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Περίληψη 

 

    Μέσω της συγκεκριμένης εργασίας γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί 

η  αναγκαιότητα της πολυπολιτισμικής σύγκλισης με παράλληλη 

αναφορά και ανάπτυξη όλων εκείνων των στοιχείων που διευκολύνουν 

την επίτευξη αυτού του στόχου. Αναφέρεται ο ρόλος της γλώσσας ως 

παράγοντας επικοινωνίας και εύρεσης όλων εκείνων των κοινών σημείων 

που συμβάλλουν στην αρμονική συνύπαρξη. Τονίζεται η ανάγκη μελέτης 

όλων εκείνων των παραγόντων που καθορίζουν την πολιτισμική 

ετερότητα ως τρόπος αλληλοκατανόησης και σεβασμού. Αναπτύσσεται η 

έννοια του πολιτισμού σε διαπολιτισμικό και πολυπολιτισμικό επίπεδο 

καθώς και τους τρόπους καλλιέργειας της διαπολιτισμικής συνείδησης 

και επικοινωνίας. Σε παιδαγωγικό επίπεδο αναφέρεται η χρήση της 

λογοτεχνίας και ιδιαίτερα του παραμυθιού ως μέσο πολυπολιτισμικής 

προσέγγισης ενώ στη συνέχεια διαρθρώνεται και το ερευνητικό μέρος 

της εργασίας. 

 

Λέξεις – κλειδιά: πολιτισμός, πολυπολιτισμικότητα, πολιτισμική 

ετερότητα, πολυπολιτισμική επικοινωνία, διαπολιτισμική συνείδηση, 

εκπαιδευτικές πρακτικές. 
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Abstract 

 

    This paper attempts to highlight the necessity for multicultural 

convergence while also reporting and developing all the elements that 

facilitate the achievement of this goal. Language is presented as a 

communication mechanism, with attention given to its special aspects 

which contribute to a peaceful coexistence. Extended emphasis is given 

on the need to study which factors define cultural diversity in the context 

of mutual understanding and respect. Culture is examined at intercultural 

and multicultural level in conjunction with the ways of cultivating 

intercultural consciousness and communication. Considering educational 

purposes, the use of literature and especially storytelling, is analyzed as a 

mean of multicultural approach. Finally, the investigative part of the work 

is presented. 

 

Key words: culture, multiculturalism, cultural diversity, multicultural 

communication, intercultural consciousness, educational practices.  
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Εισαγωγή 

 

 

    Ανά τους αιώνες, οι μετακινήσεις πληθυσμών, μεμονωμένες ή μαζικές, 

ήταν μια μάλλον συνηθισμένη πρακτική, που υπαγορευόταν από διάφορα 

γεγονότα, πολεμικά, οικονομικά ή ακόμα και φυσικές καταστροφές. Οι 

μετακινήσεις αυτές κατά καιρούς κλιμακώνονταν με αποτέλεσμα σε 

πολλά σημεία του πλανήτη να αναγκαστούν να συμβιώσουν, συχνά για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, ετερόκλητες πολιτισμικά ομάδες. Η 

αρμονικότητα σε αυτή τη συμβίωση και η αλληλοκατανόηση σε 

συνδυασμό με την ανοχή και αποδοχή της ετερότητας, αποτελούσε πάντα 

ένα κρίσιμο ζητούμενο. Η επίτευξη αυτών των στόχων απαιτούσε και 

απαιτεί αμφίδρομη γνώση. Τη γνώση εκείνη που θα έκανε τη συμβίωση 

όχι μόνο δυνατή αλλά και επωφελή. 

    Η γνώση αυτή περιλαμβάνει πλήθος στοιχείων που καταλαμβάνουν 

ένα μεγάλο φάσμα αξιών που ενεργοποιούνται μέσα στην ευρύτητα των 

πολιτισμικών και εκπαιδευτικών δεδομένων. Η γνώση ως γνωστόν είναι 

δύναμη και ως τέτοια μπορεί να δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα.  

    Στον τομέα των αξιών οι έννοιες της αλληλοκατανόησης, του 

σεβασμού, της συμφιλίωσης, της αποδοχής, της συνεργασίας και του 

ανθρωπισμού αποτελούν τα κυριότερα εφόδια που πρέπει να κατέχουν 

όλες οι πλευρές. Στον εκπαιδευτικό τομέα όμως, εκ των πραγμάτων, πέρα 

από την απαραίτητη βούληση των μετακινούμενων, απαιτείται μεγάλη 

προσπάθεια και ένα επαρκές σχέδιο από τις χώρες υποδοχής. 

    Ένα κρίσιμο στοιχείο είναι η γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας σε καθαρά 

πρακτικό επίπεδο αλλά και μέσο μετάδοσης και γνώσης των ποικίλων 

πολιτισμικών στοιχείων όπως η θρησκεία, τα ήθη και έθιμα, η ιστορία, η 

μουσική κ.α. Στοιχεία, που χωρίς να εκμηδενίζουν την έννοια της 

ετερότητας, δίνουν την δυνατότητα και την αφορμή να γίνει κατανοητό 

από όλους το πλήθος των κοινών σημείων, που συχνά είναι περισσότερα 

από τις διαφορές.  

    Η πολυπολιτισμικότητα σαν όρος αλλά και σαν πρακτική απαιτεί 

δράσεις σε πολιτικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Δράσεις που 

κατά κύριο λόγο αφορούν οργανωτικά ζητήματα. Όμως η επιτυχημένη 
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συμβίωση και η πολιτισμική σύγκλιση απαιτούν δράσεις και σε πιο 

προσωπικό επίπεδο. Τέτοιες είναι η καλλιέργεια της πολυπολιτισμικής 

συνείδησης στους τοπικούς πληθυσμούς με παράλληλη προώθηση 

δυνατοτήτων και αφορμών για επικοινωνία. Επίσης οι δράσεις αυτές 

μπορούν και οφείλουν να ελαχιστοποιήσουν ζητήματα που έχουν να 

κάνουν με το αίσθημα της απομόνωσης που νιώθουν συνήθως όσοι 

προέρχονται από τις μετακινούμενες ομάδες. Ακόμα θα πρέπει να 

αντιμετωπίσουν, ειδικά όταν η μετακίνηση είναι μακροχρόνια, την 

δυσκολία αφομοίωσης και ένταξης στις τοπικές κοινωνίες. Ισχυρός 

παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει είναι η γλώσσα.  

    Η γλώσσα αποτελεί αντικείμενο εκπαιδευτικών διαδικασιών που 

αποσκοπούν στην πολυπολιτισμική συνύπαρξη, και για αυτό είναι 

συνεχής η αναζήτηση των καλύτερων μέσων ώστε να αμβλυνθεί το 

πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια η αναζήτηση αυτή κατέληξε σε αρκετές 

και μάλιστα καθόλου καινούριες παιδαγωγικές πρακτικές. Το παραμύθι 

ως εργαλείο μετάδοσης γνώσεων και άλλων πολιτισμικών στοιχείων και 

το παιχνίδι ως το πιο πρόσφορο και ευχάριστο παράλληλα μέσο 

επικοινωνίας, είναι μόνο δύο από το πλήθος των εκπαιδευτικών μέσων 

που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας.  

    Όλα τα παραπάνω δημιουργούν, αν σχεδιαστούν και εφαρμοστούν με 

γνώμονα το κοινό συμφέρον, έναν πολύχρωμο τόνο στις κοινωνίες, έτσι 

ώστε όλες οι πλευρές και σε πρακτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο 

ανθρωπισμού να προοδεύσουν. Σημαντικό βέβαια είναι η αποδοχή του 

ότι η συμβίωση, και δυνητικά η σύγκλιση, είναι αποτέλεσμα ενός 

δεδομένου και υπαρκτού γεγονότος. Η κοινή πορεία απαιτεί συχνά 

συμβιβασμούς και υποχωρήσεις, στο τέλος όμως, είτε από βούληση είτε 

από ανάγκη,  η πορεία αυτή θα φτάσει με επιτυχία στο τελικό της στόχο 

που είναι η αρμονική συνύπαρξη. 

   Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη και 

καλλιέργεια της πολυπολιτισμικής συνείδησης των μαθητών καθώς και 

να έρθουν σε επαφή και να εξασκηθούν με δομικά και γραμματικά 

φαινόμενα. Η εργασία αποτελείται από 3 θεωρητικά  κεφάλαια και ένα 

ερευνητικό. Το πρώτο στο οποίο γίνεται λόγος για τον πολιτισμό και την 

γλώσσα, το δεύτερο για την επικοινωνία σε πολυπολιτισμικά και 

διαπολιτισμικά περιβάλλοντα, το τρίτο για τη λογοτεχνία ως εργαλείο 

ανάπτυξης της πολυπολιτισμικής συνείδησης και επικοινωνίας και τέλος 
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το τέταρτο με το εκπαιδευτικό υλικό. Συγκεκριμένα το τέταρτο και 

τελευταίο κεφάλαιο διαρθρώνεται σε 5 υποενότητες. Αποτελείται από 

ένα παραμύθι, που κατασκευάστηκε για την συγκεκριμένη εργασία, και 

από διαθεματικά, εκπαιδευτικά παιχνίδια που ακολουθούν. Αρχικά 

υπάρχει αναλυτική περιγραφή του υλικού καθώς και περίληψη του 

παραμυθιού μαζί με την πλοκή και τους ήρωες. Έπειτα ακολουθούν 4 

υποενότητες, στη κάθε μια από τις οποίες υπάρχει ένα μέρος του 

παραμυθιού μαζί με γλωσσικά και κινητικά παιχνίδια ενώ στην 5
η
 και 

τελευταία ενότητα ακολουθεί μια συζήτηση για το παραμύθι και με 

προτάσεις εφαρμογής του σε σχολεία. 
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1. Πολιτισμός 

 

    Το να προσπαθήσει κάποιος να δώσει έναν πλήρη και αποδεκτό 

ορισμό στην έννοια του πολιτισμού αποδείχθηκε ένα από τα πιο δύσκολα 

και απαιτητικά εγχειρήματα όσων αποπειράθηκαν να τον σχηματίσουν. Η 

έννοια του πολιτισμού περιλαμβάνει ένα τεράστιο πλήθος 

δραστηριοτήτων και εκφάνσεων της ζωής ενός λαού ή και ενός λαού που 

οι κατά καιρούς προσπάθειες που έγιναν να δοθεί ένας πλήρως 

εμπεριστατωμένος ορισμός μοιάζουν ατελέσφορες. Το πλήθος άλλωστε 

των ορισμών αναδεικνύει την δυσκολία.  

    Σύμφωνα με τον Hall (1959, 1976) πολιτισμός είναι ουσιαστικά η 

αθροιστική διαδρομή του ανθρώπου σε όλο του το βίο. Συγκεκριμένα 

θεωρεί ότι ο πολιτισμός ως έννοια και ως έκφραση αγγίζει σχεδόν κάθε 

οργανωμένη και μη λειτουργία ενός ατόμου, όπως τη σκέψη του, την 

ομιλία του, την προσωπικότητα του, την οργάνωση του εαυτού του και 

το πώς επιλύει ανά περίπτωση όποια προβλήματα θα μπορούσαν να  

ανακύψουν.  

    Παρόμοια αντίληψη του όρου έχει και ο κοινωνιολόγος και ιστορικός 

Norbert Elias (1992), ο οποίος επίσης στην προσπάθεια του να 

περιγράψει τον πολιτισμό αναφέρεται και αυτός σε πλήθος διαφορετικών 

χαρακτηριστικών. Ενδεικτικά περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ότι πολιτισμός 

αποτελείται από τον τρόπο παραγωγής επιστημονικής γνώσης, 

συμπεριφορές ατόμων και ομάδων, μέχρι τη θρησκεία και το φαγητό των 

λαών ή ακόμα και το πώς κατοικεί και συμβιώνει ένα ζευγάρι.  

    Ο Brooks (1968) θεωρεί ως στοιχεία πολιτισμού τα μοντέλα που 

αναπτύσσει ο άνθρωπος στην αντιμετώπιση ιδιαίτερων καταστάσεων 

θέτοντας στην εξίσωση την ηλικία, την κοινωνική τάξη και σε μεγάλο 

βαθμό το περιβάλλον μέσα στο οποίο το άτομο είναι ενταγμένο.     
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1.1. Πολιτισμική ετερότητα – Πολιτισμική ταυτότητα 

 

    Στην εποχή μας τα πολιτιστικά πλαίσια χαρακτηρίζονται από την 

χαλαρότητα των στεγανών λόγω των μεγάλων μετακινήσεων ολόκληρων 

λαών λόγω πολεμικών συρράξεων ή οικονομικών προβλημάτων. Η 

αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι καινοφανές, αφού στη διάρκεια 

της ανθρώπινης ιστορίας οι μετακινήσεις ήταν μάλλον ο κανόνας παρά η 

εξαίρεση. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες δεν δημιουργούσαν μόνο 

νέα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα αλλά και πολιτιστικές 

ανακατατάξεις. Είναι όμως το φαινόμενο σε όξυνση; 

    Η απάντηση είναι μάλλον όχι. Σίγουρα ο αριθμός των μετακινήσεων 

είναι ασυνήθιστα μεγάλος, όμως σε αυτό συμβάλλουν και οι τεχνολογική 

πρόοδος αλλά και το πλήθος των μεταφορικών μέσων. Επίσης το τρένο 

και το πλοίο είναι βολικά μέσα για μαζικότερες μετακινήσεις. 

Συνεπακόλουθο η πολυπολιτισμικότητα ή η πολιτισμική ετερότητα να 

επέρχονται παράλληλα με τις αναπόφευκτες οικονομικές, δημογραφικές 

και γεωπολιτικές αλλαγές. 

     Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι τα πιο νέα κράτη με την λογική της 

ομογενοποίησης προσπάθησαν να περιχαρακώσουν τα πολιτιστικά 

στοιχεία εκείνα που τα χαρακτηρίζουν όπως η θρησκεία και η γλώσσα. 

Σε άλλες πάλι χώρες, όπου οι μετακινούμενοι λαοί αφέθηκαν να 

κρατήσουν όλα τα ιδιαίτερα στοιχεία τους, δημιουργήθηκαν μειονότητες 

και «γκέτο», συχνά ως εθνική πολιτική καθώς οι κοινωνικές ανισότητες 

ήταν προς το συμφέρον κάποιων ομάδων που τις εκμεταλλεύονταν. Σαν 

αντίβαρο προτάσσεται ότι η εθνική ταυτότητα και ομοψυχία είναι έννοιες 

αυτονόητες και ως εκ τούτου αφήνονται οι μειονότητες να επιλέξουν 

μόνες τους τον βαθμό ομογενοποίησης τους.  

    Στην εποχή μας για να μπορεί κάποιος να μιλήσει για πολιτισμική 

ετερότητα θα πρέπει να έχει κάποια πράγματα στο νου του. Πρώτα από 

όλα η ανθρωπότητα εξελίσσεται ανομοιόμορφα, έντονα σε κάθε σχεδόν 

κοινωνική και πολιτιστική έκφραση. Επίσης κανένας πολιτισμός όσο 

παλιός ή, εκούσια ή ακούσια, απομονωμένος κι αν είναι δεν είναι μόνος, 

καθώς η αλληλεπιδράσεις είναι συνεχόμενες και σε μεγάλο βαθμό 

αδύνατο να περιοριστούν, ανεξάρτητα αν αυτές οι αλλαγές είναι αρεστές 

ή όχι. Και αυτό, όπως σε πάρα πολλές άλλες εκφράσεις του κόσμου η 
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ποικιλία είναι αναγκαίο καλό. Επίσης η αμοιβαία ανοχή είναι απαραίτητη 

συνθήκη για την πετυχημένη συνύπαρξη και συμβίωση.    

    Επειδή όμως, όπως αναφέρει ο Γκότοβος (2002), ο άνθρωπος είναι 

πολυταυτοτικός, έχει δηλαδή την τάση να εισέρχεται σε πολλές 

συλλογικές και κοινωνικές δραστηριότητες, η ετερότητά του τελικώς 

καταλήγει να δημιουργεί μια δική της πολιτισμική ταυτότητα, παρόλο 

που έχει κάποια εθνικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά που 

ενδεχομένως την ξεχωρίζουν.     

