαηζηήξ πνέπεζ κα ηζκείηαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ απυρεζξ ηςκ εηπνμζχπςκ ηδξ 

ΔΠ, ζε δομ δζαζηάζεζξ ηαζ εζδζηυηενα: απυ ηδ ιζα ιενζά κα είκαζ ζε εέζδ κα ιεηνά 

ηδκ ηοπζηή  βκχζδ ηςκ βναιιαηζηχκ ηακυκςκ (ηάηζ πμο έηακακ ηαζ ηα παθαζυηενα 

ιμκηέθα) ηαζ απυ ηδκ άθθδ κα εηηζιά ηδ δοκαηυηδηα πνμζανιμβήξ ηδξ βθχζζαξ ημο 

οπμηεζιέκμο ζηα ηαηαζηαζζαηά δεδμιέκα ηαζ ζημ εονφηενμ πενζαάθθμκ (δζάζηαζδ 

πμο πνμζεέηεζ δ ΔΠ). Αοηή, υιςξ, δ δζπμθζηή ιμνθή, πμο εζζδβείηαζ ημ 

επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ, ιεηααάθθεζ ημκ ηαεζενςιέκμ ηνυπμ αλζμθυβδζδξ ηδξ 

βναιιαηζηήξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ πνμζδίδεζ ζηδκ αλζμθμβζηή δζαδζηαζία ιζα εκηεθχξ 

δζαθμνεηζηή  ιμνθή, βεβμκυξ πμο δοζημθεφεζ ηδκ απμδμπή ηδξ  απυ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ηδξ πνάλδξ, μζ μπμίμζ ηχνα πνέπεζ κα εηηζιμφκ δελζυηδηεξ ηαζ υπζ κα 

ααειμθμβμφκ ιε ηοπζηά ηνζηήνζα (Μήηζδξ 2004, Purpura  2004,  Rafajlovičová 2011, 

Rea-Dickins 1991).    

Ζ δζζδζάζηαηδ θμζπυκ οπυζηαζδ ηδξ αλζμθμβζηήξ δζαδζηαζίαξ πμο εζζδβείηαζ 

ημ επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ, ιεηαθένεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ζε άθθμ επίπεδμ ηαζ απυ 

δζαδζηαζία ιέηνδζδξ δεδμιέκςκ ιδπακζημφ ηφπμο ηδ ιεηααάθθεζ ζε ιέζμ εηηίιδζδξ 

ηδξ βναιιαηζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ οπμηεζιέκςκ, βεβμκυξ πμο θαίκεηαζ κα δοζπεναίκεζ 

ηδκ απμδμπή ημο ζοβηεηνζιέκμο ιμκηέθμο αλζμθυβδζδξ απυ ημ ζφβπνμκμ ζπμθείμ, ιε 

ημ αζηζμθμβζηυ υηζ δεκ ελαζθαθίγεζ ιζα ζεζνά ακαβηαίςκ παζδαβςβζηχκ  

πνμτπμεέζεςκ  (Μήηζδξ 2004: 258-9, Purpura  2004,  Rafajlovičová 2011, Rea-

Dickins 1991).          

 πεηζηά ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια, μζ εζδζημί ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ 

επζπείνδζακ κα εκημπίζμοκ ηα αίηζα, βζα ηα μπμία μ ζφβπνμκμξ ηνυπμξ αλζμθυβδζδξ 

ηδξ βναιιαηζηήξ δεκ βίκεηαζ εφημθα απμδεηηυξ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ πνάλδξ 

ηαζ ηαηέθδλακ ζηα ελήξ δφμ: Πξψηνλ, δ ακηίθδρδ πμο ηονζανπεί ζημκ πχνμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ υηζ δ ηάεε ιμνθήξ αλζμθυβδζδ πνέπεζ κα ζηδνίγεηαζ ζε απμθφηςξ 

ιεηνήζζια ζημζπεία, αθθζχξ πνμζθαιαάκεζ οπμηεζιεκζηυ παναηηήνα ηαζ παφεζ κα 

είκαζ ακηζηεζιεκζηή. Γεχηεξνλ, δ ακοπανλία ιέπνζ ζήιενα ηαηάθθδθςκ ιέζςκ ηαζ 

μθμηθδνςιέκςκ ηνυπςκ αλζμθυβδζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ ζηακυηδηαξ, υπςξ αεααίςξ 

ηδκ εκκμεί δ ΔΠ (Ακδνμοθάηδξ 2015). Σμ πνχημ απυ ηα πνμαθήιαηα αοηά είκαζ 

γήηδια ζςζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, εκχ ημ δεφηενμ 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πνυμδμ ηδξ βθςζζζηήξ επζζηήιδξ ηαζ ζδζαίηενα ημο ημιέα ηδξ 
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δζδαηηζηήξ ηδξ βθχζζαξ, μ μπμίμξ πνάβιαηζ οζηενεί ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ. Σμ 

ηεκυ αοηυ πμο ειθακίζηδηε ζημκ ημιέα ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ 

δδιζμφνβδζε ιε ηδ ζεζνά ημο ιζα ζμαανή ακηίθαζδ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα, εκχ δ βθςζζζηή δζδαζηαθία βεκζηά έπεζ πνμζθάαεζ ζε ιεβαθφηενμ ή 

ιζηνυηενμ ααειυ ιζα επζημζκςκζαηή δζάζηαζδ, μ ημιέαξ ηδξ βναιιαηζηήξ δεκ 

αημθμοεεί πζζηά ηζξ ζδιεζμφιεκεξ ελεθίλεζξ ιε απμηέθεζια δ δζδαζηαθία, άνα ηαζ δ 

αλζμθυβδζή ηδξ, κα ιδκ πνμζανιυγεηαζ ιε ηδκ επζημζκςκζηή ακηίθδρδ, αθθά  κα  

ειθακίγεζ έκακ ιάθθμκ παναδμζζαηυ παναηηήνα. πεηζηά ιε ημ εέια αοηυ, μ 

Καεδβδηήξ Ναπμθέςκ Μήηζδξ επζζδιαίκεζ υηζ:  

           

«…κηα πξνζεθηηθή εμέηαζε ηφζν ησλ αζθήζεσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, φζν θαη ησλ ηεζη πνπ δίλνληαη ζε εμεηαδφκελνπο ζηνπο ηνκείο  ηεο Διιεληθήο 

σο πξψηεο αιιά θαη σο Γ/ΞΓ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αμηνινγηθή δηαδηθαζία 

πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο πξνο  αζθήζεηο  παξαδνζηαθνχ θαη δνκηθνχ ηχπνπ, ελψ νη 

αζθήζεηο κε επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα θαη πεξηερφκελν θπκαίλνληαη απφ ιίγεο έσο 

ειάρηζηεο. Ζ δηαπίζησζε απηή είλαη ραξαθηεξηζηηθή ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη 

ε εθαξκνγή ελφο επηθνηλσληαθνχ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ηεο γξακκαηηθήο ζηε ζχρξνλε 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, παξά ην γεγνλφο φηη ε γισζζηθή δηδαζθαιία έρεη ζε 

γεληθέο γξακκέο επηθνηλσληαθφ πξνζαλαηνιηζκφ» (2015: 474).  

  

Πανά ηζξ δοζημθίεξ υιςξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο ειθακίζηδηακ ζηδκ πμνεία, 

μζ ζπεηζηέξ ένεοκεξ ηςκ εζδζηχκ ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ έπμοκ ήδδ 

πνμπςνήζεζ ζδιακηζηά ηαζ θαίκεηαζ υηζ ημ γήηδια ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ 

ιε ηνζηήνζα επζημζκςκζαημφ ηφπμο ααίκεζ πνμξ ιζα απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ υπζ 

ιυκμ ζε εεςνδηζηυ αθθά ηαζ ζε πναηηζηυ επίπεδμ. Δπζζδιαίκμοιε ιάθζζηα υηζ  

ηάπμζεξ απυ ηζξ ένεοκεξ αοηέξ έπμοκ δχζεζ ζδιακηζηά  απμηεθέζιαηα, ηα μπμία ηαζ 

επζπεζνείηαζ ήδδ κα αλζμπμζδεμφκ ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ. Με αάζδ ηα δεδμιέκα αοηά, 

βζα κα παναηηδνζζηεί ιζα βναιιαηζηή άζηδζδ (ηεζη) ςξ επζημζκςκζαηή, πνέπεζ κα 

δζαεέηεζ ιζα ζεζνά παναηηδνζζηζηχκ, ακάιεζα ζηα μπμία ηαζ ηα ελήξ (Μήηζδξ 2015, 

Rea-Dickins 1991):   

          

  (i) Οπμζαδήπμηε βναιιαηζηή άζηδζδ έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ παναηήνδζδ, ηδκ 

ακάθοζδ ή ηδκ αλζμθυβδζδ βναιιαηζηχκ θαζκμιέκςκ πνέπεζ κα εκηάζζεηαζ ζε 

ηείιεκμ, δδθαδή κα βίκεηαζ ζαθήξ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηάεε θμνά 
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θαζκυιεκμ θεζημονβεί ζε εονφηενμ πθαίζζμ θυβμο.      

 (ii) Μζα άζηδζδ/ηεζη πμο απμζημπεί ζηδκ αλζμθυβδζδ βναιιαηζημφ 

θαζκμιέκμο πνέπεζ κα ζοκδέεηαζ ιζα ζεζνά ηαηαζηαζζαηχκ δεδμιέκςκ, δδθαδή κα 

δίκεηαζ ημ επζημζκςκζαηυ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ ημ ζοβηεηνζιέκμ εηθχκδια 

θεζημονβεί. Πνμθακχξ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζε έκα επζημζκςκζαηυ ηεζη δεκ οπάνπμοκ 

ιειμκςιέκεξ, θέλεζξ, θνάζεζξ ή αηυια ηαζ πνμηάζεζξ πμο δεκ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ 

πενζαάθθμκ.          

  (iii) Σμ ηείιεκμ ζημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ αλζμθυβδζδξ πνέπεζ κα 

έπεζ λεηάεανμ επζημζκςκζαηυ ζηυπμ. Αοηυ ηνίκεηαζ απαναίηδημ βζα ημκ θυβμ υηζ δ 

επζθμβή ηςκ βναιιαηζηχκ ηφπςκ ηαζ δμιχκ ελανηάηαζ απυ ημοξ επζημζκςκζαημφξ 

ζηυπμοξ, ημοξ μπμίμοξ ηαζ ηαθείηαζ κα οπδνεηήζεζ.     

  (iv) Πένα απυ ημκ επζημζκςκζαηυ ζηυπμ, ημ ηείιεκμ ζημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ δ 

δζαδζηαζία ηδξ αλζμθυβδζδξ πνέπεζ κα έπεζ ζοβηεηνζιέκμ απμδέηηδ ή απμδέηηεξ.  

 (v) Σέθμξ, πένα απυ ημ ηείιεκμ πμο ημο δίκεηαζ, μ ελεηαγυιεκμξ πνέπεζ κα έπεζ 

ηδ δοκαηυηδηα υπζ ιυκμ κα παναηδνεί, κα ακαθφεζ ηαζ κα δζαπζζηχκεζ, αθθά ηαζ κα 

δδιζμονβεί ηαζ μ ίδζμξ έκα ηείιεκμ, ζημ μπμίμ κα εηιεηαθθεφεηαζ δδιζμονβζηά ημ οπυ 

ελέηαζδ θαζκυιεκμ. Σμ ηείιεκμ αοηυ ιπμνεί κα είκαζ είηε ηάηζ εκηεθχξ κέμ ή κα 

ζηδνίγεηαζ ζε ιζα ηνμπμπμίδζδ ημο ηεζιέκμο πμο ημο έπεζ δμεεί, δ μπμία, υιςξ, 

βίκεηαζ πάκηα ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο αλζμθμβδηή. 

    

Οζ παναπάκς πνμτπμεέζεζξ είκαζ εκδεζηηζηέξ ηςκ απαζηήζεςκ ηαζ ηςκ 

δοζημθζχκ πμο παναηηδνίγμοκ ημκ επζημζκςκζαηυ ηνυπμ αλζμθυβδζδξ ηδξ 

βναιιαηζηήξ, βζαηί, εηηυξ απυ ημ βεβμκυξ υηζ θαίκεηαζ κα είκαζ πμθφ πζμ πμθφπθμημξ 

ζε ζπέζδ ιε ημκ παναδμζζαηυ ηνυπμ  αλζμθυβδζδξ, απαζηεί ηαοηυπνμκα ηαζ ηδ βκχζδ 

ιζαξ ζεζνάξ επζζηδιμκζηχκ ανπχκ ηαζ πμνζζιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζφβπνμκδ 

πενί βναιιαηζηήξ ακηίθδρδ. 

Γζα κα βίκεζ, υιςξ, πθήνςξ ακηζθδπηή δ κέα  ακηίθδρδ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ 

βναιιαηζηήξ, παναεέημοιε ζηδ ζοκέπεζα ιζα ζεζνά αζηήζεςκ/ηεζη πμο απυ ηδ ιζα 

ιενζά έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί  ζφιθςκα ιε ημ πκεφια ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ παναδμζζαημφ 

ηαζ ημο δμιζημφ ιμκηέθμο, ηαζ απυ ηδκ άθθδ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ ΔΠ.  θεξ 

αοηέξ μζ αζηήζεζξ πνμένπμκηαζ απυ ζπεηζηά ζοββνάιιαηα ημο Καεδβδηή Ναπμθέμκηα 

Μήηζδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα: Οζ αζηήζεζξ πμο εκηάζζμκηαζ ζημ παναδμζζαηυ ηαζ ημ 

δμιζηυ ιμκηέθμ είκαζ πανιέκεξ απυ ζπμθζηά  εβπεζνίδζα βναιιαηζηήξ, εκχ μζ 

επζημζκςκζαημφ ηφπμο δναζηδνζυηδηεξ πνμηείκμκηαζ ςξ εκδεζηηζηέξ ηδξ κέαξ ηάζδξ 
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απυ ημκ ίδζμ ημκ ζοββναθέα:         

           

 (i) Αζθήζεηο γξακκαηηθήο παξαδνζηαθνύ ηύπνπ 

 

                    (1) :     Να ζρεκαηίζεηε ηνλ αληίζεην αξηζκό, αιιά ηελ ίδηα  

                                      πηώζε, ηωλ ζειπθώλ: 

                                        ε απγνπινχ  -  νη απγνπινχδεο         

                ησλ θσλαθινχδσλ     - 

                                                 ηηο κπισλνχδεο           -                            

                ηεο θνπξεινχο             - 

                                          ηελ θαπεινχ                -                                 

     ε μαλζνκαιινχ            - 

                                           νη ππλαξνχδεο              -                             

     ηελ θνθθηλνκαιινχ       - 

                                                 ε κατκνχ      -                                     

     ηεο κπισλνχο      - 

    

       (2)  :       Να ζρεκαηίζεηε ηνλ ελεζηώηα, ηνλ παξαηαηηθό θαη ηνλ  

                                             αόξηζην ηωλ εμήο ξεκάηωλ: ράλσ, ςήλσ, δπκψλσ, θαξ- 

                                             θψλσ, μεκεξψλσ, ζεκεηψλσ, θνπξεχσ, ηξέρσ, ξίρλσ,  

                                             ζεξίδσ, θεξδίδσ, ζηνιίδσ, δαθξχδσ, ζβήλσ, ινγαξηάδσ, 

                                                     απιψλσ, νξγψλσ, αλνίγσ, ειπίδσ. 

                                             Τπόδεηγκα:  Δκεζηχηαξ    Παναηαηζηυξ    Αυνζζημξ 

                                                                    ράλσ               έραλα                 έραζα 

 

  (3) :     Να ζρεκαηίζεηε ηνλ παζεηηθό αόξηζην ηωλ ξεκάηωλ: 

                                            ληχλνκαη, δηνξζψλνκαη, ηδξχνκαη, ξάβνκαη, εγθαηαιεί- 

                                            πνκαη, κπιέθνκαη, δέρνκαη, βάθνκαη, θπιάγνκαη, 

                                            θέξλνκαη, βάδνκαη. 

                                            ρέδην: ληχλνκαη - ληχζεθα. 

       (Μήηζδξ 2004: 250-51) 
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 (ii) Αζθήζεηο γξακκαηηθήο δνκηθνύ ηύπνπ 

 

 (4) :   -Αληηθαζηζηώ ηνλ ελεζηώηα κε παξαηαηηθό ζηηο 

πξνηάζεηο: 

   Κεληψ ην καληίιη  κενηούζα ην καληίιη 

  Ρσηψ ην δάζθαιν  …………. ην δάζθαιν 

  Ρνπθψ ην γάια κνπ  …………. ην γάια κνπ 

  Υαηξεηνχκε ηνπο θίινπο σαιπεηούζαμε ηνπο θίινπο

  Υηππνχκε παιακάθηα  ……………… παιακάθηα

  Κξεκνχκε ηελ ηζάληα  ……………… ηελ ηζάληα

  Κξαηηέηαη κε δπζθνιία  κπαηιόηαν κε δπζθνιία

  Πνπιηέηαη θηελά  ……………. θηελά 

  Σξππηέηαη κε ην θαξθί  ……………. κε ην θαξθί

  Παξαπνληνχληαη άδηθα παπαπονιόνηαν άδηθα 

  ηελνρσξηνχληαη ζπρλά ……………. ζπρλά 

 

 

(5) :     πκπιεξώλω κε ηηο πξνζωπηθέο αληωλπκίεο : 

                                             εγψ           Ζ Φσηεηλή πήξε εμένα. 

                                                              ή Ζ Φσηεηλή με πήξε. 

                                             εζχ           Ο παππνχο πήξε …………. 

                                                              ή Ο παππνχο……….πήξε. 

                                             εζείο         Ο παηέξαο αγαπά………… 

                                                              ή Ο παηέξαο………….αγαπά. 

                                             εκείο         Ζ κεηέξα θσλάδεη………………. 

                                                              ή Ζ κεηέξα…………..θσλάδεη. 

                                             απηφο        Ζ γηαγηά άθνπζε……..(= ηνλ αδεξθφ κνπ) 

                                                              ή Ζ γηαγηά …………άθνπζε. 

                                             απηέο        Οη ζείνη αγαπνχλ…………(= ηηο αλεςηέο ηνπο)  

                                                              ή Οη ζείνη………….αγαπνχλ. 

      (Μήηζδξ 2004:253 & 2015: 503) 

 

 (iii) Αζθήζεηο γξακκαηηθήο επηθνηλωληαθνύ ηύπνπ 
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  (6) : Κείκελν 

 

  Αγαπεηέ κνπ θίιε, 

   Έζθαςα ηα ραληάθηα, άλνημα αξθεηά κεγάινπο ιάθθνπο θαη 

έθεξα πνηηζηηθφ λεξφ απφ ην δηπιαλφ ξπάθη γηα λα θπηέςσ ειηέο ζην 

θαιφ κνπ ρσξάθη, εθεί θνληά ζηελ παξαιία.    

  Όκσο, κεηά απφ ιίγεο ψξεο έπηαζε κηα δπλαηή βξνρή θαη απφ 

ηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ θαηέβεθε ην λεξφ ζαλ πνηάκη,  παξαζχξνληαο 

καδί ηνπ ηφζε ιάζπε πνπ θάιπςε ηα ραληάθηα θαη ηζνπέδσζε εληειψο 

ηνπο ιάθθνπο.        

  Φίιε, έρσ απειπηζηεί απφ ηηο απαλσηέο αηπρίεο θαη έρσ ζθεθηεί 

λα αιιάμσ επάγγεικα, κήπσο θαη αιιάμεη πξνο ην θαιχηεξν ε δσή κνπ. 

      (Ἀθηίθνμκμξ Ἐπζζημθαί,  δζαζηεοή) 

 

Με ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ μζ ιαεδηέξ έπμοκ δζδαπεεί ημκ ζπδιαηζζιυ ηαζ ηδκ 

ηθίζδ υθςκ ηςκ πνυκςκ ηδξ μνζζηζηήξ, ημ ηείιεκμ αοηυ ημο Αθηίθνμκα ή ηάπμζμ 

άθθμ πανυιμζμ εα ιπμνμφζε κα ζοιαάθεζ, ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο δζδάζημκημξ ηαζ 

ιε ηδκ πνμζθοβή ηαζ ζε άθθα ζπεηζηά παναδείβιαηα, ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ δζαθμνάξ 

ιεηαλφ ηδξ μνζζηζηήξ αμνίζημο  ηαζ ηδξ μνζζηζηήξ παναηεζιέκμο ζε επίπεδμ πνήζδξ. 

Βαζζηυξ ζηυπμξ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή είκαζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ  μζ ιαεδηέξ υηζ δ 

δζαθμνά πνήζδξ ιεηαλφ ηςκ δομ αοηχκ πνυκςκ είκαζ υηζ μ αυνζζημξ δδθχκεζ απθχξ 

υηζ δ εκένβεζα έβζκε ζημ πανεθευκ, εκχ μ παναηείιεκμξ ζοκδέεζ ιζα πανεθεμκηζηή 

πνάλδ ιε ημ πανυκ ηαζ βζ‟ αοηυ ιάθζζηα παναηηδνίγεηαζ ςξ πανμκηζηυξ πνυκμξ. 

Μεηαλφ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο εα ιπμνμφζακ κα έπμοκ ςξ αάζδ ημ παναπάκς 

ηείιεκμ, ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ αηυθμοεεξ: 

Σμ παναπάκς ηείιεκμ απμηεθείηαζ απυ ηνία ιένδ. 

- ημ πνχημ ιένμξ ημο ηεζιέκμο κα ακηζηαηαζηήζεηε ημοξ ηφπμοξ ηδξ 

μνζζηζηήξ αμνίζημο ιε ημοξ ακηίζημζπμοξ ηδξ μνζζηζηήξ παναηεζιέκμο (π.π. έζηαρα 

→ έπς ζηάρεζ, άκμζλα → έπς ακμίλεζ ηθπ.). Σζ παναηδνείηε; Μπμνεί κα ζηαεεί ημ 

παναπάκς ηείιεκμ, ςξ ζφκμθμ, έπμκηαξ ηάκεζ αοηέξ ηζξ αθθαβέξ ζημ πνχημο ιένμξ; 

-Να επζπεζνήζεηε ηζξ ίδζεξ αθθαβέξ ηαζ ζημ δεφηενμ ιένμξ ημο ηεζιέκμο, 

δδθαδή κα ακηζηαηαζηήζεηε υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ηδξ μνζζηζηήξ αμνίζημο ιε ημοξ 

ακηίζημζπμοξ ηδξ μνζζηζηήξ παναηεζιέκμο (π.π. έπζαζε → έπεζ πζάζεζ, ηαηέαδηε → 
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έπεζ ηαηέαεζ ηθπ.). Σζ παναηδνείηε ηχνα; Πμζμζ απυ ημοξ ηφπμοξ ημο αμνίζημο πμο 

οπάνπμοκ ζημ δεφηενμ ιένμξ ημο ηεζιέκμο ιπμνμφκ κα ακηζηαηαζηαεμφκ ηαζ πμζμζ 

υπζ, χζηε κα ιπμνεί κα ζηαεεί ςξ ζφκμθμ ημ ηείιεκμ αοηυ; 

-ημ ηνίημ ιένμξ ημο ηεζιέκμο κα ακηζηαηαζηήζεηε ημοξ ηφπμοξ ηδξ μνζζηζηήξ 

παναηεζιέκμο ιε ημοξ ακηίζημζπμοξ ηδξ μνζζηζηήξ ημο αμνίζημο (π.π. έρσ απειπηζηεί 

→ απειπίζηεθα,  έρσ ζθεθηεί  → ζθέθηεθα). Σζ παναηδνείηε ηχνα; 

-Πμζα είκαζ ηα βεκζηά ζοιπενάζιαηά ζαξ ζπεηζηά ιε ηδ δζαθμνά πνήζδξ 

ιεηαλφ ηςκ ηφπςκ ηδξ μνζζηζηήξ αμνίζημο ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ηφπςκ ηδξ μνζζηζηήξ 

παναηεζιέκμο; 

 

(7) : Κείκελα (1 & 2) 

 

1. Γίλε κάγνο θαη άιιαμε ην ρξώκα ηωλ ινπινπδηώλ!  

Σμ κενυ ηαλζδεφεζ ιέζα ζηα θοηά, ιπαίκμκηαξ απυ ημ ιίζπμ. Φηάκεζ ζηα θφθθα ηαζ 

ζηα θμοθμφδζα ηαζ ηα πνςιαηίγεζ. Γζα ημ πείναια εα πνεζαζηείξ 4 πνηήξηα, κειάλη ζε 

4 ρξψκαηα, θξέζθα ιεπθά ινπινχδηα θαη έλα ςαιίδη. 

  Καζ ηχνα δνάζδ: 

-Υχζε ιίγν κειάλη ζε θάζε πνηήξη. Μεηά πξφζζεζε ιίγν λεξφ.  

-Φαιίδηζε ηνπο κίζρνπο ησλ ινπινπδηψλ. Υψξηζε ζηα δπν ηνπο κίζρνπο 

κεξηθψλ  

-Βάιε έλα ινπινχδη ζε θάζε πνηήξη. Σα ινπινχδηα πνπ ν κίζρνο ηνπο έρεη 

ρσξηζηεί ζηα δπν, κπαίλνπλ ζε δπν πνηήξηα. 

-Άθεζε ηα ινπινχδηα ζε έλα δεζηφ δσκάηην.Θα αιιάμνπλ ρξψκα πνιχ 

αξγά. Σα ινπινχδηα πνπ ν κίζρνο ηνπο έρεη ρσξηζηεί ζηα δπν, ζα γίλνπλ 

δίρξσκα!!!        

   (πεν. «Δνεοκδηέξ», εθδι. Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 14-2-1999) 

      

2.    Γξαλίηα από πεπόλη  

Τθζηά:  2 θθζηγάκζα ημο ηζαβζμφ πεπυκζ, 4 θθζηγάκζα ημο ηζαβζμφ κενυ,  

1 ½ θθζηγάκζ ημο ηζαβζμφ γάπανδ,  ½  θθζηγάκζ ημο ηζαβζμφ 

ποιυ θειμκζμφ. 
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-Καζαξίδνπκε θαη ιηψλνπκε θαιά ην πεπφλη ζην κπιέληεξ.                  -

Πξνζζέηνπκε ην λεξφ, ηε δάραξε, ην ρπκφ ιεκνληνχ θαη αλαθαηεχνπκε. 

 -Σνπνζεηνχκε ην κείγκα ζε κεηαιιηθφ δνρείν παγσηνχ.  

 -Σν βάδνπκε ζηελ θαηάςπμε θαη αθήλνπκε λα παγψζεη.  

 -Πξνηνχ παγψζεη ηειείσο, ην βγάδνπκε θαη ην μαλαρηππάκε ζην 

κπιέληεξ ή  κε ην ρηππεηήξη ησλ αβγψλ.    

 -Ξαλαβάδνπκε ηε γξαλίηα ζηελ θαηάςπμε θαη αθήλνπκε λα παγψζεη 

ηειείσο.         

 –Κάζε θνξά πξηλ ηε ζεξβίξνπκε, ηε ρηππάκε γηα λα αθξαηέςεη. 

   (πεξ. «Δξεπλεηέο», εθεκ. Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 8-7-2001) 

   

Σα ηείιεκα 1 ηαζ 2 εα ιπμνμφζακ  κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζοβηνζηζηά ιε ζηυπμ 

ηδκ ειπέδςζδ ηςκ  θεζημονβζχκ ηδξ πνμζηαηηζηήξ ηαζ ηαοηυπνμκα ηδκ ηαηακυδζδ 

ημο νυθμο πμο δζαδναιαηίγεζ ζηδ βθχζζα, άνα ηαζ ζηδκ ακενχπζκδ επζημζκςκία, δ 

εοβέκεζα. Βαζζηυξ ζηυπμξ ηαηά ηδ ιεθέηδ ημο ηεζιέκμο 1 είκαζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ 

μζ ιαεδηέξ  υηζ δ πνμζηαηηζηή έβηθζζδ δεκ εηθνάγεζ ιυκμ πξνζηαγή ή απαγφξεπζε, 

αθθά επζηεθεί έκα εονφ θάζια επζημζκςκζαηχκ θεζημονβζχκ ζηζξ μπμίεξ 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ ελήξ: πξνηξνπή, απνηξνπή, παξαρψξεζε / άδεηα, 

ζπκβνπιή, παξάθιεζε.  Οζ θεζημονβίεξ αοηέξ ειθακίγμοκ ιζα δζααάειζζδ ηδξ 

εοβέκεζαξ δ μπμία ημνοθχκεηαζ ιε ηδκ πανάηθδζδ. 

Απυ ημ άθθμ ιένμξ, ιεθεηχκηαξ ημ ηείιεκμ 2, πνέπεζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ 

υηζ μζ θεζημονβίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πνμζηαβή, ιπμνμφκ κα εηθναζημφκ ηαζ ιε 

άθθμοξ ηφπμοξ ή ηνυπμοξ, υπςξ ζοιααίκεζ ζημ ηείιεκμ αοηυ, ζημ μπμίμ 

πνδζζιμπμζείηαζ ημ πνχημ πθδεοκηζηυ  πνυζςπμ ηδξ μνζζηζηήξ ημο εκεζηχηα (δείβια 

θζθζηήξ δζάεεζδξ ηαζ μζηεζυηδηαξ). 

Μεηαλφ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο εα είπακ ςξ αάζδ ηα παναπάκς ηείιεκα, εα 

ιπμνμφζακ κα ζοιπενζθδθεμφκ ηαζ μζ επυιεκεξ: 

 

-Σα ηείιεκα αοηά πνμηείκμοκ ζημοξ ακαβκχζηεξ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ 

οπμδεζηκφμοκ ημοξ ηνυπμοξ οθμπμίδζήξ ημοξ. Πμζεξ είκαζ μζ ιεηαλφ ημοξ δζαθμνέξ 

ηαζ πχξ ιπμνμφιε κα ηζξ ενιδκεφζμοιε;  
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-Σζ δδθχκμοκ αηνζαχξ μζ ηφπμζ ηδξ πνμζηαηηζηήξ ζημ ηείιεκμ 1; Πνυηεζηαζ 

βζα εκημθέξ ή βζα ηάηζ άθθμ ηαζ ηζ είκαζ αοηυ; 

-Ακ ακηζηαηαζηήζμοιε ημ δεφηενμ εκζηυ πνυζςπμ ηδξ πνμζηαηηζηήξ ιε ημ 

δεφηενμ πθδεοκηζηυ ηδξ ίδζαξ έβηθζζδξ, ηζ παναηδνμφιε; Πχξ αθέπμοιε ηχνα ημ 

ηείιεκμ; 

-Ακ ζηδ ζοκέπεζα ακηζηαηαζηήζμοιε ημοξ ηφπμοξ ηδξ πνμζηαηηζηήξ, πνχηα ιε 

ημ δεφηενμ εκζηυ ηαζ φζηενα ιε ημ δεφηενμ πθδεοκηζηυ ηδξ μνζζηζηήξ ημο εκεζηχηα, 

ηζ παναηδνμφιε ηάεε θμνά; 

-Πμζμοξ άθθμοξ ηφπμοξ ή εηθνάζεζξ ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε, χζηε μζ 

απαζηήζεζξ-οπμδείλεζξ ιαξ κα βίκμοκ πενζζζυηενμ εοβεκζηέξ; Π.π.  δ πνυηαζδ:   

  βάιε έλα ινπινχδη ζε θάζε πνηήξη    

Θα ιπμνμφζε κα πάνεζ ηαζ ηάπμζεξ άθθεξ ιμνθέξ, υπςξ: 

   βάιηε, ζαο παξαθαιψ, έλα ινπινχδη ζε θάζε πνηήξη   

   κπνξείηε λα βάιεηε έλα ινπινχδη ζε θάζε πνηήξη   

   ηψξα βάδεηε, αλ ζέιεηε, έλα ινπινχδη ζε θάζε πνηήξη  ηθπ. 

Σζ παναηδνμφιε ζε ηάεε πενίπηςζδ; 

 -Σέθμξ, ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ηαζ ζημ ηείιεκμ 2 ακάθμβεξ αθθαβέξ (π.π. κα 

ακηζηαηαζηήζμοιε ημοξ ηφπμοξ ηδξ μνζζηζηήξ ιε ακηίζημζπμοξ ηδξ πνμζηαηηζηήξ, κα 

πνδζζιμπμζήζμοιε εηθνάζεζξ εοβέκεζαξ ηθπ.) ηαζ κα ηαηαθήλμοιε ζε δζαπζζηχζεζξ, 

υπςξ αηνζαχξ ηάκαιε ηαζ ζημ ηείιεκμ 1.  

  ηυπμξ είκαζ κα ακηζθδθεμφκ μζ ιαεδηέξ υηζ ιε ημοξ δζάθμνμοξ βναιιαηζημφξ 

ηφπμοξ επζηεθμφιε ζεζνέξ θεζημονβζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ 

απμαθέπμοκ ζηδκ επίηεολδ απμηεθεζιαηζηήξ επζημζκςκίαξ (Μήηζδξ 2015: 537-8 & 

540-2). 

 

Σμ βεκζηυ ζοιπέναζια απυ υζα ήδδ έπμοιε εηεέζεζ είκαζ υηζ ακ ηαζ έπμοκ 

ζδιεζςεεί ιέπνζ ζήιενα ζδιακηζηέξ ελεθίλεζξ ζημκ ημιέα ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ 

αλζμθυβδζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ, οπάνπμοκ ςζηυζμ ανηεηέξ πηοπέξ ημο εέιαημξ πμο 

δεκ έπμοκ ενεοκδεεί επανηχξ ηαζ αοηέξ  απαζημφκ ιζα δζεζζδοηζηή ηαζ επίιμκδ 

ενεοκδηζηή πνμζπάεεζα, χζηε δ θζθμζμθία ηαζ μζ ανπέξ ημο επζημζκςκζαημφ ιμκηέθμο  

υπζ ιυκμ κα βίκμοκ ηαηακμδηέξ αθθά ηαζ κα εθανιμζημφκ ζςζηά ζημκ πχνμ ημο 

ζπμθείμο, χζηε δ ιάεδζδ ηδξ βθχζζαξ κα ηαηαζηεί βζα ημοξ ιαεδηέξ ιαξ πζμ εφημθδ 

αθθά ηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή. Δπζπεζνχκηαξ κα ζοιαάθμοιε ηαζ ειείξ, ζημ ιέηνμ ημο 

δοκαημφ, ζηδκ μιαθή ηαζ ηαηά ημ δοκαηυκ ακχδοκδ εθανιμβή ηςκ ανπχκ ηδξ ΔΠ 
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ζηδκ Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ, ακαθάααιε, ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ηδξ Δπζαθέπμοζαξ 

Καεδβήηνζαξ αθθά ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ ιεθχκ ηδξ Σνζιεθμφξ οιαμοθεοηζηήξ 

Δπζηνμπήξ, ηδ δζελαβςβή ηδξ ένεοκαξ πμο αημθμοεεί ηαζ δ μπμία έπεζ ςξ ζηυπμ ημκ ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ βναιιαηζηήξ ζημκ πχνμ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο ηαζ 

ημκ ακαπνμζακαημθζζιυ ηδξ πνμξ ιζα πενζζζυηενμ επζζηδιμκζηή ηαηεφεοκζδ, 

ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ επζημζκςκζαηήξ ακηίθδρδξ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ, ΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΟΙ  

ΤΠΟΘΔΔΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 
 2.1  Δηζαγωγηθά 

 

Ζ πανμφζα δζαηνζαή έπεζ ςξ ηφνζμ ζηυπμ ηδκ επζζήιακζδ, ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηαζ 

ηδ δζεοηνίκζζδ ιζαξ ζεζνάξ εειάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ θφζδ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα 

ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ, ζδζαίηενα ζηδ ααειίδα ηδξ 

πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ (ΠΔ). Ζ ενβαζία εζηζάγεζ ζηδ δδιζμονβζηή έκηαλδ ηαζ 

ηαηάθθδθδ αλζμπμίδζδ ηςκ ανπχκ ηδξ επζημζκςκζαηήξ / ηεζιεκμηεκηνζηήξ 

πνμζέββζζδξ, δ μπμία θαίκεηαζ κα απμηεθεί ηδ αάζδ ηδξ ζφβπνμκδξ πνμαθδιαηζηήξ 

βζα ημκ ημιέα ημο βθςζζζημφ θαζκμιέκμο βεκζηυηενα. Χζηυζμ, δ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

βναιιαηζηήξ απμηέθεζε ηαζ ςξ έκακ ααειυ ζοκεπίγεζ κα απμηεθεί αηυιδ ηαζ ζήιενα 

ημιαζηυ ζημζπείμ βζα ημκ ημιέα ηδξ δζδαηηζηήξ ηδξ βθχζζαξ, ηαεχξ βζα αζχκεξ, δ 

βναιιαηζηή εεεςνείημ ααζζηυξ ηθάδμξ ηαζ ημνιυξ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ. 

πςξ έπμοιε ήδδ ακαθένεζ (ηεθ. 1.2), ζφιθςκα ιε ηδκ παναδμζζαηή 

ακηίθδρδ, δ μπμία έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζηδκ εθθδκζζηζηή πενίμδμ, δ βναιιαηζηή 

ακηζιεηςπίζηδηε ςξ μ πζμ ζδιακηζηυξ ηθάδμξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ιάθζζηα δ 

βναιιαηζηή ηαοηίζηδηε ιε ημ βθςζζζηυ θαζκυιεκμ ζε ηέημζμ ζδιείμ, χζηε δ επανηήξ 

ηαημπή ιζαξ βθχζζαξ κα εεςνείηαζ υηζ ζπεδυκ ζοιπίπηεζ ιε ηδ ιδπακζηή βκχζδ ηδξ 

βναιιαηζηήξ ηδξ. Δπακαθαιαάκμοιε υηζ αθεηδνία βζα ηδκ ακάδεζλδ ηδξ βναιιαηζηήξ 

ζε ηονίανπμ ηθάδμ ηςκ ημιέςκ πενζβναθήξ ηαζ δζδαζηαθίαξ ηδξ βθχζζαξ απμηέθεζε 

ημ ένβμ Σέρλε Γξακκαηηθή ημο Γζμκοζίμο ημο Θναηυξ, ημο μπμίμο δ αηιή 

ημπμεεηείηαζ ζημκ 1μ π.Υ. αζχκα. 

Ακηζιεηςπίγμκηαξ, θμζπυκ, βζα πμθθμφξ αζχκεξ, ηδ βναιιαηζηή ςξ πνςηανπζηυ 

ημιέα ηαζ ηαοηυπνμκα ςξ ακελάνηδημ ηθάδμ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ, μζ οπυθμζπμζ 

ημιείξ, υπςξ ήηακ δ ακάβκςζδ, ημ θελζθυβζμ, δ μνεμβναθία, δ βναθή εηεέζεςκ, δ 

εηοιμθμβία η.θπ. πενζεςνζμπμζήεδηακ ζε ζδιακηζηυ ααειυ, οπμααειίζηδηακ ηαζ 

πνδζζιμπμζήεδηακ ηονίςξ ςξ πδβέξ άκηθδζδξ βναιιαηζημφ οθζημφ ηαζ ςξ ιέζα βζα 

ηδκ επζαεααίςζδ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ παναδεζβιάηςκ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ ηακυκςκ 

ηδξ βναιιαηζηήξ (Μήηζδξ 1995: 58-60, 2012: 26-9 & 2015: 66-8).  

Με άθθα θυβζα, ζημ πθαίζζμ ημο παναδμζζαημφ ιμκηέθμο, δ βναιιαηζηή 

ηαοηίζηδηε ιε ηδ ιδπακζηή βκχζδ ηςκ ηφπςκ, ηςκ ηθζηζηχκ πζκάηςκ ηαζ ηςκ 



111 

βναιιαηζηχκ ηακυκςκ ιαγί ιε ηζξ ελαζνέζεζξ ημοξ. Ζ έκημκα νοειζζηζηή ακηίθδρδ, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ιζα ζεζνά ηεπκζηχκ βζα εοημθυηενδ απμικδιυκεοζδ ημο οθζημφ, 

απέαθεπακ ζηδκ ηοπζηή εηιάεδζδ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ιάθζζηα ιζαξ 

βθςζζζηήξ ιμνθήξ πμο δζέθενε ζδιακηζηά απυ ηδ θοζζηή βθχζζα ηςκ παζδζχκ 

(ανπαία ηαζ ηαεανεφμοζα). Σμ απμηέθεζια ήηακ υηζ μζ ιαεδηέξ πενζμνίγμκηακ ζε ιζα 

ηοπζηή βκχζδ ηδξ βναιιαηζηήξ, ιε απμηέθεζια ημ βθςζζζηυ ιάεδια κα παίνκεζ έκακ 

παναηηήνα ηαεανά βκςζηζηυ,  ηαζ εκχ μζ ίδζμζ ιάεαζκακ πμθθά βζα ηδ βθχζζα, δεκ  

αζημφκηακ υιςξ  ζηδ πνήζδ ηδξ, δδθαδή δεκ δζδάζημκηακ ηαζ δεκ ιάεαζκακ ηδκ ίδζα 

ηδ βθχζζα. Ζ υθδ αοηή δζαδζηαζία ηαζ θμβζηή ηαεζζημφζε ηδ βναιιαηζηή έκακ 

αοηυκμιμ ημιέα ηαζ ηδ ιεηέηνεπε ζε αοημζημπυ, μδδβχκηαξ ηδ δζδαζηαθία ζε έκακ 

θαφθμ ηφηθμ, υπμο δ ααζζηή ανπή πμο επζηναημφζε ήηακ ε γξακκαηηθή γηα ηε 

γξακκαηηθή.           

 Σμ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ εθανιυζηδηε ζηδ πχνα ιαξ 

ιε πμζηίθεξ παναθθαβέξ ή δζαααειίζεζξ ιέπνζ ηα ιέζα πενίπμο ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

1980 (Μήηζδξ 1995, 1996, 1999 & 2015) μπυηε, ζημ πθαίζζμ ηδξ ηυηε εηπαζδεοηζηήξ 

ιεηαννφειζζδξ, ακηζηαηαζηάεδηε απυ ημ ιμκηέθμ ημο δμιζζιμφ.  Οζ ανπέξ ηαζ δ 

θζθμζμθία ημο δμιζημφ ιμκηέθμο είκαζ ειθακείξ απυ ηδκ πενίμδμ αοηή ηαζ φζηενα 

ηυζμ ζηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα (ΑΠ) (ΤΠΔΠΘ-ΠΗ 1987) υζμ ηαζ ζηα εβπεζνίδζα 

βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ πμο ζοκηάπηδηακ ηαοηυπνμκα βζα ημ δδιμηζηυ ζπμθείμ ιε ημκ 

ηίηθμ Ζ Γιψζζα κνπ, ηίηθμξ πμο παναπέιπεζ ζε ακηίζημζπμ εβπεζνίδζμ πμο ζοκηάπηδηε 

απυ ημκ Μακχθδ Σνζακηαθοθθίδδ ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο ημ 1955 (Οζημκυιμο η.α. 

1955).           

ζμκ αθμνά εζδζηυηενα ηδ βναιιαηζηή, ζημ ηεθάθαζμ ημο ΑΠ ιε ηίηθμ 

«Γεληθέο παξαηεξήζεηο γηα φιεο ηηο ηάμεηο» (ζεθ. 13), ακαθένεηαζ ιεηαλφ άθθςκ υηζ: 

 «ην επίθεληξν ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο βξίζθεηαη ν απαξηηζκέλνο ιφγνο κε 

κηθξφηεξε θπζηθή κνλάδα ηνπ ηελ πξφηαζε. Απηφο ζα είλαη αθεηεξία, ζεκείν αλαθνξάο 

θαη θαηάιεμε ηεο δηδαζθαιίαο… Ό,ηη δηδάζθεηαη πξέπεη κε ηελ άζθεζε θαη ηελ 

επαλάιεςε λα θαηαιήγεη ζε δεμηφηεηεο, πνπ ζα έρνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηε γισζζηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ».        

 Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ ην δνκηθφ κνληέιν πμο απμηέθεζε ηδκ πνχηδ 

πνμζπάεεζα εζζαβςβήξ ηςκ ανπχκ ηδξ βθςζζμθμβίαξ ζηδ βθςζζζηή δζδαζηαθία, 

πνυηεζκε ηδ ιάεδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ιε ηδκ απμηθεζζηζηή πνμζθοβή ζηδ βθςζζζηή 

πνήζδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα,  απυ ακηίδναζδ πνμξ ηδκ παναδμζζαηή ιέεμδμ, 

εζζδβήεδηε έκακ δζαζζεδηζηυ ηνυπμ ηαηάηηδζδξ  ηδξ βθχζζαξ  ιε ζοκεπή άζηδζδ ζε 
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πνμηαζζαηέξ δμιέξ ηαζ ιε επακαθήρεζξ, πςνίξ ακαθμνά ζε βναιιαηζημφξ ηακυκεξ, 

πίκαηεξ ηαζ ηφπμοξ. Ζ δμιζηή ακηίθδρδ βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ, πμο 

δζέεεηε έκα ζμαανυ επζζηδιμκζηυ οπυααενμ, μδήβδζε ζηαδζαηά ζηδ δδιζμονβία ιζαξ 

ανκδηζηήξ βζα ηδ βναιιαηζηή δζδαηηζηήξ ακηίθδρδξ, βεβμκυξ πμο πνμηαθμφζε 

έκημκμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ, ηυζμ ζε υζμοξ ήηακ πζζημί ζηδκ παναδμζζαηή ακηίθδρδ 

υζμ, ηαζ ζε εηείκμοξ πμο ήηακ εκήιενμζ βζα ηζξ ανπέξ ηδξ επζημζκςκζαηήξ 

πνμζέββζζδξ, δ μπμία είπε ήδδ ηάκεζ ζημκ δζεεκή πχνμ ηδκ ειθάκζζή ηδξ. Ζ απμοζία 

ιάθζζηα ιζαξ ζπεηζηήξ πνυαθερδξ ζηα ΑΠ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ εειάηςκ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ημ γήηδια ηδξ βναιιαηζηήξ, ηαεχξ ηαζ εκυξ ηαηάθθδθμο δζδαηηζημφ 

εβπεζνζδίμο, μδδβμφζε πμθφ ζοπκά ημοξ δαζηάθμοξ, πμο παναδμζζαηά είπακ 

ζοκδείζεζ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ, κα ακηζιεηςπίγμοκ ιε αημιζηέξ 

πανειαάζεζξ ημ γήηδια ηαζ κα πνμααίκμοκ ζε βναιιαηζηή δζδαζηαθία ηαηά αμφθδζδ 

ηαζ ιε ημκ ηνυπμ πμο μ ηαεέκαξ απυ αοημφξ εεςνμφζε ςξ ημκ πζμ απμηεθεζιαηζηυ. 

 Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο πνμαθήιαημξ, ζοβηνμηήεδηε ζηα 

1990 απυ ημ ΠΗ επζηνμπή εζδζηχκ ιε ζηυπμ κα πνμηείκεζ ιζα αναποπνυεεζιδ θφζδ 

(Μήηζδξ 1995: 199-200). Ζ επζηνμπή αοηή, πμο απμηεθμφκηακ απυ ιζα μιάδα 

βθςζζμθυβςκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ, πνυηεζκε ςξ άιεζδ θφζδ ηδκ επακέηδμζδ ηδξ 

Νενειιεληθήο Γξακκαηηθήο ημο Υν. Σζμθάηδ ηαζ ηδκ εζζαβςβή ηδξ ζηζξ δομ 

ηεθεοηαίεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο ςξ αζαθίμο ακαθμνάξ. Γζα κα ζοιαάθεζ, 

ιάθζζηα, ζηδ ζςζηή πνήζδ ηαζ ηδ θοζζμθμβζηή έκηαλδ ημο αζαθίμο αοημφ ζηδ 

δζδαηηζηή δζαδζηαζία, δ ίδζα επζηνμπή ζοκέηαλε ηαζ έκα ηεφπμξ ιε ημκ ηίηθμ Οδεγίεο 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζηηο ηάμεηο Δ΄ θαη Σ΄, ημ μπμίμ εηδυεδηε απυ ημκ 

ΟΔΓΒ ημκ επυιεκμ πνυκμ (1991). ηδκ μοζία επνυηεζημ βζα ιζα πνμζςνζκή ηαζ εη 

ηςκ εκυκηςκ ακηζιεηχπζζδ, δ μπμία, υιςξ, δεκ είπε ηδκ επζααθθυιεκδ ζοκέπεζα. 

 οκμρίγμκηαξ εα θέβαιε υηζ μ νυθμξ ηδξ βναιιαηζηήξ οπμααειίζηδηε ηαηά ηδ 

δεηαεηία ημο 1980, βζαηί δ δζδαζηαθία ηδξ ζοκδέεδηε ιε πανςπδιέκεξ παζδαβςβζηέξ 

ακηζθήρεζξ ηαζ ακηζιεηςπίζηδηε εζθαθιέκα ςξ απμηθεζζηζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ 

παναδμζζαηήξ ιεευδμο. Πάκηςξ, δ αζθκίδζα ειθάκζζδ ημο δμιζζιμφ πνμηάθεζε ηυζμ 

ζηδκ εηπαζδεοηζηή υζμ ηαζ ζηδκ εονφηενδ εθθδκζηή ημζκςκία ιζα ζεζνά 

ακαηανάλεςκ, δδιζμονβχκηαξ έκα κέμ πνυαθδια πμο εα ιπμνμφζε κα μκμιαζηεί 

γξακκαηηθφ δήηεκα (Υαηγδθμοηά-Μαονή 2007: 2). Οζ ακηζεέζεζξ αοηέξ, ςζηυζμ, ηαζ 

μζ δοζημθίεξ, ηαεχξ ααίκαιε πνμξ ημ ηέθμξ ημο 20μφ αζχκα, δδιζμονβμφζακ ηδκ 

εκηφπςζδ υηζ δ θφζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ βναιιαηζηήξ δεκ ανίζηεηαζ ζηα άηνα, αθθά 

ζε έκακ ιέζμ ηαζ ηαοηυπνμκα κέμ δνυιμ, ζημκ μπμίμ θαζκυηακ κα ιαξ μδδβεί ζηαεενά 
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δ πνυμδμξ ηδξ βθςζζμθμβζηήξ επζζηήιδξ. Πνάβιαηζ, μζ ηαηαζβζζηζηέξ ελεθίλεζξ πμο 

ζδιεζχεδηακ ηδκ επμπή αοηή, ζδίςξ ζημκ ημιέα ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ, 

είπακ ςξ απμηέθεζια ηδκ μνβακζηή ζφκδεζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ 

ηδ βθςζζζηή πνήζδ ζε ζοκδοαζιυ ιάθζζηα ιε ηδκ ζδζαίηενδ έιθαζδ πμο δζκυηακ 

ζηδκ επζημζκςκζαηή θεζημονβία ηδξ βθχζζαξ. ηδ ιεηααμθή ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ζηδκ 

αθθαβή ημο βεκζηυηενμο πκεφιαημξ ζοκέααθε ηαηά ηφνζμ θυβμ δ ειθάκζζδ ηαζ ηαπεία 

δζάδμζδ ημο επζημζκςκζαημφ ιμκηέθμο, ζημ πθαίζζμ ημο μπμίμο δ βναιιαηζηή, 

φζηενα απυ ιζα πενίμδμ ζοκεπμφξ οπμαάειζζδξ ηαζ έκημκςκ αιθζζαδηήζεςκ, άνπζζε 

υπζ ιυκμ κα ακαηάιπηεζ, αθθά ηαζ κα ζοκδέεηαζ υθμ ηαζ πζμ πμθφ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ 

επζημζκςκίαξ (αθ. ηαζ ημ ηεθ. 1.5.2).  Με θίβα θυβζα, δ βναιιαηζηή δεκ πενζμνίζηδηε 

απμηθεζζηζηά ζημκ πχνμ ηςκ παναδεζβιαηζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ 

βθχζζαξ, αθθά άνπζζε  κα  δζεονφκεζ ηα υνζά ηδξ  πνμξ ηδκ πθεονά ηδξ βθςζζζηήξ 

πνήζδξ, ακαδεζηκφμκηαξ, υθμ ηαζ πενζζζυηενμ, ηδκ μνβακζηή ζφκδεζδ ηςκ 

βναιιαηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ δμιχκ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ επζδζχλεζξ ηςκ 

ζοκμιζθδηχκ. Ζ ζηεκή αοηή ζφκδεζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ 

επζημζκςκζαηή θεζημονβία ηδξ βθχζζαξ έδςζε ιζα κέα δζάζηαζδ υπζ ιυκμ ζηδ 

βναιιαηζηή ακάθοζδ, αθθά βεκζηυηενα ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ηδξ 

επζημζκςκίαξ, αθμφ έδεζλε ηεθζηά υηζ μζ βναιιαηζηέξ επζθμβέξ ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε 

ηα δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ, ζημ μπμίμ ηαζ επζηεθείηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ 

επζημζκςκζαηυ βεβμκυξ.   

Γεκζηά, μζ ελεθίλεζξ αοηέξ είπακ ςξ απμηέθεζια ηδ ααειζαία βεθφνςζδ ημο 

πάζιαημξ ακάιεζα ζημ βθςζζζηυ ζφζηδια ηαζ ηδ βθςζζζηή πνήζδ, δδθαδή ακάιεζα 

ζηδκ παναδεζβιαηζηή ηαζ ηδ ζοκηαβιαηζηή δζάζηαζδ ηδξ βθχζζαξ, βεβμκυξ πμο 

ακέδεζλε ηδκ άιεζδ ζπέζδ ηςκ βναιιαηζηχκ ηφπςκ ηαζ δμιχκ ιε ηζξ πενζζηάζεζξ 

επζημζκςκίαξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηςκ μιζθδηχκ.       

 ημ ιεηαλφ, δ αθιαηχδδξ πνυμδμξ πμο ζδιεζχεδηε ζημ πεδίμ ηδξ βθςζζζηήξ 

επζζηήιδξ έδεζπκε υηζ ηυζμ δ παναδμζζαηή ιέεμδμξ υζμ ηαζ ημ δμιζηυ ιμκηέθμ είπακ 

λεπεναζηεί απυ ηζξ ηνέπμοζεξ επζζηδιμκζηέξ ελεθίλεζξ ηαζ, επμιέκςξ, έπνεπε κα 

επζπεζνδεεί ζηδκ πνςημαάειζα εθθδκζηή εηπαίδεοζδ ιζα ακακεςηζηή πνμζπάεεζα ιε 

ζηυπμ ηδκ εζζαβςβή ηςκ κέςκ δεδμιέκςκ ηαζ ηδ δδιζμονβζηή εηιεηάθθεοζή ημοξ 

πνμξ υθεθμξ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ ηαζ εκ πνμηεζιέκς ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ 

βναιιαηζηήξ ζημοξ ιζηνμφξ ιαεδηέξ. 

Σα πνχηα ζδιάδζα ιζαξ ακακεςηζηήξ πνμζπάεεζαξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο 

εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ βεκζηυηενα αθθά ηαζ ιζαξ ακακεςιέκδξ 
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ακηζιεηχπζζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ  ειθακίγμκηαζ θίβμ πνζκ ηδ θήλδ ημο 20μφ αζχκα ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ημ 1999 ιε ηδκ έηδμζδ κέςκ ΑΠ βζα ηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ 

(Μήηζδξ 2015: 282-3, Παναδζά & Μήηζδξ 2011: 168-72). 

Σδ πνμκζά αοηή, ιε οπμονβζηή  απυθαζδ πμο έπεζ ημκ ανζειυ  Γ1/58/25-1-

1999 ηαζ εέια: Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζηελ Πξν-δεκνηηθή 

Δθπαίδεπζε – Νεπηαγσγείν θαη ζην Γεκνηηθφ ρνιείν (ΦΔΚ 93/10-2-1999), 

δδιμζζεφμκηαζ κέα ΑΠ, ιε ηα μπμία βίκεηαζ ιζα πνχηδ ακαθμνά ζηδκ επζημζκςκζαηή 

πνμζέββζζδ ηαζ επζπεζνείηαζ ιζα πνμζπάεεζα εζζαβςβήξ ηάπμζςκ πμθφ ααζζηχκ 

εέζεςκ ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ. Ζ πνμζπάεεζα, υιςξ, αοηή δεκ είπε 

ζοκέπεζα ηαζ δεκ μθμηθδνχεδηε, αθμφ δεκ αημθμφεδζακ μζ απαζημφιεκεξ εθανιμβέξ, 

δδθαδή δ ζοββναθή κέςκ αζαθίςκ ηαζ δ οζμεέηδζδ ιζαξ ακηίζημζπδξ δζδαηηζηήξ 

ιεευδμο. Με θίβα θυβζα, δ πνδζζιμπμζμφιεκδ, ηαηά ηδκ πενίμδμ εηείκδ, ιέεμδμξ 

δζδαζηαθίαξ, ηαεχξ  ηαζ ηα εκ πνήζεζ ζπμθζηά αζαθία δεκ ακηακαηθμφζακ ημ πκεφια 

ηςκ κέςκ ΑΠ ηαζ επμιέκςξ δ ζοββναθή ηαζ δ πανμοζία ηςκ πνμβναιιάηςκ αοηχκ 

δεκ είπακ ηακέκα μοζζαζηζηυ δζδαηηζηυ απμηέθεζια ηαζ ηα πνάβιαηα ζοκέπζζακ κα 

πμνεφμκηαζ, υπςξ ηαζ ζημ πενεθευκ. Ζ πνμζπάεεζα βζα μοζζαζηζηή ακακέςζδ ημο 

βθςζζζημφ ιαεήιαημξ δεκ εβηαηαθείθηδηε, αθθά επζπεζνήεδηε ηαζ πάθζ ιεηά απυ 

θίβα πνυκζα, δδθαδή ζηζξ ανπέξ ημο 21
μο

 αζχκα, υηακ πθέμκ μζ ελεθίλεζξ ήηακ ηυζμ 

έκημκεξ, χζηε δ ιεηαννφειζζδ ζημ βθςζζζηυ ιάεδια κα ηαείζηαηαζ απμθφηςξ 

ακαβηαία (Κανακηγυθα 2000, Φηενκζάηδ 2001).  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιε ηδκ ανπή ημο κέμο αζχκα, θάκδηε πζμ ηαεανά δ ακάβηδ 

ιζαξ αθθαβήξ ζημ βθςζζζηυ ιάεδια, μ ζπεδζαζιυξ ηδξ μπμίαξ ακαηέεδηε ζημ ΠΗ. 

Πνάβιαηζ, φζηενα απυ πμθφιδκδ ενβαζία ιζαξ πμθοπθδεμφξ μιάδαξ εζδζηχκ, ημ ΠΗ 

μθμηθήνςζε ηδ ζοββναθή ιζαξ ζεζνάξ κέςκ ΑΠ βζα ηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ 

(δδιμηζηυ-βοικάζζμ), ηα μπμία ηαζ εηδυεδηακ ζε εκζαίμ ηυιμ ημ 2003, ιε κέα 

οπμονβζηή απυθαζδ πμο είπε ανζειυ 21072
α
/Γ2/28-2-2003 ηαζ ηίηθμ: Γηαζεκαηηθφ 

Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ (ΑΠ) Γεκνηηθνχ – Γπκλαζίνπ…(ΤΠΔΠΘ-ΠΗ 2003).  Σα πνμβνάιιαηα 

αοηά, υζμκ αθμνά ημ δδιμηζηυ ζπμθείμ πμο ιαξ εκδζαθένεζ εδχ, παναηηδνίγμκηαζ βζα 

ηδκ εζζαβςβή μνζζιέκςκ ηαζκμημιζχκ, μζ ηονζυηενεξ απυ ηζξ μπμίεξ είκαζ μζ ελήξ:  Ζ 

μθμηθδνςηζηή ζπεδυκ απμδμπή ηδξ επζημζκςκζαηήξ πνμζέββζζδξ, δ ακάδεζλδ ηδξ 

δζαεειαηζηυηδηαξ ςξ ααζζηήξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ,  δ έιθαζδ ζηδκ έκκμζα ημο 

ηεζιέκμο ηαζ δ ακηζιεηχπζζή ημο ςξ ααζζημφ ηνυπμο πνμζέββζζδξ ημο ακενχπζκμο 

θυβμο ηαζ, ηέθμξ, δ ακααάειζζδ ημο ημιέα ηδξ βναιιαηζηήξ, μ μπμίμξ 
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ακηζιεηςπίγεηαζ πθέμκ ζφιθςκα ιε έκα εκηεθχξ κέμ πνίζια (Μήηζδξ 2011
α
, 

Παναδζά & Μήηζδξ 2011: 172-82, Υαηγδθμοηά & Ημνδακίδμο 2010).   

 Μεθεηχκηαξ ηακείξ πζμ θεπημιενεζαηά ηα κέα ΑΠ, δζαπζζηχκεζ υηζ μ ημιέαξ 

ηδξ βναιιαηζηήξ ακαααειίγεηαζ ζδιακηζηά ηαζ ιάθζζηα πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ 

ζφβπνμκςκ δεδμιέκςκ ηαζ εζδζηυηενα ηςκ απαζηήζεςκ πμο εέηεζ δ εθανιμζιέκδ 

βθςζζμθμβία. ημ ζδιείμ αοηυ ιάθζζηα πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε υηζ μζ πνμαθέρεζξ 

βζα ηδ βναιιαηζηή ανπίγμοκ ήδδ κα οπενααίκμοκ ηα υνζα ημο ζοζηήιαημξ ηαζ κα 

ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ηδκ πθεονά ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ ηαζ ηδξ επζημζκςκίαξ. Ακ ηαζ 

δ ζφκδεζδ ηςκ βναιιαηζηχκ δμιχκ ηαζ ηφπςκ ιε ημ πενζαάθθμκ ανίζηεηαζ αηυιδ ζε 

έκα πνχζιμ ζηάδζμ ηαζ είκαζ ζαθχξ πενζμνζζιέκδ, απμηεθεί εκ ημφημζξ έκα ζδιακηζηυ 

ενέεζζια βζα πεναζηένς πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ βζα εοπενέζηενδ πνμχεδζδ ημο 

εέιαημξ ζημ ιέθθμκ. Σμ εεηζηυ πάκηςξ είκαζ υηζ ημ γήηδια ηδξ βναιιαηζηήξ έπεζ ηεεεί 

ζε ζςζηή πμνεία ηαζ ημ βεβμκυξ αοηυ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα βζα ιζα πενζζζυηενμ 

ζφβπνμκδ αθθά ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ ακηζιεηχπζζή ημο ζημ ιέθθμκ. 

Γζα κα βίκεζ πενζζζυηενμ ηαηακμδηή δ ζηνμθή ηςκ κέςκ ΑΠ πνμξ ημ 

επζημζκςκζαηυ ιμκηέθμ, παναεέημοιε έκα ζπεηζηυ απυζπαζια απυ ημ ηεθάθαζμ ηςκ 

κέςκ ΑΠ πμο έπεζ ημκ ηίηθμ: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία – Α΄ Γιψζζα, ημ μπμίμ πενζέπεζ, 

ακάιεζα ζε πμθθά άθθα, ηαζ ηα ελήξ: 

 

 Χο πξνο ηε „Γξακκαηηθή‟ είλαη αλάγθε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν δάζθαινο φηη, 

δηδάζθνληαο γιψζζα δηδάζθεη ηε δνκή ηεο ή, κε γλσζηνχο φξνπο, δηδάζθεη 

„γξακκαηηθή‟ ζε ηξία επίπεδα: 

-γξακκαηηθή ηεο ιέμεο (δνκή ηεο ιέμεο, ιεμηιφγην, ζεκαζηνινγία, εηπκνινγηθφ 

θηι.), 

-γξακκαηηθή ηεο πξφηαζεο (δνκή ηεο πξφηαζεο, ζεκαζηνινγία ηεο πξφηαζεο) 

θαη 

-γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο επηθνηλσλίαο (θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, δφκεζε θεηκέλνπ – δνκή θαη ζχλδεζε παξαγξάθσλ, άμνλαο 

γισζζηθήο ζπλνρήο, θαηαιιειφηεηα γισζζηθψλ κέζσλ).  

Ζ γξακκαηηθή ησλ δπν πξψησλ επηπέδσλ (γξακκαηηθή ηνπ γισζζηθνχ 

ζπζηήκαηνο) δηδάζθεηαη πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζεη ηε γξακκαηηθή ηεο 

επηθνηλσλίαο. Μ‟ άιια ιφγηα, ε δηδαζθαιία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο λενειιεληθήο 

γιψζζαο είλαη ζθφπηκν λα ζπλδπάδεηαη κε ηε κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

ρξήζεο ηνπ ζε πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο. Γη‟ απηφ, ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο 
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ηνπ ζπζηήκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη θάπνηα „ινγηθά‟ φξηα. Ζ θιίζε 

πεξηνξίδεηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη εζσηεξίθεπζε ελφο ζρήκαηνο θιίζεο 

ξήκαηνο θαη ελφο ζρήκαηνο θιίζεο πησηηθνχ, ρσξίο εκπινθή ηνπ καζεηή ζε 

ππνπεξηπηψζεηο (αληζνζχιιαβα, θσλεεληφιεθηα, αλψκαια θηι.). Ο ζθνπφο είλαη 

λα εληάζζεη ηηο ππνπεξηπηψζεηο ζε έλα εθ ησλ πξνηέξσλ απνθξπζηαιισκέλν 

θιηηηθφ πξφηππν, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κεηξηθή γιψζζα θαη νη γξακκαηηθνί ηχπνη 

ηνπ είλαη γλσζηνί. Δμαίξεζε απνηεινχλ φζα θιηηηθά δελ είλαη απφιπηα εληαγκέλα 

ζηε κνξθνινγηθή δνκή ηεο λέαο ειιεληθήο (αξραηφθιηηα). Δδψ ν καζεηήο 

αζθείηαη ζηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή θιίζε θάζε θιηηνχ μερσξηζηά. 

Ζ ρξήζε ηεο νξνινγίαο είλαη αλαγθαία κφλν ζην κέηξν πνπ απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλελλφεζε κε ηνπο καζεηέο, ηφζν θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο φζν θαη θαηά ηελ παξαπνκπή ηνπο ζε βηβιία αλαθνξάο 

[…](ΤΠΔΠΘ – ΠΗ 2003, ζεθ. 3774).       

 

 Σμ πενζεπυιεκμ ηαζ μζ πνμαθέρεζξ ηςκ ΑΠ ηδξ πενζυδμο αοηήξ οθμπμζμφκηαζ 

ζε ζδιακηζηυ ααειυ απυ ηα δζδαηηζηά εβπεζνίδζα βζα ημ ιάεδια ηδξ βθχζζαξ, ηα 

μπμία βζα ηδκ ΠΔ βνάθηδηακ αιέζςξ ιεηά ηαζ εηδυεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εηχκ 

2006 ηαζ 2007. Αοηυ δδθαδή πμο παναηδνεί ηακείξ ζηα αζαθία ημο ιαεδηή (Βζαθίμ 

Γθχζζαξ ηαζ Σεηνάδζμ Δνβαζζχκ) είκαζ, υζμκ αθμνά ηδ δζδαηηέα φθδ, ιζα 

πνμζπάεεζα οζμεέηδζδξ ηάπμζςκ ααζζηχκ ανπχκ ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ, 

εκχ μζ αζηήζεζξ πμο πνμηείκμκηαζ, ηζκμφκηαζ ζε έκα εονφ θάζια πμο ανπίγεζ ιε 

αζηήζεζξ παναδμζζαηέξ, ζοκεπίγεηαζ ιε αζηήζεζξ δμιζηήξ ιμνθήξ ηαζ ηαηαθήβεζ ζε 

ηάπμζεξ δναζηδνζυηδηεξ επζημζκςκζαημφ ηφπμο. 

 Ζ ζδιακηζηυηενδ, υιςξ, ελέθζλδ ζημκ ημιέα ηδξ βναιιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ 

ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο είκαζ δ ζφκηαλδ εκυξ κέμο εβπεζνζδίμο βναιιαηζηήξ πμο 

εηδυεδηε ημ 2011 ηαζ απεοεφκεηαζ ζηζξ Δ΄ ηαζ Σ΄ ηάλεζξ (Φζθζππάηδ-Warburton η.ά. 

2011). Ζ βναιιαηζηή αοηή, ακ ηαζ αημθμοεεί ζηδ δζάηαλδ ηδξ φθδξ ιζα ιάθθμκ 

παναδμζζαηή μνβάκςζδ, αλζμπμζεί, εκ ημφημζξ, ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηα πμνίζιαηα ηαζ 

ηζξ ανπέξ ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ, επζπεζνχκηαξ ιζα μνβακζηή ζφκδεζδ ηςκ 

βναιιαηζηχκ δμιχκ ηαζ ηφπςκ ιε ηδκ επζημζκςκζαηή θεζημονβία ηδξ βθχζζαξ. 

Ζ πανμοζία ηδξ κέαξ βναιιαηζηήξ εεςνείηαζ πμθφ ζδιακηζηή, βζαηί ζοκδέεζ 

ηδ  βναιιαηζηή δζδαζηαθία ιε ηα ζφβπνμκα επζζηδιμκζηά δεδμιέκα ηαζ πνμζθένεζ 

βζα ημκ ζημπυ ηδξ επζημζκςκζαηήξ-ηεζιεκμηεκηνζηήξ δζδαζηαθίαξ έκα πνχημ θάζια 

βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ, ηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα απμηηήζμοκ ηαζ κα 
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βίκμοκ ζηακμί κα ηζξ πνδζζιμπμζμφκ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημοξ. Σμ εβπεζνίδζμ αοηυ, 

πανά ηδκ παναδμζζαηή ημο δμιή, απμαθέπεζ ςζηυζμ ζηδκ επζημζκςκζαηή δζδαζηαθία 

ηςκ βναιιαηζηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ, ςξ έκακ ααειυ, ζηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ 

επζημζκςκζαηχκ ηαζ ηεζιεκζηχκ δελζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ κέα 

βναιιαηζηή θαίκεηαζ κα δίκεζ ζδιακηζηυ αάνμξ ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ιενχκ ημο 

θυβμο ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ ηθίζδ ηςκ θέλεςκ, αθμφ ημ ζπεηζηυ ηεθάθαζμ (Tνίημ 

Mένμξ), ηαηαθαιαάκεζ πενζζζυηενμ απυ ημ ιζζυ αζαθίμ.  Απυ ημ άθθμ υιςξ ιένμξ, δ 

πανάεεζδ ηδξ βναιιαηζηήξ φθδξ, ζηδκ μπμία αλζμπμζμφκηαζ επανηχξ πμθθά απυ ηα 

πμνίζιαηα ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ, βίκεηαζ ιε ζςζηυ παζδαβςβζηά ηαζ 

δζδαηηζηά ηνυπμ, δδθαδή ιε ηνυπμ εοπάνζζημ ηαζ παζβκζχδδ, πμο δζεβείνεζ ημ 

εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ. Ζ βναιιαηζηή αοηή πενζθαιαάκεζ ηα αηυθμοεα ιένδ: 

 

Πξψην Μέξνο: Υξεζηκνπνηψ ηε γιψζζα γηα λα επηθνηλσλήζσ: 

Πξαγκαηνινγία – Γισζζηθή ρξήζε (ζεθ. 11-32). 

Γεχηεξν Μέξνο: Μηιψ θαη γξάθσ: Φζφγγνη, γξάκκαηα θαη ζπιιαβέο – 

Φσλνινγία θαη γξαθή (ζεθ. 33-36). 

Σξίην Μέξνο: ρεκαηίδσ ιέμεηο: Κιηηηθή κνξθνινγία (ζεθ. 37-174). 

Σέηαξην Μέξνο: πλζέησ θξάζεηο θαη πξνηάζεηο: χληαμε (ζεθ. 175-200). 

Πέκπην Μέξνο: Βξίζθσ ηηο ζρέζεηο ησλ ιέμεσλ: Παξαγσγηθή κνξθνινγία – 

χλζεζε – εκαζηνινγία (ζεθ. 201-212). 

Πίλαθαο αλσκάισλ ξεκάησλ- Γισζζάξη (ζεθ. 213-217). 

 

Ζ πνμζπάεεζα ηςκ ζοββναθέςκ βζα δδιζμονβζηή εηιεηάθθεοζδ ηςκ ανπχκ 

ηαζ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ βθςζζζηήξ επζζηήιδξ είκαζ ειθακήξ ηαζ ζδζαίηενα ζημ πνχημ 

ιένμξ ημο αζαθίμο, ημο μπμίμο ηα πενζεπυιεκα πμο παναεέημοιε είκαζ πμθφ 

εκδεζηηζηά: 

ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ 

 Υξεζηκνπνηψ ηε γιψζζα γηα λα επηθνηλσλήζσ 

 Πξαγκαηνινγία – Γισζζηθή ρξήζε. 

Ενόηηηα 1: Ση θάλσ κε ηα ιφγηα; -Δχρνκαη, ππφζρνκαη, δειψλσ, 

ζπκβνπιεχσ,  παξαθαιψ - δεηψ, δηαηάδσ - απαγνξεχσ, εθθξάδσ 

θηιηθή θαη επγεληθή δηάζεζε (π.ρ. έπαηλν, ζπκπάζεηα). 

Ενόηηηα 2:Πψο δεκηνπξγψ έλα θείκελν; 
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2.1 Αλαγλσξίδσ ηα είδε ησλ θεηκέλσλ            

Πεξηγξάθσ, αθεγνχκαη, δίλσ νδεγίεο, ρξεζηκνπνηψ  επηρεηξήκαηα     

2.2 πλζέησ θείκελν. πλζέησ παξάγξαθν, θεηκεληθνί δείθηεο   

                 2.3 Δπηιέγσ ην θαηάιιειν χθνο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε  Δπίζεκν 

(ηππηθφ) – αλεπίζεκν (νηθείν) χθνο 

2.4 Αθνινπζψ θαλφλεο ζηελ επηθνηλσλία          

Καλφλεο ζπλεξγαζίαο, θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο  

(Φζθζππάηδ-Warburton η.ά. 2011: 7) 

 

Αοηυ πμο δζαπζζηχκεζ ηακείξ είκαζ υηζ ιέζα απυ ηδ κέα  βναιιαηζηή ημο 

δδιμηζημφ επζπεζνείηαζ ιζα πενζζζυηενμ επζζηδιμκζηή ακηζιεηχπζζδ ημο βναιιαηζημφ 

οθζημφ ηαζ, ηαοηυπνμκα, έκαξ ζφβπνμκμξ ηαζ δζδαηηζηά ζςζηυξ ηνυπμξ πανμοζίαζδξ 

ηςκ θαζκμιέκςκ, βεβμκυξ πμο απμηεθεί αλζμζδιείςηδ ελέθζλδ βζα ηδκ  εηπαζδεοηζηή 

ιαξ πναβιαηζηυηδηα (Νηίκαξ 2015).  Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εα θέβαιε υηζ  νη ιεθηηθέο 

πξάμεηο, ηα είδε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ, ε έλλνηα ηνπ χθνπο η.θπ. πμο 

εκηάζζμκηαζ ζηδκ φθδ ημο πνχημο ιένμοξ, απμηεθμφκ πνςημηοπία βζα ηα εθθδκζηά 

δεδμιέκα ζημκ ημιέα ηδξ βναιιαηζηήξ.        

Δπίζδξ, πνέπεζ κα ακαθένμοιε υηζ ηαζ ηα οπυθμζπα ιένδ ημο αζαθίμο, πανά ημ 

βεβμκυξ υηζ έπμοκ πενζζζυηενμ παναδμζζαηυ παναηηήνα, δεκ παφμοκ, εκημφημζξ, κα 

εηιεηαθθεφμκηαζ ιζα ζεζνά δεδμιέκςκ ηαζ ανπχκ ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ. 

Γεκζηά, ιε ημ κέμ αζαθίμ ανζζηυιαζηε ζε ηνμπζά πμο μδδβεί πνμξ ιζα υθμ ηαζ 

πενζζζυηενμ επζημζκςκζαηή ακηζιεηχπζζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ηαζ ημ βεβμκυξ αοηυ 

δδιζμονβεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα πεναζηένς ακακέςζδ ηδξ βναιιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ 

ζημ ιέθθμκ ηαζ βζα απμηεθεζιαηζηυηενδ εηιεηάθθεοζδ ηςκ ανπχκ ηδξ εθανιμζιέκδξ 

βθςζζμθμβίαξ ζηδκ ΠΔ ηδξ πχναξ ιαξ. Πνμξ αοηήκ αηνζαχξ ηδκ ηαηεφεοκζδ 

ζημπεφεζ ηαζ δ πανμφζα ένεοκα, επζπεζνχκηαξ κα δζαπζζηχζεζ ηδκ μνβακζηή ζπέζδ 

ηδξ βναιιαηζηήξ ιε ηδκ επζημζκςκία ηαζ κα πνμηείκεζ ηνυπμοξ αλζμπμίδζδξ ηςκ 

εονδιάηςκ ηδξ πνμξ υθεθμξ ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ, δ μπμία ανίζηεηαζ ζηδκ 

εθθδκζηή ΠΔ ζε ιζα ζδιακηζηή βζα ημ ιέθθμκ ηδξ ελεθζηηζηή θάζδ . 
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 2.2  Σν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο 

 

φιθςκα ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ηαζ ηα πμνίζιαηα ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ, ιία 

απυ ηζξ ααζζηυηενεξ ζδζυηδηεξ (ηαζ ίζςξ δ πζμ ααζζηή) ημο επανημφξ μιζθδηή / πνήζηδ 

ηδξ βθχζζαξ, είκαζ δ επηθνηλσληαθή ημο ηθαλφηεηα. πςξ έπμοιε ήδδ ακαθένεζ (αθ. 

ημ ηεθ. 1.7.1 ηδξ πανμφζδξ ενβαζίαξ), ιε ημκ υνμ αοηυκ κμείηαζ βεκζηά δ βκχζδ, ηυζμ 

απυ ηδκ πθεονά ημο πμιπμφ υζμ ηαζ απυ ηδκ πθεονά ημο δέηηδ, ιζαξ ζεζνάξ ανπχκ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηή πνήζδ ηδξ βθχζζαξ, ηαεχξ ηαζ δ δοκαηυηδηα 

εκενβμπμίδζδξ ηδξ βκχζδξ αοηήξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ εηάζημηε επζημζκςκζαηχκ 

ημοξ ζηυπςκ (Cook 2003: 42-6, Μήηζδξ 1996: 156-7, 2004: 28-9 & 2015: 440-3). Ζ 

ηονίανπδ ακηίθδρδ, ημοθάπζζημκ ιέπνζ ηζξ ηεθεοηαίεξ ηνεζξ δεηαεηίεξ ημο 20μφ 

αζχκα, ήηακ υηζ δ βναιιαηζηή ζοιαάθθεζ ιεκ απμθαζζζηζηά ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

βθςζζζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ μιζθδηχκ (δδθαδή ζηδκ μθμηθδνςιέκδ βκχζδ ημο 

ζοζηήιαημξ ηαζ ηςκ ηακυκςκ πμο ημ δζέπμοκ), δεκ ζοιαζαάγεηαζ υιςξ ιε ηδκ 

επζημζκςκζαηή θεζημονβία, αθμφ βζα μνζζιέκμοξ ιάθζζηα εζδζημφξ δ επζημζκςκία ηαζ δ 

βναιιαηζηή απμηεθμφζακ έκκμζεξ, ακ υπζ ακηζθαηζηέξ, ημοθάπζζημκ πμθφ 

δζαθμνεηζηέξ, αζφκδεηεξ ή ηαζ άζπεηεξ ιεηαλφ ημοξ (Μήηζδξ 2015: 145-6).  

 Σζξ ηεθεοηαίεξ, υιςξ, δεηαεηίεξ, ηαζ φζηενα απυ ιζα ζεζνά κέςκ  

ακαηαθφρεςκ ηδξ βθςζζζηήξ επζζηήιδξ, δ ακηίθδρδ βζα ημκ παναηηήνα ηαζ ηδ 

ζοιαμθή ηδξ βναιιαηζηήξ ζηδ βθςζζζηή δζαδζηαζία άνπζζε κα ιεηααάθθεηαζ 

ζηαδζαηά, ιε απμηέθεζια κα εεςνείηαζ θοζζμθμβζηή ηαζ κα επζπεζνείηαζ δ ζφκδεζδ 

ηδξ βναιιαηζηήξ ιε ηδ θεζημονβία ηδξ επζημζκςκίαξ ηαζ βεκζηυηενα ιε ηδ πνήζδ ηδξ 

βθχζζαξ. Οζ ελεθίλεζξ αοηέξ άζηδζακ άιεζδ επίδναζδ ηαζ ζημκ ημιέα ηδξ βθςζζζηήξ 

δζδαζηαθίαξ, ζδζαίηενα ιάθζζηα ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο πνχημο ηχδζηα 

(ιδηνζηήξ βθχζζαξ), ημο μπμίμο δ βκχζδ δεκ ζοκζζημφζε βζα ηδ ζπμθζηή ιαξ 

πανάδμζδ πανά ηδ ιδπακζηή απμικδιυκεοζδ ηαζ ηδκ ηοπζηή εηιάεδζδ ιζαξ ζεζνάξ 

βναιιαηζηχκ ηακυκςκ, ελαζνέζεςκ, ηθζηζηχκ πζκάηςκ ηαζ ηφπςκ. Ζ απυπεζνα 

ιάθζζηα εζζαβςβήξ ηςκ ανπχκ ηαζ ηςκ εέζεςκ ημο δμιζημφ ιμκηέθμο, ηαηά ηδ 

δεηαεηία ημο 1980, πενζέπθελε αηυιδ πενζζζυηενμ ηα πνάβιαηα, βζαηί επζπείνδζε κα 

μδδβήζεζ ηδ βναιιαηζηή δζδαζηαθία ζημ άθθμ άηνμ, δδθαδή ζηδκ αζθκίδζα 

ηαηάνβδζή ηδξ, αβκμχκηαξ ιζα έκημκδ πανάδμζδ ηαζ ιζα ηαεζενςιέκδ ζπμθζηή 

πναηηζηή πμο οπήνπε ζημκ ηυπμ ιαξ βζα αζχκεξ.  

 Ζ ειθάκζζδ, ζηδ ζοκέπεζα, ηδξ ΔΠ ηαζ δ ζοκαηυθμοεδ απυπεζνα δζαζφκδεζδξ 

ημο βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ ιε ηδ βθςζζζηή πνήζδ, μδήβδζακ ζηδ δδιζμονβία ιζαξ 
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κέαξ δζδαηηζηήξ ακηίθδρδξ πμο είκαζ βκςζηή ςξ επζημζκςκζαηή-ηεζιεκμηεκηνζηή 

πνμζέββζζδ ηδξ βθχζζαξ (ΔΚΠ), ηδ εεςνδηζηή αάζδ ηδξ μπμίαξ απμηεθεί δ έκκμζα 

ηδξ επζημζκςκίαξ ιέζς ηεζιέκςκ. Ακηζιεηςπίγμκηαξ ηδκ επζημζκςκία απυ ηδκ πθεονά 

ημο ηεζιέκμο, δ βθςζζζηή ένεοκα μδδβήεδηε ζε ιζα κέα ζφθθδρδ ηδξ βναιιαηζηήξ, δ 

δζδαζηαθία ηδξ μπμίαξ έπνεπε κα ακαααειζζηεί ηαζ κα ηεεεί ζε κέεξ δζαζηάζεζξ, 

πάκημηε ιέζα ζημ πθαίζζμ ημο βθςζζζημφ θαζκμιέκμο ςξ ζοκυθμο. Αοηήκ αηνζαχξ 

ηδ κέα μπηζηή ακηζιεηχπζζδξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηδξ βναιιαηζηήξ πμο παναηηδνίγεηαζ 

ςξ επζημζκςκζαηή-ηεζιεκμηεκηνζηή ακηίθδρδ επζπεζνμφκ, ςξ έκα ζδιείμ, κα 

ιεηαθένμοκ ζημκ ημιέα ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ ηυζμ ηα κέα ΑΠ ημο 2003 υζμ 

ηαζ ηα εβπεζνίδζα βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ, πμο ζοκηάπηδηακ ζηδ ζοκέπεζα ζφιθςκα 

ιε ηα πνμβνάιιαηα αοηά. Ζ υθδ πνμζπάεεζα ζοκίζηαηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

βθςζζζηήξ επάνηεζαξ ηςκ ιαεδηχκ, δ μπμία, ζφιθςκα ιε ηδ ζφβπνμκδ επζζηδιμκζηή 

ακηίθδρδ, πνμτπμεέηεζ ηδκ πανμοζία ηδξ βναιιαηζηήξ ζηακυηδηαξ, πνάβια πμο 

ηαεζζηά ιε ηδ ζεζνά ημο ακαβηαία ηδ ζοζηδιαηζηή βναιιαηζηή δζδαζηαθία (ηεθ. 

1.7.1 & 1.7.2).        

