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Ειςαγωγή 
Οη ζρνιηθέο γηνξηέο απνηππψλνπλ κε ηνλ πην παξαζηαηηθφ ηξφπν ην βαζκφ 

εζλνθεληξηζκνχ ηνπ εζληθνχ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο, αληαλαθιψληαο ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο νη θνηλσλίεο αληηιακβάλνληαη ηα έζλε. ' απηή ηε 

δηάζηαζε, απνηεινχλ πξνλνκηαθφ πεδίν γηα λα αληρλεχζεη θαλείο ηηο αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπ εζληθνχ «εαπηνχ», ηελ απνζηψπεζε νπνηαζδήπνηε αληίζεζεο ή ζχγθξνπζεο, ηε 

θηγνχξα ηνπ  πνπ εκπεξηέρεη θαη ζπλελψλεη δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πξαγκαηηθφηεηεο.  

Ο ενξηαζκφο ησλ εζληθψλ επεηείσλ ζπκπιεξψλεη ηελ ηζηνξηθή παηδεία ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, δηαδξακαηίδνληαο 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εζληθή δηαπαηδαγψγεζε . Οη ζρνιηθέο ενξηέο εζηηάδνπλ ζε 

αμίεο, ζηάζεηο, πεπνηζήζεηο θαη ζηεξεφηππα. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαηαλννχλ 

ηελ ηζηνξία σο αιιεινπρία παξειζνληηθψλ γεγνλφησλ, πνπ απνιήγεη ζην παξφλ κε 

ηελ έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο πνξείαο θαη σο δηαδηθαζία θαηαλφεζεο θαη εμήγεζεο 

απηήο ηεο αιιεινπρίαο κε ηελ έλλνηα ηεο επηζηήκεο .  

Οη γηνξηέο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε απνηεινχλ επίζεο κηα απφ ηηο κνξθέο 

αγσγήο ηνπ παηδηνχ. Μεηαβάιινπλ ζε πξάμεηο θαη βηψκαηα ηε γλψζε, ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ησλ 

λεπίσλ θαη απνβιέπνπλ ζηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη ζηελ 

αηζζεηηθή ηνπο αγσγή. Γηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπο θαη απνηεινχλ 

«ηζρπξά θίλεηξα δηαθέξνληνο θαη θέληξα έιμεο ηνπ λεπίνπ.  

Οη ζχγρξνλεο δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηηο ζρνιηθέο γηνξηέο πξνηείλνπλ 

λα δίλεηαη έκθαζε «ζηε δηαδηθαζία θαη φρη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα, δηφηη ην 

ζεκαληηθφηεξν είλαη ε ελεξγνπνίεζε θαη ε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

παηδηψλ θαη νη επθαηξίεο πνπ ζα ηνπο δνζνχλ γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη ελίζρπζε 

ηεο απηνεηθφλαο ηνπο».  

Ζ ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηνλ ενξηαζκφ ησλ εζληθψλ επεηείσλ, ζην ξφιν 

ησλ εζληθψλ ζπκβφισλ θαη ησλ εθδειψζεσλ ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ είλαη ελδεηθηηθή ηεο έκθαζεο πνπ απνδίδεηαη ζηα εζληθά, ζξεζθεπηηθά 

θαη παηξησηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία παξακέλνπλ ηζρπξά. Ο ζηνιηζκφο θαη ε 

δηαθφζκεζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, ηα ζχκβνια, νη επεηεηαθνί, παλεγπξηθνί ιφγνη, ηα 

δξψκελα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ή θαηά ηελ ηέιεζή ηνπο απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ 

επεξεάδνπλ κε έκκεζν, αιιά θαηαιπηηθφ ηξφπν ηελ εζληθή θαη πνιηηηθή 

δηαπαηδαγψγεζε. εκαληηθή ζεσξείηαη, επίζεο, ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ θαιιηέξγεηα 



[5] 
 

θνηλψλ αξρψλ θαη αμηψλ θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ πεδίνπ γηα ηνλ 

ζεβαζκφ, ηελ απνδνρή θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ.  

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην ξφιν ησλ ζρνιηθψλ ενξηαζκψλ, πξέπεη λα ηηο 

εληάμνπκε ζηελ επξχηεξε ζεψξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ πεδίνπ, φπνπ 

ιεηηνπξγεί ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν εζληθφ «φξακα» ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ, 

δειαδή ε εηθφλα πνπ πξνβάιιεηαη κέζα απφ απηέο γηα ηελ Διιάδα ζε εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, αληαλαθιά έλα ζχλζεην ζχλνιν ζεκαηλφλησλ θαη 

ζεκαηλφκελσλ γηα ηελ «εζληθή» παηξίδα.  

Χζηφζν, ε ζεκεξηλή ζπγθπξία θαη ή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ππνδεηθλχνπλ 

ζπλνιηθά, ηελ αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

ζρνιηθέο γηνξηέο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ εζληθή θαη 

πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε. Άιισζηε, θάηη ηέηνην επηβάιιεη ην αίηεκα γηα ηε 

δηακφξθσζε κηαο επξσπατθήο θαη νηθνπκεληθήο ηαπηφηεηαο.  

Ζ αιιαγή ηνπ ξφινπ ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ ππαγνξεχεηαη επίζεο απφ ηε 

ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ηνπ έζλνπο-θξάηνπο θαη ηελ επηθξάηεζε ππεξεζληθψλ 

ζρεκάησλ, πνπ δηακνξθψλνπλ έλα δηαθνξεηηθφ πιέγκα ζρέζεσλ. ε απηφ ην πιαίζην, 

απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη λα κεηαδψζεη ηηο αμίεο εθείλεο πνπ ζα βνεζήζνπλ 

ζηελ εδξαίσζε ηνπ έζλνπο-θξάηνπο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο θαη 

ζξεζθεπηηθήο ηδενινγίαο, αιιά λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε χπαξμε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο νξγάλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο νη θάζε είδνπο δηαθνξέο.  

ηελ παξνχζα πηπρηαθή αλαιχνληαη νη γηνξηέο πνπ δηεμάγνληαη ζήκεξα ζηα 

Διιεληθά ζρνιεία θαη ζπγθεθξηκέλα αλαιχνληαη νη ζπλήζεηεο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. 

Γηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε δέθα λεπηαγσγνχο ηνπ Γήκνπ θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο αλαπηχζζνληαη παξαθάησ.  
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Introduction 
School celebrations reflect in the most illustrative way the ethnocentrism of 

the national school system, reflecting the representations with which societies 

perceive the nations. In this dimension, they are a privileged field to detect the 

representations of the national "self", the silence of any opposition or conflict, the 

figure of it, which contains and unites different historical realities. 

The celebration of national anniversaries completes the historical education of 

pupils and students of the Greek elementary school, playing an important role in 

national education. School holidays focus on values, attitudes, beliefs and stereotypes. 