    Μια άλλη θεωρία αναφέρει πως η πολιτισμική ταυτότητα δεν είναι 

τίποτα άλλο από μια διακριτή διαστρωμάτωση επιμέρους ταυτοτήτων 

που εξαρτώνται και συσχετίζονται με κάποια κύρια, ακόμα και αν η 

διατήρηση αυτού του μοντέλου δημιουργεί ορισμένα αρνητικά δεδομένα 

στους μειονοτικούς μαθητές.  

    Είναι αλήθεια ότι η σύγκλιση της πολιτισμικής ετερότητας με την 

πολιτισμική – εθνική ταυτότητα είναι ένα δύσκολο στοίχημα καθώς 

απαιτεί επικοινωνία, κοινό πολιτισμικό τόπο, κυρίως όμως την παραδοχή 

ότι αυτό που τόσο ενδελεχώς αναλύουμε τελικώς είναι κάτι που πάντοτε 

συνέβαινε και η κοινωνία έχει την ικανότητα, αν και όχι πάντα την 

ωριμότητα, να τακτοποιεί τις όποιες διενέξεις ή άλλες δυσκολίες 

εμφανιστούν.   

 

1.2. Η γλώσσα ως φορέας του πολιτισμού 

 

    Ο πολιτισμός, όπως είδαμε και παραπάνω, αποτελεί κυρίως 

επικοινωνία, ανταλλαγή, αφομοίωση και αλληλεπίδραση. Αυτές οι 

έννοιες γίνονται δυνατές με ποικίλα εκφραστικά μέσα, με κυριότερη τη 

γλώσσα. Πράγματι δεν νοείται πολιτισμός χωρίς την ύπαρξη της 

γλώσσας αλλά και η γλώσσα αποτελεί το κατ’ εξοχήν πολιτιστικό 

στοιχείο όλων των λαών.  

    Κατά τον Brown (1994), κάθε προσπάθεια διαχωρισμού πολιτισμού 

και γλώσσας, θα εκμηδενίσει την πραγματική σημασία κάποιου εκ των 

δύο. Επίσης κατά τους Mitchell και Myles (2004), ο πολιτισμός και η 

γλώσσα στην πραγματικότητα αποκτώνται ταυτόχρονα και δεν νοείται 
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εξέλιξη και εμπλουτισμός κανενός εκ των δύο αν γίνει προσπάθεια να 

αποκοπεί το ένα από το άλλο. 

    Όπως αναφέρει ο Γεωργογιάννης (2009), μέσω της γλώσσας 

κατορθώνει κάποιος να διευρύνει τις αντιλήψεις του πάνω σε κοινωνικά 

ζητήματα, αξίες και πιστεύω και φυσικά είναι φορέας επιστημονικός και 

δημιουργός γνώσης.   

    Αντίστοιχη σχέση δημιουργεί η γλώσσα και με τη σκέψη καθώς η 

γλώσσα καθοδηγεί και διαμορφώνει τη σκέψη. Η γλώσσα εκφράζει το 

πώς βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας. Μάλιστα η Morgan και Cain (2000), 

διαπιστώνουν τρείς οπτικές στο πως καταλαβαίνουμε τη σχέση της με 

τον πολιτισμό. Θεωρούν ότι η γλώσσα δείχνει τον πολιτισμό, τον 

δημιουργεί και είναι ο κύριος φορέας διαμόρφωσης της γλώσσας. Η 

γλώσσα κατασκευάζει αξίες και αντιλήψεις και ταυτόχρονα είναι το 

κύριο μέσο μετάδοσης αυτών ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες και λαούς. 

    Η γλώσσα, εκτός από φορέας και δημιουργός αξιών και πολιτισμού, 

είναι και στοιχείο επικοινωνίας και οι αλληλεπιδράσεις που δέχεται ο 

άνθρωπος που τη χειρίζεται τελικώς καθορίζει και την ταυτότητα του. O 

Ngũgĩ wa Thiong'o (1997), διακρίνει στη γλώσσα τρεις διαστάσεις. Η 

πρώτη διάσταση δείχνει ότι ο πολιτισμός είναι αντανάκλαση της 

επικοινωνίας, ιδιαίτερα κατά την παραγωγή πλούτου. Στη δεύτερη 

διάσταση τονίζεται ο ρόλος της γλώσσας στην παραγωγή εικόνων στο 

νου μας και στη διαμόρφωση υπαρκτών ή μη εικόνων, αλλά και 

δημιουργία και σφυρηλάτηση μιας ατομικής κοσμοθεωρίας, κάτι 

αναπόφευκτο τη στιγμή που ο άνθρωπος ζει και κινείται μέσα σε 

πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Στην τρίτη διάσταση, η γλώσσα 

θεωρείται δημιουργός κοινοτήτων που έχουν κοινή δράση και παρελθόν. 

    Όπως είδαμε λοιπόν, η γλώσσα και ο πολιτισμός είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα, κυρίως όμως αποτελούν δημιουργό και προϊόν ταυτόχρονα 

μιας συνεχούς εξελισσόμενης διαδικασίας ανάπτυξης και αλλαγής. Η 

κοινωνικές δράσεις, το περιβάλλον και άλλα γεγονότα διαμορφώνουν 

ένα αναγεννώμενο αποτέλεσμα μέσα από το οποίο διευκολύνεται η 

παραγωγική επικοινωνία των ανθρώπων.     
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2. Πολυπολιτισμικότητα 

 

    Ο όρος «πολυπολιτισμικότητα» είναι κατά βάση ένας πολιτικός όρος 

που καθορίζει το πώς ένα κράτος ή μια κοινωνία, συνήθως 

μονοπολιτισμική, αντιμετωπίζει πολιτικά και κοινωνικά έναν ή 

περισσότερους πολιτισμούς που διαπερνούν τα πολιτιστικά στεγανά 

αυτών (Auerheimer, 1990). Ιδιαίτερα από το 1970 και μετά θεωρείται ως 

αποδοχή των διαφόρων ομάδων ως διακριτές κοινότητες, ομάδες που 

διαφέρουν από την κύρια πληθυσμιακή ομάδα, σε μια σειρά από θέματα 

όπως η κουλτούρα, συνήθειες, γλώσσα, συμπεριφορές, συνήθως 

υποβοηθούμενες από κρατικούς θεσμούς ή τις δικές τους δομές.  

    Γενικά θα λέγαμε ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι το σύνολο 

παιδαγωγικών θεωριών, πολιτικών απόψεων, κοινωνικών αντιλήψεων 

αλλά και στοχευμένων δράσεων σε μέρη όπου υπάρχουν παραπάνω από 

μια πολιτιστικές κοινότητες (Auerheimer, 1996). Αυτό δεν σημαίνει ότι η 

αντιμετώπιση της πολυπολιτισμικότητας από τις χώρες υποδοχής, κυρίως 

δυτικές, αφού αυτές λόγω της οικονομικής τους ισχύος αποτελούν 

πρωτίστως προορισμούς των μετακινούμενων ομάδων, είναι ενιαία.  

    Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πολυπολιτισμικότητα όχι μόνο είναι 

κατοχυρωμένη νομικά αλλά και στη συνείδηση των αμερικανών πολιτών 

η έννοια ενός μονοπολιτισμικού κράτους δεν νοείται. Η χώρα από μόνη 

της αποτελείται από πλήθος ομάδων όπου τα στοιχεία τους υπακούουν σε 

μια βασική πολιτική θέση, δεν παύουν όμως να διδάσκονται και να 

αναπτύσσονται ισότιμα, αν όχι αυτόνομα. 

    Σε χώρες όπως η Αυστραλία ή ο Καναδάς, επίσης θεωρούν την 

πολυπολιτισμικότητα αποδεκτή, όμως η σύγκλιση των ομάδων 

διευκολύνεται συχνά με τον υπερτονισμό εκείνων των στοιχείων που 

είναι αφενός ανώδυνα για την επικρατούσα ομάδα, αφετέρου δε εκείνων 

που είναι ευχάριστα και αποδεκτά κυρίως σε θέματα μόδας και φαγητού.  

    Σε άλλες πάλι χώρες, η έννοια της ομοιογένειας είναι πιο ισχυρή, 

κυρίως σε παλαιότερα κράτη όπου η μετακίνηση πληθυσμών ανά τους 

αιώνες ήτανε μικρή. Εκεί η συνύπαρξη, ειδικά όταν προκύπτουν θέματα 

όπως η ενδυμασία, θρησκεία και η γλώσσα, είναι δύσκολη και συχνά 

εκρηκτική, άρα και η σχετική αφομοίωση είναι από δύσκολή ως 
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αδύνατη. Οι κοινωνίες αρνούνται να συγκλίνουν με τις μετακινούμενες 

ομάδες, θεωρώντας ότι λίγο πολύ έχουν τον πρώτο λόγο στο τι θα 

ανεχτούν, στο τι θα αποδεχθούν και στο τι θα απορρίψουν. 

    Δεν πρέπει να μας διαφεύγει η προσέγγιση της πολυπολιτισμικότητας 

όμως και από τις ομάδες που μετακινούνται, αφού και αυτές καλούνται 

να αντιμετωπίσουν νέα πολιτισμικά δεδομένα, συχνά τελείως αντίθετα με 

τις δικές τους αξίες και θεωρήσεις. Πολλές φορές επικρατεί η αντίληψη 

ότι οι χώρες που τους υποδέχονται έχουν πολύ χαλαρές ηθικές και 

οικογενειακές αξίες, σπανιότερα δε πιο αυστηρές. Είναι γνωστό επίσης 

ότι ο ρόλος της γυναίκας διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από κοινωνία σε 

κοινωνία και η αντιμετώπιση της συχνά να αποτελεί αφορμή 

προστριβών. Ακόμα υπάρχουν σοβαρά ζητήματα στο θέμα της λατρείας 

καθώς οι χώρες υποδοχής σπανίως έχουν τις απαραίτητες υποδομές και 

συχνά είναι απρόθυμες να δώσουνε λύση. Επίσης το θέμα της παιδείας 

είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγιστεί με ισότητα και 

αλληλοκατανόηση καθώς ανακύπτουν θέματα γλώσσας κυρίως αλλά και 

ηθικών αξιών.  

    Αυτή η δυσκολία σύγκλισης έχει δύο αποτελέσματα. Το ένα είναι οι 

συνεχείς διενέξεις με τους τοπικούς πληθυσμούς, κάτι που εντείνει την 

αδυναμία βελτίωσης της κατάστασης αλλά και την πρόσμειξη των 

πολύπλευρων πολιτισμικών στοιχείων. Αιτία είναι η άποψη που έχουν 

συχνά οι μετακινούμενοι πληθυσμοί ότι οι υποδοχείς τους πρέπει να 

προσφέρουν πολύ περισσότερα χωρίς να έχουν την απαίτηση για αλλαγές 

στα πολιτιστικά δεδομένα. Από την άλλη όμως συχνό είναι το φαινόμενο, 

οι μετακινούμενοι πληθυσμοί να νιώθουν μειονεξία και απομονωτισμό 

καθώς, είτε με δική τους ευθύνη είτε όχι, ενστερνίζονται την άποψη ότι 

πολιτισμικά οι υποδοχείς υπερτερούν και ότι οι ίδιοι οφείλουν αν όχι να 

αλλάξουν συνήθως να βρεθούν στο περιθώριο καθώς τους είναι επίπονο 

και δύσκολο να αφομοιωθούν. 

    Τα διάφορα κράτη για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες συνύπαρξης 

στις νέες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, προβαίνουν σε μια σειρά μέτρων 

και αποφάσεων που διευκολύνουν και ενίοτε υποχρεώνουν τα μέλη των 

κοινωνιών να συνυπάρξουν κάτω από καλύτερες και δικαιότερες 

συνθήκες. Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να περιληφθεί η εκμάθηση της 

γλώσσας της χώρας καθώς αντίστοιχα την μετάφραση σχολικών 

εγχειριδίων στην μητρική τους γλώσσα. Παράλληλα λαμβάνονται υπόψη 
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όλες οι ιδιαιτερότητες, πολιτιστικές, οικογενειακές, θρησκευτικές. Στην 

δεύτερη περίπτωση περιλαμβάνεται ειδική νομοθέτηση, η οποία στοχεύει 

στην εξάλειψη των διακρίσεων, των επαγγελματικών αποκλεισμών και 

τη δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις ή θεσμούς των τοπικών 

κοινωνιών, ενώ υπάρχουν και παρατηρητήρια που εποπτεύουν και 

συνεργάζονται με τους μετακινούμενους πληθυσμούς.  

    Δεν θα πρέπει να διαφεύγει η πολυπολιτισμικότητα, έτσι όπως 

δομείται σε διάφορα κράτη, έχει δεχθεί εκτός από θετικά σχόλια και 

σφοδρή κριτική. Οι κυριότερες ενστάσεις εντοπίζονται στο ότι ο τρόπος 

με τον οποίο αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση, εντείνει τις 

προκαταλήψεις, δημιουργεί στερεότυπα, δεν λαμβάνει υπόψη τα 

βαθύτερα αίτια των διακρίσεων, θέτει τις ομάδες κάτω από διαρκή 

κοινωνική επόπτευση και διχάζει τελικά και τις δύο πλευρές λόγω της 

υποχρεωτικότητας των μέτρων (Γεωργογιάννης, 1997).  

    Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πολλοί διαφοροποιούν την 

πολυπολιτισμικότητα από την διαπολιτισμικότητα. Η διαπολιτισμικότητα 

θεωρείται στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα της 

πολυπολιτισμικότητας, αυτό δηλαδή που θα εξαχθεί μετά από την 

πολυπολιτισμική τριβή (Δαμανάκης, 1997). Η Σωτηριάδου, (1999) από 

την άλλη υποστηρίζει ότι η διαπολιτισμικότητα παρακολουθεί την 

προσέγγιση των δύο πλευρών στη χώρα διαμονής, δηλαδή είναι το 

αποτέλεσμα σύγκλισης δύο πλευρών ανά περίπτωση (Σωτηριάδου, 

1999). 

 

2.1. Διαπολιτισμική συνείδηση    

 

    Οι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με την ομαλή σύγκλιση 

ποικίλων πολιτισμών σε διαπολιτισμικό ή πολυπολιτισμικό επίπεδο, είναι 

αλήθεια, αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και προκλήσεις. Η συνείδηση 

ως καθοριστικός παράγοντας συνεννόησης απαιτεί διάθεση κατανόησης 

και αποδοχή της πραγματικότητας ότι αυτή η σύγκλιση απαιτεί 

πρωτίστως μόχθο και επιμονή.  

    Το να αποκτήσει κανείς διαπολιτισμική συνείδηση απαιτεί κατά κύριο 

λόγο καλή γνώση της κουλτούρας άλλων ανθρώπων και λαών. Και εκεί 
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ακριβώς εντοπίζεται η δυσκολία ώστε η απόκτηση της να αποκτήσει την 

μέγιστη δυνατή πληρότητα. Η ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση μιας 

κουλτούρας είναι μάλλον απίθανο να επιτευχθεί. Επίσης η κουλτούρα 

δέχεται συνεχώς νέες επιδράσεις και μεταλλάξεις δυσχεραίνοντας επίσης 

την απόκτηση της. Η καλύτερη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη πάντα 

τις προηγούμενες δυσχέρειες, είναι η αποδοχή της κουλτούρας των 

άλλων και μια διαρκής διαδικασία επικοινωνίας και συνδιαλλαγής.  

    Κατά τον Byram (2002), υπάρχουν τρία καθοριστικά στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν την καλύτερη διαπολιτισμική συνείδηση. Το πρώτο 

στοιχείο σχετίζεται με την γνώση αξιών και συμπεριφορών χωρίς να 

προσπαθούμε να μπούμε σε διαδικασίες σύγκρισης, αντιθέτως δε 

παράγοντας επιτυχίας είναι το να μπορέσει κάποιος να εμβαθύνει σε μια 

άλλη κουλτούρα βλέποντας και εξετάζοντας αυτήν, όχι από την δική του 

σκοπιά. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η επιτυχημένη παρατήρηση των 

κοινωνικών ομάδων και πως αυτές λειτουργούν. Το τρίτο στοιχείο είναι η 

επιτυχία να εντοπιστούν ιδέες, συμβάντα και χαρακτηριστικά που θα 

μπορούσαν να δημιουργήσουν παρερμηνείες κατά την επικοινωνία δύο ή 

περισσότερων πολιτισμών. Μάλιστα ο Byram θεωρεί τα παραπάνω 

ιδιαίτερης σημασίας συστατικά που επιδρούν κατά την διδασκαλία μιας 

ξένης γλώσσας. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει τις γνώσεις του πάνω σε έναν 

πολιτισμό να τις μεταδίδει ανατροφοδοτικά, ειδικά σε τομείς όπως η 

λειτουργία και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών ομάδων. Τέτοια 

στοιχεία είναι η γεωγραφική θέση, το πλήθος και η σημασία της τοπικής 

ιστορίες και επιτεύγματα σε τομείς πνευματικούς, επιστημονικούς ακόμα 

και αθλητικούς.  