Μζα ζφβπνμκδ, επμιέκςξ, δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ, πμο είκαζ 

πνμζακαημθζζιέκδ ζηζξ ανπέξ επζημζκςκζαημφ-ηεζιεκμηεκηνζημφ ιμκηέθμο, πνέπεζ κα 

ζοκδέεζ μνβακζηά ηδ βναιιαηζηή ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ιε ημοξ επζημζκςκζαημφξ 

ζηυπμοξ ηςκ μιζθδηχκ.  Ζ υθδ ηαηάζηαζδ, υπςξ έπεζ δζαιμνθςεεί ζήιενα ιε αάζδ 

ηζξ κέεξ ελεθίλεζξ, αθθά ηαζ ηδκ παναδμζζαηή δζδαηηζηή ακηίθδρδ πμο ζοκεπίγεζ κα 

είκαζ πανμφζα ζε έκα ζδιακηζηυ ηιήια εηπαζδεοηζηχκ ηδξ ΠΔ, δδιζμονβεί ιζα ζεζνά 

πνμαθδιαηζζιχκ ηαζ εειάηςκ, πμο εα ιπμνμφζαιε κα ηα εκηάλμοιε ζε δομ ααζζηέξ 

ηαηδβμνίεξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα: (i) Ζ πνχηδ ηαηδβμνία πμο πενζθαιαάκεζ γδηήιαηα 

επζζηδιμκζηήξ ηαζ δζδαηηζηήξ θφζδξ πμο πνμηφπημοκ ακηζηεζιεκζηά απυ ηδκ 

εζζαβςβή ηδξ κέαξ ιεευδμο δζδαζηαθίαξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηδξ βναιιαηζηήξ, ηαζ (ii) 

ιζα δεφηενδ ηαηδβμνία πμο πενζθαιαάκεζ πνμαθήιαηα πμο δδιζμονβμφκηαζ ηαζ 

εέιαηα πμο ακαηφπημοκ απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ ΔΚΠ ζηδ ζφβπνμκδ ζπμθζηή 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ εζδζηυηενα ζημκ πχνμ ηδξ ΠΔ, υπςξ αοηή έπεζ δζαιμνθςεεί 

ζήιενα. 

 

  (i) Σα ηονζυηενα απυ ηα επζζηδιμκζηά ηαζ δζδαηηζηά πνμαθήιαηα πμο 

δδιζμονβεί δ κέα ακηίθδρδ ζοκμρίγμκηαζ ζηα ελήξ: 
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 -Πχξ κμείηαζ ζήιενα δ βκχζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ηαζ πχξ αοηή ιπμνεί κα 

απμηηδεεί ιέζς ηδξ δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ. 

 -ε πμζμκ ααειυ δ βναιιαηζηή βκχζδ πνέπεζ κα έπεζ δζαζζεδηζηυ ή 

ζοζηδιαηζηυ παναηηήνα ηαζ πμζεξ πνέπεζ  είκαζ μζ ακηίζημζπεξ δζδαηηζηέξ ιέεμδμζ πμο 

εα πνδζζιμπμζδεμφκ; 

 -Πχξ πνέπεζ κα αλζμπμζδεμφκ μζ ανπέξ ηδξ ΔΚΠ ζημ επίπεδμ ημο βναπημφ 

θυβμο ηαζ ζδζαίηενα ζημκ ημιέα ηδξ μνεμβναθίαξ; 

 -Δπζηνέπεηαζ δ ιδπακζηή εηιάεδζδ βναιιαηζηχκ θαζκμιέκςκ; Ακ καζ, ζε πμζμ 

ααειυ ηαζ ιε πμζμκ ζηυπμ; 

 -Πνέπεζ κα βίκεηαζ πνήζδ ιεηαβθχζζαξ (βναιιαηζηήξ μνμθμβίαξ); Ακ καζ, ζε 

πμζμ ααειυ ηαζ ιε πμζεξ ανπέξ; 

 -Πμζα είκαζ δ βεκζηυηενδ ζοιαμθή ηδξ βναιιαηζηήξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ιε πμζεξ δζδαηηζηέξ ιεευδμοξ ή 

δναζηδνζυηδηεξ επζηοβπάκεηαζ; 

 -Πμζα είκαζ ζοιαμθή ηδξ βναιιαηζηήξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζηακυηδηαξ βζα 

δυιδζδ απμηεθεζιαηζηχκ ηεζιέκςκ ηαζ πχξ επζηοβπάκεηαζ; 

 

 (ii) Σα ηονζυηενα απυ ηα εζδζηά εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζπμθζηή ιαξ 

πναβιαηζηυηδηα εεςνμφιε υηζ ζοκμρίγμκηαζ ζηα ελήξ:  

 

 -ε πμζμκ ααειυ έπμοκ ηαηαηηήζεζ μζ δάζηαθμζ ηςκ ζπμθείςκ ιαξ ηαζ έπμοκ 

απμδεπηεί ηζξ ανπέξ ηαζ ηδ θμβζηή ηδξ ΔΚΠ, ηδκ μπμία ηαθμφκηαζ ιέζα απυ ηα 

ζζπφμκηα ΑΠ ηαζ ηα εκ πνήζεζ εβπεζνίδζα κα οθμπμζήζμοκ;    

 - Έπμοκ παναημθμοεήζεζ ζπεηζηά ιαεήιαηα ή ζειζκάνζα ηαζ έπμοκ 

επζιμνθςεεί ζπεηζηά ιε ηδ θζθμζμθία ηδξ ηαζκμφνβζαξ ιεευδμο ηαζ ηζξ επζδζχλεζξ ημο 

κέμο δζδαηηζημφ οθζημφ; 

 -ε πμζμκ ααειυ μζ δάζηαθμζ έπμοκ οπεναεί παναδμζζαηέξ ηεπκζηέξ ηαζ 

ακηζθήρεζξ ηαζ έπμοκ απμαάθεζ παναδμζζαηέξ ακηζθήρεζξ βζα ηδ βθχζζα ηαζ ηδ 

βναιιαηζηή; 

 -Πχξ ακηζιεηςπίγμοκ ημ δζδαηηζηυ εβπεζνίδζμ; Σμ πνδζζιμπμζμφκ ςξ 

απμηθεζζηζηυ ιέζμ δζδαζηαθίαξ ή πνμζηνέπμοκ ηαζ ζε άθθεξ πδβέξ οθζημφ; 

 -Πχξ ακηζιεηςπίγμοκ ημκ ιαεδηή ςξ πανάβμκηα δζδαζηαθίαξ ηαζ ζδζαίηενα 

ζημ βθςζζζηυ ιάεδια; 
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 -Σζ είκαζ βζ‟ αοημφξ δ βναιιαηζηή βκχζδ ηαζ πχξ απμηηάηαζ; Πνέπεζ δ 

βναιιαηζηή κα απμηεθεί λεπςνζζηυ ηθάδμ ή κα εκηάζζεηαζ ζημ βεκζηυ πθαίζζμ ηδξ 

βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ ςξ μνβακζηυ ιένμξ ηδξ; 

 

 Δίκαζ θοζζηυ υηζ δ οζμεέηδζδ ηδξ ΔΚΠ ςξ ααζζηήξ εεςνδηζηήξ αάζδξ ζημ 

βθςζζζηυ ιάεδια ηαζ δ αθθαβή ημο ηνυπμο ακηζιεηχπζζδξ ηαζ δζδαζηαθίαξ ηδξ 

βναιιαηζηήξ οπυ ημ κέμ αοηυ πνίζια, δδιζμονβμφκ έκα πμθφπθμημ εέια πμο εζηζάγεζ 

ηυζμ ζημκ νυθμ ηδξ βναιιαηζηήξ υζμ ηαζ ζημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ηδξ, ημ μπμίμ, 

υπςξ έπμοιε ακαθένεζ, παναηηδνίγεηαζ απυ μνζζιέκμοξ ενεοκδηέξ ςξ «γξακκαηηθφ 

δήηεκα», υνμξ πμο πθάζηδηε ακαθμβζηά  πνμξ ημκ υνμ «γισζζηθφ δήηεκα», ζηδκ 

πνμζπάεεζα κα θακεί υπζ ιυκμ δ ζδιαζία ηδξ  δζδαζηαθίαξ ηδξ βναιιαηζηήξ αθθά ηαζ 

δ ακηίθαζδ πμο δζαηνίκεζ ηζξ πνμηάζεζξ ακηζιεηχπζζδξ ημο υθμο εέιαημξ 

(Υαηγδθμοηά-Μαονή 2007: 2).        

Τπυ ηζξ ζοκεήηεξ αοηέξ, ακηζθαιαάκεηαζ ηακείξ υηζ ιζα ειπενζζηαηςιέκδ 

ένεοκα πμο αθμνά ζήιενα ηδ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ ζηδκ ΠΔ πνέπεζ κα 

λεηζκήζεζ απυ ιζα ζοκμθζηή ακηζιεηχπζζδ ημο εέιαημξ, κα ελεηάζεζ, δδθαδή, ημ 

γήηδια ηδξ βναιιαηζηήξ ςξ βεκζηυηενμ επζζηδιμκζηυ ηαζ δζδαηηζηυ γήηδια ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα, αθμφ πενζβνάρεζ ακαθοηζηά ηδκ ηναημφζα ζήιενα ηαηάζηαζδ ζηδκ 

εηπαίδεοζή ιαξ, κα ηαηαθήλεζ ζε ζοιπενάζιαηα ηαζ κα πνμηείκεζ ηζξ εκδεδεζβιέκεξ 

θφζεζξ.  Λαιαάκμκηαξ δε οπυρδ ημκ ααζζηυ ζημπυ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο βθςζζζημφ 

ιαεήιαημξ, μ μπμίμξ ζφιθςκα ιε ηα ζζπφμκηα ΑΠ:  

«απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα ρεηξίδνληαη κε 

επάξθεηα θαη απηνπεπνίζεζε, ζπλεηδεηά, ππεχζπλα, απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά ην 

γξαπηφ θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν…» (ΤΠΔΠΘ-ΠΗ 2003: 3745), ηαηαθήβμοιε ζημ 

ζοιπέναζια υηζ δ ααζζηή επζδίςλδ ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ ζηδκ οπμπνεςηζηή 

εηπαίδεοζδ είκαζ δ ακάπηολδ ηδξ βθςζζζηήξ επάνηεζαξ. Ζ επίηεολδ, υιςξ, εκυξ 

ζηακμπμζδηζημφ επζπέδμο βθςζζζηήξ επάνηεζαξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ 

δζδαζηαθία ηαζ ηαθθζένβεζα υθςκ ηςκ ημιέςκ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ, δδθαδή ηδξ 

ακάβκςζδξ, ηδξ βναθήξ, ηδξ θμβμηεπκίαξ, ημο θελζθμβίμο, ηδξ δζαπείνζζδξ ηδξ 

πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδξ βναιιαηζηήξ. 

 Ηδζαίηενα ιάθζζηα βζα ημκ ημιέα ηδξ βναιιαηζηήξ μζ ακαθμνέξ ηςκ ακςηένς 

πνμβναιιάηςκ (αθ. ηαζ ημ ηεθ. 2.1) ζοκμρίγμκηαζ ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ ζηα ελήξ: 
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(i) Ζ βναιιαηζηή, άνα ηαζ δ δζδαζηαθία ηδξ, ηαηδβμνζμπμζείηαζ ζε ηνία 

επίπεδα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζε επίπεδμ θέλδξ, ζε επίπεδμ πνυηαζδξ ηαζ ζε επίπεδμ 

ηεζιέκμο ηαζ επζημζκςκίαξ. Σα δφμ πνχηα επίπεδα απανηίγμοκ, ζφιθςκα ιε ημ ζζπφμκ 

ΑΠ, ηδ βναιιαηζηή ημο ζοζηήιαημξ, δδθαδή απμζημπμφκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

βθςζζζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ παζδζχκ. Με ηδ ζεζνά ηδξ, δ βθςζζζηή ζηακυηδηα 

πνμμνίγεηαζ κα οπδνεηήζεζ ηδ βναιιαηζηή ημο ηνίημο επζπέδμο, δδθαδή κα θένεζ ημ 

παζδί ζε επαθή ιε ηα ηείιεκα ηαζ, άνα, κα ηαθθζενβήζεζ ηδκ ζηακυηδηά ημο βζα 

παναβςβή ηαζ ακηίθδρδ ηεζιέκςκ, άνα ηαζ βζα απμηεθεζιαηζηή επζημζκςκία. 

ηδκ μοζία, αοηυ πμο απμημιίγεζ ηακείξ ιεθεηχκηαξ ημ εκ θυβς  ηιήια ηςκ 

ΑΠ είκαζ υηζ δ βναιιαηζηή πνέπεζ κα δζδάζηεηαζ ιε ηεθζηυ ζηυπμ ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ, δδθαδή υηζ δ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ πνέπεζ κα 

οπδνεηεί ηδ βθςζζζηή πνήζδ ηαζ κα δζεοημθφκεζ ζηδκ επίηεολδ ηςκ εηάζημηε 

επζημζκςκζαηχκ ζηυπςκ ηςκ μιζθδηχκ.  

 (ii) Μία δεφηενδ ηαζ πμθφ ζδιακηζηή πνυαθερδ ηςκ κέςκ ΑΠ είκαζ αοηή πμο 

μνίγεζ υηζ δ δζδαζηαθία ημο βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ πνέπεζ κα ζοκδοάγεηαζ ιε ηδ 

θεζημονβία ηαζ ηδ πνήζδ ημο ζε πναβιαηζηέξ πενζζηάζεζξ επζημζκςκίαξ. ημ ζδιείμ 

αοηυ ιάθζζηα επζζδιαίκεηαζ απυ ημοξ ζοκηάηηεξ ηςκ κέςκ ΑΠ υηζ ε δηδαζθαιία ηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη θάπνηα «ινγηθά» φξηα (ΤΠΔΠΘ –ΠΗ 2003: 

3774), πνάβια πμο ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ οπμδεζηκφεζ ηδκ απμιάηνοκζδ απυ ηδκ 

παναδμζζαηή θμβζηή ηαζ κμμηνμπία, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ βναιιαηζηή 

ακηζιεηςπζγυηακ ςξ αοημζημπυξ. Με θίβα θυβζα, ηα κέα ΑΠ εεςνμφκ υηζ δ 

βναιιαηζηή οπάνπεζ βζα κα οπδνεηεί ηδκ επζημζκςκία ηαζ βζ‟ αοηυ πνέπεζ κα 

ακηζιεηςπίγεηαζ ιε ιέηνμ, δδθαδή ςξ ιέζμκ ηαζ υπζ ςξ ζημπυξ ηδξ δζδαζηαθίαξ. 

 οιπεναζιαηζηά, εα θέβαιε υηζ μζ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ βναιιαηζηήξ 

δζδαζηαθίαξ, υπςξ πνμηφπημοκ απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ ζζπουκηςκ ΑΠ, ζοκμρίγμκηαζ ςξ 

ελήξ: 

 

 (i) Ζ βναιιαηζηή δεκ είκαζ ιυκμ ζφζηδια, αθθά επεηηείκεηαζ ηαζ ζημ επίπεδμ 

ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ, δδιζμονβχκηαξ δεζιμφξ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ 

επζημζκςκζαηή θεζημονβία. 

 (ii) Ζ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ δεκ πνέπεζ, επμιέκςξ, κα πενζμνίγεηαζ ζημ 

επίπεδμ ηδξ θέλδξ ηαζ ηδξ πνυηαζδξ, αθθά κα πνμεηηείκεηαζ ζε επίπεδμ ηεζιέκμο ηαζ 

επζημζκςκίαξ. 
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 (iii) Ζ βναιιαηζηή δεκ πνέπεζ, ζημ πθαίζζμ ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ, κα 

ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ζημπυξ, αθθά ςξ ιέζμκ πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ επίηεολδ ιζαξ ζεζνάξ 

ζηυπςκ, μ ηονζυηενμξ απυ ημοξ μπμίμοξ είκαζ δ ακάπηολδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ 

ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ. 

 

ημ ζδιείμ αοηυ έπμοιε κα ηάκμοιε ηζξ ελήξ παναηδνήζεζξ: 

 

 (α) Οζ εεςνδηζηέξ απυρεζξ ηαζ επζζδιάκζεζξ πμο πενζέπμκηαζ ζηα κέα ΑΠ 

είκαζ ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημοξ πμθφ ζφκημιεξ ηαζ ζοπκά οπαζκζηηζηέξ. Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ, βζα κα ακηζθδθεεί ηακείξ ημ κυδιά ημοξ, πνέπεζ κα ηαηέπεζ εη ηςκ 

πνμηένςκ έκα ααζζηυ ζφκμθμ εζδζηχκ βκχζεςκ, ημ μπμίμ ίζςξ κα ιδ δζαεέημοκ ζημκ 

απαζημφιεκμ  ααειυ, ζδζαίηενα μζ παθαζυηενμζ δάζηαθμζ. Π.π. απυ ημ έκα ιένμξ, δ 

πνήζδ υνςκ υπςξ γξακκαηηθή ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, γξακκαηηθή ηεο 

επηθνηλσλίαο, ζεκαζηνινγία, γισζζηθή ζπλνρή θ.ιπ. θαη απφ ην άιιν δ πνήζδ 

εηθνάζεςκ, υπςξ ε δηδαζθαιία ηνπ ζπζηήκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη  θάπνηα 

«ινγηθά» φξηα, ηα μπμία υιςξ δεκ ηαεμνίγμκηαζ, ηαεζζημφκ μνζζιέκα ζδιεία ημο 

ηεζιέκμο ηςκ ΑΠ αιθίζδια ηαζ δοζενιήκεοηα.  

 (α) Ο ααζζηυξ ζηυπμξ ηδξ δζδαζηαθίαξ πμο πνμαάθθεηαζ ιέζα απυ ημ ηείιεκμ 

ηςκ ΑΠ είκαζ, υπςξ δζαπζζηχζαιε, δ ακάπηολδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ 

ιαεδηχκ. Χζηυζμ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ ζοκανηάηαζ 

απυθοηα ιε ημκ ζηυπμ αοηυκ, δεκ βίκεηαζ θυβμξ βζα ημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ηδξ, 

δδθαδή βζα ηδκ ηαηάθθδθδ ιέεμδμ πμο εα μδδβήζεζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ απμηέθεζια. 

Με άθθα θυβζα απμοζζάγεζ απυ ηα ακςηένς ΑΠ έκαξ μθμηθδνςιέκμξ ηνυπμξ 

δζδαζηαθίαξ ηδξ βναιιαηζηήξ πμο εα ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαπφηενδ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηενδ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ζηδ αεθηίςζδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ ιέζς ηδξ 

βναιιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ. 

οκμρίγμκηαξ, εα θέβαιε υηζ ζημκ ηνυπμ πεζνζζιμφ ηαζ δζδαζηαθίαξ ηδξ 

βναιιαηζηήξ πνμξ υθεθμξ ηδξ επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ οπάνπεζ ζηδκ εηπαίδεοζή 

ιαξ έκα ζδιακηζηυ ηεκυ, ημ μπμίμ πνέπεζ κα ηαθοθεεί υπζ ιυκμ, βζα κα ηαηαζηεί δ 

δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ μνβακζηυ ηιήια ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ, αθθά ηαζ 

βζα κα απμδχζεζ ηα ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα. Πνμξ αοηήκ αηνζαχξ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηζκείηαζ ηαζ δ πανμφζα ενβαζία πμο απμαθέπεζ ηυζμ ζηδ ιεθέηδ ηαζ 

ηαηαβναθή ηςκ δεδμιέκςκ ημο ζφβπνμκμο βναιιαηζημφ γδηήιαημξ, υζμ ηαζ ζηδ 
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δζαηφπςζδ ιζαξ ζεζνάξ πνμηάζεςκ πμο εα ζηδνίγμκηαζ ζηα πνυζθαηα επζζηδιμκζηά 

δεδμιέκα ηαζ εα απμαθέπμοκ ζημκ εηζοβπνμκζζιυ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ ηαζ, 

επμιέκςξ, ζηδκ εονφηενδ βθςζζζηή ηαηάνηζζδ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ ΠΔ,  ιέζα απυ ιζα 

ακακεςιέκδ ιέεμδμ δζδαζηαθίαξ ηδξ βναιιαηζηήξ. 

 

 
 2.3  Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο 

 

πςξ έπμοιε ήδδ ακαθένεζ ζηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα, δ οζμεέηδζδ ηδξ ΔΚΠ, ςξ 

ααζζημφ εεςνδηζημφ άλμκα ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ, δδιζμονβεί ζε επίπεδμ 

ζημζπεζχδμοξ εηπαίδεοζδξ ιζα ζεζνά πνμαθδιαηζζιχκ, εκχ ηα ηεκά πμο οπάνπμοκ 

ζηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ, ζδζαίηενα ζημκ ιεεμδμθμβζηυ ημιέα, είκαζ ακάβηδ κα 

απμζαθδκζζημφκ ηαζ κα ηαθοθεμφκ ηαηά ηνυπμκ χζηε δ υθδ πνμζπάεεζα κα μδδβεί 

ζηδ δδιζμονβζηή αλζμπμίδζδ ηςκ κέςκ δεδμιέκςκ ηαζ ζημκ εηζοβπνμκζζιυ ημο 

βθςζζζημφ ιαεήιαημξ, πνμημφ πνμζθάαεζ ηαζ πάθζ έκακ ηοπζηυ ή ιδπακζηυ 

παναηηήνα ηαζ ιεηααθδεεί ζε ηαεδιενζκή νμοηίκα, δ μπμία εα αημθμοεεί ηαηά 

βνάιια ημ οθζηυ ηαζ βεκζηά ηα πενζεπυιεκα ημο ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο.  Σα ηεκά πμο 

ζδιεζχζαιε ήδδ ζημ επίπεδμ ηδξ ιεευδμο, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ έθθεζρδ 

εκδιένςζδξ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζε ααζζηά εέιαηα βθςζζζηήξ εεςνίαξ, ιαξ 

οπμδεζηκφμοκ ημκ βεκζηυ ζημπυ ηδξ ένεοκαξ, μ μπμίμξ ζοκίζηαηαζ ζηδ ζοβηνυηδζδ 

εκυξ ζφβπνμκμο δζδαηηζημφ ιμκηέθμο, δδθαδή εκυξ μθμηθδνςιέκμο ζοζηήιαημξ 

εεςνδηζηχκ ανπχκ ηαζ ακηίζημζπςκ δζδαηηζηχκ εθανιμβχκ, ημ μπμίμ εα απμαθέπεζ 

ζηδκ απμηεθεζιαηζηή δζδαζηαθία ηδξ βθχζζαξ ζηδκ Δ΄ ηάλδ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο 

ζήιενα. 

Ζ επζθμβή ηδξ Δ΄ ηάλδξ ςξ αάζδξ ημο πεζναιαηζζιμφ δεκ έβζκε ηοπαία, αθθά 

ιε παζδαβςβζηά, δζδαηηζηά ηαζ βθςζζμθμβζηά ηνζηήνζα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ 

ζφβπνμκδ επζζηδιμκζηή ακηίθδρδ δέπεηαζ υηζ δ βναιιαηζηή απμηεθεί απυ ηδ θφζδ 

ηδξ έκα αθαζνεηζηυ θαζκυιεκμ, δδθαδή ιζα δναζηδνζυηδηα ηαηδβμνζμπμίδζδξ 

βθςζζζηχκ ζημζπείςκ ηαζ, βζα ημκ θυβμ αοηυκ, δ δζδαζηαθία ηδξ πνμτπμεέηεζ ηαζ έκα 

ακηίζημζπμ κμδηζηυ οπυααενμ απυ ηδκ πθεονά ημο ιαεδηή. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ 

βεβμκυξ υηζ ηα παζδζά ανπίγμοκ, απυ ηδκ δθζηία ηςκ 10 πενίπμο εηχκ ηαζ  φζηενα, κα 

απμηημφκ ηάπμζμο είδμοξ αθαζνεηζηή ζηέρδ, δ ενεοκδηζηή ιαξ πανέιααζδ εα 

ιπμνμφζε υπζ ιυκμκ κα είκαζ πζμ εφημθδ αθθά ηαζ κα πνμπςνήζεζ ζηδκ ηάλδ αοηή ζε 

ιεβαθφηενμ αάεμξ. Με θίβα θυβζα εα ιπμνμφζε κα δζαπζζηχζεζ ηαθφηενα ηδ ζπέζδ 
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ηςκ πμζηίθςκ υρεςκ ηαζ εηθάκζεςκ ηδξ βθςζζζηήξ  ζοιπενζθμνάξ ιε ηδ 

βναιιαηζηή, αθμφ ηα παζδζά ανίζημκηαζ ζε έκα ιεηαααηζηυ κμδηζηυ ζηάδζμ πμο ημοξ 

επζηνέπεζ κα ζοθθαιαάκμοκ, κα ζοζπεηίγμοκ ηαζ κα μιαδμπμζμφκ αθδνδιέκεξ έκκμζεξ 

ηαζ ζπέζεζξ (Μήηζδξ 2015: 402-3, ΤΠΔΠΘ-ΠΗ 1991: 7-12). 

 Δπακαθαιαάκμοιε υηζ ζφιθςκα ιε ηα κέα ΑΠ, μ ηφνζμξ ζηυπμξ ημο 

βθςζζζημφ ιαεήιαημξ είκαζ δ ελαζθάθζζδ ζημοξ ιαεδηέξ εκυξ ζηακμπμζδηζημφ 

επζπέδμο βθςζζζηήξ επάνηεζαξ, πμο ιεηαθνάγεηαζ ηεθζηά ζε δοκαηυηδηα 

απμηεθεζιαηζηήξ πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ. Ζ πνυαθερδ, υιςξ, αοηή βζα απμηεθεζιαηζηή 

βθςζζζηή πνήζδ, μδδβεί, ιε ηδ ζεζνά ηδξ, ζηδκ πνμζπάεεζα αεθηίςζδξ ηδξ 

επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ, πνάβια ζημ μπμίμ, υπςξ δζαπζζηχζαιε, 

ζοιαάθθεζ απμθαζζζηζηά μ ημιέαξ ηδξ βναιιαηζηήξ. Γεκζηά, δ βθςζζζηή επάνηεζα 

ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ δ επζημζκςκζαηή ζηακυηδηα θαίκεηαζ, ζημ πθαίζζμ ηςκ κέςκ ΑΠ,  

κα ζοκδέμκηαζ μνβακζηά ιε ημκ ημιέα ηδξ βναιιαηζηήξ, αθθά δ ακηίθδρδ αοηή 

παναιέκεζ απθχξ ιζα εεςνδηζηή ημπμεέηδζδ ή έκα γδημφιεκμ ημο πνμβνάιιαημξ, 

πςνίξ κα πνμηείκμκηαζ ζοβηεηνζιέκμζ ηνυπμζ οθμπμίδζήξ ημο, πςνίξ, δδθαδή, κα 

ιεηαηνέπεηαζ ζε ζεζνά ακηίζημζπςκ δζδαηηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ πναηηζηχκ.  

 Ζ ακηζιεηχπζζδ ηδξ έθθεζρδξ αοηήξ απμηεθεί ζηδκ μοζία ηαζ ημκ ζημπυ ηδξ 

δζηήξ ιαξ ένεοκαξ, μ μπμίμξ εα ιπμνμφζε κα ακαθοεεί πεναζηένς ζε ηνεζξ 

εζδζηυηενμοξ ζηυπμοξ ςξ ελήξ: 

 

 (i) Να δζενεοκδεεί πεζναιαηζηά δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ θεζημονβζηήξ-

επζημζκςκζαηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ ηαζ κα εηηζιδεμφκ μζ δοκαηυηδηέξ ηδξ, 

ζε ζπέζδ ιε ηα παθαζυηενα δζδαηηζηά ιμκηέθα ηαζ ζδίςξ ιε ημ παναδμζζαηυ. Με θίβα 

θυβζα, πνυεεζή ιαξ είκαζ κα ελεηάζμοιε ακ μζ ιαεδηέξ ηαηαηημφκ εοημθυηενα ηδ 

βναιιαηζηή ιέζα απυ ηδ πνήζδ θοζζημφ θυβμο ηαζ ηδ ιεθέηδ αοεεκηζηχκ ηεζιέκςκ 

ηαζ ζε πμζμ ααειυ δ δζδαζηαθία ηδξ πνέπεζ κα έπεζ ζοκεζδδηή ιμνθή ή ακ μθείθεζ κα 

επζηεθείηαζ ιε δζαζζεδηζηυ ηνυπμ. Σαοηυπνμκα εα ελεηαζηεί ακ μ ιδπακζηυξ ηνυπμξ 

εηιάεδζδξ ηςκ βναιιαηζηχκ θαζκμιέκςκ πμο πνδζζιμπμζμφζε ημ παναδμζζαηυ 

ιμκηέθμ ιπμνεί ζήιενα κα εθανιμζηεί, ςξ πμζμ ααειυ ηαζ ιε πμζμκ ηνυπμ. Σέθμξ, 

ζημ πθαίζζμ ημο πανυκημξ ζηυπμο εα ελεηαζηεί δ ζημπζιυηδηα ηδξ πνήζδξ ηαζ ςξ 

πμζμ ααειυ ιζαξ ακηίζημζπδξ πνμξ ηα ελεηαγυιεκα θαζκυιεκα ιεηαβθχζζαξ (δδθαδή 

ιζαξ ηαηάθθδθδξ βναιιαηζηήξ μνμθμβίαξ). 

 (ii) Να δζενεοκδεεί δ ζοιαμθή ηδξ βναιιαηζηήξ βκχζδξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

βθςζζζηήξ επάνηεζαξ ηαζ ζδζαζηένςξ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ 
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ηςκ ιαεδηχκ. Βαζζηή ιαξ επζδίςλδ εα είκαζ δ δζαπίζηςζδ ηδξ ζπέζδξ ηςκ 

βναιιαηζηχκ ηφπςκ ηαζ δμιχκ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ, 

βεβμκυξ πμο εα ζοιαάθεζ ζηδ βεθφνςζδ ημο πάζιαημξ ιεηαλφ βναιιαηζηήξ ηαζ 

επζημζκςκίαξ, εκχ ηαοηυπνμκα εα μδδβήζεζ ζε δζεφνοκζδ ηδξ βναιιαηζηήξ πνμξ ηδκ 

πθεονά ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ. Δάκ δζαπζζηςεεί ηαζ πεζναιαηζηά δ άιεζδ  ζπέζδ 

ιεηαλφ βναιιαηζηήξ ηαζ επζημζκςκίαξ, ηυηε εα μδδβδεμφιε αοηυιαηα ζημ 

ζοιπέναζια υηζ δ επζθμβή πμο ηαθείηαζ κα ηάκεζ ηάπμζμξ μιζθδηήξ ιεηαλφ 

πανάθθδθςκ ή ζζμδφκαιςκ βναιιαηζηχκ δμιχκ δεκ απμηεθεί εέια εθεφεενδξ 

αμφθδζδξ, αθθά ελανηάηαζ απυ ηα δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ, αθμφ  δ επζθμβή ημο 

ηαηαθθδθυηενμο βζα ηδκ εηάζημηε πενίπηςζδ ζημζπείμο ζοκζζηά ααζζηή πνμτπυεεζδ 

πμο εα ημκ μδδβήζεζ ζημ ηαθφηενμ επζημζκςκζαηυ απμηέθεζια. οκμρίγμκηαξ, εα 

θέβαιε υηζ μ πανχκ ζηυπμξ απμαθέπεζ ζηδ δζαπίζηςζδ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ 

βναιιαηζηήξ ηαζ επζημζκςκίαξ ηαζ, επμιέκςξ, ιεηαλφ βναιιαηζηήξ βκχζδξ ηαζ 

επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ. 

 (iii) Να ακαγδηδεεί, ιέζς ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ κα αλζμθμβδεεί 

ηαηάθθδθα μ ηνυπμξ δζδαζηαθίαξ ηδξ βναιιαηζηήξ πμο πνμηείκεηαζ απυ ηδκ πθεονά 

ηδξ ΔΚΠ. Πνμθακχξ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ εα πνμαμφιε ζε πεζναιαηζηέξ εθανιμβέξ ημο 

επζημζκςκζαημφ- ηεζιεκμηεκηνζημφ ιμκηέθμο, έπμκηαξ ςξ ααζζηυ μδδβυ ηδκ ανπή υηζ 

δ δζδαηηζηή δζαδζηαζία πνέπεζ κα ζοκδέεζ ηδ βναιιαηζηή ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ 

πενζζηάζεζξ επζημζκςκίαξ. Ηδζαίηενδ έιθαζδ ιάθζζηα πνέπεζ κα δμεεί ζημ βεβμκυξ υηζ 

δ δοκαηυηδηα ηαηάθθδθδξ επζθμβήξ ηςκ  βναιιαηζηχκ ηφπςκ ηαζ δμιχκ απυ ηδκ 

πθεονά ημο μιζθδηή δεκ ζπεηίγεηαζ ηυζμ ιε ηδ εεςνδηζηή βκχζδ ηδξ βναιιαηζηήξ 

αθθά ιε ηδκ ζηακυηδηα εθανιμβήξ  ιζαξ ζεζνάξ ανπχκ πμο αθμνμφκ ηα δεδμιέκα ημο 

πενζαάθθμκημξ ηαζ δέκμκηαζ ζηεκά ιε ηζξ επζημζκςκζαηέξ θεζημονβίεξ. Σέθμξ, 

επζζδιαίκμοιε υηζ δ απμηεθεζιαηζηή εηπθήνςζδ ημο ηεθεοηαίμο ζηυπμο ηδξ 

πανμφζαξ ένεοκαξ, πνμζδμημφιε πςξ εα μδδβήζεζ ζηδ δζαπίζηςζδ ημο ααειμφ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ κέςκ βθςζζζηχκ ακηζθήρεςκ ηαζ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ 

ηαζ, ζε πενίπηςζδ εεηζηήξ ελαηνίαςζδξ εα πνμζεέζεζ έκα αηυιδ ζηαθί ζηδκ 

μοζζαζηζηή ακααάειζζδ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ. 
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2.4 Η αλαγθαηόηεηα θαη ε ζεκαζία ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

 

Πνζκ πνμπςνήζμοιε ζε πεναζηένς ακάθοζδ ηςκ επζδζχλεςκ ηαζ ηςκ επζζηδιμκζηχκ 

οπμεέζεςκ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ, εεςνμφιε απαναίηδημ κα ελεηάζμοιε ιε 

ζοκμπηζηυ ηνυπμ ημ γήηδια ηδξ ακαβηαζυηδηάξ ηδξ, δδθαδή ηαηά πυζμκ ηνίκεηαζ 

ζήιενα ακαβηαία ιζα ένεοκα ζπεηζηή ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ ζημ 

δδιμηζηυ ζπμθείμ ηαζ ζδζαίηενα ζε ιία απυ ηζξ δομ ηεθεοηαίεξ ηάλεζξ ημο.  

 Ήδδ ακαθενεήηαιε ζημ ηεθ. 1.5.1 ζηζξ εεςνδηζηέξ εέζεζξ ημο δμιζζιμφ, ιζα 

απυ ηζξ μπμίεξ ήηακ ηαζ δ ηαηάνβδζδ, ςξ πενζηηήξ, ηδξ ζοζηδιαηζηήξ βναιιαηζηήξ 

δζδαζηαθίαξ υπζ ιυκμ ζημ δδιμηζηυ ζπμθείμ, αθθά ζε υθεξ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ααειίδεξ 

ηαζ ζε ηάεε ιμνθήξ βθςζζζηή δζδαζηαθία. 

Δπακαθαιαάκμοιε υηζ, ζφιθςκα ιε ηζξ απυρεζξ ηςκ εεςνδηζηχκ ημο 

δμιζζιμφ, δ ειπεζνία ηαηαδεζηκφεζ υηζ μ άκενςπμξ, ηαηά ηα πνχηα έηδ ηδξ γςήξ ημο, 

ιαεαίκεζ ηδ βναιιαηζηή ηδξ βθχζζαξ ημο, πςνίξ κα ηδ δζδάζηεηαζ, υηζ, δδθαδή, 

ακάβεηαζ ζηαδζαηά ζηδ δδιζμονβία ημο βναιιαηζημφ ιδπακζζιμφ ιέζα απυ ημ πθήεμξ 

ηςκ βθςζζζηχκ ενεεζζιάηςκ πμο δέπεηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ ημο, πςνίξ κα βίκεηαζ 

ηακεκυξ είδμοξ ακαθμνά ζημ ζοζηδιαηζηυ ηδξ οπυααενμ. Απθχξ ημ ηάεε άημιμ, 

αημφβμκηαξ ημοξ άθθμοξ κα ιζθμφκ, ζπδιαηίγεζ ιέζα ημο, ιε δζαζζεδηζηυ πνμθακχξ 

ηνυπμ, ημοξ ηακυκεξ ηαζ ηζξ ανπέξ θεζημονβίαξ ηδξ βθχζζαξ, δδθαδή ηαηαηηά ηδ 

βναιιαηζηή ηδξ, δ μπμία ζηαεενμπμζείηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζζβά ζζβά ηαζ θαιαάκεζ 

μνζζηζηυ παναηηήνα ιε ηδκ πνμζςπζηή ημο ζοιιεημπή ζε ηαεδιενζκέξ βθςζζζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ. Αοηυκ αηνζαχξ ημκ θοζζηυ ηνυπμ εηιάεδζδξ ηδξ βθχζζαξ, πμο δεκ 

ζηδνίγεηαζ ζηδ πνήζδ ζοζηδιαηζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ηακυκςκ, εα ιπμνμφζαιε, 

ζφιθςκα ιε ηδκ άπμρδ υπζ ιυκμ ηςκ δμιζζηχκ, αθθά ηαζ ιζαξ ζεζνάξ άθθςκ εζδζηχκ 

ενεοκδηχκ πμο δεκ εεςνμφκ απαναίηδηδ ηδ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ, κα ημκ 

ιεηαθένμοιε ηαζ ζημ ζπμθείμ (Hillocks  1995, Krashen 1981, 1985, 1992, Μήηζδξ 

1995: 147-9, 2004: 20-4, 1999
α
 & 2015: 272-8, Υαηγδθμοηά-Μαονή 2007: 61-82). 

Με θίβα θυβζα, πςνίξ κα πνμααίκμοιε ζε ζδζαίηενδ βναιιαηζηή δζδαζηαθία, αθθά 

ιυκμ ιε ηδ ζοκεπή βθςζζζηή άζηδζδ ηαζ ηδ πνήζδ οπμδεζβιαηζηχκ πνμηάζεςκ-

παναδεζβιάηςκ, εα ιπμνμφζαιε κα μδδβήζμοιε ημοξ ιαεδηέξ ιαξ ζε ιζα 

μθμηθδνςιέκδ ηαηάηηδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ, δ μπμία εα επζηεθείηαζ υπζ άιεζα αθθά 

ιε έκακ ιδ ζοκεζδδηυ ηνυπμ. Υνδζζιμπμζχκηαξ, δδθαδή, ηαηάθθδθα ηιήιαηα θυβμο 

ηαζ εζδζηά επζθεβιέκεξ αζηήζεζξ εα μδδβμφιε ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ 

βναιιαηζηήξ, πςνίξ ακαθμνέξ ζε ηακυκεξ ηαζ ανπέξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυκ ηα παζδζά, 
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πςνίξ κα δζαεέημοκ ηακεκυξ είδμοξ εεςνδηζηή ή ζοκεζδδηή βκχζδ βζα ηδ βθχζζα, εα 

είκαζ ζηακά κα ηδ πεζνίγμκηαζ μνεά ηαζ δδιζμονβζηά, ανηεί κα αζηδεμφκ εκηαηζηά ηαζ 

ηαηά ηνυπμ, χζηε δ επανηήξ ζφθθδρδ ηςκ βναιιαηζηχκ δμιχκ κα ηαηαζηεί 

αοημιαηζζιυξ πμο εα ημοξ επζηνέπεζ κα πνμααίκμοκ ζε παναβςβζηή ηαζ δδιζμονβζηή 

ακαπαναβςβή ημοξ.  

 Οζ ακηζθήρεζξ αοηέξ πμο οπμααειίγμοκ ή ηνίκμοκ ςξ ιδ ακαβηαία ηδ 

δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ εεςνμφκηαζ ζήιενα λεπεναζιέκεξ, ζδζαίηενα ιάθζζηα 

ιεηά ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ΔΠ ηαζ ηδκ πνυμδμ πμο οπήνλε ζημκ ημιέα ηδξ εθανιμζιέκδξ 

βθςζζμθμβίαξ, υπμο ημ γήηδια ηδξ βναιιαηζηήξ ηέεδηε ζε κέεξ αάζεζξ.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ζδιεζχεδηε ιζα ζδιακηζηή 

ελέθζλδ ζημκ ημιέα ηδξ βναιιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ ιάεδζδ 

ηδξ βθχζζαξ ζδιαίκεζ ααζζηά ηδκ ζηακυηδηα ακηίθδρδξ ημο ηνυπμο, ιε ημκ μπμίμ μζ 

βναιιαηζηέξ δμιέξ ηαζ θεζημονβίεξ ζοιαάθθμοκ ζηδ ζςζηή ηςδζημπμίδζδ ηαζ 

απμηςδζημπμίδζδ ηςκ ιδκοιάηςκ. Χξ βκςζηυκ, ααζζηή επζδίςλδ ημο βθςζζζημφ 

ιαεήιαημξ  είκαζ κα απμηηήζμοκ μζ ιαεδηέξ ηδκ ζηακυηδηα κα ιζθμφκ ηαζ κα βνάθμοκ 

ζςζηά ηδ βθχζζα, δδθαδή κα ακαπηφλμοκ έκακ ααειυ επάνηεζαξ πμο εα ημοξ 

επζηνέπεζ κα επζημζκςκμφκ απμηεθεζιαηζηά ιε ημ πενζαάθθμκ ημοξ (Μήηζδξ 

2004:100-10 & 2015: 451-3).        

 Οζ ζπεηζηέξ ιάθζζηα ένεοκεξ  πμο πναβιαημπμζήεδηακ απυ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ 

ΔΠ ηαζ ιεηά, έδεζλακ υηζ δ επίηεολδ ηδξ επζδίςλδξ αοηήξ πνμτπμεέηεζ ή ιάθθμκ 

απαζηεί ηαζ μνζζιέκμο ααειμφ ζοκεζδδηή βκχζδ ηςκ παναδεζβιαηζηχκ ζπέζεςκ ηδξ 

βθχζζαξ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ δ βθςζζζηή δζδαζηαθία πνέπεζ κα ζηνέρεζ πθέμκ 

ημ εκδζαθένμκ ηδξ ηαζ πνμξ ηδ βναιιαηζηή ηαζ κα δχζεζ ζδζαίηενμ αάνμξ ζηδ 

ζοζηδιαηζηή ηδξ δζδαζηαθία. ημ πθαίζζμ ηςκ ελεθίλεςκ αοηχκ, δ βναιιαηζηή δεκ 

ακηζιεηςπίγεηαζ πθέμκ ςξ απμιμκςιέκδ ή ζδζαίηενδ βκχζδ, αθθά ζοζπεηίγεηαζ ιε 

ημοξ επζημζκςκζαημφξ ζηυπμοξ ηαζ ιε ημ πενζαάθθμκ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ μπμίμ ηα 

εηθςκήιαηα / ηείιεκα απμηημφκ ηδκ ηεθζηή ημοξ ζδιαζία ηαζ άνα ιπμνμφκ κα 

ενιδκεοεμφκ ζςζηά.        

 Καηαθήβμοιε, επμιέκςξ, ζηδ δζαπίζηςζδ υηζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ΔΠ, δ 

βναιιαηζηή δζδαζηαθία υπζ ιυκμ δεκ ηαηανβείηαζ, αθθά ακαιμνθχκεηαζ ηαζ 

ακαααειίγεηαζ, αθμφ ημ ηέκηνμ αάνμοξ  ιεηαηζκείηαζ απυ ημ ζφζηδια  πνμξ ηδ πνήζδ 

ηαζ, άνα, απυ ημκ δζδάζημκηα  πνμξ ημοξ ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ δεκ ιαεαίκμοκ πθέμκ ιε 

ηδκ παναδμζζαηή έκκμζα ημο υνμο, αθθά ακαηαθφπημοκ, ιε ηδ αμήεεζα ημο 

δζδάζημκημξ, ηζξ ανπέξ, ηζξ ζπέζεζξ ηαζ ημοξ βναιιαηζημφξ ηακυκεξ. Οζ ιαεδηέξ, 
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δδθαδή, ειπθέημκηαζ ζε πνμβναιιαηζζιέκδ βθςζζζηή δναζηδνζυηδηα πμο επζηεθείηαζ 

ζε ζοβηεηνζιέκμ πενζαάθθμκ ηαζ έπεζ ςξ ζηυπμ ηδ ζφκδεζδ ηςκ βναιιαηζηχκ 

ιμνθχκ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ βθςζζζηέξ θεζημονβίεξ πμο ηαεμνίγμοκ ηδ ζδιαζία ηςκ 

ιδκοιάηςκ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ βναιιαηζηή, απυ ιζα δζαζζεδηζηή ή αζοκείδδηδ 

δζαδζηαζία πμο ήηακ ζημ πθαίζζμ ημο δμιζζιμφ, απμηηά ηχνα ζε ζδιακηζηυ ααειυ 

ημκ παναηηήνα ζοκεζδδηήξ ζηακυηδηαξ πμο μδδβεί ζε επανηέζηενδ πνήζδ ηδξ 

βθχζζαξ ηαζ ζε απμηεθεζιαηζηυηενδ επζημζκςκία (Μζπάθδξ 2013). 

Δπμιέκςξ, ημ ενχηδια, πμο πνέπεζ ζήιενα κα απακηδεεί επανηχξ απυ ηδκ 

πθεονά ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ, δεκ είκαζ ακ πνέπεζ κα δζδάζηεηαζ δ 

βναιιαηζηή ζημ δδιμηζηυ ζπμθείμ, αθθά ιε πμζμκ ηνυπμ πνέπεζ κα δζδάζηεηαζ, χζηε 

δ δζδαζηαθία ηδξ κα έπεζ ηα ηαθφηενα δοκαηά απμηεθέζιαηα βζα ηδ βθςζζζηή 

ζοβηνυηδζδ ηςκ ιαεδηχκ.   

Πνμξ αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ βθςζζζηήξ επζζηήιδξ ηαζ ηάης απυ ημ κέμ 

πνίζια πμο εεςνεί ακαβηαία ηδ βναιιαηζηή δζδαζηαθία,  ηζκείηαζ ηαζ δ πανμφζα 

ενεοκδηζηή πνμζπάεεζα, δ μπμία απμαθέπεζ ζηδ δζαηνίαςζδ ζδζαίηενςκ πθεονχκ ηαζ 

υρεςκ ηδξ βναιιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ζδζαίηενα δεδμιέκα ηαζ 

παναηηδνζζηζηά ηςκ ιαεδηχκ, υπςξ είκαζ δ δθζηία ηαζ μζ δοκαηυηδηέξ ημοξ, ζε 

ζοκδοαζιυ ηυζμ ιε ηδ θφζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο υζμ ηαζ ιε 

ηζξ ακηίζημζπεξ εεςνίεξ ιάεδζδξ ηδξ επμπήξ ιαξ. 

Πνμζεέημοιε, επίζδξ, υηζ ιζα ένεοκα, ζπεηζηή ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ 

βναιιαηζηήξ ζημ εθθδκζηυ δδιμηζηυ ζπμθείμ, έπεζ κα ακηζιεηςπίζεζ, εηηυξ απυ ηα 

πνμαθήιαηα πμο απαζπμθμφκ ημοξ εζδζημφξ ημο ηθάδμο ζε δζεεκέξ επίπεδμ, ηαζ ιζα 

ζεζνά ζδζαίηενςκ πνμαθδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ηυζμ ιε ηδ βεκζηυηενδ βθςζζζηή ηαζ 

βναιιαηζηή ιαξ πανάδμζδ υζμ ηαζ ιε ηδκ ζδζυννοειδ ζπμθζηή ιαξ πναβιαηζηυηδηα. 

Τπεκεοιίγμοιε υηζ δ ακαγςπφνςζδ ημο ενεοκδηζημφ εκδζαθένμκημξ βζα ηδ 

βναιιαηζηή ηαζ βζα ημκ νυθμ ηδξ ηυζμ ζηδκ ηαηάηηδζδ υζμ ηαζ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ 

βθχζζαξ άνπζζε κα ζδιεζχκεηαζ δζεεκχξ απυ ηα ηέθδ  πενίπμο ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

1970, δδθαδή δφμ δεηαεηίεξ ηαζ ηάηζ πνζκ απυ ηδκ εηπκμή ημο 20μφ αζχκα. Καηά ηδκ 

πενίμδμ αοηή άνπζζακ κα αιθζζαδημφκηαζ ζε επζζηδιμκζηυ επίπεδμ μζ απυρεζξ ημο 

δμιζζιμφ ηαζ κα επζηναημφκ ζηαδζαηά μζ ανπέξ ηδξ ΔΠ, δ μπμία έδςζε κέμ 

πενζεπυιεκμ ζηδ βναιιαηζηή, ημκίγμκηαξ ηδκ ζδζαίηενδ ζοιαμθή ηδξ ηυζμ ζηδ 

αεθηίςζδ ηδξ βθςζζζηήξ ζηακυηδηαξ υζμ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ δοκαηυηδηαξ  βζα 

απμηεθεζιαηζηή επζημζκςκία. 
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Σμ πενίενβμ είκαζ υηζ, ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 1980, πμο ανπίγεζ ζε δζεεκέξ 

επίπεδμ δ έκημκδ αιθζζαήηδζδ ημο δμιζζιμφ ηαζ δ ζηαδζαηή οζμεέηδζδ ηςκ ανπχκ 

ηδξ ΔΠ, ηδκ ίδζα ζηζβιή ζδιεζχκεηαζ ζηδ πχνα ιαξ, βζα πνχηδ θμνά ηαζ πνμθακχξ ιε 

ζδιακηζηή ηαεοζηένδζδ, δ εζζαβςβή ηςκ ανπχκ ημο δμιζημφ ιμκηέθμο. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δ ζοβηεηνζιέκδ βθςζζζηή ιεηααμθή πμο επζπεζνήεδηε ζημ πθαίζζμ 

ιζαξ εονφηενδξ εηπαζδεοηζηήξ ιεηαννφειζζδξ, λεηίκδζε ημ 1982 ιε ηδ ζηαδζαηή 

δδιμζίεοζδ κέςκ ΑΠ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδ ζφκηαλδ κέςκ δζδαηηζηχκ εβπεζνζδίςκ βζα ημ 

βθςζζζηυ ιάεδια πμο είπακ ημκ ηίηθμ «Ζ Γιψζζα κνπ». Ζ ιεηαννφειζζδ εηείκδ πμο 

ήηακ απυ ηζξ ιαηνμαζυηενεξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ιαξ ζζημνία (Μήηζδξ 1999: 41-3) είπε 

δομ ααζζηά παναηηδνζζηζηά: Πξψηνλ, υηζ απεθεοεένςκε ημ βθςζζζηυ ιάεδια απυ ηα 

δεζιά ηδξ παναδμζζαηήξ ιεευδμο ηαζ δεχηεξνλ υηζ οζμεεημφζε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ημο 

δμιζημφ ιμκηέθμο, ζε ζοκδοαζιυ πάκημηε ιε μνζζιέκεξ παναδμζζαηέξ ηεπκζηέξ ηαζ 

ιεευδμοξ (Μήηζδξ 1996: 136-42 & 2004: 102-3, Υαηγδζαααίδδξ 1992). 

Τπεκεοιίγμοιε υηζ δ παναδμζζαηή ιέεμδμξ εεςνμφζε ηδ βναιιαηζηή ςξ ημκ 

πθέμκ ζδιακηζηυ ηθάδμ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ, βεβμκυξ πμο ηδξ πνμζέδζδε έκακ 

αοηυκμιμ παναηηήνα ηαζ ηδ ιεηέηνεπε ζε εβηοηθμπαζδζηή βκχζδ. Με θίβα θυβζα, δ 

παθζά ακηίθδρδ, δίκμκηαξ ζηδ βναιιαηζηή απυθοηδ πνμηεναζυηδηα,  ηδκ ηαεζζημφζε 

αοημζημπυ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζγε θίβμ-πμθφ ςξ δναζηδνζυηδηα απμλεκςιέκδ απυ ημοξ 

οπυθμζπμοξ ημιείξ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ, υπςξ ήηακ π.π. δ ακάβκςζδ, δ έηεεζδ, 

δ μνεμβναθία η.θπ. Γζα ηδκ παναδμζζαηή, δδθαδή, ακηίθδρδ, δ βθχζζα δεκ ήηακ 

ηίπμηε άθθμ πανά έκα ζφκμθμ ηφπςκ ηαζ ηακυκςκ ημοξ μπμίμοξ έπνεπε κα ηαηέπεζ 

ιδπακζηά μ ιαεδηήξ, βζα κα ιπμνεί κα ζπδιαηίγεζ βναιιαηζηά μνεέξ πνμηάζεζξ.  

Γδθαδή, δ βκχζδ ηδξ βθχζζαξ ηαοηζγυηακ ζε ιεβάθμ ααειυ ιε ηδκ ηοπζηή βκχζδ ηδξ 

βναιιαηζηήξ ηδξ ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυκ, μζ πνμηεζκυιεκεξ ηάεε θμνά  

δναζηδνζυηδηεξ, ηαεχξ ηαζ μζ δζδαηηζηέξ ηεπκζηέξ, δεκ απέαθεπακ πανά ιυκμ ζηδ 

ζηείνα απμικδιυκεοζδ ηςκ ηθζηζηχκ παναδεζβιάηςκ, ηςκ ηακυκςκ ηαζ ηςκ 

ελαζνέζεςκ πμο ακηζζημζπμφζακ ζηδκ οζμεεηδιέκδ απυ ημ ζπμθείμ βθςζζζηή ιμνθή. 

Αοηή, υιςξ, δ ζπμθζηή βθχζζα δεκ ζοκέπζπηε ζοκήεςξ ιε ηδ θοζζηή βθχζζα ημο 

παζδζμφ, αθθά ιε ιζα βθςζζζηή ιμνθή πμο είπε ηαεζενςεεί ζε παθαζυηενδ ελεθζηηζηή 

θάζδ ηδξ βθχζζαξ απυ ημοξ δυηζιμοξ ζοββναθείξ ηαζ ημοξ θυβζμοξ ηδξ ακηίζημζπδξ 

πενζυδμο. Γεκζηά, δ εηιάεδζδ ηδξ βθχζζαξ ηαοηζγυηακ ιε ηδκ ηοπζηή ηαζ 

επζθακεζαηή βκχζδ ηδξ βναιιαηζηήξ, δ μπμία απμηεθμφζε ηαζ ημκ ηονζυηενμ ζηυπμ ή 

ημκ ημνιυ ηδξ βθςζζζηήξ  δζδαζηαθίαξ.       

 Αοηή ήηακ δ ηαηάζηαζδ ζηδ πχνα ιαξ, υηακ μζ δάζηαθμζ ηθήεδηακ κα 
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εθανιυζμοκ ηζξ ανπέξ ημο δμιζημφ ιμκηέθμο, δδθαδή κα ηαηανβήζμοκ ζηδκ μοζία 

ηδκ ηοπζηή δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ, δ μπμία είπε ιέπνζ ηυηε ηδκ πνμηεναζυηδηα 

ηαζ ηδκ πνςημηαεεδνία ζημ βθςζζζηυ ιάεδια. Δπνυηεζημ θμζπυκ βζα ιζα αζθκίδζα 

ιεηααμθή πμο αέααζα δεκ ήηακ δοκαηυ κα ηδκ απμδεπεεί μιαθά υπζ ιυκμ δ 

πθεζμρδθία  ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, αθθά ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ ημζκήξ βκχιδξ. Ζ 

ελέθζλδ αοηή απμηέθεζε πνάβιαηζ ζδιακηζηή πανάιεηνμ ημο «γξακκαηηθνχ 

δεηήκαηνο», βζα ημ μπμίμ ηάκαιε ήδδ θυβμ  ζημ ηεθ. 2.1 ηαζ ημ μπμίμ δεκ ζηαιάηδζε 

εδχ, αθθά πνμζέθααε ζηδ ζοκέπεζα ηαζ κέεξ δζαζηάζεζξ. Σμ ζθάθια ηδξ 

ιεηαννφειζζδξ εηείκδξ ήηακ υηζ οζμεέηδζε ζημκ ημιέα ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ 

έκα πανςπδιέκμ, ή ημοθάπζζημκ αιθζζαδημφιεκμ, βζα ηδκ επμπή εηείκδ ιμκηέθμ ηαζ, 

ηαοηυπνμκα, εζζδβήεδηε ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ βναιιαηζηήξ, εκυξ 

ααζζημφ παναηηδνζζηζημφ ηδξ κεμεθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ, βζαηί αοηή εεςνήεδηε 

εζθαθιέκα ςξ απμηθεζζηζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ παναδμζζαηήξ ιεευδμο. φιθςκα 

ιάθζζηα ιε ημκ ηαεδβδηή Ναπμθέμκηα Μήηζδ, «Ζ αηθλίδηα .. εκθάληζε ηνπ δνκηζκνχ 

δεκηνχξγεζε ζηνλ ηνκέα ηεο γξακκαηηθήο δπν αληηκαρφκελεο νκάδεο, δειαδή απηνχο 

πνπ ππνζηήξηδαλ ηε γξακκαηηθή κε βάζε ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο θαη απηνχο πνπ 

επέκελαλ ζηελ ππνβάζκηζή ηεο. Ζ θαηάζηαζε κάιηζηα απηή γηλφηαλ πην πνιχπινθε θαη 

πην ζπγθερπκέλε, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε φηη νη ζπδεηήζεηο θαη νη αληηπαξαζέζεηο γηα ηε 

κνξθή θαη ηα φξηα ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο έθηαλαλ ηφηε ζηελ θνξχθσζή ηνπο» 

(Μήηζδξ 2015: 15). 

Ζ ηαηάζηαζδ αοηή ηδξ αιθζζαήηδζδξ ηαζ ηδξ ζφβποζδξ βφνς απυ ημ εέια ηδξ 

βναιιαηζηήξ ζοκεπίζηδηε βζα ιζα πενίπμο δεηαεηία αηυιδ, βεβμκυξ πμο ακάβηαζε, 

υπςξ ακαθέναιε ζημ ηεθ. 2.1, ημ ΠΗ κα πνμαεί,  ζε επακέηδμζδ ηαζ επακεζζαβςβή 

ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ημο αζαθίμο ηνπ Υξ. Σζνιάθε «Νενειιεληθή Γξακκαηηθή» ηαζ 

ηαοηυπνμκα κα ζοκηάλεζ ιζα ζεζνά ζπεηζηχκ μδδβζχκ ιε ηίηθμ « Οδεγίεο γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζηηο ηάμεηο Δ΄ θαη Σ΄» (ΤΠΔΠΘ-ΠΗ 1991).  

πςξ ήηακ ακαιεκυιεκμ, μζ μδδβίεξ πμο ζοκυδεοζακ ηδκ επακέηδμζδ ηδξ 

βναιιαηζηήξ Σζμθάηδ, εκυξ εβπεζνζδίμο πμο είπε εηδμεεί βζα πνχηδ θμνά ημ 1978, 

πανά ημ υηζ ήηακ πμθφ πνμζεηηζηά δζαηοπςιέκεξ, δζαηνίκμκηακ ςζηυζμ απυ έκακ 

βεκζηυηενμ παναδμζζαηυ πνμζακαημθζζιυ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ πνυηεζκακ 

ηάπμζμο είδμοξ επζζηνμθή πνμξ ημ παθαζυηενμ δζδαηηζηυ ιμκηέθμ. Άθθςζηε ηαζ δ 

ίδζα δ βναιιαηζηή Σζμθάηδ είπε βεκζηά παναδμζζαηυ παναηηήνα (Μήηζδξ 1995). 

 Καηά ηδκ ίδζα πενίμδμ, δδθαδή ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 1990, άνπζζακ κα 

ειθακίγμκηαζ ζημκ επζζηδιμκζηυ πχνμ ηαζ ηα πνχηα δδιμζζεφιαηα πμο αθμνμφζακ 
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ηδκ ΔΠ, δδθαδή πμο έηακακ βκςζηή ζημκ εθθδκζηυ πχνμ ιζα πνμςεδιέκδ ακηίθδρδ 

βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ βθχζζαξ, άνα ηαζ ηδξ βναιιαηζηήξ, πνάβια πμο ηαεζζημφζε ημ 

βναιιαηζηυ γήηδια αηυιδ πζμ πενίπθμημ. Ήδδ απυ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990 

ηαζ πανάθθδθα ιε ηδ πνήζδ ηδξ βναιιαηζηήξ Σζμθάηδ, ειθακίγεηαζ ζημ πνμζηήκζμ 

ιζα ζεζνά κέςκ δδιμζζεοιάηςκ βζα ηδ βθςζζζηή δζδαζηαθία πμο ακαθένμκηαζ ζε 

θεζημονβζηή ακηζιεηχπζζδ ημο βθςζζζημφ θαζκμιέκμο, πνμαάθθμοκ ζηαδζαηά ηζξ 

ανπέξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ΔΠ, εκχ ηαοηυπνμκα εζζδβμφκηαζ ηαζ ιζα ακακεςιέκδ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ βναιιαηζηήξ. ηα δδιμζζεφιαηα αοηά 

εκηάζζμκηαζ ηαζ ηα ελήξ: Μήηζδξ 1991, 1992, 1993 & 1999, Μπαιπζκζχηδξ 1994, 

Παπανίγμξ 1990, 1993 & 1996, Υαναθαιπάηδξ 1994, Υαναθαιπυπμοθμξ - 

Υαηγδζαααίδδξ 1997,  Υαηγδζαααίδδξ 1990 η.ά. 

Τπυ ηζξ ζοκεήηεξ αοηέξ, εεςνμφιε υηζ δ ηαηάζηαζδ έβζκε ιάθθμκ πζμ 

ζοβηεποιέκδ, βζαηί δ επζζηνμθή ζηδ βναιιαηζηή, πμο επζηάζζεζ ημ επζημζκςκζαηυ 

ιμκηέθμ (ιε δζαθμνεηζημφξ αέααζα υνμοξ), εα ιπμνμφζε κα εηθδθεεί απυ ιενίδα 

εηπαζδεοηζηχκ ςξ πνμζπάεεζα ακααίςζδξ ηδξ παναδμζζαηήξ ιεευδμο ηαζ επζζηνμθήξ 

ζηα παθαζυηενα πνυηοπα. Λυβς υιςξ απμοζίαξ ζπεηζηχκ ενεοκχκ, άνα ηαζ 

ακηίζημζπςκ ζημζπείςκ, δεκ βκςνίγμοιε υπζ ιυκμ ημκ ααειυ επίδναζδξ ηςκ 

δδιμζζεοιάηςκ αοηχκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα, αθθά μφηε ηαζ ημκ ααειυ 

απμδμπήξ, απυ πθεονάξ εηπαζδεοηζηχκ, ηςκ ανπχκ ηαζ ηςκ πνμαθέρεςκ ηδξ 

ιεηαννφειζζδξ ημο 2003 πμο αημθμφεδζε. Με θίβα θυβζα, αηυιδ ηαζ ζήιενα δεκ 

βκςνίγμοιε ιε απυθοηδ ζαθήκεζα ημκ ααειυ ακηαπυηνζζδξ ηςκ δαζηάθςκ ζηδκ 

οζμεέηδζδ ηαζ εθανιμβή ιζαξ ζεζνάξ ανπχκ ηδξ ΔΠ ζημ βθςζζζηυ ιάεδια, υπςξ 

αοηέξ πενζβνάθμκηαζ ζημ ηεθ. 2.1 ηδξ ενβαζίαξ ιαξ. 

Σμ ηεκυ αοηυ ηαεζζηά αηυιδ  πενζζζυηενμ ακαβηαία ηδκ πανμφζα ένεοκα, δ 

μπμία, πένα απυ ημοξ ααζζημφξ ηδξ ζηυπμοξ,  επζαάθθεηαζ, ζημ ιέηνμ ημο δοκαημφ,  

κα πνμαεί ηαζ ζε μνζζιέκεξ  έιιεζεξ δζαπζζηχζεζξ  πμο ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηδ 

βναιιαηζηή δζδαζηαθία, υπςξ είκαζ π.π. μ ααειυξ βκχζδξ ηαζ  εθανιμβήξ ημο 

πενζεπμιέκμο ηςκ κέςκ ΑΠ, δ πνήζδ επζημζκςκζαηχκ ηεπκζηχκ ηαζ ιεευδςκ ζημ 

βθςζζζηυ ιάεδια, μ ηνυπμξ δζδαζηαθίαξ ή εηιεηάθθεοζδξ ημο κέμο εβπεζνζδίμο 

βναιιαηζηήξ, δ εέζδ ηςκ δζδαηηζηχκ εβπεζνζδίςκ ζηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία, ηαεχξ 

ηαζ δ άπμρή ημοξ βζα ηδ ζπέζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ιε ηδκ επζημζκςκζαηή ζηακυηδηα.   

οβηεθαθαζχκμκηαξ, εα θέβαιε υηζ, φζηενα απυ ηα παναπάκς, δ 

ακαβηαζυηδηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ πνμθακήξ βζα ηνεζξ ααζζημφξ θυβμοξ: 
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 (i) Γζαηί εα εηηζιήζεζ ηζξ πζεακέξ δοζημθίεξ ηδξ εθανιμβήξ ημο 

επζημζκςκζαημφ ιμκηέθμο ζημκ ημιέα ηδξ βναιιαηζηήξ, μζ μπμίεξ ιπμνεί κα 

μθείθμκηαζ είηε ζε πζεακέξ αβηοθχζεζξ, ζηνεαθχζεζξ ηαζ ηαηάθμζπα ημο πανεθευκημξ, 

είηε ζε ακεπανηή πθδνμθυνδζδ ηςκ δζδαζηυκηςκ ηαζ, άνα, ζε θακεαζιέκδ εηηίιδζδ 

ηςκ ανπχκ ηδξ ΔΠ απυ ηδκ πθεονά ημοξ. 

 (ii) Γζαηί επζπεζνεί κα δζαπζζηχζεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ανπχκ πμο 

πνμηείκεζ δ κέα ιεηαννοειζζηζηή πνμζπάεεζα ζημκ ημιέα ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ 

βναιιαηζηήξ. Δζδζηυηενα, ή πανμφζα ένεοκα επζπεζνεί κα εηηζιήζεζ ηδ ζοιαμθή ηςκ 

ααζζηχκ ανπχκ ηδξ ΔΠ  (υπςξ πνμηείκμκηαζ ιε αάζδ ηα κέα ΑΠ ηαζ αζαθία) ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ βναιιαηζηήξ, ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ,  ηδξ επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ 

ιαεδηχκ. 

 (iii) Γζαηί επζπεζνεί, ζημ ιέηνμ ηςκ δοκαημηήηςκ ηδξ, κα εθανιυζεζ 

πεζναιαηζηά ηζξ ααζζηέξ ανπέξ δζδαζηαθίαξ ηδξ βναιιαηζηήξ, υπςξ αοηέξ 

δζαιμνθχεδηακ πνυζθαηα ζημ πθαίζζμ ημο ιμκηέθμο ηδξ επζημζκςκζαηήξ - 

ηεζιεκμηεκηνζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ κα δζαπζζηχζεζ ηα ζδιεία οπενμπήξ 

ημο ζε ζπέζδ ιε ημ εθανιμγυιεκμ εδχ ηαζ δεηαπέκηε πνυκζα πενίπμο ζηδκ 

εηπαίδεοζή ιαξ ιμκηέθμ βναιιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ. Δίκαζ θακενυ υηζ δ επζαεααίςζδ 

ηδξ οπενμπήξ ημο ιμκηέθμο πμο πνμηείκεηαζ απυ ηδκ  ΔΚΠ (ζε ζπέζδ πνμθακχξ ιε 

ημ ήδδ εθανιμγυιεκμ), εα μδδβήζεζ αζθαθχξ ζε δζαηφπςζδ κέςκ εέζεςκ, 

πνμηάζεςκ ηαζ ηεπκζηχκ πμο εα  έπμοκ ςξ απμηέθεζια υπζ ιυκμ ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

βναιιαηζηήξ ζηακυηδηαξ, αθθά  ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ βθςζζζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ 

επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ ιαξ.  

 

 
2.5  Πξνβιεκαηηζκνί θαη επηζηεκνληθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο 

  

πςξ έπμοιε επζζδιάκεζ ηαζ ζημ ηεθ. 1.6.1, έκαξ απυ ημοξ πανάβμκηεξ πμο αζημφκ 

ζδιακηζηή επίδναζδ ηυζμ ζηδ ιμνθή υζμ ηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηςκ ιδκοιάηςκ / 

ηεζιέκςκ είκαζ  ηαζ ημ πεξηβάιινλ, δ ζπμοδαζυηδηα ημο μπμίμο ακαβκςνίγεηαζ υθμ ηαζ 

πενζζζυηενμ ιε ηδκ πνυμδμ ηδξ βθςζζμθμβίαξ. Σμ πενζαάθθμκ ζοκζζηά βζα ηδκ 

επζζηήιδ ηδξ βθχζζαξ ιία έκκμζα θεζημονβζηή, πμθφ ζδιακηζηή ηαζ, ηαοηυπνμκα, 

πμθφπθμηδ (Hewings & Hewings 2005: 17-25, Μήηζδξ 2015: 152-55, Trask 1995: 

122-26).   
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Δπζπεζνχκηαξ έκακ πνχημ ηαζ απθυ μνζζιυ εα θέβαιε υηζ ιε ημκ υνμ 

πεξηβάιινλ εκκμμφιε  ιζα ζεζνά βθςζζζηχκ ηαζ ελςβθςζζζηχκ δεδμιέκςκ  ηαζ 

παναβυκηςκ, πμο επδνεάγμοκ ηδ βθςζζζηή παναβςβή ηυζμ ζημ επίπεδμ ηδξ 

έηθναζδξ υζμ ηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ ζδιαζίαξ. Δπμιέκςξ, ημ πενζαάθθμκ δζαηνίκεηαζ 

ανπζηά ζε γισζζηθφ ηαζ εμσγισζζηθφ.  Με ημκ υνμ βθςζζζηυ πενζαάθθμκ εκκμμφιε 

ζοκήεςξ ηα βθςζζζηά ζημζπεία ίδζμο επζπέδμο πμο πενζαάθθμοκ ηάπμζμ άθθμ 

ζοβηεηνζιέκμ ζημζπείμ ηαζ είκαζ βκςζηά ζηδκ ημζκή βθχζζα ςξ ζοιθναγυιεκα. Ζ 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ ζοιθναγμιέκςκ, ζδζαίηενα ζημκ πνμθμνζηυ θυβμ, ημκ ηαεζζηά 

μζημκμιζηυ,  δίκεζ δδθαδή ζηα ηείιεκα / εηθςκήιαηα εθθεζπηζηυ ηαζ ηαοηυπνμκα 

θεζημονβζηυ παναηηήνα. Με θίβα θυβζα δ ζδιαζία ηςκ εηθςκδιάηςκ πνμηφπηεζ ζε 

ιεβάθμ ααειυ ιε ηδ ζοιαμθή ηαζ ηςκ ζοιθναγμιέκςκ. 

 Με ημκ υνμ εμσγισζζηθφ πεξηβάιινλ κμμφιε έκα πθήεμξ ιδ βθςζζζηχκ 

ζημζπείςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ηυζμ ιε ηδκ  ζοβηεηνζιέκδ πενίζηαζδ, ζημ πθαίζζμ ηδξ 

μπμίαξ δζελάβεηαζ δ επζημζκςκία υζμ ηαζ ιε εονφηενα ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζζιζηά 

δεδμιέκα, ηα μπμία ηαζ πνμζδίδμοκ ζοκμθζηά  ηδ δοκαηυηδηα ηεθζηήξ ενιδκείαξ ημο 

παναβυιεκμο εηθςκήιαημξ / ηεζιέκμο. 

 Ζ ζηεκή αοηή ζπέζδ ιεηαλφ βθςζζζηήξ παναβςβήξ ηαζ πενζαάθθμκημξ 

πνμζδζμνίγεζ ηυζμ ημκ πνμθμνζηυ υζμ ηαζ ημκ βναπηυ θυβμ. Απυ ηζξ δομ αοηέξ 

ααζζηέξ ιμνθέξ ημο θυβμο, ζηδκ πανμφζα ενβαζία, εα πενζμνίζμοιε ηδκ ενεοκδηζηή 

ιαξ πανέιααζδ ζε επίπεδμ παναβςβήξ βναπηχκ ηεζιέκςκ, βζα ηνεζξ απμηθεζζηζηά 

θυβμοξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα:    

 Πξψηνλ, βζαηί μ πνμθμνζηυξ θυβμξ είκαζ πμθφ παθανυξ, εθθεζπηζηυξ ηαζ 

θζβυηενμ ζοζηδιαηζηυξ ζε ζπέζδ ιε ημκ βναπηυ, βεβμκυξ πμο εα έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδκ 

αδοκαιία εθέβπμο ζδιακηζηχκ ηαζ ζδζαίηενα απαζηδηζηχκ πθεονχκ ηδξ βναιιαηζηήξ 

ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ. Απυ ημ άθθμ ιένμξ, δ πνμζθοβή ζημκ πνμθμνζηυ θυβμ εα 

απαζημφζε ηδκ πανμοζία πμζηίθςκ πενζζηάζεςκ επζημζκςκίαξ ηαζ ηαηαζηαζζαηχκ 

δεδμιέκςκ, εκχ ηαοηυπνμκα εα απαζημφζε ηαζ ιεβάθδ ζπαηάθδ πνυκμο, πνάβιαηα ηα 

μπμία  δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ελαζθαθζζεμφκ οπυ ηζξ ζοκεήηεξ δζελαβςβήξ ιζαξ 

ένεοκαξ, υπςξ είκαζ δ πανμφζα. 

 Γεχηεξνλ, βζαηί δ δζαδζηαζία ζφκηαλδξ βναπηχκ ηεζιέκςκ ακηακαηθά 

λεηάεανα ηυζμ ημκ ααειυ ηαημπήξ ηδξ βθχζζαξ βεκζηά υζμ ηαζ ημ επίπεδμ ηδξ 

βναιιαηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο ζοκηάηηδ εκυξ ηεζιέκμο (Μήηζδξ 1998: 292-6, Nunan 

1995: 83-99). 
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 Σξίηνλ,  βζαηί δ παναβςβή βναπηχκ ηεζιέκςκ ακαδεζηκφεζ ημκ ααειυ 

ακάπηολδξ ηδξ  δηαθεηκεληθφηεηαο (ηεθ. 1.8.1), ιζαξ ααζζηήξ ζδζυηδηαξ ημο ζοκηάηηδ / 

πμιπμφ, δ μπμία ζοκδέεηαζ ηυζμ ιε ηδ βκχζδ απυ πθεονάξ ημο ηςκ πμζηίθςκ 

ηεζιεκζηχκ εζδχκ πμο οπάνπμοκ υζμ ηαζ ιε ηδκ ηαημπή θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

αξρψλ, πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ ημζκςκζηή ημο έκηαλδ ηαζ ηδκ απμδμπή ημο απυ ηδκ 

εονφηενδ πμθζηζζιζηή / βθςζζζηή ημζκυηδηα. 

 Δπζπεζνχκηαξ ζημ ζδιείμ αοηυ ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζηδ δζαηεζιεκζηυηδηα, 

αθθά ηαζ ζημ θεβυιεκμ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ εα είπαιε κα επζζδιάκμοιε ηα ελήξ: 

(i) Υαναηηδνίγμοιε ςξ δηαθεηκεληθφηεηα ηδ δοκαηυηδηα εκυξ μιζθδηή κα 

ζοκηάζζεζ ή κα ηαηακμεί ηάπμζμ ηείιεκμ ιε αάζδ ηδκ ειπεζνία απυ άθθα ηείιεκα ηαζ 

ζδζαίηενα απυ ηείιεκα πμο ακήημοκ ζημ ίδζμ είδμξ (Hewings & Hewings 2005: 21-2, 

Μήηζδξ 2015: 153-4, Μπαιπζκζχηδξ 1984: 189-200). Σα ηείιεκα, υπςξ είκαζ βκςζηυ, 

εκηάζζμκηαζ ακάθμβα ιε ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ ζε ιεβαθφηενα ζφκμθα πμο είκαζ 

βκςζηά ςξ είδε ή ηχπνη θεηκέλσλ. ηδκ πενίπηςζδ θμζπυκ πμο έκα άημιμ έπεζ ένεεζ 

ζε επαθή ιε πμθθά ηείιεκα, ηυηε ςξ μιζθδηήξ εα είκαζ ζε εέζδ κα επζθέλεζ ημκ 

ηαηάθθδθμ βζα ηδκ πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ ηφπμ ηεζιέκμο, εκχ ςξ αηνμαηήξ εα είκαζ 

ζε εέζδ κα ακαβκςνίζεζ ημκ ηφπμ ημο ηεζιέκμο πμο πανήβαβε μ ζοκμιζθδηήξ ημο 

(ανπζηά ιε αάζδ ηδ ιμνθή ηαζ ηαηυπζκ ιε αάζδ ημ πενζεπυιεκυ ημο), κα ημ εκηάλεζ 

ζημ ακηίζημζπμ είδμξ ηαζ εκ ζοκεπεία κα εηιεηαθθεοεεί δδιζμονβζηά ηδ βκχζδ πμο 

δζαεέηεζ, δδθαδή κα ακηζθδθεεί ηζξ επζημζκςκζαηέξ πνμεέζεζξ ημο μιζθδηή ηαζ κα 

δχζεζ ζημ ηείιεκμ πμο αοηυξ πανήβαβε ημ ζςζηυ κυδια.  

(ii) Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ιε ημκ υνμ επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ, εκκμμφιε ιζα ζεζνά ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ δεδμιέκςκ, πμο ιαξ 

αμδεμφκ ηυζμ ζηδ ζφκηαλδ υζμ ηαζ ζηδκ μνεή ενιδκεία ηςκ ηεζιέκςκ, οπυ ηδκ 

άπμρδ αοηά, ςξ ιμνθή ηαζ πενζεπυιεκμ,  πενζέπμοκ ζημζπεία πμο βίκμκηαζ ή υπζ 

απμδεηηά απυ ηδκ πθεονά ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο.  φιθςκα ιε ημκ ηαεδβδηή 

Ναπμθέμκηα Μήηζδ:  

 

«Πνιηηηζκφο ζεσξείηαη γεληθά έλα ζχλνιν αληηιήςεσλ, ηδεψλ, αμηψλ, ζηάζεσλ, 

ηξφπσλ ζθέςεο θαη δξάζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θάπνηα 

αλζξψπηλε θνηλφηεηα. Σα ζηνηρεία απηά δελ είλαη άζρεηα θαη αζχλδεηα κεηαμχ ηνπο, 

αιιά απνηεινχλ έλα νξγαλσκέλν φιν πνπ δηαζέηεη ζπγθξφηεζε, ζπλνρή θαη νκνηνγέλεηα 

θαη νη αξρέο ηνπ δηακνξθψλνπλ θαη επεξεάδνπλ αζπλαίζζεηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

κειψλ ηεο θνηλφηεηαο » (Μήηζδξ 1998: 71).  
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Με αάζδ ηα δεδμιέκα αοηά, εα θέβαιε υηζ μζ ζοκμιζθδηέξ, δδθαδή ηα άημια 

πμο επζημζκςκμφκ, εκηάζζμκηαζ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ πμθζηζζιζηή ημζκυηδηα, ζημ 

πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ  ιμζνάγμκηαζ ιε ημοξ άθθμοξ ημ ζφκμθμ ηςκ παναπάκς 

παναηηδνζζηζηχκ, ηα μπμία ημοξ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα αθέπμοκ ηαζ κα 

ακηζθαιαάκμκηαζ ιε έκα ζδζαίηενμ πνίζια ηδκ ελςηενζηή πναβιαηζηυηδηα, αθθά ηαζ 

κα πνδζζιμπμζμφκ ηδ βθχζζα, ηαηά ηνυπμ, πμο κα ημοξ ηαηαθαααίκμοκ ηαζ κα ημοξ 

απμδέπμκηαζ ηα άθθα  ιέθδ ηδξ ακηίζημζπδξ βθςζζζηήξ ημζκυηδηαξ (Erton 2007,  

Kramsch 1998: 3-4, Yule 1996: 83-9).  

Ζ δζαδζηαζία ηδξ ημζκςκζηήξ απμδμπήξ πνμηφπηεζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ ανπέξ 

ηαζ μζ ακηζθήρεζξ πμο έπμοκ ηαεζενςεεί δζαπνμκζηά απυ ημ ημζκςκζηυ ζχια, 

ζοκδοάγμκηαζ ιε ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ πμο ηνίκμκηαζ ςξ απμδεηηέξ ή υπζ απυ αοηυ. 

Θα πνμζεέηαιε, ιάθζζηα, υηζ μζ ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ πμο έπεζ ηαεζενχζεζ ημ 

ημζκςκζηυ ζχια ηαζ ηζξ εεςνεί απμδεηηέξ βζα ηα ιέθδ ημο, έπμοκ εκηαπεεί ιε 

μνβακζηυ ηνυπμ ζηδ βθςζζζηή ημοξ παναβςβή. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ, ζε ζοβηεηνζιέκα 

πενζαάθθμκηα, δ πνήζδ μνζζιέκςκ θέλεςκ ή βναιιαηζηχκ δμιχκ είκαζ ακεπίηνεπηδ 

ηαζ επμιέκςξ δ βθςζζζηή ζοιπενζθμνά ημο ιέθμοξ ακηζιεηςπίγεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ 

αοηή απυ αηαηάθθδθδ έςξ οανζζηζηή ηαζ απμννίπηεηαζ, εκχ μ ίδζμξ παναηηδνίγεηαζ 

ςξ αβεκήξ, άλεζημξ, αδζάηνζημξ, απμθίηζζημξ η.θπ.    

Γζα πανάδεζβια, ζηδ δζηή ιαξ βθςζζζηή ηαζ πμθζηζζιζηή πναβιαηζηυηδηα, δ 

πνήζδ ημο δεφηενμο εκζημφ πνμζχπμο ή εκυξ πμθφ μζηείμο φθμοξ απυ πθεονάξ εκυξ 

κέμο αηυιμο πμο απεοεφκεηαζ ζε ηάπμζμ ζενανπζηά ακχηενυ ημο, άβκςζημ ή  

ιεβαθφηενμ ζε δθζηία άημιμ, δεκ εεςνείηαζ ακαιεκυιεκδ ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυκ 

ηνίκεηαζ ςξ ακάνιμζηδ ηαζ ημζκςκζηά απμννζπηέα. Δπμιέκςξ, δ πνήζδ απυ ηάπμζμκ 

μιζθδηή ηεζιέκςκ / εηθςκδιάηςκ ή βναιιαηζηχκ δμιχκ, πμο δεκ εεςνμφκηαζ 

ηαηάθθδθεξ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηάεε θμνά πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ, ζοκζζηά ιδ 

απμδεηηή ιμνθή ζοιπενζθμνάξ ηαζ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ απνέπεζα, ςξ έθθεζρδ 

ζεααζιμφ ή αηυιδ ηαζ  ςξ πνμζαθδηζηή εκένβεζα ή φανδ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ 

πνδζζιμπμζμφιεκδ βθχζζα ιπμνεί κα είκαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή βναιιαηζηά μνεή 

(Brock & Nagasaka 2005). 

Γζα υθμοξ ημοξ παναπάκς θυβμοξ ηαζ απμαθέπμκηαξ ζε ιζα μιαθή ιεηάααζδ 

ζηδκ μθμηθδνςιέκδ επζημζκςκζαηή / ηεζιεκμηεκηνζηή δζδαηηζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

βναιιαηζηήξ, επζθέλαιε ζηδκ πανμφζα ένεοκα ηδ δζαδζηαζία ηδξ πνήζδξ βναπηχκ 

ηεζιέκςκ,  ηα μπμία εα απμηεθέζμοκ ηυζμ ηζξ πδβέξ ηαζ ηα ιέζα ηδξ δζδαζηαθίαξ ιαξ 
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υζμ ηαζ ημκ απχηενμ ζηυπμ ηδξ υθδξ πνμζπάεεζαξ. ημπυξ είκαζ κα ζοκδέζμοιε 

δδιζμονβζηά ηδ βναιιαηζηή βκχζδ ιε ηδκ ζηακυηδηα παναβςβήξ απμηεθεζιαηζηχκ 

ηεζιέκςκ, έπμκηαξ πάκηα ςξ ζηαεενυ ζδιείμ ακαθμνάξ ηυζμ ηα ζζπφμκηα ζήιενα ΑΠ  

ηαζ εβπεζνίδζα υζμ ηαζ ηδ βεκζηυηενδ κμμηνμπία ηαζ ακηίθδρδ πμο επζηναηεί ζημκ 

πχνμ ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ζηδκ μπμία ηαζ επζγμφκ ανηεηά ζημζπεία, πμο 

εα ιπμνμφζακ κα πανηηδνζζημφκ ςξ παναδμζζαηά. 