Students and students understand history as a sequence of past events that ends in the 

present with the course of human progress and as a process of understanding and 

explaining this sequence in the context of the art. 

Celebrations in pre-school education are also one of the child's forms of 

education. They change knowledge and experience, they contribute to the 

development of the social emotion and the social adaptation of infants and they aim at 

spiritual and moral development, as well as their aesthetic treatment. They are 

differentiated by their type and are "strong motivators of the diver and the centers of 

attraction of the infant". 

Modern cross-thematic approaches to school holidays suggest that emphasis 

be placed on "the process and not the end result, because the most important thing is 

to activate and maintain the interest of the children and the opportunities they will be 

given for creative expression and reinforcement of their self-image". 

Educational authorities since 1949 believe that the organization of school 

holidays "will enrich children with the experience of responsibility, with the sense of 

the importance of social tasks and the great value of conscientiousness in the 

performance of work. The contribution of each to the common effort, the value of 

individual abilities, the sacrifice of personal preferences, the elimination of selfish 

satisfactions, the deliberate harmonization of individual actions with the overall 

activity of the group will all cooperate for the first and beneficial experience that the 

children acquire from their participation in life in a democratic society. 

The importance attached to celebrating national anniversaries, the role of 

national symbols and religious events in school, is indicative of the emphasis on 

national, religious and patriotic elements, which remain strong. The decoration and 

decoration of school space, symbols, anniversaries, feasts, events in preparation or in 
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their execution are elements that indirectly but catalytically influence national and 

political education. Also important is their contribution to the cultivation of common 

principles and values and to the formulation of the appropriate field for the respect, 

acceptance and recognition of cultural specifics. 

In order to understand the role of school celebrations, we need to integrate 

them into the broader view of the social and political field where the education system 

works. The national "vision" of school holidays, is the image that is being promoted 

through them for Greece at national, regional and international level, reflects a 

complex set of meaningful and meaningful "ecclesiastical" homeland.  

Changing the role of school holidays is also dictated by the gradual weakening 

of the nation-state and the prevalence of supranational shapes that form a different 

network of relationships. In this context, the mission of the school is not to convey the 

values that will help consolidate the nation-state and strengthen political and religious 

ideology but provide the necessary knowledge to understand the existence and 

operation of the various forms of social and political organization in order to 

accommodate all kinds of differences. 

In this dissertation are analyzed the celebrations that are held today in Greek 

schools, in particular, the habits of the Municipality of Amyntaiou are analyzed. 

Questionnaires were distributed to ten preschool teachers and their results are 

developed below. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Κυριότερεσ Εορτέσ 

Ελληνική Επανάςταςη του 1821 

Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 ήηαλ ε έλνπιε εμέγεξζε 

ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, κε ζθνπφ ηελ απνηίλαμε ηεο 

νζσκαληθήο θπξηαξρίαο θαη ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ εζληθνχ θξάηνπο. 

Οη απαξρέο ηνπ ειιεληθνχ εζληθνχ θηλήκαηνο εληνπίδνληαη ζηελ ψξηκε θάζε 

ηνπ λενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, ην β' κηζφ ηνπ 18νπ αηψλα. Σελ πεξίνδν απηή, ε 

δηάδνζε ηεο παηδείαο ζπλνδεχηεθε κε ηε δηάδνζε -αξρηθά κεηαμχ ησλ Διιήλσλ πνπ 

δνχζαλ ζηηο παξνηθίεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη είραλ θηινδπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ- 

ηεο ηδέαο ηεο χπαξμεο ελφο ειιεληθνχ έζλνπο πνπ ζπλδεφηαλ κε ηελ αξραία Διιάδα 

θαη δηθαηνχηαλ ρσξηζηή πνιηηηθή χπαξμε. Μία απφ ηηο νξγαλψζεηο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κέζα ζε απηφ ην ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ θιίκα ήηαλ ε Φηιηθή 

Δηαηξεία, κηα ζπλσκνηηθή 

νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε ην 

1814 ζηελ Οδεζζφ απφ ηξεηο 

Έιιελεο εκπφξνπο κε ζθνπφ 

ηελ πξνεηνηκαζία κηαο 

ειιεληθήο επαλάζηαζεο. Οη 

Φηιηθνί είραλ αξρηθά 

πεξηνξηζκέλε επηηπρία, 

νηθεηνπνηνχκελνη, φκσο, κηα παξάδνζε νξζφδνμσλ πξνθεηεηψλ γηα ηελ αλαζχζηαζε 

ηεο αλαηνιηθήο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο θαη αθήλνληαο λα ελλνεζεί φηη είραλ ηε 

ζηήξημε ηεο ηζαξηθήο Ρσζίαο, θαηάθεξαλ ελ κέζσ κηαο θξίζεο ηεο εκπνξηθήο 

λαπηηιίαο, απφ ην 1815 θαη εμήο, λα πξνζεηαηξηζηνχλ ηα παξαδνζηαθά 

ειιελνξζφδνμα ζηξψκαηα. 

Καη' εθαξκνγή ελφο γεληθφηεξνπ ζρεδίνπ ν αξρεγφο ηεο Δηαηξείαο, 

Αιέμαλδξνο Τςειάληεο, εηζέβαιε ην Φεβξνπάξην ηνπ 1821 ζηε Μνιδνβιαρία, ελψ 

ηνλ επφκελν κήλα νη Φηιηθνί δεκηνχξγεζαλ επαλαζηαηηθέο εζηίεο απφ ηε Μαθεδνλία 

σο ηελ Κξήηε. Οη επαλαζηάηεο αθνξίζηεθαλ απφ ηε ζχλνδν ηνπ Παηξηαξρείνπ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, αιιά νη νζσκαληθέο αξρέο πξνρψξεζαλ ζε ζθαγέο ακάρσλ θαη 

εθηειέζεηο πξνπρφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Παηξηάξρε Γξεγφξηνπ ηνπ Δ'. Ζ 

εθζηξαηεία ηνπ Τςειάληε απέηπρε θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα νζσκαληθά 

Εικόνα 2 
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ζηξαηεχκαηα έζβεζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επαλαζηαηηθέο εζηίεο ηεο 

επεηξσηηθήο Διιάδαο, φκσο νη επαλαζηάηεο θαηάθεξαλ λα ππεξηζρχζνπλ ζηελ 

Πεινπφλλεζν, ηε ηεξεά Διιάδα θαη ζε πνιιά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 

Σα επφκελα δχν ρξφληα νη Έιιελεο λίθεζαλ ηηο ζηξαηηέο πνπ έζηεηιε ελαληίνλ 

ηνπο ν νπιηάλνο Μαρκνχη Β΄, νξγαλψζεθαλ πνιηηηθά θαη ζπλέζηεζαλ πξνζσξηλή 

θεληξηθή δηνίθεζε, ε νπνία επέβαιε ηελ εμνπζία ηεο ζηνπο επαλαζηαηεκέλνπο κεηά 

απφ δχν εκθπιίνπο πνιέκνπο. Οη νζσκαληθέο δπλάκεηο κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Ηκπξαήκ 

παζά ηεο Αηγχπηνπ θαηάθεξαλ λα πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά ηελ επαλάζηαζε, αιιά ε 

πηψζε ηνπ Μεζνινγγίνπ, ην 1826, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θίλεκα ηνπ Φηιειιεληζκνχ, 

ζπλέβαιαλ ζηε κεηαβνιή ηεο δηπισκαηηθήο ζηάζεο ησλ επξσπατθψλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ, πνπ είραλ αληηκεησπίζεη κε δπζαξέζθεηα ην μέζπαζκα ηεο επαλάζηαζεο. 