    Αν τα προηγούμενα στοιχεία, που επιδρούν στην διδασκαλία μιας 

γλώσσας είναι δυνατόν να μπουν σε οριοθετημένα καλούπια που την 

διευκολύνουν, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που απαιτούν μια πιο 

προσωπική θεώρηση της κατάστασης. Τέτοια στοιχεία είναι το 

οικογενειακό περιβάλλον, θρησκευτικές και άλλες κοινωνικές 

εκδηλώσεις, τα οποία απαιτούν σε καθημερινή βάση επαφή όλων των 

πλευρών (Συμεωνίδου – Χριστίδου, 1997) 

    Όλα τα παραπάνω κάνουν σαφές πως η επιτυχημένη και 

ολοκληρωμένη διαπολιτισμική συνείδηση απαιτεί ένα ευρύ φάσμα 

γνώσεων και δράσεων. Η επίτευξη αυτή απαιτεί πέρα από γνώσεις και 
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δεξιότητες την παραδοχή ότι αυτή η διαδικασία είναι επίπονη, διαρκής 

και οπωσδήποτε χρονοβόρα. 

2.2. Η επικοινωνία σε πολυπολιτισμικά και διαπολιτισμικά πλαίσια 

 

    Αν και η συμβίωση ποικίλων και συνήθως ετερόκλητων πολιτισμών 

δεν είναι μια καινούρια διαδικασία, τα προβλήματα που ανακύπτουν 

είναι πολλά και συχνά πρωτόγνωρα, δεδομένης και της τεχνολογικής 

ανάπτυξης της εποχής μας. Προβλήματα κυρίως κοινωνικά, όταν 

αναφερόμαστε σε ομάδες, και διαπροσωπικής φύσης, όταν 

αναφερόμαστε σε άτομα. 

    Η επικοινωνία που έχει ένα άτομο με τον πολιτισμό μέσα στον οποίο 

ζει, είναι αμφίδρομη. Το άτομο δεν είναι αποκλειστικά παθητικός δέκτης 

κάθε είδους ερεθισμάτων αλλά δρα και αντιδρά ενεργητικά 

δημιουργώντας δυναμικές σχέσεις (Βακαλιός, 1997). Αυτή είναι και η 

αιτία που η επικοινωνία αποτελεί πλέον μια από τις σημαντικότερες 

μεταβλητές στην πολιτισμική τριβή των διαφόρων ομάδων. Κατά τον 

Banks (2000), πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πολιτισμικά περιβάλλοντα 

ως μια ολότητα που περιλαμβάνει λεκτική επικοινωνία, δηλαδή 

συμπεριφορές, γλώσσα, αξίες, και μη λεκτική επικοινωνία. Στην 

τελευταία θα μπορούσαμε να εντάξουμε κάθε λογής δεξιότητες που 

μεταδίδονται μέσα από το σχολείο.  

    Γενικά ως επικοινωνία μπορούμε να ορίσουμε την κατασκευή, 

κατανόηση και αξιοποίηση συμβόλων και πληροφοριών, λεκτικά και μη 

λεκτικά, δημιουργώντας μέσω αυτής την συμπεριφορά. Αυτή δέχεται 

ερεθίσματα και μεταβολές από συγκινησιακούς παράγοντες, ηθικές αξίες, 

στάσεις ζωής και τους διαμορφωμένους στόχους. Επίσης είναι πολύ 

σημαντικό, στην διαδικασία των αλληλεπιδράσεων το πώς 

αντιμετωπίζονται αφενός οι αντιλήψεις των άλλων, αφετέρου δε το πώς 

βιώνονται συμβάντα και ερεθίσματα της ζωής. Δηλαδή έχουμε μια 

αντιπαραβολή συμπεριφορών και κινήτρων που καθορίζουν τη στάση 

του ατόμου στα πλαίσια της προθετικότητας (Searle, 1999). 

     Η επικοινωνία δεν είναι πάντα εύκολη καθώς συνυπάρχουν δύο 

πλευρές, ο πομπός και ο δέκτης, οι οποίοι ανά περίπτωση 

εναλλάσσονται, δημιουργώντας αυτό που ονομάζουμε 

επαναπληροφόρηση. Η αφομοίωση ή η μετάδοση των εννοιών, κατά τον 
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Γιαννουλέα (1998), έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα όταν η ερμηνεία 

του δέκτη είναι ορθή και ανταποκρίνεται στο νόημα των μηνυμάτων του 

πομπού. Επίσης δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η επικοινωνία, επειδή 

περιλαμβάνει και τα συναισθήματα, επιτυγχάνεται καλύτερα αν λάβουμε 

υπόψη μας φωνητικά στοιχεία. Τέτοια είναι ο τόνος της φωνής, η ένταση 

της, οι διακυμάνσεις, ακόμα και η  ταχύτητα με την οποία ομιλούμε. 

Αυτά τα στοιχεία βελτιώνουν, αν αξιοποιηθούν με τον σωστό τρόπο, την 

επικοινωνιακή προθετικότητα (Παπαδάκη – Μιχαηλίδη, (1996).  

    Τα τρία βασικά μέρη που αποτελούν την επικοινωνία είναι η κοινωνία, 

ο πολιτισμός και η προσωπικότητα, στοιχεία που είναι απαραίτητα για 

την επίτευξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας (Bolten, 1993). Το εύρος 

αυτών των τομέων οδηγεί και αναγκάζει πολλές επιστήμες αλλά και 

πολλούς φορείς να ασχοληθούν πιο διεξοδικά με την διαπολιτισμική 

επικοινωνία. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την 

ανθρωπολογία (ιδιαίτερα σε πολιτισμικά θέματα), η κοινωνιολογία 

(κυρίως σε θέματα οργάνωσης), ψυχολογία, πολιτική, παιδεία, 

τεχνολογία, και οπωσδήποτε, αφού μιλάμε για επικοινωνία, η 

γλωσσολογία. (Νικολάου, 2005) 

    Όπως προείπαμε, τα διαπολιτισμικά ζητήματα δημιουργούν ποικίλες 

εντάσεις. Εδώ παρεμβαίνει η επικοινωνία, που από τη φύση της έχει τη 

δυνατότητα και την ευχέρεια να μετριάζει τις συνέπειες κάθε είδους 

προστριβής. Ο Hohmann (1989), μάλιστα θεωρεί μέσω της πολιτισμικής 

αγωγής επιτυγχάνεται η ισότιμη συνάντηση διαφόρων πολιτισμών με 

παράλληλη απομάκρυνση τυχών εμποδίων και ξεκινάει την διαδικασία 

εμπλουτισμού των πολιτισμών χάρη στην αμφίδρομη ανταλλαγή 

πολιτισμικών στοιχείων. Βεβαίως να μην μας διαφεύγει ότι η επικοινωνία 

δεν έχει πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα καθώς αυτά εξαρτώνται 

κυρίως από την ορθή χρήση της γλώσσας καθώς είναι κρίσιμο τα 

μεταδιδόμενα μηνύματα να είναι ακριβή και απολύτως αντιληπτά από 

όλες τις πλευρές. Για αυτό πολλοί φορείς ή κράτη, κυρίως δε η 

Ευρωπαϊκή Ένωση με την συνθήκη του Μάαστριχτ, ή με προγράμματα 

όπως το Σωκράτης – Comenius, επιχειρούν να βάλουν φραγμό σε 

διακρίσεις και αποκλεισμούς θέτοντας ως προτεραιότητα την διαρκή 

εκπαίδευση των μετακινούμενων ομάδων, ειδικά των παιδιών, τόσο σε 

ποσότητα όσο και σε ποιότητα. Έτσι πιστεύουν ότι θα μειωθούν 

δραστικά φαινόμενα ξενοφοβίας (Πρόγραμμα Σωκράτης, 1997-2000).    
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     Ο ρόλος του σχολείου σε θέματα επικοινωνίας είναι καθοριστικός 

ώστε να ξεπεραστούν όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από την 

συμβίωση και συνδιαλλαγή ανομοιογενών πολιτισμικά ομάδων  

(Καπετανίδου, 1996). Συγκεκριμένα το σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτό 

σε κάθε είδους δημιουργικές συνθήκες και πρωταγωνιστής στην 

άμβλυνση ανισοτήτων προσφέροντας ισότιμα, ανεξάρτητα από την 

προέλευση τις καλύτερες συνθήκες μάθησης και διαρκή προσφορά 

ευκαιριών (Ζάχαρης, 1995). Βέβαια υπάρχουν πλήθος εμποδίων που 

θέτουν σε δοκιμασία ακόμα και το καλύτερο και δημοκρατικότερο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Κάποια από αυτά εντοπίζονται στο ότι στις 

ομάδες υποδοχής εμφανίζονται διαχωριστικοί φραγμοί που εντείνουν 

ρατσιστικά φαινόμενα. Επίσης η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

συνήθως είναι ατελής. Συχνά η επιχειρούμενη εκμηδένιση των διαφορών 

μπορεί να προκαλέσει αντίθετα, από τα προσδοκώμενα, αποτελέσματα 

ενώ και η έμφυτη επιθετικότητα των παιδιών, μπορεί να προκαλέσει 

ακόμα μεγαλύτερη ρήξη και συγκρούσεις (Τσιάκαλος, 1982). 

 

3. Πολυπολιτισμική επικοινωνία μέσα από την Λογοτεχνία 

 

    Είναι γνωστό ότι η λογοτεχνία, μέσω όλων των εκφραστικών της 

μέσων και ειδών, αναπτύσσει και επεκτείνει πλήθος δεξιοτήτων, 

ιδιαίτερα των γλωσσικών. Ειδικότερα σε θέματα που έχουν να κάνουν με 

τη κατανόηση και τον σεβασμό πολιτισμικών ετεροτήτων και την 

βαθύτερη γνώση, η λογοτεχνία και ιδιαίτερα το παραμύθι είναι ένα 

ξεχωριστό και αγαπητό εργαλείο για τους μαθητές, είτε που προέρχονται 

από μειονότητες είτε όχι.  

    Ως προς τα παιδιά των μειονοτήτων, το κέρδος είναι πολύπλευρο. Τα 

παιδιά αυτά, ουσιαστικά έρχονται σε επαφή με την κληρονομιά τους, το 

παρελθόν τους, για το οποίο θα νιώσουν υπερηφάνεια και θα τα κάνει να 

μην νιώθουν ξεκομμένα από το δικό τους πολιτισμικό περιβάλλον. 

Επίσης θα τα ενθαρρύνει να βελτιώσουν και αναπτύξουν τη σχέση τους 

με τις αρχές και τα πιστεύω των δικών τους ομάδων (Γρίβα – Σέμογλου, 

2013 στο Γρίβα – Λαζαρίδου, 2014).  
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    Αντίστοιχα τα παραμύθια που έχουν πολυπολιτισμικά στοιχεία, έχουν 

ιδιαίτερη σημασία στην καλύτερη κατανόηση των άλλων πολιτισμών στα 

παιδιά των χωρών υποδοχής. Τα παιδιά κατορθώνουν να αντιληφθούν 

ότι, όση και αν είναι η διαφορετικότητα και η ποικιλομορφία των 

πολιτισμικών καταβολών των άλλων παιδιών, υπάρχουν πολλά κοινά 

σημεία όπως τα συναισθήματα, καθημερινές ανάγκες, παρόμοιες 

επιθυμίες και την θέληση για συμβίωση και ανάπτυξη. Η αρμονικότητα 

των σχέσεων είναι το κύριο ζητούμενο. Επίσης, σύμφωνα με τον Norton 

(2006), δίνεται η δυνατότητα με ευχάριστο τρόπο να βοηθηθούν τα 

παιδιά και σε επίπεδο εγκυκλοπαιδικών γνώσεων και ειδικά στην 

διαθεματική προσέγγιση μαθημάτων όπως η Ιστορία, Φυσική και 

Γεωγραφία. Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά γνωρίζουν ιστορικά γεγονότα 

που συχνά είναι σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο, πρόσωπα με 

προσφορά και ιστορικά μνημεία. Επίσης δίνεται η δυνατότητα τα παιδιά 

να πληροφορηθούν για το κλίμα, τα ζώα και τα φυτά, τα φαγητά, τον 

τρόπο λατρείας και σημαντικά γλωσσικά στοιχεία. Τέλος μπορούν, έστω 

και νοερά, να ταξιδέψουν στο φυσικό περιβάλλον των άλλων παιδιών, 

κάνοντας τα κατά κάποιο τρόπο ταξιδευτές και ερευνητές. Στοιχεία τα 

οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα κέντριζαν ενδεχομένως το ενδιαφέρον 

τους ή θα έδιναν λανθασμένα ερεθίσματα στην προσπάθεια καλύτερης 

σύγκλισης.  

 

3.1. Παραμύθι και πολιτισμός 

 

    Η έννοια του παραμυθιού στις μέρες μας έχει συνδεθεί με φανταστικές 

ιστορίες, σε μαγικούς τόπους, με ομιλούντα ζώα και φυτά που κύριο 

στόχο έχουν την ευχαρίστηση του ακροατή που συνήθως είναι μικρής 

ηλικίας. Βέβαια, όπως τονίζει και ο Μαλαφάντης (2011), το παραμύθι 

από την αρχαιότητα ακόμα ήταν συνώνυμο με την παρηγοριά, την 

προτροπή και την διδαχή.  

    Μέσα από το παραμύθι γνωρίζουμε άλλες χώρες και πολιτισμούς μέσω 

των ποικιλόμορφων πολιτισμικών στοιχείων που εμφανίζονται σε μεγάλη 

συχνότητα σε αυτά. Οι σύγχρονές αντιλήψεις και τα τεχνολογικά μέσα 

που υπάρχουν δεν δημιουργούν μόνο την ανάγκη ύπαρξης ενός 

ευχάριστου λογοτεχνικού είδους, όπως το παραμύθι, στο να 
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κατανοήσουμε άλλους πολιτισμούς αλλά και την σύνδεση αυτού στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Το παιδί – αναγνώστης αποκτά εμπειρίες, 

προσδοκίες για καλύτερη ζωή, θα αρχίσει να μάχεται στερεότυπα 

αποδεχόμενο ταυτόχρονα την ετερότητα, κυρίως όμως συνειδητοποιεί ότι 

ο κόσμος μας ήταν και είναι ένας πλουραλιστικός καμβάς όπου όλοι οι 

πολιτισμοί βάζουν και τη δική τους πινελιά (Manna – Brodie, 1992). 

    Κατά την Hazel Rochman (1993), μέσω των παραμυθιών κατορθώνει 

κάποιος να αποκολληθεί από την πεποίθηση ότι υπάρχει μια μόνο 

κουλτούρα ενώ ταυτόχρονα γνωρίζει χωρίς προκαταλήψεις άλλους 

πολιτισμούς. Παράλληλα όμως η διαφορετικότητα, η οποία τονίζεται 

θετικά μέσα από τα παραμύθια, γίνεται όχι υποχρέωση αλλά δικαίωμα 

(Κωνσταντοπούλου, 2000). Επίσης, αν και σε πρώτη ανάγνωση δεν 

μοιάζουν ικανά, τα παραμύθια, ακόμα και αυτά με πολυπολιτισμική 

προσέγγιση, ενισχύουν την εθνική αυτοσυνείδηση. Και αυτό 

επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους. Η επαφή που έχουν τα παιδιά τα 

κάνουν να εκτιμούν παράλληλα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

άλλων λαών και τη δική του κουλτούρα. Η κριτική στάση απέναντι στις 

αξίες δύναται να ενισχύσει την εκτίμηση στην δική τους κουλτούρα. 

Επίσης μπορούν να προωθήσουν ευκολότερα την πολιτισμική συνύπαρξη 

μέσω του σεβασμού και της αλληλοκατανόησης. Τέλος τα παιδιά 

αποκτούν μεγαλύτερη γνώση για τον εαυτό τους και την θέση τους στον 

κόσμο.  

 

3.2. Η εκπαιδευτική αξία του παραμυθιού 

 

    Το παραμύθι, όπως προείπαμε, αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο 

εργαλείο στα χέρια της εκπαιδευτικής κοινότητας, παρόλο που 

χρησιμοποιείται παρενθετικά μόνο από κάποιους εκπαιδευτικούς. Το 

παραμύθι δρα αποφασιστικά σε πάρα πολλούς τομείς και λειτουργίες. 

