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ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:  

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΥΡΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΑΝΕΤΥΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Παρασκευή Παπακωστοπούλου 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με δεδομένο τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει στη σημερινή εποχή η πολυτροπικότητα 

της «πληροφορίας» - που παράγεται με άλλα μέσα, όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, και 

χρησιμοποιεί άλλα σημειωτικά συστήματα εκτός της γραφής, όπως είναι η εικόνα, το σχέδιο, 

το χρώμα - αλλά και ο εκδημοκρατισμός της γνώσης με τη βοήθεια του διαδικτύου, η 

εκπαίδευση δε νοείται πια ως η απλή, κανονιστική μετάδοση γνώσεων από τις μεγαλύτερες 

γενιές στις νεότερες, όπως την όριζε ο E. Durkheim κατά τον 19ο αιώνα. Σε ένα πλαίσιο 

αποδοχής της λογικής της πολυτροπικότητας, το σχολείο καλείται να εναρμονιστεί με τη 

διαφορετικότητα και να τη χρησιμοποιήσει ως πόρο μάθησης και ανάπτυξης στρατηγικών, 

προκειμένου ο μαθητής να μπορέσει να κατανοήσει, να χειριστεί και να παραγάγει κείμενα, 

που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές επικοινωνιακές και κειμενικές συμβάσεις. Υπό το 

πρίσμα της προσέγγισης της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης και με στόχο την προώθηση της 

κριτικής σκέψης των μαθητών στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού και 

των πολυγραμματισμών, η λογοτεχνία, με τον θαυμάσιο χειρισμό των λέξεων και τη γνώση 

του παιδικού λόγου, σε συνδυασμό με την ανατρεπτικότητα των νεολογικών σχηματισμών, 

που οδηγούν συχνά σε λεκτικά παιχνίδια με ευφάνταστους ενδογλωσσικούς συνειρμούς, 

προσφέρουν ένα ανεξάντλητο αποθεματικό για την ανάδειξη της μεταγλωσσικής λειτουργίας 

της γλώσσας στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: φιλαναγνωσία, νεολογισμός, λεκτικά παιχνίδια, 

πολυγραμματισμοί. 
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ASPECTS OF NEOLOGISM IN CHILDREN’S LITERATURE; 

DIDACTIC USE OF BLENDING IN THE FIRST TWO YEARS OF 

ELEMENTARY SCHOOL 

 

Paraskevi Papakostopoulou 

ABSTRACT 

Given the central role played nowadays by the multimodality of "information" - produced by 

other means, such as the computer and use of other semiotic systems apart from writing, such 

as a picture, drawing, color - and the democratization of knowledge with the help of internet, 

education is no longer considered as simple, regulatory knowledge transfer from the older 

generations to the younger, as stated by E. Durkheim in the 19th century. In the context of 

acceptance of the logic of multimodality, the school is invited to align with diversity and to 

use it as a resource of strategic learning and development in order the student to be able to 

understand, handle and produce texts, characterized by different communication and textual 

contracts. In the light of critical language awareness approach and in order to promote 

students' critical thinking within the pedagogy of critical literacy and Multiliteracies, 

literature, with excellent handling of words and knowledge of children's speech in 

conjunction with the subversiveness of Neologism formations, which often lead to verbal 

games with imaginative intra-lingual associations, offers an inexhaustible reserve for the 

emergence of metalinguistic function of language in the educational process. 

 

KEY WORDS: joy of reading, neologism, word games, literacies. 
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Αντί ευχαριστιών 

 

Στο σημείο αυτό είθισται να αναγράφονται λόγια κάποιων σημαντικών προσώπων ή 

ευχαριστίες του γράφοντος προς όλους εκείνους που τον ενίσχυσαν στην προσπάθεια 

ολοκλήρωσης του εκπονήματός του ή αφιερώσεις σε αγαπημένα πρόΣΩΠΑ.   

Βιώνοντας όμως καθημερινά ασύλληπτες ανατροπές στη ζωή μας, ανατροπές στα 

εργασιακά, ανατροπές στον έΡΩΤΑ, ανατροπές στην παιδεία, ανατροπές στον εκΛΟΓΙΚΟ 

νόμο και έπειτα από μια σύντομη φάση δισταγμού, αποφάσισα να αφεθώ σε ένα 

εκλεπτυσμένο παιχνίδι μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας, όπου η αλήθεια 

εμπλέκεται περίτεχνα με την πλάνη σε μια σχέση μαγική και απίστευτα δημιουργική όσον 

αφορά τον επαγγελματικό μου ρόλο ως εκπαιδευτικού αλλά και ως ενεργού πολίτη. 

Υποφέροντας και εγώ από τα συμπτώματα του Poster Syndrome, κυνηγημένη από 

την ανάγκη για ακατάσχετη δημοσιοποίηση των ιδεών μου σε φόρουμ, δεν θα αναζητήσω 

τους ενόχους των ανατροπών - άλλωστε έχω αποποιηθεί με βαθιά κατάνοιξη το 

επαναΣΤΑΤΙΚΟ παρελθόν μου - αφού τα πάντα κινούνται στο μιζοσκόταδο, φοβούμενη 

μήπως προκληθεί ένα γενικευμένο βλακ άουτ.    

Και έχοντας στη διάθεσή μου ένα ισχυρό «όπλο», τη γλώσσα, επιθυμώ βαθιά να 

φωνάξω σε όλους τους συνεπαρμένους από τους έντονους ρυθμούς του €uro 2016 και του 

Europa League, που τραγουδούν «You ΄ll never ΠΑΣ1 alone», τους οπαδούς του 

φρεντοεσπρεσσιανισμού και των διακοπών στα μπαλκονήσια και στα corner café eataliano, 

«Cineλθετε», προκειμένου να κερδίσουμε την αξιοπιστία μας και τα ιΔΑΝΙΚΑ μας, ώστε 

να έχουν και οι µαθητές μας την ικανότητα να δηµιουργήσουν το δικό τους σύστηµα αξιών! 

 

 

Παρασκευή Παπακωστοπούλου 

                                                                                         Ιούλιος 2016  

                                                 

1  Το τραγούδι You'll Never Walk Alone των αφοσιωμένων φίλων των «reds» της Liverpool για τις ανάγκες του 

ΠΑΣ Γιάννενα, της ποδοσφαιρικής ομάδας των Ιωαννίνων,  μετατράπηκε σε «You'll Never Pass Alone», ώστε 

να αποτελέσει τελικά ένα προϊόν επανετυμολόγησης (PASS - Π.Α.Σ.).  

Κάποια από τα προϊόντα μερικού συμφυρμού που παρουσιάζονται στο κείμενό μου, δεν είναι προσωπικά 

δημιουργήματα, αλλά «δανεισμένα» από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

   

Το σχολείο με τη γενικότερη έννοια της παιδείας έχει ένα ρόλο πολυδιάστατο, καθώς 

καλείται να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα μιας πολυ-πολιτισμικής κοινωνίας και 

ταυτόχρονα μιας παγκοσμιοποιημένης πολυμορφικής ολότητας με κοινούς στόχους αλλά και 

κοινά προβλήματα.  

 

Ως εκ τούτου, η εκπαιδευτική πράξη πρέπει να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και 

δημιουργίας για όλους όσους λαμβάνουν μέρος -μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς-, 

προκειμένου το σχολείο να δημιουργήσει όχι μόνο άτομα με γνώση αλλά και με γνώμη, 

άτομα που προβληματίζονται, που έχουν πνευματικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα, που θα 

είναι ικανά να μελετήσουν, να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα σύγχρονα κοινωνικά 

φαινόμενα και συνάμα να εξηγήσουν τα βαθύτερα αίτια που βρίσκονται πίσω από την 

κοινωνική συμπεριφορά, τη συγκρότηση, εξέλιξη και μετασχηματισμό των ανθρώπινων 

κοινωνιών.  

 

Σημαντικό εργαλείο στη διάθεση του εκπαιδευτικού αποτελεί ο λόγος σαν έκφραση 

του λογισμού, ο «λόγος» που αποτέλεσε συντελεστή δύναμης της αρχαίας Αθήνας και έβαλε 

τις βάσεις για τη διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμού. Η εκλογή της λέξης, η οργάνωση 

της φράσης, το δέσιμο του λόγου, η χρησιμοποίηση σχημάτων, η φιλοσοφία η ταυτόσημη με 

την παιδεία, η καλλιέργεια της ψυχής και του πνεύματος μέσα από έναν ελεύθερο διάλογο, 

εριστικό και αγωνιστικό, που συντηρεί τη γνώση και βελτιώνει τη ζωή, ο έντεχνος λόγος, 

που είναι χαρακτηριστικό σύνεσης και σοφίας και έκφραση ελεύθερης αγωγής και παιδείας, 

στοιχεία που επινόησε η καλλιέργεια του πνεύματος (Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 45-51). 

 

Μια τέτοια παιδεία στηρίζεται στη χρήση μεθόδων διδασκαλίας ικανών να παρέχουν 

τη δυνατότητα στο παιδί να βιώσει την ομορφιά του κόσμου. Άλλωστε, η λογοτεχνία 

σχετίζεται με την τέχνη και την αισθητική αγωγή και έτσι καλείται να αναδείξει το ωραίο και 

το αληθινό και να καλλιεργήσει τη γλωσσική δημιουργικότητα του μαθητή με βάση τα 

δικά του βιώματα και τους δικούς του ενδογλωσσικούς συνειρμούς, ώστε να τον 

βοηθήσει να εκφραστεί, να ερευνήσει, να αποκτήσει εμπειρίες, να αναζητήσει την αλήθεια 

μέσα από το ξάφνιασμα και την έκπληξη που προκαλεί η λογοτεχνία, σπάζοντας τα 
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εννοιολογικά δεσμά με την γλώσσα των ενηλίκων και τις συμβάσεις που επιβάλλει ένα 

προκατασκευασμένο γλωσσικό σύστημα (Νάκας, Θαν. 2014: 429-431,433). 

    

Ένα ελκυστικό σχολείο εξασφαλίζει μια χαρούμενη ατμόσφαιρα ανάλογη με εκείνη 

που δημιουργείται, όταν τα παιδιά ακούνε τραγούδια και ιστορίες και συμμετέχουν σε 

παιγνιώδεις δραστηριότητες. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον το παιδί θα ακούσει με ευχαρίστηση 

τη νέα γνώση και θα θελήσει να την επαναλάβει με έναν τρόπο προσωπικό και 

ανεπανάληπτο, όπως άλλωστε γίνεται και με τα τραγούδια. Αυτά λοιπόν τα «τραγούδια» 

γνώσεων και δεξιοτήτων θα πρέπει να γίνουν κτήμα των παιδιών με τρόπο φυσικό και 

αβίαστο, όπως ακριβώς μεταβιβάζονται στις επόμενες γενιές η λαϊκή παράδοση, οι μύθοι, τα 

τραγούδια και τα παραμύθια. 

 

Το παιχνίδι, άλλωστε, είναι η πιο σοβαρή ενασχόληση για το παιδί και αποτελεί ένα 

ισχυρό εργαλείο στην ψυχοσωματική του ανάπτυξη και στην κοινωνικοποίησή του. Και η 

λογοτεχνία μπορεί στα χέρια του εκπαιδευτικού να γίνει ένα «παιχνίδι» γνώσης, 

αμφισβήτησης και δημιουργίας προσφέροντας στον μαθητή ένα χώρο ελευθερίας, για να 

συνδυάσει ήχους, να δημιουργήσει λέξεις, να εφαρμόσει τις γνώσεις του, να αποδείξει την 

κατανόηση του υλικού που έχει διαβάσει. Ειδικότερα, η λογοτεχνία μπορεί να γίνει 

πολύτιμος αρωγός και στην προσπάθεια διδασκαλίας της Γλώσσας, ενός μαθήματος που 

συχνά διδάσκεται μέσω μιας τυπικά δασκαλοκεντρικής προσέγγισης, με τη χρήση 

αποσπασματικών κειμένων, που δεν αφήνουν στο παιδί μεγάλα περιθώρια για δράση, 

δημιουργία και -γιατί όχι- διασκέδαση. 

 

Την ιδέα της συγκεκριμένης ερευνητικής προσέγγισης συνέλαβα μέσα στη σχολική 

τάξη, όντας εν ενεργεία εκπαιδευτικός και διαπιστώνοντας τις εναλλακτικές χρήσεις της 

λογοτεχνίας, τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φιλαναγνωσίας, όπου η λογοτεχνία 

αποτέλεσε το έναυσμα για ένα πλήθος δραστηριοτήτων, όσο και κατά τη διδασκαλία της 

Γλώσσας, αλλά και της Ιστορίας, της Γεωγραφίας και των Φυσικών Επιστημών, γνωστικά 

αντικείμενα που παρέχουν υλικό για διηγήσεις και περιγραφές ή η διδασκαλία των οποίων 

μπορεί να συνδεθεί με διηγήσεις και λογοτεχνικές περιγραφές. Επιπλέον οι αναμνήσεις μας 

από κάποιες ώρες γαλήνης, ηρεμίας και μαγείας που μας έχουν προσφέρει τα λογοτεχνικά 

βιβλία έγιναν η αφορμή, για να προσεγγίσουμε ερευνητικά την παιδική λογοτεχνία και 

ειδικότερα όψεις της νεολογίας στην παιδική λογοτεχνία και τον τρόπο με τον οποίο θα 
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μπορούσαμε να τις εκμεταλλευτούμε δημιουργικά στη διδασκαλία της Γλώσσας στις δύο 

πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. 

 

Συνεπώς, η λογοτεχνία στο πλαίσιο του εν λόγω εκπονήματος λαμβάνεται όχι ως ένα 

κοινωνικό προϊόν με δεδομένο ιδεολογικό υπόβαθρο - όπως αυτό διαμορφώνεται τόσο από 

τον συγγραφέα όσο και από τον αφηγητή - και ως μέσο χειραγώγησης του αναγνώστη 

(Κανατσούλη, Μ. 2004: 27-46), αλλά, μέσα από την χρήση ποικίλων νεολογισμών, ως 

στοιχείο ανατροπής στον χώρο της γλωσσικής δραστηριότητας και κριτικής ανάγνωσης 

και ως απόδειξη της συνειδητής γλωσσικής και αισθητικής επεξεργασίας των 

μηνυμάτων από τους μαθητές και τελικά ικανοποίησης των διαφοροποιημένων 

μαθησιακών αναγκών και ενδιαφερόντων τους μέσα σε ένα πλαίσιο διδασκαλίας της 

γλώσσας που δεν περιορίζεται σε προαποφασισμένες γραμματικοσυντακτικές γνώσεις, αλλά 

δίνει έμφαση στην καλλιέργεια του κριτικού αναστοχασμού μέσω του λόγου.  

 

Υιοθετώντας και εμείς την άποψη πως η ικανότητα ανάγνωσης και γραφής δεν 

αποκτάται από την απευθείας διδασκαλία, όπως αναφέρουν οι ερευνητές Smith και Burke 

(1987 στο Κουτσουβάνου, Ε. 2005: 56), θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τον ρόλο της 

λογοτεχνίας για τη διδασκαλία της ανάγνωσης (Smith-Burke, 1987 στο Nola 

Kortner Aiex, 1990), αλλά και για την κατάκτηση της γραφής 

(Tunnell και Jacobs, 1989 στο Nola Kortner Aiex, 1990), σε συνδυασμό με την 

αξιοποίηση των νεολογισμών και ειδικότερα της λεξικής σύμφυρσης, στη μαθησιακή και 

εκπαιδευτική διαδικασία και στην άσκηση αγωγής και κοινωνικοποίησης μέσα σε ένα 

παιδοκεντρικό εκπαιδευτικό και μαθησιακό περιβάλλον συνδεδεμένο με την ίδια τη ζωή, 

ώστε η γνώση να περνάει στη μνήμη των παιδιών με τρόπο αβίαστο. 

 

Πιο συγκεκριμένα επιδιώκουμε στη βάση της θεωρίας των πολυγραμματισμών και 

του κριτικού γραμματισμού ως «χειραφετητικών πρακτικών» (Αγάπογλου, Θ. 2014) να 

αναδείξουμε τη συμβολή της νεολογίας στην προβολή της γλωσσικής ποικιλότητας και 

ετερογλωσσίας σε ένα περιβάλλον «πρόκλησης» των μαθητών να ερευνήσουν την γλώσσα 

τους και να την κατακτήσουν με δημιουργικό τρόπο μέσα από μια δυναμική προσέγγιση των 

κειμένων συνδυάζοντας διάφορους «τρόπους»2 που αναδύονται μέσα από το  κείμενο και 

                                                 

2 Ο Χατζησαββίδης Σ. (α) διακρίνει έξι είδη γλωσσοδιδακτικών τάσεων: α) κειμενοκεντρικές, β) λειτουργικές, 

γ) ειδολογικές, δ) ολιστικές, ε) εποικοδομητικές, κονστρουκτιβιστικές, στ) πολυγραμματισμικές. 
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αρμόζουν στη συγκεκριμένη κάθε φορά περίσταση επικοινωνίας σε ένα πλαίσιο, στο οποίο η 

γλώσσα εκλαμβάνεται ως μέσο για την κριτική προσέγγιση της γνώσης αλλά και της 

ευρύτερης κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας (Χατζησαββίδης, Σ. α). 

 

Σε ένα περιβάλλον κριτικής γλωσσικής εκπαίδευσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

ενεργή συμμετοχή των μαθητών στον έλεγχο των χρήσεων της γλώσσας, διαδικασία που 

κατακτάται κατ’ ανάλογο τρόπο με την κατάκτηση του προφορικού λόγου από το παιδί (Gee 

1993: 262 στο Χατζησαββίδης Σ. (α) επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη σύνδεση των «εντός» και 

«εκτός» σχολείου πρακτικών γραμματισμού3 μέσα σε ένα διαφοροποιημένο πλαίσιο που 

λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές γλωσσικές αφετηρίες γραμματισμού των μαθητών σε μια 

πολυμορφική κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα, που απαιτεί απόκτηση δεξιοτήτων 

για την προετοιμασία των μαθητών για το κοινωνικό τους μέλλον. 

 

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α΄ μέρος η προσέγγιση είναι θεωρητική, 

ενώ στο Β΄ μέρος περνάμε από τη θεωρία στην πράξη. Ξεκινάμε με μια ανασκόπηση των 

χρήσεων διαφόρων μορφών λογοτεχνημάτων μέσα από μια σύντομη αναφορά σε πηγές και 

διαμορφώσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας, που σηματοδοτούν το πέρασμα από την 

προφορικότητα του λαϊκού έντεχνου λόγου στη γραπτή έκφραση των σύγχρονων 

λογοτεχνικών εκφάνσεων, κάνοντας ταυτόχρονα διάφορους συσχετισμούς με το σήμερα και 

καταλήγοντας σε ανάλογες προεκτάσεις. Ασχολούμαστε, επίσης, με την επίδραση που ασκεί 

η λογοτεχνία στην ψυχοσωματική εξέλιξη του παιδιού και στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητάς του.  

 

Στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά στην παιδαγωγική λειτουργία της λογοτεχνίας σε 

αναφορά με το εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στη χρήση των 

λογοτεχνημάτων για τη διδασκαλία της Γλώσσας στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα της 

Ελλάδας.  

 

                                                 

3 Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Θαλής (2011-2015) εξετάστηκε η δυνατότητα εμπλουτισμού του 

σχολικού γραμματισμού με την ένταξη εξωσχολικών πρακτικών γραμματισμού, αλλά και η συμβολή της 

χρήσης της μαζικής κουλτούρας στο σχολείο ως μέσου γεφύρωσης του «εντός» και «εκτός» σχολείου μέσα από 

το πρίσμα πιο πρόσφατων προσεγγίσεων, όπως οι Σπουδές Νέου Γραμματισμού (Στάμου, Α. Πολίτης, Π. & 

Αρχάκης, Α. 2016). 
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Τέλος, επιχειρείται η σκιαγράφηση και οριοθέτηση της έννοιας του «νεολογισμού» 

μέσα από τη γλωσσική αλλαγή αλλά και την ευρηματικότητα των παιδιών να εκφράζονται  

και κυρίως να αποκωδικοποιούν τις λέξεις με βάση τα δικά τους βιώματα. 

 

Στο δεύτερο μέρος, επιδιώκοντας να συνδυάσουμε τη θεωρία με τη σχολική 

πρακτική, παραθέτουμε ένα σχέδιο μαθήματος, που μπορεί να εφαρμοστεί στις δύο πρώτες 

τάξεις του δημοτικού σχολείου, με διαφοροποιημένους βέβαια στόχους, που 

ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο κάθε φορά πλαίσιο και στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

μαθητών4. Οι δραστηριότητες που προτείνονται, παρέχοντας τη δυνατότητα στους μαθητές 

να οδηγηθούν σε ένα ελεύθερο παιχνίδι με τις λέξεις, επιχειρούν να ξεπεράσουν τη 

«συμβατική γλώσσα» και να αναπτύξουν την κριτική σκέψη των μαθητών μέσα σε ένα 

κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο δημιουργώντας νέες εκφραστικές δυνατότητες, με σκοπό 

την καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού των μαθητών σε φαινόμενα γλωσσικής 

ποικιλότητας.   

 

Στο παράρτημα εμπεριέχεται υλικό που χρησιμοποιήθηκε ή δημιουργήθηκε για τις 

ανάγκες του διδακτικού σχεδιασμού και το οποίο κρίθηκε σκόπιμο να μην συμπεριληφθεί 

στο κυρίως κείμενο της Διπλωματικής.   

 

Τέλος, παρατίθεται η βιβλιογραφία και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας.    

 

 

 

  

                                                 

4 Γι΄αυτό άλλωστε προτείνονται και εναλλακτικές δραστηριότητες.    
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

1. Παιδική Λογοτεχνία 

1.1 Προφορικότητα και Λογοτεχνία   

 

Η Παιδική Λογοτεχνία είναι μια μορφή γλώσσας μέσα στη γλώσσα της Λογοτεχνίας 

ή με λιγότερο αυστηρά κριτήρια, είναι μια μορφή γλώσσας μέσα στη γλώσσα. Συνεπώς, η 

θεώρησή της παραπέμπει απαραίτητα σε αυτούς τους δύο χώρους, στη Γλώσσα και στη 

Λογοτεχνία, χωρίς, βέβαια, να παραγνωρίζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 

 

Ένας αφηγητής και γύρω του άνθρωποι κάθε ηλικίας και φύλου μέσα σε έναν οικείο 

χώρο συναντίληψης και διασταύρωσης εμπειριών είναι έτοιμοι να παίξουν το παιχνίδι της 

επικοινωνίας, με τρόπο ώστε ο ακροατής να μη λειτουργεί ως παθητικός δέκτης, αλλά ως 

ενεργητικός παραγωγός νοήματος και ταυτόχρονα δημιουργός γλώσσας (Βασιλαράκης, Ι. 

1992: 23).  

 

Ο αφηγητής επανεπεξεργάζεται την ιστορία του κάθε φορά ανάλογα με τη δεδομένη 

χρονική και τοπική περίσταση μέσα από μια παραγωγική διαδικασία που λαμβάνει υπόψη τις 

αντιδράσεις του επικοινωνιακού απέναντι, ο οποίος περιμένει να ακούσει «τι θα γίνει μετά», 

και έτσι παίρνει μορφή, διαδικασία που παραπέμπει στην αφηγήτρια Σεχραζάτ στις Χίλιες 

και μία Νύχτες, η οποία εξαρτούσε τη ζωή της από το ενδιαφέρον που έπρεπε να προκαλέσει 

στον χαλίφη Σαριάρ για τη συνέχεια της διήγησης. 

 

Αλλά και ο ακροατής λειτουργεί σε σχέση όχι μόνο με το τι λέγεται αλλά και με το 

ποιος το λέει. Η φωνή της μητέρας, όπως λέει ο Ροντάρι, επηρεάζει την αφήγηση και κάνει 

το παιδί να νιώθει ασφάλεια και να βρίσκει λύση στα αδιέξοδα που πιθανόν δημιουργεί η 

αφήγηση (Ροντάρι, Τ. 1985: 170).  

 

Στον μεγάλο Δανό παραμυθά Andersen ο προφορικός λόγος δεν προηγείται απλώς 

του γραπτού, αλλά του επιβάλλει την παρουσία του. Άλλωστε, ο αυτοδίδακτος παραμυθάς 

άρχισε να μαθαίνει γραφή μόλις στα δεκαπέντε του χρόνια έχοντας έτσι κρατήσει μέσα του 

μια ανόθευτη προφορική παράδοση. Ο ίδιος, επίσης, δε συμβιβάζεται με το στερεότυπο του 
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παραμυθιού και το ευτυχισμένο τέλος. Αφήνει τον ήρωα στο κυνήγι της περιπέτειας, δίνει 

στα παραμύθια του κάτι από το παρόν της αληθινής ζωής και έτσι το παραμύθι γίνεται μέσο 

προβληματισμού.   

 

Βέβαια, όσο και αν υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην προφορικότητα και στη γραφή, 

είναι σίγουρο πως δε γράφουμε όπως μιλούμε και δε μιλούμε όπως γράφουμε. Στην 

πραγματικότητα, όμως, εκείνο που έχει σημασία είναι η ενεργητική συμβολή του ακροατή - 

αναγνώστη στην πρόσληψη τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου, που 

συντελείται με τη συμμετοχή της διάνοιας και των αισθημάτων του μετατρέποντας έτσι την 

«ανάγνωση» του έργου σε ένα ατομικό και ως εκ τούτου μοναδικό συμβάν, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Louise Rosenblatt (Καρπόζηλου, Μ. 1994: 34-35). 

 

Η Παιδική Λογοτεχνία είναι ποίηση, παραμύθι, μουσική, σχέδιο, σωματική έκφραση. 

Είναι ένα βιβλίο εικόνων, μέσα στο οποίο το παιδί μαθαίνει να αναγνωρίζει αντικείμενα, 

πρόσωπα, τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι μια ιστορία που δίνει το δικαίωμα στο παιδί να 

παρέμβει και να την ανασκευάσει. Είναι ποιητικά παιχνίδια, τρόπος μάθησης, διδασκαλίας 

και ερμηνείας. Είναι όνειρο και πραγματικότητα, χώρος αυτοέκφρασης, αμφισβήτησης και 

ελεύθερων συσχετισμών, που παρέχει τη δυνατότητα από τη μια μεριά στο παιδί να ζήσει 

την κοινωνική πραγματικότητα, πριν ακόμη βγει στην κοινωνία και από την άλλη σε 

γονείς και εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν το παιδί και τις ανάγκες του, τις επιθυμίες του και 

τα προβλήματά του.  

 

Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Λογοτεχνία δίνει τη δυνατότητα εξερεύνησης 

και διασκέδασης και δημιουργεί ένα ευχάριστο παιγνιώδες πλαίσιο διεξαγωγής μαθήματος 

προσφέροντας στο παιδί την πραγματική παιδεία.  

 

 

1.2 Από το παραμύθι και το παιχνίδι στην Παιδική Λογοτεχνία και τη 

γλωσσική χειραφέτηση του παιδιού  

 

Παρά την αμφισημία του έργου του, ο Charles Perrault θεωρείται από πολλούς 

μελετητές ότι έθεσε τις απαρχές της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, καθώς, στηριζόμενος 

στην προφορική λαϊκή παράδοση του παρελθόντος, συνετέλεσε στη μετάβαση από τα 
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θαυμαστά και μαγικά παραμύθια στο παιδικό λογοτέχνημα προσφέροντας, όπως και πολλοί 

άλλοι «παραμυθάδες», ένα ανεξάντλητο αποθεματικό στην Παιδική Λογοτεχνία (Εσκαρπί, 

Ν. 1995: 61-66).  

 

Οι αφηγηματικές τεχνικές και ο θαυμάσιος χειρισμός των λέξεων και των 

παρηχήσεών τους, που μπορεί κανείς να διαπιστώσει σε πολλά παραμύθια, μαρτυρούν την 

άριστη γνώση του παιδικού λόγου από την πλευρά των δημιουργών, ένας λόγος που γίνεται 

πιο εύκολα αντιληπτός κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όπου εμφανίζονται οι πιο σύνθετες 

γλωσσικές μορφές, καθώς το παιδί προσπαθεί να συνδυάσει τα στοιχεία που ήδη γνωρίζει 

και να προσαρμόσει την εμπειρία του, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη νέα πραγματικότητα, 

ενώ ταυτόχρονα πειραματίζεται διάφορες γλωσσικές μορφές, για να μπορέσει να 

προσαρμόσει την πραγματικότητα στις ανάγκες και στις επιθυμίες του (Bruner, J. 1989: 42 

στο Μιχαλόπουλος, Γ. κ.ά., 2000). 

 

Όταν το παιδί παίζει, κινείται σε έναν οικείο από γνωστικής πλευράς χώρο. Δρα σε 

ένα φανταστικό κόσμο, μέσα στον οποίο όλα έχουν νόημα για το παιδί, τροποποιώντας 

ανάλογα τη συμπεριφορά του. Προσαρμόζει κάθε φορά τα μέσα που διαθέτει, για να επιτύχει 

τους σκοπούς του ή αλλάζει τους σκοπούς, για να τους προσαρμόσει στα μέσα που διαθέτει. 

Και αυτό αποτελεί μια πρώτη μορφή χειραφέτησης από τα πράγματα και μια μορφή 

ανεξαρτητοποίησης, που θα οδηγήσει σταδιακά στη γλωσσική χειραφέτηση και αυτονόμηση. 

 

Στο παιχνίδι το παιδί κάνει ό,τι το ευχαριστεί και προσαρμόζει τον κόσμο στις 

επιθυμίες του, ενώ στα πλαίσια της μάθησης μετασχηματίζει τον εαυτό του στην προσπάθειά 

του να εναρμονισθεί με τη δομή του κόσμου. Υποτάσσεται με ευχαρίστηση στους κανόνες 

της ομάδας, ενώ η οποιαδήποτε αποτυχία βιώνεται ανώδυνα, χωρίς να οδηγεί σε ματαίωση. 

Το παιδί στη διάρκεια του παιχνιδιού θέτει στόχους και προσπαθεί να τους επιτύχει. 

 

Το σημαντικό, λοιπόν, δεν είναι να αναπτυχθούν οι συνδυαστικές δεξιότητες του 

παιδιού, αλλά το παιδί να παίξει, να πειραματιστεί, να καταρρίψει γλωσσικά ταμπού, να 

δημιουργήσει όντας ελεύθερο, να ξαναπλάσει με τρόπο δημιουργικό βιώματα μέσω της 

φαντασίας και όχι απλά να τα αναβιώσει. 