Ζ δηπισκαηηθή αλάκημε ηεο Αγγιίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ρσζίαο θαη ε έλνπιε 

παξέκβαζή ηνπο κε ηε λαπκαρία ηνπ Ναπαξίλνπ, ηε γαιιηθή εθζηξαηεία ηνπ Μνξηά 

θαη ην ξσζνηνπξθηθφ πφιεκν ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ αγψλα ησλ 

Διιήλσλ, αλαγθάδνληαο ηελ Πχιε λα απνζχξεη ηηο δπλάκεηο ηεο αξρηθά απφ ηελ 

Πεινπφλλεζν θαη έπεηηα απφ ηε ηεξεά Διιάδα. 

Σν 1827 επηιέρηεθε σο πξψηνο Κπβεξλήηεο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο ν 

Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο, πνπ σο ηε δνινθνλία ηνπ ην 1831 αζρνιήζεθε κε ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ζην εζσηεξηθφ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ ζην 

εμσηεξηθφ. Απφ ην 1827 θαη εμήο ζπλνκνινγήζεθε κηα ζεηξά ζπλζεθψλ θαη ηειηθά ε 

ειιεληθή αλεμαξηεζία αλαγλσξίζηεθε ην 1830 κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Λνλδίλνπ. Σα 

ζχλνξα ηνπ λένπ θξάηνπο νξηζηηθνπνηήζεθαλ ην 1832 ζηε γξακκή Ακβξαθηθνχ-

Παγαζεηηθνχ θαη αλαγλσξίζηεθαλ ηνλ ίδην ρξφλν κε ηε ζπλζήθε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Μεηά απφ ρίιηεο κάρεο θαη κεγάιεο αλζξψπηλεο απψιεηεο, ην 

θξάηνο πνπ πξνέθπςε ήηαλ πεξηνξηζκέλν εδαθηθά δίρσο λα πεξηιακβάλεη φια ηα 

εδάθε πνπ θαηνηθνχληαλ απφ ειιεληθνχο πιεζπζκνχο. Χο πνιίηεπκα θαζνξίζηεθε ε 

κνλαξρία, θαη κεηά ηελ άξλεζε ηνπ Βαπαξνχ πξίγθηπα ηνπ νίθνπ ησλ αμ-

Κνβνχξγσλ Λενπφιδνπ, βαζηιηάο δηνξίζηεθε ν Βαπαξφο πξίγθεπαοζσλαο, πνπ 

έθηαζε ζηελ Διιάδα ην 1833. Σν ζχλζεκα ηεο επαλάζηαζεο, «Διεπζεξία ή 

ζάλαηνο», έγηλε ην εζληθφ ζχλζεκα ηεο Διιάδαο θαη απφ ην 1838 ε 25ε Μαξηίνπ, 

επέηεηνο ενξηαζκνχ ηεο έλαξμήο ηεο επαλάζηαζεο, θαζηεξψζεθε σο εκέξα εζληθήο 

ενξηήο θαη αξγίαο.(Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, Δθδνηηθή Αζελψλ, η. ΗΒ') 
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Το ελληνικό εθνικό κίνημα 

Ζ αθεηεξία ηνπ ειιεληθνχ εζληθνχ θηλήκαηνο ρξνλνινγείηαη ζηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία ηνπ 18νπ θαη ηελ πξψηε ηνπ 19νπ αηψλα, φηαλ ππφ ηελ επίδξαζε ησλ 

ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ κελπκάησλ ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ησλ 

Ναπνιεφληεησλ πνιέκσλ εκθαλίζηεθε ην αίηεκα γηα ίδξπζε αλεμάξηεηνπ αιιά θαη 

επλνκνχκελνπ, θαηά ηα ζχγρξνλα πξφηππα, ειιεληθνχ εζληθνχ θξάηνπο. Πξφθεηηαη 

γηα ην πξψην εζληθφ θίλεκα πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζε κε 

ρξηζηηαληθφ πεξηβάιινλ, εθείλν ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ε ηζρχο ηεο νπνίαο 

ηελ πεξίνδν απηή κεησλφηαλ, θαζψο δελ θαηάθεξλε λα ζπκβαδίζεη κε ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ άιισλ θξαηψλ. 

Οη ζχγρξνλνη Έιιελεο πξνβιήζεθαλ, αξρηθά απφ έλαλ πεξηνξηζκέλν θχθιν 

δηαλννπκέλσλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ, σο απφγνλνη ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. ε απηφ 

ζπλέηεηλε ν ζαπκαζκφο ησλ Γπηηθψλ γηα ηελ αξραία Διιάδα θαη ε εκθάληζε ηνλ 

θαηξφ εθείλν αλάκεζα ζε ιφγηνπο θαη πεξηεγεηέο ηεο Γχζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαη 

ινγνηερληθνχ θηλήκαηνο ηνπ Φηιειιεληζκνχ, νη θιαζηθηζηέο θαη ξνκαληηθνί 

εθπξφζσπνη ηνπ νπνίνπ πξνζδνθνχζαλ ηελ αλαγέλλεζε ηνπ αξραηνειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ ζπγρξφλσλ Διιήλσλ. Οη εθπξφζσπνη ηνπ 

ειιεληθνχ εζληθνχ θηλήκαηνο δηαρψξηδαλ ηνπο ζχγρξνλνπο Έιιελεο ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο απφ ηνπο αιιφζξεζθνπο θαη αιιφγισζζνπο θπξηάξρνπο ηνπο, ηελ 

εμνπζία ησλ νπνίσλ θαηήγγειαλ σο απζαίξεηε θαη παξάλνκε, θαη ηαπηίδνληαλ κε 

ηνπο εηεξφδνμνπο Υξηζηηαλνχο ηεο Δπξψπεο. Απηή ε ηαχηηζε ζπλάληεζε ηε ζθνδξή 

αληίζεζε ηεο Δθθιεζίαο. Ζ Δθθιεζία κεξηκλνχζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Οξζφδνμεο 

θνηλφηεηαο απφ ηηο πνιηηηζκηθέο θαη ηδενινγηθέο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν Γηαθσηηζκφο 

θαη ηελ ελφηεηά ηεο, πνπ έζεηαλ ζε θίλδπλν νη ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο πεξί απηνδηάζεζεο 

ησλ ιαψλ. Τπεξαζπηδφκελε νηθνπκεληθά θαη ζενθξαηηθά ηδεψδε, είρε αληηηαρζεί ζηελ 

θνζκηθή θαη ηνπηθά πεξηνξηζκέλε εζληθή ηδενινγία θαη αθνινπζνχζε πνιηηηθή 

λνκηκνθξνζχλεο ζηελ θνζκηθή εμνπζία ηνπ νπιηάλνπ, ηελ νπνία ζεσξνχζε κέξνο 

ηνπ ζρεδίνπ ηεο ζείαο πξφλνηαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Οξζνδφμσλ απφ ηελ αηξεηηθή 

Γχζε. 