Μεγιστοποιεί θετικά ψυχικές λειτουργίες που έχουνε σχέση με τη μνήμη, 

την αντίληψη και την φαντασία και βοηθάει στο να μεταπηδήσει 

ευκολότερα στην πραγματικότητα της αληθινής ζωής (Παπανούτσος, 

1980). Ακόμα μπορεί να αποτελέσει μοχλό επίλυσης εσωτερικών 

προβλημάτων και μέσο διέγερσης της μνήμης και του μυαλού 

(Bettelheim, 1976). 
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    Επίσης κάνει τη γνώση πιο επιθυμητή και εύκολα κατανοητή. Μέσα 

από ένα ευχάριστο περιβάλλον προσφέρεται μέσω του παραμυθιού 

γνώση δημιουργική αξιοποιώντας, όπως λέει ο Gardner, όλους τους 

τύπους νοημοσύνης δίνοντας τη δυνατότητα στο παιδί να αναπτύξει το 

χαρακτήρα του και πλήθος δεξιοτήτων. 

     Ο αυτοκαθορισμός και η ταύτιση με πρόσωπα και χώρους είναι 

μερικά ακόμα θετικά αποτελέσματα της διδασκαλίας των παραμυθιών 

(Bruner, 1986). Θα πρέπει να τονίσουμε τον ρόλο που έχει το παραμύθι 

στην δημιουργία ενός ασφαλούς και ανοιχτού πλαισίου κατά την 

διαδικασία της εκμάθησης. Οποιαδήποτε γνώση και δημιουργική δράση 

γίνεται ευκολότερα αποδεκτή όταν μεταδίδεται, μέσα σε φανταστικούς 

κόσμους, με ανώδυνο τρόπο και με την καθηλωτική γοητεία που έχει το 

παραμύθι. Πόσο μάλλον όταν προσφέρεται με παιγνιώδη τρόπο και 

έξυπνες δραστηριότητες. Παράλληλα μέσω της δραματοποίησης και 

γενικότερα της συμμετοχής των παιδιών καλλιεργούνται, εκτός από την 

μητρική γλώσσα η έκφραση, το λεξιλόγιο, ενώ δημιουργεί δυνατότητες 

διαλόγου και πεδία που βοηθούν στην έκφραση πολλών και 

διαφορετικών απόψεων. Επίσης τα παιδιά γνωρίζουν την τέχνη, σε όλες 

τις μορφές της, δίνοντας την ευκαιρία να αναπτύξουν την αισθητική. 

Τέλος το παραμύθι δίνει τη δυνατότητα εκμάθησης εξειδικευμένων 

γνώσεων όπως η γραμματική, η ιστορία με παράλληλη αξιοποίηση του 

προφορικού και γραπτού λόγου (Ντούλια, 2010). 

    Ο μαθητής αντιλαμβάνεται μέσα από το παραμύθι σύμβολα, εικόνες 

και νοήματα. Πολύ συχνά ταυτίζεται με κάποιον από τους ήρωες του 

παραμυθιού, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο επειδή γνωρίζουμε ότι 

κεντρικός στόχος ενός παραμυθιού, πέρα από την ευχαρίστηση που δίνει 

σε αυτόν που το ακούει, είναι η αντίληψη της δικαιοσύνης και της 

ηθικής, στοιχεία που γενικά αντιλαμβάνεται το παιδί και επιθυμεί στο 

τέλος αυτά να υπερισχύσουν, κάτι που τελικά συμβαίνει. Άρα η διήγηση 

οδηγεί το παιδί σε μια διαδικασία δικαίωσης (Σάλμοντ, 2006). 

    Έτσι θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το παραμύθι να έμπαινε στο 

σχολικό πρόγραμμα, είτε αυτόνομα ως ξεχωριστό μάθημα είτε να 

ενταχθεί επιπρόσθετα σε άλλα μαθήματα όπως για παράδειγμα η Γλώσσα 

και η Ιστορία ή σε καινοτόμες δράσεις όπως η Ευέλικτη ζώνη ή και η 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση (Μερακλής, 1999). 
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3.3. Το παραμύθι ως μέσο για την ανάπτυξη της πολυπολιτισμικής 

επικοινωνίας στο σχολείο 

 

    Το παραμύθι, ανέκαθεν, υπήρξε ένα από τα κορυφαία διδακτικά και 

παιδαγωγικά μέσα και υπήρξε γενική σε παιδαγωγικούς και άλλους 

κύκλους η παραδοχή της συμβολής του στην εξέλιξη του παιδιού σε 

γλωσσικά θέματα, στη διάπλαση ηθικού υπόβαθρου και μετάδοση 

γνώσεων, πέρα από το ότι παραμένει ένα κατεξοχήν ψυχαγωγικό μέσο. 

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Ελβετός Luthi, το παραμύθι αποτελεί έναν 

καθρέφτη που αποκαλύπτει την ύπαρξη μας αλλά και τις δυνατότητες 

μας (Αναγνωστόπουλος, 1997). 

    Είναι σαφές ότι όλα τα γεγονότα των τελευταίων ετών ως προς την 

μεγάλη μετακίνηση των πληθυσμών, καθιστά απαραίτητη την εξεύρεση 

διδακτικών μέσων και προγραμμάτων που θα εξομαλύνουν την 

διαδικασία σύγκλισης των πολιτισμών. Ειδικά στους μικρούς μαθητές το 

παραμύθι ως κομμάτι της παιδικής λογοτεχνίας, έχει πρώτο ρόλο και 

γενική παραδοχή. Συγκεκριμένα είναι ιδανικό αφενός στην δημιουργία 

σεβασμού και της ευαισθητοποίησης ανάμεσα σε διαφορετικούς 

πολιτισμούς και σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα όταν μπορούν να 

εντοπιστούν και να περιγραφούν τα κοινά χαρακτηριστικά των λαών. 

(Norton, 2006). Μάλιστα σύμφωνα με τον Σακελλαρίου, μια από τις 

προϋποθέσεις της λογοτεχνίας που θα πρέπει να τηρείται είναι η 

προαγωγή και  καλλιέργεια της συνεργασίας, της κοινωνικότητας, η 

ανάπτυξη της ειρήνης μεταξύ των λαών και το αίσθημα ότι όλοι οι 

άνθρωποι είναι ίσοι μεταξύ τους (Σακελλαρίου, 2009). Σπουδαίος επίσης 

είναι και ο ρόλος που παίζει η λογοτεχνική στον εμπλουτισμό του 

λεξιλογίου του παιδιού, στην ψυχοπνευματική ωρίμανση και 

κοινωνικοποίηση, στην καλλιέργεια της φαντασίας, της κριτικής σκέψης 

και της πολιτισμικής εγγραμματοσύνης ( Γκόβαρης, 2013). 

    Ειδικότερα, το παραμύθι έχει καταλυτικό ρόλο στην επικοινωνία 

ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς με ταυτόχρονη ανοχή στην 

ετερότητα. Η χρησιμότητα του ως διδακτικό μέσο εντοπίζεται σε 

πολλούς τομείς, κυρίως αποτελεί το στοιχείο εκείνο σύνδεσης μεταξύ 

διαφορετικών πολιτισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό όλων 
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των κοινών στοιχείων που θεωρούνται αναγκαία για την ύπαρξη μας 

όπως υλικά αγαθά, καθημερινές δραστηριότητες, πνευματικές 

αναζητήσεις και συναισθηματικές ανάγκες. Ο κοινός τόπος όλων των 

παραπάνω και η συνεχής αλληλεπίδραση τους ενισχύουν την πεποίθηση 

ότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα ον απομονωμένο αλλά αναπόσπαστο και 

δημιουργικό μέλλος όλου του κόσμου (Μούσιου 2001 στο 

Αντωνογιάννη, 2014).  

    Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που αποβλέπει στη διαμόρφωση 

και συνειδητοποίηση της πολιτισμικής ταυτότητας και στο σεβασμό της 

διαφορετικότητας (Παπαρούση, 2007). Η πολυπολιτισμική λογοτεχνία, 

λοιπόν, υπακούοντας στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, θίγει το θέμα 

της ετερότητας και μέσα από την ταύτιση οδηγεί το παιδί-αναγνώστη 

στην αποδοχή του Άλλου (Τσιλιμένη, 2003). Για τον Παπαδάτο ( 2009) η 

διαπολιτισμική λογοτεχνία αναφέρεται σε όλα τα βιβλία που περιέχουν 

και αναλύουν ήρωες διαφορετικής εθνικότητας και τις σχέσεις που 

αναπτύσσουν και στη ζητούμενη διαπολιτισμική επαφή και συνάντηση, 

δηλαδή την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα σε 

διαφορετικούς λαούς. Μέσα από τη λογοτεχνία και τις δραστηριότητές 

της( δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων) οι μαθητές συμμετέχουν σε μια 

διαδικασία πέραν των ορίων της μονοπολιτισμικής πράξης και γίνονται 

"ενεργητικοί δέκτες" μιας διαπολιτισμικής πράξης, η οποία 

συμπεριλαμβάνει σχέσεις διαπλοκής, αλληλεγγύης, διαλόγου , 

επικοινωνίας ανάμεσα στους πολιτισμούς και σεβασμό προς το 

διαφορετικό ( Παπαδάτος, 2009). 

    Το παραμύθι και ειδικότερα το λαϊκό παραμύθι, αποτελεί ένα μέσο 

διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς ενός λαού και ταυτόχρονα 

πηγή γνώσεων. Συνδέει το παρόν με το παρελθόν, το νέο με το παλιό, τα 

καθημερινά γεγονότα με την ιστορία. Βέβαια το παραμύθι στην σημερινή 

του μορφή βγαίνει από τα πλαίσια του παρελθόντος δημιουργώντας νέες, 

συχνά ανεξάρτητες αφηγήσεις παίρνοντας μαζί του πάντως πρόσωπα, 

γεγονότα και μοτίβα. Είναι δηλαδή, το έναυσμα για την δημιουργία της 

σύνδεσης της παράδοσης με την σύγχρονη πραγματικότητα. Κατορθώνει 

δηλαδή να εξελίσσεται διαρκώς, έτσι που τα διαφορετικά πλαίσια, μέσα 

στα οποία κινείται, να συμβάλλουν στην επιβίωση του ως διδακτικού και 

ψυχαγωγικού μέσου. Μεγάλο ρόλο στην επικοινωνία έχει και η γλώσσα 
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στα παραμύθια. Η γλώσσα πρέπει να αποπνέει την επιθυμία συνεννόησης 

και σύγκλισης. Για να επιτευχθεί αυτό η γλώσσα θα πρέπει να είναι 

οικουμενική, διακριτικά ενοποιητική και ταυτόχρονα ανεκτική στο 

διαφορετικό, το ξεχωριστό, να σέβεται δηλαδή τις πολιτισμικές 

ετερότητες. (Καπλάνογλου, 2009). 

    Γίνεται λοιπόν κατανοητό για ποιον λόγο σε όλο τον κόσμο, και 

ειδικότερα σε όλη την Ευρώπη, το παραμύθι υπολογίζεται ως ένα κύριο 

εκπαιδευτικό μέσο για την επίτευξη της πολυπολιτισμικής συνείδησης. 

Το παραμύθι και ο τρόπος με το οποίο αυτό παρουσιάζεται, δημιουργεί 

ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνδημιουργίας ενώ ταυτόχρονα 

αποτελεί μέσο διέγερσης της φαντασίας. Βελτιώνει επίσης δεξιότητες 

που σχετίζονται με την κατανόηση ενώ αναπτύσσει τον προφορικό λόγο. 

Είναι δηλαδή το μέσο που μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία και να 

συνδέσει τους πολιτισμούς. (Γρίβα – Κοστελίδου, 2012 στο Γρίβα και 

Λαζαρίδου, 2014). 

    Η επίτευξη των στόχων ενός παραμυθιού, δηλαδή κυρίως η γνώση και 

η ψυχαγωγία, έχει μεγάλο αντίκτυπο στις σχέσεις μαθητών που 

προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα καθώς όλα τα 

στοιχεία που μεταδίδονται μέσω αυτού, δημιουργούν ένα πιο ειρηνικό 

και δημιουργικό σχολικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα δημιουργεί τις 

συνθήκες για τη βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων και την εύρεση 

κοινών σημείων ανάμεσα στους μαθητές. Το παραμύθι βοηθάει δηλαδή 

κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό, προκαλώντας παράλληλα το 

ενδιαφέρον για το νέο και διαφορετικό. 

 

 

 

 
 

4. Το εκπαιδευτικό υλικό: «Περιπέτειες μέσα από ένα 

παραμύθι» 
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Περιγραφή του υλικού 

    Στην συγκεκριμένη ενότητα διαρθρώνεται το εκπαιδευτικό υλικό που 

κατασκευάσαμε, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Γ’ και Δ’ δημοτικού.  

Στόχος είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια της πολυπολιτισμικής 

συνείδησης των μαθητών καθώς και να έρθουν σε επαφή και να 

εξασκηθούν με δομικά και γραμματικά φαινόμενα. Το υλικό αποτελείται 

από ένα παραμύθι, το οποίο χωρίζεται σε πέντε υποενότητες. Αυτές οι 

υποενότητες είναι οι πέντε χώρες που θα επισκεφτούν οι ήρωες και μέσα 

από μια περιπέτεια θα γνωρίσουν πλήθος πληροφοριών για κάθε χώρα, 

κατά κύριο λόγο με πολιτισμικό περιεχόμενο. 

 

Περιγραφή του παραμυθιού και των ηρώων 

    Στο παραμύθι μας κεντρικοί ήρωες είναι δύο αδέρφια, η Αφροδίτη και 

ο Ορέστης, καθώς και ο παππούς τους Σωκράτης. Μετά από ένα ταξίδι 

στην Αθήνα ανακαλύπτουν ένα μαγικό κουτί που έχει την δύναμη να 

τους μεταφέρει σε άλλους τόπους. Συγκεκριμένα οι ήρωες μας θα 

βρεθούν εκτός από την Ελλάδα, στη Κίνα, τη Νέα Ζηλανδία, τη Βραζιλία 

και την Αίγυπτο. Για να μπορέσουν όμως να φύγουν από τον ένα τόπο 

και να μεταφερθούν στον άλλο θα πρέπει να λύσουν κάποιους γρίφους 

και να ανακαλύψουν τα πέντε κομμάτια του παζλ, τα οποία θα 

τοποθετηθούν στο κουτί. Παράλληλα θα έρθουν σε επαφή με πολιτισμικά 

στοιχεία των χωρών αυτών, όπως αξιοθέατα και παραδοσιακά φαγητά, 

και θα μάθουν για την γεωγραφία, τη χλωρίδα και πανίδα και την ιστορία 

τους. Μόλις συμπληρώσουν τα κομμάτια του παζλ, το κουτί θα ανοίξει 

και θα τους περιμένει μια όμορφη έκπληξη. 

Σύλληψη της ιδέας  

    Η επίτευξη των στόχων της συγκεκριμένης εργασίας είχε ανάγκη από 

ένα ισχυρό μέσο, τέτοιο που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των 

παιδιών, που θα κατορθώσει να μεταδώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που 

σχετίζονται με την πολυπολιτισμικότητα και ταυτόχρονα να 

ψυχαγωγήσει. Ως τέτοιο θεωρήθηκε πιο πρόσφορο το παραμύθι που είναι 

πιο κοντά στις ηλικίες των παιδιών. Με δεδομένο ότι θα υπήρχε το 

στοιχείο του μυστηρίου, οι επιρροές ως προς την επιλογή του θέματος 
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και της πλοκής γενικότερα, ήταν από λογοτεχνικά βιβλία και ταινίες του 

κινηματογράφου με ανάλογο περιεχόμενο.   

 

Δραστηριότητες  

    Όπως είδαμε πρωτύτερα, η κάθε υποενότητα περιλαμβάνει ένα μέρος 

της ιστορίας και διαθεματικά, εκπαιδευτικά παιχνίδια για τους μαθητές.  