 

Όπως μας πληροφορεί ο σοβιετικός εθνολόγος Βλαντιμίρ Προπ, που μελέτησε τις 

ιστορικές ρίζες των μαγικών παραμυθιών, ο αρχαιότατος πυρήνας των μαγικών παραμυθιών 
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προέρχεται από τις τελετές μύησης των πρωτόγονων κοινωνιών. Αυτό που διηγούνται τα 

παραμύθια συνέβαινε κάποτε στην πραγματικότητα. Όπως η Χιονάτη και οι άλλοι ήρωες των 

παραμυθιών παρουσιάζονται συχνά μόνοι τους σε ένα άγνωστο και εχθρικό δάσος, έτσι και 

τα παιδιά, όταν έφταναν σε κάποια ηλικία, αποχωρίζονταν από την οικογένειά τους και 

οδηγούνταν στο δάσος, όπου οι μάγοι της φυλής, που φορούσαν τρομακτικές μάσκες και που 

μας θυμίζουν τις μάγισσες των παραμυθιών, τα υπέβαλαν σε σκληρές και συχνά θανάσιμες 

δοκιμασίες, σαν αυτές που οι ήρωες των παραμυθιών συναντούν στον δρόμο τους. Στη 

συνέχεια τα παιδιά άκουγαν από τους μάγους τους μύθους της φυλής τους και έπαιρναν τα 

όπλα που τους εμπιστεύονταν, όπλα που θυμίζουν εκείνα που οι ήρωες των παραμυθιών 

δέχονται από υπερφυσικές δυνάμεις, για να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τους 

κινδύνους. Στο τέλος τα παιδιά επέστρεφαν στο σπίτι τους, συχνά με άλλο όνομα, έτοιμα 

όμως να αντιμετωπίσουν τη ζωή και να παντρευτούν. Μα και στα παραμύθια ο ήρωας 

βγαίνει αγνώριστος από τις δοκιμασίες και το παραμύθι κλείνει τις περισσότερες φορές με 

ένα ευχάριστο γεγονός, όπως είναι ο γάμος. Ο Προπ θεωρώντας ότι στη δομή του 

παραμυθιού επαναλαμβάνεται η δομή της τελετής, υποστήριξε ότι το τέλος των τελετών 

αυτών σήμανε την αρχή της γέννησης των παραμυθιών. Με το πέρασμα όμως του χρόνου το 

παραμύθι μετασχηματίστηκε αφομοιώνοντας τις κοινωνικοπολιτισμικές αλλαγές που 

λάμβαναν χώρα και απέκτησε σιγά- σιγά μια αυτονομία. Το παραμύθι, δηλαδή, πέρασε από 

το «ιερό» στο «καθημερινό», όπως ακριβώς συμβαίνει και με διάφορα αντικείμενα που 

χρησιμοποιούμε καθημερινά, όπως είναι οι κούκλες, και τα οποία είχαν παλιά μια 

λατρευτική αξία. Ο Προπ με τη θεωρία του συνδέει το παιδί των προϊστορικών χρόνων, που 

έζησε τις τελετές μύησης, με το παιδί του ιστορικού παρόντος, που με το παραμύθι εισάγεται 

στο κοινωνικό γίγνεσθαι και αποκτά ανθρώπινη υπόσταση (Ροντάρι, Τ. 1985: 92). 

 

Γκριμ, Άντερσεν και Κολόντι θεωρούνται οι μεγάλοι απελευθερωτές της Παιδικής 

Λογοτεχνίας από τα ηθικοπλαστικά πρότυπα που είχε επιβάλλει η καταγωγή της. Από τον 

κόσμο των παραμυθιών εμπνεύστηκαν ο Άντερσεν και ο Κολόντι, αν και από διαφορετικούς 

δρόμους. Ο Άντερσεν παίρνει τις σκιές του παρελθόντος και τις τοποθετεί στο παρόν. Και ο 

Κολόντι προσφέρει στο παιδί έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και μοιράζει καινούριους ρόλους 

σε ήρωες των κλασικών παραμυθιών. Ο Άντερσεν και οι αδελφοί Γκριμ ξεκίνησαν από τα 

παραμύθια της χώρας τους. Οι Γκριμ, όμως, καταγράφοντας τους μύθους από το στόμα 

λαϊκών αφηγητών είχαν ως σκοπό να δημιουργήσουν ένα ζωντανό μνημείο της γερμανικής 

γλώσσας μέσα στην υποδουλωμένη από τον Ναπολέοντα Γερμανία. Ο Άντερσεν μέσα από 

τα παραμύθια ξαναζωντανεύει την παιδική του ηλικία, για να την ξανακερδίσει, έχοντας 
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απομακρυνθεί από το παραδοσιακό παραμύθι, για να φθάσει στην πλήρη απελευθέρωση της 

φαντασίας και να προσφέρει στα παιδιά μια γλώσσα αληθινή, μια γλώσσα που δεν θα 

μωρουδίζει  (Ροντάρι, Τ. 1985: 69). 

 

Μπερδεύοντας τα παραμύθια την κατάλληλη στιγμή, παρεμβάλλοντας αντιστροφές 

και διαστρεβλώσεις, χρησιμοποιώντας φανταστικά διώνυμα, ζητώντας από τα παιδιά να 

ενσωματώσουν μια λέξη σε μια ήδη γνωστή τους ιστορία, κάνοντας μια «παραμυθοσαλάτα» 

ή βάζοντας την Κοκκινοσκουφίτσα στο ελικόπτερο  πετυχαίνουμε μια διήγηση ελεύθερη και 

αβίαστη, μια αυτόνομη και αυτόβουλη δημιουργία, κατάκτηση ελευθερίας, γνώση του 

εαυτού μας, αλλά και μια θεραπευτική δράση, καθώς το παιδί απελευθερώνεται έτσι από 

έμμονες ιδέες. Το παιχνίδι αυτό αποδραματοποιεί τον λύκο των παραμυθιών, γελοιοποιεί την 

κακιά μάγισσα, αποδυναμώνει τον κακό δράκο και κάνει πιο ευδιάκριτα τα όρια ανάμεσα 

στον κόσμο του φανταστικού και του πραγματικού, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες 

κατάλληλες, για να κατασκευασθεί μια καινούρια ιστορία, η οποία μπορεί να δομηθεί 

πάνω σε νέες λέξεις.  

 

Μπορούμε να αντιληφθούμε τον σημαντικό ρόλο των παραμυθιών και των μύθων και 

στο πλαίσιο της δραματοθεραπείας, όπου η χρήση των μύθων και των παραμυθιών επιτρέπει 

να ξαναβιωθούν προσωπικές εμπειρίες και να αντιμετωπιστούν με έναν συμβολικό και 

μεταφορικό τρόπο, παρέχοντας έτσι στο άτομο μια απόσταση για εξερεύνηση και ωρίμανση. 

Μέσα από το παίξιμο ρόλων μαθαίνει κανείς να αντιμετωπίζει δύσκολες συχνά κοινωνικές 

καταστάσεις, οι οποίες με αυτό τον τρόπο μπορούν να λάβουν μια μορφή παράστασης, όπου 

μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα μέλη της ομάδας βρίσκοντας πολλές λύσεις. Κεντρικός 

άξονας είναι η πεποίθηση ότι η δημιουργική διαδικασία μέσα σε ένα δραματοθεραπευτικό 

πλαίσιο παρέχει έναν ασφαλή χώρο, μέσα στον οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν ανώδυνα να 

επανεξετάσουν τις αξίες τους, τις στάσεις τους και τα συναισθήματά τους (Τζελέπη, Ε. 

2016).   

 

Η σύγχρονη ψυχολογία μάς πληροφορεί ότι τα παιδιά, αλλά συχνά και οι μεγάλοι, 

ταυτίζουν τον εαυτό τους με τους ήρωες των μυθιστορημάτων που διαβάζουν ή των έργων 

που παρακολουθούν στην τηλεόραση. Κατά συνέπεια, όταν ο ήρωας του λογοτεχνικού έργου 

είναι παιδί, η ταύτιση γίνεται πιο αβίαστα, το παιδί αναλαμβάνει τον ρόλο του κεντρικού 

ήρωα πιο φυσικά. Δεν παρεμβαίνει ανάμεσα στο παιδί και στον κεντρικό ήρωα ο παράγοντας 

«διαφορά ηλικίας». Αυτό όμως δε σημαίνει ότι μόνο έργα με ήρωες παιδιά συγκινούν την 
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παιδική ψυχή. Το παιδικό λογοτέχνημα μπορεί πολύ καλά να αναφέρεται σε ευρύτερους 

χώρους, σε ιστορικά, φανταστικά και κοινωνικά γεγονότα άγνωστα στο παιδί, σε θέματα που 

φέρνουν το παιδί σε αμεσότητα με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. 

 

Σύμφωνα με τον Teale (1984) (στο Γιαννικοπούλου, Α. 1998: 95), η επαφή των 

παιδιών με τα βιβλία προσφέρει σημαντική βοήθεια σε τέσσερις τομείς:  

α) στη συνειδητοποίηση του επικοινωνιακού ρόλου της γραπτής γλώσσας, 

β) στην απόκτηση γνώσεων για τον γραπτό λόγο, τα βιβλία, την ανάγνωση και τη δομή 

της γραπτής γλώσσας, 

γ) στον καθορισμό στάσης απέναντι στο διάβασμα και  

δ) στην εκμάθηση στρατηγικών ανάγνωσης. 

 

Συνεπώς, η παιδευτική αξία της λογοτεχνίας ξεκινά από τη γλωσσική αρτιότητα, 

περνά στην αισθητική επάρκεια και καταλήγει στη δύναμή της ως οργάνου της ηθικής, αφού 

η επαφή των παιδιών με τη λογοτεχνία θα τα κάνει να αναρωτηθούν και για την αλήθεια των 

ιστοριών, καθώς τα μικρά παιδιά θεωρούν ότι όσα διαδραματίζονται στις ιστορίες που 

ακούνε είναι αληθινά, μόνο που συμβαίνουν μακριά και στο παρελθόν (Αναγνωστόπουλος, 

Β.Δ. & Αντ. Δελώνης, 1984: 17).   

 

Στην παιδική ηλικία, κατά την οποία το παιδί δεν έχει διαμορφώσει ακόμη την 

προσωπικότητά του, η λογοτεχνία παίζει σημαντικό ρόλο, αρκεί κανείς να καταλάβει ότι η 

κοινωνικοποίηση του παιδιού είναι σε μεγάλο βαθμό πράξη μιμητική. Αξίζει να αναφέρουμε 

σχετικά ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Maria Montessori «Το μυστικό της παιδικής 

ηλικίας» (Αναγνωστόπουλος, Β.Δ. & Αντ. Δελώνης, 1984: 75).   

«Μια μέρα είδα ένα παιδί περίπου δύο χρόνων να βάζει τα παλιά του παπούτσια πάνω 

στην άσπρη κουβέρτα. Πήρα τα παπούτσια και τα έβαλα απότομα κάτω σε μια γωνιά 

λέγοντας “είναι βρόμικα”. Έπειτα με το χέρι μου έκανα μια κίνηση σα να καθάριζα το μέρος 

της κουβέρτας που είχε ακουμπήσει τα παπούτσια. Έπειτα απ’ αυτό, κάθε φορά που το παιδί 

έβλεπε ένα ζευγάρι παπούτσια και πήγαινε να τα πάρει, έλεγε: “Είναι βρόμικα”. Τα έβαζε 

κάπου και ύστερα περνούσε το χέρι του πάνω απ’ την κουβέρτα, για να την καθαρίσει και ας 

μην είχαν ακουμπήσει εκεί τα παπούτσια».    

 

Το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις αντιληπτικές 

ικανότητες του παιδιού και να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες του προσφέροντας 
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αισθητική συγκίνηση. Στα παιδιά αρέσει και το λυρικό στοιχείο και το ρεαλιστικό, αν και 

στο παιδικό λογοτέχνημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται συχνά η προσωποποίηση, ιδιαίτερα 

για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας, καθώς ο ανιμισμός (ψυχοκρατία) χαρακτηρίζει το παιδί σε 

αυτή την ηλικία. Να αποφεύγονται οι πολλές λεπτομέρειες, αλλά να τονίζονται όσα 

προκαλούν ενδιαφέρον στο παιδί. Οι συγγραφείς παιδικών λογοτεχνημάτων θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τους ότι ο λόγος του παιδιού χαρακτηρίζεται από μια συναισθηματική 

φόρτιση με ποικίλες εναλλαγές όντας ταυτόχρονα ρεαλιστικός, αλλά και ποιητικός, 

περιεκτικός σε νοήματα και συχνά δραματικός στο ύφος. Σε κάθε παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο 

θα πρέπει όλα να είναι λειτουργικά δεμένα και να βρίσκονται σε αρμονία . εικόνα, λόγος, 

ύφος, χρώματα, μέγεθος βιβλίου, είδος γραμματοσειράς κλπ.     

 

Η σπουδαιότητα της φαντασίας στην εκπαιδευτική πράξη είναι σημαντική, καθώς 

δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να δημιουργεί μόνο του και να αναπαράγει δημιουργικά τη 

γλώσσα, τις αξίες και την κουλτούρα. Ο Τζιάνι Ροντάρι λέει χαρακτηριστικά: «Δε θα 

μπορέσουμε ποτέ να συλλάβουμε τη στιγμή κατά την οποία το παιδί, ακούγοντας ένα παραμύθι, 

κατακτά, αφομοιώνοντας, μια ορισμένη σχέση των όρων του λόγου μεταξύ τους, ανακαλύπτει 

τη χρήση μιας έγκλισης, τη λειτουργία μιας πρόθεσης: αλλά μου φαίνεται βέβαιο ότι το 

παραμύθι δίνει στο παιδί άφθονες πληροφορίες για τη γλώσσα» (Ροντάρι, Τ. 1985: 170). 

 

Το παιδί, κοπιάζοντας, για να κατανοήσει το παραμύθι, στην πραγματικότητα 

κοπιάζει, για να αντιληφθεί τη λειτουργία, τη σημασία και τη θέση μέσα στην πρόταση των 

λέξεων που απαρτίζουν το παραμύθι. Προσπαθεί να διευρύνει και να περιορίσει το πεδίο 

ενός σημαίνοντος, τη σημασία του ρήματος, τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν τα επίθετα. 

Και βέβαια το παιδί παίρνει από το παραμύθι, όπως και από όλα τα γεγονότα, μόνο αυτά που 

το ενδιαφέρουν επιλέγοντας κάθε φορά όσα του είναι χρήσιμα.  

 

Η όρεξη για διάβασμα, καθώς το διάβασμα δεν είναι ένστικτο, πρέπει να εδραιωθεί 

μέσα σε μια δημιουργική ατμόσφαιρα, όπου μετράει η ζωή και όχι η γραμματική. Η 

γραμματική είναι χαρακτηριστικό μιας γραφειοκρατικής ατμόσφαιρας, στα πλαίσια της 

οποίας το βιβλίο είναι όργανο ασκήσεων. Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα μπορεί μεν να γεννηθεί 

η τεχνική της ανάγνωσης και της γραφής, όχι όμως και η όρεξη για διάβασμα. Όταν τα 

παιδιά συνηθίσουν να διαβάζουν, γιατί τους το επιβάλλουν, θα καταφεύγουν στα 

«εικονογραφημένα», ακόμη και όταν είναι ικανά να διαβάζουν πιο πλούσια και πιο σύνθετα 

λογοτεχνήματα, καθώς αυτά τα βιβλία δεν έχουν «μολυνθεί» από το σχολείο.  
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Τα παραμύθια δεν είναι το παν για το παιδί. Η ελεύθερη χρήση όλων των 

δυνατοτήτων της γλώσσας δεν αντιπροσωπεύει παρά μια από τις κατευθύνσεις προς τις 

οποίες το παιδί μπορεί να επεκταθεί. Μέλημα λοιπόν του συγγραφέα και του εκπαιδευτικού 

θα πρέπει να είναι η παροχή κατάλληλων λογοτεχνικών βιβλίων στα παιδιά, ικανών να 

διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά. Και αν θέλουμε να διερευνήσουμε τις γνώσεις του παιδιού για 

τη λογοτεχνία, ο καλύτερος τρόπος είναι να γνωρίσουμε τις δικές του πρωτότυπες διηγήσεις.   
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2. Η παιδαγωγική λειτουργία της λογοτεχνίας σε αναφορά με το 

εκπαιδευτικό σύστημα  

 

2.1 Η χρήση του λογοτεχνήματος στη διδασκαλία της Γλώσσας από 

παλιά έως σήμερα  

 

Η αγωγή των νηπίων απασχόλησε πολλούς φιλοσόφους και παιδαγωγούς αλλά και 

τους πατέρες της εκκλησίας, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Ο Πλάτωνας (427-348 π.Χ.) 

θεμελίωσε την ιδέα της αγωγής των νηπίων, η οποία, όπως πίστευε, έπρεπε να ασκείται σε 

κατάλληλο περιβάλλον με τη χρήση τραγουδιών, ποιημάτων, μύθων, διηγημάτων, 

γυμναστικής και μουσικής. Πολλές νεότερες θεωρίες στηρίχτηκαν σε αυτές τις αρχές που 

διατύπωσε ο Πλάτωνας, ο οποίος θεωρούσε την προσχολική αγωγή τη δυσκολότερη από 

όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Ντολιοπούλου, Ε. 2000: 31). 

 

Ο Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.), ο Πλούταρχος (46-120 μ.Χ.), ο Κουιντιλιανός (35-96 

μ.Χ.), οι πατέρες της εκκλησίας (4ος αι. μ.Χ.), οι ανθρωπιστές Rabelais (1494-1553) και 

Montaigne (1533-1532) απέδιδαν και οι ίδιοι μεγάλη σημασία στην αγωγή του παιδιού, η 

οποία, όπως πίστευαν, έπρεπε να αρχίζει συστηματικά από τα πρώτα χρόνια της ζωής του και 

να ασκείται με το παιχνίδι, και τη φυσική, ηθική, νοητική, αισθητική και αισθητηριακή 

αγωγή των νηπίων.  

 

Η παιδεία ανατίθεται σε νηπιακή ηλικία σε τροφούς και τα νήπια μεγαλώνουν 

ακούγοντας παραμύθια και διδακτικούς μύθους με ζώα (Αίσωπος). Ως προς τη διδασκαλία 

της γλώσσας τα παιδιά μάθαιναν τα ονόματα των γραμμάτων του αλφαβήτου, τόσο κανονικά 

με τη σειρά, όσο και αντίστροφα. Ακολουθούσε η διδασκαλία των συλλαβών και σιγά – σιγά 

μονοσύλλαβων και πολυσύλλαβων λέξεων, με τη χρήση συνήθως λέξεων με τις οποίες 

αρχίζει το αλφάβητο (αιξ, βους, δρυς κ.λπ.) (Παπαδοπούλου, Σ. 2000: 27-28). 

 

Το μυθιστόρημα, όπως το εννοούμε σήμερα, δεν υπάρχει στην αρχαία Ελλάδα. Οι 

πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τα λογοτεχνικά κείμενα, με τα οποία έρχονταν σε επαφή 

τα παιδιά αυτής της περιόδου, είναι ελλιπέστατες. Όπως μας πληροφορεί ο Αθήναιος, στη 

Ρόδο και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, κάθε άνοιξη διοργανώνονταν μια παιδική γιορτή, που 

ήταν ένα καλωσόρισμα της άνοιξης και των χελιδονιών. Τα παιδιά κρατώντας ένα χελιδόνι 
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από ξύλο ή από πηλό τραγουδούσαν το «Χελιδόνισμα», ένα τραγούδι που δημιουργούσαν 

μόνα τους και που συνεχίστηκε να τραγουδιέται και στα βυζαντινά χρόνια και μάλιστα 

φτάνει και μέχρι τις μέρες μας με κάποιες παραλλαγές (Σακελλαρίου, Χ. 1987: 30-38). 

 

Με τον έντεχνο λόγο έρχονταν σε επαφή αμέσως με την είσοδό τους στο σχολείο. 

Αρχικά γνώριζαν τον Αίσωπο και τις ιστορίες του, οι οποίες μπορεί να μην ανταποκρίνονται 

στις παιδαγωγικές αντιλήψεις του καιρού μας, αλλά εκείνη την εποχή αποτελούσαν άριστο 

μέσο για μια γλωσσική διδασκαλία με ηθοπλαστικούς σκοπούς. Η επαφή με τη λογοτεχνία 

συνεχίζονταν με τη «Βατραχομυομαχία», που ψυχαγωγούσε τα παιδιά και τα εισήγαγε με 

ευχάριστο τρόπο στη μάθηση. Από την «Ιλιάδα» και την «Οδύσσεια», που κατείχαν επίσης 

εξέχουσα θέση στην εκπαίδευση των παιδιών, γινόταν μια επιλογή ανάλογα με τις απαιτήσεις 

της κάθε ηλικίας. Βέβαια τα έργα αυτά δεν ήταν γραμμένα για παιδιά, επιλέγονταν ωστόσο 

από τους γραμματιστές τα κατάλληλα χωρία που ανταποκρίνονταν στη δεδομένη ηλικία και 

στην εκπαίδευση των παιδιών.  

 

Στη Σπάρτη κυριαρχούσαν τα πολεμικά τραγούδια, ο Τυρταίος, ο Καλλίνος και ο 

Τέρπανδρος, που ανταποκρίνονταν σε διαφορετικές κοινωνικές ανάγκες για τη δημιουργία 

του καλού πολεμιστή. 

 

Σημαντική θέση και στην αρχαιότητα κατείχαν τα νανουρίσματα και τα παραμύθια, 

δημιουργήματα της λαϊκής φαντασίας ή ευαισθησίας. Από τα νανουρίσματα των αρχαίων και 

των βυζαντινών σώθηκαν ελάχιστα, ίσως από κάποια περιφρόνηση των λογίων στα 

πνευματικά αυτά προϊόντα της «αμαθούς» μούσας. 

 

Η εποχή του Βυζαντίου, πλούσια στον τομέα της ιστοριογραφίας, χαρακτηρίζεται από 

ασθενή παραγωγή στο πεδίο της γλώσσας και ειδικότερα στη λογοτεχνία. Τα περισσότερα 

από τα μυθιστορήματα είναι γεμάτα από δεισιδαιμονίες και προκαταλήψεις, μέσα από τα 

οποία γίνεται φανερή η πίστη στο υπερφυσικό. Αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτής της 

περιόδου αποτελεί ο «Βέλθανδρος και Χρυσάνζα». 

 

Ο Χριστιανισμός ενέπνευσε ένα νέο είδος στο ύφος της γραφής, τη συγγραφή των βίων 

αγίων (αγιογραφία), που συνδύαζε τη διαπαιδαγώγηση με εκείνο το είδος πνευματικής 

διασκέδασης που σήμερα στη Δύση προσφέρεται από το μυθιστόρημα, και αν πρόκειται για 

παιδιά, από τα παραμύθια, ενώ παράλληλα έχοντας ατονήσει η διδασκαλία των αρχαίων 
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ποιητών άρχισαν να εμφανίζονται τα λαϊκά παραμύθια, οι διάφορες «διηγήσεις» στις γιορτές 

και στο «εκκλησιαστικό δράμα». Την ίδια εποχή εμφανίζονται επίσης κάποια σχοινοτενή 

έμμετρα ιστορήματα με ψυχαγωγικό και διδακτικό χαρακτήρα, όπως η «Γαϊδάρου 

Φυλλάδα», η «Διήγησις Παιδιόφραστος των Τετραπόδων Ζώων», ο «Πουλολόγος» και τα 

«Ακριτικά τραγούδια». 

 

Για γνήσια λογοτεχνία μπορούμε να μιλάμε από τον 12ο αιώνα, όπου παρατηρείται η 

εξέλιξη της δημώδους ποίησης με τη χρήση γλωσσικών μορφών που βρίσκονται πιο κοντά 

στον προφορικό λόγο αλλά και μια χαρακτηριστική τάση για ολότητα και σφαιρικότητα που 

χαρακτηρίζει όλη την περίοδο του Μεσαίωνα, όπως αναφέρει ο Jacques Le Goff (στο 

Παπαδοπούλου, Σ. 2000: 33), χωρίς να δίνεται όμως ιδιαίτερη σημασία στην αγωγή του 

παιδιού, καθώς το παιδί θεωρείται ο μικρός ενήλικος και στερείται τη δική του υπόσταση. 

 

Την περίοδο αυτή, ο Comenius (1592-1670) εναντιώνεται στην κυρίαρχη λογοκοπική 

διδασκαλία, καθώς πιστεύει ότι όλα πρέπει να παρουσιάζονται στις αισθήσεις και εισαγάγει 

ένα πρόγραμμα προσχολικής αγωγής, το πρόγραμμα του «μητρικού σχολείου», ενώ το 1658 

εκδίδει το βιβλίο «Orbis sensualium pictus» (Ο κόσμος σε εικόνες), το πρώτο 

εικονογραφημένο βιβλίο για τη διδασκαλία της λατινικής, η επίδραση του οποίου ήταν 

τέτοια, ώστε ο Comenius να θεωρείται ο πατέρας της εποπτικής διδασκαλίας (Ντολιοπούλου, 

Ε. 2000: 32). 

 

Τα πρώτα προγράμματα για την αγωγή του παιδιού, που αναπτύχθηκαν κατά τον 18ο 

και 19ο αιώνα, βασίζονταν σε μια διαισθητική κυρίως άποψη για τη φύση του παιδιού και ως 

εκ τούτου το σχολικό πρόγραμμα της περιόδου της Αναγέννησης, παρόμοιο με εκείνο των 

παλαιότερων θρησκευτικών σχολείων, επεδίωκε την κατάκτηση της γνώσης όχι ως 

αυτοσκοπό, αλλά για εντυπωσιασμό και για αύξηση του προσωπικού γοήτρου, αγνοώντας 

τον ψυχισμό του παιδιού.  

 

Στην περίοδο της τουρκοκρατίας, όπως και σε κάθε περίοδο ανελευθερίας, το 

ελληνικό πνεύμα δεν πέθανε, αλλά μεταφέρθηκε σε άλλα κέντρα της Δύσης, ενώ οι 

φωτισμένοι δάσκαλοι του Γένους υπηρετούσαν τους σκοπούς της διάδοσης των ελληνικών 

γραμμάτων και γενικά την προώθηση της παιδείας Στη νεότερη περίοδο η νεοελληνική 

γλώσσα, η γλώσσα της δημοτικής ποίησης και των παραμυθιών, με εξαίρεση κάποια 

διαστήματα παλινδρόμησης στην καθαρεύουσα, η λαϊκή παράδοση και τα δημοτικά 
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τραγούδια και οι εξέχουσες μορφές του Σολωμού και του Μακρυγιάννη έβαλαν τις βάσεις 

για την ολόπλευρη ψυχοπνευματική ανάπτυξη του παιδιού (Παπαδοπούλου, Σ. 2000: 34,36, 

41, 46-47). 

 

Έτσι σιγά- σιγά η λογοτεχνία, η ποίηση, το παραμύθι λαμβάνουν την υπόσταση που 

τους ταιριάζει στον χώρο της διδασκαλίας της γλώσσας, καθώς συνδέονται με τη 

γλωσσολογική ανάπτυξη του παιδιού, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα του Noam 

Chomsky (στο Παπαδοπούλου, Σ. 2000: 46), τάση που κατά ανάλογο τρόπο γίνεται φανερή 

και στα διάφορα σχολικά προγράμματα των νεότερων χρόνων.   

 

Μέσα από μια κριτική προσέγγιση Εκπαιδευτικών Διαταγμάτων από τη συγκρότηση 

περίπου του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε τη σημασία 

που αποδίδεται κάθε φορά στη λογοτεχνία για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και ως 

εκ τούτου τη διαμόρφωση του τρόπου διδασκαλίας και τη στοχοθεσία, στην οποία βασίζεται 

η εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

Στο άρθρο 10 του Διατάγματος της 31ης Δεκεμβρίου του 1836 (Δημαράς, Α. 2003α: 

66-67) προβλέπεται η σύνδεση της θεωρητικής διδασκαλίας της ελληνικής με την πρακτική 

με τη βοήθεια αναγνωστικού, ώστε οι μαθητές να μπορούν να διηγούνται όσα άκουσαν, να 

αποστηθίζουν και να συνθέτουν απλές στην αρχή και μετά πιο σύνθετες και συνεχείς 

προτάσεις. Στο άρθρο 70 του ίδιου Διατάγματος, που αφορά τα Γυμνάσια, προβλέπεται η 

ανάγνωση κειμένων διαφόρων συγγραφέων και ποιητών, ώστε οι μαθητές να διαμορφώσουν 

το προσωπικό τους ύφος. 

 

Αν και αυτή την περίοδο το κράτος στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων 

ασχολείται περισσότερο με θέματα ομοιομορφίας του εκπαιδευτικού συστήματος και εμμένει 

στα εξωτερικά χαρακτηριστικά αδιαφορώντας για την ουσία, στα τέλη του 1877 ο Γεώργιος 

Μίλησης υποβάλει στη Βουλή νομοσχέδια, που χαρακτηρίζονται από πληρότητα και 

διαπνέονται από μια προοδευτική τάση, στα οποία προβλέπεται η διδασκαλία των Νέων 

Ελληνικών, ώστε ο μαθητής να αποκτήσει ύφος γλαφυρό και καθαρό, κάτι όμως που θα 

καθορισθεί πολύ αργότερα, το 1884. 

 

Μέχρι το 1879 η γνωριμία των παιδιών με τον γραπτό λόγο γίνονταν με τη βοήθεια 

ενός βιβλίου για όλες τις τάξεις του Δημοτικού, ενώ την πρώτη θέση είχε το «Ψαλτήρι», το 
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«Οκτωήχι» και τα «Μηναία» με τις ακολουθίες των αγίων, ψυχρά και ακαλαίσθητα για ένα 

παιδί κείμενα. Η μόνη γεύση από παιδική λογοτεχνία στα αναγνωστικά αυτής της περιόδου, 

τα «Αλφαβητάρια», ήταν κάποια μικρά ποιήματα, στιχουργικές δοκιμές των συντακτών τους. 

Τα «Αλφαβητάρια», που χωρίζονταν σε οκτώ μέρη, όσες και οι τάξεις του δημοτικού 

σχολείου, ήταν γραμμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της αλληλοδιδακτικής μεθόδου και της 

αναλυτικής στην εκμάθηση της πρώτης ανάγνωσης.       

 

Μετά το 1879 η αλληλοδιδακτική μέθοδος αντικαταστάθηκε από τη συνδιδακτική και 

η αναλυτική στην πρώτη ανάγνωση από τη συνθετική. Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε 

οδηγίες για τη συγγραφή Αλφαβηταρίου και αναγνωστικών για όλες τις τάξεις του 

Δημοτικού, ενώ οι μαθητές μπορούσαν να κάνουν χρήση και άλλων αναγνωσμάτων, βιβλίων 

ηθοπλαστικού ή θρησκευτικού περιεχομένου που χαρακτηρίζονταν ολοφάνερα από ένα 

διδακτισμό. 

 

Η έκθεση που συνέταξε ο Νικόλαος Πολίτης (στο Δημαράς, Α. 2003α: 248-250), που 

επιθεώρησε τα δημοτικά σχολεία της επαρχίας Βόλου ως έκτακτος επιθεωρητής το 1883, 

παρουσιάζει τον ελεεινό χαρακτήρα των σχολικών πραγμάτων και την έλλειψη ουσιαστικής 

παιδείας και αγωγής, αφού κυριαρχεί η μηχανική αποστήθιση, που οδηγεί στον μαρασμό της 

κρίσης των παιδιών.  