 

 

Η Φιλική Εταιρεία 

Αθνινπζψληαο ηελ ηαθηηθή ησλ εζληθψλ θηλεκάησλ ηεο επνρήο, αξρηθά 

ηδξχζεθαλ αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο, αιιά θαη ζηα ειιεληθά εδάθε 
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εηαηξείεο, ζπλσκνηηθέο νξγαλψζεηο, κε ζθνπνχο εζληθνχο, θπξίσο πνιηηηζηηθνχο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο, ηε δηάδνζε, δειαδή, ηεο παηδείαο ζηνπο ππφδνπινπο Έιιελεο, φπσο 

ην Διιελφγισζζν Ξελνδνρείν ην 1809 ζην Παξίζη θαη ε Φηιφκνπζνο Δηαηξεία ησλ 

Αζελψλ ην 1813 θαη ηεο Βηέλλεο ην 1814. Οη νξγαλψζεηο απηέο απνηέιεζαλ ηνλ 

πξνζάιακν γηα ηε δεκηνπξγία θηιειεχζεξεο πνιηηηθήο νξγάλσζεο. 

Σν 1814 ηξεηο ξηδνζπάζηεο έκπνξνη κεζαίαο νηθνλνκηθήο εκβέιεηαο, ν 

Νηθφιανο θνπθάο, ν Αζαλάζηνο Σζαθάισθ θαη ν Δκκαλνπήι Ξάλζνο, ίδξπζαλ ζηελ 

Οδεζζφ ηεο Ρσζίαο ηε Φηιηθή Δηαηξεία, κηα κπζηηθή θαη παξάλνκε νξγάλσζε πνπ 

ιεηηνπξγνχζε ζηα πξφηππα ησλ καζνληθψλ ζηνψλ θαη είρε σο ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε 

πφξσλ θαη ηε δεκηνπξγία δνκψλ γηα ηελ θήξπμε 

επαλάζηαζεο γηα ηελ ίδξπζε αλεμάξηεηνπ εζληθνχ 

θξάηνπο. ε αληίζεζε κε ηηο πνιιέο εμεγέξζεηο πνπ 

είραλ ιάβεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο 

θπξηαξρίαο ζηνλ θαηαθηεκέλν ειιεληθφ ρψξν, νη 

νπνίεο ζπλδένληαλ κε πνιηηηθά ζρέδηα κεγάισλ 

επξσπατθψλ δπλάκεσλ, ε επαλάζηαζε πνπ 

ζρεδίαδαλ νη Φηιηθνί επξφθεηην λα είλαη απηνδχλακε 

επαλάζηαζε ησλ Διιήλσλ. Σν 

εζληθναπειεπζεξσηηθφ εγρείξεκα είρε λα 

αληηκεησπίζεη ην φηη ε Δθθιεζία θαη νη ηνπηθέο 

εγεηηθέο νκάδεο ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ, νη 

Φαλαξηψηεο, νη αξκαηνινί θαη νη πξνεζηνί, ήηαλ εληαγκέλεο ζην νζσκαληθφ ζχζηεκα 

εμνπζίαο, ελψ νη κε εγγξάκκαηεο κάδεο δε ζπκκεξίδνληαλ ηηο εζληθέο ηδέεο ησλ 

δηαλννχκελσλ ηεο δηαζπνξάο. Σα πξψηα δχν ρξφληα απφ ηελ ίδξπζή ηεο ην έξγν ηεο 

Δηαηξείαο ήηαλ ζηάζηκν θαη ιίγα κφλν κέιε πξνζηέζεθαλ ζηελ νξγάλσζε, φπσο ν 

ιφγηνο Άλζηκνο Γαδήο, πνπ έγηλε κέινο ηεο Αφξαηεο Αξρήο, δεθακεινχο νξγάλνπ πνπ 

δηεχζπλε ηελ νξγάλσζε. 

Μεηά ηε ιήμε ησλ Ναπνιεφληεησλ πνιέκσλ, σζηφζν, θαη ηελ εηξήλεπζε ηεο 

Μεζνγείνπ νη επξσπατθνί ζηφινη αλέθηεζαλ ηε ζέζε ηνπο ζην εκπφξην θαη ε θξίζε 

ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, πνπ είρε μεθηλήζεη ην 1812, πξνζέιαβε κεγάιεο 

δηαζηάζεηο. Ζ δηαθνπή ησλ εκπνξηθψλ θαη λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είραλ 

αλζίζεη ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα επεξέαζε ηφζν ηνπο Έιιελεο ησλ παξνηθηψλ φζν 

θαη ηεο απηνθξαηνξίαο, θαζψο ε θξίζε επεθηάζεθε ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλεο κε ηελ εκπνξηθή λαπηηιία, νδεγψληαο νιφθιεξεο θνηλσληθέο 

Εικόνα 3 



[12] 
 

νκάδεο ζε αδηέμνδν: ζπζζσξεπκέλα εθνπιηζηηθά θεθάιαηα παξέκεηλαλ αλελεξγά, 

ελψ λαπηηθνί, ηερλίηεο θαη βηνηέρλεο έκεηλαλ άλεξγνη ή αλαγθάζηεθαλ λα 

αλαδεηήζνπλ εξγαζία ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή σο θνιίγνη. 

Απφ ην 1818, πξψηε ρξνληά ηεο κεγάιεο θξίζεο ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία, ηα 

κέιε ηεο Δηαηξείαο απμήζεθαλ αικαησδψο. Σε ρξνληά εθείλε ηα κέιε ηεο Αξρήο 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη αλέζεζαλ ζε απεζηαικέλνπο ηνπο, 

ηνπο «Απνζηφινπο», πεξηνδείεο γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηε κχεζε λέσλ 