    Ειδικότερα, το παιχνίδι ως παιδική δραστηριότητα εμπεριέχει κανόνες, 

συνήθως άγραφους, που στις περισσότερες περιπτώσεις έχει 

συγκεκριμένους στόχους χωρίς αυτοί πάντως να είναι απαραίτητοι. Το 

παιχνίδι είναι μια έμφυτη ανάγκη, που μέσα από αυτό, εκφράζεται η 

επιθυμία του παιδιού να συμμετέχει κοινωνικά σε μια διαδικασία 

διάκρισης έχοντας σαν εφόδια συχνά την φαντασία και τους 

συμβολισμούς (Verenikina, Harris & Lysaght, 2003). 

    Το παιχνίδι παρέχει στα παιδιά την δυνατότητα επικοινωνίας με ξένα 

προς αυτό πολιτισμικά περιβάλλοντα και κατορθώνει με ευχάριστο τρόπο 

να έρθει σε επαφή με γλωσσικά στοιχεία σε συνδυασμό με την γνώση και 

αποδοχή της διαφορετικότητας. Τα παιχνίδια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως μέσο πολυγλωσσικής αφύπνισης σε χώρους 

ευχάριστους και δημιουργικούς όπως η τάξη, η αυλή κ.τ.λ., να ενισχύσει 

τη χρήση λέξεων και εκφράσεων στην γενικότερη συμπεριφορά του και 

να δώσει την ώθηση σε πιο ενεργητικές και συνεργατικές δράσεις. Ειδικά 

μάλιστα δραστηριότητες όπως τα παιχνίδια ρόλων ενισχύουν 

εκφραστικές πρακτικές, χωρίς μάλιστα το φόβο της επίκλησης ή μη των 

πολιτισμικών ετεροτήτων, όπως η συγγνώμη και ο έπαινος (Lanzaron, 

2001). Άρα οι μαθητές, μέσα σε ένα περιβάλλον συμμετοχής και 

αλληλεπίδρασης,  μαθαίνουν να συνυπάρχουν, να δρουν συνεργατικά και 

να αντιμετωπίζουν με επιτυχία καταστάσεις που προκύπτουν αφενός από 

την καθημερινή τριβή αφετέρου από ζητήματα που έχουν σχέση με την 

πολυπολιτισμικότητα.  

    Τα παιχνίδια δεν διακρίνονται από ομοιομορφία ως προς το χρόνο, τη 

μορφή, τα υλικά, τον τρόπο και τον τόπο όπου αυτά λαμβάνουν χώρα. 

Αυτό σημαίνει πως τα παιχνίδια γίνεται να κατηγοριοποιηθούν καθώς το 

κάθε είδος εστιάζει σε ξεχωριστές πτυχές και στιγμές στην ανάπτυξη 

ενός παιδιού, πτυχές που έχουν δηλαδή να κάνουν με την γνώση, την 
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κίνηση, τα συναισθήματα και τη γλώσσα. Και αυτό μάλιστα χωρίς να 

περιορίζει το παιχνίδι να εστιάζει μονάχα σε μια από αυτές τις 

κατηγορίες (Hughes, 1996). Ενδεικτικά θα αναφερθούν κάποια από τα 

είδη παιχνιδιών : 

 Γλωσσικά παιχνίδια 

    Τα γλωσσικά παιχνίδια διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες, αυτά 

που δίνουν έμφαση σε γλωσσικά στοιχεία και αυτά που εστιάζουν στην 

ανταλλαγή πληροφοριών. Στην πρώτη περίπτωση το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στις λέξεις. Συγκεκριμένα τις ελέγχουμε για την ακρίβεια 

τους κατά τη χρήση τους σε ένα σταυρόλεξο ή κάποιο άλλο αντίστοιχο 

παιχνίδι όπως συνώνυμα και αντώνυμα. Στην δεύτερη περίπτωση μας 

ενδιαφέρει το μήνυμα που προκύπτει από την επικοινωνία των παιδιών 

και όχι αν αυτό είναι ορθά διατυπωμένο (Γρίβα, & Σέμογλου, 2013). 

 Κινητικά παιχνίδια 

    Πολλά από τα παιχνίδια, κυρίως επειδή επικεντρώνονται σε 

γνωστικούς στόχους, περιορίζουν τα παιδιά σε ένα καθιστικό 

περιβάλλον, σε «εναλλακτικές καθιστικές καταστάσεις» όπως αναφέρουν 

χαρακτηριστικά ο Epstein και συν. (1995). Το παιχνίδι όμως πρέπει να 

στοχεύει και στην επαρκή σωματική ανάπτυξη που θα εξασφαλίζει έναν 

υγιή οργανισμό. Άλλωστε είναι αδύνατο να φανταστεί κάποιος παιδιά 

περιορισμένα, καθηλωμένα. Αντίθετα τα παιδιά ανέκαθεν έψαχναν 

τρόπους διασκεδαστικούς, κυρίως με παιγνιώδη μορφή, για να κινούνται 

μέσα στο περιβάλλον τους.  
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Γεια σας!! Εγώ είμαι η αδερφή 

του Ορέστη, η Αφροδίτη και μαζί 

θα παίξουμε πολλά παιχνίδια 

και θα μάθουμε πολλά 

καινούρια πράγματα. 

Γεια σας! Είμαι ο Ορέστης και 

θα σας διηγηθώ μαζί με την 

αδερφή μου την περιπέτεια που 

ζήσαμε πέρυσι το καλοκαίρι!!! 
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            4.1. Βόλτα στην Ελλάδα 
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σε ένα μικρό χωριό , κοντά στη Θεσσαλονίκη , ζούσαν, μαζί με τους γονείς τους , 

δύο δίδυμα αδέρφια, η Αφροδίτη και ο Ορέστης. Α, είχαν και ένα σκυλάκι, 

γερμανικό ποιμενικό σε ράτσα, που το φώναζαν Κέρβερο. Μια μέρα ήρθε επίσκεψη 

από την Αθήνα ο παππούς τους ο Σωκράτης και τους φύλαγε μια μεγάλη έκπληξη. 

Θα τα έπαιρνε του για ταξίδι, για να δουν κάποια αρχαία ευρήματα. Ο παππούς 

Σωκράτης λάτρευε την ιστορία. Είχε σπουδάσει ιστορικός και είχε ταξιδέψει σε όλο 

τον κόσμο προκειμένου να τον γνωρίσει και να τον κατανοήσει. Όποια ερώτηση και 

να του έκανες, θα την απαντούσε αμέσως. Για τον λόγο αυτό , οι γονείς έδωσαν την 

άδεια τους με χαρά. Δεν ήταν σίγουροι βέβαια αλλά, όσο να’ ναι, θα ήταν κάτι σαν  

διακοπές για τα παιδιά. Ο Ορέστης πανηγύρισε αλλά η Αφροδίτη δεν 

ενθουσιάστηκε και πολύ γιατί, όπως έλεγε, βαριόταν την ιστορία και τα ταξίδια.  

Όπως το υποσχέθηκε ο παππούς, το πρωί της 20ης Αυγούστου, φόρτωσαν τις 

βαλίτσες στο αυτοκίνητο και ξεκίνησαν. Ωστόσο κανένας τους δεν γνώριζε αυτό που 

θα ακολουθούσε και πως το ταξίδι αυτό μόνο βαρετό δεν θα ήταν.  
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Διαβάζουμε το παραμύθι… 

«Θα μπορούσα να είμαι με τις φίλες μου και να παίζω τζαμί» σκέφτηκε η Αφροδίτη 

καθώς ανέβαιναν στον 2ο όροφο στο μουσείο της Ακρόπολης. Υπήρχαν παντού 

εκθέματα με κόσμο μαζεμένο τριγύρω. Ο Ορέστης πήγαινε από εδώ και από κει 

ώστε να προλαβαίνει να διαβάζει τις ταμπέλες για το κάθε έκθεμα ενώ  η Αφροδίτη 

πήγαινε χέρι-χέρι με το παππού γιατί το πάτωμα ήταν διαφανές και φοβόταν τα 

ύψη.  

«Ο Παρθενώνας, παιδιά, χτίστηκε τον 5ο αι. π.χ. πάνω στο λόφο της Ακρόπολης ενώ 

εκεί κάτω βλέπετε και το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού» είπε ο παππούς την ώρα που 

έπιναν χυμό πορτοκάλι στην όμορφη καφετέρια του μουσείου.  

- Ξέρετε προς τιμήν ποιάς θεάς χτίστηκε? ρώτησε.   

-Για την θεά Αθηνά,  απάντησε ο Ορέστης. 

Μόλις τελείωσαν την επίσκεψη, πήγαν για φαγητό στην Πλάκα. Κάθισαν σε ένα 

εστιατόριο και πήραν τους καταλόγους. 

«Σήμερα θα τιμήσουμε την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα» είπε ο παππούς.  

Έτσι τα δύο παιδιά έφαγαν μουσακά, ο παππούς φασολάδα ενώ πήραν επιπλέον 

φέτα, χωριάτικη σαλάτα και φυσικά τζατζίκι. Η Αφροδίτη , καθώς έτρωγαν 

παρατηρούσε τα σπίτια. Ήταν μικρά, με παλιά χρωματιστά πατζούρια και ξύλινες 

πόρτες ενώ πολλά ήταν καλυμμένα με κισσό και λουλούδια και είχαν την 

γαλανόλευκη ελληνική σημαία . Ένιωθε λες και δεν βρισκόταν στην  Αθήνα, αφού 

τέτοιες γειτονιές δεν βρίσκεις πλέον, αλλά ούτε καν στο σήμερα, αν και οι 

πολυάριθμοι τουρίστες με τις φωτογραφικές τους μηχανές αλλά και κάποια 

γνώριμα δυστυχώς κορναρίσματα επέμεναν να σε επαναφέρουν στην 

πραγματικότητα.  

Μετά το φαγητό γύρισαν στο σπίτι. Ήταν παλιό, με δύο ορόφους, σοφίτα και με 

έναν μικρό κήπο που το περιτριγύριζαν όμορφα γεράνια. Ο παππούς ήταν 

κουρασμένος και πήγε να κοιμηθεί ενώ τα αδέρφια καθόντουσαν στο δωμάτιό 

τους. Επειδή όμως η ώρα δεν περνούσε, αποφάσισαν να εξερευνήσουν το σπίτι και 

συγκεκριμένα την σοφίτα γιατί ήξεραν πως εκεί μέσα ήταν φυλαγμένα τα πράγματα 

της γιαγιάς. Προσέχοντας να μην κάνουν θόρυβο, για να μην ξυπνήσουν τον 

παππού, έφτασαν στην σοφίτα. Ξεκλείδωσαν αργά το πορτάκι και μπήκαν. Μέσα 

βρήκαν πολλά παλιά και σκονισμένα αντικείμενα όπως πίνακες, έπιπλα, βιβλία, 

πολλά βιβλία, ρούχα κ.α. Στο κέντρο βρήκαν ένα σκαλιστό μπαούλο με μια χρυσή 

και ευτυχώς χαλασμένη κλειδαριά. Το καπάκι σηκώθηκε με μεγάλη προσμονή. Το 
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πρώτο πράγμα που βρήκαν μέσα ήταν η παραδοσιακή φορεσιά της γιαγιάς.  Ήταν 

στο χρώμα του δέρματος με μια ολόχρυση ποδιά και ένα τσεμπέρι για το κεφάλι. 

Συνέχισαν το ψάξιμο αλλά αυτό που τους κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν ένα μικρό, 

ξύλινο κουτάκι στο πάτο. 

«Μμμ… λείπουν κομμάτια» είπε η Αφροδίτη. 

Όντως στην επιφάνεια του, έλειπαν πέντε κομμάτια που έμοιαζαν με κομμάτια πάζλ 

που όμως το κάθε ένα είχε μια ζωγραφιά στη θέση του.  

«Πάω να ξυπνήσω τον παππού να μας πει που είναι τα κομμάτια»  

Ο παππούς ωστόσο δεν ήξερε πολλά για το κουτί παρά μόνο ότι μάλλον άνηκε στην 

γιαγιά. 

«Αυτό εδώ τι είναι?» ρώτησε ο Ορέστης πατώντας ένα κουμπί στο κέντρο και τότε 

….ΠΟΥΥΥΥΦΦΦΦΦ τύλιξε και τους τρεις ένα γκρίζο σύννεφο που στριφογυρνούσε 

αδιάκοπα. Όταν κάποτε το σύννεφο διαλύθηκε, έμειναν με το στόμα ανοιχτό και 

μια τρομαχτική απορία στο βλέμμα. 

Στεκόντουσαν στη μέση  μιας αγοράς με πολλούς ανθρώπους και ένα σιντριβάνι με 

σκαλιστά λιοντάρια. 

«Μα βρισκόμαστε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο!!!» είπε ο παππούς με γουρλωμένα 

μάτια. 

«Πάτα ξανά αυτό το κουμπί» είπε η Αφροδίτη στον αδερφό της, ελπίζοντας να 

γυρίσουν πίσω , αλλά τίποτα δεν έγινε. 

«Κάτι είναι γραμμένο στα πλάγια. Νομίζω ότι είναι ένας γρίφος!» 

 

«Στο υπόγειο αυτού του παλατιού λέγεται πως υπήρχε λαβύρινθος».  

«Η Κνωσός» είπαν και οι τρεις με μια φωνή. 

«Και θα πρέπει να βρούμε κάπου εκεί αυτό.» είπε ο Ορέστης δείχνοντας την 

ζωγραφιά, ένα δέντρο με βελανίδια και κάτι βελάκια χαραγμένα. 

Πήραν το πρώτο λεωφορείο και ξεκίνησαν. 

« Παιδιά καθώς θα ψάχνουμε για την ζωγραφιά θα ήθελα να σας πω πως η Κνωσός 

ήταν το παλάτι του βασιλιά Μίνωα και είναι χτισμένος στο λόφο της Κεφαλάς. 

Σίγουρα έχετε ακούσει ιστορίες για τον Μινώταυρο ή τον Δαίδαλο και Ίκαρο?»  

«Ναι!» είπαν μαζί τα αδέλφια, «Αλλά η ζωγραφιά που μπορεί να είναι?»  
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«Με την γιαγιά σας είχαμε καθίσει σε εκείνον τον βράχο όταν είχαμε έρθει εδώ, 

πριν πολλά χρόνια. Αν είναι δικό της το κουτί, τότε μπορεί να το ζωγράφισε αυτή» 

είπε ο παππούς δείχνοντας έναν βράχο αρκετά μακριά από το σημείο όπου τα 

δαιδαλώδη δρομάκια ενώνονταν με τους τουρίστες.  

Η αναζήτηση άρχισε και  τελικά απέδωσε. Μετά από μισή ώρα βρήκαν το δέντρο με 

την ζωγραφιά χαραγμένη στο κορμό του και άρχισαν ,προσπαθώντας να μην γίνουν 

αντιληπτοί, το σκάψιμο .Ένα μικρό πτυοσκάπανο  βγήκε από το σακίδιο και άρχισε 

να παραμερίζει χώμα και πέτρες. Το κομμάτι το βρήκε η Αφροδίτη η οποία 

πανηγύριζε από χαρά. Καθώς το περιεργαζόταν  παρατήρησε ότι υπήρχε 

σκαλισμένο πάνω του ένα όμορφο ζώο που έμοιαζε με τράγο. Ο Ορέστης υπέθεσε 

πως αφού είμαστε στη Κρήτη θα πρέπει σίγουρα να ήταν ένα κρι κρι που είχε 

ακούσει ότι ζει στο φαράγγι της Σαμαριάς. Το πήρε και το έβαλε στο σωστό κενό 

του κουτιού. 

«Έχουμε άλλα τέσσερα κομμάτια όμως!» είπε ο παππούς. « Είστε έτοιμοι? Ορέστη 

πάτα το κουμπί!!! 
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Τώρα παίζουμε με το παραμύθι… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Στο μπαούλο μέσα βρήκαμε ένα γράμμα της γιαγιάς. Αλλά κάποια 

γραμματάκια ξεθώριασαν με τον καιρό. Θέλεις να μας βοηθήσεις να 

τα συμπληρώσουμε?  

Αγαπ_μένε μου Σωκράτη, 

Βρ_σκόμαστε με τις φ_λες μου στη Ρώμη. 

Όλα είναι πολ_ όμορφα εδώ και οι άνθρωπ_ 

φ_λόξενοι. Φάγαμε μακαρόνια και πίτσα. 

Μετά θα πάμε στο Βατικάνο.Θα τα πούμε σε 

δ_ο μέρες. 

Μαργαρίτα 

2.  Ωραία! Έγινε το γράμμα. Για να προσπαθήσουμε μαζί να το 

γράψουμε ξανά με κεφαλαία γράμματα. 
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3. Παρακάτω υπάρχουν μερικά βουνά της 

Ελλάδας. Ξέρεις σε ποιο γεωγραφικό 

διαμέρισμα βρίσκονται? Αν ναι τότε γράψε τα 

ονόματα πάνω στο χάρτη!!! 