 

Στο Διάταγμα της 23ης Ιουνίου του 1884 (Δημαράς, Α., 2003α: 256-260) 

παρουσιάζεται η ύλη του μαθήματος των Νέων Ελληνικών στα Ελληνικά Σχολεία. Η 

χρησιμοποίηση της λογοτεχνίας για τη διδασκαλία της γλώσσας περιορίζεται στην απαγγελία 

και αποστήθιση ποιημάτων, στη συμπλήρωση και σύνθεση φράσεων της γραφόμενης 

γλώσσας, σε απλές εκθέσεις ιδεών που έχουν ως θέμα την επιτομή διδαγμένου κειμένου 

νεωτέρου Έλληνα συγγραφέα και την εφαρμογή γραμματικών κανόνων. 

 

Η παράδοση των ποιητών του ελληνικού Διαφωτισμού βρίσκει την ολοκλήρωσή της 

στα πατριωτικά τραγούδια του Ρήγα Βελεστινλή, που βέβαια δεν προορίζονταν για τα παιδιά, 

καθώς τα μηνύματά τους ήταν ο διδακτισμός, η παραίνεση, η επαναστατική 

συνθηματολογία.   

 

Από τα γνήσια παιδικά λαϊκά τραγούδια απουσιάζει ο διδακτισμός και η τυποποίηση, 

ενώ παρούσα είναι η ελευθερία της έκφρασης, το ανάλαφρο ύφος και ο εύθυμος τόνος. 
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Βηλαράς, Χριστόπουλος, Μαβίλης κ.α. είναι πρόδρομοι της παιδικής ποίησης, ενώ οι 

Βιζυηνός, Κατακουζηνός κ.α. έγραψαν ειδικά για παιδιά. 

 

Μόλις πριν από τις αρχές του 20ου αιώνα εμφανίστηκε στην Ευρώπη το κίνημα που 

στηριζόταν στη μελέτη του παιδιού με σημαντικό σταθμό στην ιστορία της Παιδαγωγικής 

Επιστήμης την Ιταλίδα M.Montessori (1870-1952), η οποία θεωρούσε την εκπαίδευση των 

αισθήσεων βάση για την ανάπτυξη της γνώσης (Ντολιοπούλου, Ε. 2000: 37).   

 

Την ίδια περίπου εποχή στην Ελλάδα το πρώτο σχολείο με διαφορετικό παιδευτικό 

προσανατολισμό εμφανίστηκε στα 1908. Ήταν το Σχολείο του Βόλου, το Ανώτερο Δημοτικό 

Παρθεναγωγείο, σκοπός του οποίου ήταν να μη μένουν τα παιδιά παθητικά την ώρα του 

μαθήματος, αλλά με την καθοδήγηση του δασκάλου, να αυτενεργούν μέσα σε ένα κλίμα 

καλοσύνης, που σέβεται την κάθε ατομικότητα. 

 

Έτσι, από τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αρχίζουν να μπαίνουν πλέον 

σταθερά και εντατικά τα θεμέλια της παιδικής λογοτεχνίας. Οι εργασίες του Ν. Πολίτη, η 

έκδοση το 1888 του βιβλίου του Γιάννη Ψυχάρη «Το ταξίδι μου», τα ποιήματα του Πάλλη 

οδηγούν στην απομυθοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας και στην εμφάνιση στον χώρο του 

έντεχνου λόγου της παιδοκεντρικής αρχής, σύμφωνα με την οποία λαμβάνεται μέριμνα για 

τις ατομικές ανάγκες του παιδιού.  

 

Το 1929 η ψήφιση μιας σειράς νόμων συνιστά την πρώτη ολοκληρωμένη 

μεταρρύθμιση στη νεοελληνική εκπαίδευση, προσπάθεια που είχε αρχίσει μετά την 

επανάσταση του 1909 και την ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου. «Η Διάπλασις των 

παίδων», το «Αλφαβητάρι με τον ήλιο» και τα «Ψηλά Βουνά» του Ζ.Παπαντωνίου το 1919, 

όπως και η συλλογή παιδικών ποιημάτων τα «Χελιδόνια» το 1920 αγκαλιάζουν πλέον την 

παιδική ψυχή και αποτελούν μια «ευτυχή ώρα» στον χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. 

 

Στο πρακτικό επιτροπής, που ορίσθηκε με Βουλευτικό Διάταγμα της 13ης 

Φεβρουαρίου 1918 (Δημαράς, Α. 2003β: 123-125), γίνεται λόγος για τον σκοπό των 

αναγνωστικών βιβλίων, που είναι αναγνωστικός και γλωσσικός. Το ύφος του βιβλίου θα 

πρέπει να είναι ζωντανό και να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της παιδικής ψυχής, ο 

λόγος μικροπερίοδος, η γλώσσα ανάλογη με τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, 

χαρακτηριστικά που μόνο στα αληθινά λογοτεχνήματα μπορεί κανείς να βρει. Τα βιβλία, 
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έχοντας ως στόχο να έχουν στο κέντρο τους τον ζωντανό άνθρωπο, δε θα πρέπει να είναι 

τεμαχισμένα σε μικρά διηγήματα, αλλά να έχουν ενιαία ύλη που θα διέπεται από εσωτερική 

ενότητα, χωρίς όμως να λείπει η ποικιλία. 

 

Στην εισηγητική έκθεση «επί των νομοσχεδίων» το 1929 (Δημαράς, Α. 2003β: 164-

166) ο γράφων διερωτάται πώς θα μεταδοθούν στο παιδί κάποιες πρακτικές συνυφασμένες 

με τη ζωή γνώσεις μέσα από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που καλλιεργεί την κενολογία, τις 

πομπώδεις φράσεις και τη λογοκοπία. Πώς θα διαφωτιστούν τα παιδιά πάνω στα φυσικά 

φαινόμενα, όταν δεν υπάρχουν στα σχολεία εργαστήρια φυσικής και χημείας. Πώς θα 

εφαρμοστεί η αρχή του σχολείου εργασίας χωρίς στοιχειώδη εργαστήρια χειροτεχνίας. Πώς 

τα παιδιά θα εθιστούν στην ανάγνωση βιβλίων χωρίς την ύπαρξη έστω και μικρών σχολικών 

βιβλιοθηκών. 

 

Στην ουσία, όμως, οι διάφορες εκπαιδευτικές ρυθμίσεις που γίνονται μέχρι το 1929 

δεν αποτελούν στην ουσία μεταρρυθμίσεις και έτσι το παλαιό πνεύμα του απόλυτου 

κρατικού ελέγχου, της προσήλωσης στην ομοιομορφία και του θεωρητικού – κλασικιστικού 

προσανατολισμού διατηρείται στην εκπαίδευση. 

 

Μετά το 1970 η σχέση παιδικής λογοτεχνίας και σχολείου πέρασε από τη φάση της 

περιστασιακής και περισσότερο θεωρητικής κάλυψης στη φάση της κάπως 

συστηματικότερης ιχνηλάτησης. Καρπός αυτής της στροφής υπήρξε η έκδοση Ανθολογίου 

σε τρία τεύχη το 1975, προσπάθεια για την οποία υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτηματικά 

αναφορικά με τη χρήση του κυρίως από τους εκπαιδευτικούς. Δεν παύει, όμως, να αποτελεί 

μια σημαντική κατάκτηση, έστω και αν χρησιμοποιήθηκε γενικά όπως και τα υπόλοιπα 

αναγνωστικά, δηλαδή ως έναυσμα για αντιγραφή, ορθογραφία, εννοιολογικό και λεξιλογικό 

κομμάτιασμα. 

 

Το 1976 καθιερώνεται με Προεδρικό Διάταγμα η εξέταση των μαθητών στο μάθημα 

της λογοτεχνίας στις εξετάσεις του τετραμήνου, άλλη μια προσπάθεια εδραίωσης της 

λογοτεχνίας στον σχολικό χώρο. Η διάθεση του Κράτους για την ενίσχυση του διαβάσματος 

φαίνεται και από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμ. 

Πρωτ. 2889/22.05.1976) που στάλθηκε στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης, όπου 

προτείνονται στους μαθητές διάφορα βιβλία ως ελεύθερα αναγνώσματα. 
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Τότε επίσης καθιερώνονται δίπλα στα Αναγνωστικά και στα Ανθολόγια, βιβλία με 

κείμενα επιλεγμένα με μόνο κριτήριο την αισθητική τους αξία, ενώ στα χρόνια της Κατοχής 

καταρτίζεται ένα αναγνωστικό, «τα Αετόπουλα», για τη Γ’ και Δ’ Δημοτικού, με την 

εποπτεία της Ρόζας Ιμβριώτη. 

 

Τη δεκαετία του 1970 άρχισε να κάνει την εμφάνισή του στην Ευρώπη ο όρος 

«επικοινωνιακή ικανότητα», ο οποίος άλλαξε τη φιλοσοφία της διδακτικής προσέγγισης της 

γλώσσας και έτσι το βάρος από τη μορφολογική πλευρά της γλώσσας μετατοπίστηκε στην 

επικοινωνιακή της πλευρά, αν και στην χώρα μας μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 

επικρατούσε ένα διδακτικό μοντέλο προσέγγισης της δομής της νέας ελληνικής ανάλογο με 

το μοντέλο προσέγγισης των νεκρών γλωσσών, καθώς θεωρούσε τη διδασκαλία της 

γραμματοσυντακτικής πλευράς της γλώσσας ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο 

(Χατζησαββίδης, Σ. 2000β: 2). 

 

Στη δεκαετία του ’80 οι πρώτοι παιδαγωγοί Meek, Nodelman κ.α. υποστηρίζουν ότι 

τα κλασικά βιβλία του σχολείου όχι μόνο δε βοηθούν στη διδασκαλία της γλώσσας, αλλά 

στην πραγματικότητα η ξύλινη γλώσσα των αναγνωστικών με τις εκφράσεις του τύπου 

«Λόλα, να ένα τόπι!», που δε συνάδει με τον τρόπο ομιλίας των παιδιών και με τη γλώσσα 

των λογοτεχνικών κειμένων, απομακρύνουν το παιδί από τον κόσμο του βιβλίου, ενώ 

ταυτόχρονα δυσχεραίνεται η διδασκαλία της ανάγνωσης. 

 

Κριτική ασκήθηκε και στη βήμα προς βήμα προϊούσα δυσκολία των αναγνωστικών 

και στο περιορισμένο, ελεγχόμενο και διαρκώς επαναλαμβανόμενο λεξιλόγιο, ενώ ιδιαίτερα 

κατακρίθηκε η ύπαρξη πληκτικών, ανούσιων και χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο 

κειμένων. 

 

Ο Wade (1990) (στο Γιαννικοπούλου, Α. 1998: 223) επιβεβαίωσε αυτή την έλλειψη 

νοήματος, όταν προσπάθησε να διαβάσει ένα βιβλίο πρώτα από την αρχή προς το τέλος και 

στη συνέχεια από το τέλος προς την αρχή και τότε διαπίστωσε ότι το νόημα παραμένει το 

ίδιο. Στα αναγνωστικά διαβάζονται μεμονωμένες λέξεις, ενώ στα λογοτεχνικά βιβλία 

μεταδίδονται νοήματα και ιδέες.  

 

Μετά από μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο αμφισβητήσεων, θεωρητικών 

διατυπώσεων, κριτικών, που συχνά διχάζονταν, αποστασιοποίησης και απορρίψεων φτάσαμε 
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στη νεότερη περίοδο. Παρά όμως τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις τα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) στην ελληνική εκπαίδευση από τη Μεταπολίτευση ως το 

1997 παρέμειναν παραδοσιακά και κλειστά προγράμματα, που χαρακτηρίζονταν κυρίως από 

δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας και έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη 

γνωστικών στόχων.  

 

Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία στα πλαίσια της παιδαγωγικής πολυφωνίας και των 

σύγχρονων παιδαγωγικών και γλωσσολογικών αντιλήψεων η μετατόπιση του ενδιαφέροντος 

από το παραδοσιακό γνωσιοκεντρικού χαρακτήρα σχολείο, την αποσπασματικότητα των 

γνώσεων και την παθητική απόκτησή τους εκ μέρους του μαθητή σε μια νέα διαθεματική 

προσέγγιση της γνώσης στους κόλπους ενός μαθητοκεντρικού, κοινωνιοκεντρικού και 

βιωματικού σχολείου, στην οποία στηρίχτηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το φθινόπωρο του 

2000 για τον σχεδιασμό της αναθεώρησης του εκπαιδευτικού συστήµατος της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης.  

 

Αφού προηγήθηκε το 1998 η σύνταξη του Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων 

Σπουδών (ΕΠΠΣ) από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο, με στόχο τη συνοχή της ύλης και 

την εξάλειψη της αποσπασματικότητας των Προγραμμάτων Σπουδών (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 1998 & 2000), το ΕΠΠΣ αναθεωρήθηκε, ολοκληρώθηκε και έγινε και 

διαθεματικό. Πρόκειται για το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, το 

γνωστό ως Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΦΕΚ 303 & 304 - 13-3-03, ΦΕΚ 1196 - 26-8-03), με βάση το οποίο 

καταρτίστηκαν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και με βάση αυτά γράφτηκαν 

τα νέα βιβλία. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, το πλαίσιο για την υλοποίηση όλων των παραπάνω 

δίνοντας προτεραιότητα στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, διατηρώντας την 

αυτονομία των μαθημάτων, μέσα από ενεργητικές και ολιστικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

και διασφαλίζοντας μεγαλύτερη αυτονομία στον εκπαιδευτικό (Βέικου, Χ. Βαρέση, Ε. & 

Πατούνα, Α. 98-104). 

 

Καινοτομία αποτελούσε η Ευέλικτη Ζώνη και τα σχέδια εργασίας, με τα οποία 

ουσιαστικοποιείται στην πραγματικότητα η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης προς την 

κατεύθυνση μιας δημιουργικής μάθησης, ύστερα μάλιστα από τη θετική επίδραση που είχε η 

πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στην κοινωνικοποίηση και τη δημιουργικότητα των 

μαθητών, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την 

Ευέλικτη Ζώνη (Αλαχιώτης, Σ. Πίνακας 3: 11). 
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Έτσι η Ευέλικτη Ζώνη σε συνδυασμό με την καθιέρωση το 2010 της ώρας της 

«φιλαναγνωσίας» - νεολογισμός που επινόησε το ΕΚΕΒΙ, για να προωθήσει την θετική 

σχέση των παιδιών με το βιβλίο, στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα, αποτελούσαν μια προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης των λογοτεχνικών 

κειμένων για τη βελτίωση του γλωσσικού γραμματισμού στο Δημοτικό (Αλαχιώτης, Σ. σ.8). 

 

Επιχειρώντας να εντοπίσουμε τις «καινοτομίες» του ΔΕΠΠΣ για τη γλώσσα και τη 

λογοτεχνία, διαπιστώνουμε ότι αξιοποιούνται πορίσματα διαφόρων επιστημονικών κλάδων 

που σχετίζονται με τη σύγχρονη Διδακτική της Γλώσσας, τα οποία συνδυάζονται με 

δυναμικές που καθορίζονται από τα γεωπολιτικά δεδομένα της εποχής.     

 

Στη σελίδα 14 του Δ.Ε.Π.Π.Σ. της ελληνικής γλώσσας για το δημοτικό σχολείο 

ορίζεται ότι ο σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των 

μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια τον προφορικό και τον γραπτό λόγο, ώστε να 

συμμετέχουν συνειδητά στην ευρύτερη κοινωνία. Η διδασκαλία της γλώσσας δεν 

περιορίζεται σε ένα σύνολο προαποφασισμένων γραμματικών γνώσεων, καθώς η γλώσσα 

αντιµετωπίζεται ως µέσο δράσης και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων, αλλά και ως µέσο 

κατανόησης, έκφρασης, περιγραφής και µετατροπής της πραγµατικότητας, αλλά και 

δηµιουργίας πραγµατικότητας. Με αυτό τον τρόπο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

καλλιέργεια του κριτικού αναστοχασμού μέσω του λόγου, ώστε τα άτομα όχι μόνο να είναι 

σε θέση να ελέγχουν το περιβάλλον αλλά και να παρεμβαίνουν σ’ αυτό.  

 

Η λογοτεχνία κατέχει σημαντική θέση στο ΔΕΠΠΣ., η διδασκαλία της οποίας δεν 

υπηρετεί στενά γλωσσικούς στόχους ούτε προβάλλει αυστηρά γλωσσικά πρότυπα. Από το 

κεφ. 2, όπου ορίζονται οι γενικοί στόχοι της λογοτεχνίας για όλες τις τάξεις, θα μπορούσε 

κανείς να αντιληφθεί την μερική αποσύνδεση της διδασκαλίας λογοτεχνικών κειμένων από 

το γλωσσικό μάθημα - αν και το μάθημα της γλώσσας και της λογοτεχνίας θεωρείται ενιαίο, 

αφού και η ώρα της φιλαναγνωσίας εντάσσεται στο σύνολο των διδακτικών ωρών της 

γλώσσας - δεδομένου ότι η λογοτεχνία λαμβάνεται ως μορφωτικό αγαθό, που αποσκοπεί 

κυρίως στη διαμόρφωση στάσεων και στην καλλιέργεια αξιών και όχι τόσο στην παροχή 

γνώσεων. Τα λογοτεχνικά κείμενα παρέχουν διάφορες οπτικές και ερµηνείες του κόσµου, 

εµπλουτίζουν την αντίληψη των µαθητών για τον κόσµο, διευρύνουν τον ορίζοντα των 

εµπειριών τους, ευνοούν την κατανόηση της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη της 
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ανεκτικότητας. Ο μαθητής των δύο πρώτων τάξεων - που στην εν λόγω εργασία μας 

ενδιαφέρει - έρχεται σε επαφή με καταξιωμένα από άποψη αισθητική κείμενα, κυρίως της 

ελληνικής, έντεχνης και λαϊκής λογοτεχνίας, ώστε να εξοικειωθεί διαισθητικά με το 

εξωσχολικό βιβλίο μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας (ΑΠΣ, 2003: 18, 

30).  

 

Μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση η λογοτεχνία συνδέεται με άλλα γνωστικά 

αντικείμενα (π.χ. τέχνη, μουσική, θέατρο) και οδηγεί τον μαθητή να ψυχαγωγηθεί και να 

διαισθανθεί τα όρια και τις εναλλακτικές δυνατότητες της γλώσσας και να υιοθετήσει 

στρατηγικές, που παραπέμπουν σε ένα πλαίσιο ενεργητικής-δημιουργικής μάθησης και 

συνάδουν προς τις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής. Προτείνονται δε ως ενδεικτικές 

δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων λεκτικά παιχνίδια, παιγνιώδεις ασκήσεις, 

γλωσσικά παιχνίδια ρυθµού, οµοιοκαταληξίας, επανάληψης, αστείων λέξεων και 

συλλαβών, γλωσσοδέτες (ΑΠΣ, 2003: 22, 30). 

 

Το Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη 

των στόχων της λογοτεχνίας έχοντας συντεθεί στη βάση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας 

και σχετικών θεωριών της λογοτεχνίας, με προτεραιότητα στην αισθητική της πρόσληψης 

και της αναγνωστικής ανταπόκρισης. Αν και τα κείμενα που εμπεριέχει χαρακτηρίζονται από 

αποσπασματικότητα, ωστόσο καλύπτουν όλο το χρονικό και γεωγραφικό φάσμα της 

ελληνικής δημιουργίας και συνδυάζουν την αισθητική του λόγου με την καλαίσθητη 

εμφάνιση του βιβλίου προσφέροντας ένα είδος πολυτροπικού κειμένου πλαισιωμένου από 

έργα εικαστικής τέχνης και φωτογραφίες και από δραστηριότητες που αναβαθμίζουν τη 

λογοτεχνία.     

 

«Το δελφίνι», το Ανθολόγιο για την Α΄ & Β΄ Δημοτικού, με τα έμμετρα, 

ομοιοκατάληκτα και ρυθμικά ποιήματα εξοικειώνει με διασκεδαστικό τρόπο τους μικρούς 

μαθητές με τον έντεχνο λόγο και τη συγκινησιακή χρήση της γλώσσας, ενώ ταυτόχρονα 

«καταλύει» το καθεστώς του ενός σχολικού εγχειριδίου στη διδασκαλία. 

 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» 

και ειδικότερα στην πράξη «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)» στη βάση των σύγχρονων 

αναγκών και δεδομένων, αλλά και ευρωπαϊκών επιταγών για την εκπόνηση νέων 

Προγραμμάτων Σπουδών, παρήχθησαν δύο κείμενα: α) το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) και 
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β) ο Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, τα οποία κατατέθηκαν το 2011. Πρόκειται για ένα 

ανοικτού τύπου Π.Σ., μια προοδευτική εξέλιξη των προηγούμενων Π.Σ., το οποίο έχει 

διαμορφωθεί στη βάση της θεωρίας του εποικοδομητισμού, του κριτικού γραμματισμού και 

του παιδαγωγικού μοντέλου των Cope & Kalantzis (1993) Learning by doing  (στο 

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. κ.ά., 2015: 56) και στόχους διατυπωμένους με τη μορφή 

δεξιοτήτων προς επίτευξη στα πλαίσια μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Δίνεται 

ιδιαίτερη σημασία στην αυτενέργεια του μαθητή με τη βοήθεια της γλώσσας, η οποία 

θεωρείται το «κλειδί» της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του παιδιού. 

 

Καινοτομία αποτελεί ο τρόπος προσέγγισης των κειμένων μέσα από διαδικασίες 

συνεργατικές και δημιουργικές με χαρακτηριστικά την ευέλικτη, ανοικτή, 

ομαδοσυνεργατική, καθοδηγούμενη και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, για τη απόκτηση 

κοινωνικών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη της ικανότητας για επικοινωνία. 

 

Εκείνο που συστήνει με έμφαση το νέο ΠΣ είναι η ένταξη λογοτεχνικών βιβλίων 

στην καθημερινή πρακτική του σχολείου (Οδηγός Λογοτεχνίας για Δημοτικό και Γυμνάσιο 

2011: 7). Όμως, η βασική διαφορά του νέου ΠΣ από το προηγούμενο είναι ότι, ενώ και το 

προηγούμενο συνιστούσε την ανάγνωση ολόκληρων βιβλίων, ο τρόπος που δομούσε το 

μάθημα βάσει ανθολογίου, δεν άφηνε χώρο, ούτε πρότεινε τρόπους διδασκαλίας των 

ολόκληρων έργων.  

 

Το νέο ΠΣ είναι δομημένο έτσι ώστε να συνθέτει μια ποικιλία κειμένων, που 

μπορούν να ελκύσουν τους μαθητές και να τους ασκήσουν σε νέους γραμματισμούς, που 

προσφέρουν τα πολυτροπικά κείμενα σε συνδυασμό με τη δημιουργική χρήση των ΤΠΕ. Η 

Λογοτεχνία διαφοροποιείται πια από τη σπουδή της Φιλολογίας, συνδέεται με την αισθητική 

απόλαυση, την ψυχαγωγία του παιδιού και την ανάπτυξη της φαντασίας και της 

δημιουργικότητάς του και αναδεικνύεται σε σύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο έχοντας 

απομακρυνθεί από αυτονόητους διδακτικούς στόχους. 

 

Μέσα, λοιπόν, σε μια πολύμορφη και πολυτροπική ατμόσφαιρα, όπως αυτή 

διαμορφώνεται στη σχολική τάξη, αναπτύσσονται οι ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών 

με τη συμβολή καινοτόμων δράσεων, που αποκλίνουν από τις νόρμες, ώστε να αποφεύγεται 

η τυποποίηση της μεθόδου και της πορείας της διδασκαλίας, ενώ η λογοτεχνία αποκτά πλέον 
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στα Προγράμματα Σπουδών τη θέση που της ταιριάζει, αν και δεν αποτελεί «ξεχωριστό 

μάθημα». 

 

Ο γλωσσοδιδακτικός προβληματισμός, όμως, στη χώρα μας κρίνεται «ασυνεπής». 

Έτσι, το ΥΠΟΠΑΙΘ με νομοθετικές ρυθμίσεις περιορίζει από το σχολικό έτος 2015-2016 τη 

διδασκαλία του μαθήματος της νέας ελληνικής λογοτεχνίας από δύο ώρες (ΦΕΚ B 344/1999) 

σε μία ώρα εβδομαδιαίως (ΦΕΚ 941β/2015), προκειμένου στη θέση του να διδαχθούν οι 

μαθητές Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών, διότι «η προσθήκη του μαθήματος θα συμβάλει 

στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και θα δώσει ευκαιρίες και ερεθίσματα προβληματισμού 

στους νέους και νέες λίγους μήνες πριν από την απόκτηση του δικαιώματος της ψήφου», όπως 

δήλωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης (esos 8/5/2015), 

ενώ το μάθημα της νέας ελληνικής λογοτεχνίας δεν ανήκει πλέον σε αυτά που θα 

εξετάζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις. 

 

Κατ΄ανάλογο τρόπο, διαμορφώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου 

Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, που θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2016-2017 σύμφωνα 

με την υπουργική απόφαση Φ12/657/70691/Δ1 (ΦΕΚ 1324/11.05.2016). Παρατηρείται μια 

αντίστοιχη με το λύκειο τάση στη μείωση της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας, 

αφού στην Α΄και Β΄τάξη μειώνεται κατά μία ώρα (από δέκα ώρες σε εννιά), ενώ η Ευέλικτη 

Ζώνη, για την οποία δαπανήθηκαν αμέτρητα κονδύλια και εργατοώρες για την αξιολόγηση 

αυτού του καινοτόμου προγράμματος που τόσο ένθερμα υποστηρίχθηκε από τους 

αξιολογητές του, διδάσκεται για 3 ώρες στις τάξεις Α΄ και Β΄ και για 2 ώρες στις τάξεις Γ΄ 

και Δ΄ (μειώνεται κατά μία ώρα), ενώ καταργείται εντελώς στις τάξεις Ε΄ και Στ΄. 

 

Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η λογοτεχνία ποτέ δεν απογαλακτίστηκε ως αυτόνομο 

μάθημα από το μάθημα της Γλώσσας, σε σημείο που να ακυρώνεται η διδακτική της 

αυτονομία, αλλά επιπλέον «θυματοποιείται» ως το αποπαίδι της Γλώσσας στον βωμό των 

πολιτικών σκοπιμοτήτων στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής πολιτικής στενά συνυφασμένης με 

τις ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις.   
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2.2 Διδάσκοντας Λογοτεχνία στο σχολείο 

 

Ένα από τα προβλήματα που συναντάμε συχνά στην καθημερινή πράξη είναι η 

απροθυμία των παιδιών να συμμετάσχουν στο μάθημα της Γλώσσας, γεγονός που 

επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο, όταν η διδασκαλία στηρίζεται σε παραδοσιακού τύπου 

μεθόδους, που αποκλείουν την εμπλοκή του μαθητή στην όλη διαδικασία. Παρά το γεγονός 

ότι η σχολική αίθουσα είναι ένας δύσκολος χώρος για την παροχή κινήτρων, η παρέμβαση 

του εκπαιδευτικού κρίνεται αναγκαία και αποφασιστικής σημασίας για τη διαμόρφωση ενός 

πλαισίου διδασκαλίας, μέσα στο οποίο η διεξαγωγή του μαθήματος θα μετατραπεί σε 

ευχάριστη και δημιουργική εργασία. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει τον κλασικό 

τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων, χωρίς να ξεφύγει από τα πλαίσια του αναλυτικού 

προγράμματος, αλλά αντίθετα να κάνει πιο ζωντανή και ευχάριστη την εκπαιδευτική 

διαδικασία δημιουργώντας ένα κλίμα οικειότητας και ελευθερίας στην τάξη που «απαιτεί» 

την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή όλων των παραγόντων.  

 

Η εκμάθηση μιας γλώσσας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Χατζησαββίδης  

(2000β: 1), δεν περιορίζεται μόνο στην εκμάθηση της ηχητικής (ή της γραπτής) εικόνας των 

γλωσσικών στοιχείων και της σημασίας τους, αλλά συμπεριλαμβάνει και απαιτεί - 

προκειμένου ο χρήστης της γλώσσας να μπορεί να προσλαμβάνει και να μεταδίδει νοήματα 

και να επικοινωνεί - και την εκμάθηση της δομής, δηλ. των οργανωμένων σχέσεων των 

ετεροτήτων, των διαφορών και των αντιθέσεων που χαρακτηρίζουν κάθε γλώσσα και που με 

έντεχνο τρόπο συναπαρτίζονται οργανωμένα σε ένα ενιαίο όλο σε ένα λογοτεχνικά 

διαμορφωμένο κείμενο, στο οποίο εκ των πραγμάτων υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες 

να διερευνήσουμε τις υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ μορφής και νοήματος ή μεταξύ θέματος 

και γραμματικής δομής (Κάλλερ, Τ. 2000: 36-39).  

 

Στη βάση μιας θεωρίας της λογοτεχνίας, που υποδεικνύει έργα που «προκαλούν και 

αποπροσανατολίζουν» τον νου προσφέροντας νέους τρόπους θεώρησης της πραγματικότητας 

και κριτικής της κοινής λογικής ξεφεύγοντας από κοινότοπες και παγιωμένες «αλήθειες» 

(Κάλλερ, Τ. 2000: 4-5), το λογοτεχνικό κείμενο θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική 

βοήθεια σε έναν καλά καταρτισμένο εκπαιδευτικό, καθώς προσφέρει το πλαίσιο εκείνο για 

την επίτευξη των στόχων  της διδασκαλίας του. 
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Στο σημείο αυτό ας απομακρυνθούμε λίγο από θεωρητικές προσεγγίσεις για την αξία 

της Παιδικής Λογοτεχνίας στη διδακτική πράξη, για να αντιμετωπίσουμε πιο «πρακτικά» ένα 

ερώτημα που θα μπορούσε να τεθεί από τον κοινό νου: «Γιατί να διδάξουμε Παιδική 

Λογοτεχνία στο σχολείο;». 

 

Βασικός σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας, όπως ακριβώς διατυπώνεται στον 

Οδηγό για τον εκπαιδευτικό και αναλύεται στο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι «η κριτική αγωγή στον σύγχρονο 

πολιτισμό».  

 

Ωστόσο, η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα θα μπορούσε να δοθεί πιο απλοϊκά και 

με έμμεσο τρόπο με την διατύπωση του αντίστοιχου ερωτήματος «Πώς αλλιώς το παιδί θα 

γνωρίσει τις εκφραστικές δυνατότητες της γλώσσας του, αν δεν διαβάσει λογοτεχνία;». Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Μάρθα Καρπόζηλου (1994: 58), τα παιδικά αναγνώσματα 

βοηθούν στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού, γιατί του προσφέρουν τη δυνατότητα να έρθει 

σε επαφή με πιο αναπτυγμένες μορφές και δομές της γλώσσας και να εκτιμήσει, με την 

κατάλληλη καθοδήγηση, τη λειτουργική πολυμορφία της γλώσσας. Εκτός αυτού η γλώσσα 

είναι αδιαίρετη, δεν μπορούμε να διδάσκουμε λέξεις εκτός πλαισίου με νόημα και ως εκ 

τούτου, η εκμάθησή της, σύμφωνα με τον Goodman (στο Κουτσουβάνου, Ε. 2005: 40-41, 

45), μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο περιβάλλον χρήσης της.  