κειψλ. Δθκεηαιιεπφκελνη κηα καθξαίσλε παξάδνζε ρξεζκνινγηψλ θαη ηε δηάδνζε 

ησλ κεζζηαληθψλ αληηιήςεσλ ζηηο παξαδνζηαθέο νξζφδνμεο θνηλφηεηεο ησλ 

ειιεληθψλ ρσξψλ, νη Φηιηθνί άθελαλ λα δεκηνπξγεζεί ε εληχπσζε φηη δηέζεηαλ ηε 

ζηήξημε ηεο Ρσζίαο· νηθεηνπνηήζεθαλ ην κεζζηαληθφ ιφγν θαη ρξεζηκνπνίεζαλ 

εθθνζκηθεπκέλε ηελ έλλνηα ηεο Αλάζηαζεο. Έηζη, δηεπθνιχλζεθε ε αλάπηπμε ελφο 

απειεπζεξσηηθνχ ήζνπο αλάκεζα ζηα παξαδνζηαθά νξζφδνμα ζηξψκαηα, φπσο νη 

πξνεζηνί, νη θιεθηαξκαηνινί, νη θιεξηθνί θαη νη ρσξηθνί, θαη ε πηνζέηεζε απφ 

κέξνπο ηνπο ηνπ θιαζηθηζηηθνχ κχζνπ πεξί θαηαγσγήο απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο 

θαη ηνπ λεσηεξηθνχ επαλαζηαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Πξνζβιέπνληαο ζηε ξσζηθή 

βνήζεηα, αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά νη πξνεζηνί ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ν κπέεο ηεο 

Μάλεο, Πεηξφκπεεο Μαπξνκηράιεο. Ζ Φηιηθή Δηαηξεία γλψξηζε ηδηαίηεξε επηηπρία 

ζηνπο θιεθηαξκαηνινχο πνπ βξίζθνληαλ ζηα Δπηάλεζα θαη ηε Ρσζία. Δθεί είραλ 

βξεη θαηαθχγην ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 19νπ αηψλα θιέθηεο θπλεγεκέλνη απφ ηελ 

Πεινπφλλεζν, φπσο ν Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο, θαη αξκαηνινί εθδησγκέλνη απφ ηνλ 

Αιή Παζά. Με γλσξίδνληαο άιια επαγγέικαηα απν απηά ηνπ πνιεκηζηή θαη ηνπ 

πνηκέλα, είραλ ζηξαηνινγεζεί ζε επξσπατθνχο ζηξαηνχο, απαζρφιεζε πνπ, σζηφζν, 

εμέιηπε κε ην ηέινο ησλ Ναπνιεφληεησλ πνιέκσλ. Σελ πεξίνδν απηή ήιζαλ ζε επαθή 

κε ηνπο Φηιηθνχο, πνπ πξνπαγάλδηδαλ επαλαζηαηηθέο ηδέεο, νξγαλψζεθαλ ζηελ 

Δηαηξεία θαη ζπλεηζέθεξαλ ζεκαληηθά ζηελ παξαζθεπή ηεο Δπαλάζηαζεο, θάπνηνη 

απφ απηνχο θαη σο «Απφζηνινη». 

Σν επηέκβξην ηνπ 1818 ε εγεζία ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηνλ 

Ησάλλε Καπνδίζηξηα, ππνπξγφ εμσηεξηθψλ ηνπ ηζάξνπ ηεο Ρσζίαο Αιέμαλδξνπ, λα 

αλαιάβεη ηελ αξρεγία ηεο νξγάλσζεο θαη ζηάιζεθε γη' απηφ ην ιφγν ζηελ 

Πεηξνχπνιε ν Ξάλζνο. Μεηά ηελ άξλεζε ηνπ Καπνδίζηξηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1820, 

ν Ξάλζνο ζηξάθεθε ζην Φαλαξηψηε πξίγθηπα Αιέμαλδξν Τςειάληε, αλψηαην 

αμησκαηηθφ ηνπ Ρσζηθνχ ζηξαηνχ, πνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 1820 δέρηεθε ηελ πξφηαζε 

ησλ Φηιηθψλ θαη κε ηε ζπλζεκαηηθή νλνκαζία «Καιφο» αλέιαβε «Γεληθφο Έθνξνο» 
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(ή «Δπίηξνπνο») ηεο Αξρήο.Καξγάθνο αξάληνο.("Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 

1821", έθδ. "RealMedia A.E.", 2014) 

 

Εορταςμόσ τησ Ελληνικήσ Επανάςταςησ του 1821 

Ο ενξηαζκφο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 γίλεηαη ζηελ Διιάδα, ηελ 

Κχπξν θαη ζε θέληξα ησλ Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο ζηηο 25 Μαξηίνπ θάζε ρξφλν, ηελ 

εκέξα ενξηαζκνχ θαη ηνπ Δπαγγειηζκνχ ηεο Θενηφθνπ. Ζ εκέξα απηή είλαη επίζεκε 

αξγία ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν. πλήζσο νη εθδειψζεηο ενξηαζκνχ 

πεξηιακβάλνπλ παξειάζεηο θαη άιιεο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ηελ ίδηα εκέξα ή ηελ 

πξνεγνχκελε. 

Οη κεγαιχηεξεο εθδειψζεηο είλαη ζηξαηησηηθή παξέιαζε ζηελ Αζήλα ηελ 25ε 

Μαξηίνπ, ελψ ηελ πξνεγνχκελε, ζηηο 24 Μαξηίνπ, γίλεηαη καζεηηθή ενξηή ζηα 

ζρνιεία ηεο ρψξαο. ε άιινπο Γήκνπο γίλνληαη παξειάζεηο ζηξαηησηηθψλ ηκεκάησλ, 

καζεηψλ, ζπιιφγσλ θιπ. θαζψο θαη δνμνινγίεο ζε λανχο. 

Ο ενξηαζκφο ζε απηή ηελ εκέξα θαζηεξψζεθε ην 1838 κε ην Βαζηιηθφ 

Γηάηαγκα 980 / 15(27)-3-1838 απφ ηελ Κπβέξλεζε ηνπ ζσλα.(Κσλζηαληίλνο 

Σζάηζνο, Λνγνδνζία κηαο δσήο, ηνκ. 1νο, εθδ. Οη εθδφζεηο ησλ θίισλ, Αζήλα, 2000) 

Ιςτορικό 

Ζ 25ε Μαξηίνπ, εκέξα ηνπ Δπαγγειηζκνχ, είρε νξηζηεί σο εκέξα έλαξμεο ηεο 

Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο απφ ηνλ αξρεγφ ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο Αιέμαλδξν 

Τςειάληε "σο επαγγειηδνκέλε ηελ πνιηηηθήλιχηξσζηλ ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο". Ζ 

εκεξνκελία απηή ζεσξήζεθε σο ζεκείν αλαθνξάο απφ ηηο πξψηεο ήδε εκέξεο ηεο 

Δπαλάζηαζεο, θαη κάιηζηα σο έλαξμε εηδηθήο ρξνλνιφγεζεο, αθφκα θαη ζε πεξηνρέο 

πνπ είραλ επαλαζηαηήζεη ελσξίηεξα. Σνπιάρηζηνλ απφ ην 1823 εζεσξείην ζηελ 

Πεινπφλλεζν σο εκέξα έλαξμεο ηεο επαλάζηαζεο. 