 

Ψηλορείτης  Όλυμπος  

Ταΰγετος   
Βόρας  

Πάρνηθα  

Τα 5 ψηλότερα βουνά της 
Ελλάδας 

Όλυμπος 

Σμόλικας 

Βόρας 

Γράμμος 

Ασέλυνον 

 

Σμόλικας   
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 Διπλός είναι ιερό θρησκευτικό σύμβολο της Μινωικής Κρήτης  

 

1. - - - - - - - - - 

2. - - - - - 

3. - - - - - - 

4. - - - - 

5. - - - - - - - 

6. - - - - - - 

7. - - - - - - - - - 

 

1. Γνωστή τοιχογραφία είναι ο …………… με τα κρίνα. 

2. Ο Αρχαιολόγος που ανάσκαψε τη Κνωσό. 

3. Το πέλαγος κάτω από την Κρήτη. 

4. Της βγάζουμε το λάδι, που παρήγαγαν άφθονο στην Κρήτη. 

5. Εκεί το παλάτι του Μίνωα. 

6. Πριν από το Φι. 

7. Νησί των Κυκλάδων, με ηφαίστειο (Σημερινή ονομασία). 

 

4. Μια από τις σημαίες στα μαγαζιά είχε ξεθωριάσει από 

τον ήλιο. Θέλεις να την ζωγραφίσουμε? 

 

5. Μπορείς να μας βοηθήσεις να συμπληρώσουμε την 

ακροστιχίδα?  
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6. Μπορείς να αναγνωρίσεις σε ποιον πολιτισμό 

ανήκει η κάθε εικόνα ? 

 

Κυκλαδικός      Αθηναϊκός  

      Μακεδονικός 

Μινωικός     Μυκηναϊκός  

Μάσκα του 

Αγαμέμνονα 

Καρυάτιδα  Αρπιστής Μινώταυρος  Λάρνακα του 

Φιλίππου 

7. Θέλεις να βοηθήσεις τον Θησέα να βγει από τον 

λαβύρινθο χωρίς να τον δει ο μινώταυρος?  

Το ξέρατε ότι… 

Ένα από τα μεγαλύτερα 

κατορθώματα του Θησέα 

ήταν η νίκη του απέναντι 

στον Μινώταυρο. Για να 

τον νικήσει και να μην 

χαθεί στον λαβύρινθο, 

είχε βοήθεια από την 

Αριάδνη, την κόρη του 

βασιλιά Μίνωα, που του 

έδωσε ένα κουβάρι 

μαλλί, τον « Μίτο της 

Αριάδνης» ώστε να το 

ξετυλίγει για να βρει την 

έξοδο. 
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8. Μέσα στη Κνωσό υπήρχαν πολλές τοιχογραφίες. Μια από 

αυτές ήταν τα ταυροκαθάψια.  Έλα να χρωματίσουμε την 

εικόνα! 

 

10.  Το αγαπημένο παιχνίδι μου παιχνίδι είναι το 

τζαμί. Εσείς το ξέρετε? Πάμε στην αυλή να 

παίξουμε!!! 

Τα ταυροκαθάψια ήταν 

άθλημα της μινωικής 

εποχής, στο οποίο ο 

αθλητής εκτελούσε 

άλματα πάνω από τον 

ταύρο. Η γιορτή ήταν 

αφιερωμένη στο θεό 

Ποσειδώνα.  

9.  Στο δρόμο για την Κνωσό είδαμε ανθρώπους πιασμένους  χέρι- χέρι 

να χορεύουνε και μερικούς να παίζουνε μουσικοί με κρητική λύρα. Ο 

χορός λέγεται πεντοζάλι. Ελάτε να τον χορέψουμε μαζί!!!  

Κρητική λύρα 
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         4.2. Ταξιδεύοντας στην Κίνα 
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Διαβάζουμε την συνέχεια… 

 

 

Το γκρίζο σύννεφο τους ξανατύλιξε, σημάδι ότι θα τους ταξίδευε σε κάποιο νέο 

προορισμό. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά ο χρόνος φάνηκε μεγαλύτερος, άρα 

θα πάμε κάπου μακριά, σκέφτηκε ο Ορέστης. Και δεν είχε άδικο, καθώς μόλις το 

σύννεφο τους προσγείωσε και άρχισε να διαλύεται, γρήγορα κατάλαβαν ότι 

βρίσκονται κάπου στην Άπω Ανατολή. Δεν φαινόντουσαν σύγχρονα κτήρια αλλά 

υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, που οι περισσότεροι ήταν με τις φωτογραφικές μηχανές 

στο χέρι, δείγμα ότι ήταν κάποιος αρχαιολογικός χώρος. Ο παππούς δεν άργησε να 

αναγνωρίσει το μέρος. 

- Παιδιά, ξέρετε που βρισκόμαστε? 

-Πού παππού? Ρώτησαν ταυτόχρονα τα αδέρφια 

- Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο σπουδαία μνημεία του πλανήτη  

-Παππού, μας έσκασες! αναφώνησε γεμάτη έξαψη η Αφροδίτη  

-Άντε, καλά. Θα σας πω, βρισκόμαστε στο Πεκίνο και πιο συγκεκριμένα στην 

Απαγορευμένη πόλη. Εδώ ήταν για πολλούς αιώνες τα ανάκτορα των 

αυτοκρατόρων της Κίνας, και εδώ ζούσαν εκτός από την αυτοκρατορική οικογένεια 

και σημαντικότεροι κρατικοί υπάλληλοι. Όχι όμως ο απλός λαός για αυτό και 

απαγορευμένη.  

-Καλά ήρθαμε εδώ, είπε ο Ορέστης, αλλά τώρα τι κάνουμε? 

-Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και πάλι το κουτί μας, απάντησε η Αφροδίτη.  

-Έχει δίκιο, είπε ο παππούς. Το κουτί έχει άλλους τρεις γρίφους γραμμένους, 

φαντάζομαι πως κάποιος θα έχει σχέση με την Κίνα. 

Πράγματι από τους τρεις γρίφους ένας τους τράβηξε αμέσως την προσοχή.  

« Είμαι ερπετό, πεινασμένο για μπαμπού και φυλάω την αρμονία του σύμπαντος »  

-Δεν κατάλαβα τίποτα, αναφώνησε σαστισμένος ο Ορέστης.  

-Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο, απάντησε ο παππούς. Όμως 

επειδή πεινάω πολύ το μυαλό μου συμπάσχει με το άδειο στομάχι μου, οπότε ας 

βρούμε κάτι να φάμε και μπορεί κάτι να σκεφτούμε. 
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Οι τρεις φίλοι μας άρχισαν να περιδιαβαίνουν την Απαγορευμένη Πόλη και 

εντυπωσιάστηκαν από τις λεπτομέρειες και τα χρώματα στα πολλά παλάτια, τα 

αναρίθμητα, υπέροχα αγάλματα που παρίσταναν ως επί το πλείστον ζώα, πολλά 

από αυτά μυθικά όπως οι δράκοι και τα καταπληκτικά συχνά ανάγλυφα δρομάκια 

που ένωναν τα κτήρια της πόλης.  Επίσης τους τράβηξε μια υπέροχη μυρωδιά, η 

οποία όπως αποδείχτηκε προερχόταν από μια καντίνα κοντά στην είσοδο της πόλης. 

Χωρίς δεύτερη σκέψη τράβηξαν προς τα εκεί και παρήγγειλαν από δύο 

παραδοσιακά κινέζικα σουβλάκια που είχαν κρέας πάπιας, πολύχρωμες πιπεριές, 

κρεμμύδι, φύτρες μπαμπού και κάρυ, πολύ κάρυ. Έφαγαν με όρεξη και αφού 

τελείωσαν η Αφροδίτη πρότεινε να αγοράσουν έναν τουριστικό οδηγό της 

Απαγορευμένης Πόλης. Έτσι και έκαναν. Ο οδηγός τους πληροφόρησε ότι στην πόλη 

υπήρχαν πολλά παλάτια που είχαν περίεργα ονόματα. Τρία από αυτά τους 

τράβηξαν την προσοχή. Ήταν ο οίκος της Ανώτερης Αρμονίας, ο οίκος της Μεσαίας 

Αρμονίας και ο οίκος της Διατηρούμενης Αρμονίας.  

-Ο γρίφος έλεγε για την αρμονία του σύμπαντος, που είναι η ανώτερη δύναμη που 

υπάρχει, φώναξε ενθουσιασμένη η Αφροδίτη.  

-Άρα θα πάμε στον οίκο της Ανώτερης Αρμονίας, είπε ο Ορέστης.  

Και έτσι έγινε. Μπροστά από τον οίκο υπήρχε μια τεράστια πλατεία με πολύ κόσμο. 

Άρχισαν να κοιτάνε τριγύρω και το μάτι τους έπεσε σε μια σειρά από αγάλματα. Το 

πρώτο που είδαν ήταν ένας πελαργός και αμέσως μετά, ακριβώς μπροστά από τον 

οίκο ήταν ένα μπρούτζινο άγαλμα μιας χελώνας με κεφάλι δράκου.  

- Λέτε να είναι αυτό?, ρώτησε ο παππούς. Μην ξεχνάμε ότι η χελώνα είναι 

ερπετό.    

Πλησιάσανε το εντυπωσιακό άγαλμα και άρχισαν να το περιεργάζονται αλλά δεν 

έβγαλαν άκρη. 

- Ας ξαναδούμε τον γρίφο, είπε η Αφροδίτη. 

- Ερπετό βρήκαμε, αρμονία βρήκαμε αυτό με την πείνα για μπαμπού δεν το 

κατάλαβα.  

- Και με τι τρώει μια χελώνα αδερφούλη? 

- Με το στόμα φυσικά, είπε ο Ορέστης 

Όλοι μονομιάς έριξαν το βλέμμα τους στο ανοιχτό στόμα του ερπετού και δεν 

άργησαν να δουν ότι υπήρχε κάτι σφηνωμένο μέσα του. Με προσοχή το έβγαλαν 

και όπως υπέθεσαν ήταν το δεύτερο κομμάτι του παζλ. Όπως και στην Κρήτη, και 

εδώ ήταν σκαλισμένο ένα ζώο, το οποίο το αναγνώρισαν αμέσως. Ήταν ένα 

πανέμορφο πάντα. Χωρίς να χάσουν καιρό το τοποθέτησαν στο κουτί στη σωστή 

του θέση. Ένα κλικ ακούστηκε, δείγμα ότι μπήκε στο σωστό σημείο.  



68 
 

Τώρα παίζουμε με το παραμύθι… 

  

1. Εκεί στην Απαγορευμένη πόλη, συναντήσαμε δύο παιδάκια 

που φορούσαν κινέζικη φορεσιά. Βοήθησε μας να 

περιγράψουμε στους γονείς μας τα ρούχα των παιδιών.  

Νι χάο!! Γεια σας!!! 

Προσπαθήστε να 

βάλετε πολλά επίθετα! 

2. Για να μετρήσουμε μαζί τα αντικείμενα και να 

γράψουμε τον αριθμό μέσα στο κουτάκι.  Ας γράψουμε 

και από κάτω τι είναι η κάθε εικόνα. 
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3.  Μέσα στο κρυπτόλεξο βρίσκονται κρυμμένα μερικά ζωάκια 

της Κίνας. Βοήθησε μας να τα βρούμε! 

4.  Για να συμπληρώσουμε την ακροστιχίδα μαζί. Κάθετα σχηματίζεται 

το Πεκίνο, η πρωτεύουσα της Κίνας 
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ΑΔΟΠΑΓ   ……………….. 

    

ΣΙΑΤ       ………………… 

ΚΑΙΑΝΦΡΑ   ………………… 

ΠΟΛΑΚΕ     ………………… 

5.  Τα παρακάτω είναι γνωστά αξιοθέατα της Κίνας. Μπορείς 

να τα αναγνωρίσεις? Γράψε από κάτω τα ονόματα που είναι 

στο κουτάκι. 

Σινικό τείχος             Πύργος της Σαγκάης 

              Απαγορευμένη πόλη       Ναός του Ουρανού 

Στρατός από τερακότα 

6.  Τα γραμματάκια μπερδεύτηκαν! Ας τα βάλουμε στη σωστή σειρά!  
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Υλικά:  

 Χαρτόνι 
 Ψαλίδι 
 Κόλλα 

 Μαρκαδόροι  

8. Ουφ! Πεινάσαμε τώρα! Πάμε να φάμε παραδοσιακό κινέζικο 

φαγητό με τα ξυλάκια!!  

7.  Σας αρέσουν τα κινέζικα καπέλα? Για να φτιάξουμε 

και εμείς μερικά. Μπορείτε να τα ζωγραφίσετε όπως 

θέλετε!!! 
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      4.3. Ταξιδεύοντας στην Νέα Ζηλανδία 
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Διαβάζουμε την συνέχεια… 

 

 

Η ανυπομονησία πλέον είχε φτάσει στο κατακόρυφο και όλοι τους δεν 

κρατιόντουσαν πλέον. Ο Ορέστης άπλωσε το χέρι του και χωρίς κανένα δισταγμό, 

πάτησε το κουμπί. Το γκρίζο σύννεφο ξανατύλιξε τους τρεις φίλους μας και μετά 

από ένα σχετικά σύντομο ταξίδι βρέθηκαν σε ένα καταπράσινο πάρκο μιας 

πολύβουης μεγαλούπολης. Ήταν πολύ όμορφη πόλη αλλά δεν τους θύμισε τίποτα. 

Άρχισαν να περπατάνε μέσα στην πόλη ελπίζοντας να ανακαλύψουν σε ποια πόλη 

βρίσκονταν χωρίς κιόλας να ρωτήσουν, γιατί μάλλον θα τους στραβοκοίταζαν. 

Είδανε μερικές σημαίες που τους φάνηκαν γνωστές. 

- Νομίζω πως είμαστε ή στην Αυστραλία ή στην Νέα Ζηλανδία, είπε ο 

παππούς. 

 Μια ταμπέλα που έγραφε Ουέλινγκτον τους έλυσε οριστικά την απορία.  

- Είμαστε στην πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας  

Ο Ορέστης πάλι άρχισε να πεινάει από το πολύ περπάτημα προφανώς και ο 

παππούς ακούγοντας και την δικιά του κοιλιά να κάνει παράπονα πρότεινε, 

- Λοιπόν, λέω να βρούμε ένα εστιατόριο, να πάμε να φάμε και εκεί με την 

ησυχία μας να δούμε ποιος γρίφος ταιριάζει στην Νέα Ζηλανδία και αν 

μπορούμε να τον λύσουμε κιόλας. 

- Πολύ ωραία ιδέα, είπε η Αφροδίτη. 

Πράγματι μετά από λίγα μέτρα μπήκαν μέσα σε ένα όμορφο, παραδοσιακό 

εστιατόριο και ζήτησαν από τον σερβιτόρο τρία πιάτα φτιαγμένα με την μέθοδο 

χάγκι. Η μέθοδος αυτή θέλει το κρέας και τα λαχανικά να μαγειρεύονται σε ειδικά 

καλάθια στη χόβολη, δηλαδή κάτω από πυρωμένες πέτρες. Το πιάτο είχε αρνί, 

καρότο, ρύζι και γλυκοπατάτα περιχυμένα με μια καφέ σάλτσα από καρύδες. Όταν 

διάβασαν τους τρείς  γρίφους που απέμειναν απέρριψαν γρήγορα αυτόν που έλεγε 

για καρναβάλια όπως και αυτόν με τις οάσεις. Οπότε επικεντρώθηκαν στον άλλο 

γρίφο, ο οποίος έγραφε: 

«Το δισκοπότηρο της εκκλησίας του Χριστού στολίζει την εκκλησία του Χριστού»  

- Δεν κατάλαβα τίποτα, είπε η Αφροδίτη 

Πάνω που άρχισαν να απελπίζονται είδαν μια εφημερίδα που έγραφε για τα 

ηφαίστεια στο Κράιστσερτς.  
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- Παππού, φώναξε ο Ορέστης, Κράιστσερτς στα ελληνικά δεν σημαίνει 

εκκλησία του Χριστού?  

- Έχεις δίκιο Ορέστη, απάντησε ο παππούς. Μπορεί να έχει σχέση με τον 

γρίφο. Αφροδίτη, άνοιξε το τάμπλετ σου να δούμε για την πόλη αυτή. 