Απυ ηζξ παναπάκς δζαπζζηχζεζξ, ανπέξ ηαζ παναηδνήζεζξ πνμηφπηεζ ιζα ζεζνά 

ενςηδιάηςκ, ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ιε ημ εέια ιαξ ηαζ ηα μπμία εα ιαξ μδδβήζμοκ 

ζηδ δζαηφπςζδ ηδξ ααζζηήξ οπυεεζδξ ηδξ ένεοκαξ. Σα ενςηήιαηα αοηά είκαζ ηα ελήξ: 

 

(i) Πυζμ απμηεθεζιαηζηή ιπμνεί κα είκαζ δ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ πμο 

πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ πνήζδ ηαηάθθδθα επζθεβιέκςκ ηεζιέκςκ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ 

ανπέξ ΔΚΠ; Με άθθα θυβζα, δ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ, ιε ημκ ηνυπμ πμο ηδκ 

εζζδβείηαζ ημ επζημζκςκζαηυ / ηεζιεκμηεκηνζηυ ιμκηέθμ, εα ιπμνέζεζ κα αεθηζχζεζ ηδ 

βναιιαηζηή ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ζε ζπέζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα ιμκηέθα; 

 

(ii) Πυζμ ζοιαάθθεζ δ ηεζιεκμηεκηνζηή δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ:  

 

(α) ηδ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηδξ βθχζζαξ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ 

πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ; 

(α) ηδκ ακάπηολδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ, αθθά ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ βθςζζζηήξ 

ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ; 

(β) ηδκ ζηακυηδηα παναβςβήξ επζημζκςκζαηά απμηεθεζιαηζηχκ ηεζιέκςκ; 

(δ) ηδκ ακάπηολδ ηδξ μνεμβναθζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ; 

 

(iii) ημ πθαίζζμ ηδξ ηεζιεκμηεκηνζηήξ ιεευδμο δζδαζηαθίαξ ηδξ βναιιαηζηήξ 

πυζμ ακαβηαία εεςνείηαζ δ πνήζδ ιεηαβθχζζαξ (δδθαδή βναιιαηζηήξ μνμθμβίαξ), 

ιε πμζμοξ υνμοξ ηαζ ηάης απυ πμζεξ πνμτπμεέζεζξ; 

 

(iv) ε πμζμ ααειυ ηαζ ζφιθςκα ιε πμζεξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ υνμοξ εεςνείηαζ 

ακαβηαία δ ζοκεζδδηή βκχζδ ηδξ βναιιαηζηήξ  ζηδκ ΔΚΠ; 
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(v) Σέθμξ, πυζμ ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ βεκζηυηενδξ βθςζζζηήξ 

επάνηεζαξ ημο ιαεδηή, αθθά ηαζ ηδξ βναιιαηζηήξ ζηακυηδηάξ ημο δ δζδαζηαθία ηδξ 

βναιιαηζηήξ ιέζς ηεζιέκςκ; 

 

Με αάζδ ηα ενςηήιαηα αοηά, δ ααζζηή οπυεεζδ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ πμο 

ακαιέκεηαζ κα επαθδεεοεεί απυ ηα δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ, δζαηοπχκεηαζ ςξ ελήξ: 

 

Η διδαζκαλία ηηρ γπαμμαηικήρ μέζω κειμένων και ζύμθωνα με ηιρ απσέρ 

ηηρ ΕΚΠ αναμένεηαι να έσει θεηικά αποηελέζμαηα και να αζκήζει ζημανηική 

βεληίωζη ζηη γλωζζική επάπκεια ηων μαθηηών ηηρ Ε΄ δημοηικού και 

ζςγκεκπιμένα ηόζο ζηη γλωζζική όζο και ζηην επικοινωνιακή ηοςρ ικανόηηηα. 

 

 Δλεζδζηεφμκηαξ ηδ ααζζηή οπυεεζδ ηδξ ένεοκαξ εα θέβαιε υηζ ζε πναηηζηυ 

επίπεδμ πενζιέκμοιε ηα ελήξ: 

 

 (i) Ζ μιάδα ενβαζίαξ πμο εα δζδαπεεί ηδ βναιιαηζηή ιε αάζδ ηζξ ανπέξ ηδξ 

ΔΚΠ κα ειθακίζεζ ζηαηζζηζηά ιζα ζδιακηζηή δζαθμνά επίδμζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

μιάδα εθέβπμο, δ μπμία εα δζδάζηεηαζ ηδ βναιιαηζηή ιε αάζδ ημ ζζπφμκ ΑΠ ηαζ ημκ 

ηνυπμ δζδαζηαθίαξ πμο έπεζ ηαεζενχζεζ δ ζοκήεδξ ζπμθζηή πναηηζηή. ε βεκζηέξ 

βναιιέξ ακαιέκμοιε υηζ δ μιάδα εθέβπμο εα οπμθείπεηαζ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ζηδκ 

εοημθία ακηίθδρδξ ηαζ, ηονίςξ, ζηδκ ζηακυηδηα παναβςβήξ μθμηθδνςιέκςκ ηαζ 

επζημζκςκζαηά απμηεθεζιαηζηχκ ηεζιέκςκ. 

 

 (ii) Οζ ιαεδηέξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ακαιέκεηαζ κα οπενηενμφκ ηςκ άθθςκ 

υπζ ιυκμ ζηδ ζοκεζδδηή βκχζδ ηςκ ανπχκ ηαζ ηςκ ηακυκςκ ηδξ βναιιαηζηήξ αθθά 

ηαζ ζηδ δοκαηυηδηα ηδξ πθήνμοξ αλζμπμίδζήξ ημοξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ 

επζημζκςκζαηχκ πνμεέζεςκ ηαζ ηςκ θεζημονβζηχκ ημοξ ζηυπςκ. 

 

 (iii) Χξ ζοκέπεζα ημο πνμδβμοιέκμο, ακαιέκεηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ ηδξ μιάδαξ 

ενβαζίαξ εα ζοζπεηίγμοκ μνβακζηά ημ βθςζζζηυ ζφζηδια ιε ηδ βθςζζζηή πνήζδ
.
 υηζ 

εα ακηζθαιαάκμκηαζ, δδθαδή, ηδ βναιιαηζηή υπζ ηυζμ ςξ εεςνία, αθθά ηονίςξ ςξ 

ζεζνά εθανιμβχκ πμο αεθηζχκεζ ηδ βθςζζζηή ημοξ παναβςβή ηαζ ημοξ μδδβεί ζε 

πθδνέζηενδ επζημζκςκία ιε ημ πενζαάθθμκ ημοξ. 
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 (iv) Σέθμξ, μζ ιαεδηέξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ακαιέκεηαζ κα ζδιεζχζμοκ 

ζδιακηζηή ζηαηζζηζηή δζαθμνά  απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο ζηδ ζφβηνζζδ 

ιεηαλφ ηδξ ανπζηήξ ηαζ ηδξ ηεθζηήξ αλζμθυβδζήξ ημοξ ηυζμ υζμκ αθμνά ηδ 

βεκζηυηενδ βθςζζζηή ημοξ ζηακυηδηα υζμ, επίζδξ, ηδ βκχζδ, αθθά ηαζ ηδ δοκαηυηδηα 

ζςζηήξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ ανπχκ ηαζ ηςκ ηακυκςκ ηδξ βναιιαηζηήξ. 

 

 
 2.6  Δπηκέξνπο πηπρέο θαη  πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Ζ πανμφζα ενεοκδηζηή πνμζπάεεζα απμζημπεί ζημ κα δζαπζζηςεεί δ ζοιαμθή ηδξ 

βναιιαηζηήξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ, άνα ηαζ 

ηδξ βεκζηυηενδξ βθςζζζηήξ ημοξ επάνηεζαξ, ιε ηδκ ηαηάθθδθδ αλζμπμίδζδ ααζζηχκ 

δεδμιέκςκ ηαζ ανπχκ ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ εκ 

θυβς ενβαζία επζπεζνεί κα δζαπζζηχζεζ ηδ ζοκάθεζα ημο ααειμφ  βκχζδξ ηδξ 

βναιιαηζηήξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ζηακυηδηα απμηεθεζιαηζηήξ πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ ζε 

ιαεδηέξ ηδξ Δ΄ ηάλδξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο. Ζ υθδ πνμζπάεεζα ζοκδέεηαζ ιε 

μνζζιέκδ δζδαηηζηή ιεεμδμθμβία ηαζ εζδζηυηενα εα θέβαιε υηζ ααζίγεηαζ πνςηίζηςξ 

ζηζξ ανπέξ  ηδξ ΔΚΠ ηδξ βθχζζαξ. 

 Ζ ένεοκα ζπεδζάζηδηε ελ ανπήξ ηαζ εθανιυζηδηε ηεθζηά ζε έκα ζπεηζηά 

πενζμνζζιέκμ δείβια ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ ηδξ Δ΄ ηάλδξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο. 

Δζδζηυηενα ζηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ ζοκμθζηά ζανάκηα πέκηε (45) ιαεδηέξ ηαζ 

ιαεήηνζεξ, απυ ημοξ μπμίμοξ μζ είημζζ απμηέθεζακ ηδκ μιάδα ενβαζίαξ  ηαζ μζ 

οπυθμζπμζ είημζζ πέκηε (25) ηδκ μιάδα εθέβπμο.  

 Ζ αδοκαιία κα πνδζζιμπμζήζμοιε έκα ιεβαθφηενμ δείβια ιαεδηχκ μθείθεηαζ 

ζε ιζα ζεζνά ακηζηεζιεκζηχκ θυβςκ ηαζ πενζμνζζιχκ, μζ ηονζυηενμζ απυ ημοξ μπμίμοξ 

ζοκμρίγμκηαζ ςξ ελήξ: 

 

(i) Σμ Τπμονβείμ Παζδείαξ πανέζπε βζα ηδκ πανμφζα ένεοκα έκα 

ζηακμπμζδηζηυ δζάζηδια πνυκμο, επεζδή ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ εα 

ηδκ πναβιαημπμζμφζε δ ίδζα δ δζδάζημοζα ζημ ηιήια ηδξ ηαζ οπυ ηδκ 

πνμτπυεεζδ υηζ εα ηδνμφζε ηα πνμαθεπυιεκα απυ ημ ζζπφμκ 

ακαθοηζηυ πνυβναιια. ε πενίπηςζδ υιςξ πμο δ ένεοκα εα έπνεπε κα 

επεηηαεεί ηαζ ζε άθθα ηιήιαηα ή ηάλεζξ, ηυηε μ δζαεέζζιμξ βζα ηδκ 

ένεοκα πνυκμξ πενζμνζγυηακ ζηζξ δφμ δζδαηηζηέξ χνεξ. 



141 

 

(ii)  H ενεοκήηνζα,  ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ένεοκαξ, αζημφζε πθήνςξ ηζξ 

οπδνεζζαηέξ ηδξ οπμπνεχζεζξ, βεβμκυξ πμο δεκ πανείπε ιεβάθα 

πενζεχνζα πνυκμο βζα επέηηαζδ ηδξ ένεοκαξ ζε ιεβαθφηενμ δείβια. 

 

(iii)  Γεκ οπήνπε ηακεκυξ είδμοξ μζημκμιζηή ζηήνζλδ ηδξ υθδξ πνμζπάεεζαξ 

ιε απμηέθεζια κα είκαζ αδφκαηδ δ ζοιιεημπή ζοκενβαηχκ ηαζ εζδζηχκ 

ενεοκδηχκ, δ ζοιιεημπή ηςκ μπμίςκ εα πνμζέδζδε ιεβαθφηενεξ 

δζαζηάζεζξ, αθθά ηαζ πενζζζυηενμ ίζςξ αάεμξ ζηδ ένεοκα. 

 

(iv)  Έκαξ άθθμξ, επίζδξ, ζδιακηζηυξ θυβμξ πμο δεκ αμδεμφζε ζηδ 

δζεφνοκζδ ημο δείβιαημξ, αθθά ηαζ ζε έκα βεκζηυηενμ „άκμζβια‟ ηδξ 

ένεοκαξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ ιαεδηχκ εα 

απαζημφζε, εηηυξ ηδξ ενεοκήηνζαξ, ηαζ ηδκ ειπθμηή εκυξ ζδιακηζημφ 

ανζειμφ άθθςκ δαζηάθςκ, μζ μπμίμζ έπνεπε κα έπμοκ εκδιενςεεί εη 

ηςκ πνμηένςκ βζα ηζξ επζδζχλεζξ ημο πεζναιαηζζιμφ ηαζ κα έπμοκ 

επζιμνθςεεί ηαηάθθδθα, χζηε κα πεζνζζημφκ ιε ζςζηυ ηνυπμ ηδκ υθδ 

δζαδζηαζία. 

 

(v)  Σαοηυπνμκα, δ επέηηαζδ ηδξ ένεοκαξ ζε πμθθέξ πενζμπέξ ηαζ ζε 

πμζηίθεξ μιάδεξ ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ, εα απαζημφζε ηαζ ιζα ζεζνά 

πμθφπθμηςκ βναθεζμηναηζηχκ δζαδζηαζζχκ, δ δζεηπεναίςζδ ηςκ 

μπμίςκ απαζημφζε εκένβεζεξ ηαζ πνυκμ, πνάβια πμο απυ ηδ ιζα ιενζά 

εα δοζηυθεοε ηδ δζαδζηαζία, εκχ απυ ηδκ άθθδ εα θεζημονβμφζε 

ηεθζηά ζε αάνμξ ηδξ υθδξ ενεοκδηζηήξ πνμζπάεεζαξ. Δηηυξ ηςκ άθθςκ, 

ακαθένμοιε απθχξ ςξ πανάδεζβια ημ βεβμκυξ υηζ δ πμνήβδζδ ηδξ 

ζπεηζηήξ άδεζαξ απυ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ πνμτπμεέηεζ ηδ θήρδ ηαζ 

οπμαμθή απυ πθεονάξ ενεοκδηή ηδξ έββναθδξ άδεζαξ ημο ηδδειυκα 

ηάεε ιαεδηή ή ιαεήηνζαξ βζα ηδ ζοιιεημπή ημο ζηδ δζελαβυιεκδ 

ένεοκα. 

  

 Γζα υθμοξ αοημφξ ημοξ θυβμοξ, αθθά ηαζ βζα πμθθμφξ άθθμοξ, ήζζμκμξ 

ζδιαζίαξ, δ ένεοκα πενζμνίζηδηε ζε δφμ πανυιμζεξ απυ πθεονάξ παναηηδνζζηζηχκ 

μιάδεξ, δδθαδή ζε δφμ ζπμθζηά ηιήιαηα. Σα ηιήιαηα αοηά ακήηακ ζημ 2
μ
  δδιμηζηυ 
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ζπμθείμ Νέαξ Δνοεναίαξ ηαζ ήηακ ημ Δ1 ηαζ ημ Δ2. Απυ ηα ηιήιαηα αοηά, μζ ιαεδηέξ 

ημο Δ2 απμθαζίζηδηε κα απμηεθέζμοκ ηδκ μιάδα ενβαζίαξ, εκχ μζ ιαεδηέξ ημο Δ1 

απμθαζίζηδηε κα απμηεθέζμοκ ηδκ μιάδα εθέβπμο. Ζ ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή έβζκε, 

βζαηί ημ Δ2 ήηακ ημ ηιήια δζδαζηαθίαξ ηδξ ενεοκήηνζαξ ηαζ, επμιέκςξ, δ ενεοκδηζηή 

πανέιααζδ εα ήηακ εοπενέζηενδ. Βάζεζ ημο ενεοκδηζημφ ζπεδζαζιμφ, ημ βθςζζζηυ 

πνυβναιια ημο ηιήιαημξ Δ2 εα έπνεπε κα δζαθμνμπμζδεεί βζα δφμ ιήκεξ ηαζ κα 

πνμζανιμζηεί ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ένεοκαξ, εκχ βζα ημ ακηίζημζπμ πνμκζηυ δζάζηδια, 

ημ ηιήια Δ1, φζηενα απυ ζοκεκκυδζδ ημο δζδάζημκηα ιε ηδκ ενεοκήηνζα, εα 

πνμέααζκε ζε δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ, εθανιυγμκηαξ ηαηά ημ δοκαηυκ πζζηά  ημ 

ζζπφμκ ζφζηδια ηαζ πνυβναιια δζδαζηαθίαξ. Σμ δίιδκμ ημο πεζναιαηζζιμφ 

ηαεμνίζηδηε, ζφιθςκα ηαζ ιε ηα μνζγυιεκα ζηδ ζπεηζηή άδεζα ημο Τπμονβείμο 

Παζδείαξ ιε αν. Πνςημηυθθμο Φ15/15204/20845/Γ1, βζα ημ δζάζηδια απυ ημκ 

Μάνηζμ ιέπνζ ηαζ ημκ Ημφκζμ ημο 1918.  

 οκμρίγμκηαξ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ αοηήξ πνμζέθααακ οπμπνεςηζηά 

ημκ παναηηήνα ιεθέηδξ πενίπηςζδξ (case study) ηαζ πνμθακχξ δεκ πνμαάθθμκηαζ ζημ 

επίπεδμ ημο ζοκυθμο ηςκ ζπμθείςκ ηδξ πχναξ. Πανυθα αοηά υιςξ, έπμκηαξ ςξ αάζδ 

ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηζξ ζζπονέξ ζηαηζζηζηέξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ πμο πνμέηορακ, ηαείζηαηαζ ειθακέξ, πνάβια πμο ζοκζζηά 

ηαοηυπνμκα ηαζ ζηαεενή πεπμίεδζδ ηδξ ενεοκήηνζαξ ςξ βθςζζμθυβμο ηαζ 

εηπαζδεοηζημφ, υηζ δ ζπεηζηή πνμζπάεεζα μθείθεζ κα επεηηαεεί ιεθθμκηζηά ηαζ κα 

εθανιμζηεί ζηαδζαηά ζε υθμ ηαζ ιεβαθφηενμ ανζειυ ζπμθείςκ. Θεςνμφιε, δδθαδή, 

υηζ δ ααειζαία δζεφνοκζδ ημο πεζναιαηζζιμφ ηαζ δ βεκίηεοζδ ηδξ ζπεηζηήξ ένεοκαξ 

εα ηαηαδείηκοε ιε πεζζηζηυ ηνυπμ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ πνμηεζκυιεκδξ 

ηεζιεκμηεκηνζηήξ δζδαηηζηήξ ιεευδμο ηδξ βναιιαηζηήξ, ηδξ μπμίαξ δ εζζαβςβή ηαζ 

βεκζηεοιέκδ πνήζδ εα ιπμνμφζε κα μδδβήζεζ ζε επανηέζηενδ ηαζ μοζζαζηζηυηενδ 

ηαηάηηδζδ ηδξ βθχζζαξ απυ ηδκ πθεονά ηςκ ιαεδηχκ.  

 Έκα άθθμ γήηδια πμο αθμνά ηδκ πανμφζα ένεοκα ηαζ βζα ημ μπμίμ έπμοιε 

ήδδ ηάκεζ θυβμ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ (ηεθ. 2.5) είκαζ μ πενζμνζζιυξ ηδξ 

ένεοκαξ απμηθεζζηζηά ζε επίπεδμ βναπημφ θυβμο.  Ζ ελαίνεζδ ημο πνμθμνζημφ θυβμο 

ηαζ μ πενζμνζζιυξ ζημκ βναπηυ επζαάθθεηαζ, επίζδξ, βζα ιζα ζεζνά πνυζεεηςκ 

ζδιακηζηχκ θυβςκ, ακάιεζα ζημοξ μπμίμοξ ηαζ μζ αηυθμοεμζ: 

  

(i) Ο πνμθμνζηυξ θυβμξ απαζηεί απυ ηδ θφζδ ημο πμθφ πνυκμ, ζοκενβάηεξ, 

ηαηαβναθέξ ηαζ μζημκμιζηά δεδμιέκα, ηα μπμία, υπςξ επζζδιάκαιε, δεκ είπε ζηδ 
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δζάεεζή ηδξ δ ενεοκήηνζα. Σαοηυπνμκα, μ πνμθμνζηυξ θυβμξ είκαζ ζοκήεςξ 

εθθεζπηζηυξ ηαζ πμθφ θζβυηενμ ζοζηδιαηζηυξ ζε ζπέζδ ιε ημκ βναπηυ, πνάβια πμο 

ζδιαίκεζ υηζ δεκ πανέπεζ πθήεμξ βναιιαηζηχκ πθδνμθμνζχκ, υπςξ μ βναπηυξ.  

 

(ii) Ακηίεεηα ιε ημκ πνμθμνζηυ θυβμ, ημ βναπηυ ηείιεκμ έπεζ ζοζηδιαηζηυ 

παναηηήνα. Πανυθα αοηά δεκ πενζμνίγεηαζ απμηθεζζηζηά ζημ επίζδιμ φθμξ, αθθά 

εηηείκεηαζ ζε υθεξ ηζξ πενζζηάζεζξ επζημζκςκίαξ ηαζ ηαθφπηεζ πμζηίθμοξ 

επζημζκςκζαημφξ ζηυπμοξ (Brown 1994: 327-43, Cross 1992: 268-81,  Johnson & 

Morrow 1981: 93-107, Μήηζδξ 1996: 31, 1998: 286-91 & 2004, Υαναθαιπυπμοθμξ-

Υαηγδζαααίδδξ 1997: 62-5). 

 

(iii) Σαοηυπνμκα, δ πνμζθοβή ζημ βναπηυ ηείιεκμ, πένα απυ υζα έπμοιε 

ακαθένεζ, ιαξ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα καζ δζαπζζηχζμοιε ηδκ μνεμβναθζηή ζηακυηδηα 

ηςκ ιαεδηχκ ηαζ κα ηαηεοεφκμοιε ηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή ηδ βναιιαηζηή ιαξ 

πανέιααζδ. 

 

(iv) Δπίζδξ, δ πμζηζθία ηςκ βναπηχκ ηεζιέκςκ, πμο έπεζ ακαδείλεζ δ ζφβπνμκδ 

ένεοκα, ηαηαδεζηκφεζ υηζ δ επζημζκςκζαηή ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ είκαζ δοκαηυκ κα 

εηηζιδεεί ιέζα απυ ηδκ ακηίθδρδ ηαζ ηδκ παναβςβή βναπηχκ ηεζιέκςκ, αθμφ ε 

ρξήζε θεηκέλσλ θαη ε άζθεζε ζηε γξαθή είλαη ε κφλε πνπ ελδπλακψλεη θαη βειηηψλεη 

φιεο ηηο ππφινηπεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο (Μήηζδξ 1998: 291). 

 

Σέθμξ, επζζδιαίκμοιε υηζ, ζημ πθαίζζμ αοηυ, βζα ηδ δζαπίζηςζδ ηδξ ζπέζδξ 

ακάιεζα ζηδ βναιιαηζηή ηαζ ηδκ επζημζκςκζαηή ζηακυηδηα, πνδζζιμπμζήεδηε ζε 

επίπεδμ πνυζθδρδξ ιζα ζεζνά μθμηθδνςιέκςκ ηεζιέκςκ πμο εκηάζζμκηαζ ζημκ 

αθδβδιαηζηυ, ημκ πενζβναθζηυ ηαζ ημκ ηαηεοεοκηζηυ θυβμ, ηςκ μπμίςκ ηζξ 

βναιιαηζηέξ επζθμβέξ επζζήιακακ μζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ ηαζ έβζκε πνμζπάεεζα 

κα μδδβδεμφκ, ιέζς ηδξ παναηήνδζδξ, ζε ζπεηζηά ζοιπενάζιαηα. Σα ζοιπενάζιαηα 

αοηά, ζηα μπμία μζ ίδζμζ ηαηέθδβακ, απμηεθμφζακ ηάεε θμνά ηδ αάζδ ιζαξ κέαξ 

πνμζπάεεζαξ βζα δδιζμονβζηή αλζμπμίδζή ημοξ ζηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ 

ακηίζημζπςκ ηεζιέκςκ, ακάθμβα ιε ηα επζημζκςκζαηά δεδμιέκα πμο ημοξ πανείπε δ 

δζδάζημοζα. 

Δίκαζ, επίζδξ, αοημκυδημ υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζναιαηζζιμφ, μζ ιαεδηέξ 

ηδξ ΠΟ είπακ, ιέζς ηαηάθθδθδξ ηαεμδήβδζδξ, ηδ δοκαηυηδηα κα ζοκδέμοκ ηα 
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πμζηίθα είδδ ηεζιέκςκ αθθά ηαζ ημοξ επζημζκςκζαημφξ ζηυπμοξ ηςκ ζοκηαηηχκ ημοξ, 

ιε ηδ πνήζδ ζοβηεηνζιέκςκ βναιιαηζηχκ δμιχκ ηαζ θαζκμιέκςκ, πνάβια πμο 

απέαθεπε ζημ κα ημοξ μδδβήζεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ βναιιαηζηήξ ηαζ 

επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ, δδθαδή ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ βναιιαηζηή 

ζοιαάθθεζ ηεθζηά ζηδ αεθηίςζδ ηδξ βθςζζζηήξ επάνηεζαξ. 

Ζ δζαπίζηςζδ ηδξ ζπέζδξ αοηήξ ζδιαίκεζ υηζ δ δζδαηηζηή ιαξ πανέιααζδ 

ηζκήεδηε ζε δφμ επίπεδα: Πνχημκ, μζ ιαεδηέξ έπνεπε κα ακηζθδθεμφκ υηζ ημ ηείιεκμ 

δζαεέηεζ ιμνθή, πνάβια πμο ζήιαζκε υηζ έπνεπε κα είκαζ ζφιθςκμ ιε ιζα ζεζνά 

ιμνθμθμβζηχκ, ζοκηαηηζηχκ ηαζ μνεμβναθζηχκ ηακυκςκ. Απυ ημ άθθμ ιένμξ, ήηακ 

ακαβηαίμ κα ηαηαθάαμοκ υηζ έκα ηείιεκμ δζαεέηεζ κυδια, υηζ ελοπδνεηεί, δδθαδή, 

επζημζκςκζαημφξ ζηυπμοξ ηαζ άνα είκαζ δμιδιέκμ ζφιθςκα ιε ιζα ζεζνά ηακυκςκ 

ημζκςκζημφ ηφπμο. 

 Αοηή δ δζπθή υρδ ή δζάζηαζδ ηςκ ηεζιέκςκ απμηέθεζε υπζ ιυκμ ηδ αάζδ βζα 

ηδ δζδαηηζηή ιαξ πανέιααζδ ζηδκ μιάδα ενβαζίαξ, αθθά ηαζ ημ ζηαεενυ οπυααενμ 

βζα ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ ιαξ, πμο 

έβζκε απυ ακελάνηδημ ααειμθμβδηή (blind), μ μπμίμξ εκδιενχεδηε ζπεηζηά απυ ηδ 

δζδάζημοζα πμο είπε ηαζ ηδκ εοεφκδ δζελαβςβήξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ααειμθυβδζε ηα 

βναπηά, ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ.  

 Σαοηυπνμκα, μ ίδζμξ ελςηενζηυξ αλζμθμβδηήξ ααειμθυβδζε ηαζ ηα ηεθζηά 

βναπηά ηςκ ιαεδηχκ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο, βζα κα έπεζ δ αλζμθυβδζδ εκζαίμ παναηηήνα 

ηαζ, επμιέκςξ, κα ειθακίγεζ ηδ ιεβαθφηενδ, ηαηά ημ δοκαηυκ, αλζμπζζηία ηαζ 

εβηονυηδηα.  

 Κθείκμκηαξ, εεςνμφιε υηζ δ ηαηαβναθή ηςκ πενζμνζζιχκ, αθθά ηαζ ηςκ 

επζιένμοξ δζαδζηαζζχκ ηαζ ιεευδςκ ακηζιεηχπζζδξ ιζαξ ζεζνάξ πνμαθδιάηςκ ηαζ 

επζζηδιμκζηχκ απαζηήζεςκ, ημπμεεημφκ ηδκ ένεοκα ζηζξ ζςζηέξ ηδξ δζαζηάζεζξ ηαζ 

ελαζθαθίγμοκ, ζημ ιέηνμ ημο δοκαημφ, ηδκ ελαβςβή ιζαξ ζεζνάξ ακηζηεζιεκζηχκ ηαζ 

πνήζζιςκ ζοιπεναζιάηςκ, ζπεηζηά ιε ημ εέια ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ βναιιαηζηήξ 

ζηδκ πνςημαάειζα εθθδκζηή εηπαίδεοζδ. 

 

 
 2.7 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επξύηεξεο επηδηώμεηο ηεο έξεπλαο 

 

Ζ πανμφζα ένεοκα,  ιε ηα παναηηδνζζηζηά, ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ  πμο 

πενζβνάραιε ζηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα, εζηζάγεζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζε ιζα ζεζνά 
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ζδιακηζηχκ πηοπχκ ηαζ εειάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ηυζμ ιε ηδ θφζδ ηαζ ηδ ααεφηενδ 

μοζία ηδξ βναιιαηζηήξ υζμ, επίζδξ, ηαζ ιε ηδκ ακαγήηδζδ ηνυπςκ βζα ηδκ 

εοημθυηενδ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ δζδαζηαθία ηδξ ζημοξ ιαεδηέξ ηδξ Δ΄ηάλδξ ημο 

δδιμηζημφ ζπμθείμο. Δπακαθαιαάκμοιε υηζ δ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ είκαζ έκα 

γήηδια, πμο έπεζ ζημκ ηυπμ ιαξ ιαηνά ζζημνία, δ μπμία υιςξ ζοκδέεδηε ζηεκά ιε 

ηδκ παναδμζζαηή ακηίθδρδ ηαζ ημ βεβμκυξ αοηυ ηδκ μδήβδζε ζηδκ οζμεέηδζδ ιζαξ 

ακηίζημζπδξ ιεεμδμθμβίαξ, δ μπμία ηνίκεηαζ ζήιενα ακηζεπζζηδιμκζηή, 

ακαπμηεθεζιαηζηή ηαζ ακηζπαναβςβζηή. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, ημ εέια ηδξ βναιιαηζηήξ 

δζδαζηαθίαξ απαζηεί ιία ζμαανή επακελέηαζδ ηαζ έκακ κέμ πνμζακαημθζζιυ,  πμο εα 

απμαθέπεζ ζηδκ ακακέςζδ ηαζ ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηδξ ιε αάζδ ηζξ ανπέξ ηδξ 

ζφβπνμκδξ βθςζζμθμβζηήξ εεςνίαξ ηαζ πναηηζηήξ, πμο αθμνμφκ ημκ ημιέα ηδξ 

βθχζζαξ.          

Δλεηάγμκηαξ οπυ ημ πνίζια αοηυ ηα δεδμιέκα, εεςνμφιε υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ 

ιεθέηδ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ έκα ζδιακηζηυ ενέεζζια ηαζ κα ζδιάκεζ ηδκ απανπή 

ιζαξ ζεζνάξ πμθθχκ ακάθμβςκ ενεοκχκ, πμο εα μδδβήζμοκ ηεθζηά υπζ ιυκμ ζηδκ 

πνυμδμ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ βναιιαηζηήξ, αθθά ηαζ εα ζοιαάθμοκ βεκζηά ζηδ 

αεθηίςζδ ηδξ πανεπυιεκδξ ζημ ζπμθείμ βθςζζζηήξ εηπαίδεοζδξ. Λαιαάκμκηαξ 

ιάθζζηα οπυρδ υηζ δ ηονίανπδ ζήιενα επζζηδιμκζηή ακηίθδρδ ζπεηζηά ιε ηδ 

δζδαζηαθία ηδξ βθχζζαξ είκαζ δ ΔΚΠ, πνμξ αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ εα πνέπεζ κα 

ζηνέρμοιε ηζξ ιεθθμκηζηέξ ιαξ ένεοκεξ ηαζ, απυ ηδκ πθεονά πμο ιαξ εκδζαθένεζ 

ζδζαίηενα, κα δζεοηνζκίζμοιε, ζημ πθαίζζμ ηδξ κέαξ αοηήξ πνμζέββζζδξ, ηδ εέζδ ηαζ 

ημκ ηνυπμ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ, πνάβια πμο επζπεζνήζαιε, ζε έκακ πνχημ 

ααειυ, ιε ηδκ πανμφζα ένεοκά ιαξ.  

 Πνζκ πνμπςνήζμοιε ζημ ηαεανά ενεοκδηζηυ ιένμξ, εεςνμφιε ακαβηαίμ κα 

εέζμοιε ηαζ, ζημ ααειυ πμο αοηυ είκαζ δοκαηυκ, κα δζεοηνζκίζμοιε μνζζιέκα 

εεςνδηζηά γδηήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ εέια ηαζ απμηεθμφκ ηδ αάζδ ιζαξ 

ζφβπνμκδξ πνμαθδιαηζηήξ πμο, εηηυξ απυ ηδκ πανμφζα ένεοκα, πζζηεφμοιε υηζ εα 

απαζπμθήζμοκ ηαζ υθμοξ ημοξ ιεθθμκηζημφξ ενεοκδηέξ πμο πνυηεζηαζ κα 

ηαηαπζαζημφκ ιε πναηηζηά γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ημκ ημιέα ηδξ βναιιαηζηήξ. Έκα 

απυ ηα εέιαηα αοηά πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδ βναιιαηζηή ηαζ ζπεηίγμκηαζ ηαοηυπνμκα ιε 

ηδ θφζδ ηδξ ΔΚΠ είκαζ κα δζαπζζηςεεί δ ζπέζδ ιεηαλφ βναιιαηζηήξ ηαζ ηεζιέκμο. 

 Δπζπεζνχκηαξ, ζημ ζδιείμ αοηυ, κα ζοκμρίζμοιε ηδ βεκζηή άπμρδ πμο 

επζηναηεί ζήιενα ζημκ εονφηενμ πχνμ ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ, εα θέβαιε υηζ, ζε 

ακηίεεζδ ιε ηδκ παναδμζζαηή εέζδ, δ βθςζζζηή δζδαζηαθία δεκ ζηδνίγεηαζ ανπζηά 
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ζηδκ έκκμζα ηδξ βναιιαηζηήξ, αθθά ζηδκ έκκμζα ημο ηεζιέκμο, ημ μπμίμ 

ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ιμκάδα ηαζ, ηαοηυπνμκα, ςξ ημζκςκζηυ ηαζ επζημζκςκζαηυ πθαίζζμ 

ημο θυβμο. Δπμιέκςξ, δ βθςζζζηή δζδαζηαθία δεκ ιπμνεί κα ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ 

ιδπακζηή απυηηδζδ βθςζζζηχκ ηαζ βναιιαηζηχκ βκχζεςκ, αθθά ςξ ελμζηείςζδ ιε 

ημοξ ηνυπμοξ μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ηςκ ηεζιέκςκ ηαζ ςξ δζαδζηαζία 

ηαθθζένβεζαξ ηςκ δελζμηήηςκ πμο είκαζ ακαβηαίεξ βζα ηδκ πνυζθδρδ ηαζ ηδκ 

παναβςβή ημοξ, ιέζς ηδξ ειπθμηήξ ηςκ ιαεδηχκ ζε αοεεκηζηή βθςζζζηή 

δναζηδνζυηδηα. 

 ε έκα πανυιμζμ πθαίζζμ, δ πανμοζία ηαζ δ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ 

πνμζθαιαάκμοκ κέμ παναηηήνα ηαζ ιεηαηνέπμκηαζ ζε ιέζμ ζοκεζδδημπμίδζδξ αθθά 

ηαζ αεθηίςζδξ ημο ηνυπμο επζημζκςκίαξ ιε ηδ πνήζδ ηεζιέκςκ (αθ. ηαζ ηα ηεθ. 1.8.1 

& 1.8.2). Ζ μπμζαδήπμηε βναιιαηζηή βκχζδ δεκ ακηζιεηςπίγεηαζ, ζηδκ πενίπηςζδ 

αοηή, ςξ ακελάνηδημ ζημζπείμ ή ςξ εβηοηθμπαζδζηή βκχζδ, αθθά ςξ ιέζμ πμο 

ζοιαάθθεζ ηυζμ ζηδ ζςζηή δυιδζδ, ζηδκ επζημζκςκζαηή απμηεθεζιαηζηυηδηα, αθθά 

ηαζ ζηδ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ ηςκ ηεζιέκςκ (Celce–Murcia & Hilles 1988: 149-

61, Μήηζδξ 2004: 93-5, Υαναθαιπυπμοθμξ- Υαηγδζαααίδδξ 1997: 93-99). 

Ζ κέα αοηή ακηίθδρδ ζδιαίκεζ ζε ιεεμδμθμβζηυ επίπεδμ υηζ μζ ιαεδηέξ 

μθείθμοκ κα ανίζημκηαζ ζε δζανηή επαθή ιε αοεεκηζηά ηείιεκα, βζα κα ηαηαζημφκ ιε 

ημκ ηνυπμ αοηυκ ζηακμί κα πνδζζιμπμζμφκ απμηεθεζιαηζηά ημκ θυβμ ζε πμζηίθεξ 

πενζζηάζεζξ επζημζκςκίαξ ηαζ βζα δζαθμνεηζημφξ ηάεε θμνά ζημπμφξ. Δπίζδξ, μζ 

βθςζζζηέξ ημοξ δναζηδνζυηδηεξ πνέπεζ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ πνυζθδρδ ηςκ 

βθςζζζηχκ δμιχκ ςξ ιέζςκ βζα ηδκ παναβςβή θυβμο, ηαηάθθδθμο βζα ημοξ εηάζημηε 

ζηυπμοξ ηδξ επζημζκςκίαξ. 

Πνέπεζ, επίζδξ, κα πνμζεέζμοιε υηζ δ έκκμζα ημο ηεζιέκμο ςξ ααζζηήξ ιμκάδαξ 

ημο θυβμο ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ηδκ έκκμζα ημο πενζαάθθμκημξ (αθ. ηαζ ηα ηεθ. 1.6.1 

ηαζ 1.6.2), βεβμκυξ πμο είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ μνβακζηή ζφκδεζδ, ιέζς ημο 

ηεζιέκμο, ηδξ βναιιαηζηήξ  ιε ημ πενζαάθθμκ.  Ζ ζφκδεζδ αοηή έδςζε ιζα κέα 

δζάζηαζδ υπζ ιυκμ ζηδ βναιιαηζηή ακάθοζδ, αθθά βεκζηυηενα ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ 

ενιδκεία ηδξ επζημζκςκίαξ, αθμφ έδεζλε ηεθζηά υηζ μζ βναιιαηζηέξ επζθμβέξ  πμο 

πναβιαημπμζμφκηαζ ζε επίπεδμ ηεζιέκμο ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηα δεδμιέκα ημο 

πενζαάθθμκημξ ζημ πθαίζζμ ημο μπμίμο επζηεθείηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ επζημζκςκζαηυ 

βεβμκυξ. 

Δπζπεζνχκηαξ ιία πεναζηένς ακάθοζδ ημο εέιαημξ, εα θέβαιε υηζ δ ζπέζδ 

βναιιαηζηήξ ηαζ πενζαάθθμκημξ δεκ είκαζ ιμκμδζάζηαηδ, αθθά αιθίδνμιδ. Οζ 
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βναιιαηζηέξ επζθμβέξ πμο βίκμκηαζ ζε επίπεδμ ηεζιέκμο επδνεάγμκηαζ απυ ημ 

πενζαάθθμκ ηαζ ηαοηυπνμκα ημ επδνεάγμοκ. Ζ μνβακζηή αοηή ζπέζδ ιεηαλφ 

βναιιαηζηχκ δμιχκ ηαζ πενζαάθθμκημξ πνμηφπηεζ, ιεηαλφ άθθςκ, ηαζ απυ ηάπμζεξ 

απθέξ δζαπζζηχζεζξ, υπςξ μζ επυιεκεξ: 

(i) ηζ, ζε δζαθμνεηζηά πενζαάθθμκηα, πνδζζιμπμζμφιε δζαθμνεηζηέξ 

βναιιαηζηέξ δμιέξ ή ηφπμοξ, ακ ηαζ μ επζημζκςκζαηυξ ζηυπμξ είκαζ μ ίδζμξ. Π.π. Ακ 

πνεζαζηεί κα γδηήζεζ ηάπμζμξ ηάηζ απυ έκακ θίθμ ημο ή απυ έκακ άβκςζημ, ζηδ ιζα 

πενίπηςζδ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζήζεζ εκζηυ ανζειυ ηαζ ζηδκ άθθδ πθδεοκηζηυ. 

(ii) Ζ ίδζα βναιιαηζηή δμιή ιπμνεί κα επζηεθεί δζαθμνεηζηέξ θεζημονβίεξ, 

δδθαδή κα πνμζθαιαάκεζ δζαθμνεηζηέξ ζδιαζίεξ ζε δζαθμνεηζηά πενζαάθθμκηα. Π.π. 

ημ εηθχκδια «κφιηο έθιεηζα ην απηνθίλεην» ηάηζ άθθμ ζδιαίκεζ, υηακ ηάπμζμξ 

αβαίκεζ απυ ημ αοημηίκδηυ ημο ηαζ ηάηζ άθθμ, υηακ αβαίκεζ απυ ιζα ακηζπνμζςπεία 

πχθδζδξ αοημηζκήηςκ. 

(iii) Πμθθέξ θμνέξ ιπμνμφιε κα θακηαζημφιε ημ πενζαάθθμκ θνάζεςκ ή 

πνμηάζεςκ πμο έπμοκ απμζπαζηεί απυ αοηυ, βζαηί θένμοκ απμηοπχιαηα ή εκδείλεζξ 

πμο ιαξ πθδνμθμνμφκ ζπεηζηά. Π.π. εηθςκήιαηα υπςξ: «ζοθθοπδηήνζα», «εενιά 

ζοβπανδηήνζα», «κα γήζεηε εοηοπζζιέκμζ» ηθπ., είκαζ πμθφ εφημθμ κα ζοκδεεμφκ ιε 

ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ πενζζηάζεζξ επζημζκςκίαξ, οπυ ηζξ μπμίεξ εηθςκήεδηακ. 

Με θίβα θυβζα, ζηδκ αοεεκηζηή επζημζκςκία βναιιαηζηή ηαζ πενζαάθθμκ 

ειθακίγμοκ ζηεκή αθθδθελάνηδζδ ζε ααειυ πμο εα θέβαιε υηζ μζ βναιιαηζηέξ 

επζθμβέξ πναβιαημπμζμφκηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ 

ημοξ ζηυπμοξ ηδξ επζημζκςκίαξ. Αοηυ άθθςζηε ελδβεί ηαζ ημ βεβμκυξ ηδξ φπανλδξ 

πανάθθδθςκ βναιιαηζηχκ ηφπςκ ηαζ δμιχκ, ηαεέκαξ απυ ημοξ μπμίμοξ πνμμνίγεηαζ 

βζα ηδκ οθμπμίδζδ δζαθμνεηζηχκ επζημζκςκζαηχκ θεζημονβζχκ. Γζα πανάδεζβια, ακ μζ 

πανάθθδθεξ βναιιαηζηέξ δμιέξ δεκ δζέεεηακ θεζημονβζηυ παναηηήνα, ηυηε δ 

πανμοζία εκενβδηζηήξ ηαζ παεδηζηήξ θςκήξ ή δ φπανλδ δζπθμηοπζχκ υπςξ 

πναιαηεοηέξ / πναιαηεοηάδεξ, ηοαένκδζδξ / ηοαενκήζεςξ η.θπ. εα ήηακ πενζηηή ηαζ 

ακελήβδηδ. Πνμζεββίγμκηαξ, επμιέκςξ, ηδ βναιιαηζηή απυ ηδκ πθεονά ημο 

πενζαάθθμκημξ, ζοκεζδδημπμζμφιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ θεζημονβμφκ μζ επζιένμοξ 

βναιιαηζηέξ δμιέξ ζε αοεεκηζηέξ πενζζηάζεζξ επζημζκςκίαξ, βζα κα πανάζπμοκ ζημοξ 

μιζθδηέξ ηδ δοκαηυηδηα μνεήξ παναβςβήξ ηαζ ενιδκείαξ ηςκ εηθςκδιάηςκ 

(Κααμοηυπμοθμξ η.ά. 2011, Μήηζδξ 2015: 422-4).     

 Απυ ηα πνμδβμφιεκα πνμηφπηεζ υηζ, ζφιθςκα ιε ηδκ ακηίθδρδ ηδξ ΔΚΠ, δ 

βναιιαηζηή απμηεθεί ημ εειέθζμ ηαζ ηδ αάζδ ηδξ επζημζκςκίαξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 
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υζμ  πζμ ηαθά μ μιζθδηήξ, άνα ηαζ μ ιαεδηήξ, ηαηέπεζ ημ βναιιαηζηυ ζφζηδια ηδξ 

βθχζζαξ ημο ηυζμ ηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηά ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ηδ βκχζδ αοηή, 

βζα κα οθμπμζήζεζ ηζξ πνμεέζεζξ ημο ηαζ κα επζηφπεζ ημοξ επζημζκςκζαημφξ ημο 

ζηυπμοξ. Ζ εέζδ αοηή ηδξ ζφβπνμκδξ βθςζζζηήξ  εεςνίαξ ζδιαίκεζ βζα ηδ δζδαζηαθία 

ηδξ βθχζζαξ, ακάιεζα ζε άθθα, ηαζ  ηα αηυθμοεα:       

(i) Ζ βναιιαηζηή ζοκζζηά ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ υπζ ιυκμ ημο ζοζηήιαημξ, 

αθθά ηαζ ηδξ βθςζζζηήξ πνήζδξ.        

 (ii) Ζ βναιιαηζηή δεκ απμηεθεί αοημζημπυ αθθά οπάνπεζ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ, 

βζα κα οπδνεηεί ηδκ επζημζκςκία (Μήηζδξ 2015: 545-48).    

  

Δπμιέκςξ, δ βναιιαηζηή ακαθαιαάκεζ ζε επίπεδμ επζημζκςκίαξ, ζφιθςκα ιε 

ηδκ ζζπφμοζα επζζηδιμκζηή άπμρδ, ηνεζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα: 

          

 (i) Πνμζθένεζ ηδκ πνχηδ φθδ, δδθαδή πανέπεζ ζηδκ επζημζκςκζαηή 

δζαδζηαζία ηζξ απαζημφιεκεξ ιμνθέξ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ ιεηααίααζδ ηςκ 

κμδιάηςκ, πνάβια  πμο ζπεηίγεηαζ υπζ ιυκμ ιε ηδκ μνευηδηα ημο ιδκφιαημξ, αθθά 

ηαζ ηαεμνίγεζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηδκ επζημζκςκζαηή ημο απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ 

ηδκ ημζκςκζηή απμδμπή ημο.  

(ii) Ζ βναιιαηζηή, ιε ηδ πνήζδ ιδπακζζιχκ πμο πνμζδζμνίγμοκ ημκ ηυπμ ηαζ 

ημκ πνυκμ, επζηνέπεζ ζημοξ μιζθδηέξ κα ακαθένμκηαζ ζε πνάβιαηα πμο δεκ είκαζ 

πανυκηα ηαηά ηδ ζηζβιή ηδξ επζημζκςκίαξ. Με θίβα θυβζα, δ βναιιαηζηή δίκεζ, ιέζς 

ηαηάθθδθα δμιδιέκςκ εηθςκδιάηςκ - ηεζιέκςκ, ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ μιζθδηέξ κα 

απμζπχκηαζ απυ ημ άιεζμ πενζαάθθμκ ηαζ κα ζηακμπμζμφκ ακάβηεξ πμο επεηηείκμκηαζ 

πένα απυ ημ εδψ θαη ηψξα.  

(iii) Ζ βναιιαηζηή επζηνέπεζ ζημοξ μιζθδηέξ κα ιεηααζαάγμοκ ιδκφιαηα, ηςκ 

μπμίςκ ημ πενζεπυιεκμ είκαζ πενίπθμημ ηαζ αθδνδιέκμ. Δπμιέκςξ πνυηεζηαζ βζα έκα 

θαζκυιεκμ πμο πανέπεζ ζηδ βθχζζα ηδ δοκαηυηδηα ηδξ απυδμζδξ θεπηχκ ηαζ 

πμθφπθμηςκ ζδιαζζχκ ή ζδιαζζμθμβζηχκ απμπνχζεςκ πμο παναηηδνίγμοκ ορδθμφ 

ηφπμο κμδηζηέξ δζαδζηαζίεξ, υπςξ είκαζ π.π. ηα επζζηδιμκζηά ηαζ ηα θμβμηεπκζηά 

ηείιεκα  (Hewings & Hewings 2005: 56-8, Μήηζδξ 2015: 441-3, Παπαδμπμφθμο ι. 

2017: 52-8).   

Έκα άθθμ πνυαθδια πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ηδξ 

βναιιαηζηήξ, είκαζ δ ζεζνά πανάεεζδξ ηαζ ελέηαζδξ ηςκ θαζκμιέκςκ. Ζ 

παναδμζζαηή ιέεμδμξ αημθμοεμφζε ζημ εέια αοηυ ιζα αοζηδνά βναιιζηή 
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πνμζέββζζδ, εεςνχκηαξ υηζ οπάνπεζ ιζα θμβζηή αημθμοεία ή ζενανπία ζηδκ πανάεεζδ 

ηςκ θαζκμιέκςκ ηαζ, ηαοηυπνμκα, υηζ μζ ιαεδηέξ ηαηαηημφκ / ιαεαίκμοκ έκα 

βναιιαηζηυ θαζκυιεκμ ηάεε θμνά ηαζ υηζ πνέπεζ κα μθμηθδνχκμοκ ηδκ βκχζδ ημο 

θαζκμιέκμο αοημφ, βζα κα πνμπςνήζμοκ ζημ επυιεκμ. Ζ πναβιαηζηυηδηα, υιςξ, 

ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ ΔΚΠ, είκαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηή, αθμφ ηα οπμηείιεκα δεκ 

ιαεαίκμοκ ηα θαζκυιεκα έκα πνμξ έκα, υπςξ οπμζηήνζγε ημ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ, 

αθθά ηα ηαηαηημφκ ζηαδζαηά υθα ιαγί, ζημ πθαίζζμ ιζαξ μθζζηζηήξ μνβάκςζδξ ηαζ 

δζαδζηαζίαξ πμο δζέπεζ ηδ βναιιαηζηή βκχζδ. φιθςκα ιε ηδκ μθζζηζηή πνμμπηζηή, 

ηα οπμηείιεκα δεκ ιαεαίκμοκ ηάεε θμνά έκα ιυκμ θαζκυιεκμ ή έκα ιειμκςιέκμ 

ζημζπείμ ιε μθμηθδνςιέκμ ηνυπμ, αθθά πμθθά ζημζπεία ηαοηυπνμκα ηαζ ιε ηνυπμ 

αηεθή, δδθαδή απμηημφκ ζηαδζαηή βκχζδ, δ μπμία εηηείκεηαζ ζε έκα ζφκμθμ 

θαζκμιέκςκ ηαζ αεθηζχκεηαζ ααειζαία ιε ηδκ ειπεζνία ηαζ ηδ ζοκεπή πνήζδ. 

Δπμιέκςξ, δ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ πνέπεζ κα εηηείκεηαζ ζε έκα εονφηενμ 

πθαίζζμ ηαζ κα ιδκ ηζκείηαζ πθέμκ ιε αάζδ ηδκ παναδμζζαηή ακηίθδρδ πμο δίδαζηε 

ηα βναιιαηζηά θαζκυιεκα υπζ ιυκμ λεπςνζζηά ημ έκα απυ ημ άθθμ αθθά ηαζ ζφιθςκα 

ιε ιζα αοεαίνεηδ ζεζνά πμο εεςνμφζε υηζ ακηαπμηνίκεηαζ ζηδ θμβζηή ηδξ 

βναιιαηζηήξ ηαζ δ μπμία, ζηδκ πενίπηςζδ π.π. ηδξ ιμνθμθμβίαξ, αημθμοεμφζε ηδ 

βναιιζηή δζάηαλδ: άνενμ, μοζζαζηζηυ, επίεεημ, ακηςκοιία, νήια η.θπ. 

οιπεναζιαηζηά, πνεζαγυιαζηε ζήιενα ιζα δζδαηηζηή πνμζέββζζδ, ζημ 

πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ μζ ιαεδηέξ απυ ημ έκα ιένμξ πνέπεζ κα ιαεαίκμοκ πχξ κα 

ζπδιαηίγμοκ μνεέξ βναιιαηζηέξ δμιέξ ηαζ απυ ημ άθθμ πχξ κα ηζξ πνδζζιμπμζμφκ βζα 

ηδκ επίηεολδ ηςκ επζημζκςκζαηχκ ημοξ ζηυπςκ. Μζα πανυιμζα δζαδζηαζία εα 

ιπμνμφζε κα μδδβήζεζ ιε ζζβμονζά ημοξ ιαεδηέξ  ζημ κα πνδζζιμπμζμφκ ιε ζςζηυ 

ηνυπμ ηδ βναιιαηζηή, δδθαδή κα ηδκ εηιεηαθθεφμκηαζ επανηχξ, βζα κα επζηεθμφκ 

πνάλεζξ, κα επζημζκςκμφκ, κα δδιζμονβμφκ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ κα εηθνάγμοκ ηδκ 

πνμζςπζηυηδηά ημοξ ιέζς ηδξ βθχζζαξ. Δκ μθίβμζξ, δ ζςζηή βκχζδ ηδξ βναιιαηζηήξ 

εα ημοξ μδδβεί ιε ημκ ηνυπμ αοηυκ ζημ κα οθμπμζμφκ απμηεθεζιαηζηά ημοξ 

επζημζκςκζαημφξ ημοξ ζηυπμοξ, επζθέβμκηαξ ηάεε θμνά εηείκα ηα βναιιαηζηά 

ζημζπεία ηαζ ηζξ δμιέξ πμο είκαζ ηα πθέμκ ηαηάθθδθα βζα ημοξ ζηυπμοξ πμο έπμοκ 

εέζεζ. 

Σέθμξ, δ βθςζζζηή επζζηήιδ ημο ηαζνμφ ιαξ έπεζ δείλεζ υηζ δ ιάεδζδ ηδξ 

βναιιαηζηήξ βίκεηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή, υηακ μζ ιαεδηέξ έπμοκ ζηδ δζάεεζή ημοξ 

εκαθθαηηζηέξ απακηήζεζξ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ πνέπεζ κα επζθέλμοκ ιε αάζδ ηα 

δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ. Με άθθα θυβζα, ζηδκ πενίπηςζδ αοηή ζοκεζδδημπμζμφκ 
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υηζ δ μνεή επζθμβή δεκ είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ βκχζδξ ηάπμζςκ βναιιαηζηχκ 

ηακυκςκ, αθθά ιζαξ ζεζνάξ ανπχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ιε έκα 

ζφκμθμ δεδμιέκςκ ημζκςκζημφ ηφπμο. Γδθαδή, μζ ιαεδηέξ ιαεαίκμοκ πζμ 

απμηεθεζιαηζηά, υηακ ηα οπυ δζδαζηαθία βναιιαηζηά θαζκυιεκα ζοζπεηίγμκηαζ ιε 

δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ιε ημζκςκζηέξ πνμτπμεέζεζξ. 

Με αοηέξ θμζπυκ ηζξ ανπέξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ηαηεοεφκζεζξ πμο ζδιεζχζαιε 

παναπάκς, επζπεζνήεδηε δ ενεοκδηζηή πνμζπάεεζα πμο πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ  

πανμφζα ενβαζία, ηαζ δ μπμία έβζκε ιε ηδκ επζδίςλδ ηαζ ηδκ εθπίδα υηζ είκαζ δοκαηυκ 

κα δδιζμονβήζεζ ηάπμζμοξ ααζζημφξ πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ κα μδδβήζεζ ζε κέεξ ηαζ 

πενζζζυηενμ απμηεθεζιαηζηέξ ενεοκδηζηέξ πνμζπάεεζεξ πμο εα μδδβήζμοκ ιε ηδ 

ζεζνά ημοξ ζηδ αεθηίςζδ ηαζ ηδκ πνυμδμ ηδξ βθςζζζηήξ ιαξ εηπαίδεοζδξ. Ζ 

πμζυηδηα ηδξ γςήξ ιαξ είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ πμζυηδηα ηδξ βθςζζζηήξ ιαξ 

επζημζκςκίαξ ηαζ βζ‟ αοηυ πνέπεζ κα επζπεζνήζμοιε ιζα πενζζζυηενμ ζοζηδιαηζηή ηαζ 

επζζηδιμκζηή ηαθθζένβεζα ηδξ βθχζζαξ ιαξ, πνάβια ημ μπμίμ απμηεθεί ηαεήημκ 

υθςκ ηςκ πμθζηχκ. Χζηυζμ, ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ εοεφκδξ 

βζα πμζμηζηή ακααάειζζδ ηδξ βθςζζζηήξ ιαξ επζημζκςκίαξ ακήηεζ ζημοξ δαζηάθμοξ, 

ημ ένβμ ηαζ ηδκ πανέιααζδ ηςκ μπμίςκ επζπεζνμφιε κα εηζοβπνμκίζμοιε αθθά ηαζ κα 

δζεοημθφκμοιε ιε ηδκ πανμφζα ένεοκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ, ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ Η 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 
 3.1 Οξγάλωζε θαη ηξόπνο δηεμαγωγήο ηεο έξεπλαο 

 

Γζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδ δζελαβςβή ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ επζθέπεδηε δ πεζναιαηζηή 

ιμνθή εηπαζδεοηζηήξ ένεοκαξ (Αεακαζίμο 2000, Βάιαμοηαξ 1991, Cohen & Manion 

1997, Robson 1993). Δζδζηυηενα, πνμηζιήεδηε δ διζπεζναιαηζηή ιμνθή ιε 

πνμπεζναιαηζηυ ηαζ ιεηαπεζναιαηζηυ έθεβπμ ζπμθζηήξ μιάδαξ, έηζζ χζηε κα βίκεζ 

ειθακέξ ημ απμηέθεζια ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ ζηδκ επζημζκςκζαηή ζηακυηδηα 

ηςκ ιαεδηχκ. Ζ πνμηεζκυιεκδ δζαδζηαζία εκηάζζεηαζ ζηδκ πναηηζηή ένεοκα δνάζδξ, 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ακαπηφζζεηαζ πναηηζηή βκχζδ, δδθαδή εθανιυγεηαζ ιζα 

εηπαζδεοηζηή εεςνία πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, ηδκ μπμία, 

υιςξ, ηαοηυπνμκα ηαζ ηνμθμδμηεί (Καηζανμφ & Σζάθμξ 2003). 

 ημ πθαίζζμ αοηυ, μ εηπαζδεοηζηυξ – ενεοκδηήξ ζοκενβάγεηαζ ιε ιζα ζεζνά 

άθθςκ εζςηενζηχκ παναβυκηςκ, υπςξ είκαζ μζ εηπαζδεοηζημί, μζ ιαεδηέξ ηαζ δ 

δζεφεοκζδ, δδιζμονβχκηαξ ιζα βκςζηζηή αάζδ ιε ζηυπμ ηζξ εθανιμβέξ ηαζ ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ πνδζζιμπμζμφιεκδξ δζδαηηζηήξ πναηηζηήξ (Καηζανμφ Δθέκδ 2016). 

 Με αάζδ ηδκ παναπάκς ιμνθή ένεοκαξ, επζθέβμκηαζ δφμ ζζμδφκαιεξ ςξ πνμξ 

ηδκ δθζηία, ημ βκςζηζηυ επίπεδμ ηαζ ηα ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηά ημοξ ζημζπεία μιάδεξ, 

δζαζθαθίγμκηαξ έηζζ ημ γήηδια ηδξ εβηονυηδηαξ, ηαεχξ αοηέξ δεκ πνέπεζ κα 

ζοβηνμηδεμφκ ιε ηοπαίμ ηνυπμ.  ηδ ζοκέπεζα αημθμοεείηαζ ιζα ζεζνά πανειαάζεςκ, 

αάζεζ ηδξ ακελάνηδηδξ ιεηααθδηήξ, εκχ δζαηδνμφκηαζ ζηαεενμί  μζ οπυθμζπμζ 

πανάβμκηεξ. Σέθμξ, ζοβηνίκμκηαζ ηα δεδμιέκα ηςκ δφμ ιεηααθδηχκ, ιε ζηυπμ κα 

εκημπζζημφκ, εθυζμκ πνμηφρμοκ, μζ υπμζεξ δζαθμνέξ ηαζ κα δζαπζζηςεμφκ μ ηνυπμξ 

ηαζ μ ααειυξ επίδναζδξ ηδξ ακελάνηδηδξ  ιεηααθδηήξ  ζηζξ παναηδνμφιεκεξ αθθαβέξ 

ηδξ ελανηδιέκδξ.  

 Ο πθδεοζιυξ, βζα ημκ μπμίμ ζπεδζάζηδηε δ ένεοκα, είκαζ παζδζά ηδξ Δ΄ 

δδιμηζημφ, πμο θμζημφκ ζε δδιμηζηά ζπμθεία ηδξ Αηηζηήξ ηαζ έπμοκ ςξ ιδηνζηή 

βθχζζα ηδκ ημζκή κεμεθθδκζηή. Ζ επζθμβή ημο ζοβηεηνζιέκμο δείβιαημξ έβζκε, 

ηαεχξ δ Δ΄ είκαζ ιζα ηάλδ, ζηδκ μπμία ηα παζδζά πεζνίγμκηαζ ζηακμπμζδηζηά ηδ 

βθχζζα ζε επίπεδμ επζημζκςκίαξ, εκχ, ηαοηυπνμκα, έπεζ ανπίζεζ κα ακαπηφζζεηαζ 

ζηδκ δθζηία αοηή ηαζ δ αθδνδιέκδ ζηέρδ. Με αάζδ, ιάθζζηα, ημ ζζπφμκ ΑΠ, μζ 
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ιαεδηέξ ανπίγμοκ κα δζδάζημκηαζ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ ζηδ 

ζοκηαβιαηζηή δζάζηαζδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηονίςξ ηδκ οπμηαηηζηή ζφκδεζδ ημο θυβμο 

ηαζ ηζξ δεοηενεφμοζεξ πνμηάζεζξ. Δπίζδξ, βίκεηαζ βζα πνχηδ θμνά ιζα βεκζηή 

ακαθμνά ζηδ θφζδ ηαζ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο πμζμφ εκένβεζαξ.    

 Ζ ανπζηή αλζμθυβδζδ είκαζ ίδζα ηαζ βζα ηζξ δομ μιάδεξ, ιε ζηυπμ κα 

δζαπζζηςεεί δ ζζμδοκαιία ημοξ ςξ πνμξ ηδκ ελανηδιέκδ ιεηααθδηή. Αημθμοεεί 

ηαηυπζκ δ δζδαηηζηή πανέιααζδ, δ μπμία ααζίγεηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ ΔΚΠ. Έπεζ ηνεζξ 

θάζεζξ ηαζ πενζμνίγεηαζ απμηθεζζηζηά ζηδκ πεζναιαηζηή μιάδα. ημ ηέθμξ υιςξ ηδξ 

ηάεε θάζδξ ηαθμφκηαζ ηα ιέθδ ηαζ ηςκ δομ μιάδςκ κα ηάκμοκ ηδκ ίδζα ενβαζία, δ 

μπμία δίκεηαζ ζημκ δάζηαθμ πμο έπεζ μνζζηεί βζα ηδκ αλζμθυβδζδ. 

 Θεςνχκηαξ υηζ δ δζαδζηαζία πνέπεζ κα παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα αφλμοζα 

δοζημθία, ηνίκαιε ζςζηυ, ηαηά ηδκ πνχηδ θάζδ, μζ ιαεδηέξ κα ιεθεηήζμοκ ηαζ κα 

ενβαζημφκ πάκς ζε ηείιεκα πμο εκηάζζμκηαζ ζημ είδμξ ηδξ πενζβναθήξ. ηδ 

ζοκέπεζα, ηαηά ηδ δεφηενδ θάζδ, εζηζάζαιε ζε αθδβδιαηζηά ηείιεκα, εκχ βζα ηδκ 

ηνίηδ θάζδ πνμηζιήζαιε ημκ ηαηεοεοκηζηυ θυβμ (Παπαδμπμφθμο ιαν. 2000, 2015 

& 2017). Ζ επζθμβή ηςκ ηνζχκ ηεζιεκζηχκ εζδχκ έβζκε ηονίςξ βζα πναηηζημφξ θυβμοξ, 

ηαεχξ ζοκάδεζ ιε ημκ δζαπςνζζιυ πμο πενζέπεηαζ ζηα ΑΠ ηδξ Δ΄ δδιμηζημφ, βεβμκυξ 

πμο δζεοημθφκεζ ηδκ μνβάκςζδ αθθά ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ υθδξ πανέιααζδξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δ πνμηίιδζδ αοηή απυ ηδ ιία ιενζά ελοπδνεηεί  ηδκ επζθμβή ηαζ ηδ 

ζφβηνζζδ ηςκ ηεθζηχκ ηεζιέκςκ ηςκ δφμ μιάδςκ ζε ηαεειζά απυ ηζξ παναπάκς 

θάζεζξ, εκχ απυ ηδκ άθθδ ζοκζζηά ιζα θεζημονβζηή δζδαηηζηή δζαδζηαζία, δ μπμία 

ηαηεοεφκεζ ημοξ ιαεδηέξ ζημ κα ιεθεημφκ ηαζ κα ακηζθαιαάκμκηαζ ημκ νυθμ ηδξ 

βναιιαηζηήξ ζε πμζηίθα είδδ ηεζιέκςκ πμο έπμοκ υπζ ιυκμ ζδζαίηενδ ιμνθή, αθθά ηαζ 

δζαθμνεηζημφξ επζημζκςκζαημφξ ζηυπμοξ. Βαζζηή επζδίςλδ είκαζ κα ιπμνεί ημ παζδί 

κα αλζμθμβεί ηζξ πθδνμθμνίεξ, ιε απμηέθεζια κα ηναηά ηαζ κα επελενβάγεηαζ ηζξ 

πνήζζιεξ ηαζ, ηαοηυπνμκα, κα απμννίπηεζ ιε ζζβμονζά ηζξ πενζηηέξ. Δπζπθέμκ, ημ παζδί 

πνέπεζ κα απμηηά ηδ δοκαηυηδηα εκημπζζιμφ ηςκ πθδνμθμνζχκ εηείκςκ πμο έπμοκ 

αλία πνμζςπζηά βζα ημ ίδζμ. ε έκα δεφηενμ επίπεδμ, δ επζδίςλή ιαξ είκαζ κα ιπμνεί 

ημ παζδί κα ζοβηνίκεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο δέπεηαζ ιε αοηέξ πμο ήδδ ηαηέπεζ ηαζ, ιε 

αάζδ ηζξ βκςζηέξ, κα αλζμθμβεί ηαζ κα εκηάζζεζ ζημ ικδιμκζηυ ημο πεδίμ ιε 

δδιζμονβζηυ ηνυπμ ηζξ ηαζκμφνζεξ. Σμ παζδί, δδθαδή, πνέπεζ κα ηαείζηαηαζ ζηακυ κα 

εθέβπεζ ηδκ εβηονυηδηα ηαζ ηδκ αλζμπζζηία ηςκ ηεζιέκςκ ιε ηα μπμία ένπεηαζ 

ακηζιέηςπμ ηαζ κα αεθηζχκεζ ζοκεπχξ ηδ ζοβηεηνζιέκδ δελζυηδηα, δδθαδή κα είκαζ ζε 
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εέζδ κα δδιζμονβεί, κα πνδζζιμπμζεί, κα ζοβηνίκεζ ηαζ κα αλζμθμβεί ηα πμζηίθα 

ηείιεκα πμο έπμοκ πνμθμνζηή ή βναπηή ιμνθή.  

Ζ υθδ πνμζπάεεζα απέαθεπε ηεθζηά ζημ κα ηαηαζηήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ζηακμφξ 

υπζ ιυκμ κα ακηζθαιαάκμκηαζ, αθθά ηαζ κα ζοκηάζζμοκ μζ ίδζμζ δζηά ημοξ ηείιεκα, ιε 

ηα μπμία εα επζδζχημοκ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ζοβηεηνζιέκςκ ζηυπςκ, ημοξ μπμίμοξ 

ηαζ εα ιπμνμφκ κα επζηοβπάκμοκ  ιέζα απυ ημ πνμζςπζηυ ημοξ φθμξ, ιε ηζξ δζηέξ 

ημοξ θελζημ-βναιιαηζηέξ επζθμβέξ ηαζ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ πνμζανιμβή ημο θυβμο ζημ 

πενζαάθθμκ, αλζμπμζχκηαξ υθα υζα έιαεακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζδαηηζηήξ 

πανέιααζδξ πμο πνμδβήεδηε. 

Σα ηιήιαηα βναπημφ θυβμο πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ ηδξ 

ένεοκαξ ήηακ απμζπάζιαηα απυ εονφηενα αοεεκηζηά ηείιεκα. ηδκ ηνίηδ ιάθζζηα 

θάζδ, ηα ηείιεκα πμο επζθέπεδηακ πνμένπμκηαζ απυ πενζμδζηά, απυ εθδιενίδεξ ηαζ 

ιενζηά απυ ημ δζαδίηηομ, ιε ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ υηζ υθα εκηάζζμκηαζ ζημ 

ηεζιεκζηυ είδμξ ηδξ δζαθήιζζδξ. Γυεδηακ ζε απθή βναιιαημζεζνά, πςνίξ ηδ ιμνθή 

πμο είπακ ζηζξ πδβέξ, απυ ηζξ μπμίεξ πνμένπμκηακ, ιε ζηυπμ κα εζηζάζμοιε υπζ ηυζμ 

ζηδκ ελςηενζηή ημοξ ιμνθή αθθά ζημ ηείιεκμ ηαεαοηυ ηαζ ζηζξ 

βναιιαηζημθελζθμβζηέξ επζθμβέξ ηςκ ζοββναθέςκ. Χζηυζμ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, 

βζκυηακ ηαζ ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζημ πμζα εα ιπμνμφζε κα είκαζ δ εζηυκα πμο 

πθαζζίςκε ηδκ ηάεε δζαθήιζζδ ή πχξ εα ηα έθεβακ  άημια-δεμπμζμί πμο εα έπαζνκακ 

ιένμξ. Ακαθφεδηε, επίζδξ, ημ ηζ είκαζ δζαθήιζζδ, βζαηί βίκεηαζ ηαζ πμζμοξ ιπμνεί ηάεε 

θμνά κα ελοπδνεηεί. Δπίζδξ έβζκε ηαζ ιζα ακαθμνά βζα ημκ ηνυπμ πμο θεζημονβεί ζηα 

ζοβηεηνζιέκα ηείιεκα δ βθχζζα, ηαεχξ ηαζ ιζα κφλδ βζα ηδ ζοιαμθή ηδξ εζηυκαξ ηαζ 

ημο ήπμο, εέια πμο υιςξ δεκ ιαξ απαζπυθδζε πζμ ακαθοηζηά (Παπαδμπμφθμο Μ. 

2004). 

 Ζ απυθαζή ιαξ κα εζηζάζμοιε, ηαηά ηδκ ηνίηδ θάζδ, ζημ ηεζιεκζηυ είδμξ ηδξ 

δζαθήιζζδξ έβζκε φζηενα απυ πμθθή ζηέρδ ηαζ έκημκμ πνμαθδιαηζζιυ. Καηαθήλαιε 

ζημ ζοιπέναζια πςξ δ επζθμβή αοηή εα ιπμνμφζε κα δζεβείνεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ 

παζδζχκ ηαζ ηαοηυπνμκα κα απμηεθέζεζ βζ‟ αοηά έκα πνήζζιμ εθυδζμ. Άθθςζηε, 

θαίκεηαζ κα απμηεθεί επζηαηηζηή ακάβηδ ηδξ ζδιενζκήξ επμπήξ ηαζ, άνα,  οπμπνέςζδ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο αζχκμοκ ηαεδιενζκά ηδκ ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ ηαζ ημκ 

ακηίηηοπμ πμο αοηή έπεζ ζηα παζδζά, δ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ημοξ δελζυηδηαξ 

απέκακηζ ζημκ υβημ ηςκ ιδκοιάηςκ πμο δέπμκηαζ ιέζα ηαζ ηονίςξ έλς απυ ημ 

ζπμθείμ. Μυκμ επζπεζνχκηαξ ηδκ εκίζποζδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζηακυηδηαξ, ηδξ 

δζάηνζζδξ ηαζ ηδξ εοεοηνζζίαξ απυ ηδκ παζδζηή δθζηία, είκαζ δοκαηυ κα εέζμοιε ηζξ 
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απαζημφιεκεξ  αάζεζξ πμο εα μδδβήζμοκ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ ηνζηζηήξ ημοξ ζηέρδξ 

ηαζ ηδξ ζηακυηδηαξ βζα ηνζηζηή ακάβκςζδ ηςκ πμζηίθςκ «ηεζιέκςκ» (Σζζηζακμφδδ, 

2011 : 25).  

 Άθθςζηε, δ ελμζηείςζδ ηςκ παζδζχκ, αθθά ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιε ηζξ 

ανπέξ ημο Κνζηζημφ Γναιιαηζζιμφ, ηαεχξ ηαζ δ εηιάεδζδ πμθθαπθχκ 

βναιιαηζζιχκ ηνίκεηαζ ζήιενα ααζζηή. Γζα ημκ θυβμ αοηυκ, εεςνήζαιε υηζ, 

δδιζμονβχκηαξ ιζα ηνζηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηζξ δζαθδιίζεζξ, είκαζ δοκαηυκ κα 

λεθφβεζ ημ παζδί απυ ημκ νυθμ ημο παεδηζημφ απμδέηηδ ηαζ ημο ζοιιμνθςιέκμο 

ακαβκχζηδ, ηαζ κα πάνεζ δοκαιζηά ημκ έθεβπμ, θεζημονβχκηαξ ηνζηζηά απέκακηζ ζε 

ηάεε είδμοξ ιήκοια ηαζ ακαγδηχκηαξ ηαοηυπνμκα ηδ ζημπζιυηδηα πμο ηνφαεηαζ πίζς 

απυ αοηυ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ζδεμθμβία πμο πνεζαεφεζ μ δδιζμονβυξ ημο ηαζ ηδκ μπμία 

επζπεζνεί κα οπδνεηήζεζ. Σμ παζδί πνέπεζ κα αζηδεεί χζηε κα είκαζ ακά πάζα ζηζβιή 

ζε εέζδ κα εθέβλεζ ηδκ εβηονυηδηα ηαζ ηδκ αλζμπζζηία ηςκ ηεζιέκςκ ιε ηα μπμία 

ένπεηαζ ακηζιέηςπμ ηαζ κα αεθηζχκεζ ηζξ ακηίζημζπεξ δελζυηδηεξ. Απυ ημ άθθμ ιένμξ 

υιςξ πνέπεζ κα ηαηαζηεί ζηακυ κα απμδέπεηαζ ημκ πθμοναθζζιυ ηςκ ζδεχκ πμο 

δζαηαηέπεζ ηα ΜΜΔ, ανηεί κα ειπζζηεφεηαζ ηδκ ηνίζδ ημο (Σζζηζακμφδδ 2011: 60-3). 

Σεθζηυξ ζηυπμξ ήηακ κα ιπμνέζμοκ μζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ κα ζοκηάλμοκ ημ δζηυ ημοξ 

απμηεθεζιαηζηυ ηείιεκμ πμο εα εκηάζζεηαζ ζημκ ηαηεοεοκηζηυ θυβμ. Δηεί εα έπνεπε 

κα πενζέπεηαζ μ δζηυξ ημοξ ζηυπμξ, ημκ μπμίμ εα πεηφπαζκακ ιε ημκ δζηυ ημοξ ηνυπμ,  

ιε ημ πνμζςπζηυ ημοξ φθμξ ηαζ ιε ηζξ δζηέξ ημοξ επζθμβέξ, εηιεηαθθεουιεκμζ υθα 

υζα έιαεακ ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ δζαθδιζζηζηχκ ηεζιέκςκ.  

 Έπμκηαξ υθα ηα παναπάκς δεδμιέκα ηαζ ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ, 

ζηναθήηαιε, υπςξ πνμακαθένεδηε, ηαηά ηδκ ηνίηδ θάζδ ζημκ πχνμ ηδξ δζαθήιζζδξ, 

πμο ηαηά ηυνμκ επδνεάγεζ ηα παζδζά, επζδνά ζηδκ ροπμζφκεεζή ημοξ ηαζ ιπμνεί κα 

ηα παναζφνεζ, υηακ δεκ έπμοκ ακαπηφλεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ άιοκεξ ηαζ ηδκ απαζημφιεκδ 

ηνζηζηή ιαηζά πμο επζαάθθεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή (Σζζηζακμφδδ 2006: 272-80 & 

2011: 57-71). 

 Σέθμξ, ακαθενυιεκμζ ζε μνζζιέκεξ βεκζηέξ ανπέξ ηδξ ένεοκαξ, επζζδιαίκμοιε 

ηαζ πάθζ ημ βεβμκυξ υηζ υθεξ μζ θάζεζξ ηδξ ζηδνίπηδηακ ζε επζθεβιέκα αοεεκηζηά 

ηείιεκα, ζηα μπμία μ θεζημονβζηυξ ζηυπμξ ήηακ απμθφηςξ ειθακήξ, ιε ζημπυ κα βίκεζ 

πζμ εκδζαθένμοζα δ δζδαζηαθία ημοξ ηαζ άνα πζμ απμηεθεζιαηζηή βζα ηα παζδζά. 

Βαζζηή ιαξ επζδίςλδ ήηακ κα κζχζμοκ ηα παζδζά υηζ ιέζα απυ ηζξ βναιιαηζηέξ 

επζθμβέξ ημο ζοββναθέα, ιπμνμφιε κα εκκμήζμοιε πμθφ πενζζζυηενα απυ αοηά πμο 

δζααάγμοιε ηυζμ βζα ημκ ίδζμ ηαζ ηζξ επζδζχλεζξ ημο υζμ ηαζ βζα ηδκ επμπή ημο ηαζ 
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ηαοηυπνμκα κα ηαηακμήζμοιε ηαζ κα απμηςδζημπμζήζμοιε εοημθυηενα ημ ίδζμ ημ 

ηείιεκμ. Ζ βναιιαηζηή θμζπυκ έπνεπε κα είκαζ εκηαβιέκδ ζε ηεζιεκζηυ πθαίζζμ, υπςξ 

ζοιααίκεζ ζηδ θοζζμθμβζηή πνήζδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ υπςξ εα έπνεπε κα είκαζ ζε ηάεε 

βθςζζζηή δναζηδνζυηδηα ηςκ παζδζχκ. Σαοηυπνμκα, μζ βναιιαηζηέξ επζθμβέξ ζηζξ 

μπμίεξ ζημπεφαιε, έπνεπε κα ζοκδοάγμκηαζ ιε πμζηίθα είδδ ηεζιέκςκ, έηζζ χζηε μζ 

ιαεδηέξ κα παναηδνμφκ ηάεε θμνά ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ βναιιαηζηή οπδνεηεί 

ηαζ οπμζηδνίγεζ ημ εηάζημηε ηείιεκμ, ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο, αθθά ηαζ ιε ημκ 

επζημζκςκζαηυ ημο ζηυπμ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο. 

Δπίζδξ, επεζδή δ ηαηάηηδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ, υπςξ έπεζ δζαπζζηςεεί,  

ζοκζζηά ιζα δζαδζηαζία πμθοεπίπεδδ ηαζ ζφκεεηδ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ κέα βκχζδ δεκ 

πνμζηίεεηαζ ιδπακζηά ζηδκ ήδδ οπάνπμοζα, αθθά εκζςιαηχκεηαζ ηαηά ηνυπμ πμο 

ζοιαάθθεζ ζε ακαδζμνβάκςζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ειπεζνίαξ ημο ιαεδηή ηαζ ζε 

ακαιυνθςζδ μθυηθδνμο ημο βναιιαηζημφ ημο μζημδμιήιαημξ, υπςξ ημ έπεζ 

ζοβηνμηήζεζ ιέπνζ ηδ ζηζβιή εηείκδ ημ παζδί, ή, ημοθάπζζημκ, εκυξ ζδιακηζημφ 

ιένμοξ ημο. Σμ βεβμκυξ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ δεκ ιπμνεί 

κα πενζμνίγεηαζ ζε έκα ιειμκςιέκμ θαζκυιεκμ, αθθά πνέπεζ κα εηηζιά ηδ βεκζηυηενδ 

δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο βναιιαηζημφ θαζκμιέκμο ζε εονφηενα 

επζημζκςκζαηά πθαίζζα ηαζ, ζηδκ πενίπηςζή ιαξ, ζε επίπεδμ ηεζιέκμο. Λαιαάκμκηαξ, 

επμιέκςξ, οπυρδ υηζ δ βναιιαηζηή ζοκζζηά ημ ιέζμ πμο μδδβεί ζε παναβςβή 

απμηεθεζιαηζημφ θυβμο, ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια υηζ δ δζδαζηαθία ηδξ εα 

πνέπεζ κα λεηζκά ςξ παναηήνδζδ ηαζ δζαπίζηςζδ ηακυκςκ, ιε ηδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ 

ηαζ κα ηαηαθήβεζ ςξ άζηδζδ, ηαζ πάθζ ζ‟ αοηήκ (Halliday 1985, Hewings & Hewings 

2005: 46-55, Μήηζδξ 2004: 107-8 & 2015: 393-5).      

   

Με αάζδ ηζξ ανπέξ ηαζ ηζξ δζαπζζηχζεζξ αοηέξ πνμπςνήζαιε ηαηυπζκ  ζηδ 

δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ηςκ ηεθζηχκ ηεζιέκςκ, ζηδ ζφβηνζζδ ηςκ ηεζιέκςκ ιεηαλφ 

ηςκ δφμ μιάδςκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ ηεζιέκςκ ηδξ ηάεε μιάδαξ ηαηά ηδκ ανπζηή, αθθά 

ηαζ ηδκ ηεθζηή θάζδ λεπςνζζηά. Με αάζδ αοηή ηδκ αλζμθυβδζδ, πμο μοζζαζηζηά 

απμηεθεί ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ υθδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ ηαζ πνμζπάεεζαξ, 

μδδβδεήηαιε ζηα ζοιπενάζιαηα αθθά ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ πμο παναηίεεκηαζ ζημ ηεθ. 5 

ηδξ ενβαζίαξ ιαξ.  

 Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ ηεζιέκςκ ηςκ παζδζχκ αθμνμφζε ηαζ ηζξ δφμ ηεζιεκζηέξ 

δζαζηάζεζξ, βζα ηζξ μπμίεξ έπμοιε ηάκεζ θυβμ ηαζ ζοβηεηνζιέκα:  Πξψηνλ,  είπε ςξ 

ζηυπμ κα ηνίκεζ ηδ ζοκμθζηή εζηυκα ηάεε ηεζιέκμο ιε αάζδ ημ είδμξ ημο ηαζ ημκ 
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επζημζκςκζαηυ ημο ζηυπμ, ζε ζφκδεζδ ηάεε θμνά ιε ηζξ βναιιαηζηέξ επζθμβέξ ηςκ 

παζδζχκ ηαζ δεχηεξνλ, ημκ ααειυ ηαηάηηδζδξ ημο ίδζμο ημο βναιιαηζημφ θαζκμιέκμο 

- ζηυπμο, φζηενα απυ ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ πμο δέπηδηακ, ιε αάζδ ηζξ ανπέξ ηδξ 

ΔΚΠ. Σα αηνζαή θφθθα αλζμθυβδζδξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ημκ ελςηενζηυ 

ααειμθμβδηή, παναηίεεκηαζ ζημ ζπεηζηυ πανάνηδια ζημ ηέθμξ ηδξ δζαηνζαήξ. 

Βαζζηή επζδίςλδ, άνα ηαζ δείβια επζηοπμφξ πανέιααζδξ, εεςνήζαιε ηδ 

ζοκεζδδημπμίδζδ απυ ιένμοξ ηςκ παζδζχκ ημο βεβμκυημξ υηζ ημ ηάεε ηείιεκμ έπεζ 

έκακ επζημζκςκζαηυ ζηυπμ ηαζ πενζέπεζ ζηάζεζξ, απυρεζξ ηαζ ζδέεξ πμο ζοκήεςξ δεκ 

είκαζ ειθακείξ ιε ηδκ πνχηδ ιαηζά. Δπμιέκςξ, ιέζα απυ ηα βναπηά ηςκ παζδζχκ 

έπνεπε κα πνμηφπηεζ ιζα ηνζηζηή ηαζ ζοκεζδδηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηεζιέκςκ πμο ημοξ 

δυεδηακ ιε ζηυπμ κα θηάζμοκ ζημ αάεμξ ημοξ ηαζ κα ηα ενιδκεφζμοκ ηαηά ημ 

δοκαηυκ ζςζηά, μ ηαεέκαξ  ιε αάζδ ηζξ δζηέξ ημο βκχζεζξ ηαζ ειπεζνίεξ. 

 διακηζηή, επμιέκςξ, ηαηάηηδζδ, ζφιθςκα άθθςζηε ηαζ ιε ηζξ ανπέξ ηδξ 

ΔΚΠ, εεςνμφιε ηδκ ακάπηολδ ιζαξ ηνζηζηήξ ζηάζδξ ηςκ παζδζχκ απέκακηζ ζηα 

ηείιεκα, βζα κα είκαζ ζε εέζδ κα ηα απμηνοπημβναθμφκ ηαζ κα ακηζθαιαάκμκηαζ ημ 

κυδιά ημοξ ιε ηδ ζοιαμθή ηδξ βναιιαηζηήξ, πςνίξ κα ιεηααάθθμκηαζ ζε παεδηζημφξ 

απμδέηηεξ.  