Σν 1822, ε πξνζσξηλή θπβέξλεζε πνπ είρε έδξα ηελ Κφξηλζν, απνθάζηζε λα 

ενξηαζηεί ε επέηεηνο ηεο Δπαλάζηαζεο καδί κε ην Πάζρα (2 Απξηιίνπ, παι. εκ.). Ο 

ενξηαζκφο έγηλε ζηελ Κφξηλζν κε ζηξαηησηηθή πνκπή, παλεγπξηθή δνμνινγία θαη 

θαλνληνβνιηζκνχο, φπσο πεξηγξάθεη ν Γεξκαλφο εζεινληήο Striebeck πνπ ηελ 

παξαθνινχζεζε. 

Καηά ηνλ ζπγγξαθέα Γ. Φσηηάδε θαη άιινπο, σο εζληθή γηνξηή πξηλ ην 1838 

ζεσξνχληαλ ε 1ε Ηαλνπαξίνπ, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ςεθίζηεθε απφ ηελ 1ε 

Δζλνζπλέιεπζε ηεο Πηάδαο (Παιηάο Δπηδαχξνπ) ην 1ν Διιεληθφ "χληαγκα", ήηνη 
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"Πξνζσξηλφ Πνιίηεπκα". Πηζηεχεηαη ινηπφλ πσο ε αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο «ε 

εζληθή γηνξηή έραλε ηνλ πνιηηηθφ θαη επαλαζηαηηθφ ραξαθηήξα θαη έπαηξλε 

ζξεζθεπηηθή απφρξσζε» κε φηη ζπλεπαγφηαλ θάηη ηέηνην γηα ηηο δηεθδηθήζεηο πεξί 

δεκνθξαηηθφηεηαο θαη ζπληάγκαηνο. Ζ ηζηνξηθφο Υξ. Κνπινχξε πνπ εξεχλεζε ηνπο 

ενξηαζκνχο ηχπνπ εζληθήο ενξηήο απφ ην 1834 θαη κεηά, δελ πεξηιακβάλεη ζ' απηέο 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ αιιά έμη εκεξνκελίεο ζρεηηδφκελεο κε ηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα. 

Κπξηφηεξε ενξηή πξηλ ηελ θαζηέξσζε ηεο 25 Μαξηίνπ ήηαλ ε 25 Ηαλνπαξίνπ, 

επέηεηνο ηελ απνβίβαζε ηνπ ζσλα ζηε Ναχπιην (1833).  

Χο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Δπαλάζηαζεο ζεσξείηαη θαη ε 24 Φεβξνπαξίνπ, 

νπφηε άξρηζε ε επαλάζηαζε Διιήλσλ ζηε Βιαρία κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ Αιέμαλδξνπ 

Τςειάληε Μάρνπ ππέξ Πίζηεσο θαη Παηξίδνο. Έθηνηε θαη κε άιιεο επαλαζηαηηθέο 

πξάμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα πνιχ πξηλ ηελ 25ε Μαξηίνπ απιψλεηαη ε επαλάζηαζε ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν, έσο φηνπ θαηαιήγεη ζηελ επηθξάηεηα ηεο Πεινπνλλήζνπ. Σν φηη νη 

ερζξνπξαμίεο είραλ μεθηλήζεη πξηλ ηελ 25 Μαξηίνπ καξηπξείηαη θαη απφ ηηο εηδήζεηο 

πνπ δηαζψζεθαλ ζηελ «Αιιεινγξαθία ηνπ ελ Πάηξαηο Οιιαλδηθνχ Πξνμελείνπ: 

1821», δεδνκέλνπ φηη ε νιιαλδηθή θπβέξλεζε δηα ηνπ πξέζβε ηεο ζηελ Πάηξα 

ελεκεξψζεθε θαηά ηελ 23ε Μαξηίνπ, φηη «απφ ηηλφο ρξφλνπ ζνβνχζα επηθίλδπλνο 

θαηάζηαζηοεμέζπαζε θαη φηη νη Έιιελεο αλέιαβνλ ηα φπια θαηά ηνπ δπλάζηνπ». Ζ 

επίζεκε δηαθήξπμε ησλ επαλαζηαηψλ πξνο ηηο μέλεο θπβεξλήζεηο έγηλε κε πξνθήξπμε 

ηεο "Μεζζεληαθήο Γεξνπζίαο" ηελ 25 Μαξηίνπ 1821. Ζ 25/3 ινγίδεηαη σο αξρή ηεο 

Δπαλάζηαζεο ζε δηθαζηηθφ έγγξαθν ηεο Πξνζσξηλήο Γηνίθεζεο ηεο Διιάδνο ηνπ 

1823, φπνπ ην "ΔπαξρηθφλΚξηηήξηνλΣξηπνιηηδάο" (είδνο δηθαζηηθνχ νξγάλνπ) 

αλαθέξεη φηη "ε απνζηαζία εθνινχζεζε εηο ηαο 25 Μαξηίνπ”. (Κνξδάηνο, Γηάλλεο 

(2007). Μεγάιε ηζηνξία ηεο Διιάδαο) 
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Καθιέρωςη 

Πξψηνο ν Παλαγηψηεο νχηζνο πξφηεηλε ην 1834 ηελ θαζηέξσζε ενξηαζκνχ 

ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηελ 25ε Μαξηίνπ, αλαθέξνληαο φηη ήηαλ ε κέξα 

γελίθεπζεο ηεο επαλάζηαζεο ζηελ Πεινπφλλεζν θαη αλαγέλλεζεο ηεο Διιάδαο, ζε 

ππφκλεκα ην νπνίν ν Ησάλλεο Κσιέηηεο ππέβαιε ζηνλ ζσλα σο πξφηαζε ζρεδίνπ 

λφκνπ. Σν έγγξαθν ηνπ Κσιέηηε, ηφηε Τπ. Δζσηεξηθψλ, έρεη εκεξνκελία 22 Ηαλ./2 

Φεβξ. 1835 θαη πξνηείλεη ζηνλ Βαζηιέα ηε ζέζπηζε ενξηαζκψλ κε παλειιήληνπο 

αγψλεο παξφκνηνπο κε απηνχο ηεο αξραίαο Διιάδαο. Ζ εηζήγεζή ηνπ είλαη ζε 

γαιιηθή γιψζζα κε γεξκαληθή πεξίιεςε. Αλαθέξεη φηη ν "πεξίθεκνο Γεξκαλφο" 

(celebreGermanos) θήξπμε ηελ Δπαλάζηαζε ζηηο 17 Μαξηίνπ 1821 ζηελ Αγία 

Λαχξα, θαη φηη ε επαλάζηαζε γεληθεχηεθε 

ζηελ Πεινπφλλεζν ηελ 25 Μαξηίνπ ηελ νπνία 

θαη ζεσξεί σο ελαξθηήξηα εκεξνκελία κηαο 

λέαο επνρήο γηα ηελ Διιάδα. Λέεη κάιηζηα φηη 

ππήξρε πξνθεηεία ησλ κνλαρψλ ηνπ Μεγάινπ 

πειαίνπ φηη ζ' απηή ηελ εκεξνκελία ζα 

ζπλέβαηλε αλαγέλλεζε ηεο Διιάδνο, θαη φηη νη 

Οζσκαλνί ηεο Πεινπνλλήζνπ ην γλψξηδαλ 

θαη θάζε ρξφλν απηή ηελ εκεξνκελία 

έπαηξλαλ έθηαθηα κέηξα αζθαιείαο (Γηακαληήο, ζ. 314). Οη ενξηαζκνί πνπ πξφηεηλε 

ν Κσιέηηεο πεξηιάκβαλαλ δηαγσληζκνχο ζηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα θαη ζε δηάθνξα 

αγσλίζκαηα. Θα γίλνληαλ ζηελ Σξίπνιε, ηελ Αζήλα, ηελ Όδξα θαη ην Μεζνιφγγη, εθ 

πεξηηξνπήο κέζα ζε κία ηεηξαεηία, φπσο ζηελ αξραηφηεηα νη Οιπκπηαθνί, νη Ππζηθνί 

θηι. 