 

Ας συνοψίσουμε, όμως, κάποιους λόγους, που θεωρούμε πιο σημαντικούς: 

 Η Λογοτεχνία είναι ένα «μάθημα» που δεν έχει περιορισμούς στον τρόπο 

προσέγγισής του από διδάσκοντες και μαθητές, ένα μάθημα που μπορεί να αποτελέσει 

ευκαιρία αναψυχής, συναισθηματικής καλλιέργειας και ανακούφισης από τη στείρα γνώση 

και την παπαγαλία, γιατί ο σκοπός είναι το έργο τέχνης αυτό καθαυτό και η απόλαυση που 

υπάρχει σε αυτό ή που προκαλεί. 

 Ο μαθητής - αναγνώστης παροτρύνεται να εκφράζεται χωρίς τον φόβο του 

λάθους μέσα στον μυθοπλαστικό κόσμο της δράσης του λογοτεχνικού κειμένου, όπως 

άλλωστε ταιριάζει στην ηλικία και την ιδιοσυγκρασία του έχοντας συναναγνώστη του και 

εμψυχωτή τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, η συμβολή του οποίου στη θετική κινητοποίηση των 

μαθητών απέναντι στο βιβλίο είναι καθοριστική. 
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 Η καλύτερη μορφή της γλώσσας μας απαντά στα κείμενα καταξιωμένων 

νεοελλήνων συγγραφέων και όχι βέβαια στα σχολικά εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας, που 

είναι κατάμεστα από σύντομα αποσπάσματα. 

 Ο μαθητής-αναγνώστης για πρώτη φορά μέσα από ένα υλικό που ο ίδιος 

επιλέγει, ψάχνει για δυνατές ερμηνείες μέσα στις χρήσεις της γλώσσας που του είναι οικείες, 

ενώ το ένα εγχειρίδιο της Γλώσσας, που «επιβάλλεται» - και που καθορίζει και το υλικό που 

θα διδαχθεί και τον τρόπο διδασκαλίας του - συχνά ισοπεδώνει τους μαθητές από  

κοινωνιογλωσσολογική άποψη θεωρώντας ότι όλοι έχουν το ίδιο υπόβαθρο, διαθέτουν την 

ίδια γλωσσική υποδομή και έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και τις ίδιες ανάγκες. 

 Το ίδιο το λογοτεχνικό βιβλίο δημιουργεί μια ποικιλία αναγνωστικών 

δράσεων, που διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντες του αναγνώστη (μύηση στην 

ελεύθερη κριτική σκέψη και τη διαμόρφωση δημοκρατικής συνείδησης), μέσα από τις οποίες 

δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να προσεγγίσει μαθητές που θεωρούνται αδιάφοροι 

ή αδύναμοι, αφού για κάθε παιδί υπάρχει ένα βιβλίο που αγγίζει τις ανησυχίες και τις 

ανάγκες του.  

 Με τη μελέτη της λογοτεχνίας ο μαθητής έρχεται σε επαφή με την πνευματική 

μας παράδοση και την εξελικτική πορεία της γλώσσας μέσα από καταξιωμένους λογοτέχνες 

που την εμπλούτισαν δημιουργικά και την καταξίωσαν, αποκτώντας ενδιαφέρον για τις 

λέξεις, για τον τρόπο που συνδέονται μεταξύ τους, για το πώς αυτό που λέγεται συνδέεται με 

τον τρόπο που λέγεται. Έτσι διαμορφώνει μια πληρέστερη εικόνα, ιστορική ή ειδολογική, για 

την Παιδική Λογοτεχνία. 

 Η προσπάθεια των μαθητών να αποκτήσουν δύναμη και να απελευθερωθούν 

από κάθε περιορισμό που επιβάλλει είτε η γλώσσα είτε το ευρύτερο περιβάλλον από ποιον, 

αλήθεια, θα μπορούσε να υποστηριχθεί καλύτερα παρά από συγγραφείς Παιδικής 

Λογοτεχνίας, όπως ο Τριβιζάς, η Χορτιάτη και άλλοι, που μέσα από τη γλώσσα που 

«δημιούργησαν» με τα λεκτικά τους παιχνιδίσματα έσπασαν τους φραγμούς της συμβατικής 

γλώσσας! Έτσι ο μαθητής απελευθερωμένος πια μπορεί αυτενεργώντας να ανακαλύψει την 

γλώσσα χρησιμοποιώντας τις λέξεις σαν παιχνίδια μέσα από ηχοποιήσεις και 

παραμορφώσεις, και να οικειοποιηθεί τελικά την γλώσσα του.  

 

Είναι, λοιπόν, κρίσιμο να αισθανθούν τα παιδιά ότι η ώρα της φιλαναγνωσίας, με την 

ευρύτερη σημασία του όρου, είναι μια διαφορετική στιγμή στη σχολική τους ζωή. Είναι μια 

στιγμή ελευθερίας, δημιουργικότητας, στην οποία μπορούν να εκφράσουν επιθυμίες, τάσεις, 
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σκέψεις που σε άλλες ώρες ίσως είναι περισσότερο δύσκολο. Η ένταξη του βιβλίου στη ζωή 

της τάξης με κάθε αφορμή μαθαίνει στα παιδιά ότι η ανάγνωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της καθημερινότητας. Όπως το παιδί μαθαίνει να κολυμπά κολυμπώντας, αντίστοιχα θα 

μάθει να διαβάζει διαβάζοντας.  

 

Σημαντικός ο ρόλος του δασκάλου στην όλη διαδικασία, μια διαδικασία που 

πράγματι δεν είναι εύκολη, δεδομένου ότι το ελληνικό σχολείο δεν παράγει «αναγνώστες», 

υποκείμενα που διαθέτουν άμυνες στην αποστήθιση και στην παπαγαλία. Η λογοτεχνία, για 

να διδαχθεί, απαιτεί μόχθο, απαιτεί γνώσεις και ευαισθησία, που ξεφεύγουν από την 

πεπατημένη. Η θεωρητική κατάρτιση των διδασκόντων τόσο στη θεωρία της Λογοτεχνίας 

όσο και στη διδακτική της επιβάλλεται, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσεγγίζουν ένα 

λογοτεχνικό κείμενο ευχερέστερα και ουσιαστικότερα και να μυούν τους μαθητές τους, όσο 

επιτρέπει η ηλικία τους, στη γοητεία της Παιδικής Λογοτεχνίας. 

 

Βέβαια, ως εκπαιδευτικοί καλό είναι να έχουμε υπόψη μας τα «δικαιώματα του 

αναγνώστη», όπως εκφράστηκαν από τον πολυγραφότατο Daniel Pennac (στο Μικρός 

Αναγνώστης, 2010), έναν από τους γνωστότερους σύγχρονους Γάλλους συγγραφείς, ο οποίος 

έχει γράψει μεταξύ άλλων και πολλά παιδικά μυθιστορήματα. 

Το παιδί έχει δικαίωμα: 

 να μη διαβάζει, 

 να πηδάει σελίδες, 

 να μην τελειώνει ένα βιβλίο, 

 να το ξαναδιαβάζει, 

 να διαβάζει οτιδήποτε, 

 στον μποβαρισμό (ικανοποίηση αισθήσεων), 

 να διαβάζει οπουδήποτε, 

 να τσαλαβουτάει, 

 να διαβάζει μεγαλόφωνα, 

 να σιωπά. 

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ας δοκιμάσουμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί να 

απελευθερωθούμε και μαζί με τους μαθητές μας να γίνουμε συνοδοιπόροι στους δρόμους της 

λογοτεχνίας, για να ανακαλύψουμε την ομορφιά και τη δύναμη της γλώσσας μας! 
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3. Περί νεολογίας 

3.1 Νεολογισμοί της Ν.Ε.: Ορισμός και πηγές προέλευσής τους 

 

Το λεξιλόγιο όλων των ζωντανών γλωσσών ανανεώνεται διαρκώς μέσα από 

παραγωγικές διαδικασίες, που υπάρχουν στην εκάστοτε γλώσσα. στην περίπτωση της 

ελληνικής με τον μηχανισμό της σύνθεσης, της παραγωγής και της κλίσης, μορφολογικές 

διαδικασίες με συχνά όχι ευδιάκριτα όρια, επικαλύπτοντας η μία την άλλη (Ράλλη, Α. 2013: 

11, 144-154 και Χριστοφίδου Α. στο Κατσούδα, Γ. & Θ. Νάκας, 2013: 16). Πολλές φορές, 

όμως, η αναζήτηση της απαιτούμενης μορφής των λέξεων για την έκφραση συγκεκριμένων 

μηνυμάτων οδηγεί σε ανά-πλαση της ίδιας της γλώσσας και ανα-δημιουργία των γλωσσικών 

μορφών με τη βοήθεια της νεολογίας, της συντόμευσης, της επιφώνησης και της 

ονοματοποιίας. Έτσι, δημιουργούνται νέες λέξεις5, για να ανταποκριθούν στα νέα κάθε φορά 

κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα, ενώ κάποιες άλλες χρησιμοποιούνται διαρκώς και λιγότερο 

και, τελικά, αντικαθίστανται ή περιθωριοποιούνται6 αποδεικνύοντας μέσα από τη γλωσσική 

αλλαγή και εξέλιξη τις ζωντανές δομές της γλώσσας.  

 

Έτσι, στο πλαίσιο ενός δημόσιου διαλόγου σε κοινωνικά δίκτυα και 

ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις κάνουμε πλέον «tweet» και εκμεταλλευόμαστε 

τις ευκολίες του «Whatsapp7», ενώ οι Ισπανοί «tuit» και «guasap» φανερώνοντας πως 

πρόκειται για διαδικασίες διαδεδομένες διαγλωσσικά8, που διαμορφώνουν τάσεις με διεθνείς 

επιδράσεις επηρεάζοντας το λεξιλόγιο όλων των γλωσσών, γεγονός άλλωστε που 

πιστοποιείται και από την ύπαρξη τόσο του Γραφείου Ορολογίας της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Bureau de Terminologie de la Commission des Communautes 

Europeennes) στο Λουξεμβούργο όσο και του Διεθνούς Οργανισμού Ενοποιήσεως των 

Επιστημονικών Νεολογισμών (Organisation Internationale d' Unification des Neologismes 

                                                 

5 Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας οι νέες μορφές (νεοόροι), δηλ. νέες λεξικές οντότητες που δεν 

υπήρχαν προηγουμένως και αποτελούν είδος νεολογισμού, δημιουργούνται μέσω τριών κύριων μηχανισμών: 

της παραγωγής, της σύνθεσης και της συντόμευσης (Βαλεοντής, Κ. & Ε. Μάντζαρη, 2006: 5-7).  

6 π.χ. «το ασανσέρ» πιο εύχρηστο από τον ανελκυστήρα, ενώ «ο θερμαγωγός» που φτιάχτηκε, για να δηλωθεί 

«το καλοριφέρ» δεν επικράτησε. 

7 Πρόκειται για μια social εφαρμογή, που στηρίζεται στην επικοινωνία με μηνύματα μέσω ίντερνετ. 

8 Οι Ισπανοί μεταφραστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τον διαγωνισμό Palabro del año 2014, 

επιχείρησαν να ανακαλύψουν τους πιο παράξενους νεολογισμούς στην Ισπανική γλώσσα (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, 2014). 
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Terminologiques, OIUNT), που εδρεύει στη Βαρσοβία, με τα οποία συνεργάζεται και το 

Γραφείο Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών της Ακαδημίας Αθηνών (Γραφείον 

Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών). 

 

Σύμφωνα με την Αναστασία Χριστοφίδου (στο Κατσούδα, Γ. & Θ. Νάκας,  2013: 11) 

ο όρος νεολογισμός περιγράφει κάθε νέα λέξη, που χρησιμοποιείται ενεργητικά ή παθητικά 

από τη γλωσσική κοινότητα και εμπλουτίζει το λεξιλόγιο μιας γλώσσας. Βασικό όμως 

στοιχείο αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη γλωσσική 

πράξη, ενώ η διάδοση ή η αποδοχή του γλωσσικού προϊόντος από τη γλωσσική κοινότητα 

αποκτά απαραίτητα κοινωνικές διαστάσεις, τονίζει η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1986:105 

στο Νικολάου, Γ. 2015: 421- 422).    

 

Στο λεξικό του Τεγόπουλου-Φυτράκη ο «νεολογισμός» ορίζεται ως λέξη νέα ή 

χρησιμοποίηση λέξης με σημασία διαφορετική από τη συνηθισμένη (Τεγόπουλος- Φυτράκης, 

1993: 96).  

 

Πρόσφατα, η σχετική συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση πολυνομοσχεδίου μάς 

χάρισε μία λέξη με τεράστια δημοτικότητα, τη λέξη κόφτης (μηχανισμός δημοσιονομικής 

πειθαρχίας, ο δημοσιονομικός κόφτης δαπανών), η καθιέρωση της οποίας καθιστά συχνά 

αδύνατο να θυμηθούμε την επίσημη ονομασία του μηχανισμού. Σε αυτή την περίπτωση, 

λοιπόν, ως «νεολογισμός» χαρακτηρίζεται η νέα έννοια, η οποία αποδίδεται με τη χρήση 

μιας λέξης που υπάρχει ήδη στο γενικό λεξιλόγιο με συγκεκριμένο περιεχόμενο9 . 

 

Άλλες φορές πάλι, λήμματα προέρχονται από τομείς της καθημερινότητας ή από τα 

ειδικά λεξιλόγια10 των επιστημών και της τεχνολογίας. Ας αναφέρουμε ως παράδειγμα τη 

λέξη «υδρογονάνθρακας» από το ειδικό λεξιλόγιο της χημείας, που σημαίνει ‘οργανική 

ένωση άνθρακα και υδρογόνου’, η οποία επεκτείνεται στο γενικό λεξιλόγιο δηλώνοντας 

συνήθως τους ορυκτούς υδρογονάνθρακες (Πύλη για την ελληνική γλώσσα, β: 3). 

                                                 

9 κόφτης  ο [kóftis] Ο10 : I. ειδικό μηχάνημα κοπής υφασμάτων, δερμάτων κτλ. II. (προφ.) συνήθ. για 

καθηγητή πανεπιστημίου που κόβει, που απορρίπτει τους φοιτητές στα μαθήματα. 

[κοπ- (κόβω) -της με ανομ. τρόπου άρθρ. [pt > ft] (Πύλη για την ελληνική γλώσσα (α).              

10 Κρίνεται απαραίτητο να καθορισθούν κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μια λέξης που αποτελεί εξειδικευμένη 

επιστημονική ορολογία ως νεολογισμό του καθημερινού λεξιλογίου (Χριστοφίδου, Α. στο Κατσούδα, Γ. & Θ. 

Νάκας, 2013: 13). 

javascript:rIU('dl',%20'%CE%9F10',%20true)
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα επιμέρους συστατικά των νεολογικών σχηματισμών 

μπορεί να ανιχνεύονται σε άλλες υπαρκτές λέξεις από το λεξιλόγιο μιας ξένης γλώσσας 

(συνήθως της αγγλικής), όμως οι νέες λέξεις γίνονται κατανοητές από τους φυσικούς 

ομιλητές μιας γλώσσας και χρησιμοποιούνται στην καθημερινή τους επικοινωνία. Έτσι, το 

«Grexit», όρος για την ενδεχόμενη αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, 

συνδυαζόμενο πια με το αντίστοιχο «Βrexit», συμπεριλαμβάνονται μαζί με άλλους 

νεολογισμούς, που  ακούγονται ολοένα και συχνότερα και στα αγγλικά, στο διαδικτυακό 

λεξικό της Οξφόρδης OxfordDictionaries.com (iefimerida, 2015), αποδεικνύοντας ότι η 

κρίση δεν επηρεάζει μόνο την οικονομία, αλλά και το λεξιλόγιό μας. 

 

Συνεπώς, οι νεολογισμοί αφορούν ή ελληνογενείς λέξεις, που απαντώνται πολύ 

συχνά στον χώρο της λογοτεχνίας αλλά και στη δημοσιογραφία, τη διαφήμιση και στη 

γλώσσα των νέων, την επιστήμη, την τεχνολογία και την πολιτική και προκύπτουν από τον 

συνδυασμό λεξιλογικών και μορφολογικών τεμαχίων της ελληνικής γλώσσας ή 

ξενόγλωσσους όρους, που εισέρχονται στην γλώσσα μας με άμεσο ή έμμεσο δανεισμό και 

αποτελούν στοιχεία του λεξιλογίου μιας γλώσσας, γεγονός που τους διαφοροποιεί από τους 

ευκαιριακούς γλωσσικούς σχηματισμούς και από τις λέξεις άπαξ, που εξυπηρετούν 

ειδικότερες ανάγκες της επικοινωνίας και δεν εντάσσονται στο λεξιλόγιο μιας χώρας 

(Χριστοφίδου, Α. στο Κατσούδα, Γ. & Θ. Νάκας,  2013: 11-12). 

 

Στο «Γλωσσάρι όρων γλωσσολογίας» στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα (β: 1)  

χωρίς να γίνεται διάκριση ανάμεσα σε νεολογισμούς και ευκαιριακούς σχηματισμούς, ως 

«νεολογισμός» θεωρείται «μια νέα λέξη, όταν δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο λεξιλόγιο και 

θεωρείται από τους περισσότερους ομιλητές ως καινούργια».   

 

Η λέξη «εφημερίδα» θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παράδειγμα της διαδικασίας 

χαρακτηρισμού μιας λέξης ως νεολογισμού αλλά και αποχαρακτηρισμού της ύστερα από ένα 

ορισμένο σημείο. Αρχικά, η λέξη «εφημερίδα» στην ελληνιστική ελληνική σήμαινε 

‘στρατιωτικό ημερολόγιο, λογιστικό βιβλίο’. Τον 18ο αιώνα οι μορφωμένοι ομιλητές την 

ξαναφέρνουν σε χρήση δίνοντάς της τη νέα σημασία του ‘ενημερωτικού φύλλου που 

εκδίδεται καθημερινά’, που είναι δάνειο από την αντίστοιχη γαλλική λέξη journal. Έως τότε 

στην ελληνική χρησιμοποιούνταν η λέξη γκαζέτα, για να δηλώσει την ‘εφημερίδα’. Οι 

περισσότεροι ομιλητές θεωρούσαν τη λέξη εφημερίδα νεολογισμό, όταν πρωτοεμφανίστηκε. 
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Στη συνέχεια εντάχθηκε στο νεοελληνικό λεξιλόγιο και σήμερα οι ομιλητές της νέας 

ελληνικής δεν τη θεωρούν νεολογισμό. 

 

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα στη μελέτη των νεολογισμών είναι τα κριτήρια 

της επιλογής τους (Χριστοφίδου, Α. στο Κατσούδα, Γ. & Θ. Νάκας, 2013: 14-15), καθώς 

συχνά δεν είναι ούτε επαρκή ούτε αντικειμενικά επεξεργάσιμα, και ως εκ τούτου «το να 

ορίσουμε τι συνιστά νεολογισμό σε κάθε συγχρονική φάση της γλώσσας είναι εξαιρετικά 

δύσκολο», για τους λόγους που αναφέρει η Νικολάου (2015: 422-423), λόγοι που σχετίζονται 

τόσο με τη χρονολόγηση των νεολογικών μονάδων και τις συνθήκες κωδικοποίησής τους 

όσο και με τον προσδιορισμό του «βαθμού νεολογικότητάς» τους. 

 

Ο ίδιος προβληματισμός αναπτύσσεται σε κάποιο σημείο της ανακοίνωσής του και 

από τον Κώστα Βαλεοντή στο 3ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», που αν και 

αφορά το επίπεδο της ορολογίας, ωστόσο καλύπτει το θέμα του προσδιορισμού των ορίων 

της νεολογίας, μετά τη διαπίστωση ότι η ανάπτυξη της γνώσης, που είναι διαρκής και συχνά 

πολύπλοκη, θα έπρεπε να «περιγράφεται με αλλεπάλληλα κύματα νεολογισμών» με την κατά 

κυριολεξία ερμηνεία του όρου (<νέος λόγος, νέος λογισμός), διαπίστωση με την οποία ο 

εισηγητής δε συμφωνεί, καθώς καταλήγει στην πρόταση ότι ως νεολογισμοί θα έπρεπε να 

χαρακτηρίζονται «νεόκοποι όροι» (newly coined terms), «που μπορεί να είναι ριζικές, 

παράγωγες, σύνθετες ή παρασύνθετες λέξεις οι οποίες σχηματίζονται και χρησιμοποιούνται για 

πρώτη φορά, σε όλη την ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας», αποκλείοντας λεκτικούς 

σχηματισμούς από γνωστούς όρους της γλώσσας πηγής και κυρίως δανεισμένους όρους    

από ξένη γλώσσα ή από άλλο θεματικό πεδίο (Βαλεοντής, Κ. 2001: 50). 

 

Τελικά, η οποιαδήποτε προσπάθεια καθορισμού των ορίων της νεολογικότητας των 

όρων και αντιμετώπισης του ερωτήματος «πού τελειώνει το παλιό και από πού αρχίζει το 

νέο;», καθιστά για άλλη μια φορά φανερό ότι στα φαινόμενα της γλώσσας δεν υπάρχουν 

απόλυτες διαχωριστικές γραμμές, αλλά μόνο ενδεικτικές διαφοροποιήσεις χωρίς σαφή όρια, 

που ανταποκρίνονται σε μεθοδολογικούς και μόνο λόγους, για να αναδείξουν τα συνεχώς 

ανανεούμενα όρια της γλώσσας. 
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3.1.2 Νεολογισμοί και γλωσσική αλλαγή: η περίπτωση της 

σύμφυρσης και της επανετυμολόγησης 

 

Η καταγραφή και μελέτη των νεολογισμών της Ελληνικής έχει ανατεθεί στο Κέντρον 

Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών (ΚΕΕΟΝ) της Ακαδημίας Αθηνών. Το 

ΚΕΕΟΝ καταγράφει τους νεολογικούς σχηματισμούς μετά από συστηματική αποδελτίωση 

εφημερίδων, με τη βοήθεια ηλεκτρονικού προγράμματος, βάσει γλωσσολογικών κριτηρίων 

και συχνότητας εμφάνισής τους στο διαδίκτυο με τη μηχανή Google και Bing και ασχολείται 

τόσο με την περιγραφή τους όσο και με την ενδεδειγμένη χρήση τους δίνοντας ιδιαίτερο 

βάρος στις προτάσεις απόδοσης των ξενόγλωσσων νεολογισμών (Χριστοφίδου, Α. στο 

Κατσούδα, Γ. & Θ. Νάκας, 2013: 14 και εφημ. Βήμα, 2015).  

 

Όμως, ένας νεολογισμός, για να επικρατήσει, δεν αρκεί μόνο να συμφωνεί με τους 

παραγωγικούς μηχανισμούς της Ν.Ε. ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις όλων των επιπέδων 

της γλωσσικής ανάλυσης. Ακόμη και αν είναι επαρκώς αιτιολογημένος και πληροί τα 

χαρακτηριστικά των φωνολογικών, μορφολογικών, συντακτικών, λεξιλογικών και 

σημασιολογικών κριτηρίων της Ν.Ε., συχνά παρεμβαίνουν και άλλοι παράγοντες, 

εξωγλωσσικοί, που δύσκολα μπορούν να προσδιοριστούν και καθορίζουν την εκάστοτε 

γλωσσική πολιτική και ως εκ τούτου την επικράτηση ή μη των νεολογικών σχηματισμών 

(Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986). 

 

Άλλωστε, ο λογοτέχνης μπορεί να χειριστεί τη γλώσσα με τέτοιο τρόπο, που να 

παραχθούν νεολογικοί σχηματισμοί, οι οποίοι όχι μόνο ξεπερνούν τη συμβατική γλώσσα, 

αλλά αποτελούν ακραία περίπτωση αντιλεξισμού, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο 

Μπαμπινιώτης, αναφερόμενος στο φαινόμενο του λεττρισμού (1986: 84-85). 

 

Εκμεταλλευόμενοι και εμείς τις δυνατότητες που μας παρέχει η ίδια η γλώσσα, 

προκειμένου να δημιουργήσουμε νέους εκφραστικούς τρόπους σε επίπεδο σχολικής τάξης, 

θα αξιοποιήσουμε νεολογικούς σχηματισμούς από την παιδική λογοτεχνία και ειδικότερα 

τη σύμφυρση και την επανετυμολόγηση. 

 

Η Γεωργία Κατσούδα αξιοποιώντας τόσο την ελληνική βιβλιογραφία όσο και την 

ξένη, για να οριοθετήσει την έννοια συμφυρμός/σύμφυρση, διαπιστώνει τα ασαφή όρια της 
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έννοιας, καθώς η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται να επικαλύπτει τόσο τον όρο 

contamination όσο και τον όρο blending, όροι που, αν και αναφέρονται σε δύο συναφείς 

διαδικασίες γλωσσικής αλλαγής, δεν είναι ταυτόσημοι, αφού μέσω του contamination 

αλλάζει η μορφή ενός γλωσσικού σημείου, όχι όμως και η σημασία του (Hock 2006:442 στο 

Κατσούδα, Γ. 2007: 888), ενώ στην περίπτωση του blending προκύπτει μια νέα λέξη από την 

αποκοπή και το συνδυασμό τμημάτων δύο συνήθως υπαρχουσών λέξεων, αλλά και ένα νέο 

σημαινόμενο. 

 

Συνεπώς, στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο όρος σύμφυρση 

(blending), που αναφέρεται  στη διαδικασία της συνειδητής11 δημιουργίας ενός νεολογισμού, ο 

οποίος προκύπτει από δύο (αφετηριακές) υπαρκτές λεξικές μονάδες12 που ενώνονται μετά από 

αποκοπή13,  π.χ. σοκοφρέτα < σοκο(λάτα)  (γκο)φρέτα και ο όρος συμφυρμός για το προϊόν 

(blend) (Νάκας, Θ. & Γ. Κατσούδα, 2015: 58), όροι περισσότερο κυριολεκτικοί σε σύγκριση 

με άλλους που προτάθηκαν14. 

 

Τα περικεκομμένα τεμάχια των λέξεων που συμμετέχουν στον σχηματισμό 

συμφυρμών δεν επιλέγονται αυθαίρετα, αλλά συμμορφώνονται με γραμματικούς κανόνες και 

περιορισμούς και υπακούν σε μια συστηματικότητα τόσο ως προς την επικάλυψη των 

συστατικών που αποτελούν το παραγόμενο προϊόν όσο και σε μια φωνολογική 

συστηματικότητα, που προσδιορίζεται από προσωδιακούς περιορισμούς (Αρβανίτη 1998, 

Ralli & Xydopoulos 2011, Μεσηνιώτη 2015 στο Νικολού Κ.). Επιπλέον, ένας από τους πιο 

βασικούς περιορισμούς στη διαδικασία της σύμφυρσης είναι «η ανακτησιμότητα: τα δύο 

εμπλεκόμενα μέλη πρέπει να είναι ανακτήσιμα (αναγνωρίσιμα) μέσα στο προϊόν» (βλ. 

                                                 

11 Ωστόσο, από τη διαδικασία της σύμφυρσης δεν αποκλείονται και ασυνείδητοι σχηματισμοί, παρόλο που 

εδραιώνονται δύσκολα στο γενικό λεξιλόγιο (Μεσηνιώτη, Θ. 2016: 27). 

12 Οι Algeo (1977) και Cannon (1986), υιοθετώντας μια ευρύτερη οπτική, θεωρούν ότι στη διαδικασία της 

σύμφυρσης συμμετέχουν και ολόκληρες φράσεις και συντακτικές συμπτύξεις (βλ. Μεσηνιώτη, Θ. 2016: 11-12). 

13 Η διαδικασία είναι διαφορετική από ό,τι στη σύνθεση, η οποία αφορά τη διατήρηση ολόκληρων 

μορφημάτων, ενώ η σύμφυρση την αποκοπή του ενός ή και των δύο συστατικών χωρίς να διατηρούνται 

υποχρεωτικά ολόκληρα τα μορφήματα. Επιπλέον, στη σύμφυρση παρατηρείται η συνένωση όχι µόνο δύο 

µορφών αλλά και δύο σηµασιών ή δύο λειτουργιών, έχουµε, δηλαδή, τη δηµιουργία όχι µόνο ενός νέου 

σηµαίνοντος αλλά και ενός νέου σηµαινοµένου (Hock & Joseph 1996, Hock 2006: 442, Koutita & Fliatouras 

2001: 125 στο Χριστοπούλου, Κ. 2010).  

14 Η σχετική ορολογία, τόσο στην αγγλική γλώσσα όσο και στην ελληνική, παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία (βλ. 

Κατσούδα, Γ. 2007: 892). 
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Αρβανίτη 1998 στο Κατσούδα, Γ. 2007: 890), χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητους 

σχηματισμούς (Lehrer, 1996 στο Μεσηνιώτη, Θ. 2016: 10) π.χ.  διά(βολ)ος x (σα)ταν(άς)  

διάτανος. 

 

Σύμφωνα με τον Νάκα Θαν. & Γ. Κατσούδα (2015: 59), διακρίνονται τα εξής είδη 

σύμφυρσης:  

α) εμπροσθοχωρητική (antegrading), πχ. ταρακουνώ  < {ταρά(ζω)  κουνώ 

β) οπισθοχωρητική (retrograding), π.χ. βημαgazino < {[Το] βημα   (ma)gazinο 

γ) αλληλοεισχωρητική (back-forth-grading), π.χ. σκουλικό  < {σκου(λήκι)  (σχο)λικό 

[ενν.λεωφορείο] και  

δ) ενδοεισχωρητική (intrograding), π.χ. Ισπεπονία < {Ισ(πα)νία  πεπό(νι) 

 

Γενικά, στη βιβλιογραφία παρουσιάζεται διχογνωμία των επιστημόνων όσον αφορά 

τα κριτήρια για τον καθορισμό της έννοιας του συμφυρμού. Έτσι, κάποιοι στηρίζονται σε 

μορφοφωνολογικά και σημασιολογικά κριτήρια για τον καθορισμό των συμφυρμών, 

εξετάζοντας την περίπτωση της αποκοπής ή της επικάλυψης των εμπλεκομένων μερών, ενώ 

άλλοι αποδίδουν τα προϊόντα σε λιγότερο παραγωγικές μορφολογικές 

διαδικασίες (Μεσηνιώτη, Θ. 2016).  

 

Ωστόσο, οι Κατσούδα & Νάκας (2015: 59) διακρίνουν τους συμφυρμούς από τις 

περιπτώσεις όπου από την επανανάλυση μιας υπαρκτής λέξης αναδύεται μια άλλη υπαρκτή 

λέξη, με τη βοήθεια ποικίλων μέσων (γραμματοσειράς, μορφοποίησης, σημείων στίξης, 

παρορθογράφησης κ.ά.), π.χ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ < Ελληνικά // νικά, διαδικασία στην οποία 

αποδίδουν τον όρο επανετυμολόγηση, αναφέροντας πως πρόκειται για μια σκόπιμη 

διαδικασία, στοιχείο που τη διαφοροποιεί από τη διαδικασία της παρετυμολογίας ή 

παρετυμολόγησης.  

 

Συνεπώς, μιλώντας για λεξικούς συμφυρμούς θα πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα 

στους ολικούς συμφυρμούς (προϊόντα σύμφυρσης) και στους μερικούς συμφυρμούς (προϊόντα 

επανετυμολόγησης).    