 Δηηυξ υιςξ, απυ ηδ αεθηίςζδ ηδξ εζηυκαξ ημοξ ςξ αηνμαηχκ-ακαβκςζηχκ, δ 

επυιεκδ πανάθθδθδ επζδίςλδ ιέζς ηδξ ενεοκδηζηήξ ιαξ πανέιααζδξ είκαζ κα 

δζαπζζηχζμοιε ηαζ κα πνμηείκμοιε ηνυπμοξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζηακυηδηαξ ηςκ 

ιαεδηχκ ιαξ κα θεζημονβμφκ ςξ επανηείξ πμιπμί
.
 Να δδιζμονβμφκ, δδθαδή, 

απμηεθεζιαηζηά ηείιεκα ιε ημ ηαηάθθδθμ φθμξ, πνμααίκμκηαξ ζηζξ απαζημφιεκεξ 

θελζημβναιιαηζηέξ επζθμβέξ, ιε αάζδ ημ ηεζιεκζηυ είδμξ, ημκ επζημζκςκζαηυ ημοξ 

ζηυπμ, ηα ηαηαζηαζζαηά δεδμιέκα ηαζ ημκ απμδέηηδ, ζημκ μπμίμ απεοεφκμκηαζ. Με 

θίβα θυβζα, δ ηάεε ημοξ  βναιιαηζηή επζθμβή ζηδ ζφκηαλδ εκυξ ηεζιέκμο, εα πνέπεζ 

κα βίκεηαζ πθέμκ ζοκεζδδηά ηαζ ζημπεοιέκα ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ εα πνέπεζ κα 

ιπμνμφκ κα ηδκ αζηζμθμβμφκ. 

 Σέθμξ, οπεκεοιίγμοιε υηζ ηα εονήιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ζζπφμοκ ιυκμ 

βζα ημ πενζμνζζιέκμ ςξ πνμξ ημκ πθδεοζιυ δείβια πμο πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ ημ 

μπμίμ, υπςξ ελδβήζαιε, επεθέβδ ιε ζοβηεηνζιέκα ηνζηήνζα ηαζ υπζ ιε ηοπαίμ ηνυπμ, 

υπςξ δδθαδή ζοιααίκεζ ζε ένεοκεξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ (Παπακαζηαζίμο 

1990). Γζα ημκ θυβμ αοηυκ δυεδηε, υπςξ ήηακ θοζζηυ, ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ 

εζςηενζηή εβηονυηδηα ηδξ ένεοκαξ. 
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3.2 Δπηινγή Οκάδωλ 

 

Ζ ζδζαζηενυηδηα ηδξ ένεοκαξ, ιαξ μδήβδζε ζηδ ιεεμδμθμβία ηδξ δεζβιαημθδρίαξ 

πςνίξ πζεακυηδηα, αθμφ δζεοημθφκεζ πενζπηχζεζξ εθανιμβήξ ηέημζμο είδμοξ ένεοκαξ 

ηαεχξ ηαζ ένεοκεξ, πζθμηζηήξ ιμνθήξ (Baker 1988). 

 Ζ δζδαηηζηή πανέιααζδ, υπςξ ακαθένμοιε πζμ ακαθοηζηά ζημ ηεθ. 2.6, έθααε 

πχνα ζηδκ Δ΄ ηάλδ ημο 2μο δδιμηζημφ ζπμθείμο Νέαξ Δνοεναίαξ, ηαεχξ είκαζ δ 

πνχηδ ηάλδ υπμο ζφιθςκα ιε ημ ΑΠ αζημφκηαζ ηα παζδζά ζοζηδιαηζηά ζηδ 

βναιιαηζηή ηαζ δζαηίεεηαζ ηαζ ζπεηζηυ αζαθίμ ςξ αμδεδηζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ 

ηαηάηηδζδ ημο βναιιαηζημφ ηχδζηα απυ ηα παζδζά. 

 Σμ έκα ηιήια ηδξ Δ΄ ηάλδξ ημο ακςηένς δδιμηζημφ ζπμθείμο, ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ημ Δ2, θεζημφνβδζε ςξ μιάδα ενβαζίαξ. Δηεί έβζκε δ δζδαηηζηή 

πανέιααζδ απυ ηδ δζδάζημοζα ημο ηιήιαημξ ηαζ οπεφεοκδ ηδξ ένεοκαξ Ακηςκία 

Μήηζδ. Αοηή δ επζθμβή έβζκε βζα πναηηζημφξ θυβμοξ, ηαεχξ ήηακ ηαζ ημ ηιήια ζημ 

μπμίμ ηαηά ηδ ζπμθζηή πνμκζά 2017-18  δίδαζηε δ ίδζα ηαζ ήηακ, βζα ημκ θυβμ αοηυκ, 

πμθφ πζμ εφημθμ κα βίκεζ δ πανέιααζδ, πςνίξ ζδζαίηενδ ακαζηάηςζδ, ηυζμ βζα ηδ 

ζπμθζηή ιμκάδα, υζμ ηαζ βζα ηα ίδζα ηα παζδζά. 

 Σμ άθθμ ηιήια ηδξ Δ΄ ηάλδξ, ημ Δ1, θεζημφνβδζε ςξ μιάδα εθέβπμο. Ζ 

δζδαζηαθία ημο ζοβηεηνζιέκμο ηιήιαημξ αημθμφεδζε ηακμκζηά ηα αζαθία, ημ ΑΠ ηαζ 

ηδκ ηαεζενςιέκδ βζα ηδκ Δ΄ ηάλδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία, εκχ ηαηά  ημ ίδζμ πνμκζηυ 

δζάζηδια βζκυηακ ζημ ηιήια Δ2 δ δζδαηηζηή πανέιααζδ πμο πενζβνάθμοιε. 

Δπζζδιαίκμοιε εδχ υηζ μζ ιαεδηέξ ηαζ ηςκ δομ ηιδιάηςκ, δδθαδή ηυζμ  δ μιάδα 

ενβαζίαξ, υζμ ηαζ δ μιάδα εθέβπμο,  ζοκέηαλακ ηείιεκα ηαζ απυ ηα ηνία είδδ πμο 

ακαθέναιε, ηυζμ ζηδκ ανπή ημο πνμβνάιιαημξ, δδθαδή πνζκ λεηζκήζεζ δ πανέιααζδ, 

υζμ ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ ηάεε θάζδξ, ιε ζηυπμ κα βίκεζ εφημθα δ ζφβηνζζδ, ηυζμ 

ιεηαλφ ηςκ ηεζιέκςκ ηδξ ανπζηήξ ηαζ ηδξ ηεθζηήξ θάζδξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ, υζμ 

ηαζ ιεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ ζε ηάεε θάζδ ηδξ πανέιααζδξ. 

 

 
3.3 Η πεηξακαηηθή εθαξκνγή 

 

Δπακαθαιαάκμοιε υηζ δ πεζναιαηζηή εθανιμβή έθααε πχνα ζημ 2μ δδιμηζηυ ζπμθείμ 

Νέαξ Δνοεναίαξ Αηηζηήξ. Σμ ηιήια Δ2 θεζημφνβδζε ςξ μιάδα ενβαζίαξ, ιε ηδκ μπμία 

ζοκενβαζηήηαιε ηαζ μθμηθδνχζαιε υθα ηα ζηάδζα ημο πεζνάιαημξ, εκχ ημ Δ1 
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θεζημφνβδζε ςξ μιάδα εθέβπμο. Σα παζδζά ηδξ ηεθεοηαίαξ μιάδαξ ζοιιεηείπακ ιυκμ 

ζηδκ πνχηδ ηαζ ζηδκ ηεθεοηαία θάζδ, ζοββνάθμκηαξ ηείιεκα ζηδκ ανπή ηαζ ζημ 

ηέθμξ ηδξ πεζναιαηζηήξ εθανιμβήξ, πςνίξ ηαιία δζδαηηζηή πανέιααζδ ή αθθαβή 

ηνυπμο δζδαζηαθίαξ απυ ειάξ.  

Γζα ηδκ εηπυκδζδ ημο εβπεζνήιαημξ αοημφ δυεδηακ ηάπμζα απμζπάζιαηα απυ 

θμβμηεπκζηά ηαζ άθθα ηείιεκα πμο εκηάζζμκηαζ ζημκ ακαθμνζηυ θυβμ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ζημ είδμξ ηδξ πενζβναθήξ ηαζ ηδξ αθήβδζδξ, ηαεχξ ηαζ ηείιεκα 

δζαθδιίζεςκ, ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ ημκ ηφπμ. 

Ζ δζδαζηαθία αημθμφεδζε ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ, ααζζζιέκεξ ζηζξ ανπέξ ηδξ 

επζημζκςκζαηήξ ηεζιεκμηεκηνζηήξ πνμζέββζζδξ, ηαζ έθααε πχνα ζε ηνεζξ θάζεζξ, δ 

ηάεε ιία απυ ηζξ μπμίεξ δζήνηδζε επηά δζδαηηζηέξ χνεξ ηαζ εζηίαζε ζηα είδδ θυβμο 

πμο ακαθένεδηακ παναπάκς. 

 

Τπόζεζε εξγαζίαο:  

φιθςκα ιε ηδκ οπυεεζδ ενβαζίαξ πμο δζαηοπχζαιε, ηα παζδζά ηδξ μιάδαξ 

ενβαζίαξ, ιεηά ημ πέναξ ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ ηαζ ιε ηδκ εθανιμβή ηςκ ανπχκ 

ηαζ ηςκ ιεεμδμθμβζηχκ πνμαθέρεςκ ηδξ ΔΚΠ, ακαιέκεηαζ κα  ζοκηάλμοκ ηείιεκα  

πμο εα είκαζ αεθηζςιέκα ζημοξ ελείξ ημιείξ: 

-ηζξ βναιιαηζημθελζθμβζηέξ επζθμβέξ, μζ μπμίεξ εα είκαζ πζμ ηαηάθθδθεξ, πζμ 

ζημπεοιέκεξ ηαζ πενζζζυηενμ πνμζανιμζιέκεξ ζημ είδμξ ηεζιέκμο, ημ μπμίμ 

ζοκηάζζμοκ. 

-ηδκ μνεμβναθία, υπμο ηα ηείιεκά ημοξ πνμζιέκμοιε κα είκαζ πζμ 

μνεμβναθδιέκα, ζδζαίηενα ακαθμνζηά ιε ηα βναιιαηζηά θαζκυιεκα πμο εα έπμοκ 

δμοθεοηεί ζε ιεηαβθςζζζηυ επίπεδμ, ιέζα απυ αζηήζεζξ παναδμζζαημφ, δμιζημφ ηαζ 

ηονίςξ επζημζκςκζαημφ ηφπμο (Παπαδμπμφθμο ιαν. 2004: 23-9). 

-ηδ ζοκμπή ηαζ ζοκεηηζηυηδηα, ηαεχξ ηαζ ζηδ βεκζηή εζηυκα ηςκ ηεζιέκςκ, 

πμο πνέπεζ άθθςζηε κα πνμηφρεζ ηαζ  ιέζα απυ ημκ βεκζηυ ααειυ πμο εα πεηφπμοκ 

φζηενα απυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ηεζιέκςκ ημοξ, απυ ημκ μνζζιέκμ ααειμθμβδηή ηδξ 

πεζναιαηζηήξ θάζδξ.  

Σα παναπάκς εα επζηεοπεμφκ ζηα ηεθζηά ηείιεκα ηςκ παζδζχκ ηδξ μιάδαξ 

ενβαζίαξ, ηα μπμία ακαιέκεηαζ κα είκαζ ζδιακηζηά αεθηζςιέκα ζε ζπέζδ ιε ηα ανπζηά 

ηείιεκα πμο ηα ίδζα εα έπμοκ ζοκηάλεζ ηαηά ηδκ πνχηδ θάζδ. Δπίζδξ, ηα ηεθζηά 

ηείιεκα ηςκ παζδζχκ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ εα πνέπεζ κα είκαζ πζμ πμζμηζηά, ακαθμνζηά 

ιε ηζξ παναπάκς παναιέηνμοξ, ζε ζπέζδ ιε ηα ηεθζηά ηείιεκα ηςκ παζδζχκ ηδξ 
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μιάδαξ εθέβπμο. Σέθμξ, εεςνμφιε πςξ εα οπάνπεζ ιεβαθφηενδ αεθηίςζδ ζηα ηείιεκα 

ηςκ παζδζχκ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ, ζοβηνίκμκηαξ ηα ηεθζηά ιε ηα ανπζηά ημοξ ηείιεκα, 

ζε ζπέζδ ιε ηδ αεθηίςζδ πμο εα έπμοκ ηα ηείιεκα ηςκ παζδζχκ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο, 

ζοβηνίκμκηαξ ακηίζημζπα ηδ δζηή ημοξ ανπζηή ηαζ ηεθζηή θάζδ.  

 

ηόρνη: 

Οζ ααζζημί ζηυπμζ ηδξ ένεοκαξ ζοκμρίγμκηαζ ςξ ελήξ: 

-Να ένεμοκ ηα παζδζά ζε επαθή ιε αοεεκηζηά ηείιεκα ηαζ κα ιεθεηήζμοκ ηζξ 

θελζθμβζηέξ, βναιιαηζημζοκηαηηζηέξ ηαζ άθθεξ επζθμβέξ ημο εηάζημηε ζοββναθέα, 

ηαεχξ ηαζ ημ φθμξ ημο, ζε ζπέζδ ιε ημ είδμξ ηεζιέκμο, αθθά ηαζ ημκ ζηυπμ πμο ηάεε 

θμνά επζπεζνεί κα οπδνεηήζεζ. 

-Να εκημπίζμοκ ηα βναιιαηζηά θαζκυιεκα πμο είκαζ ζοπκυηενα ζε ηάεε είδμξ 

ηεζιέκμο. Αθμφ δζαπζζηχζμοκ ηδκ πανμοζία ημοξ, κα ηα ιεθεηήζμοκ ηαζ κα ηα 

ηαηαηηήζμοκ ζε ιεηαβθςζζζηυ επίπεδμ, ιέζα απυ επζθεβιέκεξ βναιιαηζηέξ 

αζηήζεζξ. 

-Να αεθηζχζμοκ ηδκ μνεμβναθία ημοξ ηαηά ηδ ζφκηαλδ ηεζιέκςκ, ιέζα απυ 

ηδ ιεθέηδ ηδξ βναιιαηζηήξ πμο εα επζπεζνείηαζ ηυζμ ιε αθμνιή ηζξ επζθμβέξ ηςκ 

ζοββναθέςκ υζμ ηαζ ιε αάζδ ηζξ αζηήζεζξ πμο πνμακαθένεδηακ. 

-Να αεθηζχζμοκ ηδ βναιιαηζηή ημοξ ζηακυηδηα, ηαηαηηχκηαξ ημκ ηχδζηα ηδξ 

βθχζζαξ ηαζ επζθέβμκηαξ ηάεε θμνά ηα ηαηάθθδθα βθςζζζηά ζημζπεία, ιε αάζδ ημ 

είδμξ ηεζιέκμο, ηδκ πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ, αθθά ηαζ ημκ ζηυπμ πμο εέημοκ ςξ 

πμιπμί. 

-Να είκαζ ζε εέζδ κα δδιζμονβμφκ ηείιεκα ιε ηαηάθθδθμ φθμξ ηαζ 

θελζημβναιιαηζηέξ επζθμβέξ, ιε αάζδ ημ είδμξ ημοξ, ημκ ζηυπμ ημοξ, ημκ δέηηδ ζημκ 

μπμίμ απεοεφκμκηαζ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ. Με θίβα θυβζα πνέπεζ κα 

ζοκεζδδημπμζήζμοκ υηζ δ ηάεε ημοξ  επζθμβή πνέπεζ πθέμκ κα βίκεηαζ ζοκεζδδηά ηαζ 

ζημπεοιέκα.  

-Να ζοκεζδδημπμζήζμοκ υηζ δεκ οπάνπεζ ηείιεκμ ζηδ δδιυζζα ζθαίνα πμο κα 

ιδκ ειπενζέπεζ ή κα ιδκ ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ ζδεμθμβία ημο δδιζμονβμφ ή αηυια 

πενζζζυηενμ, (ζε ζπέζδ ιε ηδ δζαθήιζζδ ηαζ ηα ΜΜΔ) πμο κα ιδκ ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί ςξ ιέζμ βζα ηδ ιεηαθμνά ή ηδκ πνμηαηαζηεοή ζδεχκ, αηυιδ ηαζ βζα  

πεζναβχβδζδ, ηαεχξ δ βθχζζα δεκ ακηακαηθά ιυκμ ηδκ πναβιαηζηυηδηα, αθθά 

ηαοηυπνμκα ηαηαζηεοάγεζ πναβιαηζηυηδηεξ (Σζζηζακμφδδ, 2016). 
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-Να ακαπηφλμοκ ηνζηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζε ηάεε ηείιεκμ ηαζ κα ιδκ ημ 

ακηζιεηςπίγμοκ ςξ παεδηζημί απμδέηηεξ  ηαζ επζπθέμκ κα ιπμνμφκ κα επζθέβμοκ μζ 

ίδζμζ ιε εοημθία ηα ηείιεκα πμο εα ιεθεημφκ, χζηε κα κα είκαζ βζ‟ αοημφξ εοπάνζζηα, 

πνήζζια ηαζ εκ ηέθεζ κα ημοξ εηθνάγμοκ. 

 

Πεξηγξαθή: 

 

-Η πξώηε δηδαθηηθή ώξα είπε ηαεανά εθεβηηζηυ παναηηήνα, ηαεχξ 

γδηήεδηε απυ ηα παζδζά ηαζ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ, κα ηάκμοκ ζε βναπηυ θυβμ ιία 

πενζβναθή, πςνίξ κα πνμδβδεεί ηάπμζα δζδαζηαθία απυ πθεονάξ δζδάζημκημξ.  

 Γεκ δυεδηε ηάπμζμ εζδζηυ πθαίζζμ, μφηε ηάπμζεξ ζοβηεηνζιέκεξ μδδβίεξ ζε 

αοηυ ημ ζηάδζμ ηαζ ηα παζδζά αθέεδηακ εθεφεενα κα βνάρμοκ, υπςξ έπμοκ ζοκδείζεζ 

κα ηάκμοκ ζηδκ έηεεζδ ζδεχκ, ζοκήεςξ  πςνίξ ζοβηεηνζιέκμ θεζημονβζηυ ζηυπμ ή 

πνυεεζδ ηαζ πςνίξ ηα δεδμιέκα ηάπμζαξ ζοβηεηνζιέκδξ πενίζηαζδξ επζημζκςκίαξ. Σμ 

εέια ήηακ κα πενζβνάρμοκ ημ ζπίηζ ημοξ. Δπζθέλαιε ημ εέια αοηυ, ηαεχξ ημ ζπίηζ 

ημοξ είκαζ έκαξ πμθφ μζηείμξ πχνμξ ηαζ επμιέκςξ εα ιπμνμφζαιε κα ζοβηνίκμοιε ηα 

δφμ ηιήιαηα ηαηά ηδκ ανπζηή θάζδ ιε εβηονυηδηα. 

Σε δεύηεξε ώξα ηδκ αθζενχζαιε ζε δφμ δνάζεζξ. Ανπζηά, ηα παζδζά 

ελέεεζακ ηζξ δζηέξ ημοξ απυρεζξ ηαζ ηζξ βκχζεζξ ημοξ, ζπεηζηά ιε ημ ηζ είκαζ δ 

πενζβναθή ηαζ πχξ «πηίγεηαζ» έκα πενζβναθζηυ ηείιεκμ. Μαξ ιίθδζακ βζα ημ πχξ 

έζηδζακ ημ δζηυ ημοξ ηείιεκμ ηαζ, ιε αάζδ ηάπμζεξ ζπεηζηέξ ενςηήζεζξ, ακαθένεδηακ 

ζηζξ βναιιαηζηέξ ηαζ θελζθμβζηέξ επζθμβέξ πμο ηονίςξ εα πενίιεκε ηακείξ κα 

ζοκακηήζεζ ζε ιζα πενζβναθή. Δζηίαζακ ηονίςξ ζηδ πνήζδ ηςκ επζεέηςκ, ςξ ααζζηυ 

ζημζπείμ βζα ηδ ζφκηαλδ ιζαξ ηαθήξ πενζβναθήξ. Δπίζδξ ιίθδζακ βεκζηά βζα ημ ηζ 

πενζθαιαάκεζ ιζα πενζβναθή: μ πνυθμβμξ, ημ ηονίςξ εέια ηαζ μ επίθμβμξ. Αιέζςξ 

ιεηά, πενάζαιε ζε ιενζηά πνμεπζθεβιέκα ηείιεκα πμο ακήημοκ ζημκ ακαθμνζηυ θυβμ 

ηαζ απμηεθμφκ, ζοβηεηνζιέκα, πενζβναθέξ ηαζ εζηζάζαιε ηονίςξ ζε δφμ. Σα δφμ 

ηείιεκα ήηακ: i) απυζπαζια απυ ημ «Μζα πθςηή πμθζηεία» ημο Ημοθίμο Βενκ ηαζ ημ 

δεφηενμ ήηακ απυζπαζια απυ ημ αζαθίμ «Ο εδζαονυξ ηδξ Βαβίαξ» ηδξ Εςνγ ανή. 

Αημθμφεδζε ακάθοζδ ηςκ ηεζιέκςκ, εκκμζμθμβζηή ηαζ θελζθμβζηή, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

έβζκε ζογήηδζδ ιε ηδ αμήεεζα ενςηήζεςκ ηαηακυδζδξ ηαζ πμθθαπθχκ επζθμβχκ. 

Ζ δεφηενδ επαθή ηςκ παζδζχκ ιε ηα ίδζα απμζπάζιαηα είπε δζαθμνεηζημφξ 

ζηυπμοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηαηά ηελ ηξίηε δηδαθηηθή ώξα, ζημ πθαίζζμ ηδξ 

ακαηαθοπηζηήξ ιάεδζδξ γδηήεδηε απυ ηα παζδζά κα ιεθεηήζμοκ ζε μιάδεξ ηα 
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παναπάκς ηείιεκα ηαζ ιε αάζδ ηζξ βκχζεζξ ημοξ, κα εκημπίζμοκ ζε πνχημ ζηάδζμ ημ 

είδμξ ηαζ ημκ ηφπμ ημο ηάεε ηεζιέκμο. Δκ ζοκεπεία, γδηήεδηε απυ αοηά κα 

εκημπίζμοκ, ιέζα ζε πενίπμο ιζζή χνα, πμζα εεςνμφκ ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ υηζ είκαζ  

ηα ζημζπεία εηείκα πμο ηαεμνίγμοκ ημ είδμξ ημο ηεζιέκμο (πενζβναθή ή αθήβδζδ), ηαζ 

πμζεξ είκαζ μζ θελζημβναιιαηζηέξ επζθμβέξ ηάκμοκ μζ ζοββναθείξ ιε αάζδ ημ είδμξ 

θυβμο ηαζ ημ είδμξ ηεζιέκμο. 

Ήηακ λεηάεανμ βζα υθα ηα παζδζά υηζ ηα ηείιεκα απμηεθμφζακ πενζβναθέξ. Σμ 

εκδζαθένμκ πνμέηορε απυ ηζξ παναηδνήζεζξ πμο ηα ίδζα έηακακ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

επζθμβέξ ημο εηάζημηε ζοββναθέα. Σα παζδζά ιάθζζηα ηαηέθδλακ ζε μνζζιέκα 

εκδζαθένμκηα ζοιπενάζιαηα πμο αθμνμφζακ ηα ηείιεκα: Ανπζηά ζπμθίαζακ ηα 

πμθθά επίεεηα. Δπίζδξ, εκηυπζζακ πανυιμζεξ δζανενςηζηέξ θέλεζξ (ηεζιεκζημφξ 

ζοκδέζιμοξ) πμο δίκμοκ έιθαζδ ζηδ πςνζηή πενζζζυηενμ ηαζ υπζ ζηδ πνμκζηή ζεζνά 

ηαζ ηάλδ. Πνμηάζεζξ ζε παναηαηηζηή ζφκδεζδ ηαζ ηάπμζεξ δεοηενεφμοζεξ 

εκακηζςιαηζηέξ ηαζ αζηζμθμβζηέξ, εκεζηχηα ή ηνμπζηυηδηεξ (οπμηαηηζηή βζα κα 

δδθχζεζ εοπή), αηεθέξ πμζυκ εκένβεζαξ, πνήζδ επζεέηςκ πενζζζυηενμ βζα πενζβναθέξ 

ακενχπςκ ηαζ πνήζδ ηάπμζςκ επζννδιάηςκ ή πνμζδζμνζζιχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ηονίςξ βζα πενζβναθέξ πχνςκ, π.π. δίπια, επάλσ, εθεί, εδψ, έμσ, θνληά, κέζα, ζην ίδην 

κέξνο ηθπ.. Δπζπθέμκ, έβζκακ ηαζ μνζζιέκεξ παναηδνήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ πνήζδ  

εκενβδηζηήξ ηαζ παεδηζηήξ θςκήξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ πνμηίιδζδ μνζζιέκςκ 

πνμζχπςκ ζηα πνδζζιμπμζμφιεκα νήιαηα.  

Αθμφ έβζκε ζογήηδζδ βζα ημ πχξ ζοκδέμκηαζ μζ επζθμβέξ πμο παναηήνδζακ ιε 

αοηυ ημ ηεζιεκζηυ είδμξ ηαζ αθμφ επζπείνδζακ κα ελδβήζμοκ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ 

μπμίμοξ βίκμκηαζ μζ επζθμβέξ αοηέξ –ηάκμκηαξ υπμο ήηακ απαναίηδημ ηδκ 

ακηζδζαζημθή ιε ηδκ αθήβδζδ ή αηυιδ ηαζ ιε ημκ ηαηεοεοκηζηυ θυβμ- άνπζζε κα 

βίκεηαζ πζμ λεηάεανμξ ηαζ πζμ ζοκεζδδηυξ μ νυθμξ ηδξ πενζβναθήξ. Μζθήζαιε βζα ημ 

ηζ ζδιαίκεζ βθςζζζηή ακαπανάζηαζδ ακηζηεζιέκςκ, ηαηαζηάζεςκ, μκημηήηςκ η.θπ. 

ιε ζπεηζηά ζηαεενή ηαοηυηδηα ηαζ ζφζηαζδ, ηζξ μπμίεξ ακηζθαιαακυιαζηε, 

επελενβαγυιαζηε ηαζ επζδζχημοιε κα ηζξ απεζημκίζμοιε βζα θμβανζαζιυ ημο 

ακαβκχζηδ ιαξ. Μεθεηήζαιε ηα είδδ ηδξ πενζβναθήξ ακάθμβα ιε ημκ ααειυ 

ειπθμηήξ ημο ζοββναθέα ηαζ επζζηνέραιε ζηα ηείιεκά ιαξ, βζα κα εκημπίζμοιε πμζεξ 

απυ ηζξ πενζβναθέξ ήηακ ακηζηεζιεκζηέξ ηαζ πμζεξ οπμηεζιεκζηέξ, ηαζ ηαοηυπνμκα 

επακελεηάζαιε ηζξ επζθμβέξ ηςκ ζοββναθέςκ, ιέζα απυ ιζα πενζζζυηενμ 

οπμρζαζιέκδ ιαηζά, πζμ ζοκεζδδηά, πζμ ενεοκδηζηά ηαζ βκςνίγμκηαξ ηαθφηενα εηείκα 

ηα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ημ είδμξ ηδξ πενζβναθήξ. Με ηνζηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζε 
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ηάεε ηείιεκμ, ηαζ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ, αοηή ηδ θμνά, ηαεμδήβδζδ,  ηθήεδηακ κα 

εκημπίζμοκ θνάζεζξ ή πνμηάζεζξ πμο πενζέηθεζακ βκχιδ, ζπμθζαζιυ ή ζοκαίζεδια 

ημο ζοββναθέα. Παναηήνδζακ ηδ δζαθμνεηζηή θεζημονβία ηςκ πνμζχπςκ, 

πενζζζυηενμ ροπνυ ηαζ ακηζηεζιεκζηυ ημ ηνίημ, πενζζζυηενμ πνμζςπζηυ ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηυ ημ πνχημ. Υνήζδ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ ηδξ παεδηζηήξ θςκήξ ζε 

ακηζηεζιεκζηέξ πενζβναθέξ ηαζ ηδξ εκενβδηζηήξ θςκήξ ζε οπμηεζιεκζηέξ. 

Παναηήνδζακ, επίζδξ, υηζ μζ ζοββναθείξ επζθέβμοκ επίεεηα, βζα κα απμδχζμοκ ηα 

παναηηδνζζηζηά εηείκα πμο ηα εεςνμφκ ςξ ιυκζια, εκχ πνμηζιμφκ ζοκήεςξ 

επζννδιαηζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ είηε  βζα κα εηθνάζμοκ ηα ζημζπεία εηείκα πμο ηα 

εεςνμφκ πανμδζηά, είηε απθχξ βζα κα αμδεήζμοκ ημκ ακαβκχζηδ κα εκημπίζεζ ή κα 

ζοθθάαεζ ηαθφηενα ηάηζ  πμο οπάνπεζ ή ζπεηίγεηαζ ιε ημκ πχνμ.  

Βεααίςξ, ζογδηήζαιε ηαζ βζα ημ φθμξ, πμο ελανηάηαζ απυ ηδ ζημπζά πμο 

ηάπμζμξ πενζβνάθεζ ηάηζ ηαζ απυ ημκ ααειυ πμο αοηή δ πενζβναθή ημκ επδνεάγεζ ζηζξ 

βναιιαηζηέξ ημο επζθμβέξ. Οζ ιαεδηέξ, φζηενα απυ ζογήηδζδ, εκηυπζζακ ςξ ζημζπεία 

ημο φθμοξ: ηδ πνήζδ απθήξ ή ζφκεεηδξ βθχζζαξ, δζαθεηηζηχκ/ζδζςιαηζηχκ ή ημζκχκ 

ζημζπείςκ, ηδκ πνμηίιδζδ ζε ζδζαίηενεξ βναιιαηζηέξ δμιέξ (π.π. παεδηζηή θςκή, 

ηνίημ πνυζςπμ ηθπ.), ημ ιήημξ ηςκ πνμηάζεςκ, ημκ ηνυπμ ζφκδεζδξ ηςκ πνμηάζεςκ 

(παναηαηηζηή-οπμηαηηζηή), ημ θελζθυβζμ, ημ επίπεδμ πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ (ηοπζηυ, 

άηοπμ/μζηείμ, μοδέηενμ), πνήζδ θασηχκ ή πενζζζυηενμ θυβζςκ ζημζπείςκ ηθπ. 

ογδηήεδηε, επίζδξ, ηαζ ζε πμζμκ ααειυ δ ηάεε πενζβναθή ελανηάηαζ απυ ηδκ 

πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ. Πχξ πανμοζζάγεζ ηάπμζμοξ γςβναθζημφξ πίκαηεξ μ 

ζοββναθέαξ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο ηαζ πχξ εα πανμοζίαγε ζε ιζα εηπμιπή έκαξ 

ηαθθζηέπκδξ ηα ένβα ημο, εέθμκηαξ κα ηα πμοθήζεζ. Πχξ πανμοζζάγεηαζ δ 

πθδνμθμνία βζα έκα κδζί ιαξ απυ έκακ πμζδηή ή ζοββναθέα ηαζ πχξ εα 

πανμοζζαγυηακ ζε έκακ ημονζζηζηυ μδδβυ.  

 Σέθμξ, ιέζα απυ ηα ηείιεκα, έβζκε λεηάεανμ ηαζ ζε εεςνδηζηυ επίπεδμ υηζ ηα 

δφμ είδδ – πενζβναθήξ ηαζ αθήβδζδξ- δζαπςνίγμκηαζ βζα ηδκ ηαθφηενδ μνβάκςζδ ηαζ 

ιεθέηδ ηδξ πενζβναθήξ, δδθαδή υηζ δζαηνίκμκηαζ βζα ιεεμδμθμβζημφξ θυβμοξ ηαζ υηζ 

ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ακαιεζβκφμκηαζ, ηθίκμκηαξ ηάεε θμνά ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ 

πενζζζυηενμ πνμξ ηδ ιία ή πνμξ ηδκ άθθδ πθεονά. ηζ δεκ οπάνπμοκ, δδθαδή, 

απμθφηςξ ηαεανά είδδ ηεζιέκςκ, αθμφ ιζα πενζβναθή ιπμνεί κα ανίζηεηαζ πμθθέξ 

θμνέξ ιέζα ζε ιζα εονφηενδ αθήβδζδ ή κα ειπενζέπεζ δ ίδζα έκα αθδβδιαηζηυ 

ηείιεκμ ζε ιζηνυηενδ ηθίιαηα. Ο θυβμξ είκαζ ζοκεπήξ, πμθφπθμημξ ηαζ 

πμθοδζάζηαημξ ηαζ μζ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ βίκμκηαζ απυ ημοξ ενεοκδηέξ βζα ηαθφηενδ 
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ιεθέηδ ημο θαζκμιέκμο (υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδ βναιιαηζηή αθθά ηαζ ζε υθα ζπεδυκ 

ηα δζδαηηζηά ακηζηείιεκα, ηάηζ πμο πνέπεζ κα βίκεηαζ λεηάεανμ ζηδ ζηέρδ ηςκ 

ιαεδηχκ). 

Έπμκηαξ ζδιεζχζεζ ηζξ επζθμβέξ ηςκ ζοββναθέςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ βναιιαηζηή, 

αθνινύζεζε έλα δίωξν ιε δζδαζηαθία ηςκ βναιιαηζηχκ θαζκμιέκςκ, δ μπμία 

λεηίκδζε απυ ηα επίεεηα. Ανπζηά, εζηζάζαιε ηονίςξ ζηδ θεζημονβία ηςκ επζεέηςκ 

ζημκ θυβμ (ηονίςξ πνμζδζμνζζιμί ηαζ ηαηδβμνμφιεκα ζε ζοκδεηζηέξ πνμηάζεζξ ηαζ 

ζπακζυηενα οπμηείιεκα ή ακηζηείιεκα), ηαεχξ ηαζ ζημκ νυθμ πμο δζαδναιαηίγμοκ ζε 

επίπεδμ επζημζκςκίαξ, αθμφ ειπθμοηίγμοκ ημ ιήκοια ιε ιζα ζεζνά πνυζεεηςκ 

δεδμιέκςκ, δδθαδή ζδζμηήηςκ ηαζ παναηηδνζζηζηχκ πμο απμδίδμκηαζ ζοκήεςξ ζημοξ 

ηφνζμοξ υνμοξ ηδξ πνυηαζδξ.  

Ζ πανέιααζή ιαξ αοηή είπε ςξ ζηυπμ ηδκ ελάζηδζδ ηαζ ηδ ιεβαθφηενδ 

ελμζηείςζδ ηςκ παζδζχκ ιε ηα επίεεηα. Αζπμθδεήηαιε ιε ηδ ιμνθμθμβία ηαζ ηδ 

ζοκηαηηζηή θεζημονβία ηςκ επζεέηςκ, δίκμκηαξ έιθαζδ ζηζξ δζάθμνεξ ηθίζεζξ ηςκ  

επζεέηςκ. Μζθήζαιε βζα ημοξ ααειμφξ ηςκ επζεέηςκ ηαζ ηζξ δζαθμνέξ ημοξ ζηδ 

πνήζδ.  Ζ πνμζμπή ιαξ ζηνάθδηε, ηαηά ηδ θάζδ αοηή, ηυζμ ζηδ ιμνθή υζμ ηαζ ζημ 

πενζεπυιεκμ, δδθαδή ζηδ ζδιαζζμθμβζηή θεζημονβία ηςκ επζεέηςκ. Αζηήεδηακ 

εζδζηυηενα ζηδ δζάηνζζδ ηςκ θυβζςκ απυ ημοξ δδιμηζημφξ ηφπμοξ, ζηδ ζφκδεζδ ηςκ 

επζεέηςκ ιε ηα άθθα ιένδ ημο θυβμο (βθςζζζηυ πενζαάθθμκ) ηαζ, ηέθμξ, έβζκε 

πνμζπάεεζα κα ακηζθδθεμφκ ηδ ζοιαμθή ημοξ ζηδκ επζημζκςκζαηή θεζημονβία 

(ζφκδεζδ ιε ημ ελςβθςζζζηυ πενζαάθθμκ). 

Έπεζηα ιζθήζαιε βζα ημοξ ημπζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ. Ακαθφζαιε ημκ υνμ ηαζ 

ακαγδηήζαιε ηα ζημζπεία ημο ζοζηήιαημξ ηδξ βναιιαηζηήξ πμο ιπμνμφκ ηαηά ηδ 

πνήζδ κα πάνμοκ ημκ νυθμ ημο ημπζημφ πνμζδζμνζζιμφ. Δζηζάζαιε ζηα επζννήιαηα 

ηαζ ζηζξ δεοηενεφμοζεξ πνμηάζεζξ.  

Όζηενα απυ ηδκ παναπάκς δζδαζηαθία ηαζ πανυηζ μ πνυκμξ πμο έδζκε ημ 

ζπεηζηυ έββναθμ ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ ήηακ πενζμνζζιέκμξ, ηα παζδζά έκζςεακ 

έημζια κα πενάζμοκ ζημ ηεθζηυ ζηάδζμ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ θάζδξ, πμο ήηακ δ 

παναβςβή βναπημφ θυβμο απυ ημοξ ίδζμοξ.  

ημ ηεθζηυ ζηάδζμ, γδηήεδηε απυ ηα παζδζά κα βνάρμοκ έκα πενζβναθζηυ 

ηείιεκμ, αθθά αοηή ηδ θμνά, ημ εέια εκηάπηδηε ζε επζημζκςκζαηυ πθαίζζμ, χζηε μζ 

ιαεδηέξ κα βκςνίγμοκ ημκ επζημζκςκζαηυ ζηυπμ πμο εέθμοκ κα πεηφπμοκ, ηάκμκηαξ ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ πενζβναθή. Ζ πενζβναθή ημο ζπμθείμο ημοξ, ηδκ μπμία ηθήεδηακ κα 

ηάκμοκ, οπμηίεεηαζ υηζ εα είπε ςξ ζηυπμ κα δζεοημθφκεζ ημοξ ηοπυκ κέμοξ ζοιιαεδηέξ 
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ημοξ κα πνμζανιμζημφκ ζημ κέμ πενζαάθθμκ. πςξ ζπμθίαζακ ηα ίδζα ηα παζδζά ζε 

ζογήηδζδ πμο πνμδβήεδηε, ιζα αθθαβή ζπμθείμο δδιζμονβεί ζίβμονα άβπμξ ζημοξ 

ιαεδηέξ ηαζ επμιέκςξ εα αμδεμφζε πμθφ κα βκςνίγμοκ ηάπμζα πνάβιαηα βζα ημ κέμ 

ημοξ ζπμθείμ απυ ηα παζδζά πμο ήδδ θμζημφκ ζ‟ αοηυ. πεηζηά ιε ημ ηείιεκμ αοηυ, δ 

δαζηάθα ηδξ μιάδαξ εθέβπμο, απμθάζζζε κα δχζεζ έκα δζαθμνεηζηυ εέια ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα κα γδηήζεζ απυ ηα παζδζά κα πενζβνάρμοκ έκα γχμ πμο αβαπμφκ 

ζδζαίηενα, ηαεχξ εεχνδζε υηζ δεκ εα ήηακ ζςζηυ κα επακαθδθεεί πανυιμζμ εέια 

ζημκ θζβμζηυ πνυκμ πμο απέιεκε βζα ηδ θήλδ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ ηαζ επζπθέμκ 

οπμζηήνζλε πςξ δ πενζβναθή γχμο απμηεθμφζε εέια ζπεηζηυ ιε ηα ηεθεοηαία ηείιεκα 

πμο είπακ ιεθεηήζεζ. 

 

Αθήγεζε: 

 

Ζ αθήβδζδ δμοθεφηδηε ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ, δίκμκηαξ έιθαζδ ζηα ζημζπεία εηείκα πμο 

ηδ δζαπςνίγμοκ απυ ηα άθθα είδδ θυβμο ηαζ ηονίςξ ζημκ ζηυπμ πμο ζοκήεςξ επζηεθεί 

ηυζμ βζα ημκ πμιπυ υζμ ηαζ βζα ημκ δέηηδ. Ζ αθήβδζδ ιάθζζηα παναηηδνίζηδηε  απυ 

ηα παζδζά ςξ δζαδζηαζία πμθφ πζμ εφημθδ ηαζ πζμ εκδζαθένμοζα απυ ηδκ πενζβναθή.  

πςξ ακέθενακ ηαζ ηα ίδζα, δ αθήβδζδ ηνφαεζ πάκημηε ιζα ζζημνία ή ιζα ζεζνά 

βεβμκυηςκ, δζαεέηεζ πενζζζυηενδ δνάζδ,  ηίκδζδ ηαζ ιοζηήνζμ ηαζ βζα ημκ θυβμ 

αοηυκ έπεζ ηαζ πενζζζυηενμ εκδζαθένμκ. 

Αθζενχζαιε θμζπυκ ηαζ πάθζ κία ώξα, βζα κα βνάρμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ 

αθδβήζεζξ, πςνίξ υιςξ κα έπεζ πνμδβδεεί ηαιία ακάθοζδ. Σα παζδζά ζηδνίπηδηακ ζε 

υζα βκχνζγακ. Σμ εέια ηδξ πνχηδξ αθήβδζδξ ήηακ: «Αθεγνχκαη πψο πέξαζα ηελ πην 

σξαία κέξα ησλ δηαθνπψλ κνπ». Καζ αοηή ηδ θμνά, υπςξ ηαζ ηδκ πνμδβμφιεκδ, 

απμθφβαιε κα δχζμοιε ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ εα ηζκμφκηακ ηα 

παζδζά ζηδκ αθήβδζή ημοξ. Θα ενβάγμκηακ, υπςξ έηακακ ζοκήεςξ, δδθαδή ιε έκακ 

πζμ παναδμζζαηυ ηνυπμ ηαζ πςνίξ ζφκδεζδ ημο ηεζιέκμο ιε ημ πενζαάθθμκ ή ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηάπμζμκ ζοβηεηνζιέκμ επζημζκςκζαηυ ζηυπμ. Βεααίςξ, ηέημζμο είδμοξ 

αθδβήζεζξ ανέζμοκ πμθφ ζηα παζδζά, βζαηί ειπθέημκηαζ ζε αοηέξ ηαζ ηα ίδζα ηαζ 

ιάθζζηα υπζ ιυκμ πνμζςπζηά, αθθά ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά.  

Καζ ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία ηεζιέκςκ, λεηζκήζαιε ηε δεύηεξε ώξα απυ ηζξ 

παναηδνήζεζξ ηςκ ίδζςκ ηςκ παζδζχκ. Σα ηεθεοηαία ελέθναζακ ηδ βκχιδ ημοξ βζα ημ 

ηζ είκαζ δ αθήβδζδ ηαζ πμζα είκαζ ηα βθςζζζηά εηείκα ζημζπεία πμο ιαξ μδδβμφκ κα 

μνίζμοιε έκα ηείιεκμ ςξ αθδβδιαηζηυ. Μίθδζακ βζα ημ ηζ εεχνδζακ ςξ ζδιακηζηυ, 
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χζηε κα ημ ζοιπενζθάαμοκ ζημ δζηυ ημοξ ηείιεκμ, αθθά ηαζ βζα ημ πμζεξ είκαζ μζ 

βναιιαηζηέξ ηαζ θελζθμβζηέξ επζθμβέξ πμο πενζιέκμοκ ςξ ακαβκχζηεξ απυ έκακ 

ζοββναθέα ζε ιζα αθήβδζδ (Ανπάηδξ & Σζάηςκα 2010). Αοηυ ημ ζηάδζμ ηνίκεηαζ 

ζδιακηζηυ βζα ημκ θυβμ υηζ ηα παζδζά, πνμζπαεχκηαξ κα πνμαθδιαηζζημφκ ζε 

ιεηαβθςζζζηυ επίπεδμ, εκημπίγμοκ πμθθά ζδιακηζηά ζημζπεία ημο είδμοξ πμο 

ιεθεημφκ, αθθά ηαζ ζοκεζδδημπμζμφκ θάεδ πμο έηακακ, υηακ ηα ίδζα ημ δμφθερακ 

αζοκείδδηα. Καηακμμφκ, επμιέκςξ, πυζμ ζδιακηζηυ είκαζ κα θεζημονβμφκ ζοκεζδδηά 

ζε ηάεε ημοξ επζθμβή, εκχ, ηαοηυπνμκα, πνμεημζιάγμκηαζ χζηε κα είκαζ πενζζζυηενμ 

δεηηζημί βζα ημ επυιεκμ ζηάδζμ, υπμο ακαθφμκηαζ δζελμδζηά μζ επζθμβέξ ημο 

ζοββναθέα. Αιέζςξ ιεηά, ιεθεηήζαιε δφμ απμζπάζιαηα πμο εκηάζζμκηαζ ζημ είδμξ 

ηδξ αθήβδζδξ. Σμ πνχημ ήηακ έκα απυζπαζια απυ ημ αζαθίμ ημο Ζθία Κεθάθα  

«Ηζημνίεξ πμο δεκ πνέπεζ κα λεπαζημφκ» ηαζ ημ δεφηενμ ήηακ απυζπαζια απυ ημ 

αζαθίμ  «Ξφθζκα παεζά» ημο Πακηεθή Κμθζυηζμο. 

Έπεζηα, ηα παζδζά ιεθέηδζακ ηζξ επζθμβέξ ηςκ ζοββναθέςκ ηαζ ηαηέθδλακ ζε 

ηάπμζα βεκζηά ζοιπενάζιαηα, υπςξ είκαζ μ ααζζηυξ νυθμξ ημο νήιαημξ ηαζ 

εζδζηυηενα δ ζοπκή πνήζδ ηςκ πανεθεμκηζηχκ πνυκςκ. Δπίζδξ, εκηυπζζακ ηαζ πάθζ 

ημοξ ηεζιεκζημφξ δείηηεξ, πμο αοηή ηδ θμνά, δ έιθαζή ημοξ ήηακ πνμξ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηδξ πνμκζηήξ ζεζνάξ ηςκ βεβμκυηςκ (π.π. πξψηα, χζηεξα, κεηά, θαηφπηλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα, ζην κεηαμχ, ακέζσο, ζε ιίγν ηθπ.). Παναηήνδζακ, αηυιδ, ιζα 

ζοπκυηενδ πνήζδ ηδξ οπμηαηηζηήξ ζφκδεζδξ απυ υ,ηζ ζηα πενζβναθζηά ηείιεκα ηαζ 

ηαοηυπνμκα ιζα επακαθαιαακυιεκδ πνήζδ ηςκ πνμκζηχκ αθθά ηαζ ηςκ αζηζμθμβζηχκ 

πνμηάζεςκ. Δπζπθέμκ, δζαπίζηςζακ ιζα πζμ ποηκή ειθάκζζδ ηδξ οπμηαηηζηήξ 

έβηθζζδξ ηαζ ηέθμξ, ζε υ,ηζ αθμνά ημοξ πνυκμοξ, ιζα εκαθθαβή, ηονίςξ ιεηαλφ 

παναηαηζημφ ηαζ αμνίζημο, ιε ημκ αυνζζημ κα ηονζανπεί. Οζ παναηδνήζεζξ ημοξ, 

ηαεχξ είπε πνμδβδεεί δ ιεθέηδ ηςκ πενζβναθζηχκ ηεζιέκςκ, ήηακ ηχνα πζμ 

θεπημιενείξ ηαζ πζμ εζηζαζιέκεξ. 

Καζ ζε αοηυ ημ ζηάδζμ, πνμζπαεήζαιε κα ηάκμοιε λεηάεανμ ημκ νυθμ ηδξ 

αθήβδζδξ. Μζθήζαιε βζα ημοξ ζηυπμοξ πμο ιπμνεί κα έπεζ ηάπμζμξ, υηακ αθδβείηαζ 

ηαζ επμιέκςξ βζα ημ πχξ εζηζάγεζ ζηα πνυζςπα ηαζ ηονίςξ ζημκ πνυκμ ηαζ ηδ 

πνμκζηή ζεζνά. Μέζα απυ παναδείβιαηα, εκημπίζαιε, ζογδηήζαιε ηαζ πνμζπαεήζαιε 

κα δζαηνίκμοιε ηδ πνήζδ ημο πμζμφ εκένβεζαξ. Αοηυ υιςξ πμο εκηοπςζίαζε ζδζαίηενα 

ηα παζδζά ήηακ υηζ μ βναιιαηζηυξ πνυκμξ δεκ ζοιπίπηεζ απαναίηδηα ιε ημκ θοζζηυ 

πνυκμ. Πενζζζυηενμ ηαεμνίγεζ ηδκ μπηζηή βςκία ημο ζοββναθέα, ηαεχξ ηαζ ηδ 

αανφηδηα πμο έπεζ βζα ημκ ίδζμ ημ ηάεε βεβμκυξ, υηακ ημ αθδβείηαζ. Σαοηυπνμκα, 
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δδθχκεζ ηδ δοκαιζηή ημο ηάεε βεβμκυημξ ζε ζπέζδ ιε ηα οπυθμζπα, ακηζιεηςπίγμκηάξ 

ημ είηε ιε ιζα ζοκμπηζηή ιαηζά ηαζ ζημ ζφκμθυ ημο (ηέθεζμ ή ζηζβιζαίμ), είηε ςξ 

ζοιαάκ πμο επακαθαιαάκεηαζ ή έπεζ δζάνηεζα ζηδκ αθήβδζή ημο (αηεθέξ ή δζανηέξ 

πμζυκ εκένβεζαξ). πςξ ηάεε πμιπυξ, έηζζ ηζ μ ζοββναθέαξ δζδβείηαζ ημ ηάεε ηζ ιε 

δζαθμνεηζηυ ηνυπμ. Πάκηα, υιςξ, ζημ πίζς ιένμξ  ηνφαεηαζ ηάπμζμξ επζημζκςκζαηυξ 

ζηυπμξ, πμο ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ είκαζ ημ ηζ εέθεζ μ ζοββναθέαξ κα εζζπνάλεζ 

μ ακαβκχζηδξ ημο ιέζα απυ ηδκ αθήβδζδ ηαζ πχξ. 

Καηά ηελ ηξίηε ώξα, ηάκαιε ιαγί ιε ηα παζδζά, ηονίςξ ιέζα απυ ηα ηείιεκα, 

ιζα εεςνδηζηή ένεοκα, ιεθέηδ ηαζ ακάθοζδ ηδξ αθήβδζδξ. Σα παζδζά, ιε οπμιμκεηζηή 

ηαεμδήβδζδ ηαζ ηαηάθθδθεξ ενςηήζεζξ, δζαπίζηςζακ υηζ ακαθένεηαζ ζημκ ηυπμ, ημκ 

πνυκμ, ηα πνυζςπα ηαζ ζηζξ αζηίεξ βζα ηζξ μπμίεξ ζοιααίκμοκ ηάπμζα βεβμκυηα. ηακ 

ιάθζζηα ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια υηζ δ αθήβδζδ είκαζ ιζα δοκαιζηή δζαδζηαζία, 

ηαζ υπζ ζηαηζηή, υπςξ δ πενζβναθή, ηυηε ιζθήζαιε ηαζ βζα ηζξ πνμκζηέξ ηαηδβμνίεξ 

πμο οπάνπμοκ ζε αοηή, υπςξ είκαζ μζ ελςηεζιεκζημί πνυκμζ, μζ μπμίμζ πενζθαιαάκμοκ 

ημκ πνυκμ ημο πμιπμφ, ημκ πνυκμ ημο δέηηδ ηαζ ημκ πνυκμ ηςκ βεβμκυηςκ ηαζ μζ 

εζςηεζιεκζημί πνυκμζ, υπςξ  είκαζ μ πνυκμξ ημο ζοιαάκημξ ηαζ μ πνυκμξ ηδξ ίδζαξ ηδξ 

αθήβδζδξ.  

Έκα απυ ηα εέιαηα πμο ηέκηνζζακ ημ εκδζαθένμκ ηςκ παζδζχκ  ήηακ δ επζθμβή 

ηςκ βναιιαηζηχκ πνυκςκ, ζηδκ μπμία πνμέααζκε μ ζοββναθέαξ ζε ακηζδζαζημθή ιε 

ημοξ πναβιαηζημφξ πνυκμοξ ηδξ αθήβδζήξ ημο. Με ηδκ εοηαζνία ηδξ ελέηαζδξ αοηήξ, 

μζ ιαεδηέξ δζαπίζηςζακ υηζ μ πνυκμξ ηδξ αθήβδζδξ ήηακ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ 

ιζηνυηενμξ απυ ημκ πνυκμ ηδξ ζζημνίαξ, υηζ δδθαδή μ αθδβδηήξ ζοιπφηκςκε ημκ 

πνυκμ ηαζ ημκ πανμοζίαγε ζοκμπηζηά
.
 ζε ηάπμζεξ άθθεξ υιςξ βζκυηακ ημ ακηίζηνμθμ, 

δδθαδή μ αθδβδηήξ πανάηεζκε, «άπθςκε» ημκ πνυκμ εκυξ βεβμκυημξ ζε πμθθέξ 

ζεθίδεξ, εκχ ημ ηεθεοηαίμ ιπμνεί κα είπε πμθφ ιζηνή δζάνηεζα. Ζ επζθμβή αοηή ήηακ 

ζδιακηζηυ κα βίκεζ ηαηακμδηή απυ ημοξ ιαεδηέξ, ηαεχξ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ 

ζενάνπδζδ ηςκ βεβμκυηςκ απυ ημκ ζοββναθέα ηαζ ηεθζηά ιε ημκ ζημπυ ηδξ 

αθήβδζδξ, αθμφ ζοκήεςξ παναηείκμκηαζ πνμκζηά ηα βεβμκυηα εηείκα ζηα μπμία 

πνέπεζ κα εζηζάζεζ μ ακαβκχζηδξ. 

Μεθεηήζαιε, ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ αθήβδζδξ, ημκ ααειυ ειπθμηήξ ημο 

ζοββναθέα ηαζ πχξ αοηυξ απμηοπχκεηαζ ζηζξ επζθμβέξ ημο (πνυζςπα, ζπμθζαζιμί, 

εζηίαζδ), ηαεμνίγμκηαξ έηζζ ηα πμζμζηά ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ οπμηεζιεκζηυηδηαξ 

ιζαξ αθήβδζδξ.          

 Έπμκηαξ ηάκεζ πενζζζυηενμ ζοκεζδδηή ηδ θεζημονβία ηδξ αθήβδζδξ, ηα παζδζά 
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παναηήνδζακ ζε αοηή ηδ θάζδ ηα πνδζζιμπμζμφιεκα ιένδ ημο θυβμο ηαζ εζηίαζακ 

ζδζαίηενα ζηα νήιαηα. Δκηυπζζακ ηονίςξ νήιαηα δνάζδξ, αθθά ηαζ έηθναζδξ 

ζοκαζζεδιάηςκ. Πνμαθδιαηίζηδηακ βζα ημκ νυθμ ηδξ ηνμπζηυηδηαξ, ημο πμζμφ 

εκένβεζαξ ηαζ βζα ημ πχξ αοηά ζοκδέμκηαζ ιε ημκ ζηυπμ ημο ηεζιέκμο. Δπίζδξ, 

πνμζπάεδζακ κα δζαηνζαχζμοκ ζε πμζεξ πενζπηχζεζξ πνδζζιμπμζείηαζ ημ πνχημ 

πθδεοκηζηυ ηαζ πυηε ημ ηνίημ πθδεοκηζηυ πνυζςπμ ηαζ ηονίςξ, ημ πχξ 

εκαθθάζζμκηαζ μζ εβηθίζεζξ ηαζ μζ πνυκμζ ηαζ πανά ημ βεβμκυξ υηζ μ ααζζηυξ πνυκμξ 

πμο ζοκακηάιε είκαζ μ αυνζζημξ, ςζηυζμ βζαηί δεκ ηοθά ηεθζηά ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ βζα 

ειάξ ημοξ ακαβκχζηεξ μ πνυκμξ, υηακ δζααάγμοιε ηδκ ηάεε αθήβδζδ. 

Βεααίςξ, δζαπίζηςζακ υηζ ηαζ εδχ ημ φθμξ ημο ζοββναθέα παίγεζ ημκ δζηυ ημο 

λεπςνζζηυ νυθμ, ηαεχξ ελανηάηαζ απυ ηδ ζημπζά πμο αθέπεζ ηα βεβμκυηα κα 

εηηοθίζζμκηαζ, αθθά ηαζ απυ ημ ηζ εέθεζ ειείξ κα δμφιε ιέζα απυ ηδ δζηή ημο 

αθήβδζδ. Γζαθμνεηζηά αθδβείηαζ ημ ίδζμ βεβμκυξ, υηακ εέθεζ κα ηαηακμήζμοιε ηα 

ζοκαζζεήιαηα ημο πνςηαβςκζζηή ηαζ κα ημκ ζοιπμκέζμοιε, δζαθμνεηζηά υηακ εέθεζ 

κα ζοκεζδδημπμζήζμοιε ηδ πνμκζηή ζεζνά, απθά βζα κα ενιδκεφζμοιε ηδκ επζθμβή ή 

ηδ δζαδμπή ηςκ εκενβεζχκ ηάπμζμο πνμζχπμο, δζαθμνεηζηά ακ εέθεζ κα ιαξ 

δδιζμονβήζεζ αβςκία βζα ηάηζ πμο εα αημθμοεήζεζ η.μ.η. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο επόκελνπ δηώξνπ αημθμφεδζε ιζα εηηεηαιέκδ ιεθέηδ 

ημο νήιαημξ. Μεθεηήζαιε ημκ νυθμ ημο ζηδ ζφκηαλδ, ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ 

ηνμπζημηήηςκ, ημ πμζμκ εκένβεζαξ, ηδ ζπέζδ ημο βναιιαηζημφ πνυκμο ιε ηδκ 

αθήβδζδ. Έπεζηα έβζκε ακαθοηζηή δζδαζηαθία ημο νήιαημξ πμο δζήνηδζε ηεθζηά 

ηέζζενζξ δζδαηηζηέξ χνεξ, ιε αζηήζεζξ ηονίςξ επζημζκςκζαημφ ηφπμο, αθθά ηαζ ιε 

αζηήζεζξ παναδμζζαηέξ ηαζ δμιζηέξ, ιε αάζδ ημκ δζαπςνζζιυ ηαζ ηζξ 

ηαηδβμνζμπμίδζεζξ ημοξ πμο πνμηείκμκηαζ απυ ημκ ηαεδβδηή Ν. Μήηζδ (2015: 477-

543). 

ημ ηεθζηυ ζηάδζμ αλζμθυβδζδξ γδηήεδηε απυ ηα παζδζά κα αθδβδεμφκ ηαζ 

πάθζ έκα βεβμκυξ. Ζ αθήβδζδ αθμνμφζε ιζα ζδζαίηενδ ζπμθζηή ιένα ηαζ αοηή εα 

έπνεπε κα εκηαπεεί ζε έκα βνάιια πμο εα έζηεθκακ ζημκ ηαθφηενυ ημοξ θίθμ. Σμ 

δεδμιέκμ πμο έπνεπε κα θάαμοκ οπυρδ ήηακ υηζ μ θίθμξ ημοξ αοηυξ ανζζηυηακ 

ιαηνζά υηζ δεκ ιπμνμφζε κα πανεονεεεί ζε αοηή ηδκ λεπςνζζηή ιένα ηαζ κα γήζεζ 

ιαγί ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ηα υζα είπακ ζπεδζάζεζ ηαζ πναβιαημπμζήζεζ. Σα παζδζά 

έπνεπε κα αθδβδεμφκ ηα υζα έβζκακ ηδκ διένα αοηή, ημ πυζμ ηαθά πέναζακ αθθά 

ηαζ ημ πυζμ ημοξ ηυζηζζε δ απμοζία ημο θίθμο ημοξ. Ζ οπεφεοκδ εηπαζδεοηζηυξ ημο 

ηιήιαημξ Δ΄1 επέθελε ςξ εέια κα αθδβδεμφκ ηα παζδζά έκα θακηαζηζηυ ηαλίδζ ζε ιζα 
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άθθδ επμπή, ηαεχξ ήηακ δ αθήβδζδ πμο πνυηεζκε ημ αζαθίμ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ 

πνμκζηή ζηζβιή. 

 

Καηεπζπληηθόο ιόγνο 

 

Ζ ηνίηδ θάζδ εεςνήζαιε ακαβηαίμ κα είκαζ αθζενςιέκδ ζημκ ηαηεοεοκηζηυ θυβμ. 

Μεηά απυ πμθθή ζηέρδ ηαζ έκημκμ πνμαθδιαηζζιυ βζα ημ ηζ εα εκδζέθενε ηα παζδζά 

ηαζ ηαοηυπνμκα ηζ εα απμηεθμφζε βζα αοηά έκα πνήζζιμ εθυδζμ ζηδκ επμπή πμο 

δζακφμοιε, ζηναθήηαιε ζημκ πχνμ ηςκ ΜΜΔ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδξ δζαθήιζζδξ, 

ζφιθςκα ιάθζζηα ηαζ ιε ηα ηα υζα έπμοιε εηεέζεζ ζημ ηεθ. 3.1 ηδξ ενβαζίαξ ιαξ. 

 Απμηεθεί επζηαηζηή ακάβηδ ηδξ ζδιενζκήξ επμπήξ ηαζ εα θέβαιε οπμπνέςζδ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο αζχκμοκ ηαεδιενζκά ηδκ ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ ηαζ ημκ 

ακηίηηοπμ πμο αοηή έπεζ ζηα παζδζά, κα πηίζμοιε ηνζηζηή δελζυηδηα απέκακηζ ζημκ 

υβημ ηςκ ιδκοιάηςκ πμο δέπμκηαζ ιέζα ηαζ ηονίςξ έλς απυ ημ ζπμθείμ. Μέζα απυ 

ηδκ εκίζποζδ ηδξ δφκαιδξ ηδξ ακηίθδρδξ, ηδξ δζάηνζζδξ ηαζ ηδξ εοεοηνζζίαξ, είκαζ 

δοκαηυ ηζ επζαεαθδιέκμ, απυ ηδκ παζδζηή δθζηία, κα ανπίγεζ δ ζοβηνυηδζδ ηδξ 

ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ ηνζηζηήξ ακάβκςζδξ ηςκ «πμζηίθςκ ηεζιέκςκ» (Σζζηζακμφδδ 

2011
α
 : 24-5). 

 Καηά ηδκ ηνίηδ ηαζ ηεθεοηαία θάζδ ηαζ έπμκηαξ υθμοξ ημοξ παναπάκς 

πνμαθδιαηζζιμφξ, ζηναθήηαιε πνμξ ημκ πχνμ ηδξ δζαθήιζζδξ, πμο ηαηά ηυνμκ 

επδνεάγεζ ηα παζδζά, επζδνά ζηδκ ροπμζφκεεζή ημοξ ηαζ ηα παναζφνεζ, υηακ δεκ 

έπμοκ ακαπηφλεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ άιοκεξ ηαζ ηδκ απαζημφιεκδ ηνζηζηή ιαηζά ηαζ 

ειπεζνία.         

 Καηά ηδκ πξώηε ώξα, γδηήεδηε ανπζηά απυ ηα παζδζά, υπςξ ηαζ ζηζξ 

πνμδβμφιεκεξ θάζεζξ, κα ζοκηάλμοκ ιζα δζηή ημοξ δζαθήιζζδ, πςνίξ κα έπεζ 

πνμδβδεεί ηάπμζα ζογήηδζδ ζπεηζηή ιε ημ εέια ή ηάπμζμξ ακάθμβμξ 

πνμαθδιαηζζιυξ. Θα έπνεπε, επμιέκςξ, κα ααζζζημφκ ζηζξ ήδδ οπάνπμοζεξ 

αζοκείδδηεξ ηαζ ιδ μνβακςιέκεξ βκχζεζξ πμο δζέεεηακ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ηεζιεκζηυ είδμξ  ςξ απθμί απμδέηηεξ ηςκ δζαθδιίζεςκ. Ζ δζαθήιζζδ εα έπνεπε κα 

ήηακ ζπεηζηή ιε ηδ ζπμθζηή ημοξ βζμνηή (π.π. ακαημίκςζδ, αββεθία, αθίζα ηθπ.) ηαζ μ 

πνυκμξ πμο ημοξ δυεδηε ήηακ κία δηδαθηηθή ώξα.     

 Σδκ επόκελε ώξα ηδξ ηνίηδξ θάζδξ ηδκ αθζενχζαιε ζημ κα ζογδηήζμοιε βζα 

ημ ηζ πζζηεφμοκ ηα ίδζα ηα παζδζά υηζ είκαζ δ δζαθήιζζδ ηαζ πχξ ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ 

θεζημονβεί. Ανπζηά γδηήεδηε κα ελδβήζμοκ ηζ είκαζ, πχξ δδιζμονβείηαζ ηαζ ζε ηζ 
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απμαθέπεζ ιζα δζαθήιζζδ. Οζ πνχηεξ απυρεζξ πμο δζαηφπςζακ οπήνλακ  ανηεηά 

απθμσηέξ ηαζ αοηυ ήηακ ηάηζ πμθφ θοζζηυ, αθμφ δεκ βκχνζγακ ηδκ πμθοπθμηυηδηα 

ημο πχνμο, αθθά ηαζ ημ πυζδ δμοθεζά, πυζμζ άκενςπμζ, πυζδ βκχζδ ηαζ πυζεξ 

επζζηδιμκζηέξ εζδζηυηδηεξ ιπμνεί κα ηνφαμκηαζ πίζς απυ ιία θαζκμιεκζηά απθή 

δζαθήιζζδ. Έπεζηα, ελήβδζακ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ  ζηέθηδηακ ηαζ επζπείνδζακ μζ 

ίδζμζ κα ηάκμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ δζαθδιίζεζξ. Μίθδζακ βζα ηζξ επζθμβέξ ημοξ, πμο έβζκακ 

ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ, υπςξ πνμέηορε απυ ηδ ζογήηδζδ, πνυπεζνα ηαζ πςνίξ 

ζοκεζδδηή ζηέρδ. Οζ ίδζμζ ιάθζζηα μζ ιαεδηέξ πνμαθδιαηίζηδηακ πάνα πμθφ ηαζ 

έκζςζακ πςξ ηάηζ έθεζπε απυ ηζξ δζαθδιίζεζξ ημοξ, ζδζαίηενα ιάθζζηα  υηακ απθχεδηε 

δ ζογήηδζδ  ηαζ έθηαζε ζημ ενχηδια ακ βίκμκηαζ απυ ιένμοξ ηςκ δζαθδιζζηχκ 

ζδζαίηενεξ βθςζζζηέξ επζθμβέξ  ηαζ ιε πμζα ηνζηήνζα. Σμ ηεθεοηαίμ αοηυ ενχηδια 

έθενε ανηεηυ πνμαθδιαηζζιυ ζηδκ αίεμοζα ηαζ δ δζδάζημοζα γήηδζε ζημ ζδιείμ 

αοηυ κα εοιδεμφκ ηζξ επζθμβέξ ηςκ ζοββναθέςκ πμο παναηήνδζακ ηαζ ζπμθίαζακ 

ζηα πνμδβμφιεκα ηεζιεκζηά είδδ ηαζ κα πνμαθδιαηζζημφκ ακάθμβα.  

 Έπεζηα, δ ηάλδ πέναζε ζηδ ιεθέηδ ηάπμζςκ ζοβηεηνζιέκςκ δζαθδιζζηζηχκ 

ηαζ ιενζηχκ άθθςκ ηαηεοεοκηζηχκ  ηεζιέκςκ. Ζ πνχηδ μιάδα ηεζιέκςκ ήηακ 

ζοκηαβέξ ηαζ δ δεφηενδ ήηακ έκα ζφκμθμ ζφκημιςκ δζαθδιίζεςκ απυ βοκαζηείμ 

ειπμνζηυ πενζμδζηυ ιυδαξ. Αθμφ ηζξ ιεθέηδζακ ιε πνμζμπή, αημθμφεδζε ζηδ 

ζοκέπεζα θεπημιενήξ ζογήηδζδ ηαζ ακάθοζδ βζα ημ ηζ είκαζ δζαθήιζζδ ηαζ πμζμοξ 

ιπμνεί ηάεε θμνά κα ελοπδνεηεί. Κάκμκηαξ ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζηδ ζοιαμθή ηδξ 

εζηυκαξ ηαζ ημο ήπμο, εζηζάζαιε ηονίςξ ζημκ βναπηυ θυβμ ηαζ ακαθφζαιε ημ πχξ 

θεζημονβεί δ βθχζζα ηδξ δζαθήιζζδξ βζα κα οπδνεηήζεζ ημκ ζηυπμ ημο πμιπμφ, αθθά 

ηαζ πχξ ιπμνεί κα ειπθέημκηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ δζάθμνεξ 

επζζηήιεξ, υπςξ είκαζ δ βθςζζμθμβία, δ ροπμθμβία ηαζ δ ημζκςκζμθμβία,μζ πμθζηζηέξ 

επζζηήιεξ, δ δζμίηδζδ, ημ ιάνηεηζκβη ηαζ πμθθέξ άθθεξ. Δπζπεζνήζαιε κα 

εκημπίζμοιε  ηαζ άθθεξ πνμτπμεέζεζξ πμο πνεζάγμκηαζ βζα κα πεηφπεζ ιζα δζαθήιζζδ 

ημοξ ζηυπμοξ ηδξ, ακάθμβα πάκηα ιε ημ είδμξ πμο δζαθδιίγεζ, ηδκ δθζηία πμο αθμνά, 

ηαεχξ ηαζ  ημ ημζκςκζηυ ή μζημκμιζηυ ζηνχια ηδξ ημζκςκίαξ ζημ μπμίμ απεοεφκεηαζ. 

Ήηακ έκημκμξ μ πνμαθδιαηζζιυξ ηςκ παζδζχκ ηαζ πμθφ ειθακέξ ημ πυζμ είπακ 

εκηοπςζζαζηεί απυ ηζξ ηαζκμφνζεξ πθδνμθμνίεξ πμο έπαζνκακ βζα ημκ άβκςζημ ηαη‟ 

μοζία πχνμ ηδξ δζαθήιζζδξ, ιε ημκ μπμίμ υιςξ ηαοηυπνμκα έκζςεακ ηαζ ηυζμ 

ελμζηεζςιέκα. οκεζδδημπμίδζακ ζζβά-ζζβά πςξ πίζς απυ ιζα δζαθήιζζδ ηνφαεηαζ 

ιζα μθυηθδνδ μιάδα, ιε πμθθέξ βκχζεζξ ηαζ ζπμοδέξ ζε πμζηίθεξ επζζηήιεξ ηαζ υηζ 

απαζηείηαζ ζοκενβαζία, πνμζπάεεζα ηαζ ηαημπή πμθθχκ βκχζεςκ βζα ηδκ επίηεολδ 
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ημο ζηυπμο. Σεθζηά μζ ιαεδηέξ ηαηάθααακ υηζ δ δζαθήιζζδ είκαζ απυ ιυκδ ηδξ έκαξ 

πμθφ εονφξ ημιέαξ πμο ζηδνίγεηαζ ζηδ ζφκδεζδ ηαζ ηδ ζοκενβαζία πμθθχκ επζιένμοξ 

επζζηδιμκζηχκ ηθάδςκ αθθά ηαζ ηεπκζηχκ. 

 Αηυιδ ηα παζδζά έιαεακ πςξ δ δζαθήιζζδ απμηεθεί ιζα ιμνθή πθδνςιέκδξ 

δδιυζζαξ ακαημίκςζδξ, πμο έπεζ ζημπυ κα πνμςεήζεζ ηδκ πχθδζδ εκυξ πνμσυκημξ ή 

ιζαξ οπδνεζίαξ, κα οπμζηδνίλεζ ιζα ζδέα ή κα πνμηαθέζεζ ζηδκ ημζκή βκχιδ 

μνζζιέκα απμηεθέζιαηα πμο επζεοιεί μ δζαθδιζγυιεκμξ. Χξ επζημζκςκζαηή πνάλδ 

ειπενζέπεζ πμιπυ (πμο ιπμνεί κα είκαζ μ δζαθδιζζηήξ, μ επζπεζνδιαηίαξ, μ 

παναβςβυξ, μ ιεζάγςκ ή υθμζ αοημί ιαγί), δέηηδ, πμο αεααίςξ είκαζ ημ ηαηακαθςηζηυ 

ημζκυ, ιήκοια, πμο είκαζ ημ εηάζημηε δζαθδιζζηζηυ  ηείιεκμ ηαζ δίαοθμ πμο ιπμνεί 

κα είκαζ ηα ΜΜΔ, ηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ, ημ δζαδίηηομ, έκα πενζμδζηυ, ιζα 

εθδιενίδα, ιζα αθίζα, έκα δζαθδιζζηζηυ θοθθάδζμ η.ά. Βαζζηή πνμτπυεεζδ βζα ιζα 

επζηοπδιέκδ δζαθήιζζδ είκαζ  κα βκςνίγεζ μ πμιπυξ πμθφ ηαθά ημ πνμσυκ πμο 

δζαθδιίγεζ, ηα άθθα πανυιμζα πνμσυκηα πμο ηοηθμθμνμφκ ζηδκ αβμνά, ηδκ 

πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ  ηαζ ηονίςξ ημκ δέηηδ ζημκ μπμίμ απεοεφκεηαζ βζα κα ημο 

πνμηαθέζεζ ημ εκδζαθένμκ βζα ημ πνμσυκ αοηυ ηαζ πνμθακχξ ηδκ επζεοιία κα 

αβμνάζεζ. Μζα δζαθήιζζδ ιπμνεί κα πενκά ημ ζηυπμ ηδξ άιεζα, ππ. «δχζε ηαζ ζχζε», 

ή ιέζα απυ ιζα αθήβδζδ, δδθαδή ιέζα απυ ιζα ζζημνία. Μπμνεί επίζδξ κα έπεζ 

δζάθμβμ, αθθά ιπμνεί κα έπεζ ηαζ ιμνθή ιμκυθμβμο, ζδίςξ υηακ ειθακίγεηαζ κα ιζθά 

ηάπμζμξ «εζδζηυξ».             

 Σα παναπάκς ζογδηήεδηακ ανηεηά, ζε ζφκδεζδ ηαζ ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ 

δζαθδιίζεζξ πμο είπαιε ιπνμζηά ιαξ. Δζδζηυηενα,  λεηζκχκηαξ απυ ηα ηείιεκα αοηά, 

δ ζπεηζηή ζογήηδζδ επεηηάεδηε θαηά ηελ ηξίηε χνα ζε εέιαηα, υπςξ είκαζ μ 

μνζζιυξ ηδξ δζαθήιζζδξ, δ ζδιαζία ηδξ βζα ηδ ζφβπνμκδ επμπή, μζ ζηυπμζ ημοξ 

μπμίμοξ επζδζχηεζ, ηαεχξ ηαζ δ βθχζζα πμο πνδζζιμπμζεί βζα κα πεηφπεζ αοημφξ ημοξ 

ζηυπμοξ. Οζ ιαεδηέξ ιάθζζηα ηαηέθδλακ ανπζηά ζηδ δζαπίζηςζδ υηζ δ βθχζζα ηςκ 

ζοκηαβχκ είκαζ απθή, βζαηί μζ ζοκηαβέξ απεοεφκμκηαζ ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ ζε ηάεε 

ηφπμ ακενχπμο ηαζ ηονίςξ ζε κμζημηονέξ, πμο ζοκήεςξ δεκ έπμοκ ζδζαίηενα ορδθή 

ιυνθςζδ, εκχ μζ δζαθδιίζεζξ ιυδαξ, ηαεχξ αθμνμφκ αηνζαά ή εζδζηήξ πνήζδξ 

πνμσυκηα, απεοεφκμκηαζ ζε έκα πζμ εηθεπηζζιέκμ ημζκυ ηαζ επμιέκςξ έπμοκ πζμ 

απαζηδηζηυ φθμξ, ζημπεφμκηαξ ζε πμθφ εζδζηέξ επζθμβέξ.  

 Ηδζαίηενα βζα ημ εέια ηδξ δμιήξ ηςκ πνμηάζεςκ ηαζ ηζξ βναιιαηζηέξ 

πνμηζιήζεζξ ηδξ δζαθήιζζδξ, μζ ιαεδηέξ ηαηέθδλακ μιυθςκα ζπεδυκ ζηζξ αηυθμοεεξ 

δζαπζζηχζεζξ:  
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(i) Απυ πθεονάξ δμιήξ ηςκ πνμηάζεςκ, δζαηφπςζακ ηδκ άπμρδ υηζ δ βθχζζα 

ηδξ δζαθήιζζδξ δείπκεζ ιζα θακενή πνμηίιδζδ ζηδ πνήζδ πμθφ ζφκημιςκ ηαζ ζε 

ιεβάθμ πμζμζηυ εθθεζπηζηχκ πνμηάζεςκ, π.π. «π΄ ημ έλοπκμ νμθυζ», «δ ιαβζηή 

δίαζηα», «δ ζδακζηή θνμκηίδα βζα ημ δένια ζαξ» ηθπ. Με ημκ ηνυπμ αοηυκ, 

δδιζμονβείηαζ εεηζηή δζάεεζδ απέκακηζ ζημ πνμσυκ ηαζ ιαγί ιε ημ απθυ φθμξ, ημ 

πνμσυκ βίκεηαζ πζμ μζηείμ ηαζ πενζζζυηενμ εκδζαθένμκ αθμφ απμηηά πνμζςπζηυ 

παναηηήνα.          

 (ii) Υαναηηδνζζηζηή, επίζδξ, ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ νδιάηςκ, είκαζ δ ζοπκή 

πνήζδ ηδξ πνμζηαηηζηήξ ζε ζοκδοαζιυ πάκηα ιε ημ δεφηενμ πνυζςπμ, π.π. «ζηέρμο 

εεηζηά», «εθάηε ζ‟ ειάξ», «ζηαιαηήζηε ημ πνυκμ» ηθπ.    

 (iii) Έκα άθθμ παναηηδνζζηζηυ πμο επζζήιακακ μζ ιαεδηέξ ήηακ δ πνήζδ 

μνζζιέκςκ θέλεςκ ή εηθνάζεςκ ιε πμθφ βεκζηυ ή αθδνδιέκμ κυδια, πμο δεκ 

πενζβνάθεζ ζοβηεηνζιέκεξ ζδζυηδηεξ, αθθά επζπεζνεί κα απεθεοεενχζεζ ηδκ πενζένβεζα 

ηαζ ηδ θακηαζία, π.π.  «θάιρδ ιαηνάξ δζάνηεζαξ», «έκαξ ιαβεζνζηυξ εδζαονυξ», «δ 

θακηαζία ζημ πένζ ζαξ», «ζηε γπλαίθα πνπ δε θνβάηαη λα αθνινπζήζεη ηελ παξφξκεζε 

ηεο ζηηγκήο» ηθπ. Πνυηεζηαζ βζα ηδ πνήζδ εκκμζμθμβζηχκ ιεηαθμνχκ, ιε ηζξ μπμίεξ μ 

ζηυπμξ ηδξ δζαθήιζζδξ δζεονφκεηαζ ιε αυνζζημ ηνυπμ ηαζ επζδζχηεηαζ κα ειθακζζηεί 

ςξ ζηυπμξ γςήξ. Με θίβα θυβζα, υθεξ μζ παναπάκς ιεηαθμνέξ παναπέιπμοκ ζοκήεςξ 

ζηδκ απεθεοεενςιέκδ βοκαίηα, ηαεχξ δδιζμονβμφκ αοηυιαηα ηδκ ρεοδαίζεδζδ ηδξ 

δοκαιζηυηδηαξ ηαζ ηδξ εθεοεενίαξ.   

Με αάζδ ηα παναηηδνζζηζηά αοηά πμο ηα έηνζκακ ςξ ααζζηά, ηαεχξ ηαζ 

ιενζηά άθθα πμο ηα παναηηήνζζακ ςξ δεοηενεφμκηα, μζ ιαεδηέξ ηαηέθδλακ ζημ 

βεκζηυ ζοιπέναζια υηζ δ πνήζδ ηςκ εθθεζπηζηχκ πνμηάζεςκ, ηαεχξ επίζδξ δ 

πνμηίιδζδ ζηδκ πνμζηαηηζηή έβηθζζδ, ζημ δεφηενμ πνυζςπμ, ζε ιεηαθμνέξ ηαζ ζε 

αυνζζηεξ ακαθμνέξ, απμαθέπεζ υπζ ζημ κα πείζεζ αθθά ζημ κα παναζφνεζ ημ ημζκυ, 

δδιζμονβχκηαξ έκα ηθίια ζοιπάεεζαξ ηαζ θζθζηήξ δζάεεζδξ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ 

ημοξ εζδζημφξ ςξ απαηειή νηθεηφηεηα (Σζζηζακμφδδ 2006: 106-11 & 2011
α
: 56-7).  

   

Ζ επυιεκδ δίωξε ζπλάληεζε είπε ςξ ζηυπμ κα ηαηαηηήζμοκ ηα παζδζά ηα 

βναιιαηζηά θαζκυιεκα πμο ζοκάκηδζακ ηαζ εηηίιδζακ υηζ δζεοημθφκμοκ ημκ 

ηαηεοεοκηζηυ θυβμ ζε ιεηαβθςζζζηυ επίπεδμ. Με αάζδ ηζξ εηηζιήζεζξ ηςκ παζδζχκ 

αζπμθδεήηαιε ηαηυπζκ ιε ηζξ ηνμπζηυηδηεξ ηαζ ηδ θεζημονβία ημοξ ζημκ θυβμ. Δίδαιε 

πςξ μζ ηνμπζηυηδηεξ δεκ δδθχκμοκ πνυκμ ηαζ πςξ δ πνδζζιυηδηά ημοξ είκαζ κα 

πενκμφκ ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ημο πμιπμφ. Ξεπςνίζαιε ηζξ πνμηάζεζξ ζε 
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απθέξ ζφκεεηεξ, επαολδιέκεξ ηαζ εθθεζπηζηέξ. Μεθεηήζαιε ηζξ ιεηαθμνέξ ηαζ 

ζηεθηήηαιε εκκμζμθμβζηέξ ιεηαθμνέξ πμο ειθακίγμκηαζ αοηή ηδκ επμπή ζηα ΜΜΔ 

ηαζ πνμαθδιαηζζηήηαιε βζα ημ πμζμξ ιπμνεί κα είκαζ μ θυβμξ πμο επζθέβμκηαζ μζ 

ζοβηεηνζιέκεξ. Ππ. Ζ Δθθάδα ηδξ ηνίζδξ πμο ειθακίγεηαζ ςξ „αζεεκήξ‟, δ Δονχπδ 

πμο ειθακίγεηαζ ςξ „βζαηνυξ‟ ηαζ μζ πνμηεζκυιεκεξ θφζεζξ πμο παναηηδνίγμκηαζ ςξ 

„ακαβηαίμ΄ή „ζςηήνζμ θάνιαημ‟ ηηθ. (Σζζηζακμφδδ 2017).     

Σέθμξ, ζε αοηή ηδ θάζδ, μζ ιαεδηέξ ελαζηήεδηακ ζημκ εοεφ ηαζ ημκ πθάβζμ 

θυβμ ηαζ ιεθέηδζακ ηδ πνήζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημοξ ζε επίπεδμ φθμοξ.   

 ην ηειεπηαίν δίωξν ζηυπμξ ήηακ δ δδιζμονβία απυ ηα ίδζα ηα παζδζά ιζαξ 

δζαθήιζζδξ, δ μπμία εα αθμνμφζε έκα παζπκίδζ ηδξ ανεζηείαξ ημοξ. Απμθαζίζαιε υηζ 

εα εζηζάγαιε ιυκμ ζηδ βθχζζα ηαζ υπζ ζε επζθμβέξ υπςξ είκαζ δ πνμζά ηδξ θςκήξ, μ 

επζημκζζιυξ η.ηθ., αθμφ ιαξ εκδζέθενακ ιυκμκ μζ επζθμβέξ ζε επίπεδμ βθχζζαξ. Ζ 

δζαδζηαζία εκεμοζίαζε ηα παζδζά ηαζ απμδείπηδηε πμθφ παναβςβζηή, αθμφ 

δδιζμφνβδζακ αλζυθμβα δζαθδιζζηζηά ηείιεκα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

4.1 ηαηηζηηθέο κέζνδνη 

 

Ο ενεοκδηζηυξ ζπεδζαζιυξ ααζίζηδηε ζηδκ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ιζαξ 

δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ ζε ιαεδηέξ ηδξ Δ΄ ηάλδξ δδιμηζημφ ζε δφμ πνμκζηέξ 

πενζυδμοξ, δδθαδή ζε πνζκ  απυ ηδκ πανέιααζδ (baseline/pre-wave) θάζδ ηαζ ζε 

ιεηά ηδκ πανέιααζδ (post/wave) θάζδ, ιε πανάθθδθδ πνήζδ μιάδαξ εθέβπμο. 

ημ πθαίζζμ ηδξ ένεοκαξ πνμδβήεδηε ηαηαβναθή ηςκ ζημζπείςκ βζα ημ ζφκμθμ 

ηςκ ιαεδηχκ ηυζμ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο υζμ ηαζ ηδξ μιάδαξ πανέιααζδξ, υπςξ είκαζ 

ημ θφθμ ηαζ μζ ααειμθμβίεξ ημοξ ζημ ηέθμξ ημο πνμδβμφιεκμο ζπμθζημφ έημοξ. Σα 

παναπάκς ζημζπεία απμηεθμφζακ δζαηνζηέξ ιεηααθδηέξ (ημο ηφπμο αβυνζα, ημνίηζζα 

ή ααειμθμβία Α, Β ηθπ.) ηαζ βζ‟ αοηέξ οπμθμβίζηδηε δ πμζμζηζαία ηαηακμιή ημοξ 

ακά ηιήια. οβηνίζεζξ ηςκ πμζμζηζαίςκ ηαηακμιχκ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ έβζκε 

ιε ηδ πνήζδ ημο FisherExacttest ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=5%. 