Σν 1836 ηηκήζεθε ε 25ε Μαξηίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα Καιάβξπηα θαη ηνλ Π. 

Παηξψλ Γεξκαλφ κε ράιθηλν κεηάιιην πνπ θφπεθε κε ηελ επθαηξία ηνπ γάκνπ ηνπ 

βαζηιηά ζσλα θαη ηεο Ακαιίαο. ' απηφ εηθνλίδεηαη ε ζξπιηθή ζθελή, κε ηνλ 

Γεξκαλφ λα θξαηά πςσκέλε ζεκαία θαη ζηαπξφ θαη δχν έλνπινπο αγσληζηέο ζε 

θίλεζε νξθσκνζίαο ή ραηξεηηζκνχ. Φέξεη ηελ επηγξαθή "ΘΔΟ ΣΟΤ ΠΑΣΡΟ 

ΜΟΤ ΚΑΗ ΤΦΧΧ ΑΤΣΟΝ - ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ 25 ΜΑΡΣ. 1821" (Έμνδν, ηε', 3). Ζ 

άιιε φςε ηνπ κεηαιιίνπ εηθνλίδεη ηνλ Γεξκαλφ. 

Εικόνα 4 
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Ο ενξηαζκφο "εἰοηὸδηελεθὲο" ηεο Δπαλάζηαζεο ηελ 25ε Μαξηίνπ 

θαζηεξψζεθε ην 1838 κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 980 / 15(27)-3-1838  ηεο 

Κπβέξλεζεο ζσλνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Γεψξγηνπ Γιαξάθε, γξακκαηέα ηεο 

Δπηθξαηείαο (ππνπξγνχ) επί ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ, Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη 

Δζσηεξηθψλ. Ο Γιαξάθεο ήηαλ έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 

ξσζηθνχ θφκκαηνο, ησλ Ναπαίσλ, πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν απνιάκβαλε ηελ εχλνηα 

ηνπ ζσλα. Ο ζσλαο πξνζπαζνχζε λα εληζρχζεη ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ 

πξνζεηαηξηδφκελνο ηελ απήρεζε ησλ εθθξαζηψλ ηεο Οξζνδνμίαο, θαη ελδερνκέλσο 

ζε απηφ λα νθείιεηαη ε ζξεζθεπηηθή ρξνηά ηνπ δηαηάγκαηνο θαη ε θαζηέξσζε ηεο 

ενξηήο. Χζηφζν, θαηά ηνλ πξψην ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ, ην 1838, απφ ηνπο μέλνπο 

πξέζβεηο θαη πξνζσπηθφ πξεζβεηψλ απνπζίαζαλ απφ ηελ ενξηή κφλν απηνί ηεο 

Ρσζίαο θαη ηεο Απζηξίαο κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. 

Ο πξψηνο ενξηαζκφο ζηελ Αζήλα φπνπ ζπκκεηείραλ ν Βαζηιηάο ζσλ θαη ε 

Βαζίιηζζα Ακαιία, πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο αξρέο θαη πιήζνο ιανχ, έγηλε ζηνλ 

Ναφ ηεο Αγίαο Δηξήλεο. Ο Μεηξνπνιηηηθφο Ναφο ησλ Αζελψλ ζεκειηψζεθε ηελ 25 

Γεθ. 1842 θαη αθηεξψζεθε ζηνλ Δπαγγειηζκφ ηεο Θενηφθνπ γηα λα ηηκεζεί ε 25 

Μαξηίνπ 1821. 

Σν 1839, ν Ακβξφζηνο Φξαληδήο αλαθέξεη φηη ε 25ε Μαξηίνπ ήηαλ εκέξα 

«ξεηή θαη εκθπηεπκέλε εηο ηαο θαξδίαο ησλ Πεινπνλλεζίσλ θηι. σο εκέξα ελάξμεσο 

ηεο Διιεληθήο επαλαζηάζεσο», ελψ ν ίδηνο παξνπζηάδεη ηα γεγνλφηα ζηα νπνία ε 25ε 

Μαξηίνπ είλαη κηα απφ ηηο εκέξεο ησλ πξψησλ ελεξγεηψλ πνπ άξρηζαλ κεηά ηα κέζα 

Μαξηίνπ θαη φρη «εκέξα ελάξμεσο». (Μαξθεδίλεο Β. π. (1973), Πνιηηηθή Ηζηνξία 

ηεο Νεσηέξαο Διιάδνο, Πάππξνο) 

Μετέπειτα 

Μεηά ηελ επίζεκε θαζηέξσζε ηνπ ενξηαζκνχ, θαη ηδίσο ην 1841, έγηλε 

πξνζπάζεηα νηθεηνπνίεζεο ηεο επεηείνπ απφ ηελ αληηπνιηηεπφκελε αληη-νζσληθή 

κεξίδα, κε ηδησηηθνχο ενξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο πξνβαιιφηαλ ηδηαίηεξα ε κνξθή ηνπ 

Κνξαή. Ζ ενξηή ζπλέρηζε λα είλαη αληηθείκελν θνκκαηηθψλ θαη ηνπηθηζηηθψλ 

αληηπαξαζέζεσλ: ηδηαίηεξεο αληηδξάζεηο πξνθάιεζε ην 1846 θαη 1847 ε απφθαζε ηνπ 

πξσζππνπξγνχ Κσιέηηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επίζεκεο ηειεηήο ζηνλ ηάθν ηνπ 

ξνπκειηψηε νπιαξρεγνχ Γεψξγηνπ Καξατζθάθε ζην Φάιεξν, θαζψο ζεσξήζεθε φηη 

νδεγνχζε ζε ηαχηηζε ηεο Δπαλάζηαζεο κε έλα πξφζσπν. 
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Παρελάςεισ 

Έσο ην 1875 ν ζηξαηφο βξηζθφηαλ παξαηεηαγκέλνο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο 