 

Όμως, για τις απαιτήσεις της εν λόγω προσέγγισης θα θεωρήσουμε τους νεολογικούς 

σχηματισμούς, τη σύμφυρση και την επανετυμολόγηση, διαδικασίες που διακρίνονται από το 
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στοιχείο της δημιουργικότητας στη χρήση νέων λέξεων ή στην επαναχρησιμοποίηση των 

παλιών και που οδηγούν σε ελεύθερα γλωσσικά παιχνιδίσματα και στη δημιουργία κάθε 

λογής συνθέσεων, που προσφέρουν τα ανεξάντλητα όρια του συμφυρμού, «με ελεύθερους 

σχετικά κανόνες και στόχο την πολύσημη ερμηνεία» (Μπαμπινιώτης, Γ. 1986: 86-87). 

 

Μια τέτοια αντιμετώπιση της γλώσσας, που προσφέρει εμπειρίες αυτοδιαχείρισης στο 

παιδί και στοχεύει στην ανάπτυξη στρατηγικών, οδηγεί προοδευτικά σε μια παραγωγική 

κατάκτηση των μηχανισμών της γλώσσας και επιπλέον προσφέρει στο παιδί την αίσθηση της 

δύναμης, αποδεικνύοντας τελικά τον ρόλο της ανάγνωσης για ψυχαγωγία, όπως εκφράστηκε 

από τον Goodman (1981: 3-10 στο Κουτσουβάνου, Ε. 2005: 43-44). 

 

 

3.2 «Λεξιπλασίες» και «λεξισυλλήψεις» στην παιδική γλώσσα 

 

Τα παιδιά έρχονται στο σχολείο με διαμορφωμένες γλωσσικές δομές και γλωσσικά 

πρότυπα, που έχουν αποκτηθεί με φυσικό και αβίαστο τρόπο σε ένα περιβάλλον, στο οποίο 

δεν υπάρχει η έννοια της «διδασκαλίας» με τη μορφή του σχολικού γραμματισμού. Η 

γλωσσική τους δραστηριότητα, αποτελώντας πόρο νοήματος, φανερώνει από τη μια τον 

αυθορμητισμό στην έκφραση και από την άλλη αναπαριστά κοινωνικές δομές - αν και τα 

παιδιά δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί κοινωνικά -  εκφρασμένες με την ιδιαιτερότητα της 

παιδικής ηλικίας, που τους παρέχει όμως τη δυνατότητα να επικοινωνούν στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο. 

 

 Η προσπάθειά τους να «συμβιβάσουν» αυτό που ήδη «κατέχουν» από το εκτός 

σχολείου περιβάλλον με τη νέα γνώση, αναπαρίσταται ολοφάνερα, σε μια σχέση 

αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης, τόσο στον παιδικό τους λόγο όσο και στην 

προσπάθειά τους να αναπαραστήσουν εξωγλωσσικά τις εμπειρίες τους τις πρώτες μέρες στην 

Α΄τάξη του δημοτικού.      

 

Θα επιχειρήσουμε, λοιπόν, να ανιχνεύσουμε κάποιες τάσεις στην παιδική γλώσσα της 

πρώτης σχολικής ηλικίας με τη βοήθεια αντιπροσωπευτικών ζωγραφιών διαφορετικών 

μαθητών της Α΄τάξης, που έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της ανάγνωσης 

παραμυθιού ή σχετικής ιστορίας και όχι ως αποτέλεσμα «κατευθυνόμενης» διδασκαλίας. 
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Επειδή, ακριβώς, το υλικό έχει παραχθεί, πριν οι μαθητές κατακτήσουν τον γραπτό λόγο, οι 

λεζάντες, που αναπαριστούν τον προφορικό λόγο του παιδιού, γράφονται από την 

εκπαιδευτικό. 

 

 

 

1η εικόνα 

 

Στην πρώτη εικόνα ο μαθητής, ο οποίος αναπαριστά στη ζωγραφιά του και τα δύο 

στιγμιότυπα - τι κάνει ο ήρωας πριν από τη βροχή και πώς εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του 

φυσικού φαινομένου - φαίνεται να είναι γνώστης κοινωνικών συμβάσεων και πρακτικών, 

αφού ο ήρωας της ζωγραφιάς του ανταποκρίνεται επιτυχώς στην πραγματικότητα της βροχής 

παίρνοντας την ομπρέλα του. 

 

Με τη δεύτερη ζωγραφιά αντιλαμβανόμαστε ότι οι μαθητές γνωρίζουν καλά την 

έννοια της ρύπανσης και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιούν μαύρο χρώμα, για να φανεί ότι 

πρόκειται για κάτι «κακό». 
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2η εικόνα 

 

Το «γαλάζιο χρώμα» της Ελλάδας «συμβολίζει» τον ουρανό και τη θάλασσα. Στην 

τρίτη όμως ζωγραφιά - όπως και στην τέταρτη με τη «Μαύρη θάλασσα» - ο μαθητής 

αποδίδει την έννοια κυριολεκτικά.  

 

 

3η εικόνα 
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4η εικόνα 

 

Οι μικροί μαθητές συχνά προσωποποιούν τα φυσικά φαινόμενα, προκειμένου να 

ικανοποιήσουν την επιθυμία τους για παιχνίδι15, όπως ακριβώς φαίνεται στην πέμπτη εικόνα,   

 

5η εικόνα 

                                                 

15 Ο συγκεκριμένος μαθητής είναι μοναχοπαίδι και ως εκ τούτου το στοιχείο αυτό μας οδηγεί στην υπόθεση 

μιας «εξ ανάγκης» προσωποποίησης. 
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6η εικόνα 

 

και άλλοτε προσδίδουν μαγικές ιδιότητες σε αντικείμενα (ο φακός), για την επίτευξη 

του στόχου τους (6η εικόνα). 

 

 

7η εικόνα 
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Αναπαριστάνουν επίσης λειτουργικά τις χωροχρονικές σχέσεις και εξαρτήσεις (είναι 

πιθανό το χιόνι που πέφτει να οδήγησε τον μαθητή να μην ζωγραφίσει χορτάρι στο βουνό και 

ανθρώπους στη βάρκα) (7η εικόνα) 

 

8η εικόνα 

 

και μάλιστα γνωρίζουν και ... Γεωγραφία (8η εικόνα)! 

 

Δεν θα μπορούσε όμως να λείπει από το παιδικό σχέδιο η «λεξιπλασία» ως 

χαρακτηριστικό της παιδικής γλώσσας και, ως εκ τούτου, σκόπιμα χρησιμοποιήθηκαν από 

εμάς οι όροι «λεξιπλασίες» και «λεξισυλλήψεις» ως τίτλος του συγκεκριμένου κεφαλαίου, 

προκειμένου να προβληθεί τόσο το φαινόμενο της επινόησης λέξεων από τα ίδια τα παιδιά 

αλλά και της ιδιαίτερης κατανόησης των λέξεων από εκείνα. 

 

 

9η εικόνα 
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Η «καρπουζιά» του μικρού μαθητή (9η εικόνα), που δημιουργήθηκε μέσα από μια 

παραγωγική διαδικασία - «ασυνείδητη» βέβαια εκ μέρους του μαθητή, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Παντελής Μπουκάλας (στο Χάρης, Γ. 2005) - κατ΄αναλογία με την ονομασία των 

υπόλοιπων δέντρων σε -ιά π.χ. μηλιά, λεμονιά, μαρτυρά μια γλωσσική δημιουργικότητα που 

«δεν είναι τυχαία αλλά σύμφωνη με τους γραμματικούς κανόνες και καθόλου άστοχη» 

(Αλεξίου, Β. 2010: 4) και, τελικά, ανάλογη με τον τρόπο σχηματισμού των λέξεων στη 

γλώσσα μας. Πρόκειται, δηλαδή, για «παιδιόπλαστα»16, με την κυριολεκτική σημασία του 

όρου, που αποδεικνύουν τις κατακτημένες γλωσσικές δομές του παιδιού και την προσπάθειά 

του μέσα από τη λεξιπλασία να ανταποκριθεί στις επικοινωνιακές απαιτήσεις και να 

«ανακαλύψει την υποκειμενική οργάνωση των σημασιών της γλώσσας του» επενεργώντας στο 

γλωσσικό υλικό (Αλεξίου, Β. 2010: 10).  

 

Μελετώντας το ερευνητικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τον Νάκα (2014: 412-

437), σε μια προσπάθεια κατάταξης των ορισμών που δόθηκαν από τα παιδιά, διαπιστώνει 

κανείς ότι τα παιδιά «με βάση τα δικά τους βιώματα και τους δικούς τους ενδογλωσσικούς 

συνειρμούς οδηγούνται σε τολμηρές συχνά επαναναλύσεις και επανετυμολογήσεις λέξεων», τη 

σημασία των οποίων δε γνωρίζουν με ακρίβεια, όταν επιχειρούν να τις ορίσουν (Νάκας, Θ. 

2014: 429-430).    

 

Έτσι, όταν ζητείται από τα παιδιά να ορίσουν τη λέξη «βουλευτής», κάποιο παιδί 

θεωρεί ότι, αφού ο βουλευτής είναι κάποιος που δουλεύει, είναι φυσικό να δουλεύει σε 

«δουλευτείο», ένας νεολογισμός που έχει δημιουργηθεί κατ΄ανάλογο τρόπο με τα τοπικά 

παράγωγα (π.χ. σχολείο, ιατρείο κλπ), ενώ η λέξη «διπλωμάτης» χαρακτηρίζει τον άνθρωπο 

που έχει «διπλό μάτι», σα να πρόκειται για ένα προϊόν επανετυμολόγησης (βλέπε Νάκας, Θ. 

2014: 431). 

 

Συνεπώς, μέσα από τέτοιες γλωσσικές διαδικασίες ο παιδικός λόγος καταλήγει σε 

παραδηλώσεις ως απόρροια τόσο των προσωπικών βιωμάτων των παιδιών όσο και του ίδιου 

του συστήματος της γλώσσας. Οι λεκτικές επινοήσεις του παιδιού δεν θα πρέπει να 

θεωρηθούν ως γλωσσικά ή γνωστικά λάθη, αλλά ως ευκαιρία να γνωρίσουμε το ίδιο το παιδί, 

τη συμπεριφορά του και τις κατακτημένες γλωσσικές δομές, προκειμένου να τις 

                                                 

16 Ο όρος ανήκει στον Παντελή Μπουκάλα (στο Χάρης, Γ. 2005). 
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αξιοποιήσουμε με ένα δημιουργικό τρόπο στη διδασκαλία της δομής της γλώσσας 

προσαρμόζοντας τη διδακτική πράξη στο επίπεδο των μαθητών μας. 

 

 

3.3 Όψεις της νεολογίας στην Παιδική Λογοτεχνία 

 

Αξιοποιώντας την «παικτική λειτουργία»17 της γλώσσας μας, ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο 

καθηγητής εγκληματολογίας που θεωρεί το ελληνικό σχολειό βαρετό και εχθρό της 

δημιουργικότητας, ανακάλυψε τη Φρουτοπία... (Μηχανή του χρόνου, 7/9/2015). 

 

Μέσα από τα 150 βιβλία και πάνω που έχει εκδώσει μπορεί κανείς να δει την 

αστείρευτη φαντασία του, την έμπνευση και τη διάθεσή του για ανατροπή. Ποιος αλήθεια θα 

μπορούσε να ξεχάσει τη Φρικαντέλα, τη μάγισσα που μισούσε ακόμη και τις λέξεις που 

είχανε τις συλλαβές «κα-λα», γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στον συγγραφέα του 

παραμυθιού να αναδείξει τη λεκτική του ευρηματικότητα και εφευρετικότητα και 

εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τα λεκτικά παιχνίδια να δημιουργήσει νέες λέξεις: «κακάθια, 

μπουκακάκια, Κακάβρυτα, πορτοκακάδα, κακαματιανό», μέσα από μια μορφολογική 

επεξεργασία, που δεν περιορίζεται μόνο στο επίπεδο του σημαίνοντος, αλλά συνδυάζεται με 

το διακείμενο οδηγώντας τους αναγνώστες, μικρούς και μεγάλους, σε μια διαδικασία 

αναστοχασμού, και ως εκ τούτου σε ένα καλαίσθητο λογοτεχνικό αποτέλεσμα.   

 

Αν και το βιβλίο Τα Τρία Μικρά Λυκάκια θεωρείται το πιο πολυδιαβασμένο διεθνώς 

κλασικό έργο του18, η «γλώσσα του Τριβιζά» είναι χαρακτηριστική και πρωτότυπη σε κάθε 

έργο του. Αξιοποιεί τη λεξική σύμφυρση με ιδιαίτερη μαεστρία, προκαλεί απρόβλεπτες και 

χιουμοριστικές ρίμες, εκμεταλλεύεται την ομοηχία ανάμεσα στις αφετηριακές λέξεις, τα 

συνώνυμα και τις οικογένειες λέξεων. 

 

                                                 

17 Ο Νάκας (1995: 229-230) κάνει διάκριση ανάμεσα στην παιγνιώδη χρήση της γλώσσας, που πρόκειται για 

μια συνειδητή, σκόπιμη χρήση της μεταγλωσσικής λειτουργίας της γλώσσας  και στην χωρίς την πρόθεση από 

τον ομιλητή χρήση. 

18 Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του βιβλίου του Ο πόλεμος της χαμένης παντόφλας, εκδ. Μίνωας, Αθήνα 

2014. 
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Ας αναφέρουμε κάποιες εφαρμογές νεολογικών σχηματισμών, κυρίως προϊόντων 

λεξικής σύμφυρσης, από το βιβλίο του Ο Πόλεμος της Χαμένης Παντόφλας: 

Όλα ξεκινάνε με την εξαφάνιση της παντόφλας του βασιλιά του Σβουριστάν 

Σβουριμάρ, που κάνει τον κόσμο άνω κάτω, για να τη βρει. Μήπως την έκλεψαν οι 

Τριμπουφλαβόζοι, οι κάτοκοι της Τριμπουφλαβίας;   

Ο χάρτης της περιοχής (σελ. 71 του βιβλίου) είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικός για το πού 

συμβαίνουν όλα αυτά τα παράδοξα. 

Τριμπουφλαβία, Πιπερού, Σβουριστάν, Κουφέιτ, Κατραπακιστάν, Φρουτοπία.  

 

Τριμπουφλαβία {tribu(lus) // βότανο, το χόρτο του διαβόλου  Φλάβι(οι) // Ρωμαίοι 

Αυτοκράτορες} 

(σε συνδυασμό με το «(μαφι)όζος» γίνεται Τριμπουφλαβόζος) 

Πιπερού {πι(πέρι)  Περού} 

Σβουριστάν {σβούρ(α)  (Αφγαν)ιστάν} 

Κουφέιτ {κουφ(έτο)  (Κουβ)έιτ} 

Κατραπακιστάν {κατρα(πακιά)  Πακιστάν} 

Φρουτοπία {φρού(τα)  (ου)τοπία} 

 

Ξημέρωνε στο βασίλειο του Σβουριστάν, της χώρας που μπορεί να βρει κανείς τις πιο 

όμορφες ... σβούρες ... ο Κοκορίξ, ο βασιλικός κόκορας ... ξύπνησε ... και κακάρισε τρεις 

φορές ... Ο βασιλιάς Σβουριμάρ ο Τρίτος ... σηκώθηκε και φόρεσε την αριστερή του 

παντόφλα.... Του την είχε χαρίσει μαζί με το ταίρι της ο βασιλιάς του Φασουλιστάν, ο 

Φασολιμάρ ... Ο βασιλιάς Σβουριμάρ ... κάλεσε αμέσως τον Καμαριμάρ, τον έμπιστό του 

καμαριέρη...Σε λίγο ζήτησε ακρόαση ο στρατηγός του, ο Τζουμ Ατζούμ Ταρατατζούμ.... Σε 

λίγο μπήκε δειλά στο στρατηγείο ένας κοκκινομάλλης .... ο Πατατίας Πατατράκ (ο 

σαλπιγκτής). 

(Μετά τα απανωτά λάθη του σαλπιγκτή ο στρατηγός τον κατακεραυνώνει): 

- ... Σκουπιδοκέφαλε ... Μπιμπικίσου! ..... Θα σου δώσω μια ευκαιρία ακόμα! ... Τελευταία! 

Τελευταιοτάτη τελευταία! 

(και πάλι τα ίδια) 

- ... τραχανοκέφαλο και πιτουρόμυαλο στραβάδι...      

(Στο τέλος όμως την πλήρωσε ο στρατηγός) 

- Δε θα είσαι πια στρατηγός! 

- Τι θα είμαι; 



54 

 

- Παντοφλο-λαγωνικό! 

(Την ίδια στιγμή στην Τριμπουφλαβία)  ...  κάνουνε τούμπες, ρούμπες και φούμπες. 

 

Αριστουργηματικά και τα 33 Ροζ Ρουμπίνια, τα πολύκλωνα παραμύθια, τα 

ΠΑΡΑπολυΜΥΘΙΑ - που από τον τίτλο κιόλας φανερώνουν την πολυμορφία τους - όπου 

εκτός από τα λεκτικά παιχνίδια με τις «κρυμμένες» λέξεις, που παραπέμπουν συχνά σε 

συνειρμούς, η προτροπή του συγγραφέα στην εισαγωγή του βιβλίου του «Στο βιβλίο αυτό, 

εσύ αποφασίζεις τι θα γίνει σε όλα τα κρίσιμα σημεία. Εσύ αποφασίζεις πώς συνεχίζεται και 

πώς τελειώνει η ιστορία!», από τη μια πληροφορεί τον αναγνώστη για τον ενεργητικό ρόλο 

που λαμβάνει στην πλοκή της αφήγησης και από την άλλη μας υπενθυμίζει έναν από τους 

πιο σημαντικούς στόχους που επιδιώκουμε ως εκπαιδευτικοί στην καθημερινή μας διδακτική 

πράξη, την αυτενέργεια των μαθητών μας.    

 

Μια απλή καταγραφή νεολογικών σχηματισμών θα μπορούσε να προκαλέσει την 

κατάλυση της κοινής λογικής. 

 

Στο όνομα του ιππότη Ροδόλφο Ρουλεμάν, ο συνδυασμός μιας ρόδας με ένα 

ρουλεμάν σκόπιμα «δε λειτούργησε» σωστά, αφού ο ιππότης δεν είναι και πολύ ατρόμητος.     

{ρόδ(α) )  (Αδ)όλφο} 

Το άλογο Χουζουρίξ μας θυμίζει ασφαλώς τον Αστερίξ και όλα τα ονόματα των Γαλατών, 

κυρίως όμως τονίζει το χαρακτηριστικό του αλόγου, τη νύστα του. 

Η μαγική έκφραση των παραμυθιών «Πέταξε χαλί» μετατρέπεται σε «Πέταξε χαλίκι». 

Η  Φιφίτσα δεν θα μπορούσε να είναι τίποτε άλλο παρά μια νυφίτσα και η Λίνα αναδύεται 

μέσα από τη Δρακουλίνα. 

Τα πουλάκια τα λένε Ρουμπιτρούβ, γιατί έπεσαν τα ρουμπίνια από το στόμα τους και τα 

βρήκαν κάποιοι άλλοι. 

{ρουμπί(νια) )  (ils) trouvent // trouver (γαλλικά-βρίσκω)} 

(ή τα έβαλαν στον τρουβά τους // τρουβάς < τουρκική torba < περσική) 

 

Αν και τα γλωσσικά και ηχητικά παιχνίδια του συγγραφέα είναι τόσα πολλά και ίσως 

θα μπορούσαν να κουράσουν και να απομακρύνουν τον αναγνώστη, όμως θα συμφωνήσουμε 

με τη Μάρθα Καρπόζηλου που υποστηρίζει ότι αυτό δε συμβαίνει στο έργο του Τριβιζά, 

γιατί δεν χρησιμοποιεί μόνο λεκτικά παιχνίδια (Καρπόζηλου, Μ. 1994: 58).   
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Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η μελέτη  των Κατσούδα & Νάκα (2013: 181-

214), όπου καταγράφεται και αναλύεται ένα πλήθος επάλληλων εφαρμογών στα έργα του 

Ευγένιου Τριβιζά και της Θέτης Χορτιάτη - που και εκείνη επιχειρεί από το 1986 μέχρι 

σήμερα να παίζει παιχνίδια λεκτικής φαντασίας έχοντας συμπαίχτες της τα παιδιά - 

προσφέροντας σημαντικό υλικό στην ερευνητική μας προσέγγιση για τη μελέτη των όψεων 

της νεολογίας στην παιδική λογοτεχνία. 

 

Ένα διαφορετικό στιλ γλωσσικού παιχνιδίσματος - το ίδιο βέβαια απελευθερωτικό με 

εκείνο του Τριβιζά και της Χορτιάτη - μπορεί κανείς να βρει στα παιδικά λογοτεχνήματα της 

Κατερίνας Κρις, της αρχη-βοηθού19 του δρ. Έγκμοντ Κλαβιέ, η οποία εκμεταλλευόμενη την 

αυθεντία του, προσπαθεί με αστείο τρόπο να ενθαρρύνει τα παιδιά, να παίξουν «το παιχνίδι 

της γραφής».    

 

Τα κατασκευασμένα γλωσσοδημιουργήματα, που στην πλειοψηφία τους 

εκμεταλλεύονται το επιφώνημα «χμ», συχνά παραπέμπουν σε αφύσικες συνενώσεις, που 

αποπνέουν μια ζωογόνο ενέργεια, αποδίδοντας στη διαδικασία της γραφής την υπόσταση 

που της αρμόζει20. 

 

Εικονογραφώντας η ίδια τα εικονο-βιβλία της εικονοποιεί την αφήγησή της με 

όμορφα χρώματα, που αναδεικνύουν ακόμη πιο παραστατικά τα Χμ (χμ, αυτή η μικρή 

αμφιβολία, καθώς σκεφτόμαστε την αρχή μιας ιστορίας, είναι ο ήρωας που πρωταγωνιστεί), 

τους μικρούς μολυβομύτηδες, προϊόντα μιας αφύσικης συνένωσης μολυβιών με έμψυχα ίσως 

όντα. Και οι εικόνες, που ανάγονται σε σημαντικό αφηγηματικό μέσο, απελευθερώνουν 

ακόμη πιο πολύ τις λέξεις και προτρέπουν τους μικρούς αναγνώστες να αποτυπώσουν άφοβα 

τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους με τη βοήθεια (και) της γραφής.  

                                                 

19 Η Κατερίνα Κρις ήταν από την αρχή αρχιβοηθός του Έγκμοντ Κλαβιέ. Όμως η συνειδητοποίηση του 

ορθογραφικού λάθους τον οδήγησε από «αρχη-βοηθό» του να την κάνει «αρχιβοηθό» του (Κρις, 2013).   

20 Η Ελένη Κορόβηλα σχολιάζοντας το βιβλίο Σχεδόν τα πάντα για τα Χμ!  της Κατερίνας Κρις συμπυκνώνει 

στα λεγόμενά της τον σκοπό της καλλιέργειας της γραφής: «είναι εργαλείο κατανόησης του κόσμου, 

επανασύνθεσής του μέσα από το πρίσμα της προσωπικής αντίληψης εκείνου που γράφει, έκφρασης της 

προσωπικότητάς του είτε πρόκειται για το μικρό όνομα του παιδιού που πιέζει τη μύτη του μολυβιού πάνω στη 

σελίδα του τετραδίου είτε για ένα ολόκληρο βιβλίο» (http://www.bookpress.gr/stiles/eleni-korobila/kris-xm-ta-

panda). 
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Ο λόγος, αν και αποτελεί μέρος της εικόνας, πραγματώνεται μέσα από γραφιστικά 

παιχνίδια, προτάσεις που παίρνουν τη μορφή λαβύρινθου και κείμενα που διαβάζονται μόνο 

αν γυρίσεις το βιβλίο ανάποδα. Και όλα αυτά με τη συμβολή της τυπογραφίας συνδυάζονται 

με τοξάκια και κουτάκια κάνοντας το κείμενο να θυμίζει όχι τόσο βιβλίο, αλλά 

διασκεδαστική διαφήμιση. 

 

Ανάμεσα, λοιπόν, σε όλες αυτές τις τεχνικές, που προκαλούν το λεκτικό χιούμορ, 

απαντούν και στοιχεία νεολογισμού, που αναδεικνύουν τη γλωσσική δημιουργικότητα και 

πρωτοτυπία. Δημιουργούνται φράσεις στη βάση ενός επιφωνήματος (π.χ. Τα Σπάνια 

Πλάσματα Επ - επιφώνημα, που δηλώνει έκπληξη ή επίπληξη), νέες λέξεις, προϊόντα 

σύνθεσης (π.χ. αστροέπιπλα, μακρουλομεγαλομανιοασυνάρτητο) και λεξικής σύμφυρσης. 

 

Επικεντρωθήκαμε στις σχετικές εφαρμογές που εντοπίζονται σε τρία έργα της 

Κατερίνας Κρις, από τα οποία τα δύο πρώτα ανήκουν στη σειρά «Οι ανακαλύψεις του 

Έγκμοντ Κλαβιέ»:  1. Σχεδόν τα πάντα για τα Χμ! 2. Τα Χμ των βιβλίων! 3. Το αστρικό 

χωριό.  

 

1. Σχεδόν τα πάντα για τα Χμ! 

 

Περνάω ευχάριστα την ώρα μου εξετάζοντας πολλά ανήκουστα και ανύπαρκτα: 

Την άγνωστη φυλή Τιποτίτο. 

Τα Σπάνια Πλάσματα Επ! 

Τα πλάσματα Α-Χα!   

 

Θα ξεκινήσω τη χμαναλυτική χμανοτομία Χμ από τη χμύτη. 

 

Όλα τα Χμ φοράνε στα πόδια τους παπουτσοσκί. 

 

Ούτε με υπνωτισμό δεν κατάφερα να σβήσω από το μυαλό μου αυτή τη φριχτή, απαίσια, 

βρομερή και όχι τόσο μικροσκοπική χμοδαρίλα τους.  

 

Όλα τα Χμ φοράνε άρωμα ω ντε Χμ.    

{Ố // eau “νερό”  παρορθογράφηση, τυπογραφία,  
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διακείμενο η φράση eau de cologne “κολόνια”} 

{𝛸𝜇 // homme “άντρας”  επικάλυψη των τεμαχίων [χ/h και μ/m] και αποκοπή των 

τεμαχίων [o, m]  

διακείμενο η φράση eau de homme “αντρική κολόνια”} 

 

... το μικροσκοπικό Χμ ... αλλάζει τα παπουτσοσκί του και φοράει καγιακοπάπουτσα. 

 

(Περιγράφοντας τις λέξεις) Μακρουλομεγαλομανιοασυνάρτητο. 

 

Μερικά είδη Χμ! Οι Μολυβοσυλλέκτες Χμ, οι Παλαιοί Χμ, οι Μουντζουροκαθαρίστριες Χμ, 

οι Φρασονόμοι ΧΜ, οι Λεξιδιώτες Χμ, οι Καλλιγάφοι Χμ και οι Λεξικοκυνηγοί Χμ.  

 

Ένας χμεπίλογος για τα Χμ. 

 

2. Τα Χμ των βιβλίων! 

 

Είναι πολύ πιθανό να δεις ένα ευτυχισμένο Χμ να ξεκουράζει τη μολυβομύτη του ... 

 

Το έβαλα (το βιβλίο) κάτω από το υπερσουπερμεγεθυντικοτουρμπινοκλαβιελικό μου 

μηχάνημα. 

 

Σύμφωνα με τις χμυστικές μου πληροφορίες ... 

 

Βάζεις του Λεξοδιαβαστές Χμ να σε βοηθήσουν κάθε φορά που δια-βάζεις!  

 

{δια-βάζεις // βάζεις  στίξη, τυπογραφία} 

 

Μόλις άνοιγα ένα τέτοιο βιβλίο, μ΄έπνιγε η μπλαμπλαδούρα. 

μπλαμπλαδούρα  < {μπλα μπλα  (σημα)δούρα} 

 

Την υπόλοιπη μέρα προσπαθούν να ξεμουδιάσουν ανεβοκατεβαίνοντας κειμενόσκαλες. 

 

Άλλες μέρες τους πιάνουν χμαλεργίες. 
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Οι Βιβλιοφίλες Χμ ή αλλιώς Χμούσες, Χμουσίτσες. 

 

3. Το αστρικό χωριό. 

 

Ο Χάρτης του Αστρικού Χωριού: Μακαρονίτσαινα, Σοφοχώρι, Βολτουλιάδα, Πικνικούπολη, 

Σαχλαμάρι, Μπιριμπίριλαντ, Χομπίδι, Σορολόπολη, Αγκαλιτσόκαμπος, Δάσος 

Σκαρφαλόδεντρων. 

 

 Μακαρονίτσαινα  < {μακαρόν(ια)  (Ανδρ)ίτσαινα21} 

Βολτουλιάδα  < {βολτού(λα)  (Αμα)λιάδα} 

Πικνικούπολη  < {πικ νικ  (Μαραθ)ούπολη} 

σαχλαμάρι  < {σαχλ(ός)  (καλ)αμάρι} 

Χομπίδι  < {χόμπ(ι)  (κοπ)ίδι} 

αγκαλιτσόκαμπος  < {αγκαλίτσ(α)  (ιππ)όκαμπος} 

 

Σ΄αρέσει να χουζουρεύεις; Μ΄αρέσει. 

Χουχουλιάστρες.  

χουχουλιάστρες  < {χουχουλιά(ζω)  (κρεμά)στρες} 

 

Σ΄αρέσει να διαβάζεις; Μ΄αρέσει 

Μπλαμπλαθήκη. 

μπλαμπλαθήκη  < {μπλα μπλα  (βιβλιο)θήκη} 

 

Μετά μπορείς να ξαπλάρεις πάνω σε ένα σκαρφαλόδεντρο. 

σκαρφαλόδεντρο  < {σκαρφαλ(ώνω)  δέντρο} 

 

Ο καθένας κάνει το χόμπι του. 

Κι άμα βαρεθεί το χόμπι του, υπάρχει το Χοχόμπι22. 

χοχόμπι  < {χό(μπι)  χόμπι} 

 

                                                 

21 Ανδρίτσαινα, Αμαλιάδα, Μαραθούπολη: έχουν επιλεγεί οι συγκεκριμένες κωμοπόλεις της Πελοποννήσου, 

δεδομένου ότι η συγγραφέας Κατερίνα Κρις έχει γεννηθεί στη Βυτίνα Αρκαδίας. 

22 Η συγγραφέας εξηγεί στο βιβλίο τη δημιουργία αυτού του νεολογισμού: Το χόμπι ανάμεσα στα χόμπι. 
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Εκτός από ηλιοφάνεια, έχει παντού γελιοφάνεια. 

γελιοφάνεια  < {γέλιο  (ηλιο)φάνεια} 

 

Εδώ όλοι ... μιλάνε τη σπάνια γλώσσα. 

Λατινικά; 

Όχι, Σπανιακά. 

Σπανιακά  < {σπάνια  (Ισπανι)κά} 

 

Μια άλλη δημιουργός παιδικών λογοτεχνημάτων, η Μελίνα Καρακώστα, στο βιβλίο 

της «Τ...όπως Αποστόλης» γράφει χαρακτηριστικά: 

Το Σάββατο ο μπαμπάς μου δεν κοιμάται αλλά πάει σε μινάρια, για να μάθει να δουλεύει πιο 

πολύ. 