Οζ πνςημβεκείξ ηθίιαηεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ 

επζδυζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ παναβςβή πενζβναθζημφ βναπημφ θυβμο, 

αθδβδιαηζημφ ηεζιέκμο ηαζ ηαηεοεοκηζημφ βναπημφ θυβμο ήηακ 5ααειεξ 

(ααειμθμβία απυ ημ 0 έςξ ημ 4), μζ μπμίεξ, βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ιεθέηδξ, 

εεςνήεδηακ πμζμηζηέξ ιεηααθδηέξ ηαζ βζα ηζξ μπμίεξ οπμθμβίζεδηε ημ ζηαηζζηζηυ 

ιέηνμ ηδξ ιέζδξ ηζιήξ. Δπίζδξ ζδιεζχκεηαζ υηζ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ζοκμθζηχκ 

αλζμθμβήζεςκ βζα ηάεε ιαεδηή δδιζμονβήεδηακ ζφκεεηεξ ιεηααθδηέξ ςξ ιέζμξ υνμξ 

ηςκ επζιένμοξ αλζμθμβήζεςκ. 

ηδκ baseline θάζδ ηδξ παναβςβήξ πενζβναθζημφ ηαζ αθδβδιαηζημφ ηεζιέκμο 

πναβιαημπμζήεδηακ ζοβηνίζεζξ ζηζξ παναπάκς πνςημβεκείξ ηαζ ζφκεεηεξ ηθίιαηεξ 

ιεηαλφ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ιαεδηχκ ιε ηδ πνήζδ ημο ζηαηζζηζημφ εθέβπμο t-test ζε 

επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=5%. Οζ έθεβπμζ αοημί οθμπμζήεδηακ χζηε κα δζαπζζηςεεί 

μ ααειυξ ζοβηνζζζιυηδηαξ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ζηδ baseline/pre-wave θάζδ ηςκ 

δμηζιαζζχκ πενζβναθζημφ ηαζ αθδβδιαηζημφ ηεζιέκμο.  

Καεχξ δζαπζζηχεδηακ ζε ηάπμζα ζδιεία επζιένμοξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

ηιδιάηςκ ζηδκ ανπζηή θάζδ, πνδζζιμπμζήεδηε δ ακάθοζδ ηδξ ζοκδοαηφιακζδξ 

πνμηεζιέκμο κα ζοβηνζεμφκ μζ ηεθζηέξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ 

ζηζξ πνςημβεκείξ ηαζ ζφκεεηεξ ηθίιαηεξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηοπυκ δζαθμνέξ πμο 

οπήνπακ ζηδκ ανπζηή θάζδ. Κάεε ανπζηή αλζμθυβδζδ εκηάπηδηε ζημ ιμκηέθμ 
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ζοκδοαηφιακζδξ ςξ covariate. Σα απμηεθέζιαηα πανμοζζάγμκηαζ ιε ημκ δείηηδ 

adjustedR-square πμο παίνκεζ εεηζηέξ ηζιέξ έςξ ημ 100% ηαζ δείπκεζ ζε ηζ πμζμζηυ 

ενιδκεφμοκ ηδκ πανμοζία ζοκδοαηφιακζδξ μζ πανάιεηνμζ ημο ιμκηέθμο ηαεχξ ηαζ 

ιε ημ απμηέθεζια ημο ζηαηζζηζημφ εθέβπμο ζδιακηζηυηδηαξ ηδξ ζφβηνζζδξ ηςκ 

ηεθζηχκ αλζμθμβήζεςκ ιεηαλφ ηςκ ηιδιάηςκ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=5%. 

Σα παναπάκς πανμοζζάγμκηαζ ζε δζαβνάιιαηα ιέζδξ ηζιήξ βζα ηάεε 

πανάιεηνμ πμο ιεθεηήεδηε πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ πανέιααζδ βζα ηάεε ηιήια. 

Ακηίζημζπδ ήηακ ηαζ δ δζαδζηαζία αλζμθμβήζεςκ πμο αημθμοεήεδηε ηαζ ζηδ 

δμηζιαζία ηαηεοεοκηζημφ θυβμο. Δπεζδή, υιςξ, δ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ημο 

ηιήιαημξ Η ζηδ ζοβηεηνζιέκδ δμηζιαζία ήηακ πενζμνζζιέκδ, δεκ πναβιαημπμζήεδηε 

ακηίζημζπδ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ. Ακηίεεηα, αλζμθμβήεδηε ημ ηαηά 

πυζμ οπήνλε ζδιακηζηή ιεηααμθή ζηζξ ιέζεξ επζδυζεζξ ηάεε αλζμθυβδζδξ βζα ημοξ 

ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ πανέιααζδξ ιέζς ημο ζηαηζζηζημφ εθέβπμο Pairedt-test ζε 

επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=5%. 

θεξ μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ αλζμθμβήζεςκ ηςκ πνςημβεκχκ ηαζ ηςκ ζφκεεηςκ 

παναιέηνςκ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημοξ ακηίζημζπμοξ ζηαηζζηζημφξ εθέβπμοξ, 

πανμοζζάγμκηαζ ζημ ηεθ. 4.6  ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ.  

 

4.2  Πεξηγξαθή δείγκαηνο 

 

οκμθζηά ζηδ ιεθέηδ ζοιιεηείπακ 25 ιαεδηέξ απυ ημ ηιήια Η πμο ήηακ ημ ηιήια 

εθέβπμο ηδξ ένεοκαξ ηαζ 20 ιαεδηέξ απυ ημ ηιήια ΗΗ, πμο ήηακ ημ ηιήια ηδξ 

ενεοκδηζηήξ πανέιααζδξ. 

Πνζκ ιεθεηδεμφκ μζ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ ηνεζξ δμηζιαζίεξ ηεζιέκςκ, 

ήηακ ζδιακηζηυ κα εθεβπεεί δ ζοβηνζζζιυηδηα ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ιε αάζδ 

ελςηενζημφξ πανάβμκηεξ πμο εκδεπμιέκςξ επδνεάγμοκ ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ζημκ 

βναπηυ θυβμ. Οζ πανάβμκηεξ πμο αλζμθμβήεδηακ ζημ πθαίζζμ ηδξ ιεθέηδξ ήηακ ημ 

θφθμ ηςκ ιαεδηχκ, δ ζοκμθζηή ααειμθμβία ηςκ ιαεδηχκ ζημ ηέθμξ ημο 

πνμδβμφιεκμο ζπμθζημφ έημοξ ηαεχξ ηαζ δ ααειμθμβία ημοξ ζημ ιάεδια ηδξ 

βθχζζαξ ηαηά ηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ. 

Σμ 56% ηςκ ιαεδηχκ ημο ηιήιαημξ Η ήηακ αβυνζα έκακηζ 65% ηςκ ιαεδηχκ 

ημο ηιήιαημξ ΗΗ (Γζάβναιια 1). Με αάζδ ημκ ζηαηζζηζηυ έθεβπμ FisherExactTest (p-

value=0,76) δεκ οπήνπε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδκ ηαηακμιή θφθμο ιεηαλφ 

ηςκ δφμ ηιδιάηςκ. 
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Δπίζδξ, ημ 96% ηςκ ιαεδηχκ ημο ηιήιαημξ Η είπε ζοκμθζηή ααειμθμβία Α ζημ 

ηέθμξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ηάλδξ έκακηζ 95% ηςκ ιαεδηχκ ημο ηιήιαημξ ΗΗ (Γζάβναιια 

2). Με αάζδ ημκ ζηαηζζηζηυ έθεβπμ FisherExactTest (p-value=1,00) δεκ οπήνπε 

επίζδξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ. Ακηίζημζπα, δεκ 

οπήνλακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζηδ ααειμθμβία ημο ιαεήιαημξ ηδξ 

βθχζζαξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ (Γζάβναιια 3), ηαεχξ ημ 72% ηςκ ιαεδηχκ ημο 

ηιήιαημξ Η είπε ααειμθμβδεεί ιε Α ζηδκ πνμδβμφιεκδ ηάλδ έκακηζ 80% ηςκ ιαεδηχκ 

ημο ηιήιαημξ ΗΗ (p-value=0,73). 

Άνα ηα δφμ ηιήιαηα ήηακ ζοβηνίζζια ςξ πνμξ ηδκ ηαηακμιή ημο θφθμο ηαζ 

ημ επίπεδμ επζδυζεςκ ζημ ιάεδια ηδξ βθχζζαξ  ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ ένεοκαξ. 

 

 
4.3  Πεξηγξαθηθή Γνθηκαζία 

 

4.3.1 Απνηειέζκαηα 1
εο

 θάζεο ηεο κειέηεο – πγθξηζηκόηεηα ηκεκάηωλ 

 

ηδ δμηζιαζία πενζβναθζημφ ηεζιέκμο ζοιιεηείπακ 25 παζδζά απυ ημ ηιήια Η (ηιήια 

εθέβπμο) ηαζ 19 παζδζά απυ ημ ηιήια ΗΗ (ηιήια πανέιααζδξ). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 23 

παζδζά ημο ηιήιαημξ Η ζοιπθήνςζακ ηδ δμηζιαζία ζημ πνχημ (baseline-prewave) 

ηφια ελέηαζδξ ηαζ 22 παζδζά ζημ δεφηενμ ηφια (post-wave). Ακηίζημζπα, 16 παζδζά 

ημο ηιήιαημξ ΗΗ ζοιπθήνςζακ ηδ δμηζιαζία ζημ pre-wave ηαζ 18 παζδζά ζημ post-

wave. οκμθζηά, 20 παζδζά ημο ηιήιαημξ Η ηαζ 15 παζδζά ημο ηιήιαημξ ΗΗ 

ζοιπθήνςζακ ηδ δμηζιαζία ηαζ ζηα δφμ ηφιαηα. 

Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ δφμ θάζεζξ ηδξ ιεθέηδξ (pre-wave&post-

wave) πναβιαημπμζήεδηε ζε 16 άλμκεξ-παναιέηνμοξ. Απυ αοημφξ μζ 4 αθμνμφζακ ηδ 

δμιή ημο ηεζιέκμο ημοξ ηαζ απμηφπςζακ ηδκ ακηαπυηνζζδ ημο ηεζιέκμο ζηζξ 

απαζηήζεζξ ηδξ πενζβναθζηήξ βναθήξ, ηδκ επίηεολδ μθμηθδνςιέκδξ πενζβναθήξ, ηδ 

δζαηνζηή φπανλδ θμβζηήξ ηαζ πςνζηήξ ζεζνάξ ηαζ ηδ ζαθήκεζα ηδξ πενζβναθήξ ηςκ 

επζιένμοξ πχνςκ - ζημζπείςκ. Δπίζδξ αλζμθμβήεδηακ 11 πανάιεηνμζ βναιιαηζηήξ 

ζπεηζηά ιε ηδκ πανμοζία επζεέηςκ (πμζηζθία, επάνηεζα ηαζ μνεμβναθία), ημοξ 

ημπζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ (πνήζδ, πμζηζθία, επάνηεζα, μνεμβναθία), ηδκ φπανλδ 

ζοκμπήξ ζημ ηείιεκμ ηαζ ηζξ δεοηενεφμοζεξ πνμηάζεζξ (πνήζδ, μνευηδηα πνήζδξ ηαζ 

μνεμβναθία). Σέθμξ, ιία πνυζεεηδ πανάιεηνμξ αλζμθυβδζδξ αθμνμφζε ηδ ιεθέηδ ηδξ 
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επζηοπμφξ πνμζανιμβήξ ηςκ βναιιαηζηχκ δμιχκ ηαζ ηφπςκ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο 

πενζβναθζημφ ηεζιέκμο. 

Πνζκ ιεθεηδεεί δ απυδμζδ ηαζ ζφβηνζζδ ηςκ δφμ μιάδςκ ζηδ δεφηενδ θάζδ 

ηδξ ένεοκαξ (post-wave), ιεηά δδθαδή ηδκ πανέιααζδ ζημ ηιήια ΗΗ ηςκ ιαεδηχκ, 

ήηακ απαναίηδημ κα εθεβπεεί δ ζοβηνζζζιυηδηα ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ζηδκ ανπζηή θάζδ 

ημο πνμβνάιιαημξ, χζηε κα δζαπζζηςεεί εάκ μζ ιαεδηέξ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ 

ανίζημκηακ ελανπήξ ζε δζαθμνεηζηυ ή ακηίζημζπμ επίπεδμ ςξ πνμξ ηδκ ζηακυηδηα 

παναβςβήξ πενζβναθζημφ ηεζιέκμο
1
.Οζ ηθίιαηεξ αλζμθυβδζδξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ 

απυ ημκ ακελάνηδημ αλζμθμβδηή ήηακ 5ααειεξ ιε παιδθυηενδ ηζιή ημ ιδδέκ πμο 

ακηζζημζπμφζε ζημ ηαευθμο ηαζ ορδθυηενδ ηζιή ημ 4 πμο ακηζζημζπμφζε ζημ πάνα 

πμθφ. Δπζπνμζεέηςξ, δ ηζιή 1 ακηζζημζπμφζε ζημ θίβμ, δ ηζιή 2 ζημ ανηεηά ηαζ δ ηζιή 

3 ζημ πμθφ.  

ε υ,ηζ αθμνά ηζξ αλζμθμβήζεζξ ημο δμιζημφ παναηηήνα ημο ηεζιέκμο δεκ 

παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ αλζμθμβήζεςκ ηςκ δφμ 

ηιδιάηςκ ςξ πνμξ ηδκ ακηαπυηνζζδ ζηζξ ααζζηέξ απαζηήζεζξ πενζβναθζημφ ηεζιέκμο, 

ηδκ επίηεολδ μθμηθδνςιέκδξ πενζβναθήξ ηαζ ηδ ζαθήκεζα ηδξ πενζβναθήξ. ε 

επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=5% παναηδνήεδηε ζδιακηζηή δζαθμνά ςξ πνμξ ηδκ 

φπανλδ θμβζηήξ ηαζ πςνζηήξ ζεζνάξ ιε ημοξ ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ ΗΗ κα θαιαάκμοκ 

ορδθυηενεξ αλζμθμβήζεζξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ Η (Μέζδ ηζιή: 2,44 έκακηζ 

1,70 ακηίζημζπα, p-value=0,04). ε ζοκμθζηυ επίπεδμ μζ αλζμθμβήζεζξ δμιήξ ημο 

ηεζιέκμο ημο ηιήιαημξ Η έθααακ ιέζδ αλζμθυβδζδ 1,34, εκχ ημο ηιήιαημξ ΗΗ 1,84 ηαζ 

μ ακηίζημζπμξ ζηαηζζηζηυξ έθεβπμξ ήηακ μνζαηά ιδ ζδιακηζηυξ ζε επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ α=5% (p-value=0,07). 

ε υ,ηζ αθμνά ζηζξ βναιιαηζηέξ παναιέηνμοξ ημο ηεζιέκμο δεκ 

παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ςξ πνμξ 

ηδ πνήζδ, επάνηεζα ηαζ μνεμβναθία ηςκ επζεέηςκ, ηδκ μνεμβναθία ηςκ ημπζηχκ 

πνμζδζμνζζιχκ, ηδ ζοκμπή ημο ηεζιέκμο ηαεχξ ηαζ ηδ πνήζδ, ηδκ μνευηδηα πνήζδξ 

ηαζ ηδκ μνεμβναθία ηςκ δεοηενεομοζχκ πνμηάζεςκ. Ακηίεεηα δζαπζζηχεδηε ζζπονά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ζηδ baselineθάζδ ζηδ πνήζδ ημπζηχκ 

πνμζδζμνζζιχκ, ζηδκ πμζηζθία ηαζ ζηδ ζςζηή μνεμβναθία ημοξ (p-values<0,001). Καζ 

ζηζξ ηνεζξ ηεθεοηαίεξ παναιέηνμοξ μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ αλζμθμβήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ 

ημο ηιήιαημξ ΗΗ ήηακ ελανπήξ ζδιακηζηά ορδθυηενεξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ 

                                                 
1

Μζςω τθσ χριςθσ του ςτατιςτικοφ ελζγχου t-test 
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Η. Καηά ζοκέπεζα, δ ζοκμθζηή ιέζδ αλζμθυβδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ βζα ημ ηιήια Η ήηακ 

1,44 ηαζ βζα ημ ηιήια ΗΗ 1,96 ιε ημκ ακηίζημζπμ ζηαηζζηζηυ έθεβπμ κα δζαπζζηχκεζ 

ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=5% 

(p-value=0,02). 

Σέθμξ, δεκ δζαπζζηχεδηακ ζηαηζζηζηά ζζπονά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ 

ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ςξ πνμξ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ επζηοπμφξ πνμζανιμβήξ ηςκ 

βναιιαηζηχκ δμιχκ ηαζ ηφπςκ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο πενζβναθζημφ ηεζιέκμο (Μέζδ 

ηζιή βζα ημ ηιήια Η: 1,17 ηαζ βζα ημ ηιήια ΗΗ: 1,63, p-value=0,07). 

οβηεκηνςηζηά, πανυηζ δεκ οπήνλακ απμηθίζεζξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ζε 

επζιένμοξ παναιέηνμοξ ηδξ αλζμθυβδζδξ, μ εκημπζζιυξ δζαθμνχκ ζε μνζζιέκα 

ζημζπεία ηςκ αλζμθμβήζεςκ, υπςξ δ βναιιαηζηή αλζμθυβδζδ, ιαξ μδδβεί ζημ 

ζοιπέναζια υηζ ηα δφμ ηιήιαηα ειθάκζγακ ιζα ιζηνή δζαθμνμπμίδζδ ζηδ baseline 

θάζδ ηδξ ιεθέηδξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιε ημ ηιήια ΗΗ κα πνμδβείηαζ μνζαηά ημο άθθμο 

ηιήιαημξ. Δπζπθέμκ δ ιέζδ αλζμθυβδζδ υθςκ, δδθαδή ηαζ ηςκ 16 παναιέηνςκ βζα ημ 

ηιήια Η ήηακ 1,40 εκχ βζα ημ ηιήια ΗΗ 1,91 (p-value=0,02). Γζα ημοξ παναπάκς 

θυβμοξ, δ ζηαηζζηζηή δζαπείνζζδ ηςκ αλζμθμβήζεςκ ηδξ δεφηενδξ θάζδξ ηδξ ιεθέηδξ 

(post-wave) εα έπνεπε κα θάαεζ οπυρδ ηζξ υπμζεξ δζαθμνέξ πμο ελανπήξ οπήνπακ ζημ 

επίπεδμ ηςκ ιαεδηχκ ιέζς ηδξ ακάθοζδξ ζοκδζαηφιακζδξ (ANCOVA). 

 

4.3.2.  Αμηνινγήζεηο πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ κεηά ηελ παξέκβαζε 

 

4.3.2.1. Πεξηγξαθηθό θείκελν - Αμηνινγήζεηο δνκήο θεηκέλνπ 

 

Ζ ακηαπυηνζζδ ημο ηεζιέκμο πμο ζοκέεεζακ μζ ιαεδηέξ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ζηζξ 

ααζζηέξ απαζηήζεζξ ημο πενζβναθζημφ είδμοξ αλζμθμβήεδηε ηαζ ζηδ δεφηενδ θάζδ ηδξ 

ιεθέηδξ. Ζ ιέζδ αλζμθυβδζδ ηδξ ακηαπυηνζζδξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ Η 

ήηακ 1,41 ζηδκ 5ααειδ ηθίιαηα απυ 1,35 ιέζδ ηζιή ζηδκ ακηίζημζπδ πανάιεηνμ ζηδκ 

πνχηδ θάζδ ηδξ ιεθέηδξ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, δ ιέζδ αλζμθυβδζδ ηδξ ακηαπυηνζζδξ 

βζα ημοξ ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ ΗΗ ήηακ 2,83 απυ 1,63 ηδκ ακηίζημζπδ ιέζδ ηζιή ζηδκ 

πνχηδ θάζδ. Δθανιυγμκηαξ ηδκ ακάθοζδ ζοκδζαηφιακζδξ ζηα ζοβηεηνζιέκα 

δεδμιέκα ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ πζεακέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηιδιάηςκ ζηδκ 

πνχηδ θάζδ ηςκ αλζμθμβήζεςκ, ηα δφμ ηιήιαηα είπακ ζδιακηζηή δζαθμνά ςξ πνμξ 

ηδκ ακηαπυηνζζδ ημο ηεζιέκμο ζηζξ ααζζηέξ απαζηήζεζξ ημο πενζβναθζημφ είδμοξ ιεηά 
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ηδκ πανέιααζδ (AdjustedR
2
=65%, p-value<0,01), ιε ημ ηιήια ΗΗ κα απμδίδεζ 

ηαθφηενα απυ ημ ηιήια Η (Γζάβναιια 4). 

Δπίζδξ, δ ιέζδ αλζμθυβδζδ ηδξ επίηεολδξ μθμηθδνςιέκδξ πενζβναθήξ βζα 

ημοξ ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ Η ήηακ 1,09 ζηδκ 5ααειδ ηθίιαηα απυ 0,83 ζηδκ πνχηδ 

θάζδ ηδξ ιεθέηδξ. εκχ δ ιέζδ αλζμθυβδζδ ηδξ ακηαπυηνζζδξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ημο 

ηιήιαημξ ΗΗ ήηακ 2,06 απυ 1,31 ηδκ ακηίζημζπδ ιέζδ ηζιή ζηδκ πνχηδ θάζδ. Με 

αάζδ ηδκ ακάθοζδ ζοκδζαηφιακζδξ, ηα δφμ ηιήιαηα είπακ ζδιακηζηή δζαθμνά ςξ 

πνμξ ηδκ επίηεολδ μθμηθδνςιέκδξ πενζβναθήξ ιεηά ηδκ πανέιααζδ 

(AdjustedR
2
=43%, p-value<0,01), ιε ημ ηιήια ΗΗ κα απμδίδεζ ηαθφηενα απυ ημ ηιήια 

Η (Γζάβναιια 5). 

Ζ φπανλδ θμβζηήξ ηαζ πςνζηήξ ζεζνάξ ζηδκ πενζβναθή ήηακ ιία απυ ηζξ 

παναιέηνμοξ ζηζξ μπμίεξ παναηδνήεδηακ ζδιακηζηέξ απμηθίζεζξ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

ηιδιάηςκ ζηδκ πνχηδ θάζδ ιε ημ ηιήια ΗΗ κα οπενηενεί ζηζξ ανπζηέξ αλζμθμβήζεζξ. 

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ήδδ οπάνπμοζεξ δζαθμνέξ, ιεθεηήεδηακ μζ απμδυζεζξ ηςκ 

δφμ ηιδιάηςκ ιεηά ηδκ πανέιααζδ. Ζ ιέζδ αλζμθυβδζδ βζα ημ ηιήια Η ιεζχεδηε ζημ 

1,55 απυ 1,70 ζηδκ ανπζηή θάζδ εκχ δ ακηίζημζπδ ηζιή βζα ημ ηιήια ΗΗ αολήεδηε 

πεναζηένς ηαζ έθεαζε ζημ 3,39 απυ 2,44 ζηδκ πνχηδ θάζδ. πςξ ηαζ ζηζξ 

πνμδβμφιεκεξ παναιέηνμοξ δμιήξ, ηα δφμ ηιήιαηα είπακ ζδιακηζηή δζαθμνά ςξ 

πνμξ ηδκ φπανλδ θμβζηήξ ηαζ πςνζηήξ ζεζνάξ ζημ ηείιεκμ ημοξ ιεηά ηδκ πανέιααζδ 

(AdjustedR
2
=54%, p-value=0,01), ιε ημ ηιήια ΗΗ κα απμδίδεζ ηαθφηενα απυ ημ ηιήια 

Η (Γζάβναιια 6). 

πεηζηά ιε ηδ ζαθήκεζα ηδξ πενζβναθήξ δ ιέζδ αλζμθυβδζδ βζα ημ ηιήια Η 

ζηδκ post-wave θάζδ ήηακ 1,73, αεθηζςιέκδ ζοβηνζηζηά ιε ηδ baseline θάζδ (1,48). 

Δπίζδξ αεθηζςιέκδ ήηακ υιςξ ηαζ δ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ ημο ηιήιαημξ ΗΗ (απυ 

ιέζδ ηζιή ζηδκ πνχηδ θάζδ: 2,00 ζημ 2,94). Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ηοπυκ ανπζηέξ 

δζαθμνέξ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ, δ αλζμθυβδζδ ηδξ ζαθήκεζαξ ηδξ πενζβναθήξ ημο 

ηιήιαημξ ΗΗ ήηακ ζδιακηζηά ορδθυηενδ απυ εηείκδ ημο ηιήιαημξ Η ζε επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ α=5% (AdjustedR
2
=48%, p-value=0,03, Γζάβναιια 7). 

Με αάζδ ηα παναπάκς, μ ζοκμθζηυξ δείηηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ δμιήξ ηςκ 

πενζβναθζηχκ ηεζιέκςκ (πμο πνμέηορε ςξ ιέζδ ηζιή ηςκ 4 επζιένμοξ αλζμθμβήζεςκ) 

ειθάκζζε άκμδμ ηαζ ζηα δφμ ηιήιαηα ιαεδηχκ. Δζδζηυηενα, δ ζοκμθζηή αλζμθυβδζδ 

δμιήξ ζημ ηιήια Η ήηακ 1,44 (απυ 1,34 ζηδκ πνχηδ θάζδ) εκχ ζημ ηιήια ΗΗ ήηακ 

2,80 (απυ 1,84). Ζ ζφβηνζζδ ηςκ αλζμθμβήζεςκ ιεηά ηδκ πανέιααζδ ακέδεζλε ημ 
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ζδιακηζηά ορδθυηενμ επίπεδμ ημο ηιήιαημξ ΗΗ έκακηζ ημο ηιήιαημξ Η 

(AdjustedR
2
=65%, p-value<0,01, Γζάβναιια 8). 

Καηά ζοκέπεζα, ηυζμ ζηζξ επζιένμοξ αλζμθμβήζεζξ ηδξ δμιήξ ηςκ 

πενζβναθζηχκ ηεζιέκςκ υζμ ηαζ ζημ ζοκμθζηυ δείηηδ αλζμθυβδζδξ παναηδνήεδηε 

ζδιακηζηά ορδθυηενδ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ ημο ηιήιαημξ ΗΗ ιεηά ηδκ πανέιααζδ 

απυ ηζξ ακηίζημζπεξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ημο ηιήιαημξ Η, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ 

ηοπυκ ανπζηέξ δζαθμνέξ πμο είπακ μζ επζδυζεζξ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ. 

 

 
4.3.2.2.  Πεξηγξαθηθό θείκελν - Αμηνινγήζεηο γξακκαηηθήο 

 

Πανυηζ δ πνήζδ επζεέηςκ αλζμθμβήεδηε ζε ακηίζημζπμ επίπεδμ ιεηαλφ ηςκ ηιδιάηςκ 

ζηδ baseline αλζμθυβδζδ, δ ιέζδ αλζμθυβδζδ ζημ ηιήια ΗΗ ακήθεε ζημ 2,50 εκχ 

εηείκδ ημο ηιήιαημξ Η ζημ 1,27. Ζ πνήζδ επζεέηςκ ήηακ ζδιακηζηά ορδθυηενδ ζημ 

ηιήια ΗΗ απυ ημ ηιήια Η ιεηά ηδκ πανέιααζδ (AdjustedR
2
=40%, p-value<0,01, 

Γζάβναιια 9). 

Ακάθμβα ζδιακηζηή δζαθμνά επίδμζδξ είπε ηαζ δ επάνηεζα ηςκ ηαηάθθδθςκ 

επζεέηςκ ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ηιήιαημξ ΗΗ κα θεάκεζ ζημ 2,94 (απυ 1,19) ηαζ ημο 

ηιήιαημξ Η ζημ 1,05 (απυ 0,96) (AdjustedR
2
=61%, p-value<0,001, Γζάβναιια 10). 

Ακηίεεηα, δεκ παναηδνήεδηε ζδιακηζηή δζαθμνά ζηζξ αλζμθμβήζεζξ 

μνεμβναθίαξ ηςκ επζεέηςκ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ιεηά ηδκ πανέιααζδ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ημ ηιήια Η έθααε ιέζδ αλζμθυβδζδ 2,59 (απυ 2,78) ηαζ ημ ηιήια ΗΗ 

3,22 (απυ 2,63) (AdjustedR
2
=3%, p-value=0,60, Γζάβναιια 11). 

ε υ,ηζ αθμνά ηδ πνήζδ ημπζηχκ πνμζδζμνζζιχκ, είπε ήδδ εκημπζζεεί ηαηά 

ηδκ ανπζηή θάζδ ηδξ ένεοκαξ ιζα εθαθνχξ ορδθυηενδ επίδμζδ ζημοξ ιαεδηέξ ημο 

ηιήιαημξ ΗΗ. Οζ αλζμθμβήζεζξ ζημ post-wave ήηακ ακηίζημζπεξ ιε εηείκεξ ημο pre-

wave ιε ημ ηιήια Η κα θαιαάκεζ ιέζδ αλζμθυβδζδ 1,00 έκακηζ 1,13 ζηδκ ανπζηή 

θάζδ ηαζ ημ ηιήια ΗΗ 2,67 έκακηζ 2,50. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ανπζηέξ δζαθμνέξ πμο 

οπήνπακ ιεηαλφ ηςκ ηιδιάηςκ, δεκ παναηδνήεδηε ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ 

ιεηά ηδκ πανέιααζδ (AdjustedR
2
=54%, p-value=0,61, Γζάβναιια 12). Οιμίςξ, δεκ 

παναηδνήεδηακ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηιδιάηςκ ζε υ,ηζ αθμνά ζηδκ πμζηζθία ηςκ 

ημπζηχκ πνμζδζμνζζιχκ (AdjustedR
2
=31%, p-value=0,11, Γζάβναιια 13) ηαζ ηδκ 

μνεμβναθία ημοξ (AdjustedR
2
=15%, p-value=0,12, Γζάβναιια 14), εκχ ζε υ,ηζ αθμνά 

ηδκ επάνηεζα αοηχκ δ δζαθμνά ήηακ μνζαηή ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=5% ιε ημ 
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ηιήια ΗΗ κα οπενέπεζ ιεηά ηδκ πανέιααζδ (2,50 έκακηζ 0,45 ζημ ηιήια Η) 

θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ανπζηέξ δζαθμνέξ (AdjustedR
2
=67%, p-value=0,05, 

Γζάβναιια 15).  

Πανάθθδθα, πανυηζ δ αλζμθυβδζδ ζοκμπήξ ηςκ ηεζιέκςκ ήηακ ορδθυηενδ βζα 

ημ ηιήια ΗΗ (2,56 έκακηζ 1,64 ημο ηιήιαημξ Η) ζηδκ post-wave θάζδ, υηακ 

ζοκοπμθμβίζεδηακ ζημ ιμκηέθμ ζοκδοαηφιακζδξ μζ ήδδ οπάνπμοζεξ δζαθμνέξ πμο 

είπακ εκημπζζεεί απυ ηδκ πνχηδ θάζδ, δεκ ηαηαβνάθδηε ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ 

ηςκ ηιδιάηςκ (AdjustedR
2
=40%, p-value=0,48, Γζάβναιια 16).  

Σέθμξ δεκ εκημπίζεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζηδ πνήζδ 

δεοηενεομοζχκ πνμηάζεςκ ζηδκ post-wave θάζδ ιε ηζξ αλζμθμβήζεζξ ηαζ ηςκ δφμ 

ηιδιάηςκ κα αολάκμκηαζ απυ ηδ ιία θάζδ ζηδκ άθθδ (AdjustedR
2
=3%, p-value=0,20, 

Γζάβναιια 17). Πανυθα αοηά ημ ηιήια ΗΗ ζοβηέκηνςζε ζδιακηζηά ορδθυηενδ 

ααειμθμβία ζηδκ μνευηδηα πνήζδξ ηςκ δεοηενεομοζχκ πνμηάζεςκ (2,78 έκακηζ 1,45 

ημο ηιήιαημξ Η) ζοκοπμθμβίγμκηαξ ηζξ ανπζηέξ δζαθμνέξ πμο οπήνπακ ιεηαλφ ηςκ 

μιάδςκ (AdjustedR
2
=43%, p-value<0,01, Γζάβναιια 18) αθθά ηαζ ζηδκ μνεμβναθία 

αοηχκ (3,39 έκακηζ 1,64 ημο ηιήιαημξ Η) (AdjustedR
2
=62%, p-value<0,001, 

Γζάβναιια 19). 

οβηεκηνςηζηά θμζπυκ, οπμθμβίγμκηαξ ημκ δείηηδ ζοκμθζηήξ βναιιαηζηήξ 

αλζμθυβδζδξ ςξ ιέζμ υνμ ηςκ επζιένμοξ βναιιαηζηχκ αλζμθμβήζεςκ, δ ααειμθμβία 

ημο ηιήιαημξ ΗΗ ήηακ απυ ζηαηζζηζηή άπμρδ ζδιακηζηά ορδθυηενδ απυ εηείκδ ημο 

ηιήιαημξ Η (2,77 έκακηζ 1,41) (AdjustedR
2
=73%, p-value=0,03, Γζάβναιια20). 

Σμ βεκζηυ ζοιπέναζια επμιέκςξ, είκαζ υηζ ζε υ,ηζ αθμνά ζημ πενζβναθζηυ 

ηείιεκμ, δ εηπαζδεοηζηή πανέιααζδ ζημ ηιήια ΗΗ ζπεηίγεηαζ ιε ορδθυηενδ πνήζδ ηαζ 

επάνηεζα πνήζδξ επζεέηςκ, αθθά δεκ μδδβεί ζε αεθηίςζδ ηδξ μνεμβναθίαξ ημοξ ζε 

ακηίζημζπμ ααειυ. Δπίζδξ, δ πανέιααζδ δεκ θαίκεηαζ κα επδνέαζε ζημκ ίδζμ 

ζδιακηζηυ ααειυ ηδ πνήζδ, ηδκ πμζηζθία πνήζδξ ηαζ ηδκ μνεμβναθία ηςκ ημπζηχκ 

πνμζδζμνζζιχκ ζηα πενζβναθζηά ηείιεκα, εκχ δείπκεζ κα επδνέαζε μνζαηά ηδκ 

επάνηεζα ημο πθήεμοξ ημοξ. Σέθμξ, δ ζοκμπή ζηα ηείιεκα ηςκ ιαεδηχκ πμο 

ζοιιεηείπακ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πανέιααζδ ηαεχξ ηαζ δ εκζζποιέκδ πνήζδ 

δεοηενεομοζχκ πνμηάζεςκ ειθακίγεζ ιζα πνυμδμ, δ μπμία υιςξ δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά 

πμθφ ζδιακηζηή. Χζηυζμ, υπςξ δείπκμοκ ηα ζπεηζηά ζημζπεία, υηακ μζ ιαεδηέξ πμο 

ζοιιεηείπακ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πανέιααζδ πνδζζιμπμζμφκ δεοηενεφμοζεξ 

πνμηάζεζξ, ηάκμοκ μνευηενδ πνήζδ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ιαεδηέξ ηαζ επζηοβπάκμοκ 

ηαθφηενα απμηεθέζιαηα ζηδκ μνεμβναθία ημοξ. οκμθζηά, δ βναιιαηζηή απμηίιδζδ 
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ηδξ πανέιααζδξ είκαζ εεηζηή ηαεχξ μ δείηηδξ ζοκμθζηήξ βναιιαηζηήξ αλζμθυβδζδ 

είκαζ ορδθυηενμξ ζημοξ ιαεδηέξ ηδξ μιάδαξ πανέιααζδξ απυ ηδκ μιάδα εθέβπμο. 

 

 

4.3.2.3. πλνιηθνί δείθηεο πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ 

 

Ζ ηεθεοηαία ααειμθυβδζδ ημο ακελάνηδημο αλζμθμβδηή αθμνμφζε ημ ηαηά πυζμ 

ήηακ επζηοπήξ δ πνμζανιμβή ηςκ βναιιαηζηχκ δμιχκ ηαζ ηφπςκ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο 

πενζβναθζημφ ηεζιέκμο. ηδκ εκ θυβς πανάιεηνμ, ακ ηαζ μζ δφμ μιάδεξ ιαεδηχκ, 

υπςξ ακαθένεδηε, είπακ μνζαηέξ δζαθμνέξ ζηδ pre-wave θάζδ (ηιήια Η ιέζδ ηζιή: 

1,17 ηαζ ηιήια ΗΗ: 1,63, p-value=0,07), ζηδκ post-wave θάζδ δζαηδνήεδηε δ 

αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ ημο ηιήιαημξ Η (ιέζδ ηζιή: 1,14) εκχ ζημοξ ιαεδηέξ ημο 

ηιήιαημξ ΗΗ αολήεδηε (ιέζδ ηζιή: 2,72). Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ημο ιμκηέθμο 

ζοκδοαηφιακζδξ, δ αλζμθυβδζδ ημο ηιήιαημξ ΗΗ ήηακ απυ ζηαηζζηζηή άπμρδ 

ζδιακηζηά ορδθυηενδ απυ εηείκδ ημο ηιήιαημξ Η, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ηοπυκ 

ανπζηέξ δζαθμνέξ (AdjustedR
2
=74%, p-value<0,001, Γζάβναιια 21). 

Ο ζοκμθζηυξ δείηηδξ απμηίιδζδξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πανέιααζδξ, πμο 

πνμηφπηεζ ςξ ιέζμξ υνμξ ηςκ 16 επζιένμοξ παναιέηνςκ αλζμθυβδζδξ, αολάκεηαζ ζημ 

2,77 (απυ 1,91) ζημ ηιήια ΗΗ ηαζ παναιέκεζ ζηαεενυξ ζημ 1,4 βζα ημ ηιήια Η. 

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ ελανπήξ ηαθφηενδ επίδμζδ ημο ηιήιαημξ ΗΗ έκακηζ ημο Η, μ 

ζοκμθζηυξ δείηηδξ αλζμθυβδζδξ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ορδθυηενμξ βζα ημ ηιήια 

ΗΗ απυ υηζ βζα ημ ηιήια Η ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=5% (AdjustedR
2
=79%, p-

value=0,01, Γζάβναιια 22). 

οκεπχξ δ ζοκμθζηή απμηίιδζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πανέιααζδξ ηνίκεηαζ 

εεηζηή βζα ημοξ ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ ΗΗ έκακηζ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο ζε υ,ηζ αθμνά 

ηδκ παναβςβή πενζβναθζημφ ηεζιέκμο. 

Οζ επζιένμοξ ηαζ ζοκμθζηέξ αλζμθμβήζεζξ ημο πενζβναθζημφ ηεζιέκμο ζηζξ δφμ 

πνμκζηέξ πενζυδμοξ ιαγί ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ακηίζημζπςκ ζηαηζζηζηχκ εθέβπςκ 

πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά ζημκ Πίκαηα 1 (ηεθ. 4.6). 
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4.4.  Γνθηκαζία Αθεγεκαηηθνύ Κεηκέλνπ 

 

4.4.1. Απνηειέζκαηα 1
εο

 θάζεο ηεο κειέηεο – πγθξηζηκόηεηα ηκεκάηωλ 

 

ηδ δμηζιαζία αθδβδιαηζημφ ηεζιέκμο ζοιιεηείπακ 25 παζδζά απυ ημ ηιήια Η 

(control) ηαζ 20 παζδζά απυ ημ ηιήια ΗΗ (case). Δζδζηυηενα, 23 παζδζά ημο ηιήιαημξ Η 

πανήβαβακ αθδβδιαηζηυ ηείιεκμ ζηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ ιεθέηδξ ηαζ 24 παζδζά ζηδ 

δεφηενδ. Ακηίζημζπα, 19 παζδζά ημο ηιήιαημξ ΗΗ ζοιπθήνςζακ ανπζηά ηδ δμηζιαζία 

ηαζ 18 παζδζά ζημ ηεθζηυ ζηάδζμ. οκμθζηά, 22 παζδζά ημο ηιήιαημξ Η ηαζ 17 παζδζά 

ημο ηιήιαημξ ΗΗ ζοιπθήνςζακ ηδ δμηζιαζία ηαζ ζηζξ δφμ θάζεζξ. 

Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ δφμ θάζεζξ ηδξ ιεθέηδξ (pre-wave & post-

wave) βζα ημ αθδβδιαηζηυ ηείιεκμ πναβιαημπμζήεδηε ζε 16 άλμκεξ-παναιέηνμοξ, 

υπςξ ηαζ ζηδ δμηζιαζία πενζβναθζημφ ηεζιέκμο. Απυ αοημφξ μζ 6 αθμνμφζακ ζηδ 

δμιή ημο ηεζιέκμο ημοξ ηαζ ιεθέηδζακ ηδκ ακηαπυηνζζδ ημο ηεζιέκμο ζηζξ 

απαζηήζεζξ ηδξ αθδβδιαηζηήξ βναθήξ, ηδκ ακηζζημζπία ημο πενζεπμιέκμο ιε ηδκ 

αθήβδζδ πμο γδηήεδηε, ηδκ επίηεολδ ημο ζημπμφ ηδξ αθήβδζδξ, ηδκ ακηαπυηνζζδ 

ζηδ δμιή ηδξ αθήβδζδξ (ανπή, ελέθζλδ ηαζ ηέθμξ), ημκ ζαθή πνμζδζμνζζιυ ηςκ 

πνμζχπςκ, ηςκ πχνςκ ηαζ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηαεχξ ηαζ ηδκ πανάεεζδ ηςκ 

βεβμκυηςκ ιε θμβζηή ηαζ πνμκζηή ζεζνά. Δπίζδξ αλζμθμβήεδηακ 9 πανάιεηνμζ 

βναιιαηζηήξ ζπεηζηά ιε ημκ εοδζάηνζημ πνυκμ πανμοζίαζδξ ηςκ βεβμκυηςκ, ηδ 

ζοκμπή ημο ηεζιέκμο, ηδ ζςζηή επζθμβή βναιιαηζηχκ πνυκςκ, ηδκ επζηοπή 

μνεμβνάθδζδ νδιαηζηχκ ηφπςκ, ηδ ζςζηή πνήζδ ηαζ μνεμβναθία δεοηενεομοζχκ 

πνμηάζεςκ ηαζ ηδ πνήζδ πνμκζηχκ πνμζδζμνζζιχκ ηυζμ αοηή ηαεαοηή υζμ ηαζ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ επάνηεζα ηαζ ηδκ πμζηζθία.       

 Σέθμξ ιία πνυζεεηδ πανάιεηνμξ αλζμθυβδζδξ αθμνμφζε ηδ ιεθέηδ ηδξ 

επζηοπμφξ πνμζανιμβήξ ηςκ βναιιαηζηχκ δμιχκ ηαζ ηφπςκ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο 

αθδβδιαηζημφ ηεζιέκμο, υπςξ ηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ δμηζιαζία ημο πενζβναθζημφ 

ηεζιέκμο. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ηαζ ζηδ δμηζιαζία αθδβδιαηζημφ ηεζιέκμο, μζ ηθίιαηεξ 

αλζμθυβδζδξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ημκ ακελάνηδημ αλζμθμβδηή ήηακ 5ααειεξ 

ιε παιδθυηενδ ηζιή ημ ιδδέκ πμο ακηζζημζπμφζε ζημ ηαευθμο ηαζ ορδθυηενδ ηζιή ημ 

4 πμο ακηζζημζπμφζε ζημ πάνα πμθφ. Δπζπνμζεέηςξ, δ ηζιή 1 ακηζζημζπμφζε ζημ θίβμ, 

δ ηζιή 2 ζημ ανηεηά ηαζ δ ηζιή 3 ζημ πμθφ. 

Με αάζδ ηδ ζηαηζζηζηή ζφβηνζζδ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ανπζηή 

θάζδ ημο πνμβνάιιαημξ δζαπζζηχεδηε ελαζνεηζηή μιμζμβέκεζα ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ιε 
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ηαιία απυ ηζξ 16 παναιέηνμοξ αλζμθυβδζδξ κα ιδ δζαθένεζ ζδιακηζηά απυ 

ζηαηζζηζηή άπμρδ ιεηαλφ ηςκ δομ ηιδιάηςκ ηαζ ηοιάκεδηε ζε επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ α=5%.  

Οζ ζοβηεκηνςηζημί δείηηεξ επίζδξ δε δζέθενακ ζδιακηζηά ιεηαλφ ηςκ δφμ 

ηιδιάηςκ ιε ημ ηιήια Η κα ζοβηεκηνχκεζ ααειμθμβία ζημ ζοκμθζηυ δείηηδ δμιήξ 

2,17 ηαζ ημ ηιήια ΗΗ 2,05 (p-value=0,74). Ζ ζοκμθζηή αλζμθυβδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ 

ήηακ 2,15 βζα ημ ηιήια Η ηαζ 1,90 βζα ημ ηιήια ΗΗ (p-value=0,28) εκχ μ 

ζοβηεκηνςηζηυξ δείηηδξ αλζμθυβδζδξ απυ υθεξ, δδθαδή ηαζ ηζξ 16 παναιέηνμοξ είπε 

ιέζδ ηζιή 2,14 βζα ημ ηιήια Η ηαζ 1,96 βζα ημ ηιήια ΗΗ (p-value=0,49). 

Παναηδνήεδηε δε, υηζ απυ ηζξ 16 επζιένμοξ παναιέηνμοξ αλζμθυβδζδξ, ζηζξ 13 μζ 

ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ ΗΗ είπακ παιδθυηενδ ιέζδ ααειμθμβία απυ υηζ μζ ιαεδηέξ ημο 

ηιήιαημξ Η.  

ε ηάεε πενίπηςζδ, δ ανπζηή δζαπίζηςζδ ήηακ υηζ μζ ιαεδηέξ ηςκ δφμ 

ηιδιάηςκ δεκ είπακ ζδιακηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ ζηακυηδηά ημοξ 

κα ζοκεέζμοκ βναπηυ αθδβδιαηζηυ θυβμ. 

Οζ παναπάκς ακαθφζεζξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 2 (ανπζηή θάζδ) (ηεθ. 

4.6). Ακ ηαζ δεκ δζαπζζηχεδηακ ανπζηέξ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ, υπςξ ημκίζεδηε, 

επακαπνδζζιμπμζήεδηε δ ακάθοζδ ζοκδζαηφιακζδξ βζα κα θάαεζ οπυρδ ηζξ 

μπμζεζδήπμηε ηοπαίεξ απμηθίζεζξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ηαηά ηδκ ανπζηή θάζδ. 

 

 
4.4.2. Αμηνινγήζεηο αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ κεηά ηελ παξέκβαζε 

 

4.4.2.1. Αθεγεκαηηθό θείκελν - Αμηνινγήζεηο δνκήο θεηκέλνπ  

 

ε υθεξ ηζξ παναιέηνμοξ αλζμθυβδζδξ ηδξ δμιήξ ημο αθδβδιαηζημφ ηεζιέκμο 

πανμοζζάζεδηε ζδιακηζηή πνυμδμξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ ΗΗ ζε ακηίεεζδ ιε 

ημοξ ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ Η πμο είπακ παιδθυηενμο επζπέδμο ααειμθμβίεξ απυ ηδ 

baseline θάζδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ ακηαπυηνζζδ ηεζιέκμο ζηζξ ααζζηέξ απαζηήζεζξ 

ηδξ αθήβδζδξ ααειμθμβήεδηε ιε 3,11 βζα ημ ηιήια ΗΗ έκακηζ 1,25 βζα ημ ηιήια Η 

(AdjustedR
2
=57%, p-value<0,01), δ ακηζζημζπία ημο πενζεπμιέκμο ιε ηδ γδημφιεκδ 

αθήβδζδ ιε 3,50 βζα ημ ηιήια ΗΗ έκακηζ 1,42 βζα ημ ηιήια Η (AdjustedR
2
=45%, p-

value=0,03), δ επίηεολδ ημο ζημπμφ ηδξ αθήβδζδξ ιε 3,39 βζα ημ ηιήια ΗΗ έκακηζ 

1,21 βζα ημ ηιήια Η (AdjustedR
2
=55%, p-value<0,01) ηαζ δ ακηαπυηνζζδ ζηδ δμιή 
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ηδξ αθήβδζδξ ιε 3,50 βζα ημ ηιήια ΗΗ έκακηζ 1,42 βζα ημ ηιήια Η (AdjustedR
2
=47%, 

p-value<0,01).         

 Δπίζδξ μ ζαθήξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ πνμζχπςκ, πχνςκ ηαζ ακηζηεζιέκςκ 

αλζμθμβήεδηε ιε 3,00 βζα ημ ηιήια ΗΗ έκακηζ 1,50 βζα ημ ηιήια Η (AdjustedR
2
=37%, 

p-value=0,02) ηαζ δ πανάεεζδ βεβμκυηςκ ιε θμβζηή ηαζ πνμκζηή ζεζνά ιε 3,78 βζα ημ 

ηιήια ΗΗ έκακηζ 1,46 βζα ημ ηιήια Η (AdjustedR
2
=50%, p-value=0,02).  

οκμθζηά μ δείηηδξ δμιήξ ημο αθδβδιαηζημφ ηεζιέκμο βζα ημ ηιήια ΗΗ ήηακ 

ζημ 3,38 ζηδκ ηεθζηή θάζδ εκχ ζηδκ ανπζηή ήηακ ζημ 2,05 ηαζ ακηίζημζπα, βζα ημ 

ηιήια Η δ ηεθζηή αλζμθυβδζδ ήηακ ζημ 1,38 έκακηζ 2,17 δ ανπζηή. Οζ δζαθμνέξ ζηδκ 

ηεθζηή θάζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ήηακ ζδιακηζηέξ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 

α=5% (AdjustedR
2
=52%, p-value<0,01). 

 

 

4.4.2.2. Αθεγεκαηηθό θείκελν - Αμηνινγήζεηο γξακκαηηθήο  

 

θεξ μζ βναιιαηζηέξ αλζμθμβήζεζξ ημο αθδβδιαηζημφ ηεζιέκμο ηςκ ιαεδηχκ 

ημο ηιήιαημξ ΗΗ πανμοζίαζακ άκμδμ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ ιεθέηδξ ζε 

ακηίεεζδ ιε εηείκεξ ημο ηιήιαημξ Η πμο πανμοζίαζακ ηάιρδ. Χξ απμηέθεζια, υθεξ 

μζ ααειμθμβίεξ βναιιαηζηήξ ήηακ ζδιακηζηά ορδθυηενεξ ζημ ηιήια ΗΗ απυ υηζ ζημ 

ηιήια Η ζηδ δεφηενδ θάζδ ηδξ ιεθέηδξ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ α=5%. Δλαίνεζδ 

απμηέθεζε, δ ζοκμπή ημο ηεζιέκμο δ μπμία, ακ ηαζ πανμοζίαζε άκμδμ ιεηαλφ ηςκ 

ηοιάηςκ, αοηή δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (AdjustedR
2
=31%, p-value=0,10). 

Πζμ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ζηζξ βναιιαηζηέξ 

αλζμθμβήζεζξ ηδξ δεφηενδξ θάζδξ εκημπίζεδηακ ζηδκ επζηοπή μνεμβνάθδζδ ηςκ 

νδιαηζηχκ ηφπςκ (p-value<0,001) ηαζ ζηδ πνήζδ επανηχκ πνμκζηχκ πνμζδζμνζζιχκ. 

Δπίζδξ ζζπονά ζδιακηζηή (p-value<0,01) ήηακ δ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ 

ζημκ εοδζάηνζημ πνυκμ πανμοζίαζδξ ηςκ βεβμκυηςκ, ηδ ζςζηή επζθμβή βναιιαηζηχκ 

πνυκςκ ηαζ πνήζδ δεοηενεομοζχκ πνμηάζεςκ ηαεχξ ηαζ ηδ πνήζδ πμζηίθςκ 

πνμκζηχκ πνμζδζμνζζιχκ. 

Μεηά ηδκ εηπαζδεοηζηή πανέιααζδ, ζδιακηζηά ορδθυηενδ ήηακ επίζδξ δ 

επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ ημο ηιήιαημξ ΗΗ ςξ πνμξ ηδ ζςζηή μνεμβναθία δεοηενεομοζχκ 

πνμηάζεςκ (p-value=0,03) ηαζ ηδ πνήζδ πνμκζηχκ πνμζδζμνζζιχκ (p-value=0,01). 

οκμθζηά μ δείηηδξ βναιιαηζηήξ ημο αθδβδιαηζημφ ηεζιέκμο βζα ημ ηιήια ΗΗ 

ήηακ ζημ 3,19 ζηδκ ηεθζηή θάζδ εκχ ζηδκ ανπζηή ήηακ ζημ 1,90 ηαζ ακηίζημζπα, βζα 
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ημ ηιήια Η δ ηεθζηή αλζμθυβδζδ ήηακ ζημ 1,90 έκακηζ 2,15 δ ανπζηή. Οζ δζαθμνέξ 

ζηδκ ηεθζηή θάζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ήηακ ζδιακηζηέξ ζε επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ α=5% (AdjustedR
2
=76%, p-value<0,001). 

 

 

4.4.2.3. πλνιηθνί δείθηεο αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ 

 

Ζ επζηοπήξ πνμζανιμβή ηςκ βναιιαηζηχκ δμιχκ ηαζ ηφπςκ ζηζξ απαζηήζεζξ 

ηδξ αθήβδζδξ ήηακ ιία απυ ηζξ 3 παναιέηνμοξ ζηζξ μπμίεξ ημ ηιήια ΗΗ πνμδβείημ 

ηαηά ηδκ ανπζηή θάζδ ιε 1,84 έκακηζ 1,78 ημο ηιήιαημξ Η ακ ηαζ δ δζαθμνά αοηή δεκ 

ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (p-value=0,85). ηδ δεφηενδ υιςξ θάζδ, ημ ηιήια ΗΗ 

επέηοπε ααειμθμβία 3,17 έκακηζ 1,17 ημο ηιήιαημξ Η ηαζ ιέζς ηδξ ακάθοζδξ 

ζοκδζαηφιακζδξ δ δζαθμνά αοηή ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (AdjustedR
2
=67%, p-

value<0,01). 

Οιμίςξ μ ζοκμθζηυξ δείηηδξ απμηίιδζδξ ημο αθδβδιαηζημφ ηεζιέκμο άββζλε 

ημ 3,26 ζηδκ ηεθζηή θάζδ βζα ημ ηιήια ΗΗ (απυ 1,96 ζηδκ ανπζηή) εκχ βζα ημ ηιήια Η 

έπεζε ζημ 1,50 απυ 2,14 ζηδκ ανπζηή. Ζ ηεθζηή ζοκμθζηή απμηίιδζδ ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ πανέιααζδξ έπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά απμηεθέζιαηα ζηδκ παναβςβή 

ημο αθδβδιαηζημφ ηεζιέκμο (AdjustedR
2
=69%, p-value<0,001). 

ηα Γζαβνάιιαηα 23 έςξ 41 πενζβνάθμκηαζ μζ ιέζεξ αλζμθμβήζεζξ βζα υθεξ ηζξ 

επζιένμοξ ηαζ ζοκμθζηέξ παναιέηνμοξ ζηζξ δφμ πνμκζηέξ πενζυδμοξ βζα ηάεε ηιήια 

υπςξ ηαζ μ Πίκαηαξ 2 πμο ειπενζέπεζ επζπνμζεέηςξ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

ακηίζημζπςκ ζηαηζζηζηχκ εθέβπςκ (ηεθ. 4.6). 

 

 

4.5. Γνθηκαζία θαηεπζπληηθνύ ιόγνπ 

 

ηδ δμηζιαζία ηαηεοεοκηζημφ ηεζιέκμο ζοιιεηείπακ 20 παζδζά απυ ημ ηιήια Η 

ηαζ 20 παζδζά απυ ημ ηιήια ΗΗ. Δζδζηυηενα, 17 παζδζά ημο ηιήιαημξ Η πανήβαβακ 

ηείιεκμ ηαηεοεοκηζημφ θυβμο ζηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ ιεθέηδξ ηαζ 13 παζδζά ζηδ 

δεφηενδ. Ακηίζημζπα, 20 παζδζά ημο ηιήιαημξ ΗΗ ζοιπθήνςζακ ανπζηά ηδ δμηζιαζία 

ηαζ 20 παζδζά ζημ ηεθζηυ ζηάδζμ.  

οκμθζηά, ηαζ μζ 20 ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ ΗΗ ζοιπθήνςζακ ηδ δμηζιαζία ηαζ 

ζηζξ δφμ θάζεζξ αθθά ιυθζξ 11 απυ ημοξ 20 ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ Η ζοιιεηείπακ ηαζ 



187 

ζηζξ δφμ θάζεζξ ηδξ δμηζιαζίαξ. Καεχξ θμζπυκ δ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ημο 

ηιήιαημξ Η ζηδ ζοβηεηνζιέκδ δμηζιαζία ήηακ πενζμνζζιέκδ (45% ηςκ ιαεδηχκ δε 

ζοιιεηείπακ ζε ηάπμζμ απυ ηα δφμ ζηάδζα), δ ιεθέηδ επζηεκηνχεδηε απμηθεζζηζηά 

ζημ ηιήια ΗΗ ιε ζημπυ κα δζαπζζηχζεζ εάκ οπήνλε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά 

ζηζξ επζδυζεζξ ημο εκ θυβς ηιήιαημξ ζηδ δμηζιαζία ηαηεοεοκηζημφ θυβμο.  

Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ δφμ θάζεζξ ηδξ ιεθέηδξ (pre-wave & post-

wave) πναβιαημπμζήεδηε ζε 11 άλμκεξ-παναιέηνμοξ. Απυ αοημφξ μζ 7 αθμνμφζακ 

ζηδ δμιή ημο ηεζιέκμο ημοξ ηαζ ιεθέηδζακ ηδκ επίηεολδ ημο επζδζςηυιεκμο ζηυπμο, 

ηδκ πανμπή ηδξ απαναίηδηδξ πθδνμθυνδζδξ, ημ ζαθή πνμζδζμνζζιυ ηςκ 

πθεμκεηηδιάηςκ ηαζ απμθοβή ηςκ ιεζμκεηηδιάηςκ, ημ ζφκημιμ ηαζ πενζεηηζηυ 

παναηηήνα ημο, ημκ ζαθή πνμζδζμνζζιυ ημο δέηηδ ζημκ μπμίμ απεοεφκεηαζ ηαζ ηδκ 

πανμοζία ηαηάθθδθμο ιυημ (ηαηεοεοκηήνζαξ θνάζδξ). Δπίζδξ αλζμθμβήεδηακ 3 

πανάιεηνμζ βναιιαηζηήξ ζπεηζηά ιε ηδ ζςζηή πνήζδ ηςκ νδιαηζηχκ εβηθίζεςκ, 

νδιαηζηχκ πνμζχπςκ ηαζ πνυκςκ ημο νήιαημξ ηαεχξ ηαζ ηδκ μνεμβνάθδζδ ηςκ 

νδιαηζηχκ ηφπςκ. Δπίζδξ, ιία πνυζεεηδ πανάιεηνμξ αλζμθυβδζδξ αθμνμφζε ηδ 

ιεθέηδ ηδξ επζηοπμφξ πνμζανιμβήξ ηςκ βναιιαηζηχκ δμιχκ ηαζ ηφπςκ ζηζξ 

απαζηήζεζξ ημο ηεζιέκμο ηαηεοεοκηζημφ ηφπμο, υπςξ ηαζ ηζξ θμζπέξ δμηζιαζίεξ. 

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ηαζ ζηδ δμηζιαζία αοηή, μζ ηθίιαηεξ αλζμθυβδζδξ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ημκ ακελάνηδημ αλζμθμβδηή ήηακ πανυιμζεξ ιε ηζξ οπυθμζπεξ 

δμηζιαζίεξ. 

Πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί εάκ μζ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιεηααθήεδηακ 

ζδιακηζηά ακάιεζα ζηα δφμ πνμκζηά ζδιεία πναβιαημπμζήεδηε μ ζηαηζζηζηυξ 

έθεβπμξ pairedt-test ιεηαλφ ηςκ δφμ ιεηνήζεςκ απμηθεζζηζηά βζα ημοξ ιαεδηέξ ημο 

ηιήιαημξ ΗΗ. 

πςξ πανμοζζάγεηαζ ζημ δζάβναιια 42 ηαζ ζημκ πίκαηα 3 (ηεθ. 4.6), οπήνλε 

ζδιακηζηή αεθηίςζδ ζηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ημο ηιήιαημξ ιεηά απυ ηδκ 

εηπαζδεοηζηή πανέιααζδ. Δζδζηυηενα, δ ζοκμθζηή αλζμθυβδζδ ζηδ δεφηενδ θάζδ ηδξ 

ιεθέηδξ ήηακ οπενδζπθάζζα εηείκδξ ζηδκ ανπζηή θάζδ (3,47 έκακηζ 1,60, p-

value<0,001). Ζ άκμδμξ ηςκ επζδυζεςκ ήηακ ζδιακηζηή επίζδξ ζηδ ζοκμθζηή 

αλζμθυβδζδ δμιήξ (3,50 απυ 1,90, p-value<0,001) αθθά ηαζ ζηδ ζοκμθζηή 

αλζμθυβδζδ βναιιαηζηήξ (3,30 απυ 1,60, p-value<0,001). 

Απυ ηζξ επζιένμοξ παναιέηνμοξ, υπμο υθεξ πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή αεθηίςζδ, ηδ ιεβαθφηενδ άκμδμ ηαηέβναρε δ πανμοζία ηδξ ηαηάθθδθδξ 

ηαηεοεοκηήνζαξ θνάζδξ (ιυημ) (απυ ιυθζξ 0,55 ζε 3,40, p-value<0,001). Πμθφ ορδθή 
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ήηακ δ αεθηίςζδ ζημ ζαθή πνμζδζμνζζιυ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ ημο πνμσυκημξ (3,65 

απυ 1,35) ή ημο δέηηδ ημο ιδκφιαημξ (3,45 απυ 1,15). 

πεηζηά παιδθυηενδ άκμδμξ, ακ ηαζ ζζπονά ζδιακηζηή απυ ζηαηζζηζηή άπμρδ, 

ηαηαβνάθδηε ζηδ ζςζηή μνεμβνάθδζδ ηςκ νδιαηζηχκ ηφπςκ (απυ 2,75 ζε 3,70), 

ζηδκ απμθοβή ηςκ ιεζμκεηηδιάηςκ (απυ 1,85 ζε 3,35) ηαζ ζηδ ζςζηή πνήζδ 

νδιαηζηχκ εβηθίζεςκ (απυ 1,90 ζε 3,50).  

οκμθζηά, ηα δεδμιέκα μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ δ εηπαζδεοηζηή 

πανέιααζδ ςθέθδζε ζδιακηζηά ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ επζηοπδιέκδ παναβςβή 

ηαηεοεοκηζημφ θυβμο. 
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4.6  Γηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο 

 

 

 
Γηάγξακκα 1. Καηαλνκή θύινπ αλά ηκήκα (% αλά ηκήκα) (p-value=0,76) 

 
 

 

 

 
 

Γηάγξακκα 2. Καηαλνκή ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ζην ηέινο ηεο πξνεγνύκελεο ηάμεο αλά ηκήκα (% αλά ηκήκα) (p-

value=1,00) 
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Γηάγξακκα 3. Καηαλνκή βαζκνινγίαο ζην κάζεκα ηεο γιώζζαο ζην ηέινο ηεο πξνεγνύκελεο ηάμεο αλά ηκήκα (% αλά 

ηκήκα) (p-value=0,73) 

 
 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 4. Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - Αληαπόθξηζε ηνπ θεηκέλνπ ζηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πεξηγξαθηθνύ 

θεηκέλνπ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 5. Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - Δπίηεπμε νινθιεξωκέλεο πεξηγξαθήο, όιωλ ηωλ επηκέξνπο ρώξωλ θαη 

ζηνηρείωλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

 
 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 6. Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - Η πεξηγξαθή δηαθξίλεηαη από ινγηθή θαη ρωξηθή ζεηξά (Μέζε ηηκή 

αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 7. Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - Η πεξηγξαθή ηωλ επηκέξνπο ρώξωλ ζηνηρείωλ δηαθξίλεηαη από 

ζαθήλεηα (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

 
 

 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 8. Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - πλνιηθή αμηνιόγεζε δνκήο ηωλ πεξηγξαθηθώλ θεηκέλωλ ωο κέζνο 

όξνο ηωλ αμηνινγήζεωλ δνκήο (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 9. Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - Υξήζε πνηθηιίαο επηζέηωλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη 

ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

 
 

 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 10. Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - Δπάξθεηα θαηάιιειωλ επηζέηωλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα 

θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 11.Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - ωζηή νξζνγξαθία επηζέηωλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη 

ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

 
 

 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 12.Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - Υξήζε ηνπηθώλ πξνζδηνξηζκώλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα 

θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 13.Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - Πνηθηιία ηνπηθώλ πξνζδηνξηζκώλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα 

θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

 
 

 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 14.Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - Οξζνγξαθία ηνπηθώλ πξνζδηνξηζκώλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά 

ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 15.Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - Δπάξθεηα ηνπηθώλ πξνζδηνξηζκώλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά 

ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

 
 

 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 16.Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - πλνρή θεηκέλνπ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή 

θάζε ηεο κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 17.Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - Υξήζε δεπηεξεπνπζώλ πξνηάζεωλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά 

ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

 
 

 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 18.Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - Οξζή ρξήζε δεπηεξεπνπζώλ πξνηάζεωλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά 

ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 19.Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - Οξζνγξαθία δεπηεξεπνπζώλ πξνηάζεωλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά 

ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

 
 

 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 20. Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - πλνιηθή Αμηνιόγεζε γξακκαηηθήο ωο κέζνο όξνο ηωλ αμηνινγήζεωλ 

γξακκαηηθήο (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 21.Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - Δπηηπρήο πξνζαξκνγή ηωλ γξακκαηηθώλ δνκώλ θαη ηύπωλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 22.Γνθηκαζία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ - πλνιηθή αμηνιόγεζε πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ ωο κέζνο όξνο όιωλ ηωλ 

επηκέξνπο αμηνινγήζεωλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Πίλαθαο 1. Δπηκέξνπο θαη ζπλνιηθέο κέζεο αμηνινγήζεηο πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ θαη απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθώλ ειέγρωλ 

αλά πεξίπηωζε (αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

Παράμετροι Αξιολόγθςθσ περιγραφικοφ 
κειμζνου 

Αρχικι φάςθ Τελικι φάςθ 

Μ.Τ.2 
Τμιμα Ι 

Μ.Τ. 
Τμιμα ΙΙ 

p-values 
Μ.Τ. 

Τμιμα Ι 
Μ.Τ. 

Τμιμα ΙΙ 
p-values3 

Ανταπόκριςθ του κειμζνου ςτισ βαςικζσ 
απαιτιςεισ του είδουσ 

1,35 1,63 0,29 1,41 2,83 <0,01 

Επίτευξθ ολοκλθρωμζνθσ περιγραφισ 
(όλων των επιμζρουσ χϊρων, ςτοιχείων) 

0,83 1,31 0,08 1,09 2,06 <0,001 

Η περιγραφι διακρίνεται από λογικι και 
χωρικι ςειρά 

1,70 2,44 0,04 1,55 3,39 0,01 

Η περιγραφι των επιμζρουσ χϊρων 
ςτοιχείων διακρίνεται από ςαφινεια 

1,48 2,00 0,15 1,73 2,94 0,03 

Συνολική αξιολόγηση Δομής 1,34 1,84 0,07 1,44 2,80 <0,01 

Χρθςιμοποιείται ποικιλία επικζτων 0,87 0,94 0,82 1,27 2,50 <0,01 

Χρθςιμοποιείται επαρκισ αρικμόσ 
κατάλλθλων επικζτων 

0,96 1,19 0,47 1,05 2,94 <0,001 

Τα χρθςιμοποιοφμενα επίκετα 
ορκογραφοφνται ςωςτά 

2,78 2,63 0,68 2,59 3,22 0,60 

Χρθςιμοποιοφνται προςδιοριςμοί του 
τόπου 

1,13 2,50 <0,001 1,00 2,67 0,61 

Χρθςιμοποιοφνται ποικίλοι 
προςδιοριςμοί του τόπου 

0,43 1,94 <0,001 0,64 2,06 0,11 

Χρθςιμοποιείται επαρκισ αρικμόσ 
κατάλλθλων προςδιοριςμϊν του τόπου 

0,65 1,75 <0,001 0,45 2,50 0,05 

Χρθςιμοποιοφνται ορκογραφθμζνα οι 
προςδιοριςμοί του τόπου 

2,57 2,50 0,89 2,00 3,44 0,12 

Το κείμενο διακζτει ςυνοχι 1,70 2,00 0,36 1,64 2,56 0,48 

Χρθςιμοποιοφνται δευτερεφουςεσ 
προτάςεισ 

1,04 1,38 0,18 1,73 2,39 0,20 

Γίνεται ςωςτι χριςθ δευτερευουςϊν 
προτάςεων 

1,74 2,00 0,54 1,45 2,78 <0,01 

Ορκογραφοφνται ςωςτά οι 
δευτερερεφουςεσ προτάςεισ 

2,00 2,75 0,15 1,64 3,39 <0,001 

Συνολική αξιολόγηση Γραμματικής 1,44 1,96 0,02 1,41 2,77 0,04 

Είναι επιτυχισ θ προςαρμογι των 
γραμματικϊν δομϊν και τφπων ςτισ 

απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κειμενικοφ 
είδουσ 

1,17 1,63 0,07 1,14 2,72 <0,001 

Συνολική Αξιολόγηση 1,40 1,91 0,02 1,40 2,77 0,01 

 

                                                 
2

Μζςθ τιμι ςτθν κλίμακα 0-4 (κακόλου-πάρα πολφ αντίςτοιχα) 
3

Μζςω ανάλυςθσ ςυνδιακφμανςθσ (Ancova) για κακεμία παράμετρο λαμβάνοντασ υπόψθ τυχόν αρχικζσ διαφορζσ μεταξφ των ομάδων 



201 

 
Γηάγξακκα 23.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – Αληαπόθξηζε θεηκέλνπ ζηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο αθήγεζεο (Μέζε 

ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 24.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – Αληηζηνηρία ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ αθήγεζε πνπ δεηήζεθε (Μέζε 

ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 25.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – Δπίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο αθήγεζεο (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά 

ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 26.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – Η αθήγεζε αληαπνθξίλεηαη ζηε δνκή ηεο αθήγεζεο (Μέζε ηηκή 

αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 27.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – αθήο πξνζδηνξηζκόο ηωλ πξνζώπωλ, ηωλ ρώξωλ θαη ηωλ 

αληηθεηκέλωλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 28.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – Παξάζεζε γεγνλόηωλ κε ινγηθή θαη ρξνληθή ζεηξά (Μέζε ηηκή 

αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 29.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – πλνιηθή αμηνιόγεζε δνκήο (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη 

ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

 
 

 

 

 

 
 

Γηάγξακκα 30. Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – Δπδηάθξηηνο ρξόλνο παξνπζίαζεο ηωλ δεδνκέλωλ (Μέζε ηηκή 

αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε 

ηεο  κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 31.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – πλνρή θεηκέλνπ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή 

θάζε ηεο κειέηεο) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 32.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – ωζηή επηινγή γξακκαηηθώλ ρξόλωλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά 

ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 33.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – Δπηηπρήο νξζνγξάθεζε ξεκαηηθώλ ηύπωλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο 

αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 34.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – ωζηή ρξήζε δεπηεξεπνπζώλ πξνηάζεωλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο 

αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 35.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – ωζηή νξζνγξαθία δεπηεξεπνπζώλ πξνηάζεωλ (Μέζε ηηκή 

αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 36.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – Υξήζε ρξνληθώλ πξνζδηνξηζκώλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα 

θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 37.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – Υξήζε πνηθίιωλ ρξνληθώλ πξνζδηνξηζκώλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο 

αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 38.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – Υξήζε επαξθώλ ρξνληθώλ πξνζδηνξηζκώλ (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο 

αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 39.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – πλνιηθή αμηνιόγεζε γξακκαηηθήο (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά 

ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 40.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – Δπηηπρήο πξνζαξκνγή ηωλ γξακκαηηθώλ δνκώλ θαη ηύπωλ ζηηο 

απαηηήζεηο αθήγεζεο (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Γηάγξακκα 41.Γνθηκαζία αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ – πλνιηθή αμηνιόγεζε (Μέζε ηηκή αμηνιόγεζεο αλά ηκήκα θαη 

ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 
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Πίλαθαο 2. Δπηκέξνπο θαη ζπλνιηθέο κέζεο αμηνινγήζεηο αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ θαη απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθώλ ειέγρωλ 

αλά πεξίπηωζε (αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

Παράμετροι Αξιολόγθςθσ αφθγθματικοφ 
κειμζνου 

Αρχικι φάςθ Τελικι φάςθ 

Μ.Τ.4 
Τμιμα Ι 

Μ.Τ. 
Τμιμα ΙΙ 

p-values 
Μ.Τ. 

Τμιμα Ι 
Μ.Τ. 

Τμιμα ΙΙ 
p-values5 

Ανταπόκριςθ κειμζνου ςτισ βαςικζσ 
απαιτιςεισ τθσ αφιγθςθσ 

1,78 1,58 0,59 1,25 3,11 <0,01 

Αντιςτοιχία του περιεχομζνου με τθν 
αφιγθςθ που ηθτικθκε 

2,43 2,32 0,76 1,42 3,50 0,03 

Επίτευξθ του ςκοποφ τθσ αφιγθςθσ 1,91 2,16 0,52 1,21 3,39 <0,01 

Η αφιγθςθ ανταποκρίνεται ςτθ δομι τθσ 
αφιγθςθσ (αρχι, εξζλιξθ και τζλοσ) 

2,22 2,00 0,58 1,42 3,50 <0,01 

Σαφισ προςδιοριςμόσ των προςϊπων 
των χϊρων και των αντικειμζνων 

1,91 1,89 0,95 1,50 3,00 0,02 

Παράκεςθ γεγονότων με λογικι και 
χρονικι ςειρά 

2,74 2,37 0,33 1,46 3,78 0,02 

Συνολική αξιολόγηση δομής 2,17 2,05 0,74 1,38 3,38 <0,01 

Ευδιάκριτοσ χρόνοσ παρουςίαςθσ των 
γεγονότων 

2,30 1,68 0,10 1,25 3,28 <0,01 

Συνοχι κειμζνου 1,83 1,63 0,45 1,75 3,06 0,1 

Σωςτι επιλογι γραμματικϊν χρόνων 3,26 2,84 0,19 2,21 3,89 <0,01 

Επιτυχισ ορκογράφθςθ ρθματικϊν τφπων 2,7 2,47 0,39 2,25 3,44 <0,001 

Σωςτι χριςθ δευτερεφουςων προτάςεων 2,52 1,95 0,09 2,29 3,67 <0,01 

Σωςτι ορκογραφία δευτερευουςϊν 
προτάςεων 

2,70 2,42 0,43 2,04 3,44 0,03 

Χριςθ χρονικϊν προςδιοριςμϊν 1,78 1,68 0,74 1,33 2,94 0,01 

Χριςθ ποικίλων χρονικϊν προςδιοριςμϊν 1,09 1,26 0,54 0,79 2,39 <0,01 

Χριςθ επαρκϊν χρονικϊν προςδιοριςμϊν 1,22 1,21 0,98 0,67 2,61 <0,001 

Συνολική αξιολόγηση γραμματικής 2,15 1,90 0,28 1,91 3,19 <0,001 

Επιτυχισ προςαρμογι των γραμματικϊν 
δομϊν και τφπων ςτισ απαιτιςεισ 

αφιγθςθσ 
1,78 1,84 0,85 1,17 3,17 <0,01 

Συνολική αξιολόγηση 2,14 1,96 0,49 1,50 3,26 <0,001 

 

                                                 
4

Μζςθ τιμι ςτθν κλίμακα 0-4 (κακόλου-πάρα πολφ αντίςτοιχα) 
5

Μζςω ανάλυςθσ ςυνδιακφμανςθσ (Ancova) για κακεμία παράμετρο λαμβάνοντασ υπόψθ τυχόν αρχικζσ διαφορζσ μεταξφ των ομάδων 
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Γηάγξακκα 42.Γνθηκαζία θαηεπζπληηθνύ ιόγνπ– ύγθξηζε κέζωλ αμηνινγήζεωλ καζεηώλ ηκήκαηνο ΙΙ ζηηο δύν ρξνληθέο 

ζηηγκέο 
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Πίλαθαο 3. Δπηκέξνπο θαη ζπλνιηθέο κέζεο αμηνινγήζεηο θαηεπζπληηθνύ ιόγνπ θαη απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθώλ ειέγρωλ 

αλά πεξίπηωζε (αλά ηκήκα θαη ρξνληθή θάζε ηεο κειέηεο) 

Πανάιεηνμζ Αλζμθυβδζδξ ηαηεοεοκηζημφ 

θυβμο 

Αλζμθμβήζεζξ Σιήια ΗΗ ιυκμ 

Μ.Σ.6Ανπζ
ηή 

Μ.Σ. 
Σεθζηή 

p-values 

Δπίηεολδ επζδζςηυιεκμο ζηυπμο 1,45 3,25 <0,001 

Πανμπή απαναίηδηδξ πθδνμθυνδζδξ 1,45 3,30 <0,001 

αθήξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ 

πθεμκεηηδιάηςκ ημο πνμσυκημξ 
1,35 3,65 <0,001 

Απμθοβή ηςκ ιεζμκεηηδιάηςκ ημο 

πνμσυκημξ 
1,85 3,35 <0,001 

φκημιμξ ηαζ πενζεηηζηυξ θυβμξ 1,70 3,60 <0,001 

αθήξ πνμζδζμνζζιυξ ημο δέηηδ 
απεφεοκζδξ 

1,15 3,45 <0,001 

Πανμοζία ηαηάθθδθδξ ηαηεοεοκηήνζαξ 

θνάζδξ (ιυημ) 
,55 3,40 <0,001 

ςνολική αξιολόγηζη δομήρ 1,36 3,43 <0,001 

ςζηή πνήζδ νδιαηζηχκ εβηθίζεςκ 1,90 3,50 <0,001 

ςζηή πνήζδ νδιαηζηχκ πνμζχπςκ ηαζ 

πνυκςκ ημο νήιαημξ 
1,85 3,70 <0,001 

ςζηή μνεμβνάθδζδ ηςκ νδιαηζηχκ 

ηφπςκ 
2,75 3,70 <0,001 

ςνολική αξιολόγηζη γπαμμαηικήρ 2,17 3,63 <0,001 

Δίκαζ επζηοπήξ δ πνμζανιμβή ηςκ 

βναιιαηζηχκ δμιχκ ηαζ ηφπςκ ζηζξ 
απαζηήζεζξ ημο είδμοξ 

1,60 3,30 <0,001 

ςνολική αξιολόγηζη 1,60 3,47 <0,001 
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Μζςθ τιμι ςτθν κλίμακα 0-4 (κακόλου-πάρα πολφ αντίςτοιχα) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5:  ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ  

 

 

5.1 Γηαπηζηώζεηο-πκπεξάζκαηα 

 

Ζ ααζζηή οπυεεζδ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ επζαεααζχκεηαζ έπεζηα απυ ηδ δζδαηηζηή 

πανέιααζδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ηαζ πανμοζζάζηδηε ζηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα 

ηδξ ενβαζίαξ. Ζ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ ιέζς ηεζιέκςκ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ 

ανπέξ ηδξ ΔΚΠ είπε εεηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ, υπςξ πνμέηορε απυ ηα δεδμιέκα ηδξ 

ένεοκαξ, άζηδζε ζδιακηζηή αεθηίςζδ ζηδ βθςζζζηή επάνηεζα ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Δ΄ 

δδιμηζημφ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηυζμ ζηδκ εονφηενδ βθςζζζηή υζμ ηαζ ζηδκ 

επζημζκςκζαηή ημοξ ζηακυηδηα. 

 Σαοηυπνμκα, δζαπζζηχεδηε δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ βναιιαηζηήξ ηαζ ηδξ 

επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ, ηαεχξ απμδείπηδηε δ ζοιαμθή ηδξ πνχηδξ ζηδκ 

αεθηίςζδ ηδξ δεφηενδξ. Δζδζηυηενα, δ ζοκεζδδηή βκχζδ ηδξ βναιιαηζηήξ, ακάθμβα 

αεααίςξ ιε ηδκ δθζηία ημο αηυιμο ηαζ ηδκ ζηακυηδηά ημο κα πνμζθαιαάκεζ 

αθδνδιέκεξ έκκμζεξ, θάκδηε ακαβηαία, ηαεχξ, φζηενα απυ ηδκ άζηδζδ ηςκ ιαεδηχκ 

ζημ ζφζηδια ηδξ βθχζζαξ ηαζ ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ μνζζιέκςκ πθεονχκ ημο, ζημκ 

ααειυ αέααζα πμο αοηυ εκδείηκοηαζ βζα ηδκ δθζηία ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Δ΄ηάλδξ, είπε ςξ 

ζοκέπεζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ βεκζηυηενδξ βθςζζζηήξ ημοξ ζηακυηδηαξ ηαζ επάνηεζαξ. 

Δπζπθέμκ δζαπζζηχεδηε υηζ δ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ, ιέζς ηαηάθθδθα 

επζθεβιέκςκ ηεζιέκςκ, ζοκέααθε ζηδ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηδξ βθχζζαξ ιε ηδκ 

πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ ηαζ βεκζηυηενα ιε ημ πενζαάθθμκ, ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

επζημζκςκζαηήξ αθθά ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ βθςζζζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ μνεμβναθζηήξ, δδθαδή μδήβδζε ιε θίβα θυβζα ζημ 

ηεθζηυ  γδημφιεκμ ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ πμο είκαζ δ ζηακυηδηα ακηίθδρδξ ηαζ 

ηονίςξ παναβςβήξ μθμηθδνςιέκςκ ηαζ επζημζκςκζαηά απμηεθεζιαηζηχκ ηεζιέκςκ 

απυ ηδκ πθεονά ηςκ ιαεδηχκ. 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ πεζναιαηζηή μιάδα πμο δζδάπηδηε ηδ βναιιαηζηή ιε 

αάζδ ηζξ ανπέξ ηδξ ΔΚΠ ειθάκζζε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά επίδμζδξ ζε ζπέζδ 

ιε ηδκ μιάδα εθέβπμο ηαζ ζηα ηνία είδδ θυβμο πμο ζοιπενζέθααε δ ένεοκα. Ζ 

δζαθμνά ιάθζζηα εκημπίζηδηε ηυζμ ζημκ ημιέα ηδξ δμιήξ ημο ηεζιέκμο υζμ επίζδξ 

ζημκ ααειυ ηαηάηηδζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ ηαζ ζηδ δοκαηυηδηα ζοκμθζηήξ αλζμπμίδζήξ 

ηδξ, αθμφ μζ ιαεδηέξ ηεθζηά έδεζλακ υηζ είκαζ ζε εέζδ κα επζθέβμοκ ηα ηαηάθθδθα 
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βναιιαηζηά ζημζπεία ηαζ κα ηα πνμζανιυγμοκ ζημ είδμξ ηεζιέκμο πμο ηαθμφκηαζ κα 

ζοκηάλμοκ, μδδβμφιεκμζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυκ ζε ιζα επζημζκςκζαηά 

απμηεθεζιαηζηυηενδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ. Οζ ιαεδηέξ δδθαδή ηδξ πεζναιαηζηήξ 

μιάδαξ θάκδηε πςξ οπενηενμφκ ηυζμ ζηδ ζοκεζδδηή βκχζδ ζημζπείςκ ηαζ ηακυκςκ 

ηδξ βναιιαηζηήξ, υζμ ηαζ ζηδ δοκαηυηδηα ηαθφηενδξ αλζμπμίδζήξ ημοξ βζα ηδκ 

επίηεολδ ηςκ επζημζκςκζαηχκ ημοξ πνμεέζεςκ. Ζ αεθηίςζδ ιάθζζηα πμο πανμοζίαζε 

δ πεζναιαηζηή μιάδα δεκ πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα εθέβπμο. Ζ 

πνυμδμξ οπήνλε ειθακήξ ηαζ ζε ζπέζδ ιε ηα ηείιεκα πμο ηα ίδζα ηα παζδζά ζοκέηαλακ 

ηαηά ηδκ πνχηδ θάζδ ηαζ ιάθζζηα, δ πνυμδυξ ημοξ ήηακ ηαηά πμθφ ιεβαθφηενδ απυ 

ηδκ ακηίζημζπδ πνυμδμ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο. 

 Δπμιέκςξ, μζ βθςζζζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζηδκ αίεμοζα δζδαζηαθίαξ, εα 

πνέπεζ κα απμαθέπμοκ ζηδκ ζηακυηδηα πνυζθδρδξ αθθά ηαζ μνεήξ πνήζδξ ηςκ 

βθςζζζηχκ δμιχκ ςξ ιέζςκ βζα ηδκ ηαηακυδζδ αθθά ηαζ ηδκ παναβςβή ηαηάθθδθμο 

ηάεε θμνά θυβμο απυ ηδκ πθεονά ηςκ ιαεδηχκ. Αηυιδ, ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ 

επαθή ημοξ ιε αοεεκηζηά ηείιεκα. ε αοηά μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα ιεθεηήζμοκ ηζξ 

θελζθμβζηέξ ηαζ βναιιαηζημζοκηαηηζηέξ επζθμβέξ ημο εηάζημηε ζοββναθέα ζε ζπέζδ 

ιε ηζξ επζδζχλεζξ ημο, κα εκημπίζμοκ ηα βναιιαηζηά θαζκυιεκα πμο είκαζ ζοπκυηενα 

ζε ηάεε είδμξ ηεζιέκμο ηαζ κα ηα ζοκδοάζμοκ ιε ημκ ζηυπμ πμο αοηυξ επζεοιεί κα 

οπδνεηήζεζ. 