Πράγματι η Αφροδίτη πληκτρολόγησε το όνομα της πόλης και ανάμεσα στις 

φωτογραφίες που εμφανίστηκαν, ξεχώριζε ο καθεδρικός ναός της πόλης, που 

ονομαζόταν εκκλησία του Χριστού. Έξω από την εκκλησία δέσποζε ένα γλυπτό. Ήταν 

αρκετά ψηλό και έμοιαζε με μια μεγάλη δάδα, σαν αυτές στις λαμπαδηδρομίες των 

Ολυμπιακών. Κάτω από την εικόνα είχε την λέξη Τσάλις που στα ελληνικά σημαίνει 

δισκοπότηρο. 

- Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο πού πρέπει να πάμε, είπε ο παππούς. Το μόνο 

μας εμπόδιο είναι η θάλασσα που χωρίζει το νησί που βρισκόμαστε από το 

νησί που βρίσκεται η εκκλησία. 

- Και αυτό είναι πρόβλημα παππού? είπε η Αφροδίτη. Θα πάρουμε το πλοίο 

της γραμμής.  

Χωρίς να χάσουν χρόνο πήγαν προς το λιμάνι και αφού αγόρασαν τρία εισιτήρια, 

επιβιβάστηκαν στο πλοίο. Το ταξίδι θα διαρκούσε δύο ώρες και για να περάσει η 

ώρα, ο παππούς τους μίλησε για τον πολεμικό χορό Χάκα που χόρευαν οι ιθαγενείς 

Μαορί πριν από κάθε μάχη για να τρομάζουν τους εχθρούς. Κάποια στιγμή έφτασαν 

στον προορισμό τους. Από το λιμάνι πήραν ένα ταξί και σε δέκα λεπτά βρέθηκαν να 

θαυμάζουν το υπέροχο γλυπτό. Ξεχώριζαν φύλλα και άνθη της Νέας Ζηλανδίας. 

Περιεργάστηκαν το γλυπτό για αρκετή ώρα. Κάποια στιγμή ο Ορέστης βρήκε αυτό 

που αναζητούσαν. Σε μια μικρή χαραμάδα του γλυπτού ήταν ένα κομμάτι ξύλο το 

οποίο αμέσως αναγνώρισαν ως το τρίτο κομμάτι του παζλ. Το περιεργάστηκαν και 

χωρίς να νιώσουν καμία έκπληξη είδαν σκαλισμένο και εδώ ένα ζώο της χώρας. 

Ήταν ένα Κίουι, ένα πουλί που έμοιαζε με κοτόπουλο που είναι και το εθνικό 

σύμβολο της Νέας Ζηλανδίας. Το κλικ που ακούστηκε, όταν τοποθέτησαν το 

κομμάτι στο κουτί, τους γέμισε ικανοποίηση αλλά και ανυπομονησία, ειδικά τώρα 

που ήξεραν ότι τους απέμεινε μόλις ένα κομμάτι.    
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Τώρα παίζουμε με το παραμύθι… 

  
1. Παρακάτω υπάρχει το τίκι των αντωνυμιών και το τίκι 

με τα είδη τους. Για να προσπαθήσουμε να 
αντιστοιχίσουμε τις δύο στήλες. 

Προσοχη!! Δύο είδη δεν θα χρησιμοποιηθούν. 

2. Στο κουτάκι υπάρχουν μερικές αντωνυμίες. Ας προσπαθήσουμε να 
τις βάλουμε στα κενά. 

 

Εκείνο         Εσύ            Ίδιος 

     Δικό της     Ένας   Μερικοί 
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4. Τώρα για να φτιάξουμε μαζί μια μάσκα των Μαορί. Κόψτε το 

σχήμα και ύστερα ζωγραφίστε όπως σας αρέσει. 

3. Για να ζωγραφίσουμε την σημαία της Νέας 

Ζηλανδίας με τα σωστά χρώματα. 
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5. Πάνω στο χάρτη υπάρχουν 6 σημεία με αριθμούς. Για να 

τα βρούμε μαζί. Ίσως να βοηθήσουν και οι εικόνες! 

6. Στο τάμπλετ μου επισκέφτηκα την σελίδα του ζωολογικού κήπου του 

Ουέλινγκτον. Θέλετε να δούμε μερικά από ζωάκια που υπάρχουν εκεί? 

Αντιστοιχίστε τα καρτελάκια με τα ονόματα των ζώων με τις εικόνες. 
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7. Ας προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε ποιες προτάσεις είναι σωστές 

και ποιες λάθος, βάζοντας στα κουτάκια Σ ή Λ αντίστοιχα. 

8. Για να παίξουμε ένα παιχνίδι! Θυμάστε τα ζωάκια του 

ζωολογικού κήπου? Παρακάτω έχουμε δύο κουτάκια. Στο ένα 

υπάρχουν εικόνες με ακόμα μερικά ζωάκια και στο άλλο υπάρχουν 

καρτέλες  με οδηγίες  που λένε σε ποια πτώση να κλίνετε τη λέξη 

του ζώου. Νικητής είναι αυτός που θα γράψει σωστά τις πιο 

πολλές λέξεις!  
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      4.4. Ταξιδεύοντας στην Βραζιλία 
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Διαβάζουμε την συνέχεια… 

 

Η κούραση ήταν μεγάλη και αποφάσισαν να κοιμηθούν σε ένα ξενοδοχείο.  

Το πρωί , την ώρα του πρωινού, συζητούσαν , για το που μπορεί να ήταν το τέταρτο 

κομμάτι.  Πολλές γνώμες ειπώθηκαν, πολλά γέλια ακούστηκαν.  

- Δεν ωφελεί να συζητάμε περισσότερο, διέκοψε ο παππούς. Νομίζω πως 

ήρθε η ώρα να πατήσουμε το κουμπί. 

Πράγματι το κουμπί πατήθηκε, το γκρίζο σύννεφο εμφανίστηκε και μετά από λίγη 

ώρα προσγειώθηκαν. Αυτή τη φορά τα έκαναν μούσκεμα, ή μάλλον έγιναν 

μούσκεμα αφού τα πόδια τους βρέθηκαν μέσα στο νερό. Γρήγορα περπάτησαν στη 

στεριά και αφού κοίταξαν τριγύρω, ο παππούς μίλησε πρώτος. 

- Όπως το φαντάστηκα, βρισκόμαστε στο Ρίο, παιδιά. Αυτή η παραλία είναι η 

περίφημη Κόπα Καμπάνα. 

Όπου και να κοίταζες υπήρχε κόσμος που απολάμβανε τον ήλιο ή έπαιζε 

ποδόσφαιρο ή βόλεϊ στην άμμο. Το Ρίο βρίσκεται στη Βραζιλία και οι Βραζιλιάνοι  

αγαπούν μέχρι τρέλας τα αθλήματα, ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο. Επίσης υπήρχαν 

πλανόδιοι πωλητές που εξυπηρετούσαν τους λουόμενους. Άλλοι πουλούσαν 

αναψυκτικά, άλλοι παγωτά . Όμως οι περισσότεροι πάγκοι πωλούσαν ταπιόκα. Η 

ταπιόκα προερχόταν από κάτι ρίζες ,  κασσάβα τις ονόμαζαν οι ντόπιοι, που 

ανακάλυψαν οι Πορτογάλοι και τη μετέτρεπαν σε μικρές μπίλιες . Από κει και πέρα 

η φαντασία μετέτρεψε τη ταπιόκα σε κρέπα, σάντουιτς, σούπα, ψωμί, ριζότο, 

ακόμα και στο κρασί το άφηναν να μουλιάσει για περισσότερη γεύση.  Όμως το 

μυαλό τους ήταν στον τέταρτο γρίφο. 

- Ας τον διαβάσουμε ξανά . «Από το Κορκοβάντο θα ανοίξει τα χέρια , το 

καρναβάλι να ευλογήσει, τις φαβέλες να νοιαστεί, και  να μας λυτρώσει 

όλους» 

Με απόλυτο συγχρονισμό, και οι τρείς γύρισαν το κεφάλι τους προς τον Νότο. Εκεί 

ψηλά , στα 710 μέτρα, δέσποζε το 32 μέτρων άγαλμα του Χριστού του Λυτρωτή, 

που έριχνε το βλέμμα του σε όλο το Ρίο. Είχαν πολύ περπάτημα, έτσι δεν έχασαν 

καιρό και ξεκίνησαν. Άλλωστε 710 μέτρα ανήφορο και σκαλοπάτια δεν είναι και 

λίγο. Με τα πολλά έφτασαν στη βάση του αγάλματος και άρχισαν το ψάξιμο.  

- Δεν φαντάζομαι το κομμάτι που ψάχνουμε να βρίσκεται κάπου ψηλά, γιατί 

τότε την πατήσαμε, φώναξε ο Ορέστης. 
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- Δεν νομίζω η γιαγιά να μπορούσε να σκαρφαλώσει εκεί πάνω, άρα κάπου 

χαμηλά θα είναι, είπε η Αφροδίτη. Η βάση του αγάλματος είναι μεγάλη και 

σκεπασμένη με λείες πλάκες, δύσκολα να είναι και εκεί. Πάμε και θα δούμε.  

Πηγαίνοντας πίσω από το άγαλμα παρατήρησαν ένα παρεκκλήσι, στη βάση του 

αγάλματος. Μπήκαν μέσα, άναψαν κεριά και άρχισαν το ψάξιμο. Τα καθίσματα 

ήταν σαν ξύλινα σκαμπό και άρχισαν να τα περιεργάζονται. Ήταν τυχεροί. Σε ένα 

από τα σκαμπό ήταν σφηνωμένο το τέταρτο κομμάτι. Χωρίς να κάνουν φασαρία 

πήραν το κομμάτι και άρχισαν να κατεβαίνουν τα σκαλιά. Σε ένα ξέφωτο, που 

έβλεπε στην περίφημη παραλία της Ιπανέμα αλλά και το θρυλικό γήπεδο  το 

Μαρακανά, το μεγαλύτερο του κόσμου, σταμάτησαν.  

- Αφροδίτη, θα βάλεις εσύ το κομμάτι?  είπε ο παππούς. 

- Γιατί όχι, απάντησε το κορίτσι. 

Πήρε λοιπόν στα χέρια της το κομμάτι, που είχε σκαλισμένο έναν πύθωνα, ζώο που 

ζει στα αφιλόξενα νερά του Αμαζονίου, και το τοποθέτησε στο κενό στο κουτί. Και 

ναι, πάλι ακούστηκε το κλικ, και πάλι το σύννεφο τους τύλιξε.  
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Τώρα παίζουμε με το παραμύθι… 

 

 

 

 

Τα Τουκάν είναι πουλιά με  μεγάλο χρωματιστό ράμφος. Ζουν στις τροπικές και 

υποτροπικές περιοχές στο νότιο Μεξικό, την κεντρική Αμερική και στο 

………..(βόριο, βόρειο, βώρειο) τμήμα της Νότιας Αμερικής. Το φαγητό τους είναι 

………….. (συνήθως, σηνυθως, συνηθος) φρούτα, αλλά πολλές φορές τρώνε και 

έντομα και μικρές σαύρες. 

Επίσης υπάρχει και το Τουκάν με το χρυσό κολάρο. 

Είναι ένα είδος των πουλιών αυτών, που ζει στα 

…………(δάση, δάσει, δάσοι) του Αμαζονίου. Δεν 

διαφέρει από τα ……………(υπόλειπα, υπώλοιπα, 

υπόλοιπα) μέλη της οικογένειας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ας μάθουμε για τα πουλιά Τουκάν. Και μην ξεχνάτε να επιλέγετε την 

σωστή λέξη μέσα από την παρένθεση. 

2. Κάτω στο πάτωμα υπάρχουν δύο χαρτόνια με 

καταλήξεις –αι και –ε. Θα ακούτε μια πρόταση και θα 

πατάτε πάνω στο χαρτόνι με την σωστή κατάληξη του 

ρήματος. Εμπρός! Χωριστείτε σε δύο ομάδες. 



85 
 

  
3. Για να βρούμε τις λεξούλες παρακάτω. Τα κουτάκια 

σχηματίζουν την  χώρα στην οποία βρισκόμαστε τώρα! 
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4. Τα μικρά κροκοδειλάκια έπαιζαν στο ποτάμι του 

Αμαζονίου και χάθηκαν. Για να βοηθήσουμε την μαμά 

κροκοδειλίνα να τα βρει! 

5. Για να χρωματίσουμε την σημαία της 

Βραζιλίας ακλουθώντας την περιγραφή που 

υπάρχει στο κουτάκι.  

Τάξη και Πρόοδος 

Ο Αμαζόνιος είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους ποταμούς της Γης 
και ο δεύτερος μακρύτερος 
ποταμός μετά τον Νείλο. Έχει μια 
μεγάλη ζούγκλα που τον 
περιβάλλει ενώ στα δάση του 
συναντάται μια τεράστια ποικιλία 

ειδών βλάστησης.  
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6. Στη Βραζιλία πολύ γνωστό είναι το καρναβάλι στο 

Ρίο ντε Τζανέιρο. Ας φτιάξουμε και εμείς μια μάσκα 

για καρναβάλι!  

Μερικές φωτογραφίες από το καρναβάλι 

7. Φτιάξατε τις μάσκες? Τώρα φορέστε τες και ελάτε 

να χορέψουμε σάμπα. Βάλτε μουσική και ξεκινάμε!  

Η σάμπα είναι είδος χορού με πολύ 

ζωντανό ρυθμό και αποτελεί ένα από 

τα κυρίαρχα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά της Βραζιλίας. 
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      4.5. Ταξιδεύοντας στην Αίγυπτο 
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Διαβάζουμε την συνέχεια… 

-Πω πω ζέστη, έσκασα , παραπονέθηκε ο Ορέστης καθώς προσγειώθηκαν σχετικά 

ομαλά στην καυτή άμμο μιας όασης.  

-Λίγη σκιά και λίγο νερό θα ήταν ό,τι πρέπει είπε κουρασμένα η Αφροδίτη.  

-Ας πάμε προς τα δέντρα και θα δούμε που είμαστε, αν και ο τελευταίος γρίφος 

μιλούσε για μια όαση, άρα μάλλον είμαστε στην Αίγυπτο, είπε ο παππούς.  

Πράγματι οι φίλοι μας πήγαν προς ένα τεράστιο δάσος από φοίνικες που έμοιαζε 

παράταιρο με το υπόλοιπο τοπίο. Δεν άργησαν να δουν και κάποια σπίτια αλλά και 

μαγαζιά . Ανάμεσα σε πολλά μαγαζιά με αραβικές πινακίδες ξεχώριζε και ένα 

ζαχαροπλαστείο με μία ελληνικότατη πινακίδα που έγραφε «Αθηναίος» . Δεν το 

πολυσκέφτηκαν και μπήκαν μέσα να πάρουν μια ανάσα. Η μυρωδιά φρέσκου 

βουτύρου και καβουρντισμένων ξηρών καρπών ανακατεύονταν με το άρωμα κρύου 

τσαγιού, κάνοντας τους φίλους μας προς στιγμήν να ξεχάσουν πως βρίσκονταν 

μόλις ένα βήμα προτού ολοκληρώσουν το παζλ. Κάθισαν στις αναπαυτικές καρέκλες 

και παρήγγειλλαν , κατόπιν παρότρυνσης του σερβιτόρου, κονάφα. Και δεν το 

μετάνιωσαν. Το κονάφα είναι κάτι μεταξύ γαλακτομπούρεκου, μπακλαβά και 

κανταϊφιού με γέμιση από ρυζάλευρο, γάλα και κρέμα. 

-Τελικά πού ακριβώς είμαστε παππού, ρώτησε ο Ορέστης. 

-Είμαστε στη Σίβα, στη όαση της Σίβα για την ακρίβεια, απάντησε ο παππούς και 

άρχισε να εξιστορεί όσα θυμόταν, καθώς πριν από χρόνια είχε έρθει εδώ μαζί με τη 

γιαγιά. 

  Είναι η χώρα των Βερβέρων , με 300.000 φοινικόδεντρα να χαλάνε όμορφα τη 

μονοτονία της γκριζοκίτρινης άμμου αλλά να δένουν μαγευτικά με την γειτονική 

αλμυρή λίμνη, τη Φάτνας. Το σπουδαιότερο και πιο φημισμένο αρχαιολογικό 

μνημείο της Σίβα είναι, ωστόσο, το Μαντείο του Άμμωνα Δία ή Αμμώνειο. Το 

Αμμώνειο ήταν αρκετά γνωστό στους αρχαίους  Έλληνες, που το σέβονταν εξίσου με 

τα μαντεία της Δωδώνης και των Δελφών, ενώ λέγεται ότι οι αρχαίοι πρόγονοί μας 

θεωρούσαν την όαση Σίβα κατοικία θεών. 