Και λίγο πιο κάτω: 

 ... όταν ήμουνα μικρός όλο ξεχνούσα από ποιο μέρος είναι, όμως μια μέρα η Άννα Λι, για να 

το θυμάμαι, μου είπε μια ιστορία για μια φίλη της που είχε μία πινέζα και τώρα ξέρω πως είναι 

Φιλη-πινέζα 

προσφέροντάς μας προϊόντα μερικού συμφυρμού. 

{σεμινάρια // σε μινάρια  τυπογραφία} 

{Φιλιππινέζα // Φιλη-πινέζα  παρορθογράφηση, στίξη} 

 

 

Αλλά και ο Παντουπαρών της Ελένης Πριοβόλου, που αν και γεννήθηκε στην 

κουφάλα ενός δέντρου, στην πραγματικότητα αποτελεί δημιούργημα νεολογισμού. Το μικρό 

ξωτικό, τρέχει να σωθεί, όταν οι άνθρωποι καταστρέφουν το δάσος με τα αστρόδεντρα23 της 

Ξωτικοχώρας. 

Θ΄ανέβω στη ράχη του καπνόδρακου κι όπου με ταξιδέψει, σκέφτηκε ο Παντουπαρών. 

 

Η κορφή του γραμματοβουνού ενοχλούσε τη μύτη του φεγγαριού και φταρνιζόταν. Από τα 

φταρνίδια  που έπεφταν στο χώμα γεννιόνταν οι φεγγαρόσποροι ... την άνοιξη ο  τόπος γέμιζε 

φεγγαρολούλουδα. ...  Ο Αϊ-Βασίλης έδωσε στον Παντουπαρών κι ένα βοηθό, τον Απομνήμης 

                                                 

23 Η επανανάλυση των συστατικών του σχηματισμού αστρόδεντρο οδηγεί στην εξωγλωσσική παράσταση 

του αποτελέσματος της σύνθεσης των δύο συστατικών στη σελίδα 13 του βιβλίου. 
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... που έλεγε τις επιθυμίες στον Απομηχανής.... Ξαφνικά ο Παντουπαρών βρέθηκε μέσα στην 

τρύπα που άνοιξε στη λίμνη η κυρία Πραλίνα, η οικονόμος του Αϊ-Βασίλη.... Πάνω στο 

δωροβουνό κάθονταν τα ξωτικά. Ο Απομνήμης, ο Απομηχανής, ο Απόμακρος, ο Αποψυχής. 

... ως την παραμονή των Χριστουγέννων θα έχουμε μια αστροβροχή. ... όταν άρχισαν τα 

πρώτα χιονολούλουδα να πέφτουν, όλα τα δώρα ήταν έτοιμα... (Όμως) ήρθε ακόμα μια πιο 

λυπημένη άνοιξη. Το γραμματοβουνό ... ήταν τώρα μάλλον ένας γραμματολόφος....  

 

Είναι πολλοί οι συγγραφείς που ακολουθούν το στυλ Τριβιζά και υπάρχουν πια 

άπειροι μιμητές. Ίσως θα άξιζε σε μια μελλοντική ερευνητική προσπάθεια να ανιχνεύσουμε 

τάσεις και να τις κρίνουμε διακρίνοντας τις «απομιμήσεις» από τα «καλά» λεκτικά παιχνίδια, 

που έχουν συγκεκριμένο ρόλο στο κείμενο. 

 

 

 

3.4 Νεολογικοί σχηματισμοί και «λεξικοπαιχνιδίσματα» στα βιβλία 

της Γλώσσας της Α΄και Β΄τάξης του δημοτικού σχολείου 

 

Ο στόχος μας δεν είναι να καταγράψουμε όλους τους νεολογικούς σχηματισμούς που 

υπάρχουν στα εν λόγω βιβλία, αλλά να ερευνήσουμε μέσα από την καταγραφή «νεόκοπων 

λέξεων»24, εάν η επιλογή των κειμένων μαρτυρά την ύπαρξη γλωσσοπαικτικών μηχανισμών, 

οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα για μια διδασκαλία που θα αντλήσει 

πλούσιο υλικό από κάθε είδους λεκτικά παιχνίδια. Εντοπίζοντας τέτοιους νεολογισμούς στα 

βιβλία της Γλώσσας θα επιχειρήσουμε παρασυρόμενοι από μια ανάλογη αθωότητα με εκείνη 

των παιδιών να δημιουργήσουμε δικούς μας ευκαιριακούς σχηματισμούς. 

 

Στο βιβλίο της Γλώσσας της Α΄τάξης «Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες», στο α΄ τεύχος, 

από την πρώτη κιόλας ενότητα «Πού είναι ο Άρης;» υπάρχουν ασκήσεις φωνολογικής 

επίγνωσης, μέσα από μετακινήσεις συλλαβών (πα-πί / πί-πα), που στηρίζονται στις 

διαδικασίες της ανάλυσης και της σύνθεσης και ως εκ τούτου είναι πράγματι εύκολο να 

ξεκινήσει το λεκτικό παιχνίδι μας: 

π.χ. πα(πί) x πίτα  παπίτα  

τα (τα) (τα) x (πα)πί  ταπί 

                                                 

24 Ο όρος χρησιμοποιείται από την Αναστασία Χριστοφίδου (στο Κατσούδα, Γ. & Θ. Νάκας, 2013: 17). 
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Το όνομα του κουρδιστού παπιού «Λέλα» μπορεί να ληφθεί ως Λ-έλα (επανετυμολόγηση), 

λεξική μονάδα που διδάσκεται σε αυτό το μάθημα, ενώ το «σαλιγκάρι», εμπεριέχοντας το 

ομοιοκατάληκτο «Άρη», μπορεί να μετατραπεί σε «σαλιγκΆρη».  

Στη δεύτερη ενότητα στη σελ. 22 η επιλογή του ονόματος «Μαρίνα» δε θα μπορούσε 

να είναι τυχαία, αφού με παρορθογράφηση ανιχνεύεται πάλι ο φίλος μας, ο Άρης 

(ΜΑΡΗΝΑ).    

Στη σελ. 24 συναντάμε το κύριο όνομα Τιτίνα: το όνομα της κότας συνιστά μια νέα 

λέξη με ποικίλους ίσως στόχους, που δημιουργεί ενδογλωσσικούς συνειρμούς. Η ανάλυση 

της λέξης μας δίνει δύο λεξικές μονάδες, την ερωτηματική αντωνυμία Τι και το κύριο όνομα 

Τίνα (Ντίνα, Κωνσταντίνα). Θα μπορούσε, λοιπόν, να είναι η κότα, η Τίνα που ρωτάει «τι;» 

στο κάλεσμα του Ορφέα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσει 

αυτό τον νεολογικό σχηματισμό, για να διδάξει και την ερώτηση «τι είναι;», όπως 

προτείνεται στο βιβλίο δασκάλου (σελ. 39). Επομένως, ο νεολογισμός, που θυμίζει τις 

«μωρουδίστικες», «χαδιάρικες» λέξεις που χρησιμοποιούν οι μαμάδες προς τα μωρά τους 

(π.χ. «τιτινάκι μου») θα μπορούσε να ληφθεί και ως αποτέλεσμα της συνένωσης δύο 

υπαρκτών λεξικών μονάδων (τι+Τίνα = πώς λέμε την κότα που ρωτάει;) αλλά και ως προϊόν 

επανανάλυσης (ΤιΤίνα). 

Φτάνοντας στη σελίδα 26 θα μπορούσαμε «να προκαλέσουμε μια συνάντηση»! Το 

«παπί» από την πρώτη ενότητα συναντάει τον «παπαγάλο» και γίνεται  

παπιγάλος  < {παπί  (παπα)γάλος} 

που μάλιστα ξέρει και γαλλικά, προσφέροντας έτσι ένα παράδειγμα οπισθοχωρητικής 

σύμφυρσης.  

Στη σελίδα 27, στο δευτερεύον κείμενο - που πράγματι μέσα από τα στιχάκια και τα 

λαχνίσματα που εμπεριέχει, γίνεται αφορμή, για να δημιουργήσουμε μια γλώσσα που δεν 

υπακούει σε κανένα κανόνα -  η «κρυμμένη» λέξη «αλάτι» αναδύεται από το «παλάτι», μια 

επανανάλυση που διευκολύνει άλλωστε και το διακείμενο.  

Το ίδιο συμβαίνει στη σελ. 39 «πρώτα - ρώτα» και στη σελ. 50 «μήλα και καμήλα», 

αλλά και στο β΄τεύχος στις σελίδες 26 και 27, όπου με την προσθήκη γραμμάτων από το 

«γεύμα» δημιουργείται το «απόγευμα» και με την αλλαγή γραμμάτων το «γεύμα» γίνεται 

«ρεύμα». 

Στη σελίδα 31 με μια καθαρά «περικειμενική» συνάφεια (28 Κατσούδα) προκύπτουν 

οι λεξικοί σχηματισμοί 

Σπιτούλης  < {σπίτ(ι)  (Σ)ούλης} 

Σαλιάρης  < {σάλι(ο)  Άρης} 



62 

 

Στη σελ. 39 «τα καρύδια και τα ρόδια» με το ομοιοκατάληκτο «δια» και την 

παρήχηση του φωνήματος [r] δημιουργούν τον νεολογισμό «καρόδια», που θα μπορούσε να 

συνδεθεί διαθεματικά με το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής και της Μελέτης 

Περιβάλλοντος25. 

Στη σελίδα 46 η παράσταση από τον Σπαθάρη, παραπέμπει στον Ευγένιο Σπαθάρη, 

θα μπορούσε όμως, με κάθε σεβασμό προς τον λαϊκό καλλιτέχνη, το κύριο όνομα να 

αποτελέσει ένα παράδειγμα εμπροσθοχωτητικής σύμφυρσης  

Σπαθάρης  < {σπα(θί)  Άρης } 

Στη σελίδα 60 συναντάμε για πρώτη φορά ένα λεξικό συμφυρμό, προϊόν 

οπισθοχωρητικής σύμφυρσης με πραγματολογική συνάφεια ανάμεσα στις αφετηριακές 

λέξεις:  

Γλυκόσαυρος  < {γλυκό  (δεινό)σαυρος } 

Πρόκειται για ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα σύμφυρσης, όπου τα δύο εμπλεκόμενα 

μέλη είναι ανακτήσιμα (αναγνωρίσιμα) μέσα στο παραγόμενο προϊόν. 

Όσον αφορά το δικό μας παιχνίδι με τις λέξεις μπορεί να αρχίσει με την ερώτηση:                               

Πώς λέγεται ο δεινόσαυρος που φτιάχνει το πιο γλυκό γλυκό;   

Γλυκόσαυρος!   

Στη σελ. 70 νέες λέξεις φτιάχνονται και οι ήρωες του παραμυθιού παίρνουν τα 

ονόματά τους από διάφορα στοιχεία της φύσης ή από διάφορα καιρικά φαινόμενα  

π.χ. ο Φωτιάς, η Συννεφένια, η Χιονένια και ο Άνεμος. 

 

Συνεχίζουμε το «κυνήγι θησαυρού λέξεων» στο β΄τεύχος, όπου μέσω παραγωγής και 

με την χρήση προσωποποίησης δημιουργείται ο «Μολύβιος», το όνομα του παιχνιδιάρικου 

σκυλιού της παρέας των παιδιών.  

Στην ίδια σελίδα διαβάζουμε: «Στο κλειδί είναι δεμένος ένας σπάγκος ..». Στα πλαίσια της 

επεξεργασίας των διγράφων «γκ και γγ» αλλά και της φωνολογικής επίγνωσης με τη βοήθεια 

ασκήσεων που αναδεικνύουν τη διαφορά ανάμεσα σε λέξεις, όπως πάγκος - πάγος, θα 

μπορούσε να προκύψει και ένα ερώτημα: 

- Πώς λέγεται ο πάγκος που σπάει; 

- Σπάγκος!  

Στη σελίδα 25 οι γλωσσοδέτες, από μόνοι τους ένα γλωσσικό παιχνίδι ηχολογικού 

συνδυασμού, «που σπάει τους φραγμούς της συμβατικής γλώσσας και φτάνει στην υπέρβαση, 

                                                 

25 βλέπε Παράρτημα σελ. 100, «Τα καρόδια».  
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στην ιδιογλωσσία, την γλωσσολαλιά» (Χορτιάτη, Θ. 1998: 175 στο Σταυρίδου, Χ. & Ε. 

Κυβιρτζίκης, 2012), λέξεις που μοιάζουν μεταξύ τους, συνήθως πλαστές και δύσκολες στην 

προφορά, που είτε μπορούν να γίνουν «γλωσσολύτες» ή να μετατραπούν σε πραγματικούς 

«γλωσσοδέτες» κατά την απαγγελία τους και να προκαλέσουν τα γέλια της ομάδας. 

 

Στο βιβλίο της Γλώσσας της Β΄τάξης «Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας» στο α΄ 

τεύχος υπάρχει ένα λεκτικό παιχνίδι που στηρίζεται στην κατάτμηση λέξεων και στον 

εντοπισμό της τελευταίας και της πρώτης συλλαβής μιας λέξης, π.χ. προσοχή - χήνα. Με την 

καταχρηστική χρήση αυτών των συγκεκριμένων λέξεων που έχουν ήδη ένα συγκεκριμένο 

περιεχόμενο μπορεί να δημιουργηθεί η λέξη «προσοχήνα», που παραπέμπει και ως σημαίνον 

και ως σημαινόμενο στη λέξη «προσκοπίνα», προσφέροντας και μια αφορμή, για να γίνει 

χρήση του λεξικού και να αντιληφθούμε την εξελικτική πορεία της γλώσσας μέσα από την 

αλλαγή στη σημασία των λέξεων με την πάροδο του χρόνου π.χ. 

 
(Μπαμπινιώτης, Γ. 2002: 1493) 

 

Στη σελίδα 22 η ηρωίδα του παραμυθιού, η τολμηρή Σερενάτα (προϊόν 

προσωποποίησης αφηρημένης έννοιας) απογοητευμένη που ο Δήμαρχος του χωριού 

αποφάσισε μέσα σε ένα βράδυ να κλείσει το μουσικό σχολείο, προσπαθεί να ξαναφέρει την 

μουσική στο Κανταδοχώρι (προϊόν σύνθεσης) και να κάνει την ανατροπή. 

Από τη σελίδα 24 και εξής κυριαρχεί ο νεολογισμός «Χωχαρούπα» που ουσιαστικά 

αποτελεί ένα είδος αρκτικόλεξου ΧΩ.ΧΑΡΟΥ.ΠΑ., το οποίο αποκαλύπτεται στη σελίδα 76 

«η Χώρα των Χαρούμενων Παιδιών».  

Στη σελίδα 55 το προσδιοριστικό σύνθετο «χελιδονορολόι», στη σελίδα 66 η νότα 

«μι» και το ομόηχο αρνητικό μόριο «μη», στη σελίδα 70 οι γλωσσοδέτες, οι παροιμίες και το 

χαρακτηριστικό όνομα της πολιτείας, που λέγεται  «Λιλιμέρα» (Λιλιμέρα  < {(καμη)λι(έρης) 

 (λι)λιμέρα}), αποτελούν αφορμή για γλωσσική δραστηριότητα και συνειδητοποίηση των 

μορφολογικών χαρακτηριστικών των λέξεων.  
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Στο β΄τεύχος στη σελ. 22 ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου με τη λαϊκότροπη λέξη 

«ξυπνή»26 αξιοποιεί στιχουργικά τα δύο παρώνυμα (ξυπνή-αγρυπνεί) και δημιουργεί μια 

ληκτική ομοηχία με το εξωτερικό ομοιοτέλευτο ως προς την επανάληψη του συνδυασμού 

[pni].   

 «Μόνο η φάκα στο ντουλάπι κάθεται ξυπνή 

κι αφουγκράζεται τον κλέφτη, κι ώρες αγρυπνεί». 

 

Στο γ΄τεύχος κυριαρχούν τα λογοτεχνήματα της Χορτιάτη στη σελ. 58, του Ροντάρι 

στη σελίδα 60 και της Στίκα στη σελίδα 65. 

Η Θέτη Χορτιάτη με τα «Παιχνιδόγελα», που εντάσσονται στη θεματική των 

παιχνιδιών, παρουσιάζει με αστείο τρόπο τα διάφορα αντικείμενα της καθημερινής μας ζωής 

και τα προβλήματά τους και  αξιοποιεί στιχουργικά ομόηχες και ομόγραφες λέξεις μέσα σε 

ένα παιγνιώδες γλωσσοδιδακτικό πλαίσιο. Έτσι, ο λαιμός  του μπουκαλιού έχει πονόλαιμο, 

τα μάτια της κουζίνας δε φορούν γυαλιά, ενώ τα φύλλα από τα βιβλία ανησυχούν μήπως 

πέσουν το φθινόπωρο, με αποτέλεσμα η πολυσημία των λέξεων να προκαλεί το γέλιο των 

παιδιών. Αν και δεν απαντώνται νεολογικοί σχηματισμοί, εκτός από τον τίτλο του ποιήματος, 

ωστόσο τα «Παιχνιδόγελα» δίνουν το στίγμα της γλωσσικής δημιουργικότητας και 

πρωτοτυπίας.  

Ο Τζιάνι Ροντάρι «λαθεύει» ιστορίες βασιζόμενος σε έναν κλασικό τρόπο 

παραγωγής του αστείου στην παιδική λογοτεχνία, το λάθος, και η Κοκκινοσκουφίτσα 

μεταμορφώνεται άλλοτε σε «Κιτρινοσκουφίτσα», άλλοτε σε «Πρασινοσκουφίτσα» και 

άλλοτε σε «Μαυροσκουφίτσα».  

Τέλος, η Δέσποινα Στίκα με τα δικά της λογοπαίγνια και τους απροσδόκητους 

συνδυασμούς των λέξεων περιγράφει την αστεία ιστορία μιας παράξενης κοινωνίας, αυτής 

των μακαρονιών και τη δημιουργία της «μακαρονοπολιτείας» με τα «μακαρονόσπιτα», το 

«μακαρονοτρένο», τα «μακαρονοκυπάρισσα» και τα πολύχρωμα «μακαρονολούλουδα». 

 

Η ίδια «εικόνα» παρουσιάζεται και στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων «Το 

δελφίνι» για την Α΄και Β΄τάξη. Και εδώ ανιχνεύονται αρκετές νέες λέξεις που συνιστούν 

                                                 

26 Λεξικό Ιδρ. Τριανταφ.{ξυπνός -ή -ό [ksipnós] Ε1 : (λαϊκότρ.) ξύπνιος. 

[μσν. ξυπν(ός) < *εξυπνός με αποβ. του αρχικού άτ. φων. < ελνστ. ἔξυπνος `που έχει ξυπνήσει΄ (μετακ. 

τόνου;)] } 
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όψεις της νεολογίας, αλλά κυρίως μέσω αυτών δίνεται το έναυσμα, για να ληφθεί, στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας, η γλώσσα ως σύστημα δημιουργίας. Άλλωστε, κανείς δεν θα 

χρησιμοποιούσε γλωσσολογικές αναλύσεις και εξειδικευμένους επιστημονικούς όρους, για 

να «μιλήσει» στους μικρούς μαθητές. Σημασία, λοιπόν, έχει η «λέξη» που γίνεται 

παιχνίδισμα και αναδεικνύει τις απεριόριστες δυνατότητες της Ελληνικής γλώσσας. 

 

Μια απλή παράθεση κάποιων μόνο λέξεων - στην πλειοψηφία τους σύνθετα -  και 

από το Ανθολόγιο θα ενδυνάμωνε την παραπάνω διαπίστωσή μας: 

π.χ. χρυσοφτέρουγα ναυτάκια («Τα δελφίνια» από την Εισαγωγή)  

κορφοκόβει τους βλαστούς (σελ. 24) 

ο κόπανος στυλιαρώνει (σελ. 58) 

η πινεζοβροχή του Τριβιζά (σελ. 60-61) 

η Κολοτούμπα με τον Πανωκάτω (σελ. 65) 

ο κοντοστρουμπουλάτος χιονάνθρωπος (σελ. 74) 

ο Τριγωνοψαρούλης (σελ. 76) 

η άμμος που αστροποβολάει (σελ. 93) 

οι λευκόφτερες, γαλανόφτερες και κιτρινόφτερες τρελοπεταλουδίτσες (σελ. 97) 

ο άγιος Φιλάγιος (σελ. 107) 

γλωσσοδέτες (σελ. 136) 

οι τηγανίτες του Τραγοπόδη (σελ. 137) 

ήρθε κι άλλη μεληδόνα (σελ. 141) 

πάπλωμα παπλωματίζει (σελ.145) 

ραδιοτσιρίδες (σελ. 148) 

έβαλαν όλη τους την καρυδοζαχαρένια δύναμη (σελ. 151).  

 

Ηχοποίητες λέξεις, παραποίηση λέξεων, παραγωγή, σύνθεση, επαναναλύσεις που 

διευκολύνονται από το διακείμενο, καταχρηστική χρήση λέξεων που έχουν ήδη ένα 

συγκεκριμένο περιεχόμενο ή δημιουργία λέξεων που δε σημαίνουν απολύτως τίποτα, 

συμφυρμοί ως αποτέλεσμα αφύσικων διασταυρώσεων όντων, όλα αυτά προσφέρουν τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να μετατρέψει τη μάθηση σε διαδικασία αυτενέργειας και 

ανακάλυψης, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο κώδικα επικοινωνίας που «απελευθερώνει» τις 

λέξεις και οδηγεί σε μια αναστοχαστική προσέγγιση και πραγμάτευση των παραγόμενων 

μέσα στην τάξη προφορικών και γραπτών κειμένων, επιτυγχάνοντας έτσι τους στόχους του 

κριτικού γραμματισμού. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

1. Δραστηριότητες μέσα στην τάξη με τη βοήθεια των παιχνιδόλεξων 

 

1.1 Παιδοκεντρικές μέθοδοι στη διδασκαλία της Γλώσσας 

 

Οι λέξεις χορεύουν πάνω στο χαρτί, μας μαγεύουν, μας ανεβάζουν στο μαγικό τους 

άρμα και μας ταξιδεύουν. Σκεφτήκατε ποτέ να βάλετε σε κίνηση λέξεις και εικόνες, να 

βάλετε τη γλώσσα να μιλά; Με τις λέξεις μπορούμε να γελάσουμε, να αστειευτούμε, να 

ρωτήσουμε, να παίξουμε, να μάθουμε, διαδικασία στην οποία το μικρό παιδί παίρνει εύκολα 

μέρος, γιατί, σε αντίθεση με τον ενήλικο, παραβιάζει κανόνες και ερμηνεύει επιλεκτικά και 

αυθαίρετα ή αντιλαμβάνεται ως κυριολεξία κυρίως τη μεταφορά (Winner et all, 1987 στο 

Σταυρίδου, Χ. & Ε. Κυβιρτζίκης, 2012).  

 

Μπορούμε, έτσι, να δημιουργήσουμε λέξεις σαν τους μεγάλους συγγραφείς, να 

παίξουμε με τις λέξεις και, τέλος, με μία μόνο λέξη να πλάσουμε μια ολόκληρη ιστορία. 

Άλλωστε, τα παιχνιδόλεξα - στα οποία εντοπίζουμε στοιχεία της παιδικής λογοτεχνίας, όπως 

χιούμορ, γλωσσοπλασία, ηχοποίηση λέξεων, φωνών ή κραυγών - έχουν ιδιαίτερη σημασία 

για τα παιδιά, γιατί αποτελούν άριστες γλωσσοφωνητικές ασκήσεις και πηγή έμπνευσης για 

γλωσσικές δημιουργίες στη σχολική τάξη και έτσι συμβάλλουν στη δημιουργία εννοιών και 

στην απόδοση σχημάτων ενισχύοντας την ανάπτυξη της γλώσσας (Τσιλιμένη, 2005 στο 

Σταυρίδου, Χ. & Ε. Κυβιρτζίκης, 2012).  

 

Ο δάσκαλος μπορεί να χειριστεί κατάλληλα τα έργα της παιδικής λογοτεχνίας, έτσι 

που να αποτελέσουν τη βάση σε μια μαθητοκεντρική διαδικασία μάθησης και εκπαίδευσης 

συμμετέχοντας και ο ίδιος27 σε αυτή τη διαδικασία των λεκτικών παιχνιδιών ως συντονιστής 

αλλά και ως συνοδοιπόρος της όλης προσπάθειας. Και τότε μπορούμε να μιλάμε για μια 

εναλλαγή ρόλων στην περίπτωση συγγραφέα και αναγνώστη παιδικής λογοτεχνίας, καθώς 

                                                 

27 Στην προσπάθειά μας να εμπλακεί και ο εκπαιδευτικός στην όλη μαθησιακή διαδικασία, χρησιμοποιήθηκε το 

α΄ πληθυντικό πρόσωπο σε πολλές εκφωνήσεις ασκήσεων στα φύλλα εργασίας που δημιουργήθηκαν για τις 

ανάγκες της διδασκαλίας μας. 
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δεν υπάρχει ένα μόνο νόημα του κειμένου. Εκείνος, λοιπόν, που διαμορφώνει το νόημα κάθε 

φορά είναι ο εκάστοτε αναγνώστης, που μετατρέπεται έτσι σε συνδημιουργό. Τα παιδιά 

εξάλλου έχουν συχνά διαφορετικά κριτήρια ανάγνωσης από εκείνα του δημιουργού της 

παιδικής λογοτεχνίας. 

 

Βέβαια, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει το σχολείο να απαγκιστρωθεί από τις 

παραδοσιακές του δομές. Ας μην ξεχνάμε πως μέχρι πρόσφατα η ελληνική γλώσσα ως 

αντικείμενο διδασκαλίας αντιμετωπίζονταν τις περισσότερες φορές ως ένα σύστημα κανόνων 

γραμματικής και σύνταξης, η γνώση των οποίων, παράλληλα με τη γνώση ενός όγκου 

λεξιλογίου, πιστοποιούσε και τη γνώση της γλώσσας. Και ακόμη θεωρούνταν ότι η γνώση 

αυτών των κανόνων ήταν αρκετή, για να οδηγήσει τον μαθητή σε μια αποτελεσματική χρήση 

και κατανόηση του λόγου και στη σωστή ορθογραφία. Όμως, η γνώση της δομής της 

γλώσσας δεν αποτελεί και προϋπόθεση για την επιτυχή διεξαγωγή μιας επικοινωνιακής 

πράξης.  

 

Παιχνίδια με τυχαίους συνδυασμούς φωνημάτων, λέξεων και φράσεων πυροδοτούν 

τη φαντασία των παιδιών στον χώρο του σχολείου και συνδέουν το παιχνίδι με τη διδακτική 

και μαθησιακή πράξη μετατρέποντάς την σε κάτι ευχάριστο και δημιουργικό για τα παιδιά. 

Τα παιδιά μπορούν να κόψουν τίτλους ή μεμονωμένες λέξεις και συλλαβές από τις 

εφημερίδες, ο τυχαίος συνδυασμός των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε ένα κωμικό, 

ανατρεπτικό ή και παράλογο αποτέλεσμα, που μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας 

πρωτότυπης αφήγησης.  

 

Παιχνίδια με τα χαρτάκια των ερωτήσεων (π.χ. ποιος ήταν; - πού βρισκόταν; - τι 

έκανε;), που από μόνες τους αποτελούν μια αφήγηση, και οι απαντήσεις των παιδιών σε 

αυτές τις ερωτήσεις συχνά οδηγούν σε καταπληκτικά αποτελέσματα. 

 

Μπορούμε, επίσης, να «παίξουμε» ξεκινώντας από γνωστά παραμύθια και μύθους, με 

σκοπό να αποστασιοποιηθούμε από αυτά και τα παιδιά να δουν με μια άλλη οπτική γωνία τα 

ήδη πολύ γνωστά τους παραμύθια. Στο γνωστό μας παραμύθι της Χιονάτης και των επτά 

Νάνων μπορούμε να παρεμβάλουμε ένα απροσδόκητο στοιχείο, μια παράξενη λέξη, που θα 

ανατρέψει τη γνωστή μας εξέλιξη και θα μας φέρει αντιμέτωπους με το  ερώτημα «τι γίνεται 

ύστερα;». Ο «μήνας του μέλιτος» της Χιονάτης με το πριγκιπόπουλο θα μπορούσε να 

αποτελέσει ένα ανατρεπτικό στοιχείο της πλοκής και να γίνει «το ταξίδι που κάνουν η νύφη 
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και  ο γαμπρός κατά τη διάρκεια του οποίου δεν τους μέλλει για τίποτε, ό,τι και να γίνει» 

(Νάκας, Θαν. 2014: 431-432). 

 

Ασκήσεις ομοιοκαταληξίας, διαχωρισμός των προτάσεων σε λέξεις, δραστηριότητες 

απαλοιφής, σύνθεσης, διάκρισης και χειρισμού των φωνημάτων της λέξης αποδεικνύονται 

πολύτιμοι βοηθοί μας στην πορεία της κατάκτησης της φωνολογικής συνειδητότητας. Και 

τότε οι μαθητές μας επιζητούν οι ίδιοι να προβούν σε ακόμη πιο δημιουργικές 

δραστηριότητες περνώντας σε έναν πιο σύνθετο χειρισμό ολόκληρου του κειμένου. 

Γράφουμε μόνοι μας τη συνέχεια μιας περιπέτειας ή αλλάζουμε λίγο την ιστορία που 

κάνουμε στο μάθημα της Γλώσσας, δημιουργούμε μια φανταστική περιπέτεια και κάνοντας 

τις κατάλληλες ερωτήσεις του τύπου «τι θα γινόταν, αν …;» ζητούμε από τους μαθητές να τη 

συνεχίσουν ως το τέλος της. Άλλωστε, αρκετά μαθήματα στο βιβλίο της Γλώσσας δε δίνουν 

ένα οριστικό τέλος στην ιστορία που διηγούνται και κάτι τέτοιο μπορούμε να το ζητήσουμε 

να το κάνουν τα παιδιά. Έτσι, από τη μια μεριά προκαλούμε μια σύγκρουση με την 

πραγματικότητα και από την άλλη κάνουμε υποθέσεις με περισσότερες απαιτήσεις.  

 

Οι υποθέσεις τέτοιου είδους θέτουν στα παιδιά προβλήματα μεγαλύτερα από το μπόι 

τους και αυτό είναι κάτι που τους αρέσει, είναι ο μόνος τρόπος που έχουν στη διάθεσή τους, 

για να μεγαλώσουν (Ροντάρι, Τ. 1985: 49). Η χρήση αυθαίρετων προθεμάτων ή η σύνθεση 

λέξεων δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τις λέξεις και να τις δαμάσουν 

κεντρίζοντας την ελευθερία τους ως «ομιλητών», που έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται με 

τον δικό τους προσωπικό λόγο (Ροντάρι, Τ. 1985: 45).  Έτσι, η λέξη «ξεμάθημα» προσφέρει 

στα παιδιά ένα μάθημα, που δε χρειάζεται να το διαβάσουν και να το μάθουν στο σπίτι, αλλά 

μπορούν να το κάνουν κομμάτια. 