Αηυιδ παναηδνήζαιε πςξ δ πνήζδ ηαηάθθδθςκ αοεεκηζηχκ ηεζιέκςκ 

ηαηέζηδζε ηδ δζδαζηαθία πμθφ εκδζαθένμοζα, άνα ηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή, βζα ηα 

παζδζά. Γμοθεφμκηαξ ιε αοεεκηζηά ηείιεκα ζοκεζδδημπμίδζακ ζηαδζαηά ηδ 

θεζημονβζηή ζπέζδ ηςκ βναιιαηζηχκ επζθμβχκ ημο ζοββναθέα ιε ηζξ πνμεέζεζξ ηαζ 

ημοξ  επζημζκςκζαημφξ ημο ζηυπμοξ, ηαζ  ιπήηακ ααεφηενα ζημ κυδια ημο ηεζιέκμο, 

ηαηακυδζακ ημ φθμξ ημο ηαζ ήνεακ πζμ ημκηά ζημκ ίδζμ. Τπυ ηζξ ζοκεήηεξ αοηέξ, δ 

βναιιαηζηή, εκηαβιέκδ ζε ηεζιεκζηυ πθαίζζμ, απέηηδζε ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ βζα 

ημοξ ιαεδηέξ, βζαηί άνπζζακ κα ηδκ ακηζιεηςπίγμοκ ςξ έκα απμθφηςξ θοζζμθμβζηυ 

θαζκυιεκμ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηαεδιενζκή πνήζδ ηδξ βθχζζαξ.  Σμ εκδζαθένμκ 

ιάθζζηα αοηυ έβζκε αηυια πζμ έκημκμ βζα ημκ θυβμ υηζ εκεπθάηδζακ ηαζ μζ ίδζμζ ζηδ 

δζαδζηαζία εκημπζζιμφ ηαζ εηηίιδζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ  βναιιαηζηχκ θαζκμιέκςκ 

πμο απμηεθμφζακ επζθμβέξ ημο ηάεε ζοββναθέα ηαζ ιάθζζηα ήηακ ζε εέζδ κα 

ζοκδέμοκ ηάεε θμνά ηζξ επζθμβέξ αοηέξ ιε ημκ ηφπμ ηαζ  ημ είδμξ ηεζιέκμο ημο.  

Σαοηυπνμκα, δ άζηδζδ ζηδ δζαδζηαζία ζφκηαλδξ ηεζιέκμο ιε αάζδ ημ είδμξ 

ημο, ημκ ηφπμ αθθά ηαζ ημ ζδζαίηενμ ηάεε θμνά πθαίζζμ επζημζκςκίαξ πμο απαζηεί ηδκ 
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επζθμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ηεζιεκζηυ είδμξ βναιιαηζηχκ 

θαζκμιέκςκ, έδςζε ιζα κέα δζάζηαζδ ζηδ βναιιαηζηή δ μπμία έπαρε πζα κα απμηεθεί 

ιζα ηοπζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ έβζκε ιζα δδιζμονβζηή εκαζπυθδζδ βζα ημοξ ιαεδηέξ. 

Σα παναπάκς είπακ ςξ απμηέθεζια, ηαεχξ πνμπςνμφζε δ ένεοκα, κα 

πθμοηίγεηαζ ζηαδζαηά δ ιμνθή ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ηεζιέκςκ ημοξ ηαζ κα βίκμκηαζ 

ηα κέα ηείιεκα πμο έβναθακ υθμ ηαζ πζμ μθμηθδνςιέκα. Παναηδνήεδηε, εζδζηυηενα, 

υηζ υζμ πενκμφζε μ ηαζνυξ, μζ ιαεδηέξ πνμέααζκακ ζε πμθφ πζμ ηαηάθθδθεξ ηαζ 

επζημζκςκζαηά πζμ απμηεθεζιαηζηέξ θελζημβναιιαηζηέξ επζθμβέξ.  

Πμθφ εκδζαθένμκηα, επίζδξ, είκαζ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδ ιεθέηδ ηαζ ηδ 

ζφκηαλδ δζαθδιίζεςκ απυ ηα παζδζά. Μέζα απυ ηζξ δζαθδιίζεζξ ημοξ, θάκδηε υηζ 

ηαηέηηδζακ ηα βναιιαηζηά θαζκυιεκα πμο δζεοημθφκμοκ ημκ ηαηεοεοκηζηυ θυβμ ηαζ 

ημκ ηαεζζημφκ απμηεθεζιαηζηυ. Σα πνδζζιμπμίδζακ ζε ιεβάθμ ααειυ ζςζηά, ιε 

ηνυπμ θεζημονβζηυ ηαζ δδιζμονβζηυ.  

 Μεβάθμ ηένδμξ βζα ηα παζδζά ήηακ πςξ βζα άθθδ ιζα θμνά ζοκεζδδημπμίδζακ 

υηζ ηάεε ηείιεκμ έπεζ έκακ επζημζκςκζαηυ ζηυπμ ηαζ ηνφαεζ ζηάζεζξ ηαζ ζδεμθμβίεξ. 

ζμ πζμ ζοκεζδδηά ηαζ ηνζηζηά ακηζιεηςπίγμοιε έκα ηείιεκμ, ηυζμ ηαθφηενα ημ 

ηαηακμμφιε, δζαηνίκμοιε ημκ ζηυπμ ηαζ ημ ενιδκεφμοιε ζοκεζδδηά ηαζ ηαηά ημ 

δοκαηυκ ζςζηά, ιε αάζδ ηζξ δζηέξ ιαξ βκχζεζξ ηαζ ειπεζνίεξ (Παπαδμπμφθμο 2007). 

 Μία επζπθέμκ ζδιακηζηή ηαηάηηδζδ ζε παζδαβςβζηυ επίπεδμ ήηακ δ ηνζηζηή 

ζηάζδ πμο ακέπηολακ ηα παζδζά. Καθθζενβήεδηε δ  ζηακυηδηά ημοξ κα ζηέημκηαζ 

πθέμκ απέκακηζ ζε ηάεε ηείιεκμ ηνζηζηά ηαζ υπζ ςξ παεδηζημί απμδέηηεξ, έπμκηαξ 

ζοκεζδδημπμζήζεζ πςξ ηάεε ηιήια θυβμο πμο εηθένεηαζ ζηδ δδιυζζα ζθαίνα, είκαζ 

ζδεμθμβζηά θμνηζζιέκμ, εκέπεζ πάκηα ηάπμζμκ ζηυπμ -άθθμηε πνυδδθμ ηαζ άθθμηε 

εκηέπκςξ επζηαθοιιέκμ- ηαζ έπεζ ζοκηαπεεί ιε αάζδ ημ είδμξ ζημ μπμίμ εκηάζζεηαζ 

ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ πανάβεηαζ. 

Δπμιέκςξ, ζε έκα ηείιεκμ δεκ δζααάγμοιε απθχξ ηαζ ιυκμ ηζξ θέλεζξ πμο αθέπμοιε, 

αθθά ηαζ πίζς απυ αοηέξ. 

 Σαοηυπνμκα, μζ ιαεδηέξ, φζηενα απυ ηδ δζδαζηαθία αοηή, θεζημονβχκηαξ ςξ 

πμιπμί, έκζςζακ πςξ είκαζ ζε εέζδ κα δδιζμονβμφκ ηείιεκα ιε ηαηάθθδθμ φθμξ ηαζ 

ηάκμοκ θελζημβναιιαηζηέξ επζθμβέξ ιε αάζδ ημ είδμξ ηεζιέκμο, ημκ επζημζκςκζαηυ 

ζηυπμ, ημκ δέηηδ ζημκ μπμίμ απεοεφκμκηαζ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ. Ζ 

ηάεε ημοξ  επζθμβή πθέμκ βκχνζγακ πςξ πνέπεζ κα βίκεηαζ ζοκεζδδηά ηαζ ζημπεοιέκα.  

 Ζ δζδαηηζηή πανέιααζδ πμο πενζβνάραιε έθααε πχνα ιε βκχιμκα ηζξ 

ααζζηέξ δελζυηδηεξ πμο έπνεπε κα ηαθθζενβδεμφκ ιεθεηχκηαξ ηαζ πανάβμκηαξ 
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ηείιεκα: Δζδζηυηενα, εεςνήεδηε ζδιακηζηυ κα ιπμνμφκ ηα παζδζά κα ακαβκςνίγμοκ 

ημ ηεζιεκζηυ είδμξ, ηα ημζκςκζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζε ιζα 

πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ, ημ ημζκςκζημπμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ ηαζ αέααζα, κα 

ιπμνμφκ κα ενιδκεφμοκ ηα βθςζζζηά ζημζπεία ηαζ ηζξ βναιιαηζηέξ επζθμβέξ ημο 

πμιπμφ ηαζ κα αλζμθμβμφκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα εκυξ ηεζιέκμο. 

Γζα ημκ θυβμ αοηυκ, ηαηά ηδ δζδαζηαθία, ηα ηείιεκα ακηζιεηςπίζηδηακ ςξ 

πνμσυκηα επζημζκςκίαξ πμο δζαεέημοκ βθςζζζηή ηαζ κμδιαηζηή δμιή, ςξ θμνείξ 

ζδεμθμβζηχκ ηαζ ημζκςκζημπμθζηζζιζηχκ κμδιάηςκ, αθθά ηαζ ςξ ιέζα ακάπηολδξ 

ιεηαβκςζηζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ άνα, ηαζ ςξ ακηζηείιεκα 

αλζμθυβδζδξ.   

Οζ εεςνδηζηέξ ανπέξ ηδξ ΔΚΠ, ζηζξ μπμίεξ ζηδνζπηήηαιε ηαζ ηζξ μπμίεξ 

επζπεζνήζαιε κα εθανιυζμοιε ζηδκ παναπάκς ένεοκα ιαξ δζηαίςζακ ζε πμθφ 

ιεβάθμ ααειυ ηαζ δ υθδ πνμζπάεεζα έδεζλε υηζ μζ ιαεδηέξ ηδξ Δ΄δδιμηζημφ 

ζοκεζδδημπμίδζακ υηζ ζε έκα ηείιεκμ μζ βθςζζζηέξ ιμνθέξ (βναιιαηζηέξ δμιέξ ηαζ 

ηφπμζ) πμο ζοκζζημφκ ηδ αάζδ ημο ιδκφιαημξ, ζοκδοάγμκηαζ ιε ακηίζημζπα 

πενζεπυιεκα (κμήιαηα, ζδιαζίεξ) ηαζ ηαοηυπνμκα επζηεθμφκ ζε επίπεδμ πνήζδξ ηδξ 

βθχζζαξ ιζα ζεζνά θεζημονβζχκ, βεβμκυξ πμο ζδιαίκεζ υηζ μζ βναιιαηζηέξ επζθμβέξ 

είκαζ ηεθζηά αοηέξ πμο, ςξ βθςζζζημί ιδπακζζιμί, δζαιμνθχκμοκ ημ φθμξ ημο πμιπμφ 

ακάθμβα ιε ζηυπμοξ ημο ηαζ δίκμοκ ημ ηεθζηυ κυδια ζημ ιήκοιά ημο.  

 Σμ βεκζηυ ζοιπέναζια, επμιέκςξ, είκαζ υηζ δ βθςζζζηή δζδαζηαθία πνέπεζ κα 

πενζθαιαάκεζ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενα είδδ ηεζιέκςκ ηαζ κα δίκεζ έιθαζδ ζηα 

βεκζηυηενα παναηηδνζζηζηά αθθά ηαζ ζηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο ηάεε είδμοξ, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηζξ βναιιαηζηέξ επζθμβέξ ζηζξ μπμίεξ ημ ηαεέκα  απυ αοηά ζηδνίγεηαζ 

ηαζ μζ μπμίεξ ημ ακαδεζηκφμοκ. Σα ηείιεκα πνέπεζ κα  θεζημονβμφκ ςξ αθμνιήζεζξ βζα 

ηδ δζδαζηαθία ηαζ ςξ ιέζα ακάπηολδξ ηδξ βθςζζζηήξ ημοξ επάνηεζαξ, βεβμκυξ πμο 

μδδβεί ιε ηδ ζεζνά ημο ζε μθμηθδνςιέκδ βκχζδ ημο πενζαάθθμκημξ, ζε εοπενή 

ημζκςκζημπμίδζδ ηαζ ηέθμξ ζηδ δζαιυνθςζδ εββνάιιαηςκ, δδιμηναηζηά ηαζ ηνζηζηά 

ζηεπηυιεκςκ πμθζηχκ.   

Με θίβα θυβζα, δ δζδαηηζηή δζαδζηαζία δεκ πνέπεζ κα πενζμνίγεηαζ ζηα ζηεκά 

πθαίζζα ηςκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ ηαζ ζηα πενζμνζζιέκα υνζα ηδξ ηάλδξ αθθά κα 

επεηηείκεηαζ ηαζ κα ηαθφπηεζ πμζηίθςκ εζδχκ ηείιεκα πμο πανάβμκηαζ υπζ ιυκμ ιέζα 

ζημ ζπμθείμ αθθά ηαζ έλς απυ αοηυ. Σμ βθςζζζηυ ιάεδια, δδθαδή, πνέπεζ απυ ηδ ιζα 

ιενζά κα εηιεηαθθεφεηαζ ημ πενζεπυιεκμ υθςκ ηςκ δζδαζηυιεκςκ ζημ ζπμθείμ 

ιαεδιάηςκ ηαζ ηθάδςκ ηαζ απυ ηδκ άθθδ κα επεκδφεζ ζε ηάεε βθςζζζηή ειπεζνία ημο 
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παζδζμφ πμο απμηηήεδηε εηηυξ ζπμθείμο. Σαοηυπνμκα, υιςξ, μθείθεζ κα θένεζ ημ 

παζδί ζε επαθή ιε αοεεκηζηά ηαζ πνδζηζηά ηείιεκα, ηα μπμία εα εκηάζζμκηαζ ζε 

δζάθμνα είδδ ηαζ εα ζηακμπμζμφκ πμζηίθεξ επζημζκςκζαηέξ ακάβηεξ. Ακάιεζα ζηα 

δζδαζηυιεκα ηείιεκα, ηα πενζζζυηενα απυ ηα μπμία εα απμαθέπμοκ ζηδκ ακάπηολδ 

ηδξ επζημζκςκζαηήξ ημοξ ζηακυηδηαξ, εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηάπμζα 

ηείιεκα πμο εα αθμνμφκ ημ ζφζηδια ηδξ βθχζζαξ, δδθαδή ηείιεκα ζπεηζηά ιε ηδ 

βναιιαηζηή ηαζ ημ θελζηυ, ηα μπμία δεκ εα ζοκζζημφκ πθέμκ ακηζηείιεκα  ιδπακζηήξ 

ιάεδζδξ ή νοειζζηζηέξ ανπέξ βζα μνεή πνήζδ ηδξ βθχζζαξ, αθθά ιδπακζζιμφξ πμο 

εα ηνμθμδμημφκ ηδ βθςζζζηή παναβςβή ηαζ εα δζεοημθφκμοκ ηδκ επζημζκςκζαηή 

δζαδζηαζία.  Με ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ μζ ιαεδηέξ εα ζοκεζδδημπμζήζμοκ πςξ ηα 

ζημζπεία ηδξ βναιιαηζηήξ (ηφπμζ ηαζ δμιέξ) δζαεέημοκ θεζημονβζηυ παναηηήνα, πςξ δ 

ζςζηή επζθμβή ημοξ ζοιαάθθεζ ζηδ δδιζμονβία μθμηθδνςιέκςκ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηχκ ηεζιέκςκ ηαζ πςξ απμηεθμφκ έκα απυ ηα ααζζηά ιέζα 

δζαιυνθςζδξ ημο φθμοξ, ιυκμ ηυηε  δ ιεθέηδ ηδξ βναιιαηζηήξ εα πάρεζ κα απμηεθεί 

βζ‟ αοημφξ ιζα ηοπζηή δζαδζηαζία ηαζ εα πνμζθάαεζ ηδ ιμνθή εοπάνζζηδξ, ςθέθζιδξ 

ηαζ δδιζμονβζηήξ εκαζπυθδζδξ. 

 

 

5.2 Η δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηωλ δεδνκέλωλ 

 

Ξεηζκχκηαξ απυ ηδ ααζζηή ανπή ηδξ ΔΚΠ υηζ ζηυπμξ ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ δεκ 

είκαζ ιυκμκ δ απυηηδζδ βκχζεςκ βζα ηδ βθχζζα ηαζ ηδ βναιιαηζηή, αθθά ηονίςξ δ 

ηαηάθθδθδ αλζμπμίδζδ ηςκ βκχζεςκ αοηχκ βζα ηδκ παναβςβή μθμηθδνςιέκςκ 

ηεζιέκςκ ηαζ ηδκ επίηεολδ απμηεθεζιαηζηήξ επζημζκςκίαξ, ηαηαθήβμοιε ζημ 

ζοιπέναζια υηζ μ παναδμζζαηυξ ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ πμο έδζκε 

ηδκ έιθαζδ ζηδκ εηιάεδζδ ημο βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ, οπήνλε ακεπανηήξ ηαζ, 

επμιέκςξ, έπνεπε κα ακαπνμζακαημθζζηεί ιε αάζδ ηζξ ζζπφμοζεξ ζήιενα 

επζζηδιμκζηέξ ακηζθήρεζξ.       

φιθςκα ιε ηα υζα εηεέζαιε  ςξ ηχνα, δ ζφβπνμκδ βναιιαηζηή δζδαζηαθία 

θαίκεηαζ υηζ πνέπεζ κα έπεζ δζπθή υρδ: Απυ ηδ ιζα ιενζά μθείθμοιε κα αζημφιε 

ζοζηδιαηζηά ημοξ ιαεδηέξ ιαξ ζε επίπεδμ ιμνθήξ, χζηε κα πανάβμοκ μνεά 

ιδκφιαηα, δδθαδή ιδκφιαηα δζαηοπςιέκα ζφιθςκα ιε ημοξ βναιιαηζημφξ ηακυκεξ. 

Απυ ηδκ άθθδ, υιςξ, πένα απυ ηδ δοκαηυηδηα παναβςβήξ βναιιαηζηά μνεχκ 
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ιδκοιάηςκ, είκαζ ακάβηδ κα ημοξ ακαπηφλμοιε ηδκ ζηακυηδηα χζηε κα επζθέβμοκ 

ιέζα απυ ημ πθήεμξ ηςκ πανάθθδθςκ ιμνθχκ ή ηςκ πμζηίθςκ βναιιαηζηχκ δμιχκ 

ηαζ ιδπακζζιχκ εηείκμοξ πμο εα ημοξ μδδβμφκ ηάεε θμνά ιε ιεβαθφηενδ εοημθία 

ζηδκ οθμπμίδζδ ηςκ πνμεέζεχκ ημοξ ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ  ημοξ 

απυδμζδξ.           

 Ξεηζκχκηαξ απυ ημκ θοζζηυ ηνυπμ ιάεδζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ, δδθαδή απυ ηδ 

δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία ηδκ ηαηαηημφκ είηε ηα ιζηνά παζδζά ζημ πενζαάθθμκ ημοξ, 

είηε ηα άημια πμο δεκ έπμοκ πάεζ ζημ ζπμθείμ, μδδβμφιαζηε ζημ ζοιπέναζια υηζ 

ανπζηά δ ζηακυηδηα αοηή δεκ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ ιδπακζηή εηιάεδζδ ηάπμζςκ 

ηακυκςκ, ηθζηζηχκ πζκάηςκ  ηαζ ελαζνέζεςκ, αθθά ιε ηδκ επζημζκςκζαηή πνήζδ ηδξ 

βθχζζαξ, δ μπμία ηαζ ημοξ μδδβεί ζε δζαζζεδηζηήξ ιμνθήξ  ζφθθδρδ ηςκ 

βναιιαηζηχκ ζπέζεςκ. Ζ δζαπίζηςζδ αοηή ιαξ ηαηεοεφκεζ πνμξ ηδ δζαηφπςζδ ηδξ 

οπυεεζδξ  υηζ μζ βναιιαηζημί ηακυκεξ δεκ πνμτπάνπμοκ ηδξ βθχζζαξ ηαζ άνα δεκ 

ιπμνμφκ κα πνμδβμφκηαζ, αθθά πνέπεζ κα πνμηφπημοκ εη ηςκ οζηένςκ (πνχηα 

δζαζζεδηζηά ηαζ ζε έκα δεφηενμ ζηάδζμ ζοκεζδδηά) ςξ απμηέθεζια ειπθμηήξ ηςκ 

αηυιςκ ζε βθςζζζηή δναζηδνζυηδηα. Ζ δναζηδνζυηδηα αοηή ιπμνεί είηε κα είκαζ 

αοεεκηζηή, δδθαδή κα επζηεθείηαζ ιε θοζζμθμβζηυ ηνυπμ, είηε κα πανάβεηαζ ιε 

παζβκζχδδ ηνυπμ απυ ηα παζδζά ζηδ ζπμθζηή αίεμοζα. Με θίβα θυβζα, μ ζημπυξ ηδξ 

βναιιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ δεκ είκαζ ζφιθςκα ιε ηδ κέα ακηίθδρδ κα μδδβδεμφκ μζ 

ιαεδηέξ ζε ιζα ηοπζηή, ιδπακζηή ή ηαζ εβηοηθμπαζδζηή ιμνθή βκχζδξ, δ μπμία κα 

θεζημονβεί αοηυκμια ζε ζπέζδ ιε ηδ βθχζζα ηαζ ακελάνηδηα απυ ημοξ οπυθμζπμοξ 

ημιείξ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ. Ακηίεεηα ιε ηζξ παθαζυηενεξ ακηζθήρεζξ, δ 

βναιιαηζηή πνέπεζ κα εκηαπεεί θοζζμθμβζηά ηαζ κα εκζςιαηςεεί μνβακζηά ζηδ 

δζαδζηαζία ηδξ βθςζζζηήξ παναβςβήξ, ζοιαάθθμκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυκ ζηδκ 

επίηεολδ ηδξ επζημζκςκίαξ πμο απμηεθεί ηαζ ηδ ααζζηυηενδ θεζημονβία ημο βθςζζζημφ 

θαζκμιέκμο. Τπυ ημ πνίζια αοηυ, μζ δζδαηηζηέξ ανπέξ ιζαξ ακακεςιέκδξ 

βναιιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ εα ιπμνμφζακ κα ζοκμρζζημφκ ςξ ελήξ :  

 

 (i) Ζ γξακκαηηθή δηδάζθεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο επαξθψλ ηεζιέκςκ, δδθαδή ζηδκ επίηεολδ επζημζκςκίαξ θαη φρη σο 

απηνζθνπφο. Γζα ημκ θυβμ αοηυκ επζδζχηεηαζ χζηε μζ ιαεδηέξ κα απμηημφκ 

πνςηίζηςξ ηδκ ζηακυηδηα μνεήξ πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ δεοηενεουκηςξ κα ηδκ 

ακηζιεηςπίγμοκ ςξ βκχζδ, δδθαδή κα ακαθένμκηαζ ή κα ιζθμφκ βζα ηδ βθχζζα.  



220 

(ii) Ζ γξακκαηηθή δηδαζθαιία ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε επηθνηλσληαθνχ / 

απζεληηθνχ ιφγνπ θαη φρη ζε κεκνλσκέλεο γξακκαηηθέο πξνηάζεηο ή παξαδείγκαηα  πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθηφο πεξηβάιινληνο θαη δελ δηαζέηνπλ θαλελφο είδνπο 

επηθνηλσληαθφ ή άιιν θνξηίν. Ζ πνμζθοβή ζε πανυιμζα παναδείβιαηα δεκ 

δδιζμονβεί ηακέκα ηίκδηνμ βζα ζοιιεημπή  ηαζ ημονάγεζ ηα παζδζά, ηα μπμία δεκ 

ζοιιεηέπμοκ ζηδ δζαδζηαζία (Παπαδμπμφθμο 1996).  

(iii) Ζ δηδαζθαιία ζπλδέεη ηε γξακκαηηθή κε ην πεξηβάιινλ θαη ηηο πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο. Ζ ζφβπνμκδ ένεοκα έπεζ δείλεζ υηζ δ ιάεδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ βίκεηαζ 

πζμ απμηεθεζιαηζηή, υηακ μζ ιαεδηέξ έπμοκ ζηδ δζάεεζή ημοξ εκαθθαηηζηέξ 

απακηήζεζξ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ πνέπεζ κα επζθέλμοκ ηδκ πθέμκ ηαηάθθδθδ, ιε αάζδ 

ηα δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ. Με θίβα θυβζα ζηδκ πενίπηςζδ αοηή 

ζοκεζδδημπμζμφκ υηζ δ μνεή επζθμβή δεκ είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ βκχζδξ ηάπμζςκ 

βναιιαηζηχκ ηακυκςκ αθθά ιζαξ ζεζνάξ ανπχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα δεδμιέκα ηδξ 

επζημζκςκίαξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηςκ μιζθδηχκ. Γζα πανάδεζβια, ιζα επζημζκςκζαηήξ 

ιμνθήξ άζηδζδ ιε ζηυπμ ηδ θςκή ημο νήιαημξ, εα ημοξ επζηνέρεζ κα ακηζθδθεμφκ 

υηζ δ πνήζδ εκενβδηζηήξ θςκήξ εζηζάγεζ ζημ οπμηείιεκμ ηαζ βζ‟ αοηυ ηδκ πνμηζιμφκ 

υζμζ πανάβμοκ αθδβδιαηζηυ θυβμ ή βνάθμοκ ιοεζζημνήιαηα. Ακηίεεηα, δ παεδηζηή 

θςκή εζηζάγεζ ζηδκ ίδζα ηδκ εκένβεζα ημο νήιαημξ ηαζ βζ‟ αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ  ςξ 

ααζζηή δμιή ζημκ επζζηδιμκζηυ θυβμ. Ακ δεκ ημ ηαηακμήζμοκ αοηυ, δ φπανλδ ηςκ 

δομ θςκχκ εα ημοξ θαίκεηαζ πανάηαζνδ ηαζ ίζςξ πενζηηή. 

(iv) Ζ δηδαθηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθή, επράξηζηε θαη 

ελδηαθέξνπζα γηα ηνπο καζεηέο. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ απμζηήεζζδ ηαζ μ ιδπακζηυξ 

ηνυπμξ δζδαζηαθίαξ δεκ έπμοκ εέζδ ζε ιζα ζφβπνμκδ βναιιαηζηή δζδαζηαθία, δ 

μπμία πνέπεζ κα έπεζ ςξ αάζδ ημ ηείιεκμ, δδθαδή θυβμ πμο πανάβεηαζ ιε θεζημονβζηυ 

ηνυπμ. 

(v) Οη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα (δειαδή νη γξακκαηηθνί 

θαλφλεο) πξέπεη λα απνηεινχλ αλαθάιπςε ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ, πμο εα πνμηφπηεζ 

θοζζηά ηαζ ααίαζηα ιέζα απυ ηδ πνήζδ ηαζ ηδ ιεθέηδ ηεζιέκςκ πμο ημοξ δίδμκηαζ ή 

ηεζιέκςκ πμο πανάβμοκ μζ ίδζμζ ιε θοζζηυ ηνυπμ. Με θίβα θυβζα, δ δζδαζηαθία ηδξ 

βναιιαηζηήξ ηζκείηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ επαβςβζηά, δδθαδή απυ ηα θαζκυιεκα πνμξ ηζξ 

ανπέξ θεζημονβίαξ ηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία, υπςξ έδεζλε ηαζ δ πεζναιαηζηή ιαξ 

πανέιααζδ, εκεμοζζάγεζ ηα παζδζά ηαζ απμηεθεί έκα ζζπονυ ηίκδηνμ βζα ιεεμδζηή 

εκαζπυθδζή ημοξ ιε ημ ζφζηδια ηδξ βθχζζαξ. 
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 (vi) Ζ δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο πξέπεη λα εζηηάδεη πξσηίζησο ζηελ επρεξή 

ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη δεπηεξεπφλησο ζηε γξακκαηηθή νξζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ 

ιφγνπ. Γεκζηά, ζημ πθαίζζμ ηςκ κέςκ ακηζθήρεςκ, δ βναιιαηζηή δεκ απμηεθεί ζημπυ 

ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ αθθά ιέζμ πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ ζηακυηδηα ακηίθδρδξ ηαζ 

παναβςβήξ ηεζιέκςκ, δδθαδή ζηδ αεθηίςζδ ηδξ βθςζζζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Αοηυ 

ηεθζηά ζδιαίκεζ υηζ δ βναιιαηζηή δεκ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ εεςνδηζηή βκχζδ αθθά ςξ 

δοκαηυηδηα μνεήξ ηαζ απμηεθεζιαηζηήξ μνβάκςζδξ ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ, χζηε 

αοηά κα απανηίγμοκ ηείιεκα, δδθαδή μθμηθδνςιέκεξ εκυηδηεξ θυβμο πμο 

ζοιαάθθμοκ ζε επανηή επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ ζοκμιζθδηχκ.   

 (vii) Σέθμξ, ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο νθείιεη λα θαζνδεγήζεη ηνπο 

καζεηέο ηαηά ηνυπμ πμο κα ακηζθδθεμφκ υηζ ηα ζημζπεία ιμνθήξ δζαιμνθχκμοκ εκ 

ηέθεζ ημ φθμξ ημο πμιπμφ. Οζ ιαεδηέξ πνέπεζ κα ηαηακμήζμοκ υηζ μζ βναιιαηζηέξ 

επζθμβέξ ηςκ μιζθδηχκ θεζημονβμφκ, ζε ζπέζδ ιε ηα ηαηαζηαζζαηά δεδμιέκα, ςξ 

δείηηεξ ημζκςκζηήξ ζοιπενζθμνάξ, ςξ θμνείξ ζδεμθμβζχκ, ςξ ιέζα εηηίιδζδξ ημο 

πμθζηζζιζημφ επζπέδμο ηαζ ςξ ιδπακζζιμί δδιζμονβίαξ ηαοημηήηςκ, βεβμκυξ πμο εα 

ημοξ επζηνέρεζ κα ακαπηφλμοκ υθεξ εηείκεξ ηζξ ηνζηζηέξ δελζυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ 

βζα κα αλζμθμβμφκ επανηχξ ηδκ πμθζηζηή, ημζκςκζηή ηαζ ζδεμθμβζηή δζάζηαζδ ηδξ 

βθχζζαξ ηαεχξ ηαζ ημκ νυθμ ηδξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ημζκςκζημπμθζηζζιζηήξ 

πναβιαηζηυηδηαξ (Brown 1987: 198-204 & 1994: 347-65, Cele-Murcia-Hilles 1988: 

170-5, Cross 1992: 26-39, Hewings & Hewings 2005: 14-6, Johnson & Morrow 1981: 

49-51, Κμοηζμβζάκκδξ 2010,  Littlewood 1981: 76-84 & 2012, Μήηζδξ 1996: 157-65, 

2004: 100-10 & 2015: 189-202, Nunan 1995: 149-66 & 1998, Richards & Reppen 

2014, Σζζηζακμφδδ 2011
α
: 63-69, Widdowson 1978: 112-15).  

 

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6:  ΔΠΙΛΟΓΟ  

 

Κθείκμκηαξ, εα θέβαιε υηζ ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζδιεζχεδηε  ιζα αλζμζδιείςηδ 

ιεηααμθή ζηδ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ, δ μπμία δεκ εζηζάγεζ πθέμκ ζηδκ ηοπζηή 

εηιάεδζδ παναδεζβιάηςκ ηαζ ζηδκ απμζηήεζζδ ηακυκςκ, αθθά ζηδ δδιζμονβζηή 

αθμιμίςζδ ηςκ βναιιαηζηχκ θαζκμιέκςκ ιε ζηυπμ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζηακυηδηαξ βζα 

παναβςβή μθμηθδνςιέκςκ ηεζιέκςκ ηαζ ηδκ επίηεολδ επανημφξ επζημζκςκίαξ. Ζ 

επζδίςλδ αοηή ζοιααδίγεζ απυθοηα ιε ηδ εέζδ ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ 
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ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ βναιιαηζηή ηαζ ημ πενζαάθθμκ ειθακίγμοκ ηυζμ ζηεκή 

αθθδθελάνηδζδ, χζηε δ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ βναιιαηζηχκ επζθμβχκ κα ζπεηίγεηαζ 

απυθοηα ιε ηα δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ημοξ επζημζκςκζαημφξ ζηυπμοξ ηςκ 

μιζθδηχκ.        

Πνμζεββίγμκηαξ επμιέκςξ ηδ βναιιαηζηή απυ ηδκ πθεονά ημο πενζαάθθμκημξ, 

δίκμοιε ζημοξ ιαεδηέξ ηδ δοκαηυηδηα κα δζαπζζηχζμοκ ηδ ζοιαμθή ηςκ 

βναιιαηζηχκ δμιχκ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ ηεζιέκςκ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ ημκ ηνυπμ 

ιε ημκ μπμίμ πνδζζιμπμζμφκ μζ θοζζημί μιζθδηέξ ηδ βναιιαηζηή ζηζξ ηαεδιενζκέξ 

ημοξ ζοκμιζθίεξ ιε ζηυπμ κα παναβάβμοκ επανηή επζημζκςκζαηυ θυβμ, κα 

δδιζμονβήζμοκ δδθαδή μθμηθδνςιέκα ηαζ απμηεθεζιαηζηά ηείιεκα.    

Οζ ακαηαθφρεζξ ηαζ ηα πμνίζιαηα ηδξ ζφβπνμκδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ ζημκ 

ημιέα ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ παθαζυηενεξ ακηζθήρεζξ 

πμο ακηζιεηχπζγακ ηδ βναιιαηζηή ςξ αοηυκμιδ βκχζδ,  έδεζλακ υηζ δ βναιιαηζηή 

ζπεηίγεηαζ ζηεκά ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ επζημζκςκίαξ, βεβμκυξ πμο είπε ηα ελήξ 

απμηεθέζιαηα:  Πξψηνλ, ηδ δζεφνοκζδ ηαζ ηδκ ακάδεζλή ηδξ  ζε ααζζηυ ημιέα ηδξ 

βθχζζαξ μ μπμίμξ ζπεηίγεηαζ μνβακζηά υπζ ιυκμ ιε ηδ ιμνθή αθθά  επίζδξ ιε ηδ 

ζδιαζία ηαζ ηδ πνήζδ ηδξ ηαζ δεχηεξνλ, ηδ δδιζμονβία ιζαξ ζεζνάξ πνμαθδιαηζζιχκ 

βζα ημκ ηνυπμ εζζαβςβήξ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ δδιζμονβζηήξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ κέςκ 

δεδμιέκςκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ εζδζηυηενα ζημκ ημιέα ηδξ βθςζζζηήξ 

δζδαζηαθίαξ (Harmer 1987, Hewings & Hewings 2005, Κααμοηυπμοθμξ η.ά. 2010 & 

2011, Κθαίνδξ-Μπαιπζκζχηδξ 2005, Μήηζδξ 1996, 2004, 2012 & 2015, Φζθζππάηδ-

Warburton η.ά. 2011,  Υαηγδζαααίδδξ 2009 & 2010, Υαηγδζαααίδδξ & 

Υαηγδζαααίδμο 2011).       

φιθςκα ιε ηδ κέα αοηή ακηίθδρδ πμο δζαιμνθχεδηε ζημ πθαίζζμ ηδξ 

επζημζκςκζαηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ βθχζζαξ, δ βναιιαηζηή δεκ ιπμνμφζε πθέμκ κα 

ζοκζζηά αοημζημπυ, υπςξ πίζηεοε δ παναδμζζαηή ακηίθδρδ, αθθά ιέζμ πμο είκαζ ζε 

εέζδ κα ζοιαάθεζ, ιε δδιζμονβζηυ ηνυπμ, ζηδκ επίηεολδ απμηεθεζιαηζηήξ 

επζημζκςκίαξ. Αοηή θμζπυκ δ ζφκδεζδ ηδξ βναιιαηζηήξ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ημοξ 

ζηυπμοξ ηδξ επζημζκςκίαξ ζοκέααθε ζηδ ααειζαία δζεφνοκζή ηδξ, ιε απμηέθεζια δ 

βναιιαηζηή ακάθοζδ κα ζοιπενζθάαεζ ζηαδζαηά, πένα απυ ηδ θςκδηζηή, ηδ 

θςκμθμβία, ηδ ιμνθμθμβία ηαζ ηδ ζφκηαλδ, δομ αηυιδ ζδιακηζημφξ βθςζζμθμβζημφξ 

ηθάδμοξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα  ηδ ζδιαζζμθμβία ηαζ ηδκ πναβιαημθμβία, δ εκζςιάηςζδ 

ηςκ μπμίςκ ζοκέααθε απμθαζζζηζηά ζηδ δδιζμονβία ιζαξ κέαξ βναιιαηζηήξ 

ακηίθδρδξ ηαζ πναηηζηήξ πμο είκαζ βκςζηή σο επηθνηλσληαθή γξακκαηηθή (Devitiis et 
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al. 1989, Μήηζδξ 2015, Μπαιπζκζχηδξ 2017). φιθςκα ιε ηδκ ακηίθδρδ ηδξ 

επζημζκςκζαηήξ βναιιαηζηήξ, δ βθχζζα είκαζ βκχζδ, αθθά ηαοηυπνμκα είκαζ ηαζ 

πνήζδ. Δίκαζ ζφζηδια αθθά ηαζ εθανιμβή ημο ζοζηήιαημξ ζηδκ πνάλδ. Δίκαζ ιζα 

δελζυηδηα πμο δ απυηηδζή ηδξ δζεοημθφκεζ ηδκ επζημζκςκία. Τπυ ηζξ ζοκεήηεξ αοηέξ, 

είκαζ θοζζηυ υηζ δ βθχζζα ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ εκζαίμ θαζκυιεκμ, ζημ πθαίζζμ ημο 

μπμίμο δ βναιιαηζηή κμείηαζ ςξ εεςνδηζηή βκχζδ αθθά ηαζ ςξ πναηηζηή πμο 

ζοκδέεηαζ  άιεζα ιε ηδκ πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ ζηδκ μπμία εκηάζζεηαζ ηάεε θμνά 

ημ παναβυιεκμ ιήκοια ηαζ δ μπμία ζοκδοάγεηαζ ανιμκζηά ιε ηδκ θεζημονβζηή / 

επζημζκςκζαηή αλζμπμίδζή  ηδξ. Με θίβα θυβζα, ααζζηυξ ζηυπμξ ιζαξ βναιιαηζηήξ 

δζδαζηαθίαξ επζημζκςκζαημφ ηφπμο  είκαζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ  μζ ιαεδηέξ υηζ ζε 

ζοκεήηεξ αοεεκηζηήξ επζημζκςκίαξ δ βναιιαηζηή ηαζ δ πενίζηαζδ επζημζκςκίαξ 

ειθακίγμοκ ηυζμ ζηεκή αθθδθελάνηδζδ, χζηε δ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ βναιιαηζηχκ 

επζθμβχκ κα ζπεηίγεηαζ απυθοηα ιε ηα δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ημοξ 

επζημζκςκζαημφξ ζηυπμοξ. Δπμιέκςξ, δ επίηεολδ απμηεθεζιαηζηήξ επζημζκςκίαξ 

πνμτπμεέηεζ ηδκ ηαθή βκχζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ, πνάβια πμο  ζδιαίκεζ 

υηζ δ επζημζκςκζαηή ζηακυηδηα  ηςκ μιζθδηχκ πνμτπμεέηεζ ηδκ φπανλδ ηδξ 

βναιιαηζηήξ ζηακυηδηαξ (Ellis 2006, Gardner 2008, Harmer 1987, Hedge 2000, 

Κααμοηυπμοθμξ η.ά. 2010 & 2011, Κθαίνδξ-Μπαιπζκζχηδξ 2005, Μήηζδξ 1995 & 

2012, Newby 1998, Nunan 1998, Υαναθαιπυπμοθμξ-Υαηγδζαααίδδξ 1997).   

 Αοηυ αηνζαχξ ημ πκεφια πμο ζοκάδεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ιε ηδ θμβζηή ημο 

επζημζκςκζαημφ ιμκηέθμο πνμζπάεδζακ κα θένμοκ ζημ βθςζζζηυ ιάεδια ημο 

δδιμηζημφ ζπμθείμο ηα ζζπφμκηα ΑΠ, ηα μπμία ζοκηάπηδηακ ζπεδυκ ηαοηυπνμκα ιε 

ηδκ έκανλδ ημο 21
μο

 αζχκα. 

Σα πνμβνάιιαηα αοηά, αημθμοεχκηαξ ηδ θμβζηή ηςκ ζφβπνμκςκ ελεθίλεςκ 

επζπείνδζακ κα εηιεηαθθεοημφκ, ζημκ ααειυ πμο αοηυ ήηακ δοκαηυκ ηα πμνίζιαηα 

ηδξ εθανιμζιέκδξ βθςζζμθμβίαξ ηαζ εζζήβαβακ πμθθά κέα ζημζπεία, πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε ηζξ ελεθίλεζξ πμο πενζβνάραιε ηαζ ιάθζζηα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζε αοηά ηαζ 

μνζζιέκεξ ζδιακηζηέξ ηαζκμημιίεξ πμο αθμνμφκ ημκ ηθάδμ ηδξ βναιιαηζηήξ. Απυ ηδκ 

άπμρδ αοηή ηα κέα πνμβνάιιαηα ζοκζζημφκ πνάβιαηζ ιζα ζδιακηζηή πνυμδμ ζηδκ 

ζζημνία ηδξ βθςζζζηήξ ιαξ εηπαίδεοζδξ βζαηί εκζςιάηςζακ ιε ηνυπμ δδιζμονβζηυ 

ηαζ, ζε έκακ ααειυ, δζδαηηζηά απμηεθεζιαηζηυ ιζα ζεζνά ααζζηχκ ανπχκ ηαζ 

πμνζζιάηςκ ηδξ ζφβπνμκδξ βθςζζζηήξ επζζηήιδξ ηαζ εζδζηυηενα ηδξ εθανιμζιέκδξ 

βθςζζμθμβίαξ ηαθφπημκηαξ ιένμξ ημο ιεβάθμο ηεκμφ  πμο είπε δδιζμονβδεεί ζηδ 

ζπμθζηή ιαξ βναιιαηζηή ηυζμ ιε ηδκ πνυμδμ ηδξ επζζηήιδξ υζμ ηαζ απυ ηζξ ελεθίλεζξ 
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πμο ζδιεζχεδηακ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ίδζαξ ηδξ βθχζζαξ (Μήηζδξ 1995 & 2015). Ζ 

εκζςιάηςζδ υιςξ ηςκ κέςκ επζζηδιμκζηχκ δεδμιέκςκ, ζδζαίηενα ζημκ ημιέα ηδξ 

βναιιαηζηήξ, έβζκε ζε πενζμνζζιέκμ πεδίμ ηαζ ιε αναδείξ ζπεηζηά νοειμφξ, ζημκ 

ααειυ, δδθαδή, πμο ημ επέηνεπακ ηαηά ηδκ πενίμδμ εηείκδ δ εηπαζδεοηζηή ιαξ 

πναβιαηζηυηδηα  ηαζ δ δζδαηηζηή ιαξ πανάδμζδ. Απυ ηδκ επμπή υιςξ εηείκδ ιέπνζ 

ζήιενα απυ ηδ ιία ιενζά έπμοκ ζοιαεί ζημκ ηυπμ ιαξ ζδιακηζηέξ  αθθαβέξ ζε 

ημζκςκζηυ επίπεδμ, εκχ απυ ηδκ άθθδ  έπεζ ζδιεζςεεί ηαπφηαηδ πνυμδμξ ζημκ ημιέα 

ηδξ βθςζζζηήξ επζζηήιδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ αθθαβέξ 

πμο βκχνζζε ηαηά ηζξ δομ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ δ παηνίδα ιαξ απαζημφκ απυ ημ 

ζπμθείμ ζε βεκζηέξ βναιιέξ: Πξψηνλ,  ηδκ ηαθθζένβεζα ιζαξ ζεζνάξ κέςκ δελζμηήηςκ 

πμο εα δζεοημθφκμοκ ημοξ ιαεδηέξ κα εκηαπεμφκ ζηζξ ηαζκμφνβζεξ ηαζ ζοκεπχξ 

ιεηαααθθυιεκεξ ζοκεήηεξ ηαζ δεχηεξνλ, κα απμηηήζμοκ ιζα ζηένεδ βκχζδ ηδξ 

βθχζζαξ ημοξ, ζηδ δζαδζηαζία απυηηδζδξ ηδξ μπμίαξ εκηάζζεηαζ ηαζ ημ γήηδια ηδξ 

δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ ηδξ βναιιαηζηήξ.  οκμρίγμκηαξ, εα θέβαιε υηζ δ δζδαηηζηή 

δμηζιή ηδκ μπμία επζπεζνήζαιε, ηδνχκηαξ πάκημηε ηζξ ζπεηζηέξ επζθοθάλεζξ, ιαξ 

έδεζλε ηεθζηά υηζ δ ζοκεζδδημπμίδζδ απυ πθεονάξ ιαεδηχκ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

βναιιαηζηχκ θαζκμιέκςκ, ακ ηαζ δεκ εκηάζζεηαζ ζημκ θοζζηυ ηνυπμ ηαηάηηδζδξ ηςκ 

βναιιαηζηχκ δμιχκ, μδήβδζε ηεθζηά ημοξ ιαεδηέξ ζημ κα ηζξ αθμιμζχζμοκ 

μοζζαζηζηυηενα, ααεφηενα ηαζ ηαπφηενα ζε ζπέζδ ιε ηδ δζαδζηαζία δζαζζεδηζηήξ 

ζφθθδρήξ ημοξ ιέζς ηδξ πνήζδξ εζδζηχκ παναδεζβιάηςκ ηαζ αζηήζεςκ. Ζ 

ζοκεζδδημπμίδζδ δδθαδή ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ βναιιαηζηχκ δμιχκ, πμο ζοκζζημφζε 

ηαζ αοηή έκα απυ ηα ακηζηείιεκα ημο δζδαηηζημφ ιαξ πεζναιαηζζιμφ, είπε ςξ 

απμηέθεζια ηδ αεθηίςζδ ηυζμ ηδξ βθςζζζηήξ υζμ ηαζ ηδξ επζημζκςκζαηήξ ζηακυηδηαξ 

ηςκ ιαεδηχκ ιαξ, μζ μπμίμζ ήηακ ηεθζηά ζε εέζδ κα ζοκδέμοκ ιε πζμ απμηεθεζιαηζηυ 

ηνυπμ ηδ πνήζδ ηςκ δμιχκ αοηχκ ιε ακηίζημζπα ηαηαζηαζζαηά δεδμιέκα. 

Σαοηυπνμκα, δ εκενβή ειπθμηή ημοξ ζηδκ υθδ δζαδζηαζία ημοξ αμήεδζε, υπςξ 

παναδέπηδηακ ηαζ μζ ίδζμζ, κα αολήζμοκ ηδκ ηνζηζηή ημοξ δελζυηδηα ηαζ κα βίκμοκ 

ηεθζηά ζηακμί υπζ ιυκμ κα αλζμθμβμφκ ιε ζςζηυ ηνυπμ ημκ παναβυιεκμ θυβμ αθθά 

ηαζ κα αεθηζχκμκηαζ ζοκεπχξ ςξ μιζθδηέξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ πνήζηεξ ηεζιέκςκ.  Με 

θίβα θυβζα, δ υθδ δζαδζηαζία ιαξ έδεζλε ηεθζηά πςξ δ ζφβπνμκδ επζζηδιμκζηή 

ακηίθδρδ πμο επζπεζνεί κα ζοκδέζεζ ανιμκζηά ηζξ βναιιαηζηέξ δμιέξ ιε ημοξ 

επζημζκςκζαημφξ ζηυπμοξ ηαζ ηδκ επανηή εηιάεδζδ ηδξ βθχζζαξ έπεζ ακηζηεζιεκζηή 

αάζδ. Σαοηυπνμκα, δ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ μνβακζηήξ ζφκδεζδξ ηςκ βναιιαηζηχκ 

θαζκμιέκςκ ιε ηα δεδμιέκα ημο πενζαάθθμκημξ θαίκεηαζ υηζ ηαεζζηά θεζημονβζηυ, 
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εκδζαθένμκηα ηαζ πμθφ πζμ εθηοζηζηυ βζα ημοξ ιαεδηέξ ημκ ημιέα ηδξ βναιιαηζηήξ μ 

μπμίμξ ήηακ παθαζυηενα πμθφ αανεηυξ ηαζ αδζάθμνμξ βζ‟ αοημφξ (Κααμοηυπμοθμξ 

η.ά. 2010, Μήηζδξ 1995 & 2015).      

Ακαθενυιεκμζ εζδζηυηενα ζηζξ πνυζθαηεξ ελεθίλεζξ ηδξ βθςζζζηήξ επζζηήιδξ, 

εα οπεκεοιίζμοιε υηζ ζημκ κέμ αζχκα ηονζανπεί ήδδ, ιε ηδ ζοιαμθή ηαζ ημο ηθάδμο 

ηδξ  ηεζιεκμβθςζζμθμβίαξ,  δ έκκμζα ημο ηεζιέκμο, δ μπμία έπεζ ακαπεεί ζε ααζζηή 

ιμκάδα ιεθέηδξ ηαζ ακάθοζδξ ημο θυβμο πμο εκζςιαηχκεζ, πενζέπεζ ηαζ ηαεζζηά 

θεζημονβζηά ηα ηάεε είδμοξ  βναιιαηζηά θαζκυιεκα.     

 Τπυ ηδκ επίδναζδ ηςκ ελεθίλεςκ αοηχκ, θζθμδμλία ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ 

ήηακ κα ζοιαάθεζ ηαηά ημ δοκαηυκ απμηεθεζιαηζηά ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ελεθίλεζξ  

ζημκ ακαπνμζακαημθζζιυ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ 

επακεηηίιδζδ ημο νυθμο ηδξ βναιιαηζηήξ ηαζ ζηδκ ακαιυνθςζδ ημο ηνυπμο 

δζδαζηαθίαξ ηδξ ιε αάζδ ηδκ ακηζηεζιεκζηή εηηίιδζδ ηςκ δεδμιέκςκ πμο εα 

ιπμνμφζε κα ιαξ πανάζπεζ ιζα ζφβπνμκδ εηπαζδεοηζηή ένεοκα.  ηυπμξ ιαξ ήηακ κα 

ακαδείλμοιε ηδκ ηενάζηζα ζδιαζία ηαζ ηδκ αλία πμο έπεζ πνμζθάαεζ ζήιενα δ 

βναιιαηζηή, υπζ αέααζα ζφιθςκα ιε ηδκ παναδμζζαηή θμβζηή ηαζ πναηηζηή 

ακηζιεηχπζζδ, αθθά ζφιθςκα ιε ηδκ ηεζιεκμηεκηνζηή ακηίθδρδ ηδξ επμπήξ ιαξ. Με 

αάζδ, επμιέκςξ, ηαζ ηα εονήιαηα ηδξ ένεοκάξ ιαξ, ιζα ζφβπνμκδ παζδαβςβζηή 

ακηζιεηχπζζδ ηαζ δζδαζηαθία ηδξ βναιιαηζηήξ μθείθεζ κα ακαπηφλεζ ζημοξ ιαεδηέξ 

ηδκ ζηακυηδηα κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ θφζδ ηςκ ηεζιέκςκ ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ πμο 

επζηεθεί δ βναιιαηζηή ζημ εζςηενζηυ ημοξ, βζα κα είκαζ έηζζ ζε εέζδ κα δδιζμονβμφκ 

ηαηάθθδθα ηείιεκα, δδθαδή ηιήιαηα θυβμο ζφιθςκα ιε ηζξ επζημζκςκζαηέξ ημοξ 

πνμεέζεζξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ηαηαζηαζζαηχκ ηάεε θμνά δεδμιέκςκ ζηα μπμία 

εκηάζζμκηαζ. Ζ δζδαζηαθία ιάθζζηα ηδξ βναιιαηζηήξ πνέπεζ κα ζοκδέεηαζ ελανπήξ 

ιε ηδκ ζηακυηδηα ακαβκχνζζδξ ηςκ δζαθυνςκ ηεζιεκζηχκ ηφπςκ ηαζ ιε ηδ 

ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ ζδζαίηενςκ βναιιαηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ πμο παναηηδνίγμοκ 

ημ ηάεε ηεζιεκζηυ είδμξ ηαζ ημ ηαεζζημφκ ιμκαδζηυ.     

 οιπεναζιαηζηά, μ ηυζιμξ ζημκ μπμίμ γμφιε δεκ είκαζ πανά έκαξ ηυζιμξ 

ακανίειδηςκ ηεζιέκςκ πμο ηαεδιενζκά ηαθμφιαζηε είηε κα εζςηενζηεφζμοιε, κα 

επελενβαζημφιε ηαζ κα αθμιμζχζμοιε ςξ απμδέηηεξ, είηε κα δδιζμονβήζμοιε ηαζ κα 

απεοεφκμοιε ζημοξ άθθμοξ ςξ πμιπμί. Σμ βεβμκυξ αοηυ μδδβεί ακαβηαζηζηά ζηδκ 

παναδμπή υηζ ζηζξ ήδδ οπάνπμοζεξ ζηακυηδηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ βθχζζα 

(γισζζηθή, επηθνηλσληαθή θαη γξακκαηηθή ηθαλφηεηα) πνμζηίεεηαζ ηαζ ιζα αηυιδ, ηδκ 

μπμία δ ζφβπνμκδ ένεοκα παναηηδνίγεζ ςξ θεηκεληθή ηθαλφηεηα. Αοηή, θμζπυκ, δ 
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ηεζιεκμηεκηνζηή ακηίθδρδ ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ, ζοκδοαζιέκδ ιε ηδκ 

πνμτπάνπμοζα επζημζκςκζαηή εεχνδζδ ηδξ βθχζζαξ, δδιζμφνβδζε ζοκδοαζηζηά ηδ 

θεβυιεκδ επζημζκςκζαηή-ηεζιεκμηεκηνζηή πνμζέββζζδ ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ δ 

βναιιαηζηή ζοκδέεηαζ μνβακζηά ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο ηεζιέκμο 

ηαζ πνμζθαιαάκεζ πθέμκ ιζα κέα δζάζηαζδ πμο είκαζ βκςζηή ςξ  θεηκεληθή δηάζηαζε 

ηεο γξακκαηηθήο.           

 Αοηή αηνζαχξ ηδ κέα δζάζηαζδ αθθά ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ βεκζηά ηδξ 

βναιιαηζηήξ επζπεζνήζαιε κα ακαδείλμοιε  ιε ηδκ ένεοκά ιαξ ζε ιαεδηέξ ηδξ Δ΄ 

ηάλδξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο. Απυ ηδκ ένεοκα αοηή πνμέηορε υηζ δ ζηακυηδηα 

ηαηακυδζδξ ηαζ δδιζμονβίαξ μθμηθδνςιέκςκ ηαζ επζημζκςκζαηά απμηεθεζιαηζηχκ 

ηεζιέκςκ, ελανηάηαζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ απυ ηδκ ηαημπή, ηδ θεζημονβζηή βκχζδ ηαζ 

ηδ δδιζμονβζηή αλζμπμίδζδ ηδξ βναιιαηζηήξ, δ δζδαζηαθία ηδξ μπμίαξ απμηεθεί έκα 

απυ ηα ζδιακηζηυηενα γδημφιεκα ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ ηςκ διενχκ ιαξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 

Βηβιηνγξαθία  

 

 

Α΄ Διιεληθή 

 

Αββεθίδμο Μ. 2011. Ηζηνξίεο πνπ ηηο είπε ε πέηξα. Αεήκα:    

Αενυζηαημ. 

Ακδνέμο Γ. 2002.  Γιψζζα: Θεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. 

Αεήκα: Δθθδκζηά Γνάιιαηα. 

Ακδνμοθάηδξ Γ. 2015. Με πξφζρεκα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα: πξνβιήκαηα 

ζηε ρξήζε ησλ ηεζη γισζζνκάζεηαο σο θξηηεξίνπ γηα ηελ 

πνιηηνγξάθεζε ησλ κεηαλαζηψλ/-ξηψλ θαη ε απαίηεζε γηα 

θνηλσληνγισζζνινγηθή έξεπλα. ημκ ηυιμ: Γισζζηθή Παηδεία: 35 

κειέηεο αθηεξσκέλεο ζηνλ θαζεγεηή Ναπνιένληα Μήηζε. Δπζιέθεζα 

Γ. Ακδνμοθάηδξ. Αεήκα: Gutenberg, 287-302. 

Ανπάηδξ Α., Σζάηςκα Β. 2010. Πξνζεγγίδνληαο ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ 

κέζα απφ ην πξίζκα ηεο αθήγεζεο. ημκ ηυιμ: Μειέηεο γηα ηελ 

Διιεληθή γιψζζα. Πξαθηηθά ηεο εηήζηαο ζπλάληεζεο ηνπ Σνκέα 

Γισζζνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο  

ηνπ ΑΠΘ, 2-3 Μαΐνπ 2009. Θεζζαθμκίηδ: ΗΝ, 112-122. 

Βενκ Ημφθζμξ. 2011. Μηα πισηή πνιηηεία. Αεήκα: 4π Α.Δ. 

Γεςνβαημπμφθμο Α.- Γμφηζμξ Γ. 1999. Κείκελν θαη επηθνηλσλία. Αεήκα: 

Δθθδκζηά Γνάιιαηα. 

Γεςνβζαθέκηδξ Μ., Κμηγυβθμο Γ., Φζθζππάηδ – Warburton Δζν. 2011. Ζ 

ζπκβνιή ηεο γισζζνινγηθήο έξεπλαο ζηε ζρνιηθή γξακκαηηθή: 

δεηήκαηα αλάιπζεο ηεο γιψζζαο ζηε Γξακκαηηθή Δ΄θαη 

η΄Γεκνηηθνχ. ημκ ηυιμ: Μεθέηεξ βζα ηδκ εθθδκζηή βθχζζα 31. 

Θεζζαθμκίηδ: ΗΝ. 



228 

Γζαημοιήξ Π., Γνδβμνζάδδξ Ν., Γακζήθ Α., Παπασςάκκμο Π. 1993. 

Έθζεζε ηδεψλ- Λφγνο δεκηνπξγηθφο γηα ηε Γ‟ Λπθείνπ.  Βζαθίμ ημο 

Μαεδηή (ζοκημκζζηήξ Ν. Μήηζδξ). Aεήκα: OEΓB. 

Γζακκζημπμφθμο Αββεθ. & Παπαδμπμφθμο Μ. 2004. Ζ εηθφλα ηνπ γξαπηνχ 

κελχκαηνο ζε θείκελα πνπ δηαβάδνπλ ηα παηδηά: παξαδείγκαηα απφ 

βηβιία, εθεκεξίδεο, θφκηθο θαη πεξηβάιινληα γξαπηφ ιφγν. ημκ 

ηυιμ: Γιψζζα θαη γξακκαηηζκφο ζηε λέα ρηιηεηία. Δπζζηδιμκζηή 

επζιέθεζα Π. Παπμφθζα-Σγεθέπδ & Δ. Σάθα. Αεήκα: Δθθδκζηά 

Γνάιιαηα, 81-96. 

Γναίημξ Ν. 2006. Δθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο 

γιψζζαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δπζεεχνδζδ 

Δηπαζδεοηζηχκ Θειάηςκ 11. Αεήκα: Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ-

ΤΠΔΠΘ, 117-124. 

Γακαζζήξ-Αθεκηάηδξ Ακη., Μζπάθδξ Αε., Μοθςκάξ Κ., πακυξ Γ., 

Φμοκημπμφθμο Μ. 2002. Γισζζηθή Δπάξθεηα. Θεσξία θαη πξάμε. 

Αεήκα: Δηδυζεζξ Γνδβυνδ. 

Εέδ Άθηδ. 2011. Ο κεγάινο πεξίπαηνο ηνπ Πέηξνπ. Αεήκα: Μεηαίπιζμ. 

Θεμημηάξ Γζχνβμξ. 2005.  Σν δαηκφλην. Αεήκα: Βζαθζμπςθείμκ ηδξ 

   Δζηίαξ. 

Ημνδακίδμο Α. & Φηενκζάηδ Α. 2000. Δπηθνηλσληαθέο δηδαθηηθέο 

             πξνηάζεηο γηα ην γισζζηθφ κάζεκα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Αεήκα 

             Παηάηδξ. 

Κααμοηυπμοθμξ Φ., Παναδζά Μ., Μήηζδξ Ν., Υαηγδζαααίδδξ . 2010. 

Οη Γξακκαηηθέο ηεο Νέαο Διιεληθήο θαη ε λέα ζρνιηθή Γξακκαηηθή 

Γπκλαζίνπ. Νέα Παηδεία, 134. Αεήκα: Παηάηδξ, 92-124. 

Κααμοηυπμοθμξ Φ. – Παναδζά M. – Υαηγδζαααίδδξ . – Μήηζδξ N. 

2011. Ζ θιηηηθή πνιπηππία ζηηο γξακκαηηθέο ηεο λέαο ειιεληθήο. Νέα 

Παηδεία, 137, 15-42. Αεήκα: Παηάηδξ. 



229 

Καγακηγάηδξ Νίημξ. 1964.  Αιέμεο  Ενξκπάο. Αεήκα: Δηδυζεζξ  Δθ.   

          Καγακηγάηδ. 

Κακάηδξ Κ. 2007. Δηζαγσγή ζηελ πξαγκαηνινγία - Γλσζηηθέο θαη 

θνηλσληθέο φςεηο ηεο γισζζηθήο ρξήζεο. Αεήκα: Δηδυζεζξ ημο 

Δζημζημφ Πνχημο. 

Καναβάηζδξ Μ. 2009. Ο ζοκηαβιαηάνπδξ Λζάπηζκ. Αεήκα: 

Βζαθζμπςθείμκ ηδξ Δζηίαξ. 

Κανακηγυθα Δθέκδ 2000. Γξακκαηηθή, γισζζηθφ κάζεκα θαη 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηελ Διιάδα. Πενζμδ. Γισζζηθφο 

Τπνινγηζηήο 2, ηεφπμξ 1-2. Θεζζαθμκίηδ: Κέκηνμ Δθθδκζηήξ 

Γθχζζαξ, 15-31. 

Καηζανμφ Δ.,Σζάθμξ Β. 2003. «Απφ ηελ έξεπλα ζηε δξάζε. Ζ 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο». Αεήκα: αααάθαξ. 

Καηζανμφ Δ. 2016. «Δθπαηδεπηηθή έξεπλα-δξάζε. Πνιππαξαδεηγκαηηθή 

δηεξεχλεζε γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο». Αεήκα: 

ΚΡΗΣΗΚΖ. 

Καράθδξ Γ. 2004. Ζ ζπδήηεζε θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ζην 

κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο. ημκ ηυιμ: Γιψζζα θαη 

γξακκαηηζκφο ζηε λέα ρηιηεηία. Δπζζηδιμκζηή επζιέθεζα Π. 

Παπμφθζα-Σγεθέπδ & Δ. Σάθα. Αεήκα: Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 129-

141. 

Καράθδξ Γ., Παζπάθδξ Α., Σζζάθμξ ., Γμοθήξ Γ. 2007. Σν ιεμηθφ καο. 

Οξζνγξαθηθφ – Δξκελεπηηθφ ιεμηθφ Γ΄, Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνχ. Αεήκα: 

ΟΔΓΒ. 

Καράθδξ Γ. 2017. «Σν Λεμηθφ καο» γηα ηηο ηάμεηο Γ΄, Δ΄, η΄ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ. ημκ ηυιμ: Διιεληθή Γιψζζα, πνιηηηζκφο θαη ΜΜΔ. Απφ 

ηελ αξραηνειιεληθή γξακκαηεία έσο ζήκεξα, ζεθ. 160-175. Αεήκα: 

Gutenberg. (Δπζιέθεζα Ν. Σζζηζακμφδδ-Μαθθίδδ). 



230 

Κίνα ίκμο. 2005. Σν ακίιεην λεξφ. Αεήκα: Κέδνμξ. 

Kθαίνδξ Xν. – Μπαιπζκζχηδξ Γ. 2005. Γξακκαηηθή ηεο λέαο ειιεληθήο. 

Γνκνιεηηνπξγηθή-επηθνηλσληαθή. Aεήκα: Eθθδκζηά Γνάιιαηα. 

Κμκημθέςκ Μ. 2007. Σν ηξηαληάθπιιν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Αεήκα: 

Παηάηδξ. 

Κμοηζμβζάκκδξ  Γ. 2007. Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη Δπηθνηλσλίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ 

θαη θπξίσο ζηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο. Ένεοκα ζε θζθμθυβμοξ 

ζημ πθαίζζμ ημο ένβμο Οδφζζεζα. Θεζζαθμκίηδ: Κέκηνμ 

Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ. 

Κουτςογιάννθσ Δ. 2010. Προσ μια γραμματική του παιδαγωγικοφ λόγου. 

ημκ ηυιμ: Μειέηεο γηα ηελ Διιεληθή γιψζζα. Πξαθηηθά ηεο 

εηήζηαο ζπλάληεζεο ηνπ Σνκέα Γισζζνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο  ηνπ ΑΠΘ, 2-3 Μαΐνπ 2009. 

Θεζζαθμκίηδ: ΗΝ, 343-357. 

Κμοηζμβζάκκδξ Γ. 2011
α
. Δθεβηθέο πξαθηηθέο ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ 

θαη ηαπηφηεηεο. Θεζζαθμκίηδ: ΚΔΓ. 

Κμοηζμβζάκκδξ Γ. 2011
α
. Δθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν, ζρνιηθφο ιφγνο θαη 

γισζζηθή εθπαίδεπζε. ημκ ηυιμ: Μεθέηεξ βζα ηδκ εθθδκζηή 

βθχζζα 31. Θεζζαθμκίηδ: ΗΝ. 

Κςζημφθδ Σ. 2000. Κεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη γισζζηθφ κάζεκα. 

ημ: Δγθπθινπαηδηθφο νδεγφο γηα ηε γιψζζα, επζι. Α.-Φ. 

Υνζζηίδδξ. Θεζζαθμκίηδ: Κέκηνμ Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ. 

Κςζημφθδ Σ. 2016. Δπαλαπξνζδηνξίδνληαο ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ ζηηο ζρνιηθέο θνηλφηεηεο: Πξνο κηα δηαινγηθή-θξηηηθή νπηηθή. 

ημκ ηυιμ: Μκήιδ ςθνυκδ Υαηγδζαααίδδ. Γθςζζ(μθμβ)ζηέξ & 

Παζδαβςβζηέξ Πνμζεββίζεζξ. Αεήκα: Gutenberg, 252-268. 



231 

Μαβμοθά Δοβ. 2015. Δθαξκνζκέλε γισζζνινγία: αμηνπνίεζε 

θσλεηηθψλ- θσλνινγηθψλ ελλνηψλ ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. 

ημκ ηυιμ: Γισζζηθή Παηδεία: 35 κειέηεο αθηεξσκέλεο ζηνλ 

θαζεγεηή Ναπνιένληα Μήηζε. Δπζιέθεζα Γ. Ακδνμοθάηδξ. Αεήκα: 

Gutenberg, 178-190. 

Μαηζαββμφναξ Ζ.Γ. 1998. ηναηδβζηέξ δζδαζηαθίαξ. Απυ ηδκ 

πθδνμθυνδζδ ζηδκ ηνζηζηή ζηέρδ. Αεήκα: Gutenberg (4
δ
 έηδμζδ). 

Μήηζδ Ακη. 2015. Ζ γξακκαηηθή θαη νη λέεο ηερλνινγίεο. Κεθάθαζμ ζημ 

ζφββναιια ημο ηαεδβδηή Ναπ. Μήηζδ ιε ηίηθμ: Γξακκαηηθή θαη 

επηθνηλσλία - Ζ γξακκαηηθή σο ζεσξία θαη πξαθηηθή ζην πιαίζην 

ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο. Αεήκα: Gutenberg, 

443-451. 

Μήηζδ Ακη. 2016. Δπαλεμεηάδνληαο ηε ζπλεηζθνξά θαη ηε ζέζε ηεο γξακκαηηθήο 

ζην γισζζηθφ κάζεκα ζήκεξα: Γηαπηζηψζεηο θαη πξνηάζεηο γηα 

δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηεο λέαο  γξακκαηηθήο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Δζζήβδζδ πμο έβζκε ζημ 1
μ
 Πακεθθήκζμ Δηπαζδεοηζηυ 

οκέδνζμ Γοεείμο πμο μνβάκςζε μ φθθμβμξ Δηπαζδεοηζηχκ Π.Δ. 

Λαηςκζηήξ ζηζξ 26-28 Φεανμοανίμο 2016. Βθ. «Πξαθηηθά 1
νπ

 

Παλειιελίνπ πλεδξίνπ, Γχζεην. Εεηήκαηα ζεσξίαο θαη πξάμεο 

ζηελ εθπαίδεπζε: χγρξνλεο ηάζεηο θαη θαηεπζχλζεηο». Γφεεζμ: 

φθθμβμξ Δηπαζδεοηζηχκ Π.Δ. Λαηςκζηήξ (Δπζιέθεζα: Φ. Πμθίηδξ, 

Η. Φμονίδδξ, π. Υακδυθζαξ),   162-169. 

Μήηζδξ Ν. 1991. Πξαθηηθή ή ζεσξεηηθή γξακκαηηθή; Πξνβιήκαηα 

δηακφξθσζεο ελφο ζχγρξνλνπ κνληέινπ δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο. Πενζμδ. Γισζζνινγία, ηυιμξ 7-8 (1988-1989). Αεήκα: 

Σμιέαξ Γθςζζμθμβίαξ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, 131-143. 

Μήηζδξ Ν. 1991
α
. πκβνιή ζηελ πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Μηα δηδαθηηθή δνθηκή κε θέληξν ηε 



232 

δηαθήκηζε. Πενζμδ. «Λυβμξ ηαζ Πνάλδ» η. 44, ζεθ. 5-17. ΟΛΜΔ- 

Αεήκα 1991. 

Μήηζδξ Ν. 1992. Ζ δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ππφ ην πξίζκα ηεο 

επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο.  Πενζμδ. «Λυβμξ ηαζ Πνάλδ» η. 48, ζεθ. 

40-51. ΟΛΜΔ-Αεήκα 1992. 

Μήηζδξ Ν. 1993. Μμνθέξ επζημζκςκζαηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηα πθαίζζα ηδξ 

δζδαζηαθίαξ ηδξ ιδηνζηήξ βθχζζαξ. Πενζμδ. «Σα Δηπαζδεοηζηά», η. 

29- 30, ζεθ. 25-35. Αεήκα 1993. 

Μήηζδξ Ν. 1995. Ζ δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Αεήκα: Gutenberg. 

Μήηζδξ Ν. 1996. Γηδαθηηθή ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Απφ ηε Γισζζηθή 

ζεσξία ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Αεήκα: Gutenberg.  

Μήηζδξ N. 1998. ηνηρεηψδεηο αξρέο θαη κέζνδνη ηεο εθαξκνζκέλεο 

γισζζνινγίαο. Δηζαγσγή ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο 

ή μέλεο γιψζζαο. Αεήκα: Gutenberg. 

Μήηζδξ Ν. 1999. Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (1822-1993) – Παξάζεζε πεγψλ. Αεήκα: Gutenberg. 

Μήηζδξ N. 1999
α
. Ζ δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε ζήκεξα. Γηαπηζηψζεηο θαη πξνηάζεηο. Πναηηζηά ημο 

πλεδξίνπ γηα ηελ Διιεληθή γιψζζα 1976-1996 (Αεήκα 29/11-1/12 

1996). Αεήκα: ΔΚΠΑ, Σμιέαξ Γθςζζμθμβίαξ, 409-416. 

Μήηζδξ Ν. 2004. Ζ Γηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ππφ ην πξίζκα ηεο 

επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεξ. Αεήκα: Gutenberg. 

Μήηζδξ Ν. 2008 Γισζζηθή ζεσξία θαη γισζζηθή δηδαζθαιία: Απφπεηξα 

θαηαγξαθήο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζηαδίσλ κεηάβαζεο απφ ηε 

ζεσξεηηθή ζηελ εθαξκνζκέλε γισζζνινγία. ημκ ηυιμ: «Γθχζζδξ 

πάνζκ», αθζενςιέκμ ζημκ ηαεδβδηή Γ. Μπαιπζκζχηδ. Αεήκα: 

Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 602-614.  



233 

Μήηζδξ Ν. 2011
α
. Ζ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζην ζρνιείν: Ννκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο. ημκ ηυιμ: Σμ βθςζζζηυ γήηδια – φβπνμκεξ 

πνμζεββίζεζξ. Αεήκα: Ίδνοια ηδξ Βμοθήξ ηςκ Δθθήκςκ βζα ημκ 

Κμζκμαμοθεοηζζιυ ηαζ ηδ Γδιμηναηία, 535-555. 

Μήηζδξ Ν. 2011
α
. Γισζζηθή αληηλνκία θαη γισζζηθή ειεπζεξία – Ζ 

γιψζζα σο πεδίν άζθεζεο θαη θαηάθηεζεο ηεο ειεπζεξίαο. ημκ 

ηυιμ: Δπζζηδιμκζηά Ακάθεηηα: Δπεηεζαηυξ ηυιμξ βζα ηα 20 πνυκζα 

ημο Πακεπζζηδιίμο Θεζζαθίαξ. Βυθμξ: Πακεπζζηδιζαηέξ Δηδυζεζξ 

Θεζζαθίαξ, 117-134. 

Μήηζδξ Ν. (ζοκενβαζία Μ. Παναδζά & Α. Μήηζδ) 2012. Σν ιεμηιφγην. 

Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη δηδαθηηθέο εθαξκνγέο. Αεήκα: 

Gutenberg. 

Μήηζδξ Ν. 2012. Σν ιεμηιφγην. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη δηδαθηηθέο 

εθαξκνγέο. Αεήκα: Gutenberg. 

Μήηζδξ Ν. 2015. Γξακκαηηθή θαη επηθνηλσλία - Ζ γξακκαηηθή σο ζεσξία 

θαη πξαθηηθή ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

γιψζζαο. Αεήκα: Gutenberg. 

Μήηζδξ Ν. 2016. Ζ ζεκαζία σο ζήκαλζε θαη ρξήζε: Γηεξεπλψληαο ηα 

δεδνκέλα αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο αλαγθαίαο κεηεμέιημεο  

πνπ νδήγεζε απφ ηνπο ηχπνπο ζηηο ζεκαζίεο θαη απφ ηηο γξακκαηηθέο 

πξνηάζεηο ζηα εθθσλήκαηα. ημκ ηυιμ: Μλήκε σθξφλε 

Υαηδεζαββίδε-Γισζζ(νινγ)ηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Αεήκα: Gutenberg, 269-288. 

Μήηζδξ Ν. 2017. Γισζζηθή επηζηήκε θαη γισζζηθή δηδαζθαιία: 

Δπηρεηξψληαο ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ 

θαη ησλ ζηαδίσλ κηαο δεκηνπξγηθήο ζχλδεζεο πνπ νδεγεί ζηελ 

αλαλέσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. 

Δζζήβδζδ πμο έβζκε ζημ 2
μ
 Πακεθθήκζμ Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ 

Γοεείμο πμο μνβάκςζε μ φθθμβμξ Δηπαζδεοηζηχκ Π.Δ. 



234 

Λαηςκζηήξ ζηζξ 31/3-2/4 2017.. Βθ. «Πξαθηηθά 2
νπ

 Παλειιελίνπ 

πλεδξίνπ, Γχζεην. χγρξνλεο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο ζηελ 

εθπαίδεπζε». Γφεεζμ: φθθμβμξ Δηπαζδεοηζηχκ Π.Δ. Λαηςκζηήξ 

(Δπζιέθεζα: π. Υακδυθζαξ),   114-137. 

Μήηζδξ Ν.-Μήηζδ Ακη. 2007. Ζ δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. Κεθάθαζμ ζημκ 

ηυιμ: «Δηεξφηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο 

Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ: Ζ πεξίπησζε ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ». 

Δπζιμνθςηζηυξ Οδδβυξ βζα ημκ Δηπαζδεοηζηυ πμο εηπμκήεδηε ζημ 

πθαίζζμ ημο Πνμβνάιιαημξ «΄Δληαμε Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ρνιείν». 

Δπζζηδιμκζηυξ Τπεφεοκμξ  Ναπ. Μήηζδξ. Τπμονβείμ Παζδείαξ – 

Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθίαξ: Βυθμξ (ζεθ. 83-108). 

Μζπάθδξ Αε. 2013. Αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζσκάησλ θεηκέλσλ ζηε 

δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο: Μεζνδνινγηθέο αξρέο θαη πξαθηηθή 

εθαξκνγή. ημκ ηυιμ: Γιψζζα θαη ζχγρξνλε (πξσην) ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε. Δπίθαηξεο πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο, ζεθ. 240-262. 

Αεήκα: Gutenberg. (Δπζιέθεζα Ν. Σζζηζακμφδδ-Μαθθίδδ). 

Μπαηάημο - Ονθακμφ Α. 2005. Ζ ιέμε ηεο Νέαο Διιεληθήο ζην γισζζηθφ 

ζχζηεκα θαη ζην θείκελν. Πενζμδζηυ «Πανμοζία», Πανάνηδια 65. 

Αεήκα. 

Μπαιπζκζχηδξ Γ. 1979. Ἀκεξηθαληθὸο θαὶ Δὐξσπατθὸο Γνκηζκφο. Ἀεήκα. 

 

Μπαιπζκζχηδξ Γ. 1984. Γισζζνινγία θαη ινγνηερλία. Απφ ηελ ηερληθή 

           ζηελ ηέρλε ηνπ ιφγνπ. Αεήκα.  

Μπαιπζκζχηδξ Γ. 1994. Παηδεία, εθπαίδεπζε θαη γιψζζα. Δθηηκήζεηο θαη 

πξνηάζεηο. Αεήκα: Gutenberg. 

Μπαιπζκζχηδξ Γ. 1998
α
. Θεσξεηηθή γισζζνινγία. Δηζαγσγή ζηε 

ζχγρξνλε γισζζνινγία. Αεήκα. 



235 

Μπαιπζκζχηδξ Γ. 1998
α
. πλνπηηθή ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο - Με 

εηζαγσγή ζηελ ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθή γισζζνινγία. Γ΄ έηδμζδ. 

Αεήκα. 

Μπαιπζκζχηδξ Γ. 2010. Γηαινγηζκνὶ γηὰ ηὴ γιῶζζα θαὶ ηὴ γιῶζζα καο. 

Αεήκα: Καζηακζχηδξ. 

Μπαιπζκζχηδξ Γ. 2017. χγρξνλε ζρνιηθή γξακκαηηθή γηα φινπο. Αεήκα: 

Κέκηνμ Λελζημθμβίαξ. 

Νηάθηαξ Π. 2003. Πξαγκαηνινγία θαη επηθνηλσλία. Αεήκα: Μεηαίπιζμ. 

Νηίκαξ Κ. 2015. Οη ζρνιηθέο γξακκαηηθέο πξνηείλνπλ ηε δηδαθηηθή 

αμηνπνίεζή ηνπο. ημκ ηυιμ: Γισζζηθή Παηδεία: 35 κειέηεο 

αθηεξσκέλεο ζηνλ θαζεγεηή Ναπνιένληα Μήηζε. Δπζιέθεζα Γ. 

Ακδνμοθάηδξ. Αεήκα: Gutenberg, 203-214. 

Οζημκυιμο Μ. – ηαφνμο Θν. – Σνζακηαθοθθίδδξ Μακ. 1955. Ζ Γιψζζα 

κνπ. Κείκελα, γξακκαηηθή, αζθήζεηο γηα ηελ 5
ε
 θαη 6

ε
 Γεκνηηθνχ θαη 

γηα ηηο πξψηεο ηάμεηο ηεο Μέζεο Παηδείαο. Θεζζαθμκίηδ: Η.Ν.. 

1966
2 
. 

Παββέ Σγ. 2016. Δθπαηδεπηηθή ηερλνινγία θαη εθαξκνγέο δηαδηθηχνπ. 

Ηςάκκζκα: Γίζζβια. 

Πακαβζςηυπμοθμξ Η.Μ. Ζ πμθζηεία ηδξ θίικδξ. 

Παπαδμπμφθμο Μανία 1996. Σα απζεληηθά θείκελα ζηε ζρνιηθή ηάμε: 

κεζνδνινγηθέο παξαηεξήζεηο. ημ Α. Σζμπάκμβθμο & Ν. 

Σνφθςκα-Ακηςκμπμφθμο (επζι.): Ζ θνηλσληνγισζζνινγηθή 

δηάζηαζε ζηε δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ησλ δσληαλψλ γισζζψλ. 

Πναηηζηά ημο 11
μο

 Γζεεκμφξ οκεδνίμο ηδξ Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ 

Δθανιμζιέκδξ Γθςζζμθμβίαξ, η. 7. Θεζζαθμκίηδ: University 

Studio Presss, 228-33. 

Παπαδμπμφθμο Μανία 2005. Σχπνη δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο γισζζηθήο αγσγήο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. ημ Δ. 



236 

ηαονίδμο, Β. Βέιδ, Θ. Κάααμονα (επζι.): Βηβιία, πιηθά, 

ινγηζκηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε: Απφ ηε ζρεδίαζε ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε. Πναηηζηά Δπζζηδιμκζηήξ Γζδιενίδαξ. Βυθμξ: Δηδυζεζξ 

Πακεπζζηδιίμο Θεζζαθίαξ, 163-73. 

Παπαδμπμφθμο Μ. 2007. Δπηινγή θαη αλάιπζε θεηκέλσλ γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο Γιψζζαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: νη πηλαθίδεο κε 

νλφκαηα νδψλ. ημκ ηυιμ: δ δζδαζηαθία ηδξ βθχζζαξ. 

Δπζζδιάκζεζξ-Παναηδνήζεζξ-Πνμμπηζηέξ. ζεθ. 181-204. Αεήκα: 

Gutenberg, (Δπζιέθεζα Μήηζδξ Ν. & Καναδήιμξ Γ.). 

Παπαδμπμφθμο ιαν. 2000. Ζ Οιηθή Γιψζζα ζηε δηδαθηηθή ηεο 

γισζζηθήο έθθξαζεο γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αεήκα: 

Σοπςεήης- Γζχνβμξ Γανδακυξ. 

Παπαδμπμφθμο ιαν. 2004. Ζ κάζεζε ηεο νξζνγξαθίαο. Αεήκα: 

Μεηαίπιζμ. 

Παπαδμπμφθμο ιαν. 2013. Καηαλφεζε θαη παξαγσγή ιφγνπ ζηε δηδαθηηθή 

ηεο κεηαθνξηθήο γιψζζαο κε κηθξά παηδηά. ημκ ηυιμ: Γιψζζα θαη 

ζχγρξνλε (πξσην) ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Δπίθαηξεο πξνθιήζεηο θαη 

πξννπηηθέο, ζεθ. 343-368. Αεήκα: Gutenberg. (Δπζιέθεζα Ν. 

Σζζηζακμφδδ-Μαθθίδδ). 

Παπαδμπμφθμο ιαν. 2015. Μηα γισζζηθή πξνζέγγηζε ηνπ «πφλνπ» ζηε 

δηδαθηηθή ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο. ημκ ηυιμ ημο ΔΜΓΓΔΓ-

ΠΘ: Γισζζηθή Παηδεία - 35 Μειέηεο αθηεξσκέλεο ζηνλ θαζεγεηή 

Ναπνιένληα Μήηζε, ζεθ. 215-226. Αεήκα: Gutenberg. (Δπζιέθεζα Γ. 

Ακδνμοθάηδξ). 

Παπαδμπμφθμο ιαν. 2017. Δπίπεδε θαη ζπλαηζζεκαηηθή αθήγεζε: Γπν 

ζηξαηεγηθέο ζε ζρέζε κε ηελ αθνπζηηθή κλήκε θαη ηελ αλαδηήγεζε 

ζηε δηδαθηηθή πξάμε…. ημκ ηυιμ: Διιεληθή Γιψζζα, πνιηηηζκφο 

θαη ΜΜΔ. Απφ ηελ αξραηνειιεληθή γξακκαηεία έσο ζήκεξα, ζεθ. 85-



237 

100. Αεήκα: Gutenberg. (Δπζιέθεζα Ν. Σζζηζακμφδδ-Μαθθίδδ) 

Αεήκα: Gutenberg 85-100. 

Παπακηςκίμο Εαπ. Λ. 1929. Σα ςειά βνπλά. Αεήκα: Γδιδηνάημξ 

(4
δ
έηδμζδ). 

Παπανίγμξ Υν. 1990. Δπηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε. Αεήκα: Νέα Παζδεία. 

Παπανίγμξ Υν. 1993. Ζ κεηξηθή γιψζζα ζην ζρνιείν. Αεήκα: Γνδβυνδξ. 

Παπανίγμξ Υν. 1996. Ζ Διιεληθή γιψζζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Αεήκα: Γνδβυνδξ. 