-Παππού, καλά όλα αυτά, αλλά δεν κρατιέμαι άλλο, αναφώνησε ανυπόμονα η 

Αφροδίτη, ας λύσουμε επιτέλους το τελευταίο γρίφο. 

-Ναι , βρε παππού, συμπλήρωσε ο Ορέστης την ώρα που τελείωνε και το δεύτερο 

κομμάτι κονάφα που είχε παραγγείλλει.   

-Διάβασέ το , πάλι, Αφροδίτη, είπε ο παππούς. 
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-Λοιπόν, «βρες το λυχνάρι εκεί που η Μακεδονοπούλα βασίλισσα έπαιρνε το 

μπάνιο  της και  νίκησε την Αιγύπτια βασίλισσα». Δυσκολάκι το βλέπω.  

-Αν είχε να κάνει με πυραμίδες , θα ήταν πιο εύκολο είπε με αυταρέσκεια ο 

Ορέστης. 

-Δεν συμφωνώ, είπε ο παππούς. Όπως και να έχει οι γρίφοι είναι για να λύνονται. 

Ας ξεκινήσουμε με το εύκολο, την μακεδονοπούλα βασίλισσα.  

-Αυτό είναι το… εύκολο; είπαν ταυτόχρονα και τα δύο παιδιά. 

-Μα ναι, η βασίλισσα είναι η Κλεοπάτρα, απόγονος του Πτολεμαίου, στρατηγού του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, της δυναστείας των Πτολεμαίων, δηλαδή βασίλισσα της 

Αιγύπτου με καταγωγή όμως από την Μακεδονία. 

- Τα λουτρά της Κλεοπάτρας είναι από τα σημαντικά αξιοθέατα της Σίβα, είπε ο 

σερβιτόρος την ώρα που έφερνε τον λογαριασμό. Ο ξάδερφός μου ο Χασάν πουλάει 

σουβενίρ εκεί, προτείνω να τον επισκεφτείτε , συνέχισε ο σερβιτόρος, πρέπει 

οπωσδήποτε να τον επισκεφτείτε. 

Οι επιλογές τους ήταν περιορισμένες, έτσι ξεκίνησαν για τα λουτρά της Κλεοπάτρας. 

Ακολουθώντας , λες, τις πατημασιές που άφησε κάποτε ο Μέγας Αλέξανδρος, 

περιπλανώμενος για εννιά ημέρες στην έρημο , προτού βρει ανακούφιση σε τούτη 

την όαση, έφτασαν στα λουτρά , που ήταν στην πραγματικότητα μια πολύ μεγάλη 

γούρνα ή αν θέλετε μια στρογγυλή πέτρινη πισίνα. Κάτω από τη σκιά ενός φοίνικα 

είδαν τον Χασάν που πάλευε να πουλήσει την πραμάτεια του. Στη ταμπέλα του 

πάγκου του δέσποζε ένα τεράστιο λυχνάρι. 

-Γεια σας, σας περίμενα, είπε σε άπταιστα ελληνικά ο Χασάν, προκαλώντας μια 

πρώτη έκπληξη στους φίλους μας. 

-Σας ειδοποίησε ασφαλώς ο ξάδερφός σας, ο σερβιτόρος. 

-Όχι, κύριε Σωκράτη, σας περιμένω εδώ και χρόνια, συνέχισε ο Χασάν αφήνοντας 

τους φίλους μας να χάσκουν με ανοιχτό το στόμα από απορία.  

-Ορίστε , αυτό είναι δικό σας, μου το άφησε για σας η γυναίκα σας, όταν κάποτε θα 

ερχόσασταν εδώ. 

Ο έκπληκτος παππούς κράτησε στα χέρια του το πακέτο που ο Χασάν φύλαγε τόσα 

χρόνια. Κάθισε σε μιαν άκρη και το άνοιξε. Μέσα είχε ένα ξύλινο κουτί με τρείς 

σειρές κουτάκια και έξι πιόνια και έναν παράξενο μηχανισμό με 4 ασπρόμαυρες 

πλάκες που στριφογυρνούσαν, κάτι σαν μηχανικό ζάρι.  

-Είναι ένα σένετ, το αγαπημένο παιχνίδι της Νεφερτίτης, της πανέμορφης Αιγύπτιας 

βασίλισσας. Ο γρίφος πλέον είναι ξεκάθαρος, πρέπει να παίξουμε και να νικήσουμε.  
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Το παιχνίδι ήταν κάτι σαν τον σύγχρονο γκρινιάρη. Πρέπει τα πιόνια να φτάσουν 

στο τέρμα, αποφεύγοντας κάποιες παγίδες, και χωρίς να σε πετύχουν τα αντίπαλα 

πιόνια και σε στείλουν στην αρχή. Απλό ακουγόταν αλλά δεν ήταν. Ο παππούς 

κούνησε το «ζάρι» και το παιχνίδι άρχισε. Προς μεγάλη έκπληξη όλων , αφού έπαιξε 

ο παππούς, το σένετ άρχισε να παίζει και αυτό. Η μάχη ήταν σκληρή όμως το σένετ 

κέρδισε. Και ξανά , και ξανά. Κάποια στιγμή όμως ο παππούς τα κατάφερε. Και την 

ώρα που το τρίτο πιόνι του παππού έφτανε στο τέρμα, ένα μικρό συρταράκι άνοιξε 

και ξεπρόβαλε το τελευταίο κομμάτι του παζλ, που είχε χαραγμένο ένα τσακάλι, 

που μάλλον αναφερόταν στον Ανούβη, θεότητα των αρχαίων Αιγυπτίων. Αφού 

χαιρέτισαν τον Χασάν έβαλαν και το τελευταίο κομμάτι στη θέση τους.  
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Τώρα παίζουμε με το παραμύθι… 

 

 

 

 

 

Η Αίγυπτος βρίσκεται στην ……………….. Αφρική και είναι γνωστή για τον αρχαίο 

πολιτισμό της. Πρωτεύουσα της είναι το Κάιρο ενώ πολύ ………….. πόλεις είναι η 

Αλεξάνδρεια, Πόρτ Σάιντ, Λούξορ και πολλές άλλες. Η χώρα φημίζεται για τα πολλά 

………….. μνημεία της όπως οι πυραμίδες της Γκίζα, η μεγάλη Σφίγγα, ο ναός του 

Καρνάκ κ.α. Την Αίγυπτο την διασχίζει ο ποταμός Νείλος, ο μεγαλύτερος σε ………….. 

ποταμός του κόσμου ενώ η ……………. Σαχάρα καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της 

…………….. της χώρας. 

 

  

1. Μερικές λέξεις στο κειμενάκι εξαφανίστηκαν. 

Μπορείς να μας βοηθήσεις να τις 

συμπληρώσουμε?  

2. Ας προσπαθήσουμε να περιγράψουμε την 

εικόνα με τον θεό Ρα με όσα πιο πολλά 

επίθετα μπορούμε. 



94 
 

  
3. Για να βρούμε μαζί ποια είναι τα μνημεία 

στις εικόνες! Οι λέξεις βρίσκονται μέσα στο 

κουτάκι. 

4. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε τις λέξεις 

που υπάρχουν στη λίστα μέσα στο κρυπτόλεξο. 
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5. Ελάτε να ζωγραφίσουμε μαζί την εικόνα με 

την βασίλισσα Νεφερτίτη. 

Η Νεφερτίτη ήταν 

σύζυγος του Φαραώ 

Ακενατών, η οποία 

ήταν γνωστή στην 

Αίγυπτο για την 

ομορφιά της και είχε 

πολλούς τίτλους. 

6. H μικρή μούμια χάθηκε μέσα στην πυραμίδα. 

Για να την βοηθήσουμε να βρει την έξοδο.  
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7. Τώρα ας μάθουμε λίγα πράγματα για τον πάπυρο. Στη 

συνέχεια ας γράψουμε σε αυτόν ένα όμορφο ποίημα. 

Φυτό που φύτρωνε στην 

κοιλάδα του Νείλου. 

Μετά από επεξεργασία, το φυτό 

μετατρεπόταν σε πάπυρο, ένα 

είδος γραφικής ύλης. 
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- 
Πού βρεθήκαμε πάλι, ρώτησε ο Ορέστης. 

- Σίγουρα στην Ελλάδα, είπε η Αφροδίτη, που άκουσε μπουζούκι από ένα 

εστιατόριο, στην παραλία πιο κάτω, αλλά πού? 

- Εγώ ξέρω, παιδιά μου, είπε συγκινημένος ο παππούς. Είμαστε στη 

Φολέγανδρο, την πατρίδα της γιαγιάς και αυτό είναι το πατρικό της.  

Το σπίτι της γιαγιάς ήταν καλά συντηρημένο , σε κυκλαδίτικο στιλ με ένα μεγάλο 

περιβόλι. Ήταν το πιο περίεργο περιβόλι που είχαν δει ποτέ τους. Είχε πολλά  

δέντρα, όλα διαφορετικά και τα περισσότερα δεν τα έβρισκες στην Ελλάδα. 

- Να ένα καουτσουκόδεντρο από την Βραζιλία , φώναξε Ορέστης.  

- Ένα κινέζικο φιστικόδεντρο, είπε η Αφροδίτη. 

- Να και μια τεράστια φτέρη από τη Νέα Ζηλανδία και μια αιγυπτιακή 

χουρμαδιά. Άλλοι φέρνουν αναμνηστικά από τα ταξίδια τους και τα βάζουν 

σε ράφια. Η γιαγιά τα αναμνηστικά τα έκανε περιβόλι, και ένα δάκρυ κύλησε 

στο μάγουλό του. 

- Παππού, κοίτα το κουτί, είπε τότε η Αφροδίτη. Τα κομμάτια του παζλ 

εξαφανίστηκαν πάλι και οι παλιοί γρίφοι εξαφανίστηκαν και εμφανίστηκαν 

καινούργιοι. Λες…. 

- Νομίζω πως ναι, είπε ο παππούς. Η γιαγιά και το κουτί της έχουν να μας 

προσφέρουν και άλλα ταξίδια. Τι λέτε παιδιά, ξαναπατάμε το κουμπί?  

- Ναι, φώναξαν με χαρά τα δύο αδέρφια. 

Και ναι , όπως το προβλέψατε, το κλικ ακούστηκε, το γκρίζο σύννεφο 

ξαναεμφανίστηκε και βρέθηκαν…. 
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4.6. Συζήτηση 
 

    Το εκπαιδευτικό υλικό που κατασκευάστηκε απευθύνεται σε μαθητές 

Γ’ και Δ’ δημοτικού.  Στόχος είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια της 

πολυπολιτισμικής συνείδησης των μαθητών καθώς και να έρθουν σε 

επαφή και να εξασκηθούν με δομικά και γραμματικά φαινόμενα. Για την 

επίτευξη των στόχων επιλέχθηκε ως μέσο το παραμύθι, το οποίο είναι 

ιδιαίτερα αγαπητό στα παιδιά μικρότερων ηλικιών, θα μπορεί να 

κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον τους και θα μάθουν για άλλους 

πολιτισμούς με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Επίσης το παραμύθι  

θα μπορέσει να μεταδώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που σχετίζονται με την 

πολυπολιτισμικότητα και ταυτόχρονα να ψυχαγωγήσει.  

    Προτείνεται πάντως η ένταξη του σε διαθεματικές δραστηριότητες του 

σχολείου, ιδιαίτερα στην ευέλικτη ζώνη ή ως ενότητα ενός μικρότερου ή 

μεγαλύτερου πρότζεκτ. Με δεδομένο το πλήθος των γλωσσικών 

ασκήσεων,  θα μπορούσε να ενταχθεί στο μάθημα της γλώσσας, ειδικά 

σε ενότητες που έχουνε συνάφεια με διαπροσωπικές σχέσεις ή αναφορές 

σε παιδιά άλλων λαών. Οι δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

είτε υποστηρικτικά είτε επαναληπτικά στην γραμματική ή το συντακτικό. 

Το επίπεδο δυσκολίας των γλωσσικών δραστηριοτήτων αποτιμάται ότι 

δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, κάτι που επιτρέπει τη συμμετοχή και σε 

μαθητές χωρίς πλήρη επάρκεια της ελληνικής γλώσσας.  Χαρακτηριστική 

περίπτωση είναι οι ακροστιχίδες και τα κρυπτόλεξα, που είναι εύκολα 

και ταυτόχρονα διασκεδαστικά.  

   Παράλληλα, πολλές δραστηριότητες θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

μέρος του μαθήματος των εικαστικών αν και εφόσον ο χρόνος δεν 

επαρκεί. Ακόμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μαθήματα. 

Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμα και κομμάτι της 

Μελέτης Περιβάλλοντος, ειδικά στα σημεία που αναφέρονται σε χλωρίδα 

και πανίδα, αφού γίνονται σχετικές αναφορές και στο παραμύθι μας.. Σε 

κάθε χώρα γίνεται παρουσίαση ενός χαρακτηριστικού ζώου και φυτού. Η 

Παγκόσμια Γεωγραφία διδάσκεται βέβαια στην Στ’ Τάξη, όμως δίνεται 

στους μαθητές η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με χάρτες και τα στοιχεία 

που συνήθως απαντιούνται σε αυτούς (πόλεις, νησιά, βουνά), στοιχεία 

που διδάσκονται και σε μικρότερες τάξεις. Ακόμα παρουσιάζονται 

κάποιες σημαίες, οι οποίες είναι οικείες σε όλους τους μαθητές, 
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ανεξαρτήτως προέλευσης, αλλά γίνεται και αφορμή να κατανοήσουν ότι 

σε μία σημαία υπάρχουν πλήθος συμβολισμών, (χρώμα, σχέδιο, κείμενα).  

    Επίσης και τα ιστορικά στοιχεία που παρεμβάλλονται μπορούν ανά 

περίπτωση να αποτελέσουν θέματα συζήτησης, ειδικά αν στην τάξη 

φοιτούν παιδιά από άλλες χώρες. Γίνονται και αναφορές σε πλήθος 

μυθολογικών στοιχείων που συχνά εμφανίζονται και σε συνάφεια με 

θρησκείες, αρχαίες αλλά και σύγχρονες.  

    Φυσικά ένα παραμύθι, με διαπολιτισμική στόχευση, θα ήταν ατελές 

χωρίς την παρουσίαση κάποιων χαρακτηριστικών μουσικών οργάνων ή 

μουσικών ακουσμάτων και χορών (κρητική λύρα, σάμπα κλπ.). Τέλος οι 

κινητικές δραστηριότητες, εκτός από το μάθημα της γυμναστικής θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε γιορτές, εκδρομές, ακόμα και σε 

περιπτώσεις αποφόρτισης μέσα στην τάξη. 

   Γίνεται σαφές ότι θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη επιτυχία σε τμήματα 

υποδοχής. Συχνά τα παιδιά σε ένα τμήμα υποδοχής προέρχονται από 

διαφορετικές χώρες και πιθανότατα θα αναγνωρίσουνε στοιχεία της δικής 

τους κουλτούρας, του φυσικού τους περιβάλλοντος αλλά και θα 

εκτιμήσουν τα στοιχεία των άλλων χωρών.  Να αντιληφθούν ότι η ειρήνη 

και ο αλληλοσεβασμός επιτυγχάνεται με τη γνώση του άλλου, του ξένου, 

του διαφορετικού. Να δουν ότι κόσμος μας δεν είναι γκρίζος και 

μονοδιάστατος αλλά ένα πολύχρωμο παζλ με πολλά κομμάτια, που στο 

τέλος, αφού ενωθούν, μας δίνουν την όμορφη αποτύπωση του κόσμου 

μας. Τους δίνει την δυνατότητα και την ώθηση να εκφραστούν, να 

προβληματιστούν, να μιλήσουν, να ρωτήσουν. 

    Άλλωστε ο κύριος στόχος του διαπολιτισμικού παραμυθιού είναι να 

καταδείξει ότι παρά την, μεγάλη συχνά, διαφορετικότητά μας είμαστε 

τελικά πιο ίδιοι από ό ,τι  πιστεύουμε και ταυτόχρονα συνοδοιπόροι πάνω 

στον πλανήτη Γη. 
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