  

Μπορούμε, επίσης, να προτείνουμε στους μαθητές να περιγράψουν και να 

ζωγραφίσουν σκηνές της ιστορίας ή του παραμυθιού που τους άρεσαν ή να ξαναγράψουν μια 

σκηνή με τον δικό τους τρόπο.   

 

Το παιχνίδι της «πέτρας στη λίμνη» προορίζεται, για να χρησιμοποιείται από τα 

παιδιά και όχι, για να τα χρησιμοποιεί.. Ρίχνοντας μια «πέτρα» και διαταράσσοντας την 

ισορροπία των λέξεων, των εικόνων και των δομών υπερβαίνουμε, χωρίς να την 

καταργούμε, τη γραμματική της γλώσσας και οδηγούμαστε σε μια γραμματική της 

φαντασίας, όπου υπάρχει χώρος για το «δημιουργικό λάθος», επιλύοντας ταυτόχρονα πολλά 
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προβλήματα, που οι εκπαιδευτικοί συναντούν συχνά στην καθημερινή πράξη, όπως η 

απροθυμία ή, στην καλύτερη περίπτωση, η έλλειψη ενθουσιασμού των μαθητών να 

μιλήσουν, να γράψουν, να σκεφτούν. 

 

Το οποιοδήποτε λάθος μπορεί να δώσει αφορμή για κάθε είδος κωμικές και 

διδακτικές ιστορίες, που δεν τους λείπει και το ιδεολογικό μέρος. Τα λάθη των παιδιών είναι 

αυτόνομες δημιουργίες, που τις χρησιμοποιούν, για να αφομοιώσουν μια άγνωστη 

πραγματικότητα. Δε θα πρέπει λοιπόν να αποτρέπουμε τα παιδιά από το παράλογο ή από το 

λάθος. Αυτό δε ζημιώνει την επιστημονική τους κατάρτιση. Ίσα- ίσα, της ανοίγει νέους 

δρόμους. Άλλωστε και στα μαθηματικά υπάρχουν αποδείξεις με την «εις άτοπον απαγωγή» 

(«άτοπο» σημαίνει παράλογο). 

 

Στα σχολεία μας γενικά γελάμε πάρα πολύ λίγο. Η εκπαίδευση, όμως, του νου δε 

χρειάζεται να περνά από σκοτεινά και κοπιαστικά μονοπάτια. Ας αφήσουμε την παιδική 

ηλικία να παραμείνει η πιο ωραία και ευτυχισμένη ηλικία του ανθρώπου χρησιμοποιώντας τη 

φαντασία, για να θεμελιώσουμε μια ζωντανή σχέση με το πραγματικό. Είναι βέβαιο πως η 

φαντασία των παιδιών θα αποδειχθεί το καλύτερο όπλο στην καταπολέμηση της μονοτονίας 

και της πλήξης.  

 

Είναι καιρός λοιπόν η φαντασία να πάρει τη θέση που της αρμόζει στη ζωή και στην 

εκπαίδευση! 

 

 

1.2 Προετοιμασία για το δικό μας «Παιχνιδόλεξο» 

 

Για τια ανάγκες της διδασκαλίας μας επιλέξαμε ένα αυθεντικό δείγμα λογοτεχνικής 

γραφής, το παραμύθι «Όταν η πασχαλίτσα συνάντησε ελέφαντα» του Χρήστου Μπουλώτη28, 

επιλογή η οποία βασίστηκε στο ονειρικό και ταυτόχρονα ανατρεπτικό στοιχείο που 

χαρακτηρίζει την ιστορία. Οι ήρωες του βιβλίου, μια πασχαλίτσα από την Ελλάδα ίσως και 

ένας ελέφαντας από την Ινδία, από τη μια μεριά δημιουργούν έναν «παράξενο» συνδυασμό, 

δεδομένου ότι τα ζώα διαφέρουν και ως προς το μέγεθός τους και ως προς το είδος τους - 

                                                 

28 Το βιβλίο εικονογραφήθηκε από τη Μαρία Μπαχά και τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο 

Εικονογράφησης Παιδικού Βιβλίου 2008. 
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έντομο το ένα, μεγάλο θηλαστικό το άλλο - από την άλλη, όμως, η κολλημένη βούλα στο 

μέτωπο του ελέφαντα, αποτελεί περίτρανη απόδειξη των αλληλεξαρτήσεων που υπάρχουν 

στο ευρύτερο περιβάλλον και όταν μάλιστα όλα αυτά διαδραματίζονται στον χώρο της 

Ακρόπολης, η ιστορία και ο πολιτισμός εμπλέκονται σε ένα όλο, στο οποίο έμψυχα και 

άψυχα έχουν τον ρόλο τους.   

 

Το κείμενο είναι σχετικά μικρό, φέρνει στο φως την ομορφιά της ελληνικής 

παράδοσης του παραμυθιού και της λαϊκής σοφίας και αποκαλύπτει ένα κρυμμένο θησαυρό, 

ένα πλούτο αισθημάτων και περιπετειών και έναν ολόκληρο παραμυθένιο κόσμο, ενώ ο 

ποιητικός λόγος με το χιούμορ και τον ρυθμό του σε συνδυασμό με την εικόνα μεταδίδουν 

εύκολα στα παιδιά ένα ολοκληρωμένο νόημα δίνοντάς τους ένα κίνητρο να 

παρακολουθήσουν τη δράση και να διαβάσουν το κείμενο αρχικά μέσα από τις εικόνες και 

στη συνέχεια μέσα από τις λέξεις.  Το περιεχόμενό του μπορεί να είναι ευχάριστο σε όλους 

τους μαθητές και δεν παρουσιάζει δυσκολίες κατανόησης ούτε για τους «αδύνατους» 

μαθητές. 

 

Επιπλέον, το μήνυμα της ιστορίας συμπίπτει με το δικό μας μήνυμα, τόσο της 

διδακτικής μας προσπάθειας μέσα στη σχολική τάξη όσο και της συγκεκριμένης 

διπλωματικής εργασίας, που με τη βοήθεια της λογοτεχνίας προσπάθησε να μεταδώσει ένα 

ευχάριστο προοιώνισμα, πως τελικά «όλα μπορούν να συμβούν διαταράσσοντας την 

ισορροπία των ήδη γνωστών δομών». Άλλωστε, τα στερεότυπα δεν ταιριάζουν σε αυτούς 

που επιθυμούν να είναι ευτυχισμένοι.   

 

Το κείμενο σε ορισμένα σημεία διασκευάστηκε, για να προσαρμοστεί στις ανάγκες της 

διδασκαλίας μας, ενώ από την εικονογράφηση έχουν επιλεγεί μόνο κάποιες 

αντιπροσωπευτικές εικόνες, που ανταποκρίνονται στα όρια της συγκεκριμένης εργασίας.   
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2. Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας για την Α΄τάξη29 του δημοτικού 

σχολείου 

 

2.1 Η επιλογή του θέματος 

 

Αν και η επιλογή του διδακτικού αντικειμένου βασίζεται στο Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, στα ΑΠΣ κάθε μαθήματος και το περιεχόμενό του 

αντλείται κυρίως από τα σχολικά εγχειρίδια, όμως ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα 

επιλογής και άλλων πηγών (ΔΕΠΠΣ, 2003: 55), που ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο, 

στους σκοπούς και στους στόχους της διδασκαλίας του. 

 

Ως εκ τούτου, και εμείς στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας και επιπλέον 

ορμώμενοι από την επικαιρότητα και τα γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής και όχι μόνο 

πραγματικότητας (οικονομική κρίση, προσφυγικό, τρομοκρατικές επιθέσεις) επιλέξαμε 

αυθεντικά κείμενα, πάνω στα οποία θα βασιστούν οι διαθεματικές μας δραστηριότητες και η 

επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων μας, ώστε να δημιουργήσουμε τις δικές μας «λεξο-

σκανταλιές». 

 

Το υλικό εντάσσεται θεματικά στην 5η ενότητα «Σκανταλιές» της Α΄ τάξης - και 

ειδκότερα στο πέμπτο μάθημα «Με πινέλα και φαντασία», που επιδιώκει να φέρει τους 

μαθητές σε επαφή με την τέχνη, να τους εξοικειώσει με διαισθητικό τρόπο με ποικίλα 

κειμενικά είδη και να τους οδηγήσει στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου βάσει 

εικόνων, ώστε να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους και να εκφράσουν τις εντυπώσεις τους 

και τα συναισθήματά τους (Γλώσσα Α΄ Δημοτικού, βιβλίο δασκάλου 2007: 29).  

 

Μέσα από τη διδασκαλία μας θα επιχειρήσουμε να πραγματευτούμε το θέμα της 

διαφορετικότητας, πολύπλοκο και, ως εκ τούτου, δύσκολο θέμα για τους μαθητές των δύο 

πρώτων τάξεων, ωστόσο η προσέγγισή μας θα θέσει τις βάσεις για μια περαιτέρω 

ενασχόληση με το θέμα και σε επόμενες τάξεις για τη διαμόρφωση στάσεων. Θα 

                                                 

29 Το σχέδιο διδασκαλίας ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις και στους στόχους της Β΄τάξης, καθώς στα πρώτα 

χρόνια της εκπαίδευσης των μικρών παιδιών δίνεται βάρος στην κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης και 

της γραφής.  Είναι, όμως, δεδομένο ότι η εφαρμογή του στην Α΄δημοτικού απαιτεί μια μεγαλύτερη παρέμβαση 

του εκπαιδευτικού, δεδομένου ότι και οι στόχοι της Α΄τάξης είναι διαφορετικοί από εκείνους της Β΄τάξης.   
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προσπαθήσουμε λοιπόν αρχικά να εντοπίσουμε το διαφορετικό γύρω μας, να 

προσδιορίσουμε την έννοια της διαφορετικότητας, να εκφράσουμε τις απόψεις μας και να 

τονίσουμε το δικαίωμά μας να είμαστε διαφορετικοί. Αρχικά, θα εντοπίσουμε «το 

διαφορετικό» στην τέχνη, στην επιλογή των χρωμάτων, στην ελευθερία των καλλιτεχνών να 

αναπαριστάνουν τον κόσμο, όπως εκείνοι τον φαντάζονται. Στη συνέχεια, το παραμύθι μέσα 

από τη διαφορετικότητα των ηρώων του θα μας βοηθήσει να διαπιστώσουμε την ανάγκη της 

συνεργασίας και της αλληλεξάρτησης στα πλαίσια της συμβίωσης και, τέλος, θα οδηγηθούμε 

στις δικές μας λεξοσκανδαλιές, ώστε ο κάθε μαθητής να δημιουργήσει το δικό του 

διαφορετικό προϊόν γραπτού λόγου, ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα τις ομοιότητες που τελικά 

επιβάλλονται από τη διαφορετικότητα.      

 

Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας στηρίζεται στη λειτουργική χρήση της γλώσσας μέσα 

από αυθεντικά κείμενα, σε συνδυασμό με τη θεωρία του αναδυόμενου γραμματισμού, αλλά 

και της ολικής προσέγγισης της γλώσσας στη βάση ενός διαθεματικού πλαισίου, που 

στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και 

γραπτού λόγου σε ποικίλες περιστάσεις και πλαίσια επικοινωνίας μέσα από την αξιοποίηση 

και δημιουργία ποικιλίας κειμενικών ειδών, που παράγονται σε διάφορα περιβάλλοντα 

επικοινωνίας. 

 

Οι έννοιες με τις οποίες εξοικειώνονται οι μαθητές είναι: χώρος, χρόνος μεταβολή, 

αλληλεπίδραση, πολιτισμός. 

 

2.2 Κριτήρια επιλογής του θέματος 

 

Κριτήρια για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος: 

- η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα 

-  η τέχνη ως παράγοντας που αναδεικνύει τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές των 

πολιτισμών  

- εκπαίδευση μέσα από την τέχνη ως απελευθερωτικός παράγοντας 

- θέμα με κοινωνικές προεκτάσεις, που καλύπτει αρκετές θεματικές ενότητες: επικοινωνία με 

τον συνάνθρωπο, καταπολέμηση φόβου ή αδιαφορίας για τον «άλλο», τον «διαφορετικό», 

αντι-ρατσιστική συμπεριφορά, κοινωνική προσφορά (οικονομική, ηθική, συναισθηματική 

υποστήριξη), έννοια «πατρίδα-πολιτισμός», ανατροπή 
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- συσχέτιση της αισθητικής απόλαυσης με τη δημιουργική δραστηριότητα 

 

2.3 Στάδια σχεδιασμού της διδακτικής ενότητας 

 

Ο σχεδιασμός της διδακτικής ενότητας ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: 

- διερευνούμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών 

- θέτουμε στόχους 

- συνδυάζουμε τους στόχους μας με τις οριζόντιες ικανότητες 

- σχεδιάζουμε τις δραστηριότητες 

- εντάσσουμε τις δραστηριότητες στον χρόνο 

- επιλέγουμε τις εκπαιδευτικές τεχνικές 

 

Στο σχέδιο διδασκαλίας μαθήματος που προτείνεται, δεν περιλαμβάνονται εργαλεία 

αξιολόγησης, καθώς θεωρούμε ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι συνεχής και άμεση και να 

έχει διάφορες μορφές, όπως αυτές καθορίζονται από το συγκεκριμένο κάθε φορά πλαίσιο. Αν 

και στην περίπτωση των δημιουργικών δραστηριοτήτων, η αξιολόγηση δεν μπορεί να 

στηριχθεί σε παραδοσιακές μεθόδους και να καθορισθεί με τυπικά και ομοιόμορφα κριτήρια, 

ωστόσο πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια, που θα καθορίζονται σε συνεργασία με τους 

μαθητές, ώστε να γίνονται αντιληπτά και από τους ίδιους, προκειμένου τα ίδια τα παιδιά να 

μπορέσουν να προσδιορίσουν την επιτυχία του έργου τους σε σχέση με τους στόχους. 
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3. Σχέδιο διδασκαλίας μαθήματος 

 

Διδακτικό αντικείμενο: η διαφορετικότητα 

 

Στόχοι 

 

1ο επίπεδο (γνώσεις) 

-  οι μαθητές να απολαύσουν αισθητικά την ανάγνωση του βιβλίου 

- να έρθουν σε επαφή με ποικίλες περιστάσεις εκδήλωσης «της διαφορετικότητας», ώστε να 

ερμηνεύσουν την έννοια «είμαι διαφορετικός» 

- να έρθουν σε επαφή με την τέχνη 

- να κατανοήσουν τι σημαίνει αφήγηση μιας ιστορίας (χρόνος, πρόσωπα, χώρος)  

- να αντιλαμβάνονται μια ιστορία ως σύνολο, ώστε να είναι σε θέση να αφηγηθούν ιστορίες  

- να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλα γλωσσικά μέσα για την παραγωγή 

συγκεκριμένων κειμένων σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο  

- να εντοπίζουν τις λεγόμενες «λεξιπλασίες» 

- να εντοπίζουν τους τίτλους των έργων και τους δημιουργούς τους (καλλιτέχνης, 

συγγραφέας) 

- να χρησιμοποιήσουν το ερμηνευτικό λεξικό τους 

- να ασκηθούν στο γράψιμο λεζάντας  

- να γράφουν, να αναγνωρίζουν και να επεξεργάζονται ενσυνείδητα το δίγραφο «ντ» και να 

το διακρίνουν από το «δ»  

- να εμπεδώσουν τον μηχανισμό ανάγνωσης και γραφής  

 

2ο επίπεδο (δεξιότητες) 

- να παίξουν με τις λέξεις 

- να εντοπίσουν τα μηνύματα του κειμένου με δημιουργικές διαδικασίες σκέψης 

- να αποκτήσουν ανεπτυγμένη φωνολογική συνειδητότητα 

- να κατανοήσουν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο 

- να διατυπώσουν απόψεις και να αναπτύξουν κριτική σκέψη για ζητήματα σχετικά με την 

διαφορετικότητα αλλά και την ανάγκη συνεργασίας 

- να εξοικειωθούν με τη διαφορετικότητα και να την εκφράσουν στο χαρτί 

- να αναγνωρίζουν τους λόγους επινόησης των «λεξιπλασιών» 
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- να ανακαλύψουν ότι η τέχνη είναι σημαντικός τρόπος έκφρασης 

 

3ο επίπεδο (στάσεις) 

- να ευαισθητοποιηθούν σε οτιδήποτε αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις, κοινωνικές, 

διαπροσωπικές με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ανθρωπιστικής συνείδησης, την ανάπτυξη 

αυτοσεβασμού και σεβασμού προς τους άλλους  

- να αποκτήσουν αναγνωστική νοοτροπία 

- να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την Τέχνη 

 

4ο επίπεδο (μαθαίνω πώς να ενεργώ) 

- να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και να κοινοποιήσουν το παραγόμενο έργο τους  

 

5ο επίπεδο (οριζόντιες ικανότητες) 

- να αναλάβουν πρωτοβουλία 

- να ασκηθούν στους πολυγραμματισμούς 

- να ασκηθούν στην χρήση στρατηγικών 

- να μάθουν να δημιουργούν, να συνεργάζονται, να επικοινωνούν 

- να αναπτύξουν κριτική σκέψη (πολιτισμική συνείδηση και έκφραση) 

- να αποκτήσουν μεταγνωστική ικανότητα 

 

Με γνώμονα τα παραπάνω, η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει και 

προαιρετικές/εναλλακτικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να επιλεχτούν ανάλογα με το 

προφίλ και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

 

Στα φύλλα εργασίας χρησιμοποιούνται δύο εικονίδια, που καθοδηγούν τους μαθητές 

να εργαστούν είτε ατομικά είτε ομαδικά: 

 

 

 

 

ατομική δραστηριότητα       

 

 

ομαδική δραστηριότητα       
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1. Αφόρμηση: εκτιμώμενος χρόνος 2 διδακτικές ώρες. 

 

Δείχνουμε τις παρακάτω φωτογραφίες σε μεγάλο μέγεθος στο projector και ζητάμε 

από τους μαθητές να τις παρατηρήσουν, εργαζόμενοι στις εκ των προτέρων καθορισμένες 

ομάδες τους. Το φύλλο εργασίας30 αναρτάται στον πίνακα σε χαρτί του μέτρου. Ο αρχηγός 

της κάθε ομάδας θα πρέπει να ανακοινώσει τις παρατηρήσεις της ομάδας και ο εκπαιδευτικός 

τις σημειώνει.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

30 Βλέπε Παράρτημα σελ. 107, «Φύλλο εργασίας 1». 
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Μετά την καταγραφή των ανακοινώσεων των μαθητών προκαλείται διάλογος και 

ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θέμα. Προφανώς, στο πλαίσιο της συζήτησης οι μαθητές 

θα αναφέρουν μεταξύ άλλων και το θέμα της διαφορετικότητας στην απεικόνιση των 

θεμάτων, οπότε τους προτείνουμε να το μελετήσουμε συνδυαστικά με το ζήτημα της 

διαφορετικότητας στη ζωή μας ξεκινώντας από όσα ξέρουν (έχουν ακούσει, έχουν δει ή 

βιώσει) οι ίδιοι. 

 

1) Στάδια συζήτησης και διερεύνησης του φαινομένου 

 

1. Κάνουμε μια εισαγωγή στο θέμα της διαφορετικότητας με καταιγισμό ιδεών, 

ζητώντας από τους μαθητές να σκεφτούν πού υπάρχει το διαφορετικό γύρω μας. 

Σημειώνουμε στον πίνακα ομαδοποιώντας τις απαντήσεις (π.χ. τέχνη, αθλητισμός, σχολείο 

κλπ).    

 

2. Στη συνέχεια με αφορμή το εικαστικό έργο «Αυτοκινητόδρομος» του Γιάννη Γαΐτη 

βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το ερώτημα «Πώς θα ήταν η τάξη μας, εάν ήμασταν όλοι ίδιοι;» 

και συζητάμε για έννοιες αντίθετες της διαφορετικότητας. 

 

(Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) 
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Σχεδιάζουμε στον πίνακα δύο λίστες, η μία με τίτλο «Θα ήταν ωραία» και η άλλη με 

τίτλο «δε θα ήταν ωραία» και καταγράφουμε τους λόγους που αναφέρθηκαν. 

 

Στη συνέχεια οι μαθητές διατυπώνουν με ακρίβεια τον ορισμό της λέξης «διαφέρω» 

με την χρήση του λεξικού τους: 

διαφέρω: ...................................................................................................................................... 

 

(Πηγή: Εικονογραφημένο Λεξικό Α΄, Β΄, Γ΄Δημοτικού) 

 

 

2)  Παιχνίδι ρόλων  

Ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει το παιχνίδι ρόλων που ανταποκρίνεται καλύτερα στο 

γνωστικό επίπεδο και εν γένει στο προφίλ των μαθητών. 

 

Παιχνίδι επίλυσης προβλήματος: Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια. Ο/η 

εκπαιδευτικός τούς ζητεί να δραματοποιήσουν και να σκηνοθετήσουν την εξής κατάσταση: 

«Είστε στο σπίτι των επτά νάνων. Η Χιονάτη έχει δαγκώσει το δηλητηριασμένο μήλο και 

βρίσκεται κάτω αναίσθητη. Ένα Λεξωτικό παρουσιάζεται μπροστά σας και σας δείχνει μια 

εικόνα31 με ένα παράξενο έντομο. Αυτό το έντομο θα λύσει τα μάγια της Χιονάτης. Να 

προσπαθήσετε να ανακαλύψετε ποιο είναι το έντομο αυτό επιλέγοντας συλλαβές από το 

κουτί του Λεξωτικού32.  Η λέξη που θα προκύψει θα πρέπει να έχει τέσσερις συλλαβές. Όταν 

ανακαλύψετε τη λέξη, φωνάξτε το όνομα του εντόμου δυνατάααα! Μόνο τότε θα εμφανιστεί 

το έντομο στο δάσος, για να σώσετε τη Χιονάτη. Τί θα σκεφτείτε και πώς θα αντιδράσετε;». 

                                                 

31 Βλέπε Παράρτημα σελ. 108, «Η Λεξωτεικόνα».  

φεταλούδα < {φέτα  (πετα)λούδα} (Forums.gr, 2002)          

32 Βλέπε Παράρτημα σελ. 108, «Το Λεξωτικόκουτο». 
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Αφού ολοκληρωθεί η δραματοποίηση, οι μαθητές μπαίνουν σε ομάδες των έξι (ανά 

τρία ζευγάρια) και συζητούν τις λύσεις που έδωσαν. Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια: 

 

-Ήταν εύκολο να αποφασίσετε; 

-Υπήρξαν συγκρούσεις; 

 

Εναλλακτική πρόταση: 

Σωματοποίηση μιας λέξης33: Η ομάδα στέκεται σε κύκλο και ο/η εκπαιδευτικός λέει 

π.χ. κολύμπι. Όλοι πρέπει να δώσουν με το σώμα τους την εικόνα που έχουν για το κολύμπι. 

Κατόπιν, ο επόμενος φωνάζει μια άλλη λέξη π.χ. κοιμάμαι κ.ο.κ. Όλοι μπορούν να δουν τις 

διαφορετικές εκδοχές που δίνονται από τον καθένα στην αναπαράσταση της λέξης/έννοιας. 

Στην αρχή, συνήθως, τα μέλη της ομάδας μιμούνται ο ένας τον άλλο και καταφεύγουν σε μια 

εξωτερική περιγραφή. Ο/η εκπαιδευτικός τονίζει ότι αντί της εξωτερικής αναπαράστασης της 

έννοιας, ενδιαφέρον έχει να εκφραστεί σωματικά ό,τι αυτή συμβολίζει ή σημαίνει για τον 

καθένα π.χ. το κολύμπι για κάποιον μπορεί να θυμίζει μια τραυματική εμπειρία και να 

προκαλεί τρόμο. 

  

                                                 

33 Βλέπε Γκόβα Ν. (2001). 
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2. Κατανόηση προφορικού λόγου - Ασκήσεις και δραστηριότητες: 

εκτιμώμενος χρόνος 3 διδακτικές ώρες. 

 

Φύλλο εργασίας 

 

1) Πριν ακούσω το τραγούδι, παρατηρώ την εικόνα και απαντώ. 

(πολυγραμματισμός, χρήση στρατηγικών) 

 

 

 

α) Ποιες πληροφορίες παίρνεις, βλέποντας με προσοχή την εικόνα; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

β) Ποιο νομίζεις ότι μπορεί να είναι το θέμα του τραγουδιού; 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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 γ) Αφού ακούσεις το τραγούδι, δες αν οι αρχικές υποθέσεις σου ήταν σωστές:  

  πολύ λίγο     λίγο     αρκετά     πολύ     πάρα πολύ  

Τι σε βοήθησε σε αυτό; …………………………………………………………… 

2) Ακούω μία φορά το τραγούδι και απαντώ. 

Τραγούδι: Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο34  

α) Τι κάνουν τα παιδιά; 

………………………………………………………………………………………...... 

β) Βάζω ένα  στη σωστή απάντηση. 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

α) Τα παιδιά ζωγραφίζουν στο μπλοκ ζωγραφικής.   

β) Τα παιδιά ζωγραφίζουν και τραγουδούν.   

γ) Τα παιδιά τραγουδούν στους δρόμους.   

 

3) Ακούω πιο προσεκτικά το τραγούδι (δεύτερη φορά) και απαντώ στο κουίζ 

κατανόησης, βάζοντας ένα ! 

 

 

Σωστό 

 

Λάθος 

1. Τα παιδιά ζωγραφίζουν δυο καρδιές κι ένα τόξο στη μέση.   

2. Τα παιδιά πήραν φως από τον ήλιο, για να ζωγραφίσουν την 

αγάπη. 

  

3. Η καρδιά των παιδιών είναι σαν ήλιος.   

4. Ο απέραντος κόσμος μοιάζει με μικρή πόλη.   

5. Το τραγούδι των παιδιών αλλάζει τον κόσμο και τον κάνει 

χαρούμενο. 

  

6. Η ζωή των παιδιών μοιάζει με γιορτή σε έναν παιδότοπο.   

 

                                                 

34 Βλέπε Παράρτημα σελ. 109 «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο». 
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4) α) Σου άρεσε το τραγούδι; Γιατί; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

β) Εσύ τι θα ζωγράφιζες στον τοίχο, για να δείξεις ότι είσαι χαρούμενος; 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

γ) Εδώ μπορείς να ζωγραφίσεις αυτό που σκέφτηκες. 
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«Χαλαρωτική»  δραστηριότητα 

 

Εργαστείτε στην ομάδα σας, για να βάλετε λεζάντες στις παρακάτω ζωγραφιές των 

παιδιών. Μπορείτε να γράψετε και παράξενες λεξούλες στις λεζάντες, τις οποίες θα 

δημιουργήσετε εσείς. 

 

Ένα παιδάκι σαν κι εσάς, αφού παρατήρησε προσεκτικά την παρακάτω ζωγραφιά, 

έδωσε τον τίτλο «Ο ηλιόκροκος του διαστήματος», γιατί μάλλον το κίτρινο χρώμα του 

θύμισε τον ήλιο αλλά και τον κρόκο του αυγού! 

 

 

Ο ηλιόκροκος του διαστήματος. 
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Ώρα για δράση! 

 

 

 

........................................................................................ 

 

 

 

........................................................................................ 
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........................................................................................ 

 

 

 

 

........................................................................................ 
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3. Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου: εκτιμώμενος χρόνος 4 

διδακτικές ώρες. 

 

Φύλλο εργασίας 

1η Ομάδα: κατανόηση κειμένου 

Το εξώφυλλο του βιβλίου35 μάς δίνει πληροφορίες για την ταυτότητά του. 

Ποιος είναι ο τίτλος του βιβλίου; 

............................................................................................................................ 

Ποιος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου; 

............................................................................................................................ 

Πώς λέγεται η εικονογράφος του βιβλίου; 

............................................................................................................................ 

Αφού ακούσεις προσεκτικά το κείμενο, προσπάθησε να απαντήσεις στις ακόλουθες 

ερωτήσεις:  

α) Ποιο είναι το θέμα του κειμένου; (βάλε ένα  στη σωστή απάντηση επιλέγοντας μία από 

τις τρεις προτάσεις): 

Μια μικρή πασχαλίτσα ψάχνει να βρει τη βούλα της.   

Ο Πρωθυπουργός της χώρας συναντάει έναν ελέφαντα στην Ακρόπολη.  

Η πασχαλίτσα συναντάει τον ελέφαντα στην Ινδία και κάνουν μαγικά.  

β) Σε κάθε βιβλίο υπάρχουν ήρωες που πρωταγωνιστούν στην ιστορία. Παρατηρώντας το 

εξώφυλλο, ποιοι νομίζεις ότι είναι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας;        

                                                 

35 Βλέπε Παράρτημα σελ. 101, «Το εξώφυλλο του βιβλίου». 
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γ) Ποιοι άλλοι ήρωες36 εμφανίζονται στο παραμύθι;      

                

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

δ) Πώς τελειώνει η ιστορία;                     

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

ε) Διαβάζουμε με ύφος θυμωμένο, αγριεμένο, κλαψιάρικο, χαρούμενο, 

ενθουσιασμένο: 

«Σε λίγο ελέφαντας και πασχαλίτσα πετούσαν τρισευτυχισμένοι πάνω απ΄την πόλη». 

                                                 

36 Ως πέμπτος ήρωας (εκτός από το τρακτέρ, τον Πρωθυπουργό, τον αστροναύτη και το χαρτάκι) λαμβάνεται ο 

αφηγητής της ιστορίας, προκειμένου να γίνει μια μικρή αναφορά στον συγγραφέα και στον αφηγητή. 

Οι πρωταγωνιστές 

του παραμυθιού

............................. ................................

Άλλοι ήρωες

...............................................................................................
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Ζει .....................................................................   

Έχει μεγάλα ................................. και μακριά 

..........................................................................                                       

Τρώει ................................................................... 

............................................................................. 

Τα νεογέννητα ελεφαντάκια ζυγίζουν ................ 

.............................................................................. 

       (http://www.wwf.gr/endangered-species/elephant) 

 

Ζει .....................................................................   

Έχει μικρό ................................. και τα φτερά 

της έχουν χρώμα ................................................ 

Επάνω τους υπάρχουν ........................................ 

............................................................................                                       

Τρώει .................................................................. 

............................................................................. 

Η πασχαλίτσα γεννά .......................................... 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1%CE

%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1) 
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 Αν απαντήσεις σωστά, θα καταλάβουμε όλοι μας πολύ καλά τι γίνεται στην ιστορία: 

 

Ο δυνατός αέρας έκλεψε μια κόκκινη βούλα από το μαύρο 

παλτό της Λίτσας της πασχαλίτσας. 

 

Το τεράστιο κίτρινο τρακτέρ είπε στην πασχαλίτσα ότι ήταν 

πολύ δύσκολο να βρει τη βούλα της. 

 

 

Ο Πρωθυπουργός της χώρας ζήτησε από την πασχαλίτσα να του 

χαρίσει μια ζωγραφιά της. 

 

 

Ο Μίμης ο αστροναύτης κάποτε συνάντησε στο φεγγάρι μαύρες 

βούλες. 

 

 

Ένα αδέσποτο χαρτάκι είπε στην πασχαλίτσα ότι η βουλίτσα της 

ήταν στην Ινδία. 