Παναδζά Μ. - Μήηζδξ Ν. 2011. Ζ δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ ζηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε. Ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ζχγρξνλεο εμειίμεηο. 

Αεήκα: Gutenberg. 

Παναδζά Μ. 2014. Γισζζηθή δηδαζθαιία θαη λέεο ηερλνινγίεο. Γηεξεχλεζε 

ησλ ηξφπσλ δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ελφο δηαδηθηπαθνχ 

πεξηβάιινληνο δηδαζθαιίαο ηνπ ιεμηινγίνπ. Αεήκα: Gutenberg. 

Παοθίδμο Θ.-. 2008. Δπίπεδα γισζζηθήο αλάιπζεο. Θεζζαθμκίηδ: ΑΠΘ 

– Η.Ν.. (Ίδνοια Μακ. Σνζακηαθοθθίδδ). 

Πμθίηδξ Κμζιάξ 1938. EROICA. Αεήκα: Γημαυζηδξ. 

αηεθθανίμο Αββεθ. 2015. Πξνο κηα θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

γισζζηθνχ  καζήκαηνο. ημκ ηυιμ: Γισζζηθή Παηδεία: 35 κειέηεο 

αθηεξσκέλεο ζηνλ θαζεγεηή Ναπνιένληα Μήηζε. (Δπζιέθεζα Γ. 

Ακδνμοθάηδξ). Αεήκα: Gutenberg, 241-255. 

ανή Εςνγ 1991. Ο ζεζαπξφο ηεο Βαγίαο. Αεήκα: Παηάηδξ. 

εηάημξ Μ. 1994. Οη γξακκαηηθέο ηεο θνηλήο λενειιεληθήο.  Πενζμδ. 

Φζθυθμβμξ, η. 78. Θεζζαθμκίηδ: φθθμβμξ Απμθμίηςκ Φ..-

ΑΠΘ, 288-305. 

μθμιςκίδμο Υ. 2006. Νέεο ηάζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία. 

Δπνηθνδνκεηηζκφο θαη ζχγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο. Αεήκα, 

Μεηαίπιζμ. 



238 

Σμηαηθίδμο Β. 1986. Δηζαγσγή ζηε δηδαθηηθή ησλ δσληαλψλ γισζζψλ. 

Αεήκα: Οδοζζέαξ. 

Σμηαηθίδμο Β. 2006. Ζ εθαξκνζκέλε γισζζνινγία ζηελ θνηλσλία ηεο 

γλψζεο. ηφρνη θαη πξννπηηθέο. “Δθανιμζιέκδ Γθςζζμθμβία – 

Journal of applied Linguistics”, No 22, Θεζζαθμκίηδ 2006 (ζεθ. 103-

112). 

Σμιπαΐδδξ Γδι. 1982. Γηδαζθαιία ΝΔ Γιψζζαο. Γξακκαηηθή-χληαμε. 

Αεήκα: Δπζηαζνυηδηα. 

Σζζηζακμφδδ – Μαθθίδδ. Ν. 2006. Ζ ιατθή γιψζζα ησλ εηδήζεσλ. Μηα 

ζηάζε απαηειήο νηθεηφηεηαο. Αεήκα: Διπεζνία Δηδμηζηή. 

Σζζηζακμφδδ – Μαθθίδδ. Ν. 2008. “ Ζ ζπκβνιή ηεο αλάπηπμεο ησλ 

πξνζζεηηθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ ηάμε ζηε δηακφξθσζε ελεξγψλ 

επηηειεζηψλ ηεο επηθνηλσλίαο”. ημ Γεςνβμβζάκκδξ, Π. (επζι.) 

Πναηηζηά 2μο Γζεεκμφξ οκεδνίμο “Νέμ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ημο 

ΤΠΔΠΘ – Αλζμθυβδζδ ηαζ δζμίηδζδ Α΄ειζαξ ηαζ Β΄ειζαξ 

εηπαίδεοζδξ”, Κέκηνμ Γζαπμθζηζζιζηήξ εηπαίδεοζδξ Π.Σ.Γ.Δ. - 

Πακεπζζηήιζμ Παηνχκ, Άνηα, 14-16 Μανηίμο, ηυι. 2, 404-411. 

Σζζηζακμφδδ – Μαθθίδδ Ν. 2008. “Γξακκαηηζκφο θαη κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο: Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο”. ημ 

Πξαθηηθά  2νπ Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ “Σν ζρνιείν ηνπ 

κέιινληνο θαη ην κέιινλ ηνπ ζρνιείνπ”, Δηπαζδεοηήνζα Γμφηα, οπυ 

ηδκ αζβίδα ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ. Αεήκα, 298-301. 

Σζζηζακμφδδ – Μαθθίδδ Ν. 2008. Σν ζέκα θαη ην ζχκα – Γιψζζα, 

εθπαίδεπζε θαη Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο. Αεήκα: Διπεζνία 

Δηδμηζηή. 

Σζζηζακμφδδ – Μαθθίδδ Ν. 2011
α
. Ζ Γιψζζα ησλ ΜΜΔ ζην ρνιείν. Μηα 

γισζζνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ (πξν)ζρνιηθή εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Αεήκα: Λζαάκδξ. 



239 

Σζζηζακμφδδ – Μαθθίδδ Ν. 2011
α
. Γιψζζα θαη δηαπξαγκάηεπζε 

ηαπηνηήησλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. ημκ ηυιμ: Μεθέηεξ βζα ηδκ 

εθθδκζηή βθχζζα 31. Θεζζαθμκίηδ: ΗΝ. 

Σζζηζακμφδδ – Μαθθίδδ Ν. 2017. Οη «αζζελείο» θαη νη «γηαηξνί» ησλ 

κλεκνλίσλ: Γισζζηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο ζε 

θείκελα ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο. ημκ ηυιμ: Δθθδκζηή Γθχζζα, 

πμθζηζζιυξ ηαζ ΜΜΔ. Απυ ηδκ ανπαζμεθθδκζηή βναιιαηεία έςξ 

ζήιενα. (Δπζιέθεζα Ν. Σζζηζακμφδδ – Μαθθίδδ), ζεθ. 85-100. 

Αεήκα: Gutenberg, 303-45. 

Σζμθάηδξ Υν. 1983. Σν πξφβιεκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ΝΔ Γιψζζαο. 

Πενζμδ. εκηλάξην, η. 2. Αεήκα: ΠΔΦ, 12-17. 

Σζμθάηδξ Υν. 1991. Νενειιεληθὴ Γξακκαηηθὴ ηῆο Δ΄ θαὶ Σ΄ Γεκνηηθνῦ. 

Ἀεήκα: ΟΔΓΒ (ἔηδ. Ε΄). 

ΤΠΔΠΘ-ΠΗ 1987. Ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ιαεδιάηςκ ημο δδιμηζημφ 

ζπμθείμο. Αεήκα: ΟΔΓΒ 

ΤΠΔΠΘ - ΠΗ 1991. Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γξακκαηηθήο ζηηο 

ηάμεηο Δ΄ θαη Σ΄. Αεήκα: ΟΔΓΒ. 

Φζθζππάηδ-Warburton Δζν., Γεςνβζαθέκηδξ  Μ., Κμηγυβθμο Γ. & Λμοηά 

Μ. 2011. Γξακκαηηθή Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ. Αεήκα: ΟΔΓΒ.  

Φηενκζάηδ Άκκα 2001. Απνηειέζκαηα Πξνγξάκκαηνο «Γηδαζθαιία ηεο 

επηθνηλσληαθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο». Πενζμδ. Δπηζεψξεζε 

Δπηζηεκνληθψλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, αν. 4. Αεήκα: 

ΤΠΔΠΘ-ΠΗ, 136-44. 

Φηενκζάηδ Άκκα 2004. Αμηνιφγεζε ηεο επηθνηλσληαθήο-θεηκεληθήο 

ηθαλφηεηαο ζηνλ γξαπηφ ιφγν καζεηψλ 10-12 εηψλ. ημκ ηυιμ: 

Γιψζζα θαη γξακκαηηζκφο ζηε λέα ρηιηεηία. Δπζζηδιμκζηή επζιέθεζα 

Π. Παπμφθζα-Σγεθέπδ & Δ. Σάθα. Αεήκα: Δθθδκζηά Γνάιιαηα, 

239-263. 



240 

Φηενκζάηδ Άκκα 2015. Αμηνιφγεζε ησλ αθεγεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ ζην ηέινο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά ηνλ πξψην 

ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ ηζρχνληνο δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ην γισζζηθφ 

κάζεκα. ημκ ηυιμ: Γισζζηθή Παηδεία: 35 κειέηεο αθηεξσκέλεο 

ζηνλ θαζεγεηή Ναπνιένληα Μήηζε. Δπζιέθεζα Γ. Ακδνμοθάηδξ. 

Αεήκα: Gutenberg, 256-273. 

Υαναθαιπάηδξ Υ. 1994. Γιψζζα θαη εθπαίδεπζε. Θέκαηα δηδαζθαιίαο 

ηεο ΝΔ γιψζζαο. Αεήκα: Γεκκάδεζμξ πμθή. 

Υαναθαιπυπμοθμξ Α., Υαηγδζαααίδδξ . 1997. Ζ δηδαζθαιία ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο: Θεσξία θαη πξαθηηθή εθαξκνγή. 

Θεζζαθμκίηδ: Κχδζηαξ. 

Υαηγδθμοηά-Μαονή Δζν. 2007. Ζ γξακκαηηθή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν - Ζ 

πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ. Πξφηαζε πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο ηεο 

επηθνηλσληαθήο – θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ζηε Γ΄ δεκνηηθνχ. 

Γζδαηημνζηή Γζαηνζαή. Πάηνα: Πακεπζζηήιζμ Παηνχκ. 

Υαηγδθμοηά-Μαονή Δζν. & Ημνδακίδμο Άκκα 2010. Ζ θεηκελνθεληξηθή 

δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζην δεκνηηθφ: 

Πξνηάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί. ημκ ηυιμ: Μειέηεο γηα ηελ 

Διιεληθή γιψζζα. Πξαθηηθά ηεο εηήζηαο ζπλάληεζεο ηνπ Σνκέα 

Γισζζνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο  

ηνπ ΑΠΘ, 2-3 Μαΐνπ 2009. Θεζζαθμκίηδ: ΗΝ, 665-677. 

Υαηγδζαααίδδξ . 1990. Πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ιφγνπ 

πνπ παξάγνπλ νη καζεηέο. Πενζμδ. Γθχζζα, η. 22 (ζεθ. 14-20). 

Υαηγδζαααίδδξ . 1992. Σμ ζζημνζηυ ηδξ ακαιυνθςζδξ ημο ιαεήιαημξ 

ηδξ ΝΔ Γθχζζαξ ζηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ (1976-1984). 

Θεζζαθμκίηδ: Κονζαηίδδξ.  



241 

Υαηγδζαααίδδξ . 2009. Γξακκαηηθή Nέαο Eιιεληθήο. Θεσξεηηθέο βάζεηο 

θαη πεξηγξαθή. Σφκνο Α΄ (Φσλεηηθή-Φσλνινγία-Μνξθνινγία). 

Θεζζαθμκίηδ: Βάκζαξ. 

Υαηγδζαααίδδξ . 2010. Γξακκαηηθή Nέαο Eιιεληθήο. Θεσξεηηθέο βάζεηο 

θαη πεξηγξαθή. Σφκνο Β΄ (χληαμε-εκαζηνινγία/Λεμηιφγην-

Πξαγκαηνινγία). Θεζζαθμκίηδ: Βάκζαξ. 

Υαηγδζαααίδδξ ., Υαηγδζαααίδμο A. 2011. Γξακκαηηθή Nέαο Eιιεληθήο 

Γιψζζαο A΄, B΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ. Αεήκα: ΟΔΓΒ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 

Β΄  Ξέλε 

 

Abu Naba΄h A., Jebreen H., Al-Omari A. & Shdeifat S. 2009. The effect 

of computer assisted language learning in teaching English 

Grammar on thw achievement of secondary students in Jordan. 

The Interactional Arab Journal of Information Technology, Vol. 6, 

No 4 (pp. 431-439). 

AbuSeileek Ali F. 2007. The effect of computer based grammar 

instruction  on the acquisition of verb tenses in an EFL context.  

The JALT CALL Journal, Vol. 3, No 1-2 (pp. 59-80). 

Anderson D.O. 1990. Fundamentals of educational research. The Falmer 

Press. 

Beaugrande De R.A. & Dressler W.U. 1981. Introduction to text 

linguistics. London: Longman. 

Bloomfield L. 1933. Language. Ακαηφπςζδ ημο 1984. The University of 

Chicago Press. 

Brock M.N. & Y. Nagasaka  2005. Teaching pragmatics in the EFL 

classroom? SURE You Can. TESL Reporter 38, 1 (pp.17-26). 

Brown D.H. 1987. Principles of learning and teaching. New Jersey: 

Prentice Hall inc. 

Brown D. H. 1994. Teaching by principles -  An interactive approach to 

language  pedagogy. New Jersey: Prentice Hall. 

Carston R. 2002. Thoughts and utterances: The pragmatics of explicit 

communication. Oxford: Blackwell. 

Celce –Murcia M.- Hilles Sh. 1988. Techniques and resourses in teaching 

grammar Oxford: Oxford University Press. 

Chomsky N. 1957. Syntactic structures. The Hague: Mouton.  

Chomsky N. 1965. Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Mass: 

M.I.T. Press. 



243 

Clark, R.E. 1983. Reconsidering research on learning from media. Review 

of Educational Research, 53(4), 445-459. 

Collins Wilkie (2012). Αξκαληέηι. Αεήκα: Gutenberg. 

Cook Guy 2003. Applied linguistics. Oxford: Oxford University Press. 

Corder S.P. 1973. Introducing applied linguistics. Harmondsworth: 

Penguin Books. 

Cross D. 1992. A practical handbook of language teaching.  New York: 

Prentice Hall. 

Crystal D. 2010. A little book of language. New Haven and London: Yale 

University Press. 

Donnely C. 1994. Linguistics for writters. Buffalo: SUNY Press. 

Duff  P.A. 2002. Research approaches in applied linguistics. In R.B. 

Kaplan (ed.), The Oxford handbook of applied linguistics. Oxford: 

Oxford University Press, 13-23. 

Devitiis De G., Mariani L., O‟ Malley K. 1989. English grammar for 

communication. London: Longman. 

Edge  J. 1993. Essentials of English Language Teaching. New York: 

Longman. 

Ellis R. 2006. Current issues in the teaching of grammar: An SLA 

Perspective. Tesol  Quarterly vol. 40, No 1 (pp. 83-107) , March 

2006. 

Erton İ. 2007. Applied pragmatics and competence relations in language 

learning and teaching. Journal of Language and Linguistic 

Studies vol. 3, No 1, April 2007, 59-71. 

Fischer J. 2012. Using innovative teaching techniques and technological 

tools to teach grammar points in Spanish and how they increase 

student engagement. International Journal for Cross-Disciplinary 

Subjects in Education (IJCDSE), Special Issue Vol. 2, Issue 2 (pp. 

1025-1028). 



244 

Gardner Sh. 2008. Changing approaches to teaching grammar. ELTED, 

Vol. 11, Winter 2008, pp 39-44. 

Genesee F.-Upshur J.A. 1996. Classroom-based evaluation in second 

language education. Cambridge: Cambridge University Press. 

Grabe  W. 2002. Applied linguistics: An emerging discipline for the 

twenty-first  century. In R.B. Kaplan (ed.), The Oxford handbook of 

applied linguistics. Oxford: Oxford University Press, 3-12. 

Halliday M.A.K. & Hasan R. 1976. Cohesion in English. London: 

Longman. 

Halliday M. A. K. 1985. An introduction to functional grammar. London: 

Arnold. 

Harmer J. 1987. Teaching and learning grammar. London/New York: 

Longman. 

Harrison A. 1983.  A Language Testing Handbook. London: Macmillan 

Press. 

Heaton J.B. 1990. Classroom testing. London: Longman. 

Hedge T. 2000. Teaching and learning in the language classroom. 

Oxford: Oxford University Press. 

Hede A. 2002. Student reaction to speech recognition technology in 

lectures. In S. McNamara and E. Stacey (Eds), untangling the 

web: Establishing Learning Links. Proceedings ASET Conference 

2002. Melbourne, 7-10 July. 

http://www.aset.org.au/confs/2002/hede-a.html 

Hewings A. & M. Hewings 2005. Grammar and context. An advanced 

resource book. London & New York: Routledge. 

Hillocks G. 1995. Teaching writing as reflective practice. New York: 

Teachers College Press. 

Hurford J. - Heasley B. 1983. Semantics – A Coursebook. Cambridge: 

Cambridge University Press. 



245 

Johnson K. & Morrow K. 1981. Communication in the classroom. 

Harlow: Longman. 

Kramsch C. 1998. Language and Culture. Oxford:  Oxford University 

Press. 

Krashen S.D. 1981. Second language acquisition and second language 

learning. Oxford: Pergamon Press. 

Krashen S.D. 1985. The input Hypothesis: Issues and imlications. New 

York: Longman. 

Krashen S.D. 1992.The power of reading: Insights from the research. 

Englewood CO: Libraries Unlimited. 

Leech G. 1983. Principles of Pragmatics. Longman: London. 

Littlewood W. 1981. Communicative language Teaching: An 

introduction. Cambridge: CUP. 

Littlewood W. 2012. Grammar in a communicative approach. In:  

http://www. Scribd.com/…/Grammar-in-a-commu.  

Löbner S. 2002. Understanding semantics. New York: Hodder Arnold. 

McNamara T. 2000, Language testing. Oxford:  Oxford University Press. 

Mounin G. 1972. La linguistique du xx
e
 siècle. Paris: PUF. 

Mounin G. 1974. Histoire de la linguistique - Des origines au  xx
e
 siècle. 

Paris: PUF. 

Newby D. 1998. Theory and Practice in Communicative Grammar: A 

Guide for Teachers. In R. De Beaugrande, M. Grosman, B. 

Seidlhofer (eds): Language Policy and  Language Education in 

Emerging Nations, Series: Advances in Discourse Processes Vol. 

LXIII (pp. 151-164),  Stamford. 

Norrish J. 1983. Language, learners and their errors.  Hong Kong: ELTS. 

Nunan D. 1995. Language teaching methodology. London: Prentice Hall. 

Nunan D. 1998. Teaching Grammar in Context. ELT Journal, Volume 

52/2 (pp. 101-109), April 1998. Oxford:  Oxford University Press. 



246 

Nutta J. 1998. Is computer-based grammar instruction as effective as 

teacher-directed grammar instruction for teaching L2 structures?  

CALICO Journal,  Vol. 16, No 1 (pp. 49-62). 

Purpura  J. E. (2004). Designing test tasks to measure L2 grammatical 

ability. In Assessing grammar (pp. 100-145). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Rafajlovičová  R. 2009. The status of grammar within the process of 

teaching and testing. In: M. Ferenčik and J. Horváth (eds) 

Language, literature and culture in a changing transatlantic world. 

International Conference Proceedings 2009, pp. 185-192. Available 

at: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Ferencik2/index.html 

Rea-Dickins P. 1991. What makes a grammar test communicative? In 

Alderson J. C. and North B. (eds) Languge testing in the 1990s. 

The communicative legacy. London: Modern English Publications 

and the British Council, Macmillan Publishers Ltd. 

Richards J.C. &  Reppen R. 2014. Towards a pedagogy of grammar 

instruction. RELC Journal, Vol. 45 (I), 5-25. 

Robins R. H. 1989. χληνκε ηζηνξία ηεο γισζζνινγίαο. Μεηάθναζδ: Αε. 

Μμοδμπμφθμο. Αεήκα: Νεθέθδ. 

Rueda Y. T. 2006. Developing Pragmatic Competence in a Foreign 

Language. Colombian Applied Linguistics Journal, N. 8, 

September 2006 (pp. 169-182). 

Saeed J. 2009. Semantics. West Sussex: Wiley-Blackwell. 

Saussure F. de 1916. Cours de linguistique générale. Paris: Ακαηφπςζδ 

ημο 1981 απυ ηζξ Δηδυζεζξ Payot (Δπζι. Tulio De Mauro). 

Swan M. 2007. Grammar, Meaning and Pragmatics: Sorting Out the 

Muddle.  TESL-EJ, vol. 11, Number 2 (pp. 1-9) September 2007. 

Trask R.L. 1995. Language – The basics. London and New York: 

Routledge. 

http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Ferencik2/index.html


247 

Widdowson H. G. 1978. Teaching language as communication. Oxford: 

Oxford University Press. 

Winkler El. G. 2007. Understanding Language. New York: Continuum. 

Yule G. 1985. The study of language. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Yule G.  1996. Pragmatics. Oxford:  Oxford University Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



248 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

 

Παξάξηεκα Ι: 

              

Δκδεζηηζηά ηείιεκα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδ δζδαζηαθία πενζβναθζηχκ 

ηεζιέκςκ: 

 ημ ηέθμξ εκυξ μνεζκμφ υβημο μ Νζαβάναξ θακενςκυηακ ζε υθδ ημο ηδ 

ιεβαθμπνέπεζα. ημ ιένμξ εηείκμ έηακε ιζα απυημιδ ζηνμθή ηαζ… έπεθηε απυ έκα 

φρμξ 158 ιέηνςκ ηαζ ζε έκα πθάημξ δομ ιζθίςκ.     

 Ζ θφζδ ζημ ζδιείμ εηείκμ, έκα απυ ηα μιμνθυηενα ημο ηυζιμο, ζοκδφαζε ηα 

πάκηα βζα κα βειίζεζ ημ αθέιια ιε εαφιαηα. Ο ηφηθμξ αοηυξ ημο Νζαβάνα εοκμεί ιε 

ιμκαδζηυ ηνυπμ ηα θοζζηά θαζκυιεκα ημο θςηυξ ηαζ ηδξ ζηζάξ. Υηοπχκηαξ ηα κενά 

αοηά απυ ηάεε βςκία, μ ήθζμξ ζημθίγεζ ηαπνζηζζυγζηα ηα πνχιαηά ημοξ ηαζ υπμζμξ δεκ 

έπεζ δεζ αοηυ ημ θαζκυιεκμ δε εα ημ παναδεπηεί πςνίξ αιθζαμθία. κηςξ, ημκηά ζημ 

Γηυμοη Άζθακη, μ αθνυξ είκαζ θεοηυξ. Απμηεθεί έκα άζπζθμ πζυκζ, ιζα νμή ποημφ 

αζδιζμφ πμο πέθηεζ ζημ ηεκυ. ημ ηέκηνμ ημο ηαηαννάηηδ, ηα κενά έπμοκ έκα 

εαοιάζζμ πνάζζκμ πνχια εάθαζζαξ πμο δείπκεζ πυζμ ααεφ είκαζ ημ οδάηζκμ 

ζηνχια… Πνμξ ηδκ ηακαδζηή υπεδ, ακηίεεηα, μζ ζηνυαζθμζ αζηνάθημοκ, έπμκηαξ 

ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ πάνεζ έκα ιεηαθθζηυ πνχια απυ ηζξ δθζαπηίδεξ, ηαζ αοηυ πμο 

πέθηεζ ζηδκ άαοζζμ είκαζ ρήβιαηα πνοζμφ. Απυ ηάης, ημ πμηάιζ είκαζ αυναημ. Οζ 

αηιμί ζηνμαζθίγμκηαζ ηαζ παίνκμοκ ιμνθέξ ηενάηςκ πμο ιε ημ ζηυια ακμζπηυ 

απμννμθμφκ ακά ιζα χνα ημοξ εηαηυ εηαημιιφνζα  ηυκμοξ πμο ημοξ νίπκεζ μ 

ακελάκηθδημξ Νζαβάναξ. Μζζυ ιίθζ πνμξ ηα ηάης, μ πμηαιυξ δνειεί ηαζ πάθζ ηαζ 

πανμοζζάγεζ ιζα ήνειδ επζθάκεζα πμο δεκ ιπυνεζακ κα νοηζδχζμοκ αηυιδ μζ πνχημζ 

άκειμζ ημο Απνζθίμο.          

     (Ημοθίμο Βενκ, Μζα πθςηή πμθζηεία) 

 

Ήηακ είημζζ έλζ πνμκχκ. Σα ιαφνα ηδξ ιαθθζά ηα ‟πε ημιιέκα πμθφ ημκηά, ηζ 

έιμζαγε ιε αβυνζ. Σα ιάηζα ηδξ, ηενάζηζα, πέηαβακ ζπίεεξ, πίζς απυ ηάηζ 

μθμζηνυββοθα ιεβάθα βοαθζά. Με ηδκ ακαζδηςιέκδ ηδξ ιοημφθα, ημ βενμδειέκμ ηδξ 

ημνιί, δ Νζηυθ αηηζκμαμθμφζε ηέθζ ηαζ γςκηάκζα. Ο παηέναξ ηδξ ήηακ Έθθδκαξ, είπε 

πακηνεοηεί Γαθθίδα ηαζ γμφζακ ζημ Πανίζζ απυ πνυκζα. ηακ ήηακ ιζηνή, δ Νζηυθ 

ηάεε ηαθμηαίνζ ενπυηακ ιε ημοξ βμκείξ ηδξ ζηδκ Δθθάδα βζα δζαημπέξ… ηακ 

ιεβάθςζε ηζ υηακ δεκ ιπμνμφζακ μζ δζημί ηδξ κα ηδ ζοκμδέρμοκ, ενπυηακ ιυκδ ηδξ… 

Δίπε ηεθεζχζεζ ζπμοδέξ ροπμθμβίαξ, ήεεθε κα ανεζ δμοθεζά ζε ζπμθείμ βζα κα δζδάλεζ, 

ηδξ άνεζε πμθφ αοηυ ημ επάββεθια, πνμζςνζκά υιςξ ενβαγυηακ ημκηά ζ‟ έκα ιεβάθμ 

ροπίαηνμ, ημκ ηαεδβδηή παη, βκςζηυ ημο παηένα ηδξ… Ζ ελοπκάδα ηδξ, δ 

πνςημαμοθία ηδξ, είπακ ηάκεζ ημ βζαηνυ παη κα ηδκ εηηζιήζεζ ζδζαίηενα, ηαζ ιάθζζηα 

κα ηδκ πανμηνφκεζ κα ηάκεζ ηαζκμφνζεξ ζπμοδέξ ροπζαηνζηήξ… Σχνα ενπυηακ βζα 

δζαημπέξ ζηδκ αβαπδιέκδ ηδξ Δθθάδα, ηδκ παηνίδα ηδξ, ηζ αξ ηδ θχκαγακ υθμζ: δ 

Πανζγζάκα. Μζθμφζε Δθθδκζηά ιε έκημκδ λεκζηή πνμθμνά. Ο ηνυπμξ πμο κηοκυηακ, δ 

ζδζυιμνθδ πνμζςπζηυηδηά ηδξ, ηδκ έηακακ κα λεπςνίγεζ απυ ηζξ άθθεξ Δθθδκίδεξ. 

Βέααζα, ιυθζξ ηδ βκχνζγε ηακείξ απυ ημκηά, απυ ηζξ γςδνέξ ηζκήζεζξ ηςκ πενζχκ ηαζ 

ημκ αοεμνιδηζζιυ ηδξ, εφημθα ηαηαθάααζκε πυζμ Δθθδκίδα ήηακ. Απυ ηδ ιδηένα ηδξ 

είπε πάνεζ ηδ βαθαηζηή εοβέκεζα πμο έηακε υθμοξ κα ηδ εαοιάγμοκ.   

       (Εςνγ ανή, Ο εδζαονυξ ηδξ Βαβίαξ) 
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Σμ ηανααάκζ ακέααζκε ηα Σνίημνθα, λοπκχκηαξ  ηζξ θαβηαδζέξ ιε ηα βέθζα ημο, ηζξ 

θςκέξ ημο ηαζ ιε ηδκ πενπαηδζζά ημο ζημοξ πεηνςημφξ δνυιμοξ…   

 ηακ έθηαζακ ζε ιζα νάπδ, ημοξ ηαθςζυνζζε  μ ηνφμξ αέναξ. Αοηυξ μ αέναξ 

είπε πενάζεζ απυ ηάεε ημνθή ηαζ ηάεε θαβηαδζά. Σμκ πήνακ ιε ααεζά ακαπκμή. 

Πμοθάηζα ιε άζπνδ ηναπδθζά ημοκμφζακ ηδκ μονά ημοξ ζημοξ εάικμοξ, ηζ φζηενα 

έθεοβακ ιε βμνβυ θανοββζζιυ. Έκα ηαηζίηζ ηαηάιαονμ έζηεηε ζηδκ ηυρδ ημο 

ανάπμο. Οζ ανάπμζ έιμζαγακ ζα εευναηα ζπίηζα πμο δεκ λένεζξ πμζμξ ηα ηαημζηεί.  Οζ 

βηνειμί ήηακ θοηειέκμζ ιε πμονκάνζα ηαζ ημοιανζέξ.  Αθθμφ ηαηέααζκακ βοικμί ηαζ 

απυημιμζ ζα κα ημοξ είπεξ ηυρεζ ιε ημ ζπαεί. Ο ανάπμξ απάκς ζημ ανάπμ, μ θυθμξ 

απάκς ζημ θυθμ ζπδιάηζγακ ημ αμοκυ. Πεθχνζα ήηακ υθα. Καζ ζ‟ αοηυ ημ φρμξ 

ακέααζκε ιε ζηνμθέξ, υθμ ακέααζκε μ δνυιμξ.  Δοηοπζζιέκμζ ζε ημφημ ημ εέαια 

μζ ιζηνμί ηαλζδζχηεξ , ημίηαλακ πνμξ ηζξ ημνθέξ. Έκαξ ημοξ θχκαλε: «Γεζά ζαξ ρδθά 

αμοκά!». 

(Εαπανία Λ. Παπακηςκίμο, Σα ρδθά αμοκά) 

 

Φεφβμκηαξ μ Γενμεακάζδξ άθδζε άθθμ δχνμ: ημ ιζηνυ ημο ζηφθμ, ημκ Γηέηα. Ο 

Γηέηαξ είπε ένεεζ ιαγί ημο, ια ηχνα δεκ έθεοβε. Ήεεθε κα ιείκεζ ιε ηα παζδζά. 

Αημθμφεδζε ημ Γενμεακάζδ ςξ ηα δέκηνα, έπεζηα λακαβφνζζε. Ο Γενμεακάζδξ ημο 

θχκαλε, πάθζ μ Γηέηαξ πήβε ςξ εηεί, ια πάθζ λακαβφνζζε. Αθμφ βφνζζε δομ ηνεζξ 

ηαθφαεξ ηαζ ηζξ ιφνζζε ηαθά, ζηάεδηε ιπνμζηά ζημ Γδιδηνάηδ ηαζ ημκ Κςζηάηδ, 

ηαζ ημοξ ημίηαλε ημοκχκηαξ ηδκ μονά, ζα κα ημοξ έθεβε: «παίγμιε;». Πνζκ ημο 

απακηήζμοκ άνπζζε αοηυξ ηα πδδήιαηα. Έηνεπε πςνίξ κα ημκ ηοκδβά ηακείξ. Γδθαδή
.
 

«ακ δεκ παίγεηε ζεζξ, παίγς εβχ». Σα παζδζά έααθακ ηα βέθζα. Να έκαξ εεεθμκηήξ! 

 Ο Γηέηαξ βεκκήεδηε ηζ αοηυξ ηζμπακυζηοθμ. Έπεζ αοηζά μνεά ηαζ ιοηενά, 

ηαζ ιαθθί ιεβάθμ ηαζ δαζφ. Δίκαζ άζπνμξ ι‟ έκα ζηαπηί ιπάθςια ζηδ νάπδ, ζηα 

πυδζα ηαζ ζημ πνυζςπμ. Φαίκεηαζ εκυξ πνυκμο ζηφθμξ, ηαζ είκαζ ημοηάαζ.   

 Α, ια δεκ οπμθένεηαζ δ γςή ζηα αθάπζηα. ακ πμθφ αανφξ είκαζ μ 

Γενμεακάζδξ. Πνμπηέξ πμο ημο δάβηαζε θζβάηζ μ Γηέηαξ ηδ θμοζηακέθθα, έθαβε ιζα 

ιε ηδκ αβηθίηζα. Γεκ παίγεζ μ βένμξ. Μα μφηε ηαζ ηα ιζηνά παζδζά παίγμοκ
.
 πάκε ιε ημ 

ημπάδζ. Ο Λάιπνμξ πμο ήηακ ιζηνυξ αυζηεζ δζαηυζζα βίδζα. Γεκ έθηακε αοηυ, 

δζααάγεζ ηχνα ηαζ ιζα θοθθάδα. Να παίλεζ ιε ηα πνυααηα; Αοηά δεκ παίγμοκ, ιυκμ 

αυζημοκ.           

 Λμζπυκ ζδηχεδηε μ Γηέηαξ ηζ ήνεε ζηα παζδζά. Καζ κα ημ δζχλμοκ, δεκ θεφβεζ 

απυ δς. Αθμφ πήδδζε ηάιπμζεξ θμνέξ πςνίξ κα ημκ ηοκδβήζμοκ, λακαβφνζζε ηαζ 

ημοκζυηακ πυηε ζημ έκα, πυηε ζημ άθθμ παζδί. Ήηακ ζα κά ‟θεβε: «Γε εα ιμο ιάεεηε 

ηακέκα παζπκίδζ;». ημ ηέθμξ άνπαλε ηδκ πεηζέηα ημο Φμοκημφθδ ζηα δυκηζα ημο, ηαζ 

ηδκ έθενκε ιε ιακία αυθηεξ ζημκ αένα. Συηε υθα ηα παζδζά ιε βέθζα ηαζ θςκέξ ημκ 

ηοκήβδζακ βφνς ζηζξ ηαθφαεξ. Σνέπμκηαξ βθζζηνμφζε, έπεθηε, βάαβζγε, θοζμφζε ηαζ 

ζζβμιμφβηνζγε, ζα κα έβζκε ηάηζ ζπμοδαίμ. Μα ηζ αθήεεζα ηάηζ ζμαανυ βζκυηακ
.
 

ηαηυνεςζε μ Γηέηαξ κα ημκ ηοκδβήζμοκ. Αοηυ ήεεθε. Πμφ κα βονίζεζ ηχνα ζημ 

Γενμεακάζδ! Σα παζδζά πάκε ιε ηα παζδζά.  

(Εαπανία Λ. Παπακηςκίμο, Σα ρδθά αμοκά) 

 

 Συζμ δοκαηή ήηακ δ Κνήηδ, πμο κα ζηεθηείηε, ηείπδ δεκ είπε κα ηδκ 

πνμζηαηεφμοκ απυ ημοξ επενμφξ… Δπενυξ δεκ ημθιμφζε κα γοβχζεζ ημ κδζί. Σα 

πνυκζα πμο ααζίθερακ εηεί μζ Μίκςεξ, δ Κνήηδ ήηακ δ πνχηδ ηαζ ιεβαθφηενδ 

δφκαιδ ημο ηυζιμο. Σα ηανάαζα ημοξ έζηζγακ ηα κενά ημο πεθάβμο απ‟ άηνδ ζ‟ άηνδ. 

Καζ ηα παθάηζα ημοξ ζήηςζακ ηζ άθθα παηχιαηα, βζαηί πζα δεκ πςνμφζακ.  

 Σμ πζμ ηνακυ απ‟ υθα, ημ παθάηζ ζηδκ Κκςζυ, πμο ημ λένμοκε υθμζ… ε, αοηυ 
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είκαζ μ θααφνζκεμξ! Δίπε πέκηε παηχιαηα, υθα πηζζιέκα βφνς απυ ιζα ιεβάθδ αοθή 

ζηδ ιέζδ ημο. Δίπε, αέααζα, ηζ άθθεξ αοθέξ: δοηζηέξ, ακαημθζηέξ, αυνεζεξ ηαζ κυηζεξ 

αοθέξ. Δίπε απμεήηεξ, είπε ενβαζηήνζα, είπε δζαιενίζιαηα βζα ημοξ αλζςιαημφπμοξ 

ημο Μίκςα. Δίπε αιέηνδηα ζενά δςιάηζα, υπμο έιεκακ μζ ζενείξ ηαζ μζ ζένεζεξ ηαζ μζ 

κεανμί αηνμαάηεξ, πμο πυνεοακ πάκς ζηζξ πθάηεξ ηςκ ηαφνςκ. Δίπε πηζζηά παηδηήνζα 

βζα ηα ζηαθφθζα, είπε θζμηνίαζα ηαζ θμφνκμοξ, είπε υιμνθα πέηνζκα πεγμφθζα βζα κα 

ηάεμκηαζ μζ άκενςπμζ ηαζ κα λεημονάγμκηαζ αβκακηεφμκηαξ ηδ εέα. 

 Εςβνάθζζακ… ζημοξ ημίπμοξ θμοθμφδζα ηαζ πμοθζά ηαζ ράνζα ηαζ ακενχπμοξ 

– υπςξ ήεεθακ. Μπθε δέκηνα ηαζ ανάπζα πνάζζκα ηαζ ακενχπμοξ ιε ιαθθζά βαθάγζα 

ηαζ δεθθίκζα ηυηηζκα ηαζ ηαφνμοξ ηαθμπηεκζζιέκμοξ ηαζ πζεήημοξ ιε δζαιακηέκζα 

ημζιήιαηα ζηα ηεθάθζα ημοξ. Αηυια ηαζ ηα θηενά ηςκ πμοθζχκ ηα είπακ ζημθζζιέκα 

ηαζ ζηνζθηά, ιε πμνημηαθζά ηεκηίδζα ηαζ πθμοιίδζα. Κζ αθμφ ηα γχα ηαζ ηα θμοθμφδζα 

ηαζ ηα πμοθζά ηα πηέκζγακ ηαζ ηα ζηυθζγακ έηζζ, αάθηε ιε ημ κμο ζαξ πχξ γςβνάθζγακ 

ημοξ ακενχπμοξ. Με θμφζηεξ υθμ πζέηεξ ηαζ θναιπαθάδεξ, ιε πμδζέξ ηαζ γχκεξ 

πνοζέξ, ιε θηενά ζηα ηεθάθζα, ιε ηα ιάηζα ημοξ ηαζ ηα πείθζα ημοξ ααιιέκα ηεπκζηά.  

Γομ πανάλεκα έπς ιυκμ κα πς εδχ – ηαζ ηα δομ αθδεζκά: πνχημκ, μφηε ιζα ιάπδ, 

μφηε έκακ πυθειμ, μφηε έκακ ζηναηζχηδ δεκ ανίζηεζξ γςβναθζζιέκμκ ζημοξ ημίπμοξ 

ηςκ παθαηζχκ αοηχκ. Γεφηενμκ, υθμζ μζ άκηνεξ είκαζ ηυηηζκμζ ζημ πνχια, εκχ μζ 

βοκαίηεξ άζπνεξ… Καζ βζα κα ‟ιαζηε εκηάλεζ… ηα δςιάηζα ημο παθαηζμφ ζηδκ 

Κκςζζυ, ήηακ πίθζα πεκηαηυζζα. Ναζ.       

     (Μανίαξ Αββεθίδμο, Ηζημνίεξ πμο ηζξ είπε δ πέηνα) 

 

 ημ θυθμ ηςκ Πεηνχκ, πμο απαθφκεηαζ ζημ πίζς ιένμξ ηζ εκχκεηαζ ιε ηδκ 

εφθμνδ βδ ημο ηάιπμο, ήηακ ηνία-ηέζζενα ζπζηάηζα ηαθθζενβδηχκ ηαζ, ακάιεζά 

ημοξ, ημ ζπίηζ ηςκ Υνζζημθήδςκ, αηνζαχξ ζηδκ ημνοθή. Δηεί, ζηδ δζαθεπηή αοηή 

εέζδ, ζοβηνζκυιεκμ ιάθζζηα ιε ηζξ θηςπζηέξ ηαημζηίεξ πμο ημ ηνζβονίγακε, είπε ηάηζ 

ημ πενήθακμ ηαζ ημ επζαθδηζηυ. Ήηακ έκα ηεηνάβςκμ ζπίηζ, άααθμ, πςνίξ ηακέκα 

ζημθίδζ, πηζζιέκμ ιε ημηηζκςπμφξ θίεμοξ. Δίπε έκα ζζυβεζμ πάηςια, έκα πνχημ 

πάηςια ηαζ ιζα ζμθίηα. Δίπε ηζ έκα ιζηνυ πενζαυθζ απυ ιπνμζηά, πμο ζοκεπζγυηακε 

απυ ηα πθάβζα ημο ζπζηζμφ ηαζ βζκυηακε φζηενα θαπακυηδπμξ ηαζ αιπέθζ. ημ πίζς 

ιένμξ, είπε ηάιπμζα ηανπμθυνα δέκηνα, ηάηζ ιεβάθεξ βένζηεξ ζοηζέξ ιε 

ηονακκζζιέκμοξ ημνιμφξ ηζ έκα ιάηζμ δνμζενέξ αενοημηζέξ ηαζ νμδαηζκζέξ. 

Μπνμζηά δεκ είπε δέκηνα, αθθά ιμκάπα πναζζκάδεξ ηαζ θμοθμφδζα ηζ έκα ιεβάθμ 

πδβάδζ, δελζά ηαεχξ έιπαζκε ηακείξ. Σνζακηαθοθθζέξ ηονίςξ είπε πμο έαβαγακ 

θζβμζηά θμοθμφδζα, θεοηά ηαζ ιζηνμηαιςιέκα. Σδκ χνα αηνζαχξ πμο έθηακα βζα ηδκ 

επίζηερή ιμο, δ Ηθζβέκεζα Υνζζημθή πυηζγε ηα ηνζακηάθοθθά ηδξ.    

      (Γζχνβμο Θεμημηά, Σμ δαζιυκζμ)  

 

Ζ Γεςνβζηή πμθή είκαζ πηζζιέκδ ςξ πέκηε πζθζυιεηνα έλς απυ ηδ Λάνζζα, 

πάκς ζημ δνυιμ ηςκ Σνζηάθςκ. Κμκηά ηδξ ηοθάεζ μ Πδκεζυξ, ακάιεζα ζηζξ 

ποηκυθοηεξ αηνμπμηαιζέξ ημο. Οθυβονα, μ ηάιπμξ είκαζ βοικυξ απυ δέκηνα. Σμ 

πεζιχκα ααεφπνςιμξ, ανιμκζηά πηεκζζιέκμξ απυ η‟ αθέηνζ. Σδκ άκμζλδ, ημ ηαζηακυ 

πνχια πναζζκίγεζ. Σμ ηαθμηαίνζ, πνζκ εενζζημφκ, ηα ζηάποα ηοιαηίγμοκ ςξ πένα –

εάθαζζα πνοζμπνάζζκδ. Μα ιεηά ημ εένμ είκαζ δ απεθπζζία. Ο εενιυπκςημξ Λίααξ 

ηαηαηαίεζ ημ ηάεε αθαζηενυ, ηζ μζ ηάνβεξ ηαηαπίκμοκ ηα ζηενκά ααηνάπζα πμο 

απυιεζκακ ζηα αμονηςιέκα πακηάηζα. Ζ Γεςνβζηή υιςξ πμθή είκαζ πάκηα 

ηαηαπνάζζκδ. Σμ κενυ ημο ημκηζκμφ πμηαιμφ ηναηάεζ μθυθνεζηα ηα θμοθμφδζα ηαζ ηα 

δέκηνα ηδξ, ιεξ ζημκ ηάιπμ ηδξ ηαθμηαζνζάηζηδξ απεθπζζίαξ. ημοξ θνάπηεξ 

ζηανθαθχκμοκ μζ ηαπμοηζίκμζ, ηα νμθυβζα. Οζ ημίπμζ ηςκ ζπζηζχκ ηδξ είκαζ 

ζηεπαζιέκμζ ιε ιπαλζάκεξ, ηζζζμφξ ηαζ βθοζίκεξ. Αηαηίεξ θμοκηςηέξ ζζηζάγμοκ ηα 
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δνμζενά δνμιάηζα
.
 ηζ μζ πναζζέξ, βειάηεξ πμθφπνςια θμοθμφδζα ηαζ πθυδ πθςνή, 

ζημνπίγμοκ μθυβονα δνμζζά εοενβεηζηή. «Δίκαζ ιζα πναβιαηζηή υαζδ» είπε πεζ βζα ηδ 

πμθή ηάπμζμξ πεναζηζηυξ οπμονβυξ, φζηενα απυ μπηάςνδ πενζμδεία ζηα ημθαζιέκα 

πςνζά ημο ηάιπμο.          

    (Μ. Καναβάηζδ, Ο ζοκηαβιαηάνπδξ Λζάπηζκ) 

 

Λέβεηαζ αηυιδ υηζ μ Θειζζημηθήξ, απυ ηδκ παζδζηή ημο δθζηία ήηακ πμθφ 

μνιδηζηυξ ηαζ εκχ δ θφζδ ημκ είπε πνμζηίζεζ ιε ζφκεζδ, δ μνιδηζηυηδηά ημο ημκ 

ςεμφζε ζε πνάλεζξ οπεναμθζηέξ ηαζ ζηδκ πμθζηζηή. ηζξ εθεφεενεξ χνεξ ημο ηαζ 

ιάθζζηα υηακ ηέθεζςκε ηα ιαεήιαηά ημο, δεκ έπαζγε, μφηε ηαευηακ πςνίξ κα ηάκεζ 

ηίπμηε, υπςξ ηάκμοκ ζοκήεςξ ηα πενζζζυηενα παζδζά, αθθά ιεθεημφζε ηαζ έθηζαπκε 

θυβμοξ πμο ημοξ έθεβε ζημκ εαοηυ ημο. Καζ μζ θυβμζ ημο είπακ πάκημηε ςξ εέια ηδκ 

οπενάζπζζδ ή ηδκ ηαηδβμνία εκακηίμκ ηάπμζμο παζδζμφ…    

 ηδ δζάνηεζα ηςκ κεακζηχκ ημο πνυκςκ ήηακ πμθφ μνιδηζηυξ ηαζ 

αζοβηνάηδημξ, βζαηί, πςνίξ κα έπεζ ςξ ζφιαμοθμ ηδ θμβζηή ηαζ ηδκ πεζεανπία, 

αημθμοεμφζε ιυκμ ημ έκζηζηηυ ημο πμο ημκ έθενκε απυ ηδ ιζα οπεναμθή ζηδκ άθθδ 

ηαζ πμθθέξ θμνέξ ημκ μδδβμφζε ζημ ηαηυ… Λέβεηαζ ιάθζζηα υηζ μ Θειζζημηθήξ  είπε 

ηυζδ ιακία κα απμηηήζεζ δυλα ηαζ απυ ηδ θζθμδμλία ημο θαπηανμφζε ηυζμ πμθφ ηα 

ιεβάθα ηαημνεχιαηα, χζηε, κέμξ αηυιδ, υηακ έβζκε ζημ Μαναεχκα δ ιάπδ ιε ημοξ 

ααναάνμοξ ηαζ έβζκε βκςζηυ ημ υκμια ημο Μζθηζάδδ, αοηυξ θαζκυηακ πμθφ ζηεπηζηυξ 

ηαζ ηζξ κφπηεξ έιεκε άβνοπκμξ. Γεκ πήβαζκε πζα ζηα ζοκδεζζιέκα βθέκηζα ηαζ ζε 

υζμοξ ημκ νςημφζακ ιε απμνία βζα ηδκ λαθκζηή αοηή αθθαβή ζηδ γςή ημο έθεβε: «Γε 

ι‟ αθήκεζ κα ημζιδεχ δ δυλα ημο Μζθηζάδδ».  Σδκ επμπή εηείκδ μ ηυζιμξ κυιζγε υηζ 

δ ήηηα ηςκ ααναάνςκ ζημ Μαναεχκα ζήιαζκε ηαζ ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο, εκχ μ 

Θειζζημηθήξ είπε ηδ βκχιδ υηζ αοηή ήηακ δ ανπή ιζαξ κέαξ ζεζνάξ αβχκςκ, ηαζ 

ιάθζζηα πζμ ζηθδνχκ, βζα ημοξ μπμίμοξ πνμεημίιαγε ημκ εαοηυ ημο ηαζ αζημφζε ημοξ 

πμθίηεξ, βζα κα οπεναζπζζημφκ μθυηθδνδ ηδκ Δθθάδα, βζαηί πνυαθεπε απυ πμθφ 

ιαηνζά ημ ιέθθμκ.          

   (Πθμοηάνπμο, Βίμζ πανάθθδθμζ, Θειζζημηθήξ, απμζπάζιαηα) 

 

Ο ακαβκχζηδξ ιμο πνέπεζ κα θακηαζηεί, ακ, θοζζηά,  δε δζαεέηεζ ηδκ 

πνμζςπζηή ημο εκηφπςζδ, έκα εαοιάζζμ ηφπεθθμ αηφιακηςκ κενχκ, ζηεθακςιέκμ 

μθυβονα απυ βναθζηά αμοκά, βειάηα δνμζενά πςνζμοδάηζα, ηεπκμονβδιέκμ ελαηυζζα 

ιέηνα απάκς απυ ηδ εάθαζζα. Μζα βθχζζα ζηενζάξ πμο ιπαίκεζ ααεζά ιέζα ζημ 

ηφπεθθμ ημφημ ηαζ ηαηαθήβεζ ζε ημιρυ ακαζήηςια, ζ‟ έκα θυθμ πθαζιέκμ βζα ηδκ 

πζμ ιαηάνζα μκεζνμπυθδζδ. Καζ ζημ ζηεκυηενμ ιένμξ ηδξ βθχζζαξ αοηήξ, ακάιεζα 

ζηδκ οπυθμζπδ ζηενζά ηαζ ζημ θυθμ, πεκήκηα ιέηνα ζημ ρδθυηενμ ζδιείμ ηδξ απάκς 

απυ ηα κενά ηδξ θίικδξ, πηζζιέκδ ιζα πμθζηεία, πμο, πανυθμ ημ λακάκζςιά ηδξ, 

δζαηδνεί απείναπημ, βκήζζμ ηαζ βειάημ πναβιαηζηυ πενζεπυιεκμ ημ ιεζαζςκζηυ 

παναηηήνα ηδξ. Ζ αθάζηδζδ είκαζ ηονζμθεηηζηά μνβζαζηζηή. Πακφρδθα δέκηνα 

δζαβνάθμοκ ακαπαοηζηά ζπήιαηα μθυβονα ζηδκ αηνμβζαθζά. Οζ θυθμζ βφνς 

πναζζκίγμοκ, ηα ζπίηζα ηδξ πμθζηείαξ ιε ημοξ λφθζκμοξ ζηεπαζημφξ ελχζηεξ ηαζ ηζξ 

ζηζενέξ αοθέξ ή ιε ηζξ αενάκηεξ ηαζ ηα ιπαθηυκζα ημο ζφβπνμκμο νοειμφ ακείγμοκ 

ηαζ θεββμαμθμφκ ζε απίζηεοηδ πμζηζθία πνςιάηςκ. Δίκαζ μ ηαζνυξ, πμο ακμίβμοκ ηζξ 

δέζιεξ ηςκ θμοθμοδζχκ ημοξ μζ μνηακζίεξ. Οζ βθάζηνεξ είκαζ ηαηάθμνηεξ απυ ηδκ 

αηεθεφηδηδ ακεμθμνία ημοξ, μζ ηήπμζ βειίγμοκ απυ ηα πθαηζά, ηαηαπνάζζκα θφθθα 

ηαζ η‟ αβένζκα, ιαγειέκα ζακ πανμφιεκμ ιεθίζζζ, ιαηάηζα ηςκ ακμζβιέκςκ 

ιπμοιπμοηζχκ. ηζά ηαζ ζζςπή ααζζθεφεζ ζα ηαθκηενίιζα ηδξ πμθζηείαξ, πμο δεκ ηα 

αζζεάκεηαζ ηακείξ ααζακζζηζηά ζηα πυδζα ημο ιε ημκ αηεθεφηδημ ακδθμνμηαηήθμνυ 

ημοξ, βζαηί ημκ λεημονάγεζ ηαζ ημκ πναΰκεζ  δ βαθήκδ ηαζ δ δνμζζά. ηδ θίικδ ηάης 
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εθαθνά ιμκυλοθα ακμίβμοκ η‟ αοθάηζα ημοξ ζημ κενυ. Φανάδεξ ζοκαενμίγμοκ ημ 

πνοζάθζ ηδξ θίικδξ, ηα πμζηζθυηαηα ρανάηζα ηδξ, πμο πμοθζμφκηαζ ζε υθδ ηδ βφνς 

πενζμπή ηαζ αηυιδ ιαηνφηενα. Αιένζικα παζδζά ηναβμοδμφκ. Κμοναζιέκμζ 

ζηναημηυπμζ ηάεμκηαζ ζημ ζηδεαίμ  ημο πενζθενζημφ δνυιμο ηζ ακαπαφμοκ ημκ 

ηάιαηυ ημοξ ιε ηδκ εοπάνζζηδ μηκδνία ηδξ χναξ. Νμιίγεζ ηακείξ πςξ ανίζηεηαζ 

ιπνμζηά ζ‟ έκα ημιιάηζ βδξ ηαζ εάθαζζαξ, πμο δεκ είκαζ ηίπμηε πενζζζυηενμ, ηίπμηε 

θζβυηενμ πανά ηνοζηαθθςιέκμξ θονζηυξ μίζηνμξ. Καζ ηδκ εκηφπςζδ ημφηδ δεκ ηδ 

θζβμζηεφμοκ μφηε μζ άκενςπμζ μφηε μζ κέμζ νοειμί πμο εζζπςνμφκ ζζβά ζζβά ζηδκ 

πμθζηεία. Σα κέα ζπίηζα, πμθοχνμθα, άκεηα, θςηεζκά, ακεζζιέκα, εοπάνζζηα παίνκμοκ 

ηδ εέζδ ημοξ ιε ηάπμζμ ιέηνμ ηαζ ιε ηάπμζμ ζπέδζμ ζζιά ζηα παθζά ανπμκηζηά, πμο 

ζε ηάκμοκ κα ηα ζέαεζαζ ιε ηδκ ηαθή ημοξ δζαηήνδζδ ηαζ ιε ημκ αένα ηδξ 

πναβιαηζηήξ ανπμκηζάξ ημοξ. Κζ μζ παθζέξ εηηθδζζέξ, ηαιζά εαδμιδκηανζά, 

πθμοζζυηαηεξ ζε εζςηενζηή δζαηυζιδζδ, ημιρυηαηεξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ημοξ, ζμο 

ειπκέμοκ ηδκ ηαηάκολδ, πμο δεκ πδβάγεζ απυ απθή ζδζμηνμπία ηδξ ζηζβιήξ, ι‟ απυ ημ 

εέαια εκυξ ηυζιμο πμο ζθονδθάηδζε ηαζ πμο δζαηδνεί οπενήθακα ηδκ ζδζυηοπδ 

φπανλή ημο ακάιεζα ζε εφεθθεξ πζθζάδςκ πνυκςκ, απυ ηδκ ανπαζυηδηα ίζαιε 

ζήιενα.  

(Η.Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ, Ζ πμθζηεία ηδξ θίικδξ) 

 

 

Κείιεκα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδ δζδαζηαθία αθδβδιαηζηχκ ηεζιέκςκ: 

 

Πνζκ απυ ανηεηά πνυκζα, ημκ ηαζνυ πμο μζ άκενςπμζ ήηακ πζμ αεχμζ ηαζ ηα πανάλεκα 

πνάβιαηα ζοκέααζκακ πζμ ζοπκά, μ παππμφξ ιμο είπε ηαηεαεί ζηδκ πυθδ βζα δμοθεζέξ. 

Σνέπμκηαξ υθδ ιένα … άνβδζε κα ηεθεζχζεζ. Νφπηςζε ηζ αηυια ήηακ ζηδκ πυθδ. 

Πχξ κα βονίζεζ ζημ πςνζυ, πενπαηχκηαξ ιέζα ζηδκ αθέββανδ ηαζ ζημηεζκή κφπηα; 

ηδκ ανπή ζηέθηδηε … κα επζζηνέρεζ ημ πνςί. Όζηενα, αθμφ ζηέθηδηε πζμ 

ρφπναζια, πήνε ηδκ απυθαζδ κα βονίζεζ ιέζα ζηδ κφπηα. Γεκ ήηακ δεζθυξ άθθςζηε… 

           Ξεηίκδζε 

θμζπυκ, παίνκμκηαξ βζα ηαθυ ηαζ βζα ηαηυ ζημ πένζ έκα νααδί ηαζ νίπκμκηαξ ημ 

ζαημφθζ ημο ζημκ χιμ. Γεκ πνυθααε κα αβεζ έλς απυ ηδκ πυθδ ηαζ κα πμο 

ειθακίγεηαζ ιπνμζηά ημο έκα θάκηαζια. Ο παππμφξ ιμο δεκ ηα έπαζε … Σμ 

παιπυκδνμ θάκηαζια έηακε πςξ αημθμοεμφζε ημκ ίδζμ δνυιμ ιε ημκ παππμφ ιμο 

ηαζ, αιέζςξ έπζαζε ημοαέκηα ιαγί ημο. Σμο πνυηεζκε, ιάθζζηα, ηαζ ιζα πενίενβδ 

ζοιθςκία.          

 -Σζ θεξ, ημκ νχηδζε, ακ πάιε ιε ηα πυδζα πνμξ ημ πςνζυ, δε εα ημοναζημφιε 

ηαζ μζ δομ απυ ημκ πμδανυδνμιμ; Γεκ ακεααίκμοιε μ έκαξ ηααάθα ζημκ άθθμ ιε ηδ 

ζεζνά, χζηε κα ημονάγεηαζ ιυκμ μ έκαξ;      

 -Δκηάλεζ, απάκηδζε μ παππμφξ ιμο. Αθθά πυζδ χνα εα ηάεεηαζ μ ηαεέκαξ 

ηααάθα ζημκ άθθμ; Πμζμξ εα ιεηνάεζ ημ πνυκμ ζςζηά;    

  -Α, ημίηαλε ηζ εα ηάκμοιε, είπε ημ θάκηαζια. πμζμξ είκαζ ηααάθα εα θέεζ 

υζα ηναβμφδζα λένεζ. ηακ ηα πεζ υθα, εα ηαηέαεζ βζα κα ακεαεί μ άθθμξ.  

 Καζ ζηεθηυηακ ημ θάκηαζια υηζ έκαξ αβνάιιαημξ ηαζ θηςπυξ πςνζάηδξ δεκ 

ιπμνμφζε κα λένεζ πμθθά ηναβμφδζα. Θα ηεθείςκε βνήβμνα ηαζ φζηενα ημ θάκηαζια 

εα ημο ακέααζκε ηααάθα. Συηε, εα άνπζγε κα θέεζ ηα αηεθείςηα θακηαζιαημηναβμφδζα 

ημο ηαζ εα έζενκε ημ δφζηοπμ παππμφ ιμο υπμο  ήεεθε, ηάκμκηάξ ημκ πακημηζκυ 

ζηθάαμ ημο. Μυκμ πμο θμβάνζαγε πςνίξ ημκ λεκμδυπμ. Ο παππμφξ ιμο ζ‟ υθδ ημο ηδ 

γςή ιάεαζκε ηα πάκηα, ημ ηεηνάβςκμ ιοαθυ ημο βεκκμφζε ζοκεπχξ ηαζκμφνβζα 

πνάβιαηα.  Έηζζ ζοιθχκδζε ιε ηδκ πνυηαζδ ημο θακηάζιαημξ.   

 –Δκηάλεζ, ημο είπε, αθθά εα ακέας εβχ πνχημξ ηααάθα. Θα ζμο πς υζα λένς 
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ηαζ εα ηεθεζχζς ιε ημ «Λζθμφ» πμο είκαζ έκα δζηυ ιμο ηναβμφδζ.    

 –Καθά, ηαθά ζοιθχκδζε αζαζηζηά ηαζ ημ θάκηαζια…   

 Γίκεζ έκα ζάθημ ηυηε μ ηαθυξ ιμο παππμφξ ηαζ ακεααίκεζ ζηδκ πθάηδ ημο 

θακηάζιαημξ. Μυθζξ αμθεφηδηε ηαθά, άνπζζε κα ηναβμοδάεζ ηαζ ηεθεζςιυ δεκ είπε. 

Δίπε ηα παθζά δδιμηζηά ηναβμφδζα …πμζήιαηα … ιμζνμθυβζα. ηδ ζοκέπεζα είπε, 

αθμφ ηα θακηάζηδηε, …ηναβμφδζα πμο δεκ είπακ αημοζηεί αηυια ζημκ ηυζιμ… Κζ 

υηακ ηυκηεοε κα λδιενχζεζ, πήνε κα ηναβμοδάεζ ηδ Λζθμφ, ημ δζηυ ημο ιαβζηυ 

ηναβμφδζ…: 

Λζθμφ, Λζθμφ, Λζθμφ      

   εδχ είζαζ ή αθθμφ…       

   Δίιαζ πμθφ ιαηνζά      

    ηζ έπς ηθεζζηά η‟ αοηζά 

Κζ μ παππμφξ ιμο ζοκέπζγε κα ηναβμοδάεζ  ιε ηδκ ίδζα υνελδ πάκηα: 

 Λζθμφ, Λζθμφ, Λζθμφ      

    ηυνδ ημο ιπθε βζαθμφ…      

   Δίιαζ πμθφ ιαηνζά      

    ηζ έπς ηθεζζηά η‟ αοηζά 

Ο παππμφξ ιμο ζοκέπζγε… αθθά κα πμο δ Λζθμφ ή ήηακ πναβιαηζηά ημοθή ή 

ανζζηυηακ πμθφ ιαηνζά… Σμ θάκηαζια, ηαηαημοναζιέκμ, ηάηζ πήνε κα 

ηαηαθαααίκεζ ηαζ εφιςζε πμθφ. Άνπζζε κα θςκάγεζ πςξ μ παππμφξ ιμο έηακε 

γααμθζέξ… Δηείκδ ηδ ζηζβιή υιςξ, κα ζμο πμο πνμαάθθεζ μ ήθζμξ … ηαζ … ημ 

θάκηαζια έβζκε ηαπκυξ ηαζ πάεδηε. Δίπε λδιενχζεζ… ηαζ … μ παππμφξ ιμο είπε 

βθζηχζεζ πάθζ. Σμκ είπε ζχζεζ δ Λζθμφ ηαζ, βζα κα θέιε ηδκ αθήεεζα, … δ ελοπκάδα 

ημο ηαζ δ ζηακυηδηά ημο κα θηζάπκεζ ηναβμφδζα. Καζ αέααζα αοηυ ημ ηαηάθενκε 

επεζδή … δεκ ημοναγυηακ πμηέ κα ιαεαίκεζ.  οκεπίγμκηαξ μ παππμφξ ιμο ημ δνυιμ 

ημο βζα ημ πςνζυ, ημίηαγε ημ μονάκζμ ηυλμ ηαζ ήηακ ζακ κα έαθεπε εηεί ιέζα, ζηα 

ακειέκζα πνχιαηα ηδξ ίνζδαξ, ηδκ ίδζα ηδ Λζθμφ.      

 Σδ Λζθμφ, πμο δεκ ήηακ ηίπμηε πενζζζυηενμ απυ ιζα θέλδ.   

 Μζα θέλδ υιςξ πμο βεκκμφζε υθδ ηδ ιαβεία ημο ηυζιμο    

(Ζθίαξ Κεθάθαξ, Ηζηνξίεο πνπ δελ πξέπεη λα μεραζηνχλ.  Αεήκα 2004: Μζηνή 

Μίθδημξ, 58-60). 

 

Πνζκ ηαηέαμοκε ζηδ νειαηζά βζα ηδ κέα ιεβάθδ επίεεζδ, μ Ανπδβυξ ημοξ ιάγερε 

βφνς ημο ηαζ ημοξ είπε ημ ζπέδζυ ημο. Πνχηα-πνχηα εα ηνφρμοκ ηα υπθα ζηζξ ηζέπεξ 

ημοξ ηαζ εα ημοξ πθδζζάζμοκ ηαηά ιέηςπμ ήζοπα, υπζ μνιδηζηά, ζα κα ιδ ζοιααίκεζ 

ηίπμηα. Καζ ιυθζξ ένεμοκ ζε απυζηαζδ αμθήξ , ηυηε εα αβάθμοκ λαθκζηά ηα ιπζζηυθζα 

ηαζ εα νίλμοκ. Πνέπεζ κα ιδκ ηαηαθάαμοκ ηίπμηα, κα ιδκ πνμθάαεζ ηακείξ κα 

πνμθοθαπηεί.           

 –Καζ εα ζδιαδεφεηε ζηδ ιμφνδ! είπε ηέθμξ μ Ανπδβυξ. Διπνυξ ιανξ!    

 –Ένπμκηαζ πάθζ! θχκαλε έκαξ ζημπυξ ηςκ πναζζκυηνακςκ.               

Σμοξ είδακ κα ηαηεααίκμοκ ηδ νειαηζά. Όζηενα ημοξ είδακ πμο ηάηζ είπακε ιεηαλφ 

ημοξ. Υεζνμκμιμφκ ηαζ ηάκμοκ ιζα ζεζνά ηαηά πθάημξ ηδξ νειαηζάξ. Σέθμξ άνπζζακ 

κα ααδίγμοκ ηαηά πάκς ημοξ, θεξ ηαζ πήβαζκακ πενίπαημ ιε ηα πένζα ζηζξ ηζέπεξ. 

Μπνμζηά ενπυηακ μ Θακάζδξ μ Ανπδβυξ.       

 Ο ηναηάνπδξ παναλεκεφηδηε. Οφηε ηαζ ηα ζπαεζά ημοξ ηναημφζακ. Σζ ζυζ 

επίεεζδ είκαζ αοηή; Έδςζε ηζξ δζαηαβέξ ημο:      

  -θμζ ζηζξ εέζεζξ ζαξ. Δημζιάγμοκ αζθκζδζαζιυ. Θα ημοξ αθήζμοιε κα 

γοβχζμοκ ηαζ εα ημοξ ανπίζμοιε πονά μιαδυκ. Μυθζξ δχζς ημ ζφκεδια εα ιπμοκ 

ζηδ ιάπδ μζ εθεδνζηέξ δοκάιεζξ.       

  Όζηενα έβζκε ζζςπή.  Οζ πναζζκυηνακμζ πενίιεκακ ιε ηα υπθα ζηα πένζα, 
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αθθά ιε ηάπμζα ακδζοπία. Οζ ημηηζκυηνακμζ αάδζγακ ζθίββμκηαξ ιεξ ζηδκ ηζέπδ 

ημοξ ηα ηνμιενά ημοξ κενμιπίζημθα ηαζ δζάθεβακ ημ ζηυπμ ημοξ. Ζ απυζηαζδ 

ιζηναίκεζ… ιζηναίκεζ… ιζηναίκεζ.       

  –Πον! αημφζηδηε δ θςκή ημο ηναηάνπδ.      

 ηδ βναιιή ημο πονυξ ηα πνχηα κενμιπίζημθα άδεζαζακ.    

 –ηέηα-ιακ! Έπεζε δ άθθδ θςκή. –Οζ εθεδνζηέξ δοκάιεζξ ηχνα, αημφζηδηε δ 

δεφηενδ δζαηαβή, αθθά δ θςκή ημο ηναηάνπδ ηυπδηε ζακ απυ θυλοββα. Έκα ιαφνμ 

οβνυ έπεζε πάκς ημο ηαζ ημ πνυζςπυ ημο παναιμνθχεδηε θνζπηά. πεδυκ 

ηαοηυπνμκα υθα ηα ιπζζηυθζα ηςκ ημηηζκυηνακςκ λέναζακ ημ ιαφνμ ημοξ 

πενζεπυιεκμ ιε ηαηαπθδπηζηή αηνίαεζα.      

  Ήηακ ηάηζ θμαενυ. Μέζα ζ‟ έκα θεπηυ ιζα μθυηθδνδ ζηναηζά έβζκε 

ηάναμοκμ. Απ‟ ηδ ιζα ζηζβιή ζηδκ άθθδ δ ζηναηζά ημο Φχηδ έβζκε ιζα πμφθηα 

δηηδιέκςκ κέβνςκ πμο ιε παιέκα ηα θμβζηά ημοξ ένζπκακ ηάης ηα υπθα ημοξ ηαζ 

γδημφζακ ζςηδνία ζηδ θοβή. Ήηακ ηάηζ απενίβναπημ.     

 Ζ πδβή ηδξ Εαπανμφξ ηαηεθήθεδ ζηζξ δομ πανά ηέηανημ ιεηά ιεζδιανίακ. 

Αθθά ηυηε έβζκε ηάηζ πανάλεκμ. Ο κζηδθυνμξ ζηναηυξ, ιυθζξ ακηζθήθηδηε ηδ 

ζοιθμνά πμο πνμλέκδζε… εβηαηέθεζρε ηα εδάθδ, ζηανθάθςζε βνήβμνα ηδ νειαηζά 

ηαζ ημ‟ ααθε ζηα πυδζα.        

 Γέηα θεπηά ανβυηενα, ζημ πεγμδνυιζμ ημο έιπμνμο ηαζ ημο θανιαημπμζμφ, 

είπακ ιαγεοηεί πμθθμί πενίενβμζ ηζ έαθεπακ κα πενκάκε ιπνμζηά ημοξ ιενζημί 

αλζμενήκδημζ άκενςπμζ, πμο δεκ ιπμνμφζεξ κα λεπςνίζεζξ ακ ήηακ ιαφνμζ ιε 

άζπνμοξ θεηέδεξ ή άζπνμζ ιε ιαφνμοξ θεηέδεξ. ζμζ είπακ πνμζπαεήζεζ ιε έκα 

ανεβιέκμ πακί κα ηαεανίζμοκ ηα ιεθάκζα, είπακ βίκεζ πεζνυηενα.    

 Σα οπμθείιιαηα ηδξ ηεεςναηζζιέκδξ ζηναηζάξ αάδζγακ δομ-δομ ή ηνεζξ-ηνεζξ 

ή έκαξ-έκαξ ηζ άημοβεξ ρζεφνμοξ ηνυιμο ή ηναοβέξ ή ηθάιαηα ή ιμκμθυβμοξ.  

 –Χπ, εα ιε θοζζάλεζ ζημ λφθμ δ ιάκα ιμο. Ββαίκμοκε ηα ιεθάκζα;  

  -πζ δε … αβαίκμοκε …       

  -Σζ κα ημοξ πμφιε ηχνα;        

 Πνάβιαηζ ημ ίδζμ ανάδο, ζπεδυκ υθμξ μ ζηναηυξ έηνςβε λφθμ. Σα ιπάκζα ιε ηα 

ζαπμφκζα ηαζ ημοξ ηνίθηεξ δμοθέρακε ςξ ηδ κφπηα…     

 Σδκ άθθδ ιένα ημ πνςί, πμθθμί βμκείξ, ηνααχκηαξ απυ ηα αοηζά ημοξ 

ζηναηζχηεξ ζα δείβια, ήνεακε ζημ ζπμθείμ ηαζ γδημφζακ απυ ημκ ηφνζμ πονμκζυκζμ 

κα απαβμνεφζεζ ηα κενμιπίζημθα. Κζ αοηυξ, αθέπμκηαξ ζπεδυκ υθμ ημ ζπμθείμ 

ηονζμθεηηζηχξ ζηα ιαφνα ημο ηα πάθζα, έαβαθε ηδκ πενίθδιδ δζαηαβή: 

«Απαβμνεφμκηαζ ηα κενμιπίζημθα». Έηζζ, ημ κενμιπίζημθμ ιπήηε ζηδκ ζζημνία. 

(Πακηεθήξ Κμθζυηζμξ, Σα μχιηλα ζπαζηά (18
δ
 έηδμζδ). Αεήκα 1985: Κέδνμξ, 95-97) 

 

 

Κείιεκα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδ δζδαζηαθία ηαηεοεοκηζηχκ ηεζιέκςκ: 

Απιέο ζαιάηεο 
Σμ ιαβζηυ ηυθπμ βζα κα θηζάλεζξ ηαθέξ ζαθάηεξ είκαζ κα ηζξ ηάκεζξ κα θαίκμκηαζ υζμ 

πζμ „εκδζαθένμοζεξ‟ βίκεηαζ. Μπμνείξ κα πνδζζιμπμζήζεζξ θφθθα ιανμοθζμφ ή ηάπμζμ 

ιπμθ βζα κα αάθεζξ ιέζα ηα οθζηά ζμο:       

 (ζ) Μάγερε θμζπυκ, πνχηα ηα οθζηά ηδξ ζαθάηαξ. ηέρμο πνχιαηα ηαζ 

βεφζεζξ πμο ηαζνζάγμοκ.         

 (ζζ) Κυρε ηα ζε ηοαάηζα ή ηνζβςκάηζα  ή ιζηνά ημιιαηάηζα, ή ηνίρε ηα.  

Μενζηά οθζηά ιπμνείξ κα ηα αάθεζξ μθυηθδνα, υπςξ ηζξ εθζέξ ή ηα ιζηνά κημιαηάηζα. 

 (ζζζ) „Σαηημπμίδζέ‟ ηα υζμ πζμ υιμνθα ιπμνείξ ζε έκα ιπμθ ή πζάημ. 

     (πενζμδ. «Δνεοκδηέξ», εθδι. Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 8-8-1999) 
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Μηιθ ζέηθ ζνθνιάηαο 
Τθζηά: 1 ημοηαθάηζ ηαηάμ ζε ζηυκδ. 1 ημοηαθάηζ γάπανδ.  275 βναιι. βάθα. 1 

ημοηαθζά παβςηυ ζμημθάηα. Σνζιιέκδ ζμημθάηα. 

Γζαθφεζξ ημ ηαηάμ ηαζ ηδ γάπανδ ζε θίβμ γεζηυ κενυ. Ακαηαηεφεζξ ηαθά. Πνμζεέηεζξ 

ημ βάθα ηαζ ημ παβςηυ ηαζ ζοκεπίγεζξ ημ ακαηάηεια ιέπνζ κα ηάκμοκ αθνυ. εναίνεζξ 

ζε ρδθυ πμηήνζ, αθμφ νίλεζξ ηδκ ηνζιιέκδ ζμημθάηα ηαζ αάθεζξ έκα ηαθαιάηζ. 

(πενζμδ. «Δνεοκδηέξ», εθδι. Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 8-8-1999) 

 

Καη ηώξα δίαηηα! Υάζηε ηα θηιά πνπ πήξαηε ζηηο γηνξηέο! 
(ζ) Μεζχζηε ηζξ ιενίδεξ ημο ιεζδιενζακμφ ηαζ ημο αναδζκμφ ημοθάπζζημκ ηαηά 

ημ 1/3…           

 (ζζ) Αημθμοεήζηε ηαεδιενζκά ιζηνά ηαζ ζοπκά βεφιαηα, χζηε κα 

ηαηακαθχκεηε ιζηνυηενδ πμζυηδηα θαβδημφ…     

  (ζζζ) Καηακαθχζηε άθεμκα θνμφηα ηαζ θαπακζηά (5 ιενίδεξ ηδκ διένα), πμο 

απμηεθμφκ ηνμθέξ θηςπέξ ζε εενιίδεξ αθθά πθμφζζεξ ζε κενυ ηαζ θοηζηέξ ίκεξ…  

 (ζv) Πνμηζιήζηε γοιανζηά απυ δδιδηνζαηά μθζηήξ άθεζδξ, 

ηαζηακυ/ακαπμθθμίςημ νφγζ, ρςιί πμθφζπμνμ ηαζ υζπνζα…    

 (v) Φάηε ηνυθζια απυ υθεξ ηζξ μιάδεξ (άπαπμ ηνέαξ, ράνζ, θνμφηα… άπαπα 

βαθαηημημιζηά, εθαζυθαδμ) πνμηεζιέκμο κα θαιαάκεηε υθα ηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά 

πμο πνεζάγεζηε.          

 (vζ) Πίκεηε ηαεδιενζκά 2-3 πμηήνζα πνάζζκμ ηζάζ. Δκενβμπμζεί ημ 

ιεηααμθζζιυ ηαζ ιεζχκεζ ηδκ απμεήηεοζδ θίπμοξ ζηδκ ημζθζά.   

 (vζζ) Αολήζηε ηδ θοζζηή δναζηδνζυηδηα (ηαεδιενζκά 30 θεπηά βνήβμνμ 

πενπάηδια)… 

   (Πενζμδ. TV 24, η. 308)  

 

Μπηζθνηάθηα 
Τθζηά: 100 βναιι. αθεφνζ  βζα υθεξ ηζξ πνήζεζξ. 160 βναιι. γάπανδ.  100 βναιι. 

αμφηονμ θζςιέκμ. 130 βναιι. ημοάηεν ηνζιιέκμ. 50 βναιι. ζμημθάηα 

ηνζιιέκδ ζημκ ηνίθηδ. 50  βναιι. ζηαθίδεξ. 1 ααβυ. 1 ημοηαθάηζ ιπέζηζκ 

πάμοκηεν. Ξφζια ιακηανζκζμφ. 

Ακάας ημκ θμφνκμ ζημοξ 160
0
 C. ε ιζα θεηάκδ ακαηαηεφς ημ αθεφνζ ιε ημ ιπέζηζκ 

πάμοκηεν. ε άθθδ θεηάκδ πηοπάς ημ αμφηονμ ιε ηδ γάπανδ ηαζ ημ ααβυ. Πνμζεέης 

ζζβά ζζβά ημ αθεφνζ ηαζ ημ ημοάηεν. Μεηά πνμζεέης ηδ ζμημθάηα, ημ λφζια ηαζ ηζξ 

ζηαθίδεξ. Σα ακαηαηεφς υθα αοηά ιε ιζα ημοηάθα. Απθχκς ιζα θαδυημθθα ζε έκα 

ηαρί ηαζ αάγς ημοηαθζά ημοηαθζά απυ ημ ιίβια. Γεκ αάγς ημκηά ημκηά ηζξ ημοηαθζέξ, 

βζα κα ιδκ ημθθήζμοκ ιεηαλφ ημοξ ζημ ρήζζιμ. Φήκς βφνς ζηα 13-15 θεπηά. Αθήκς 

κα ηνοχζμοκ ηα ιπζζηυηα ηαζ ηα αβάγς ζε ιζα πζαηέθα. Ακ εέθς, πνμζεέης θίβδ 

γάπανδ άπκδ απυ πάκς. 

(Ρέκα ηδξ Φηεθζάξ, Δθθδκζηή Κμογίκα 21, πενζμδ. Σδθέναια) 

 

Παγωηό Ικαιάηα 
Τθζηά: 1 ημοηί βάθα γαπανμφπμ. 3 ααβά (ημοξ ηνυημοξ).  1/2 ημοηί ηνέια βάθαηημξ. 

Καηάμ, αακίθζα. 

Αδεζάγμοιε ημ γαπανμφπμ βάθα ιέζα ζε ιπμθ. Πνμζεέημοιε ημοξ ηνυημοξ, ηδ 

αακίθζα ηαζ ηδκ ηνέια βάθαηημξ. Σδκ ακαηαηεφμοιε ηαθά. Κναηάιε ιζηνή πμζυηδηα 

απυ ημ ιείβια ηαζ ζημ οπυθμζπμ πνμζεέημοιε ηνεζξ ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ ηαηάμ. 

Σμπμεεημφιε ηα δομ ιείβιαηα ζε ιεηαθθζηά δμπεία βζα παβςηυ ηαζ ηα αάγμοιε ζηδκ 

ηαηάρολδ κα παβχζμοκ. Πνμημφ παβχζμοκ ηεθείςξ, ηα αβάγμοιε ηαζ ηα λακαπηοπάιε 

ζημ ιπθέκηεν ή ιε ημ πηοπδηήνζ ηςκ ααβχκ. Σα λακααάγμοιε ζηδκ ηαηάρολδ ηαζ, 
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υηακ είκαζ έημζια, ηα ζεναίνμοιε ζπδιαηίγμκηαξ έκα ηςκζηυ αμοκυ ιε ημ ηαθέ 

παβςηυ, ημπμεεηχκηαξ πάκς ημο ημ θεοηυ χζηε κα θαίκεηαζ ζακ πζμκζζιέκδ ημνοθή. 

ημθίγμοιε ηδκ ημνοθή ιε ημ πάνηζκμ ζδιαζάηζ ηδξ μνεζααηζηήξ μιάδαξ πμο ηδκ 

ηαηέηηδζε. 

(πενζμδ. «Δνεοκδηέξ», εθδι. Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 8-7-2001) 

 

Γηαθεκίζεηο: 
-Ρμφπα πμο πανίγμοκ ιζα αίζεδζδ εθεοεενίαξ πμο ηνφαεηαζ ζημοξ νοειμφξ ηδξ θφζδξ 

ηαζ ζηδ ιμοζζηή πνμηείκεζ δ milk & Honey. Ζ ζοθθμβή πενζθαιαάκεζ πνμηάζεζξ βζα 

υθεξ ηζξ χνεξ ηαζ απεοεφκεηαζ ζηδ βοκαίηα πμο δε θμαάηαζ κα αημθμοεήζεζ ηδκ 

πανυνιδζδ ηδξ ζηζβιήξ. 

-ηαεενμπμζχκηαξ ημ επζηαθοπηζηυ ιέζηαπ ηαζ πνμζδίδμκηαξ ιεηαλέκζα αίζεδζδ ζηδκ 

επζδενιίδα, δ πμφδνα Compact Powder ηδξ  Coverderm δζαεέηεζ ηνεζξ ζοκεέζεζξ 

ηαθφπημκηαξ ηάεε ηφπμ επζδενιίδαξ. 

-Δζηζάζηε ζηζξ ηζάκηεξ ιε ζφβπνμκδ δμιή, υπςξ είκαζ μζ αυναηεξ ναθέξ ηαζ μζ 

πμθφπθεονεξ επζθάκεζεξ πμο ηαεμνίγμοκ ηδ κέα επμπή ημο design. ( Σζάκηα Folli-

Follie). 

-(Cute Girly Looks) Ζ έιθοηδ ημιρυηδηα ακαδεζηκφεηαζ ιέζα απυ δδιζμονβζηά 

ειπνζιέ ιμηίαα, πανζηςιέκεξ ιίκζ θμφζηεξ ηαζ βναιιέξ πμο ημκίγμοκ ηδ βοκαζηεία 

ζζθμοέηα. 

-ηαιαηήζηε ημ πνυκμ… φζηδια μθζηήξ επακυνεςζδξ, ααζζζιέκμ ζηδ θζθμζμθία 

ηδξ επειααηζηήξ αζζεδηζηήξ ζαηνζηήξ, απυ ελεζδζηεοιέκμοξ ζαηνμφξ ημο Οιίθμο 

Τβεία. 

-Modern & Chic: … Γμηζιάζηε ανχιαηα πθμφζζα ζε κυηεξ ακεέςκ πμνημηαθζάξ ηαζ 

μζιακεμφ, αθθά ηαζ εηείκα πμο ζοκδοάγμοκ ημ πενβαιυκημ ηαζ ημ ιακηανίκζ ζηδκ 

ημνοθή ηδξ ζφκεεζήξ ημοξ, ιε ηνζακηάθοθθμ, ίνζδα ηαζ βζαζειί, ηαεχξ ελαζθαθίγμοκ 

ελαζνεηζηή θνεζηάδα ηαζ ημιρυηδηα. Δκδζαθένμοζα επζθμβή απμηεθμφκ ηαζ μζ πζμ 

ακάθαθνεξ eau de toilette εηδμπέξ ηςκ ηθαζζηχκ θθμνάθ ανςιάηςκ. 

    (πενζμδ. Harper‟s Bazaar, Ηακμοάνζμξ 2017) 
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Παξάξηεκα ΙΙ: 

 

Δλδεηθηηθέο αζθήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία πεξηγξαθηθώλ θεηκέλωλ. 

Αζθήζεηο παξαδνζηαθνύ ηύπνπ αλεμάξηεηεο από ην πεξηβάιινλ. 

 

Να βνάρεηε ηδκ μκμιαζηζηή ηαζ ηδκ αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ ηςκ επζεέηςκ: 

 

μ αανφξ   μζ αανζμί   ημοξ αανζμφξ 

ημ ιαηνφ   ........................  ............................... 

δ θανδζά   ........................  ................................ 

μ παπφξ   ........................  ................................ 

δ πθαηζά   .........................  ................................. 

μ ηναπφξ   .........................  ................................ 

 

Βνείηε ηαζ οπμβναιιίζηε ηα επίεεηα: 

 

Κάπμζμξ άβκςζημξ άκενςπμξ έηακε πενίενβεξ ενςηήζεζξ βζα εζέκα. 

Σμ άνενμ εα δδιμζζεοηεί ζηδκ αονζακή εθδιενίδα. 

Γυεδηε αοζηδνή εκημθή κα ιδκ ένεεζ ηακείξ απνυζηθδημξ ζηδ βζμνηή. 

Σα ζοβηθμκζζηζηά κέα ηάναλακ ηζξ ηαθμηαζνζκέξ δζαημπέξ ιαξ. 

Καηέααθε ιεβάθδ πνμζπάεεζα, αθθά μ ζηυπμξ ημο έιεζκε απναβιαημπμίδημξ. 

Σα ήζοπα ηναβμφδζα ήηακ δ ηαθφηενδ πανέα. 

Σμ ηαηάθεοημ πζυκζ ζηέπαζε ημ λενυ έδαθμξ. 

Μηα δξνζεξή αύξα έκπαηλε από ην κηζάλνηρην μύιηλν παξάζπξν. 
 