 

 

Η βούλα ήταν κολλημένη στο μέτωπο ενός ελέφαντα. 
 

Ο ελέφαντας έγινε κατακόκκινος με μαύρες βούλες σαν 

πασχαλίτσα και η πασχαλίτσα απόκτησε μια μαύρη προβοσκίδα, 

μεγάλωσε πολύ κι έγινε σωστός ελέφαντας. 

 

 

Ο ελέφαντας και η πασχαλίτσα πετούσαν μαζί χαρούμενοι και 

ευτυχισμένοι.  
 

 

ε) Πού το λέει στο παραμύθι; Ας το αντιγράψουμε ακριβώς όπως το λέει στο 

παραμύθι.           

Η πασχαλίτσα ήταν όμορφη. 

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Η βούλα που έχασε η πασχαλίτσα ήταν πολύ μικρή. 
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......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Το χαρτάκι, που το λέγανε Ντίμη ή Δάκη δεν ανήκε σε κανέναν. 

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 Σκέφτομαι, συνδυάζω, απαντώ: 

1) «Ο ελέφαντας μεταμορφώθηκε σε πασχαλίτσα και η πασχαλίτσα σε ελέφαντα». 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις του κειμένου αιτιολογούν την παραπάνω σκέψη; 

Βάλε ένα  στις κατάλληλες προτάσεις. 

 

 

 

 

 

 

2) Μικρή έρευνα: ας συζητήσουμε για τους λόγους που ο ελέφαντας έγινε σαν πασχαλίτσα 

και η πασχαλίτσα σαν ελέφαντας. 

Τώρα μπορείς να γράψεις κάποιους λόγους, αφού συνεργαστείς με τα μέλη της ομάδας σου: 

Τα ζώα μεταμορφώθηκαν, γιατί :  ..................................................................................        

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

2η Ομάδα: γραμματικά/μορφολογία, σύνταξη/λεξιλογικά και 

πραγματολογικά φαινόμενα 

α) Οι ετοιμασίες του γάμου της πασχαλίτσας με τον ελέφαντα έφεραν μεγάλη 

ανακατωσούρα! Μέχρι και οι λέξεις ανακατεύτηκαν!  

Με ένα μαγικό έγινε ο ελέφαντας μικρός σαν πασχαλίτσα. 

Η πασχαλίτσα μεγάλωσε πολύ κι έγινε σωστός ελέφαντας. 

Η πασχαλίτσα, ψάχνοντας τη χαμένη της βουλίτσα,  

βρήκε γαμπρό απ΄την Ινδία. 
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Η μία λέξη κρύφτηκε μέσα στην άλλη.  

Όσο περισσότερες κρυμμένες λέξεις βρεις,  

με τόσους περισσότερους πόντους θα ανταμειφθείς. 

Θα σου δείξω τι πρέπει να κάνεις:     καραβίδα - καραΒΙΔΑ 

Και τώρα η σειρά σου! 

πινέλα - ................................. 

τραμπάλα - ................................. 

αχλάδι - ................................. 

κουνουπίδι - ................................. 

κρεμάλα - ................................. 

μελιτζάνα - ................................. 

δωμάτιο - ................................. 

αστερίας - ................................. 

Τώρα θα πρέπει να ασχοληθείς με λίγο πιο δύσκολες περιπτώσεις: 

δοκιμαστικός - ................................. 

Μετέωρα - ................................. 

(αν ανακαλύψεις όλες τις λέξεις, θα πάρεις 10 πόντους!) 

 

β) Παιχνιδόλογα 

Όπως θα κατάλαβες ήδη, ο γάμος της πασχαλίτσας με τον ελέφαντα δεν είναι σαν τους 

άλλους γάμους. Σε αυτό τον γάμο δεν τρώμε μόνο και πίνουμε, αλλά και ΠΑΙΖΟΥΜΕ!  

Στο τραπέζι μας βρήκαμε το παρακάτω «μήνυμα»: 

  

Ήρθε η ώρα να γράψεις ό,τι θες  

όπως κάναμε μαζί προχθές37  

να βρεις νέες λεξούλες 

ενώνοντας συλλαβούλες. 

                                                 

37 Ο στίχος υπονοεί ότι οι μαθητές έχουν έρθει ήδη σε επαφή με λεξοπαιχνίδια. 
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Πάρε λίγο από τη μια και λίγο από την άλλη  

βάλε φαντασία πολλή 

μη διστάσεις ούτε στιγμή 

εμπρός, ξεκίνα το παιχνίδι πάλι! 

 

Με αγάπη  

Πασχαλίτσα και Ελέφαντας 

 

 Τί είναι μαύρο, πετάει τη νύχτα, είναι τυφλό και τρώει χόρτο; 

 

 

 

 Πώς θα πούμε έναν βιολόγο που είναι μικρός στην ηλικία38; 

 

 

 

 

................................................... 

           

 Τί πετάει πολύ ψηλά και μυρίζει ζαμπόν - τυρί39; 

                                                 

38 μικροβιολόγο 

39 αετόστ 
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................................................... 

 Πώς λέγεται ο καφές που παίζει ντέφι40;   

  

 

................................................... 

γ) Ας δημιουργήσουμε όσες περισσότερες λεξούλες μπορούμε με τις συλλαβές που 

έχουμε: 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

...................................................................................................................................................... 

                                                 

40 ντεφκαφές 
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...................................................................................................................................................... 

 

δ) Και το παιχνίδι συνεχίζεται με Παιχνιδοακούσματα! 

Πες μια λέξη που ακούγεται στο τέλος το ίδιο με την υπογραμμισμένη λέξη: 

 

Η μικρή η πασχαλίτσα  

τρώει μια ωραία ........................... 

 

Μ΄ ένα κόκκινο παλτό ντυμένη 

είναι πολύ ........................... 

 

Δεν της αρέσει να σκουπίζει 

ούτε και να ........................... 

 

Κάτω από το κρεβατάκι 

βρήκε χθες ένα ........................... 

 

Ήρθε κι ένα ελεφαντούλης  

που ήτανε πολύ ........................... 

 

ε) Τώρα πια γίναμε πραγματικοί ποιητές, γι΄αυτό και πρέπει να υπογράψουμε και ως 

ποιητές! 

Πρόσεξε να δεις τι θα κάνουμε.  

Ας διαβάσουμε τι είπε ο ελέφαντας στην πασχαλίτσα.  

  

Μικρή μου, πασχαλίτσα,  
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πάρε πίσω τη βουλίτσα.  

Κι έλα να πιαστουμε απ΄τα δεντράκια 

να παίξουμε πολλά παιχνιδάκια41.          Ελέφαντας                                                          

 

Από το τελευταίο δίστιχο (που είναι γραμμένο με σκούρα μαύρα γράμματα) να γράψεις μόνο 

τον πρώτο στίχο (τον υπογραμμισμένο) και στη συνέχεια να γράψεις ένα δικό σου στίχο. 

Μην ξεχάσεις να βάλεις δίπλα το όνομά σου (δηλαδή, την υπογραφή σου). 

 

Μικρή μου, πασχαλίτσα,  

πάρε πίσω τη βουλίτσα.  

...................................................................... 

...................................................................... 

                                                                                                                   Υπογραφή 

 

......................................................... 

 

3η Ομάδα: παραγωγή γραπτού λόγου 

α) Ώρα για κολάζ, για να το κάνουμε δώρο στους νεόνυμφους: «Δημιουργούμε ένα 

φανταστικό ζώο που αποτελείται από στοιχεία διαφορετικών ζώων». 

Τα ζώα ζήλεψαν από τις μαγικές μεταμορφώσεις της πασχαλίτσας και του ελέφαντα.  

Το ένα λέει στο άλλο «Δάνεισέ μου κάτι δικό σου». 

Συνεργαστείτε λοιπόν με τα μέλη της ομάδα σας, για να βοηθήσετε τα ζώα ικανοποιώντας 

την επιθυμία τους.  

Δημιουργήστε το δικό σας φανταστικό ζώο κόβοντας κομμάτια από τις φωτογραφίες των 

ζώων που σας δίνονται42. Στη συνέχεια θα πρέπει να του δώσετε ένα όνομα43 και να γράψετε 

μια ιστορία με πρωταγωνιστή το φανταστικό ζωάκι σας. 

Μην ξεχάσετε να πείτε: 

                                                 

41 Η ιδέα προέρχεται από το βιβλίο της Θέτης Χορτιάτη, Λεξοχαρές και Λεξοπανηγύρια (σελ. 26). 

42 Βλέπε Παράρτημα σελ. 110-111, «Κολάζ». 

43 Εργασία που εκπονήθηκε από τους μαθητές της Α΄τάξης του 27ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων το 

σχολικό έτος 2013-2014 (Βλέπε Παράρτημα σελ. 112-114). 
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Οι ιστορίες που θα γράψετε θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. 

 

Εναλλακτική πρόταση: 

Η κάθε ομάδα τραβάει μία κάρτα από κάθε μία από τις επτά ομάδες καρτών44 (ήρωας, 

τόπος, στόχος/επιθυμία, εχθρός/πρόβλημα, σύμμαχος, μαγικό αντικείμενο, έκβαση) και 

"διαβάζοντας" τις κάρτες, φτιάχνει τη δική ης ιστορία. Μετά, αν θέλει, μπορεί να την 

εικονογραφήσει ή να την κάνει θεατρικό παιχνίδι.  

 

β) Δραστηριότητα για όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους45: 

 

Φτιάχνουμε το δικό μας λεξικό 

                                                 

44 Βλέπε Παράρτημα σελ. 115, «Κάρτες». 

45 Αντί για το βιβλίο του γράμματος, που προτείνεται και στο βιβλίο δασκάλου (σελ. 22), θα μπορούσαμε να 

δημιουργήσουμε το δικό μας λεξικό με νεολογισμούς. Σε κάθε ευκαιρία, οι λέξεις που συγκεντρώνονται κατά 

την επεξεργασία του μαθήματος, της εικόνας ή οποιουδήποτε άλλου υλικού, θα μπορούσαν να αποτελέσουν το 

υλικό του λεξικού μας. Στη συνέχεια, η νεόπλαστη λέξη θα ερμηνεύεται από τους μαθητές και θα 

εικονογραφείται.  

Η ίδια δραστηριότητα θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στη Β΄τάξη, αν και στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσε 

να ζητηθεί από τους μαθητές να συνθέσουν ιστορίες με τις αντίστοιχες λέξεις που δημιουργούν, ώστε η 

δραστηριότητα να θεωρηθεί πιο σύνθετη.    

Ποιοι είναι οι ήρωες της ιστορίας σας (π.χ. 
πρόσωπα, ζώα, φυτά, αντικείμενα).

Πού γίνονται τα γεγονότα. (π.χ. Σε μια μακρινή 
χώρα, στο δάσος, στη Ζουζουνούπολη ...).

Πότε γίνονται (π.χ. Τα παλιά χρόνια, κάποτε ...).

Πώς ξεκινάει, προχωράει και τελειώνει η ιστορία 
(π.χ. Στην αρχή... Μετά ... Στο τέλος ...).

Πώς νιώθει ο ήρωας ή οι ήρωες της ιστορίας.
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που είναι διαφορετικό 

τρέχω-τρέχω να προλάβω  

τις δικές μου λέξεις να βάλω! 

 

Ζωγραφίζω, εξηγώ 

και λεξοδημιουργώ. 

Ερμηνεύω, τραγουδώ 

και στους άλλους διαλαλώ 

το καινούργιο μας λεξικό46! 

 

 

 

 

  

                                                 

46 Βλέπε Παράρτημα σελ.116, «Εξώφυλλο λεξικού». 

Θα επιχειρηθεί μελλοντικά να συγκεντρωθεί όλο το υλικό που έχει δημιουργηθεί από μαθητές της Α΄και 

Β΄τάξης του δημοτικού, προκειμένου να εκδοθεί το εν λόγω λεξικό. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Στον ορυμαγδό ονομάτων, χρονολογιών, όρων και απλής παράθεσης γεγονότων θα 

πρέπει να αντιπαρατεθεί η κριτική επεξεργασία και η κατάκτηση του νοήματος με 

προσωπική προσπάθεια και έρευνα. Θα πρέπει, επομένως, καθώς ζούμε σε ένα ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιουργεί η προϊούσα παγκοσμιοποίηση, να επιδιωχθεί η 

αναζήτηση σχέσεων και η οικοδόμηση εννοιών, αντί για την απλή αποκωδικοποίηση 

γλωσσικών μηνυμάτων και συμβόλων, όπου συνήθως αναλώνεται η σχολική διαδικασία. Ο 

εκσυγχρονισμός ενός εκπαιδευτικού συστήματος απαιτεί μετασχηματισμό του περιεχομένου 

σπουδών,  των μεθόδων διδασκαλίας και ανανέωση των εποπτικών μέσων μέσα σε ένα 

πλαίσιο συνεργασίας  αλλά και γόνιμης κριτικής αντιπαράθεσης εκπαιδευτών, μαθητών και 

κοινωνίας, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό της διαφορετικότητας επιδιώκοντας τον 

αυτοπροσδιορισμό του μαθητή.  

 

Στο πλαίσιο της διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης  ο μαθητής θα πρέπει να 

νομιμοποιήσει τις επιλογές του και τα συμπεράσματά του κάνοντας χρήση μεθόδων 

επιβεβαίωσης και ελέγχου των υποθέσεών του. Ο διαθεματικός τρόπος προσέγγισης της 

γνώσης δημιουργεί ένα περιβάλλον εργασίας, μέσα στο οποίο ο μαθητής δεν αρκείται στην 

περιγραφή του κόσμου, αλλά κάνει μια προσπάθεια για ερμηνεία του κόσμου. Ο 

εκπαιδευτικός συντονίζει και προσφέρει ιδέες για επεξεργασία από τους μαθητές. 

 

Βέβαια, για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να ασκήσει τον νέο του ρόλο έχει ανάγκη 

από παιδαγωγική υποστήριξη και παροχή εκπαιδευτικών και τεχνικών μέσων, που θα 

αξιοποιηθούν μέσα από μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία επιμόρφωσης.                  

 

Για την επιτυχή έκβαση της διδακτικής και μαθησιακής πράξης καθοριστικός 

παράγοντας δεν είναι το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το 

διδακτικό υλικό ολοκληρώνει το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας τάξης. Θα πρέπει, λοιπόν, 

τα μέσα διδασκαλίας να δημιουργούν κίνητρα για μάθηση στους μαθητές μέσα από τη 

δημιουργία πολλαπλών διδακτικών καταστάσεων, αναπαραστάσεων και στρατηγικών 

πρόσβασης στους διδακτικούς στόχους. 

 

Μια τέτοια εκπαιδευτική διαδικασία προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο παιδί, καθώς το 

βοηθάει να ανακαλύψει και να εκφράσει τις δημιουργικές του ικανότητες, να βελτιώσει τις 
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σχέσεις του με τους άλλους μαθητές και με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, να αναπτύξει 

πρωτοβουλίες και ελευθερία στην έκφρασή του, να ενθαρρυνθεί στην παρατήρηση, να 

βρίσκει μόνο του λύσεις στα προβλήματα που του παρουσιάζονται, να βελτιώσει το 

λεξιλόγιο και την έκφρασή του, να εκφράσει ελεύθερα τα συναισθήματά του, τις γνώσεις 

του, να γνωρίσει καλύτερα το σώμα του, αφού θα μπορεί ελεύθερα πια να λειτουργεί στον 

χώρο και στον χρόνο. 

 

Ας μην ενδιαφερόμαστε πια για το πώς θα μιλήσουν τα παιδιά, αλλά για το τι θα 

πουν, στάση που οδηγεί σε μια αλλαγή της περί μάθησης αντίληψη. Μόνο έτσι τα παιδιά θα 

μπορέσουν να δουν με άλλο «μάτι» την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ και οι πιο αδύνατοι 

μαθητές θα νιώσουν πιο άνετα και θα καταφέρουν συμμετέχοντας σε τέτοιες δραστηριότητες 

να εμπεδώσουν τη γνώση με διαφορετικό τρόπο. 

 

Κοντολογίς, οραματιζόμαστε το σχολείο εκείνο που θα επιτύχει να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες των παιδιών για δράση, ικανοποίηση, συνεργασία μεταξύ των μαθητών, ανάπτυξη 

αυτογνωσίας και αλληλοσεβασμού, δημιουργική έκφραση, μάθηση και πρόληψη των 

μαθησιακών δυσκολιών, ενίσχυση των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, 

διαμόρφωση θετικής στάσης για την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και ψυχαγωγία των 

παιδιών. Γι’ αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση του σχολικού 

θεσμού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σχολείο δεξιοτήτων, γνώσεων, πολιτισμού, που 

θα καλύπτει τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες όλων των μαθητών.   

 

Και μόνο τότε θα μπορέσουμε να πούμε: «Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα»! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«Τα καρόδια» 

 

 

καρόδια (φρέσκα και λαχταριστά) 

 

 

 

ή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

καρό με ρόδες     

                        

 

ρόδια σε κάρο 
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Το εξώφυλλο του βιβλίου 

 

 

 

 

(http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip38/Default.html) 
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  μικρή πασχαλίτσα Λίτσα πετώντας 

βγήκε χαρωπή μια βόλτα πάνω από τη 

μεγάλη πόλη. Ντυμένη μες στα κόκκινα και 

μαύρα.  

Ήταν θαύμα! Την καμαρώναν όλοι. 

 Φύσηξε όμως ένας δυνατός αέρας, τόσο 

δυνατός  

 τι αέρας ήταν αυτός!  

που της έκλεψε μια μαύρη βούλα από το 

κόκκινο παλτό της,  

το καλό της! 

 

 

 

 βαλε τα κλάματα η πασχαλίτσα κι 

άρχισε να ρωτά όποιον συναντούσε στον 

δρόμο της.  

«Αχ, μην είδατε μια μαύρη βούλα,  

μια βουλίτσα;». 

Ρώτησε πρώτα ένα τεράστιο κίτρινο τρακτέρ. 

Και το τρακτέρ της είπε: 

«Καημένη πασχαλίτσα, άδικα ψάχνεις. Πώς  

να βρεις στην πόλη μας μια τοσηδά 

βουλίτσα;» 
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στερα, πέταξε βολίδα ως το σπίτι του 

Πρωθυπουργού. 

«Κύριε Πρωθυπουργέ της χώρας, 

εσείς που τα ξέρετε όλα  

και τρώτε σε ασημένια κατσαρόλα, 

αχ, μην είδατε μια μικρή βούλα, 

μια βουλίτσα;» 

«Δεν είναι αυτά, κοριτσάκι μου, για μένα», 

της απάντησε εκείνος σοβαρά, «δεν είναι 

αυτά της ώρας. Μη με ρωτάς για τη βούλα. 

Ρώτα με, αν θες, για τη Βουλή  

και δώσε μου ένα φιλί».  

  

 

ένα κρεοπωλείο συνάντησε η 

πασχαλίτσα τον Μίμη τον αστροναύτη, των 

αστεριών μας ναύτη. 

«Αχ, μην είδατε μια μικρή βούλα, 

μια βουλίτσα;» 

«Χμ... Κάτι μαύρες βούλες συνάντησα μια 

φορά κι έναν καιρό επάνω στο φεγγάρι. 

Τη δική σου όμως βούλα δεν την είδα. 

Α, και να ΄ξερα... Μακάρι!». 
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ανείς δεν είχε δει την αγαπημένη της τη βούλα, τη βουλίτσα. Ώσπου 

ένα αδέσποτο χαρτάκι, που το λέγανε Ντίμη ή Δάκη της ψιθύρισε 

στ΄αυτάκι: «Έρχομαι απ΄την Ακρόπολη. Με πήρε κι εμένα εκείνος ο 

δυνατός αέρας, απόγευμα Δευτέρας. Μην ψάχνεις άδικα εδώ κι εκεί, 

Ευρώπη, Ασία κι Αμερική. Η βούλα, η βουλίτσα σου είναι σίγουρα στην 

Ακρόπολη, να, εκεί!». 

 

 

ράγματι, στην Ακρόπολη, εκεί, 

ξαναβρήκε η πασχαλίτσα τη βούλα τη μικρή! 

Όμως, τι ατυχία, πο, πο, πο!  

Ήταν κολλημένη σ’ ενός ελέφαντα το μέτωπο! 

«Καλημέρα σας, κύριε ελέφαντε... Πώς να σας 

το πω; Αυτή η βούλα, η βουλίτσα, είναι δική 

μου. Μου ανήκει. Την πήρε ο αέρας απ΄του 

παλτού μου το δεξί μανίκι». 

  

  ελέφαντας αυτός είχε φτάσει απ΄τη μακρινή Ινδία. Όχι, τυχαία, 

βέβαια, όχι τυχαία. Ήρθε να επισκεφτεί τ΄αρχαία. Ήταν καλός και 

ευγενικός, αλλά ένιωθε μόνος εντελώς.   

«Μικρή μου, πασχαλίτσα, πάρε πίσω τη βουλίτσα κι έλα να πετάξουμε 

παρέα. Θα σ’ αρέσει, είναι ωραία!». 

 «Μα... Πετάνε οι ελέφαντες, πετάνε;». 
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«Πετάμε και παραπετάμε, κουνώντας τα μεγάλα μας αφτιά  

και με λίγα μαγικά, φυσικά». 

 

 

 

ε λίγο ελέφαντας και πασχαλίτσα 

πετούσαν τρισευτυχισμένοι πάνω 

απ΄την πόλη. Και με ένα μαγικό έγινε 

ο ελέφαντας μικρός σαν πασχαλίτσα. 

Και η πασχαλίτσα μεγάλωσε πολύ κι 

έγινε σωστός ελέφαντας. Και τους 

θαύμαζαν πολύ!  

  

ε ένα άλλο μαγικό έγινε κόκκινος ο ελέφαντας, κατακόκκινος με 

μαύρες βούλες. Και η πασχαλίτσα μας απόκτησε μια μαύρη προβοσκίδα -  

εγώ τουλάχιστον τους είδα, και μου έφυγε απ΄το μυαλό μια βίδα! 

 

«Κύριε ελέφαντε απ΄την Ινδία, μου αρέσουνε πολύ τα μαγικά σου!». 

«Κι εμένα, πασχαλίτσα μου, τα μάτια τα γλυκά σου. Θέλεις να 

παντρευτούμε;». 

 

τσι, εκείνη η πασχαλίτσα, ψάχνοντας τη χαμένη της βουλίτσα, 

βρήκε γαμπρό απ΄την Ινδία. Και τι γαμπρό! Ελέφαντα! Άρχοντα, 



106 

 

νοικοκύρη! 

Με κάλεσαν στο γάμο τους κι εμένα,  

που έγινε στην Ακρόπολη μια νύχτα με πανσέληνο. 

Κι έριχναν πάνω τους τ΄αστέρια  

τόνους τριαντάφυλλα, χρυσόσκονη και ... σέλινο!  
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Φύλλο εργασίας 1 

 

Βλέπω 

 

 

Σκέφτομαι 

 

Αναρωτιέμαι 

(Τι βλέπετε στις εικόνες;) (Τι νομίζετε γι΄αυτό που βλέπετε 

– ποιες είναι οι πρώτες σας 

εκτιμήσεις;) 

(Σας προκαλούνται ερωτήσεις – 

απορίες σε σχέση με αυτό που 

βλέπετε;) 

 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………… 

……………............................. 

 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………… 

……………............................. 

 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………… 

……………............................ 

 

Γιατί το λες αυτό; 

 

 

Σκέψου, διερεύνησε 

 

Σύνδεση με το κείμενο1 

 

(Τι συμβαίνει εδώ; Τι βλέπετε 

και το λέτε αυτό;) 

(Έχετε δει παρόμοιες 

φωτογραφίες; Αν ναι, πού;) 

(Σε ποια από τις φωτογραφίες θα 

μπορούσε να εικονίζεται ο 

ελέφαντας από την Ινδία και 

γιατί;) 

 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………… 

……………............................. 

 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………… 

……………............................ 

 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………… 

……………............................. 

 

 

1 Η στήλη αυτή θα συμπληρωθεί, αφού διδαχθεί το παραμύθι «Όταν η πασχαλίτσα 

συνάντησε ελέφαντα». 
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Η Λεξωτεικόνα 

 

 

 

 

(Πηγή: http://www.forums.gr/showthread.php?661) 

 

Το Λεξωτικόκουτο 

 

 
 

 

 

  
  

 

 

 

Μια ωραία φεταλούδα 



109 

 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο 

 

Στίχοι: Μιχάλης Μπουρμπούλης 

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος 

Πρώτη εκτέλεση: Τάνια Τσανακλίδου 

 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο 

δυο καρδιές κι έναν ήλιο στη μέση. 

Παίρνω φως απ’  τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη 

και μου λες πως σ’  αρέσει. 

 

Τα παιδιά τραγουδούν μες στους δρόμους 

κι η φωνή τους τον κόσμο αλλάζει. 

Τα σκοτάδια σκορπάνε κι η μέρα λουλουδίζει 

σαν ανθός στο περβάζι. 

 

Ένα σύννεφο είν’  η καρδιά μου 

κι η ζωή μου γιορτή σε πλατεία. 

Σ’  αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει 

με μικρή πολιτεία. 

 

 

(Πηγή: http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=9740) 
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Κολάζ 

 

πόνυ 

 

καμηλοπάρδαλη 

 
 

ελέφαντας πίθηκος 

 

γάτα 

 

σαλιγκάρι 
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βάτραχος  

πάπια 
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Υλικό από τους μαθητές της Α΄τάξης  

του 27ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων 

 

 

Η πιθηκοπάρδαλη Δανάη  
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Άρης το παπιγκάρι 
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Ο πονύφαντας Παφάντης 
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Ο Ομελέτης 

Η Φτούμου 

Η Χιονάνη 

 Στον Ελεφαντόσποντο 

Σ΄ένα τόπο ξακουστό 

και μοσχομυριστό. 

Σε μία γελιοθήκη. 

 Να ελευθερώσουν τον 

γίΓΑΤΑ. 

Να μεταμορφωθεί σε 

όμορφο βάτραχο. 

Να φτάσει στον 

λεξοκαταρράχτη. 

 

 

 

  

 

  

 

Οι Χιονάνοι 

Το λεξοχαλάζι 

Οι μπλαμπλαδούρες 

 

 Οι 7 μάνι-μάνι 

Ο Κοντοφασολάκης. 

Τα 10 λαίμαργα 

σπουργίτια. 

 Ένα μπανταλόνι 

Ένα κλαβδί 

Ένα αεροπλακάκι 

 

 

Όλοι μαζί χορεύουνε συρτάκι. 

Τίποτα δε λογαριάζει, στο σπιτάκι του τον μπάζει. 

Κατάλαβαν το λάθος τους και μετάνιωσαν. 
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Εξώφυλλο λεξικού 
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ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. ΠΗΓΕΣ 

Βιβλία Παιδικής Λογοτεχνίας 

Καρακώστα, Μ., Τ...όπως Αποστόλης, εκδ. Πατάκη, διαθέσιμο 1 Ιουνίου 2016, 

<http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip53/Default.html>. 

Κρις, Κ. 2013, Σχεδόν τα πάντα για τα Χμ, εκδ. Κέδρος, Αθήνα. 

Κρις, Κ. 2014, Τα Χμ των βιβλίων, εκδ. Κέδρος, Αθήνα. 

Κρις, Κ. 2015, Το Αστρικό Χωριό, 1η εκδ., Πατάκη, Αθήνα. 

Πριοβόλου, Ε. 2005, Ο Παντουπαρών, εκδ. Ελληνικά γράμματα, Αθήνα. 

Τριβιζάς, Ε. 2003, Τα 33 ροζ ρουμπίνια, εκδ. Καλέντη, Αθήνα. 

Τριβιζάς, Ε. 2003, Φρικαντέλα, Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα, εκδ. Καλέντη, Αθήνα. 

Τριβιζάς, Ε. 2014, Ο πόλεμος της χαμένης παντόφλας, εκδ. Μίνωας, Αθήνα. 

Χορτιάτη, Θ. 2008,  Λεξοχαρές και Λεξοπανηγύρια, εκδ. Δια βίου, Θεσσαλονίκη. 

 

Σχολικά εγχειρίδια Γλώσσας  

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄και Β΄Δημοτικού, Το δελφίνι 

Γλώσσα Α΄Δημοτικού, 2010, βιβλίο μαθητή, Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες, πρώτο και δεύτερο 

τεύχος, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα. 

Γλώσσα Α΄Δημοτικού, 2007, βιβλίο δασκάλου, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 

Αθήνα. 

Γλώσσα Β΄Δημοτικού, 2011, βιβλίο μαθητή, Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας,  πρώτο δεύτερο 

& τρίτο τεύχος, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα. 

Γλώσσα Β΄Δημοτικού, 2007, βιβλίο δασκάλου, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 

Αθήνα. 

Εικονογραφημένο Λεξικό Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού, 2005, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών 

Βιβλίων, Αθήνα. 

 

Οδηγοί Σπουδών - ΔΕΠΠΣ    ΑΠΣ 

Ψηφιακό σχολείο: Οι οδηγοί του εκπαιδευτικού για τα νέα προγράμματα σπουδών, 

διαθέσιμο 1 Ιουνίου 2016, < http://www.hellasedu.gr/2011/10/blog-post_1828.html>. 

ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, 2003, Ιστοσελίδα Π.Ι, διαθέσιμο 15 Μαΐου 2016, <http://www.pi-

schools.gr/programs/depps/>.  
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Προεδρικά Διατάγματα, Εγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις, ΦΕΚ,  

Προεδρικό Διάταγμα 264/29 Απριλίου 1976, «Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων περί 

προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων», ΦΕΚ άρ. 98, Τεύχος Α’, 29/476. 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμ. Πρωτ. 

2889/22.05.1976). 

Υπουργική απόφαση Φ12/657/70691/Δ1 (ΦΕΚ 1324/11.05.2016), διαθέσιμο 15 Μαΐου 2016, 

<https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/protobathmia-ekpaideuse/upourgike-

apophase-12-657-70691-d1-2016.html>.  

ΦΕΚ B 344/1999, διαθέσιμο 15 Μαΐου 2016, 

<http://dide.fth.sch.gr/lows/fek_1999_344b.pdf>. 

ΦΕΚ 303 & 304 - 13-3-03, ΦΕΚ 1196 - 26-8-03, Ιστοσελίδα Π.Ι, διαθέσιμο 15 Μαΐου 2016, 

< http://www.pi-schools.gr/>.  

ΦΕΚ 941β/2015,  διαθέσιμο 15 Μαΐου 2016, <http://sep4u.gr/fek/fek_2015_941b.pdf>. 

 

 

Β. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Αγάπογλου, Θ. 2014, ‘Ο κριτικός γραµµατισµός ως χειραφετητική πρακτική γραµµατισµού 

σε Τάξη Υποδοχής’, Ο Κριτικός Γραµµατισµός στη σχολική πράξη, Δράμα 1-3 Νοεμβρίου 

2013, Γρίβα, Ε., Κουτσογιάννης, Δ., Ντίνας, Κ., Στάµου, Α., Χατζηπαναγιωτίδη, Ά. & 

Χατζησαββίδης, Σ. (επιµ.), διαθέσιμο 15 Μαΐου 2016, < 

http://www.nured.uowm.gr/drama/PRAKTIKA.html>.  
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