 

Αζθήζεηο Γνκηθνύ ηύπνπ, αλεμάξηεηεο από ην πεξηβάιινλ. 

 

Να ιεηαθένεηε ηζξ παναηάης θνάζεζξ ζημκ πθδεοκηζηυ ανζειυ: 

 

μ αανφξ άκενςπμξ ---------> μζ αανζμί άκενςπμζ. 

Σμ θανδφ πακηεθυκζ ----------> ηα.......................................... 

ημκ πθαηφ δνυιμ -----------> ........................................ 

ημ ααεφ πμηάιζ -------------> .................................... 

δ εθαθνζά ηανέηθα ------------> ................................. 

ηδξ ιαηνζάξ θμφζηαξ -----------------> ................................................... 

 

 Τπμβνάιιζζε ηδκ οπυεεζδ ηςκ παναηάης οπμεεηζηχκ θυβςκ: 

 

Ακ ημ εέθεζξ, εα ζημ πανίζς. 

Θα ζμο ηδθεθςκήζς, ακ πνμθάας. 

Ακ πζμκίζεζ, εα πάς βζα ζηζ. 

Ακ δε παθάζεζ μ ηαζνυξ, εα πάιε εηδνμιή. 

 

 Τπμβνάιιζζε ηζξ απμδυζεζξ ηςκ παναηάης οπμεεηζηχκ θυβςκ: 

 

Γεκ εα πάς ζημ πάνηζ, ακ δεκ ένεεζξ. 

Οζ θίθμζ ζμο εα ζε ειπζζηεφμκηαζ, ακ ηναηάξ ηα ιοζηζηά ημοξ. 

Ακ ανέλεζ, εα πάιε ιε ημ αοημηίκδημ. 

Ακ κζχζεζξ άζπδια, εα ένες κα ζε δς. 
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Γνάθς ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ ζημκ άθθμ ανζειυ: 

 

Σμ δδθδηδνζχδεξ ιακζηάνζ. …………………………………. 

Σμο επζθακμφξ πμθζηζημφ. ………………………………… 

Σα αηνζαή ακηίβναθα.  ……………………………………. 

Σμοξ ιακζχδεζξ πανημπαίηηεξ  ……………………………. 

Ζ αναπχδδξ πενζμπή  ………………………………….. 

Σζξ απακείξ εηηάζεζξ. …………………………………… 

 

 Αζθήζεηο δνκηθνύ ηύπνπ ελ κέξεη εμαξηεκέλεο από ην πεξηβάιινλ. 
 

Γνάθς πυηε έπς εοεφ ηαζ πυηε πθάβζμ θυβμ. 

 

Μμο γήηδζε κα ημκ αμδεήζς ζηα ιαεδιαηζηά. (……………) 

Αηυιδ δεκ έθαβεξ; νχηδζε δ ιδηένα. (……………….) 

«Κάκε βνήβμνα βζαηί ανβήζαιε» είπε δ Μονηχ. (……………) 

Με παναηάθεζε κα ημο δακείζς έκα ιμθφαζ. (…………….) 

 

Μεηαηνέπς ημκ εοεφ θυβμ ζε πθάβζμ: 

 

 « Πυζα πνάβιαηα πνεζάγεζαζ;» νχηδζε μ Νίημξ. 

o Ο Νίθνο ξψηεζε πφζα πξάγκαηα ρξεηάδνκαη. 

 « Σζ εα ηάκμοιε απυρε;» νχηδζε δ Ηςάκκα. 

o ……………………………………………………….. 

   «Γεκ παίλαηε πμθφ ηαθά» είπε μ πνμπμκδηήξ ζημοξ παίπηεξ. 

o ………………………………………………………………… 

 «Μήπςξ ηάκαιε θάεμξ;» ακανςηήεδηακ ηα παζδζά. 

...................................................................................................... 

 

Μεηαηνέπς ημκ πθάβζμ θυβμ ζε εοεφ: 

 

1. Ζ ιαιά είπε υηζ εα πάιε αυθηα. 

i. «Θα πάκε βφιηα» είπε ε κακά. 

2. Ζ Μαίνδ είπε υηζ εα θηζάλεζ ηέζη ζμημθάηαξ. 

i. …………………………………………………… 

3. Ο Νηίκμξ είπε ζηδκ Δφα υηζ εα ηαλζδέρμοκ ιαγί. 

i. …………………………………………………….. 

4. Ζ δαζηάθα νχηδζε ηα παζδζά ακ ημ ηαηάθααακ. 

i. ................................................................................... 

 

 Να ιεηαηνέρεζξ ημκ εοεφ θυβμ ζε πθάβζμ: 

Α) «Γζαηί είζαζ αηυια εδχ;» ημκ νχηδζε μ Πέηνμξ. 

____________________________________________________________________ 

Β) «Σζ χνα εα βονίζεζξ;» νχηδζε μ παηέναξ ηδκ Δζνήκδ. 

____________________________________________________________________ 

Γ) «Δβχ εα θφβς ζε θίβμ» είπε δ Μανία. 

____________________________________________________________________ 

Γ) «Θα ένεμοιε κα ζαξ δμφιε ημ ηαθμηαίνζ» είπακ ηα παζδζά. 

____________________________________________________________________ 
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 Να ιεηαηνέρεζξ ημκ πθάβζμ θυβμ ζε εοεφ: 

 Α) Ο Πακαβζχηδξ είπε υηζ εα ηεθεζχζεζ ανβά απυρε. 

_____________________________________________________________________ 

Β) Σδ νχηδζε πυζμ είπε αβμνάζεζ ημ θυνεια. 

_____________________________________________________________________ 

Γ) Δίπε υηζ εα θφβεζ βζαηί είκαζ ημοναζιέκμξ.  

_____________________________________________________________________ 

Γ) Ζ δαζηάθα νχηδζε αβνζειέκδ πμζμξ έζπαζε ημ ηγάιζ. 

 

 

 

Έκςζε ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ, βζα κα ζπδιαηίζεζξ οπμεεηζημφξ θυβμοξ. 

α) Θα παξ εζφ. Θα ένες ηζ εβχ. 

.......................................................................................................................................... 

α) Θα βεθάζεζξ. Θα ζμο πς ηζ έβζκε. 

.......................................................................................................................................... 

β) Θέθεζξ κα παίλμοιε ιπάθα. Να ένεεζξ ζημ βήπεδμ. 

.......................................................................................................................................... 

δ) Πήνεξ ηαθμφξ ααειμφξ. Θα ζμο πάνς υ,ηζ δχνμ εεξ. 

.......................................................................................................................................... 

 

 

 Αζθήζεηο επηθνηλωληαθνύ ηύπνπ. 

 

Δπζθέβς ημκ ζςζηυ ηφπμ: 

 

  Οζ πενζβναθέξ δεκ είκαζ πμθφ ………………………. 

α. αηνζαέξ  α. αηνζαήξ  β. αηνζαείξ 

 

   Σα επίεεηα έπμοκ ηνία βέκδ, είκαζ δδθαδή………………… 

α. ηνζβεκή  α. ηνζβεκμί  β. ηνζβεκζηά 

 

   Παναημθμφεδζε έκα …………….. ζοκέδνζμ. 

α. δζεεκή  α. δζεεκήξ  β. δζεεκέξ 

 

   Έθααε ιένμξ ζημκ ……………… ιαναεχκζμ. 

α. δζεεκή  α. δζεεκήξ  β. δζεεκέξ 

 

    Ζ επζηοπία ημο ήηακ απμηέθεζια ηδξ ……………πνμζπάεεζάξ ημο. 

α.  ζοκεπή  α. ζοκεπμφξ  β. ζοκεπήξ 

 

    Αοηυ είκαζ έκα ……………….. ζθάθια. 

α.  ζοκδεή  α. ζοκήεεξ  β. ζφκδεεξ 

 

    Οζ ………………. μνβακζζιμί πνεζάγμκηαζ οπμζηήνζλδ. 

α.  αζεεκήξ  α. αζεεκείξ  β. αζεεκή 
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οιπθδνχκς ηα ηεκά αάγμκηαξ ηα επίεεηα ζημκ ζςζηυ ηφπμ: 

Γεκ είκαζ ηαθυ κα ιαθχκμοιε ιε ημοξ ……………….. (ζοββεκήξ). 

Ζ ζηάειδ ημο κενμφ ακέαδηε θυβς ηςκ ……………. (ζοκεπήξ) ανμπμπηχζεςκ. 

Πμθθά αηοπήιαηα μθείθμκηαζ ζηα ……………….. (ακεπανηήξ) ιέηνα ηδξ 

Σνμπαίαξ ηαζ ζηδκ ……………… (εθθζπήξ) ζήιακζδ. 

Ο πεζνμονβυξ πνμπχνδζε ζε αθαίνεζδ ημο ………………… (εονεμεζδήξ) αδέκα. 

Οζ …………………. (ηαηανναηηχδδξ) ανμπέξ πνμηάθεζακ γδιζέξ ζηζξ 

ηαθθζένβεζεξ. 

Όζηενα απυ δφμ ………………… (ακεπζηοπήξ) πνμζπάεεζεξ μ πζθυημξ 

πναβιαημπμίδζε ……………… (επζηοπήξ) πνμζβείςζδ. 

Δίκαζ απυ ημοξ πζμ ……………….. (ζοκεπήξ) ιαεδηέξ. 

Γζα μπμζαδήπμηε ελέθζλδ εα είιαζηε ζε ………………… (δζανηήξ) επζημζκςκία. 

Σμ ηαηάζηδια δε ζεναίνεζ ………………… (μζκμπκεοιαηχδδξ) πμηά. 

 

Τπμβναιιίγς ηδ δεοηενεφμοζα πνυηαζδ ηαζ ζδιεζχκς ακ πνυηεζηαζ βζα οπμεεηζηή ή 

πθάβζα ενςηδιαηζηή: 

 

Θα πενάζμοιε ςναία, ακ πάιε υθμζ ιαγί. (…………………….) 

Απμνχ ακ εα ηα ηαηαθένς. (…………………….) 

Ακανςηζέιαζ ακ εα ιμο ιζθήζεζ. (…………………….) 

Ακ θφβμοιε κςνίξ, εα βθζηχζμοιε ηδκ ηίκδζδ. (…………………….) 

Με νχηδζε ακ ήλενα ημ δνυιμ. (…………………….) 

Ακ πνμζπαεήζεζξ, εα ηα ηαηαθένεζξ. (…………………….) 

 

οιπθδνχζηε  ηα ηεκά ιε ηα επίεεηα ηςκ πανεκεέζεςκ ζηδ ζςζηή πηχζδ ηαζ 

ανζειυ: 

 

Ζ ζοιιμνία ηςκ αδέζπμηςκ ηονζανπμφζε ζηδ βεζημκζά. Ήηακ πέκηε ιε 

δζαθμνεηζηυ ηνίπςια. Σμ ........................... (ηαθεηήξ) ηακίξ ιε ηδκ 

............................... (ηακεθήξ) ζηοθίηζα άβκςζηδξ νάηζαξ έηνεπακ ιαγί ιε ημκ 

............................ (ζηαπηήξ) “αθήηδ”, ημκ ....................... (ηαθεηήξ) πμζιεκζηυ ηαζ 

ηα δομ.................... (ηεναιζδήξ) πεηζκμοά. Οζ................................ (πμνημηαθήξ) 

ηαζ ...............................(εαθαζζήξ) ζαημφθεξ ιε ηα ζημοπίδζα ζοπκά δέπμκηαζ 

επίεεζδ απυ ηδ ζοιιμνία ηςκ πέκηε ηαζ δ ..................... (ζηαπηήξ) άζθαθημξ 

βειίγεζ ιε ημ πενζεπυιεκυ ημοξ. 

 

οιπθδνχζηε ηζξ πνμηάζεζξ πμο αημθμοεμφκ πνδζζιμπμζχκηαξ ηα επίεεηα ζημκ 

ηαηάθθδθμ ηφπμ: 

 

Ζ δαζηάθα ιαξ έπεζ ιζα .......................... (ηαθεηήξ) ηζάκηα. 

ημ ελμπζηυ ημοξ ζπίηζ έπμοκ ................................ (αοζζζκήξ) πανάεονα. 

ημθίγμοκ ηα άθμβα ιε ......................... (εαθαζζήξ) πάκηνεξ. 

ηδκ Αίβζκα πδβαίκαιε ιε ημκ “................................... (πμνημηαθήξ) Ήθζμ”. 

Τπάνπεζ ηαζ .............................. (ζηαπηήξ) ανημφδμξ. 

Δίκαζ εκηοπςζζαηυ ημ ............................. (πνοζαθήξ) πνχια ηδξ δφζδξ ημο ήθζμο. 

Σμ θςξ ημο θεββανζμφ είκαζ ιενζηέξ θμνέξ .................... (αζδιήξ) 

Ο παππμφξ ιμο έπεζ ιζα ......................... (αοζζζκήξ) πμθοενυκα. 

Αβυναζα ιζα θμφζηα ιε ......................... (πμνημηαθήξ) νίβεξ. 

Ξαθκζηά ιαγεφηδηακ ......................... (ζηαπηήξ) ζφκκεθα ζημκ ......................... 

(εαθαζζήξ) μονακυ. 
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Δίδα έκακ .............................. (ηακεθήξ) ζηφθμ κα ηνέπεζ ηναηχκηαξ ζημ ζηυια ημο 

έκα ........................ (ιεθζηγακήξ) πμοηάιζζμ. 

Σμ ζηοθάηζ έπεζ ιενζηέξ ...................... (ηακεθήξ ) αμφθεξ. 

 

 

Δλδεηθηηθέο αζθήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ αθεγεκαηηθώλ 

θεηκέλωλ. 
 Αζθήζεηο παξαδνζηαθνύ ηύπνπ αλεμάξηεηεο από ην πεξηβάιινλ. 

 

Μαεαίκς κα εκημπίγς ηαζ κα βνάθς ζςζηά ηα πνμκζηά, ηα ηνμπζηά ηαζ ηα ημπζηά 

επζννήιαηα: 

Υνμκζηά επζννήιαηα: αιέζςξ, πάκημηε, πμηέ, ηαηυπζκ, πάθζ, πένζζ, πνυπενζζ, 

ζήιενα, αφνζμ, πεεξ, πνμπεέξ, ηχνα, φζηενα, πνζκ, άθθμηε η.α. 

Σνμπζηά επζννήιαηα: ςναία, υιμνθα, δίηαζα, άδζηά, εοβεκζηά, άζπδια, υιμνθα, η.α. 

Σμπζηά επζννήιαηα: εδχ, εηεί, επάκς, ηάης, ιέζα, έλς, ακάιεζα, ημκηά, ιαηνζά, η.α. 

 

Να ηθίκεηε ζε υθμοξ ημοξ πνυκμοξ ηδξ εκενβδηζηήξ θςκήξ ηα νήιαηα οπμιέκς ηαζ 

ανίζης 

 

Να ηθίκεηε ηα νήιαηα εοιάιαζ ηαζ ηονζεφμιαζ ζημκ Παναηαηζηυ, ζημκ Αυνζζημ ηαζ 

ζημκ Τπενζοκηέθζημ. 

 

Κάκηε πνμκζηή ακηζηαηάζηαζδ ηςκ νδιάηςκ ζημ πνυζςπμ ηαζ ημκ ανζειυ πμο 

ανίζημκηαζ ζε υθμοξ ημοξ πνυκμοξ: 

«Καζ απεθπίζηδηε δ Μαβδαθζκή. Γεκ εα ανς ιήηε θοθθανάηζ, ιμονιμφνδζε ηαζ 

δάηνοζε» 

 

Ακαβκχνζζδ νδιάηςκ: 

Να εκημπίζεηε ηα νήιαηα ζημ παναηάης απυζπαζια ηαζ κα ζδιεζχζεηε ζε πμζμκ 

πνυκμ, θςκή, ζογοβία, έβηθζζδ, πνυζςπμ ηαζ ανζειυ  ανίζηεηαζ ημ ηάεε έκα: 

«Με ηδ ζηάικα ζημ πένζ, μ Γνδβυνδξ ηδκ πθδζίαζε. Έαβαθε ηα ηαθμφδζα απυ ηζξ 

ηζέπεξ ηαζ ηα αημφιπδζε ζηδ ιανιάνζκδ ΄πθάηα ηδξ ανφζδξ ρεθθίγμκηαξ ημ ζηζπάηεζ 

πμο ημο είπε ιάεεζ δ βζαβζά. -πςξ ηνέπεζ ημ κενυ, έηζζ κα ηνέπμοκ ηα ηαθά ιεξ ζημ 

ζπίηζ ιαξ.- Κζ αθμφ ηεθείςζε, βέιζζε ηδ ζηάικα ιε ημ ηεθανοζηυ κενυ.» 

 

Τπμβναιιίζηε ηα πνμκζηά ηαζ ηα ημπζηά επζννήιαηα απυ ημ απυζπαζια « Σμ 

ηνζακηάθοθθμ ηςκ Υνζζημοβέκςκ» πμο ιεθεηήζαιε: 

    

Να ανείηε πέκηε νήιαηα ζε πνυκμ αυνζζημ ηαζ πέκηε ζε πνυκμ παναηαηζηυ ζηα 

απμζπάζιαηα πμο ιεθεηήζαιε: 

 

ηα δφμ απμζπάζιαηα πμο ιεθεηήζαιε κα ανείηε ηζξ ιεημπέξ ηαζ κα ζδιεζχζεηε 

πμζεξ είκαζ εκενβδηζηήξ ηαζ πμζεξ παεδηζηήξ θςκήξ: 

 

Να βνάρεηε ημ πνχημ πνυζςπμ αμνίζημο ηςκ νδιάηςκ: 

Αημοβυηακε, ηφθδζακ, πνμζπαεμφζε, είπακ βοαθίζεζ, είπε πενάζεζ, άθηαζε. 

 

Να βνάρεηε ζηα ηνία βέκδ ηζξ ιεημπέξ ηςκ νδιάηςκ : θζβχκμιαζ, αημφβμιαζ, 

ηονζεφμιαζ, πανμοζζάγμιαζ. 
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Να ηάκεηε πνμκζηή ακηζηαηάζηαζδ ζημ πνυζςπμ ημο νήιαημξ πμο ιμο δίκεηαζ ζε 

υθμοξ ημοξ πνυκμοξ. 

Δκεζηχηαξ     πζηναίκμιαζ 

Παναηαηζηυξ 

Δλαη. Μεθθ.        εα θοηεφς 

οκμπη. Μεθθ 

Αυν.   άνβδζε 

Παναη.  

Τπενξ. 

οκη. Μεθθ.  

  

Τπμβναιιίζηε ηα νήιαηα ημο ηεζιέκμο ηαζ βνάρηε ηα ζηδ θςκή πμο ανίζημκηαζ: 

 ην κεγάιν ιηβάδη θαηακεζήο είρε θπηξψζεη κηα ςειφιηγλε ιεχθα. Καλέλαο δε 

ζπκφηαλ πφηε θαη πψο. Ίζσο νχηε θη ε ίδηα ζα κπνξνχζε λα απαληήζεη. Όινη ηε 

ζαχκαδαλ γηα ηε ιπγεξάδα, ηελ θνξκνζηαζηά ηεο θαη πξνπαληφο γηα ηελ αζεκέληα ηεο ηε 

θνξεζηά. 

 Πνηνο φκσο ζα ην θαληαδφηαλ πσο ήηαλ κηα δπζηπρηζκέλε ιεχθα; Όζν καθξηά 

θη αλ έζηειλε ην βιέκκα ηεο δε ζπλαληνχζε άιιν δέληξν. 

 «Οινκφλαρε, ινηπφλ, ρσξίο θίινπο, ρσξίο θάπνηνλ λ‟ αιιάμσ δπν θνπβέληεο», 

ζπιινγηδφηαλ. 

Υνήζημξ Μπμοθζχηδξ, Ζ 

πανάλεκδ αβάπδ ημο αθυβμο ηαζ 

ηδξ θεφηαξ, 

Δηδυζεζξ Δθθδκζηά Γνάιιαηα 

Δκενβδηζηή 

θςκή………………………………………………………………………………… 

Παεδηζηή 

θςκή………………………………………………………………………………… 

 

Γνάθς ημκ Αυνζζημ ηςκ παναηάης νδιάηςκ: 

Δκεζηχηαξ  Αυνζζημξ  Δκεζηχηαξ  Αυνζζημξ 

λεπςνίγς     νςηχ 

ζηδνίγς     πμηίγς 

ζοκακηχ     βνάθς 

αθήκς      πνμζπαεχ 

 

Τπμβναιιίζηε ηα νήιαηα ηςκ παναηάης πνμηάζεςκ ηαζ βνάρηε ζε πμζμ πνυκμ 

ανίζημκηαζ: 

         πνυκμζ 

α) Σμ πνυζςπυ ηδξ έθαιπε απυ πανά. 

α) Θα ανείηε ηζξ μδδβίεξ ζημ ημοηί. 

β) Θα έπεζ ένεεζ ημ πνςί. 

δ) Ένζλε ημ αέθμξ ιε ημ ηυλμ. 

ε) Απυ πεεξ έπμοκ ένεεζ μζ θίθμζ ιαξ. 

 

Τπμβναιιίζηε ηα επζννήιαηα ηαζ ηζξ θνάζεζξ ιε πνμεέζεζξ πμο δδθχκμοκ πνυκμ: 

α) Ήνεακ ηυηε ηα παζδζά ζηδκ παζδζηή πανά. 

α) Ο Γζάκκδξ πήβε πεεξ ζημ πάνηζ ηδξ Ακεήξ. 

β) Γεκ αθεπυιαζηε ζοπκά, αθθά ηα θέιε πυηε πυηε ζημ ηδθέθςκμ. 

δ) Όζηενα απυ δφμ πνυκζα επέζηνερε ζηδκ Δθθάδα. 
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ε) Χξ ηδ Γεοηένα εα ιάεμοιε ηζ έβζκε. 

 

Τπμβναιιίζηε ηζξ δεοηενεφμοζεξ πνμκζηέξ πνμηάζεζξ ηαζ ηοηθχζηε ημοξ 

ζοκδέζιμοξ: 

Γφμ ηαθεζιέκμζ έθοβακ πνμημφ ηεθεζχζεζ ημ πάνηζ. 

Πνζκ πάνεζξ ηδθέθςκμ, ράλε βζα ηδ δζεφεοκζδ. 

Θα πάιε ζηδκ παζδζηή πανά, αθμφ δζααάζεζξ. 

 

Τπμβναιιίζηε θέλεζξ, θνάζεζξ ή πνμηάζεζξ πμο δδθχκμοκ πνυκμ: 

Ο δάζηαθμξ έθθεζπε ζήιενα, βζαηί ήηακ άννςζημξ. 

Πνέπεζ κα ακμίβεζξ πμφ ηαζ πμφ ηα πανάεονα βζα κα ιπαίκεζ ηαεανυξ αέναξ. 

Καεδιενζκά ιζθάς ιε πμθφ ηυζιμ. 

Φηάκμκηαξ ζημ ζπίηζ είδα ηδ Μαίνδ κα ιε πενζιέκεζ. 

Οζ ελεηάζεζξ λεηζκμφκ απυ αφνζμ. 

Θα αβμφιε ζηδκ αοθή, αθμφ πηοπήζεζ ημ ημοδμφκζ. 

 

Να οπμβναιιίζεηε ημοξ πνμκζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ ηαζ κα πνμζδζμνίζεηε ημ είδμξ 

ημοξ. 

Θα ένεεζ ζημ ζπίηζ ιαξ αφνζμ. 

Αεθείηαζ ηαεδιενζκά, βζα κα έπεζ ηαθή θοζζηή ηαηάζηαζδ. 

Θα βονίζεζ ζε δφμ πνυκζα. 

Σα κέα ιέηνα εα ζζπφζμοκ απυ ζήιενα. 

Θοιήεδηα ημ ηδθέθςκυ ζμο φζηενα απυ ιένεξ. 

Δκχ έθεοβα, ιε πήνε δ ιαιά ιμο ηδθέθςκμ. 

ηακ ήνεε ημ ηαθμηαίνζ, άνπζζε δ γέζηδ. 

Γεκ εα λεπάζς πμηέ ηζξ θεηζκέξ δζαημπέξ. 

Φηάζαιε ανβά. Σμ ηνέκμ έπεζ ήδδ θφβεζ. 

Θα πάς κα παίλς αθμφ ηεθεζχζς ημ πνςζκυ ιμο. 

 

Τπμβναιιίζηε ηα νήιαηα ζηζξ παναπάκς πνμηάζεζξ ηαζ βνάρηε ζε πμζμ πνυκμ 

ανίζημκηαζ. 

 

Να ηθίκεηε ηα νήιαηα κειεηψ ηαζ γξάθσ ζημκ Δκεζηχηα, ζημκ Παναηαηζηυ, ζημκ 

Αυνζζημ ηαζ ζημκ Παναηείιεκμ  μνζζηζηήξ ηδξ εκενβδηζηήξ θςκήξ: 

Δκεζηχηαξ      Παναηαηζηυξ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Αυνζζημξ     Παναηείιεκμξ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Γνάρηε πςνζζηά ηα νήιαηα ηδξ εκενβδηζηήξ ηαζ ηδξ παεδηζηήξ θςκήξ: 

πθέκμιαζ, πηεκίγμιαζ, ηνέπς, δζααάγς, δέπμιαζ, εφπμιαζ, εθπίγς, ααδίγς, ζηέθημιαζ, 

ζοθθμβίζηδηα, πυηζζα, ημζιυιμοκ, αθέπς, αβαπχ. 

Δκενβδηζηή θςκή: 

Παεδηζηή θςκή: 

 

Τπμβναιιίζηε ηα πνμκζηά επζννήιαηα ζηζξ παναηάης πνμηάζεζξ: 

Υηεξ, ιμο πήνε υθδ ηδκ διένα κα ηεθεζχζς ηζξ αζηήζεζξ. 

Πμηέ δεκ είπα βεθάζεζ ηυζμ πμθφ. 

Μμο είπε υηζ ηάπμηε εα ηαηαθάας ηζ έβζκε. 

 

Τπμβναιιίζηε ηα ημπζηά επζννήιαηα ζηζξ παναηάης πνμηάζεζξ: 

Θα πάηε ανζζηενά, αιέζςξ δελζά ηαζ ιεηά εοεεία. 

Σμ ζπμθείμ είκαζ ημκηά ζημ ζπίηζ ημο. 

Κάης απυ ημ παθί έηνορα ημ ηθεζδί ηδξ επάκς πυνηαξ. 

 

Τπμβναιιίζηε ηα ηνμπζηά επζννήιαηα ζηζξ παναηάης πνμηάζεζξ: 

Σεθείςζα εφημθα ηζξ αζηήζεζξ ηαζ αβήηα βνήβμνα έλς. 

Σα πήβε ηαθά ζηζξ ελεηάζεζξ. 

Έηαηζε παθανά δίπθα ζηδ εάθαζζα ηαζ ήπζε ανβά ημκ ηαθέ ημο. 

 

Να ανείηε ηζξ βεκζηέξ ηαζ ηζξ αζηζαηζηέξ ημο πνυκμο: 

Σμ ιεζδιένζ έηακε πμθθή γέζηδ. 

Κάεε ηαθμηαίνζ πδβαίκεζ ζημ ελμπζηυ ημο. 

Θα πάιε ζημ ελμπζηυ ιαξ ηδξ Πακαβίαξ. 

Καθή ακηάιςζδ ημο πνυκμο. 

 

Τπμβναιιίζηε ηζξ βεκζηέξ ηαζ ηζξ αζηζαηζηέξ πμο θακενχκμοκ πνυκμ ζηζξ παναηάης 

πνμηάζεζξ. 

Σδκ επυιεκδ ιένα έθοβε βζα ηδ δμοθεζά. 

Σα ζπμθεία ηθείκμοκ ημκ Ημφκζμ ηαζ ακμίβμοκ ημκ επηέιανζμ. 

Σμ πνςί ηνχς ηαθά. 

Θα πνέπεζ κα πενζιέκμοιε ηνεζξ ιήκεξ βζα ημ ηαζκμφνζμ αοημηίκδημ. 

Σδκ άκμζλδ εα πάιε ηαλίδζ. 

Θα λεηζκήζμοιε ημ πνςί. 

 

Να οπμβναιιίζεηε ηζξ οπμεεηζηέξ πνμηάζεζξ ζημοξ παναηάης οπμεεηζημφξ θυβμοξ: 

Ακ δεκ πνμζπαεείξ, δεκ βίκεηαζ κα ηα ηαηαθένεζξ. 

Μδκ λεκοπηάξ, ακ εεξ κα κζχεεζξ ηαθά. 

Γεκ εα ενπυιμοκ ακ δεκ ιε είπεξ πνμζηαθέζεζ. 

Ακ δεκ κζχεεζξ ηαθά, κα παξ ζημ βζαηνυ. 

 

Να οπμβναιιίζεηε ηζξ απμδυζεζξ ζημοξ παναηάης οπμεεηζημφξ θυβμοξ: 

Ακ δεκ δμοθεφεζξ, δεκ εα έπεζξ έζμδα. 
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Ακ πζμκίζεζ αφνζμ δεκ εα πάς ζημ ζπμθείμ. 

Μδκ ημ θαξ ακ δεκ ζμο ανέζεζ. 

Ακ πνεζαζηείηε αμήεεζα εα ένες αιέζςξ. 

 

Τπμβναιιίζηε ημοξ πνμκζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ ηαζ ακαθένεηε ημ είδμξ ημοξ: 

Θα ηδθεθςκδεμφιε ανβυηενα. 

Ζ βζμνηή εα βίκεζ απυρε. 

Θα βονίζς ημ ανάδο. 

Δθάηε ημ άαααημ κα θάιε ιαγί. 

Καθή ακηάιςζδ ημκ επηέιανζμ. 

Θα ζοκακηδεμφιε ημο πνυκμο. 

Αφνζμ λεηζκάιε ηζξ δζαημπέξ ιαξ. 

ηακ έιαεε ηα κέα θοπήεδηε πμθφ. 

ηακ δεκ έπς πμθθή δμοθεζά βονίγς κςνίξ. 

Σμκ πεζιχκα πζμκίγεζ πμθφ. 

Ζ αβμνά εα είκαζ ακμζπηή απυ κςνίξ. 

Κάπμηε εα ιε ηαηαθάαεζξ. Δθπίγς κα ιδκ είκαζ ανβά. 

Γεκ εα ζε λεπάζς πμηέ. 

Θα ένεεζ ημ απυβεοια. 

 

Ρήιαηα ζε –νχκαη ηαζ –ψκαη: Μαεαίκς κα ηθίκς πνμθμνζηά (ζημκ εκεζηχηα) ηα 

νήιαηα: θηλνχκαη …………… ηαζ εμαξηψκαη……………… 

 

Σχνα ηθίκς βναπηά ηα νήιαηα:  ζηεξνχκαη ηαζ εγγπψκαη. 

 

-οιπθδνχκς ιε ημκ ηαηάθθδθμ ηφπμ: 

(θηλνχκαη) Έκαξ ανπαίμξ ζμθυξ είπε υηζ ηα πάκηα ……………. Ζ βδ ………….. βφνς 

απυ ημκ ήθζμ ηζ εζφ …………….. ιαγί ιε ηδ βδ. 

(εμαξηψκαη) Οζ άκενςπμζ ………………. μ έκαξ απυ ημκ άθθμ. Δβχ ………………. 

απυ εζέκα, ηζ εζφ ………………… απυ ιέκα. 

 

Σνέρε ζηδκ παεδηζηή θςκή ημοξ παναηάης εκενβδηζημφξ αμνίζημοξ
.
 κα δζαηδνήζεζξ 

ημ πνυζςπμ ηαζ ημκ ανζειυ: 

ζβρεξα, ζγραψεσ, ζκοψε, πνίξαμε, ςτρζψαμε, ζκαψαν 

 

Γνάρε ζηα ηνία βέκδ ηζξ παεδηζηέξ ιεημπέξ ηςκ νδιάηςκ: 

ανάβω, βάφω, κρφβω, προκόβω, ςκάβω, ςκφβω. 

     (Ομάδα Εργαςίασ 1976: 111, 117 & 126)

    

Αζθήζεηο Γνκηθνύ ηύπνπ, αλεμάξηεηεο από ην πεξηβάιινλ. 
 

οιπθδνχζηε ιε ηα ακηίεεηα επζννήιαηα: 

Σμ δχνμ ιμο ηυζηζζε πμθφ ……………………. (θεδκά) 

Γεκ ηάκεζ κα ηνςξ …………………………… απυ υζμ πνέπεζ.(πενζζζυηενμ) 

Νμιίγς πςξ παναπμκζυζμοκ …………………………….. (δίηαζα) 
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Σεθζηά δεκ ήηακ ηαζ ηυζμ ……………………. (ςναία) 

ε αοηυ ημ κδζί πδβαίκμοιε ………………………. (ζπάκζα) 

Κάεε ααααημηφνζαημ λοπκάιε ………………….. (κςνίξ) 

 

Να ζοιπθδνχζεηε ζημκ παναηάης πίκαηα ημκ εκεζηχηα ηαζ ημκ παναηαηζηυ ηδξ 

μνζζηζηήξ ζημ πνυζςπμ πμο γδηείηαζ:  

   Δκεζηχηαξ  Παναηαηζηυξ 

ζοβηεκηνχκς: α΄εκζη. …………………… ………………………………… 

παναιεθμφιαζ: α΄πθδε.  …………………     ………………………………… 

απμζπχιαζ:  α΄εκζη.  …………………… ……………………...................... 

απμηεθμφιαζ: β΄εκζη. …………………..      ………………………………… 

πνμδβμφιαζ: α΄πθδε. …………………… ………………………………… 

εββοχιαζ: β΄πθδε.………………………… ………………………………… 

ελαζημφιαζ: β΄εκζη. ……………………… ………………………………… 

δζενςηχιαζ: α΄εκζη. ……………………… ………………………………… 

δζδβμφιαζ: β΄πθδε.……………………… ………………………………… 

αθαζνμφιαζ: α΄πθδε.…………………… ………………………………… 

ιζιμφιαζ: β΄πθδε.……………………… …………………………………. 

επζηαθμφιαζ: β΄εκζη.…………………… ………………………………… 

 

οιπθδνχκς ημκ παναηαηζηυ ηαζ ημκ αυνζζημ ημο ηάεε νήιαημξ υπςξ ζημ 

πανάδεζβια:  

    Παναηαηζηυξ  Αυνζζημξ 

εββοχιαζ   εββουιμοκ  εββοήεδηα 

ελανηχιαζ  ……………………….. ………………………….... 

εηηζιχιαζ  ………………………… ………………………….... 

δζενςηχιαζ  …………………………. …………………………… 

δαπακχιαζ  …………………………. …………………………… 

ηζιχιαζ  …………………………. ……………………………. 

Πνμζανηχιαζ  …………………………… ……………………………. 

Ακηακαηθχιαζ  …………………………… ……………………………. 

ηαηαζηνέθς  …………………………….. ……………………………. 

παναιέκεζξ  ……………………………   ……………………………... 

δζαθφμοκ  …………………………….. …………………………….. 

ηαηαθαιαάκεηε ……………………… ……    ……………………………. 

ζοθθαιαάκμοιε ……………………………    …………………………….. 

ζοββνάθς  ………………………… …  ……………………………… 

πνμζαάθθεζξ  ……………………………   …………………………...…. 

παναθείπεζξ  ……………………………   …………………………….... 

 

κα ζπδιαηίζεηε ημ β΄εκζηυ ηαζ β΄πθδεοκηζηυ πνυζςπμ ημο παναηαηζημφ  

ηαζ ημο αμνίζημο ηςκ παναηάης νδιάηςκ: 

εεςνείηαζ εεςνμφηακ/εεςνμφκηακ εεςνήεδηε/εεςνήεδηακ 

ελακηθείηαζ ………………………………………………………………………….. 

ελανηάηαζ ………………………………………………………………………… 

απμθμβείηαζ …………………………………………………………………………. 

εββοάηαζ ………………………………………………………………………… 

απεζθείηαζ …………………………………………………………………………
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κα λακαβνάρεηε ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ ιε ηα νήιαηα ζημκ παναηαηζηυ ηαζ ζημκ 

αυνζζημ ηδξ μνζζηζηήξ ζηδ θςκή πμο ανίζημκηαζ: 

Αοηά ηα εέιαηα δεκ ημκ ειπκέμοκ. 

…………………………………………………………………………………………

…………………….. 

…………………………………………………………………………………………

……………………. 

Δδχ ζοιααίκεζ ηάηζ πενίενβμ. 

…………………………………………………………………………………………

……………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………….. 

Γεκ οπάνπεζ έβηνζζδ, οπμζηδνίγμοκ ιενζημί. 

…………………………………………………………………………………………

…………………… 

…………………………………………………………………………………………

……………………….. 

Γεκ οπεναάθθεζξ ιε υζα ημο θεξ. 

…………………………………………………………………………………………

………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………. 

Πμθθμί εηθνάγμκηαζ επαζκεηζηά βζα ηδκ πανάζηαζδ ηαζ αοηυ εοπανζζηεί πμθφ ημκ 

ζηδκμεέηδ ηαζ ημοξ άθθμοξ ζοκηεθεζηέξ ηδξ. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..........................................................

..............  

Αοηά πμο θέηε δεκ ακηζπνμζςπεφμοκ ημ πκεφια ηδξ επμπήξ. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

-οιπθδνχζηε ηα ηεκά: 

(Δκείο) …………….φηαλ ήιζε ν ζείνο (ηνχς - οπενζοκηέθζημξ)

 ηε γηνξηή ηνπ παηέξα (εκείο) ……………. (ηνχς - αυνζζημξ) 

….. θαη ……………(πίκς - αυνζζημξ)   

 (Δζείο) ζηηο επηά …………………ζην κάζεκα (πδβαίκς – 

 ζοκηεθεζιέκμξ ιέθθμκηαξ)                        

(Δκείο) …………….ζηνλ γηαηξφ (πδβαίκς – ζηζβιζαίμξ 

ιέθθμκηαξ)                                                

(Δζείο) απφ πνηα πφξηα ……………. (αβαίκς – αυνζζημξ) 

 ……… κνπ, πνχ είλαη ε εθεκεξίδα (θές - πνμζηαηηζηή 

αμνίζημο)                                     

……..γξήγνξα κέζα. Κάλεη θξχν (ιπαίκς - πνμζηαηηζηή 

αμνίζημο)                                                 
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(Δγψ) ζνπ ………. πνιιέο θνξέο λα κε πεξηκέλεηο (θές – 

παναηείιεκμξ) 

 

 

-οκεπίζηε: 

 

  Θέισ να μελεηήζω, γηα λα πεξάζσ ηηο εμεηάζεηο  

 Θέιεηο να μελεηήζειρ, γηα λα πεξάζεηο ηηο εμεηάζεηο  

    

 ……………………………………………………………  

  

 ……………………………………………………………  

  

 ……………………………………………………………  

  

 …………………………………………………………… 

Ρήιαηα ζηδκ εκενβδηζηή ηαζ παεδηζηή θςκή. οιπθδνχκς υπςξ ζηα παναδείβιαηα: 

 

Ενεργθτικι φωνι 

  

 Δκεζηχηαξ  Αυνζζημξ  ηζβιζαίμξ ιέθθμκηαξ 

 

ελζπκζάγεζ   ελζπκίαζε  εα ελζπκζάζεζ 

ελεηάγεζ   …………  …………….. 

πεηά   …………  …………….. 

ηαηαηηά   …………  …………….. 

ζηήκεζ   …………  …………….. 

θφκεζ   …………  …………….. 

 

 

    Παεδηζηή θςκή 

 

ελζπκζάγεηαζ  ελζπκζάζηδηε  εα ελζπκζαζηεί 

……………    ……………  ………………. 

        πεηζέηαζ   ……………  ……………..   

        ……………    ……………  ………………. 

……………     ……………  ………………. 

……………     ……………  ………………. 

     (Βελαλίδθσ κ.ά. 1987α: 72) 

 

Να ζπδιαηίζεηε ημοξ αμνίζημοξ ηαζ ηδκ παεδηζηή ιεημπή ηςκ νδιάηςκ:  

(α) ζθάβσ, βάθσ  

      εγκαταλείπω, κλζβω 

      λατρεφω, παφω 
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(β) ςτζλνω, παραγγζλνω 

     δζρνω απονζμω 

     μαραίνω, πλζνω 

 

Παράδειγμα:  (α) γράφω, ζγραψα, γράφτθκα, γραμμζνοσ 

                             παιδεφω, παίδεψα, παιδεφτθκα, παιδεμζνοσ 

       (β)  ςπζρνω, ζςπειρα, ςπάρκθκα, ςπαρμζνοσ 

       (Σζμθάηδξ 1982: 259) 

 

Γνάρηε ηα νήιαηα ζηδκ εκενβδηζηή θςκή: 

 

δικαιολογοφμαι → δικαιολογϊ  

 

νικιζμαι ………………..   κατθγοροφμαι ……………….. 

αγαπιζμαι ……………….. προςκαλοφμαι ……………….. 

πουλιζμαι ……………….. κεωροφμαι ……………….. 

κρεμιζμαι ……………….. τοποκετοφμαι ……………….. 

πετιζμαι ………………..  αποτελοφμαι ……………….. 

ςτεναχωριζμαι ……………….. εξαιροφμαι ……………….. 

 

 

 

οκεπίζηε: 

 

αγαπϊ  → αγαπιςου αγαπθκείτε 

κρατϊ  → ………….. …………… 

ξεχνϊ  → ………….. ……………  

πλθροφορϊ → ………….. …………… 

χαιρετϊ  → ………….. …………… 
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πετϊ  → ………….. …………… 

 

Γνάρηε ημοξ ακηίζημζπμοξ ηφπμοξ ημο παναηαηζημφ: 

 

κεωροφνται → κεωροφνταν 

 

βαριζςαι → ……………… δικαιολογείται → ……………… 

κρατιόμαςτε → ……………… εξυπθρετοφμαι → ……………… 

πουλιζται → ……………… ςυνεννοείςαι    → ……………… 

ςτεναχωριζμαι → ……………… καλλιεργοφνται → ……………… 

  (Μπαμπινιϊτθσ κ.ά. 1995: 187, 188, 262, 276 & 292) 

 

Αζθήζεηο δνκηθνύ ηύπνπ εμαξηεκέλεο από ην πεξηβάιινλ. 
 

Να αθθάλεηε ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ πνδζζιμπμζχκηαξ ημκ αζηζμθμβζηυ ζφκδεζιμ 

«βζαηί» ηαζ πνμζέπμκηαξ πμφ εα αάθεηε ηυιια. 

Έπς πμθθή δμοθεζά ηαζ δεκ εα βονίζς κςνίξ. 

…………………………………………………………………………………….. 

Έβναρε ηαθά ζηζξ ελεηάζεζξ ηαζ πάνδηε πμθφ. 

…………………………………………………………………………………….. 

Σέθεζςζε δ ιπαηανία ημο ηαζ ημ νμθυζ ζηαιάηδζε. 

…………………………………………………………………………………….. 

Ζ ζηάειδ ηδξ εάθαζζαξ ακεααίκεζ ηαζ μζ πανάηηζεξ πυθεζξ ηζκδοκεφμοκ κα πκζβμφκ. 

…………………………………………………………………………………………. 

Ο πθδεοζιυξ ηδξ βδξ ιεβαθχκεζ ηαζ μζ επζζηήιμκεξ ακδζοπμφκ. 

………………………………………………………………………………………… 

Άνβδζεξ πμθφ ηαζ έθοβα. 

…………………………………………………….. 

Έπς πμθθή δμοθεζά ηαζ δεκ εα βονίζς κςνίξ. 

………………………………………………………………………. 

 

Να λακαβνάρεηε ημ ηείιεκμ αάγμκηαξ ηα νήιαηα ζε πνυκμ Παναηαηζηυ: 

Ζ εάθαζζα είκαζ έκα παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ηδξ πενζμπήξ, ηαεχξ υπμο ηζ ακ 

ζηέηεηαζ ηακείξ ηδκ ακηζηνίγεζ κ‟ απθχκεηαζ ιπνμζηά ημο. Έηζζ μζ άκενςπμζ είκαζ 

ζηεκά δειέκμζ ιαγί ηδξ ηαζ ηάκμοκ πμθθά ηαλίδζα, εηιεηαθθεουιεκμζ ημοξ ακέιμοξ 

πμο θοζμφκ ακάθμβα ιε ηδκ επμπή ημο πνυκμο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….......................... 

 

Να λακαβνάρεηε ημ ηείιεκμ αάγμκηαξ ηα νήιαηα ζε πνυκμ Αυνζζημ: 

Ζ εάθαζζα απμηεθεί ημ ιέζμ επζημζκςκίαξ, ημ δνυιμ πμο θένκεζ ημοξ ακενχπμοξ ημο 

ηυπμο ζε επαθή ιε άθθμοξ θαμφξ ηαζ πμθζηζζιμφξ, είκαζ αοηή πμο ημοξ αμδεάεζ κα 

ηαθοηενέρμοκ ηδ γςή ημοξ. Γζ‟ αοηυ ηαζ αοημί ηδκ αβαπμφκ ηαζ δέκμκηαζ ιαγί ηδξ, ηδκ 

οικμφκ ζηα ηναβμφδζα ημοξ ηαζ ηδ ζοκδέμοκ ιε ηα παναιφεζα ημοξ. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….......................... 

 

Να βνάρεηε ηδκ πνυηαζδ «Νηνμπζαζιέκδ ζηνάθδηε ηαζ αβήηε έλς απυ ηδ ζπδθζά» , 

ζημ ίδζμ πνυζςπμ, ζε υθμοξ ημοξ πνυκμοξ. 

 

Να ανείηε ζημ απυζπαζια ημο Μάκμο Κμκημθέςκ ηνεζξ πνμκζηέξ πνμηάζεζξ. Να ηζξ 

οπμβναιιίζεηε ηαζ κα ηοηθχζεηε ημκ πνμκζηυ ζφκδεζιμ.  

 

Να ακαβκςνίζεηε πμζεξ απυ ηζξ οπμβναιιζζιέκεξ δεοηενεφμοζεξ πνμηάζεζξ είκαζ 

οπμεεηζηέξ ηαζ πμζεξ πθάβζεξ ενςηδιαηζηέξ: 

Θα ζοκακηδεείηε ακ παξ ζημ νακηεαμφ. 

Θα πήβαζκα ζημ πςνζυ ακ είπε ηαθυ ηαζνυ. 

Με νχηδζε ακ εα ημο ηδθεθςκήζεζξ. 

Αιθζαάθθς ακ εέθεζ κα ένεεζ ιαγί ιαξ. 

Με νχηδζε ακ ημκ εοιυιμοκ. 

Φχκαλέ ιε ακ πνεζαζηείξ ηάηζ. 

Γεκ εοιυιμοκ ακ είπαιε λακαζοκακηδεεί. 

Ακανςηζέιαζ ακ εοιάηαζ ηα βεκέεθζά ιμο. 

θα εα ήηακ αθθζχξ ακ είπε ένεεζ ζηδκ χνα ημο. 

Ακ ζδηςεείξ κςνίξ εα πνμθάαεζξ ημ ηνέκμ. 

 

Να ιεηαθένεηε υθα ηα νήιαηα απυ ηζξ ηνεζξ  πνχηεξ παναβνάθμοξ ημο 

απμζπάζιαημξ ημο Μάκμο Κμκημθέςκ ζε πνυκμ παναηαηζηυ. 

 

Να ζοιπθδνχζεηε ηα ηεκά ιε ημκ ηαηάθθδθμ ηφπμ ημο νήιαημξ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ 

πανέκεεζδ.  

Γζα ανηεηυ ηαζνυ δ εηαζνία ………………….. (ελάβς) ιεβάθεξ πμζυηδηεξ πνχηςκ 

οθχκ. 

Υεεξ μζ αμοθεοηέξ ……………………………. (δζελάβς) ζογήηδζδ βζα ηδ πχνα. 

Γζα ανηεηά πνυκζα μζ Σμφνημζ έιπμνμζ ……………………… (εζζάβς) απυ ηδ Υίμ 

ιαζηίπα, θειυκζα ηαζ πμνημηάθζα. 

Σμ πνςί δ αζηοκμιία ………………………………. (πνμζάβς) ημκ ηαηδβμνμφιεκμ 

ζημκ ακαηνζηή. 
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οκεθήθεδζακ μζ ηαημπμζμί  πμο …………………….. (απάβς) πεεξ ημκ βκςζηυ 

επζπεζνδιαηία. 

Οζ επζζηήιμκεξ …………………………… (ζοκάβς) υθα αοηά ηα πνήζζια 

ζοιπενάζιαηα απυ ηα πεζνάιαηα πμο έηακακ. 

Γζα πμθθά πνυκζα μζ ιεθεηδηέξ ………………………. (δζελάβς) ένεοκεξ βζα ημ εέια 

αοηυ. 

 

Να ζοιπθδνχζεηε ηζξ πνμηάζεζξ ιε ημκ ηαηάθθδθμ ηφπμ ημο εκεζηχηα ή ημο 

παναηαηζημφ ηςκ νδιάηςκ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ πανέκεεζδ. 

Κάεε θμνά πμο ανζζηυηακ ζε δφζημθδ εέζδ ……………………………. 

(επζηαθμφιαζ, παναη.) ημοξ παθζμφξ ημο ηίηθμοξ. 

Ο ζηναηυξ πνμπςνμφζε. ……………………………………… (πνμδβμφιαζ, παναη.) 

ημ ζππζηυ ηαζ αημθμοεμφζακ ηα πεγμπυνα ηιήιαηα. 

Θα δοζημθεοηεί, βζαηί………………………………. (απμηεθμφιαζ, εκεζη.) απυ 

ακμιμζμβεκή ζημζπεία. 

Έκα απυ ηα πνμζυκηα ζμο είκαζ υηζ ………………………….. (δζδβμφιαζ, εκεζη.) 

ςναίεξ  ζζημνίεξ. 

Γέθαζα πμθφ ηδκ χνα πμο μ Γζάκκδξ ……………………………. (ιζιμφιαζ, παναη.) 

ημκ ηαεδβδηή ημο. 

Ο δάζηαθμξ ημοξ έηακε παναηήνδζδ, βζαηί δζανηχξ ………………………….. 

(αθαζνμφιαζ, παναη.) ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ιαεήιαημξ. 

Έπεζ ηδκ εκηφπςζδ υηζ ……………………………… (παναιεθμφιαζ, εκεζη.) 

ζοκεπχξ  απυ ημοξ θίθμοξ ημο. 

Πνμηζιμφκ πάκηα ηα οθζηά  πμο …………………………….. (πνδζζιμπμζμφιαζ, 

εκεζη.) ζηδ πχνα ημοξ. 

μο …………………………….. (εββοχιαζ, εκεζη.) ηακείξ βζα ηδκ επζηοπία ηδξ 

ένεοκαξ; 

Συηε ηα πνμσυκηα απυ ηα μπμία ………………….. (ελανηχιαζ) άιεζα δ γςή ηςκ 

ακενχπςκ …………....... (ελακηθμφιαζ) βνήβμνα. 

Αοηά ηα εέιαηα παθαζυηενα δεκ ………………………………(δδιμζζμπμζμφιαζ) απυ 

ηα ΜΜΔ. 

Δκχ  ……………………….. (πνμδβμφιαζ) ζημ ζημν, ηεθζηά έπαζακ. 

Σα παζδζά ζοπκά ……………………….(ιζιμφιαζ) ημοξ ιεβαθφηενμοξ. 

Πμζμξ …………………………… (εββοχιαζ) πςξ δ ηαηάζηαζδ εα αεθηζςεεί; 

 

Να ηοηθχζεηε ημκ ζςζηυ ηφπμ ημο νήιαημξ ηάεε θμνά: 

Νμιίγς πςξ ………………………… ακ πζζηεφμοιε ηζξ οπμζπέζεζξ ημο. 

απαημφιαζηε  απαηυιαζηε  απαηχιαζηε 

Γζαηί …………………….. ζοκέπεζα; 

πνμζπμζυζαζηε  πνμζπμζείζηε  πνμζπμζμφζηε 

Αοηυ δεκ ……………………. απυ ειάξ. 

ελανηζυηακ  ελανηζχηακ  ελανημφηακ 

Σα οθζηά …………………………ζζβά ζζβά. 

ελακηθζυκηακ  ελακηθμφκημοζακ ελακηθμφκηακ 

Νμιίγς πςξ μ θίθμξ ζμο ημ ………………… αοηυ. 

δζηαζμφκηακ    δζηαζμφηακ  δζηαζυηακ 

 

οιπθδνχζηε ημ ηείιεκμ ιε ηα νήιαηα πμο θείπμοκ, ζημκ αυνζζημ: 

(λεηζκχ, πεζνμηνμηχ, ζηαιαηχ, πνμπςνχ, κζηχ, πδδχ, πηοπχ)  
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Οζ αεθήηνζεξ……………………….υθεξ ιαγί. …………………………..ιε επζηοπία 

ημ πνχημ ειπυδζμ ηαζ μζ εεαηέξ ηζξ …………………………… ε θίβμ 

ιζα……………………………., βζαηί ……………………………… 

ζημ πυδζ. Οζ άθθεξ …………………………..πνμξ ημ 

ηένια………………………………… δ αεθήηνζα ιε ημκ ανζειυ 3.  

(Μήηζδξ 2015, ζεθ.509) 

 

οιπθδνχζηε ηα νήιαηα ιε ηζξ ηαηαθήλεζξ πμο πνέπεζ: 

ηακ ηα παζδζά ηαπημπμζήεδηακ ζηα ενακία ημοξ, μ δάζηαθμξ νχηδζε: 

Πμζμξ ανάπ…… ζήιενα; 

Πμθθά πένζα ζδηχε…….., εκχ ιζα θςκή αημφζη…….: 

Δζφ, Νίημ, πχξ αμθεφη…….. πςνίξ μιπνέθα; 

Μμζνάζη…… έκα αδζάανμπμ ιε ημκ πφνμ. 

Κζ εζείξ, είδα, ζηνζιςπη……… ηνεζξ ηάης απυ ηδκ μιπνέθα ηδξ Κζηήξ! 

Αοηή δεκ ήηακ ανμπή, ηφνζε, ήηακ ηαηαηθοζιυξ.  

        (Μήηζδξ 2015, ζεθ. 509) 

 

οιπθδνχζηε ηζξ ηαηαθήλεζξ -ιε, -ιαζ, -κηαζ, -ηαζ, -ηε: 

(Ο Καναβηζυγδξ ανίζηε…… έλς απ΄ηδκ πανάβηα ημο. Απυ ιέζα αημφβε…….. δ 

θςκή ημο Κμθθδηήνδ:) 

Παηέθα, ειείξ πεζκά……. Κζ εζφ ημζιάζαζ;΄ 

Αίζπμξ! Δπζηνέπε…… κα πεζκά…….. ζηδκ επμπή ιαξ; 

Γνήβμνα κα λαπθχζε……… ζηα ηνεαάηζα ζαξ, κα θά…... 

Καζ ηζ εα θά….. ζηα ηνεαάηζα ιαξ; 

Γεκ έπε….. αημφζεζ πμο θέκε πςξ μζ κδζηζημί μκεζνεφμ……… ηαναέθζα; Δ, αοηυ κα 

ηάκε….. ηζ εζείξ. Να ημζιδεεί….., κα μκεζνεοηεί…….. υ,ηζ ηνααά δ ροπμφθα ζαξ, κα 

θά….. ηαζ κα πμνηάζε…… Δβχ έηζζ ηάκς ιζα γςή. Κμζιά….. κδζηζηυξ, 

μκεζνεφμ…… υθδ ηδ κφπηα θαβδηά ηαζ ζδηχκμ…….. ημ πνςί πμνηάημξ. 

        Μήηζδξ, 2015 ζεθ. 510 

 

Μεηαθένεηε ημ παναηάης ηείιεκμ απυ ημ πανυκ ζημ πανεθευκ: 

Έλα θνξίηζη βξίζθεηαη κέζα ζηε ζπειηά φπνπ γελλήζεθε ην αγφξη πνπ ζα άιιαδε ηνλ 

θφζκν. 

Έλα θνξίηζη πνπ ζέιεη λα πξνζθέξεη θη απηφ ην δψξν ηνπ ζην λενγέλλεην κσξφ. 

Μα είλαη έλα θησρφ θνξίηζη. 

Γελ έρεη κήηε ρξπζάθη κήηε δηακάληη κήηε κχξν. 

Κη έηζη ςάρλεη λα βξεη έλα ινπινχδη… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...................................

........................................................... 

 

Να αάθεηε ηα νήιαηα ζημκ αυνζζημ: 

Με ημκ ενπμιυ ημο θεζκμπχνμο δ εζηυκα ηδξ ιζηνήξ βεζημκζάξ ιαξ ………………… 

(αθθάγς) λαθκζηά. θα ………………. (παίνκς) ιζα άθθδ ιμνθή. Ο ηαηαβάθακμξ 

μονακυξ ……………………. (βειίγς) ιε άζπνα ηαζ ιαφνα ζφκκεθα, μ δοκαηυξ 
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αέναξ……………………. (ζημνπίγς) ζημοξ δνυιμοξ ηα ηίηνζκα θφθθα ηςκ δέκηνςκ 

ηαζ μζ πανμφιεκεξ θςκέξ ηςκ παζδζχκ ζημοξ δνυιμοξ …………………… (παφς). 

Υηεξ ημ απυβεοια …………………………. (πέθης) μζ πνχηεξ ζηάθεξ ηδξ ανμπήξ.  

      Μήηζδξ Ναπμθέςκ,  2015 ζεθ. 513 

 

Πνμζπαεήζηε κα εκχζεηε ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ ηάκμκηαξ ηδ ιζα απυ ηζξ δομ 

ελανηδιέκδ. Υνδζζιμπμζήζηε ηζξ θέλεζξ ή θνάζεζξ πμο είκαζ ζηδκ πανέκεεζδ: 

Μμο ανέζεζ ημ δζάααζια. Γζααάγς πμθθά αζαθία. (βζαηί) 

…………………………………………………………………………………………

………….. 

Δίδα ημ πμθφπνςιμ αζαθίμ ηαζ εκεμοζζάζηδηα πάνα πμθφ. (υηακ) 

…………………………………………………………………………………………

…………... 

Γζάααζα πμθφ ηαζ ημονάζηδηακ ηα ιάηζα ιμο. (επεζδή) 

…………………………………………………………………………………………

………….... 

Γζάααγε ηυζμ ζζβακά. Μυθζξ ιπμνμφζα κα ημκ αημφζς. (χζηε) 

…………………………………………………………………………………………

…………….. 

Δίπε πμθθά αζαθία. Γεκ έδζκε ηακέκα ζημοξ θίθμοξ ημο. (ακ ηαζ) 

…………………………………………………………………………………………

………………… 

 

 

Αζθήζεηο επηθνηλωληαθνύ ηύπνπ. 
 

Να ακηζηαηαζηήζεηε ζηα παναηάης απμζπάζιαηα ημκ αυνζζημ ιε παναηαηζηυ ηαζ κα 

ηνίκεηε ημ απμηέθεζια. 

 

Πμζεξ είκαζ μζ δζαθμνέξ ηςκ παναπάκς πνυκςκ ζε επίπεδμ πνήζδξ ηαζ πμζμξ μ νυθμξ 

ημο πμζμο εκένβεζαξ;  

 

«Να ην ινπινχδη ζνπ ινηπφλ…» είπε ν άγγεινο θαη ε Μαγδαιελή πνηέ πηα δελ ηνλ 

μαλάδε.  

Μα δελ ηελ έλνηαμε, γηαηί κπξνζηά ηεο είδε λα θπηξψλεη θαη λα ζεξηεχεη κηα 

ηξηαληαθπιιηά θαη λα βγάδεη έλα θαη κφλν κπνπκπνχθη… Έλα ινπινχδη. Έλα 

ηξηαληάθπιιν. Λεπθφ κε κηθξέο, αρλέο, θφθθηλεο ζηάιεο. Έλα ινπινχδη….θάηη ζαλ 

δάθξπ ηεο ραξάο ή ζηάια θφθθηλε ηνπ αίκαηνο ηεο αγάπεο. 

Καη ε Μαγδαιελή 

 

 

Πμζμκ πνυκμ επζθέβεζ μ ζοββναθέαξ,  (Μακμξ Κμκημθέςκ), ζηδκ πενίθδρή ημο ζημ 

ελχθοθθμ ημο αζαθίμο; Γζαηί ηαηά ηδ βκχιδ ζαξ ηάκεζ αοηή ηδκ επζθμβή;  

       (Μήηζδξ, 2015 ζεθ.522) 

 

 

Αζθήζεηο θαηεπζπληηθνύ ιόγνπ 

Παξαδνζηαθνύ ηύπνπ 

 
Να ζοιπθδνχζεηε ημκ πίκαηα: 
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μνζζηζηή εκεζηχηα  ελαημθμοεδηζηή οπμηαηηζηή  ζοκμπηζηή 

οπμηαηηζηή 

ακηζβνάθς   κα ακηζβνάθς    κα ακηζβνάρς 

πδβαίκεζ   ............................................. ................................... 

δεκ πέθηεζξ   .............................................. .................................... 

εοιυιαζηε   .............................................. .................................... 

δεκ λεπκμφκ   ............................................... ..................................... 

ζοκεκκμείζηε   ............................................... ...................................... 

 

Να ζπδιαηίζεηε ηδ ζοκμπηζηή οπμηαηηζηή ηαζ ηδ ζοκμπηζηή πνμζηαηηζηή ηςκ 

νδιάηςκ: 

 

μνζζηζηή αμνίζημο  ζοκμπηζηή οπμηαηηζηή  ζοκμπηζηή 

πνμζηαηηζηή 

ιμίναζεξ   κα ιμζνάζεζξ    ιμίναζε 

ηθείζαηε  ...............................................  ......................................... 

εκδιενςεήηαηε ...............................................  ......................................... 

έθηζαλεξ  ...............................................  .......................................... 

είδεξ               ..............................................               ................................... 

ήνεαηε   ................................................           ........................................... 

παναδυεδηε  ................................................          ........................................... 

 

Να οπμβναιιίζεηε ηα Τ ηςκ παναηάης απνυζςπςκ νδιάηςκ ηαζ εηθνάζεςκ: 

α. Ήηακ ακάβηδ κα ένεεζ ηζ αοηυξ ιαγί ιαξ; 

α. Φαίκεηαζ πςξ εα ανέλεζ ηαζ βζ' αοηυ πνέπεζ κα ιαγέρμοιε ηα νμφπα. 

β. Υνεζάζηδηε κα ηάκς ηάπμζεξ αθθαβέξ ζημ ηείιεκμ. 

δ. Δίκαζ θοζζηυ κα ημκ ζοιπαεμφκ υθμζ. 

ε. Δκδέπεηαζ κα θάιε ιαγί αφνζμ. 

 

Γνκηθνύ ηύπνπ 

 

Να οπμβναιιίζεηε ηα νήιαηα ηςκ παναηάης πνμηάζεςκ ηαζ κα βνάρεηε ζηζξ 

πανεκεέζεζξ ηδκ έβηθζζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ ημ ηαεέκα: 

 

Ο Νίημξ πηφπδζε ημ πυδζ ημο. (.......................) 

Πζζηεφς πςξ εα εεθήζεζ κα ένεεζ. 

(......................../........................./........................) 

Ακαηάηερε, ζε παναηαθχ πμθφ, ημ θαβδηυ.  (...................../.....................) 

Δθάηε υζμ πζμ βνήβμνα ιπμνείηε, αθθά ιδκ ηνέπεηε ζημκ δνυιμ. 

(.........................../............................./.............................) 

Αξ ακαθάαεζ μ ηαεέκαξ ηζξ εοεφκεξ ημο βζα υ,ηζ έβζκε. 

(........................./........................) 

Δίπακ οπμζπεεεί κα ιαξ αμδεήζμοκ. (............................/............................) 

 

Να ιεηαηνέρεηε ηζξ ΟΦ ζε ΡΦ 

 

εααζιυξ ζημοξ ιεβαθφηενμοξ. 

____________________________________________ 

Ζ πνμεημζιαζία ηςκ ιαεδηχκ. 
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_____________________________________________ 

Ζ αθήβδζδ ηδξ ζζημνίαξ.  

_____________________________________________ 
Ζ επακάθδρδ ηςκ ιαεδιάηςκ. 

................................................................................... 

 

Να ιεηαηνέρεηε ηζξ οπμβναιιζζιέκεξ θνάζεζξ απυ ΡΦ ζε ΟΦ 

 

Μμθφκεηαζ ημ πενζαάθθμκ. 

................................................................................ 

Αθδβείηαζ υιμνθα πμθθέξ ζζημνίεξ. 

................................................................................ 

Πανμοζζάγεζ ημ κέμ ημο αζαθίμ. 

................................................................................. 

οθθέβεζ ζπάκζα βναιιαηυζδια. 

................................................................................... 

 

Να ιεηναηνέρεηε ηζξ οπμβναιιζζιέκεξ θνάζεζξ απυ νδιαηζηέξ ζε 

μκμιαηζηέξ ηαζ ημ ακηίζηνμθμ: 

Έθοβα απυ ηδ δμοθεζά πνζκ θήλεζ μ πνυκμξ. 

..................................................................................... 

Μυθοκζδ ηδξ αηιυζθαζναξ. 

....................................................................................... 

Ζ ιπυνα ζηαιάηδζε πνζκ λδιενχζεζ. 

........................................................................................ 

Τπήνλε πανάηαζδ ηδξ πνμεεζιίαξ. 

........................................................................................ 

Θα ζηνχζς ηα παθζά πνζκ πεζιςκζάζεζ. 

......................................................................................... 

 

Μεηαηνέρηε ηζξ παναηάης απθέξ πνμηάζεζξ ζε επαολδιέκεξ: 

 

Οζ ιαεδηέξ βνάθμοκ δζαβχκζζια. 

.................................................................. 

Ζ Μαίνδ παίγεζ πζάκμ. 

.................................................................. 

Σμ παζπκίδζ είκαζ αηνζαυ. 

................................................................... 

 

Μεηαηνέρηε ηζξ παναηάης επαολδιέκεξ πνμηάζεζξ ζε απθέξ: 

 

Σα εέιαηα ηςκ ελεηάζεςκ ήηακ ανηεηά εφημθα. 

....................................................................................... 
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Ο δζεοεοκηήξ ηδξ εηαζνίαξ επέζηνερε απυ ημ ηαλίδζ ημο ζημ ελςηενζηυ. 

.................................................................................................................... 

Ζ ιαεήηνζα ιε ημ βαθάγζμ θυνεια είκαζ πμθφ ρδθή βζα ηδκ δθζηία ηδξ. 

...................................................................................................................... 

 

Υαναηηδνίζηε ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ ςξ απθέξ ή επαολδιέκεξ: 

 

Ο ήθζμξ αβήηε. (..........................) 

Ο Γζάκκδξ είκαζ εοβεκζηυξ. (............................) 

Ο ιπαιπάξ ημο Νίημο είκαζ ανηεηά ιεβάθμξ. (........................) 

Δπζημζκςκζαημφ ηφπμο: 

 

Καηαθήλεζξ: 

Αθ__ζηε ηα αοημηίκδηά ζαξ ηαζ ιεηαηζκδε____ ιε ηα ιέζα ιαγζηήξ 

ιεηαθμνάξ υζμ πενζζζυηενμ ιπμν____. 

Ακ πνέπεζ κα ιεηαα_____ ζε ηάπμζμ ιένμξ, πνδζζιμπμζ______ ημ 

πμδήθαηυ ζαξ. 

Γζαηδν_____ ηζξ παναθίεξ ηαεανέξ. 

Δλμζημκμι_____  πνήιαηα ηαζ εκένβεζα ζοιιεηέπμκηαξ ζηδ δζαδζηαζία 

ακαηφηθςζδξ. 

εααζηείηε ηδ θφζδ ηαζ ημ πενζαάθθμκ. 

 
Να λακαβνάρεηε ημ παναηάης ηείιεκμ ιεηαθένμκηαξ ηα νήιαηα ζηδκ οπμηαηηζηή: 

 

Ο ηέθζμξ πθέκεζ ημ πνυζςπυ ημο, αμονηζίγεζ ηα δυκηζα ημο ηαζ κηφκεηαζ, εημζιάγεζ 

ηδκ ηζάκηα ημο, πδβαίκεζ ζηδκ ημογίκα, πίκεζ ημ βάθα ημο ηαζ θεφβεζ βζα ημ ζπμθείμ. 

Γζαζπίγεζ πνμζεηηζηά ημκ δνυιμ, πενκάεζ απυ ημ ζπίηζ ημο θίθμο ημο ημο πφνμο ηαζ 

πδβαίκμοκ ιαγί ζημ ζπμθείμ. 

 

Ζ γηαγηά είπε ζηνλ ηέιην λα πιχλεη ην πξφζσπφ ηνπ 

.......................................................................... 

..........................................................................................................................................

.................... 

Γελ παξέιεηςε λα ηνπ ζπκίζεη λα δηαζρίζεη πξνζεθηηθά ηνλ 

δξφκν....................................................... 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 

 

 

Πνμζπαεήζηε κα βνάρεηε πάθζ ημοξ ηακυκεξ ημο παζπκζδζμφ, ζακ κα δίκεηε μδδβίεξ 

ζημοξ θίθμοξ ζαξ. 

 

Μαγεφμκηαζ πμθθά παζδζά ηαζ πςνίγμκηαζ ζε δφμ μιάδεξ ιε ημκ ίδζμ ανζειυ παζηηχκ δ 

ηαεειία. Οζ ηάνηεξ ημο παζπκζδζμφ ιμζνάγμκηαζ ζηζξ δφμ μιάδεξ. Σα παζδζά ηναηάκε 

πνυκμ ιε ιζα ηθερφδνα. Παίνκμοκ ιία ηάνηα ζε ηάεε βφνμ. Έκαξ παίηηδξ πενζβνάθεζ 
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ζηδκ οπυθμζπδ μιάδα ημο ηδ θέλδ πμο βνάθεζ δ ηάνηα. Γεκ πνέπεζ υιςξ κα πεζ ηζξ 

απαβμνεοιέκεξ θέλεζξ πμο βνάθμκηαζ ζημ ηάης ιένμξ ηδξ ηάνηαξ. Ακ ημ ηάκεζ, δ 

μιάδα ημο πάκεζ. Γζαθμνεηζηά, ζοκεπίγεζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ ηαζ ζηζξ επυιεκεξ ηάνηεξ, 

ιέπνζ κα ηεθεζχζεζ μ πνυκμξ. πμζα μιάδα ηεθεζχζεζ υθεξ ηζξ ηάνηεξ ηδξ πνχηδ, 

ηενδίγεζ. 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................ 

 

Μπμνείηε κα ανείηε πμζα έβηθζζδ πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ παναηάης πνμηάζεζξ ηαζ ηζ 

δδθχκεζ; 

 

2 Μδκ ηάκεηε θαζανία, βζαηί ημζιάηαζ δ βζαβζά. 

Ζ έβηθζζδ είκαζ___________ ηαζ θακενχκεζ_______________________. 

3 Θα ήεεθα κα πάιε ζημ θμφκα πανη. 

Ζ έβηθζζδ είκαζ___________ ηαζ θακενχκεζ_______________________. 

4 Μμο ανέζμοκ ηα επζηναπέγζα παζπκίδζα. 

Ζ έβηθζζδ είκαζ___________ ηαζ θακενχκεζ_______________________. 

5 “Αβμνάζηε αζαθία” είπε δ δαζηάθα. 

Ζ έβηθζζδ είκαζ___________ ηαζ θακενχκεζ_______________________. 

6 Θα ιπμνμφζα κα παίγς υθδ ιένα ιε ημοξ θίθμοξ ιμο. 

Ζ έβηθζζδ είκαζ___________ ηαζ θακενχκεζ_______________________. 

7 Σα παζπκίδζα είκαζ πάκηα δζαζηεδαζηζηά. 

Ζ έβηθζζδ είκαζ___________ ηαζ θακενχκεζ_______________________. 

8 Δθάηε βνήβμνα υθμζ. 

Ζ έβηθζζδ είκαζ___________ ηαζ θακενχκεζ_______________________. 

 

διεζχζηε Μ βζα ιεηαθμνά ηαζ Κ βζα ηονζμθελία: 

 

2 Μαξ πήνε ηα αοηζά ιε ηζξ θςκέξ ημο.    ____ 

3 Πήνε ημ αζαθίμ ιμο ηαζ δεκ ημ επέζηνερε. ___ 

4 Σμ αηνμαηήνζμ ηνειυηακ απυ ηα πείθδ ημο.  ___ 

5 ογδηήζαιε ηαζ ιμο άκμζλε ηδκ ηανδζά ηδξ.  ___ 

6 Ο παππμφξ θαηνεφεζ ηα εββυκζα ημο. πμηε ιζθάεζ βζ' αοηά, ημ ζηυια ημο 

ζηάγεζ ιέθζ. 

 

οιπθδνχζηε ηα ηεκά ημο παναηάης ηεζιέκμο, αάγμκηαξ ηα νήιαηα ηςκ 

πανεκεέζεςκ ζημ ζςζηυ πνυζςπμ: 

 

Ζ εέα ηςκ ζημοπζδζχκ ζημοξ δνυιμοξ, πμο ______________ (εεςνμφιαζ) 

ημοθάπζζημκ ακηζαζζεδηζηή, απμηεθεί ζοπκά θυβμ ηζαηςιμφ ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ 

ιζαξ πμθοηαημζηίαξ. Δζείξ ημ ______________ (εεςνχ) ζδιακηζηυ; Γζα κα 

______________ (ιπμνχ) κα ______________ (γς) ζε ιζα ήζοπδ ηαζ ηαεανή 

βεζημκζά πςνίξ κα _____________ (εκμπθχ) ημοξ δζπθακμφξ ζαξ ηαζ πςνίξ κα 

______________ (δδιζμονβχ) ακαζηάηςζδ,  ______________(γδηχ) απυ υθμοξ ημοξ 

εκμίημοξ ηδξ πμθοηαημζηίαξ κα ηαηεαάγμοκ ηα ζημοπίδζα θίβδ χνα πνζκ πενάζεζ ημ 

απμννζιιαημθυνμ ηαζ ______________ (πνμζπαεχ) εζείξ πνχημζ κα δίκεηε ημ ηαθυ 

πανάδεζβια. Καθυ εα ήηακ κα _______________(πνδζζιμπμζχ) ιεβάθεξ ιαφνεξ 

ζαημφθεξ, δζυηζ είκαζ πζμ ακεεηηζηέξ. 
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Να οπμβναιιίζεηε ηα απνυζςπα νήιαηα ηαζ ηζξ απνυζςπεξ εηθνάζεζξ ηςκ 

παναηάης πνμηάζεςκ: 

 

Σμ πεζιχκα αναδζάγεζ κςνίξ. 

Σζ πνυηεζηαζ κα ηάκεζξ ιε αοηυ ημ εέια; 

Δίκαζ ζίβμονμ υηζ εα ένεεζ δ Μανίκα; 

Τπμηίεεηαζ υηζ εα ενπυζμοκ ζημ ζπίηζ ιμο. 

Γεκ αβήηαιε έλς, βζαηί θοζμφζε δοκαηά. 

Δίκαζ ηνίια κα παεεί αοηυ ημ ηαθέκημ. 

Γε ιε κμζάγεζ ηζ εα ζηεθηεί μ ηυζιμξ. 

 

Να παναηηδνίζεηε ηα οπμβναιιζζιέκα νήιαηα ηςκ παναηάης πνμηάζεςκ ςξ 

απνυζςπα ή πνμζςπζηά. 

 

α. Αθδεεφεζ υηζ ημ ενβμζηάζζμ εα ηθείζεζ; (__________________) 

α. Ζ βοικαζηζηή ιπμνεί κα ζε αμδεήζεζ μοζζαζηζηά. (___________________) 

β. Υνεζάγεηαζ οπμιμκή ηζ επζιμκή αοηή δ δμοθεζά. (__________________) 

δ. Σμκ πεζιχκα κοπηχκεζ κςνίξ. (________________) 

ε. Απυ ημ ιπαθηυκζ ημο ζπζηζμφ ιμο θαίκεηαζ ημ βήπεδμ. (_________________) 

 

Σα νήιαηα ηςκ παναηάης πνμηάζεςκ άθθμηε είκαζ απνυζςπα ηαζ άθθμηε πνμζςπζηά. 

Μπμνείξ κα ανεζξ ηδ θεζημονβία ημοξ ζε ηάεε πνυηαζδ; 

 

α. Γε βίκεηαζ κα ιδκ ένεεζξ ζηδ βζμνηή ιμο. ___________________ 

α. Σμ θαβδηυ βίκεηαζ αηυιδ. Θα θάιε ανβυηενα._______________________ 

β. Υνεζάγεηαζ κα επζιείκεζξ πενζζζυηενμ. ________________________ 

δ. Ζ άζηδζδ πνεζάγεηαζ ζε υθεξ ηζξ δθζηίεξ. ________________________ 

ε. Ο ηαζνυξ θαίκεηαζ ζοκκεθζαζιέκμξ. ____________________ 

ζη. Φαίκεηαζ πςξ δεκ έπεζ ηαθή δζάεεζδ. _____________________ 

γ. Σμ νμθυζ ιμο αλίγεζ πμθθά πνήιαηα. _________________ 

δ. Αλίγεζ κα έπμοιε θίθμοξ ζηδ γςή ιαξ. ___________________ 

ε. Ζ ιμοζζηή αημφβεηαζ δοκαηά. _________________ 

ζ. Αημφβεηαζ πςξ εα ρδθζζηεί κέμξ κυιμξ. 

 

ημ παναηάης ηείιεκμ οπάνπμοκ πμθθά απνυζςπα νήιαηα ηαζ απνυζςπεξ 

εηθνάζεζξ. Βνείηε ηα, εκημπίζηε ηα οπμηείιεκά ημοξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα βνάρηε ηα ζημκ 

πίκαηα πμο αημθμοεεί. 

 

Δίκαζ ηαθυ κα ζοιιεηέπμοιε ζημκ δζάθμβμ πμο βίκεηαζ ζηδκ ηάλδ. Απαβμνεφεηαζ κα 

δζαηυπημοιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ιαξ. Κάηζ ηέημζμ δείπκεζ αβέκεζα. Πνέπεζ κα αημφιε ηδ 

δαζηάθα ιαξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ θαζκυιαζηε εοβεκζημί. Πμθθέξ θμνέξ ηάκμοιε θάεδ 

απνμζελίαξ, βζ' αοηυ πνεζάγεηαζ κα είιαζηε πνμζεηηζημί. Μυκμ έηζζ εα πεηφπμοιε 

ημοξ ζηυπμοξ ιαξ. Αλίγεζ κα πνμζπαεήζμοιε βζα ημ ηαθφηενμ. 

 

  Απνυζςπα νήιαηα    Τπμηείιεκα 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Παξάξηεκα ΙΙΙ: 

 

Φφθθμ Αλζμθυβδζδξ Μαεδηή 

Αημιζηά ζημζπεία:   

Αβυνζ ____ Κμνίηζζ ____ 

 

Πενζβναθή Καευ- 

θμο 

- 0 - 

θίβμ 

- 1 - 

ανηεηά 

- 2 - 

πμθφ 

- 3 -  

πάνα 

πμθφ 

- 4 - 

1. Ακηαπυηνζζδ ημο ηεζιέκμο ζηζξ ααζζηέξ απαζηήζεζξ 

ημο είδμοξ: 

     

2. Δπίηεολδ μθμηθδνςιέκδξ πενζβναθήξ (υθςκ ηςκ 

επζιένμοξ πχνςκ – ζημζπείςκ). 

     

3.Ζ πενζβναθή δζαηνίκεηαζ  απυ θμβζηή ηαζ πςνζηή 

ζεζνά. 

     

4.Η περιγραφι των επιμζρουσ χϊρων - ςτοιχείων 
διακρίνεται από ςαφινεια. 

     

5.Χρθςιμοποιείται ποικιλία επικζτων.      

6.Χρθςιμοποιείται επαρκισ αρικμόσ κατάλλθλων 
επικζτων. 

     

7.Τα χρθςιμοποιοφμενα επίκετα ορκογραφοφνται 
ςωςτά. 

     

8.Χρθςιμοποιοφνται προςδιοριςμοί του τόπου.      

9.Χρθςιμοποιοφνται ποικίλοι προςδιοριςμοί του 
τόπου. 

     

10.Χρθςιμοποιείται επαρκισ αρικμόσ κατάλλθλων 
προςδιοριςμϊν του τόπου. 

     

11.Χρθςιμοποιοφνται ορκογραφθμζνα οι 
προςδιοριςμοί του τόπου. 

     

12.Σμ ηείιεκμ δζαεέηεζ ζοκμπή.      

13.Χρθςιμοποιοφνται δευτερεφουςεσ προτάςεισ.      

14.Γίκεηαζ ζςζηή πνήζδ δεοηενεομοζχκ πνμηάζεςκ.      

15. Ονεμβναθμφκηαζ ζςζηά μζ δεοηενεφμοζεξ 

πνμηάζεζξ. 

     

16.Δίκαζ επζηοπήξ δ πνμζανιμβή ηςκ βναιιαηζηχκ 

δμιχκ ηαζ ηφπςκ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ηεζιεκζημφ είδμοξ. 

     

φκμθμ :        

 

Παναηδνήζεζξ:  
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Φφθθμ Αλζμθυβδζδξ Μαεδηή 

Αημιζηά ζημζπεία:  

Αβυνζ ____ Κμνίηζζ ____ 

 

Αθήβδζδ Καευ- 

θμο 

- 0 - 

θίβμ 

- 1 - 

ανηεηά 

- 2 - 

πμθφ 

- 3 -  

πάνα 

πμθφ 

- 4 - 

1.Ακηαπυηνζζδ ημο ηεζιέκμο ζηζξ ααζζηέξ απαζηήζεζξ 

ηδξ αθήβδζδξ. 

     

2.Ακηζζημζπία ημο πενζεπμιέκμο ιε ηδκ αθήβδζδ πμο 

γδηήεδηε. 

     

3.Δπίηεολδ ημο ζημπμφ ηδξ αθήβδζδξ.      

4.Η αφιγθςθ ανταποκρίνεται ςτθ δομι τθσ 
αφιγθςθσ (δθλ. ζχει αρχι, εξζλιξθ και τζλοσ); 

     

5.Υπάρχει ςαφισ προςδιοριςμόσ των προςϊπων, των 
χϊρων και των αντικειμζνων; 

     

6.Η παράκεςθ των γεγονότων γίνεται με λογικι και 
χρονικι ςειρά;  

     

7.Είναι ευδιάκριτοσ ο χρόνοσ παρουςίαςθσ των 
γεγονότων; 

     

8.Το κείμενο διακζτει ςυνοχι;      

9.Γίνεται ςωςτι επιλογι των γραμματικϊν χρόνων;      

10. Είναι επιτυχισ θ ορκογράφθςθ των ρθματικϊν 
τφπων; 

     

11.Γίνεται ςωςτι χριςθ δευτερευουςϊν προτάςεων;      

12. Ονεμβναθμφκηαζ ζςζηά μζ δεοηενεφμοζεξ 

πνμηάζεζξ;  

     

13.Χρθςιμοποιοφνται προςδιοριςμοί του χρόνου;      

14.Υνδζζιμπμζμφκηαζ πμζηίθμζ πνμζδζμνζζιμί ημο 

πνυκμο; 

     

15.Υνδζζιμπμζείηαζ επανηήξ ανζειυξ ηαηάθθδθςκ 

πνμζδζμνζζιχκ ημο πνυκμο; 

     

16.Δίκαζ επζηοπήξ δ πνμζανιμβή ηςκ βναιιαηζηχκ 

δμιχκ ηαζ ηφπςκ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ηεζιεκζημφ είδμοξ; 

     

φκμθμ :        

 

Παναηδνήζεζξ: 
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Φφθθμ Αλζμθυβδζδξ Μαεδηή 

Αημιζηά ζημζπεία:    

Αβυνζ ____ Κμνίηζζ ____ 

 

Καηεοεοκηζηυξ θυβμξ / Γζαθήιζζδ Καευ- 

θμο 

- 0 - 

θίβμ 

- 1 - 

ανηεηά 

- 2 - 

πμθφ 

- 3 -  

πάνα 

πμθφ 

- 4 - 

1. Δπίηεολδ επζδζςηυιεκμο ζηυπμο.      

2. Πανμπή απαναίηδηδξ πθδνμθυνδζδξ.      

3. αθήξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ ημο 

πνμσυκημξ. 

     

4. Αποφυγι των μειονεκτθμάτων του προϊόντοσ.      

5. Είναι ςφντομθ και περιεκτικι.      

6. Σαφισ προςδιοριςμόσ του δζκτθ / του 
αγοραςτικοφ κοινοφ ςτο οποίο απευκφνεται. 

     

7. Παρουςία κατάλλθλθσ κατευκυντιριασ φράςθσ 
(μότο). 

     

8. Σωςτι χριςθ των ρθματικϊν εγκλίςεων.      

9. Σωςτι χριςθ ρθματικϊν προςϊπων και χρόνων 
του ριματοσ. 

     

10. Σωςτι ορκογράφθςθ των ρθματικϊν τφπων.      

11. Είναι επιτυχισ θ προςαρμογι των γραμματικϊν 
δομϊν και τφπων ςτισ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου 
κειμενικοφ είδουσ. 

     

φκμθμ :        

 

Παναηδνήζεζξ: 
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Παξάξηεκα ΙV: 
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