ηεο βαζηιηθήο πνκπήο απφ ηα αλάθηνξα πξνο ηελ εθθιεζία θαη αληίζηξνθα. Σν 1875 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά παξέιαζε ηνπ ζηξαηνχ κπξνζηά απφ ηα 

αλάθηνξα, πξαθηηθή ηξέρνπζα απφ ηα κέζα ηνπ αηψλα ζε δεκφζηεο γηνξηέο ζηε 

Γαιιία θαη ηα γεξκαληθά θξάηε. Σελ επφκελε ρξνληά, αλ θαη δελ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηξαηησηηθή παξέιαζε εμαηηίαο βξνρήο, δίπια ζην ζηξαηφ παξαηάρζεθε θαη κία 

παλεπηζηεκηαθή θάιαγγα. Ζ πξσηκφηεξε αλαθνξά γηα καζεηηθή παξέιαζε 

εληνπίδεηαη ην 1899. Σα ζρνιεία είραλ παξαηαρζεί θαη θαηά ηνλ εναξηαζκφ ηεο 25εο 

Μαξηίνπ ηνπ 1924, φηαλ αλαθεξχρζεθε ε Γεκνθξαηία. Σα επφκελα ρξφληα ηελ 

παξέιαζε ηνπ ζηξαηνχ πιαηζίσλαλ θαη πξφζθνπνη θαη καζεηέο ζηξαηησηηθψλ 

ζρνιψλ. Σν 1932 ηα ζρνιεία ηεο Αζήλαο παξήιαζαλ κπξνζηά απφ επηζήκνπο ζην 

κλεκείν ηνπ Άγλσζηνπ ηξαηηψηε καδί κε ηνπο πξνζθφπνπο, ηε «θξνπξά ηεο πφιεο» 

θαη ηηο «εζληθηζηηθέο νξγαλψζεηο». Απφ ην 1936 ε καζεηηθή παξέιαζε, πνπ έγηλε 

κπξνζηά απφ ην βαζηιηά Γεψξγην θαη ηνλ πξσζππνπξγφ Μεηαμά, έιαβε επίζεκν 

ραξαθηήξα. Σελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά νη παξειάζεηο καζεηψλ θαη 

θαιαγγηηψλ (κειψλ ηεο ΔΟΝ) πξνζέιαβαλ κεγάιε ζεκαζία θαη ζπλδέζεθαλ κε ηε 

ζηξαηησηηθή παξέιαζε. Ζ πξαθηηθή ησλ καζεηηθψλ παξειάζεσλ εμαθνινχζεζε θαηά 

ηελ εκθπιηνπνιεκηθή πεξίνδν θαη έπεηηα έσο θαη κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε. 

(Μαξθεδίλεο Β. π., Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Νεσηέξαο Διιάδνο) 

 

Όχι 

Ζ Δπέηεηνο ηνπ ΟΥΗ κλεκνλεχεη ηελ άξλεζε ηεο Διιάδαο ζηηο ηηαιηθέο 

αμηψζεηο πνπ πεξηείρε ην ηειεζίγξαθν πνπ επηδφζεθε ζηηο 28 Οθησβξίνπ ηνπ 1940 

ζηνλ Έιιελα πξσζππνπξγφ Ησάλλε Μεηαμά. πλέπεηα ηεο άξλεζεο απηήο ήηαλ ε 

είζνδνο ηεο Υψξαο ζην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ε έλαξμε ηνπ Διιελντηαιηθνχ 

πνιέκνπ ηνπ 1940. Ζ εκεξνκελία απηή θαζηεξψζεθε λα ενξηάδεηαη ζηελ Διιάδα θαη 

ηελ Κχπξν θάζε ρξφλν σο επίζεκε εζληθή ενξηή θαη αξγία. Δπίζεο, ζε πνιιέο ρψξεο 

ηνπ θφζκνπ, ειιεληθέο θνηλφηεηεο γηνξηάδνπλ ηελ Δπέηεην ηνπ ρη. 

Ιςτορία 

Λίγν κεηά ηηο 3 ηα μεκεξψκαηα ηεο 28 Οθησβξίνπ ηνπ 1940 ε ηφηε Ηηαιηθή 

Κπβέξλεζε απέζηεηιε ζηελ Διιάδα ηειεζίγξαθν, δηα ηνπ Ηηαινχ Πξέζβε ζηελ 

Αζήλα ΔκαλνπέιεΓθξάηζη, ν νπνίνο θαη ην επέδσζε ηδηφρεηξα ζηνλ Ησάλλε Μεηαμά, 

ζηελ νηθία ηνπ δεχηεξνπ, ζηελ Κεθηζηά, κε ην νπνίν θαη απαηηνχζε ηελ ειεχζεξε 
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δηέιεπζε ηνπ Ηηαιηθνχ ζηξαηνχ απφ ηελ Διιελναιβαληθή κεζφξην πξνθεηκέλνπ ζηε 

ζπλέρεηα λα θαηαιάβεη θάπνηα ζηξαηεγηθά ζεκεία ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο, 

(ιηκέλεο, αεξνδξφκηα θιπ.), γηα αλάγθεο αλεθνδηαζκνχ θαη άιισλ δηεπθνιχλζεψλ 

ηνπ, ζηε κεηέπεηηα πξνψζεζή ηνπ ζηελ Αθξηθή. 

Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ν Μεηαμάο έζηξεςε ην βιέκκα ηνπ ζηνλ 

Ηηαιφ Πξέζβε θαη ηνπ απάληεζε ζηα γαιιηθά (επίζεκε δηπισκαηηθή γιψζζα) ηελ 

ηζηνξηθή θξάζε: «Alors, c'estlaguerre», (πξνθέξεηαη απφ ηα γαιιηθά, αιφξ, ζε ια 

γθεξ, δειαδή, Λνηπφλ, απηφ ζεκαίλεη πφιεκν), εθδειψλνληαο έηζη ηελ αξλεηηθή ζέζε 

επί ησλ ηηακψλ ηηαιηθψλ αηηεκάησλ. 

O ίδηνο ν Γθξάηζη ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ, πνπ εμέδσζε ην 1945, 

πεξηγξάθεη ηε ζθελή: 

«Έρσ εληνιή θ. πξσζππνπξγέ λα ζαο θάλσ κία αλαθνίλσζε θαη ηνπ έδσζα ην 

έγγξαθν. Παξαθνινχζεζα ηελ ζπγθίλεζε εηο ηα ρέξηα θαη εηο ηα κάηηα ηνπ. Με 

ζηαζεξή θσλή θαη βιέπνληάο κε θαηάκαηα ν Μεηαμάο κνπ είπε: "Απηφ ζεκαίλεη 

πφιεκν". Σνπ απήληεζα φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί. Μνπ απήληεζε ΟΥΗ. 

Σνπ πξφζζεζα φηη αλ ν ζηξαηεγφο Παπάγνο..., ν Μεηαμάο κε δηέθνςε θαη κνπ είπε: 

ΟΥΗ! Έθπγα ππνθιηλφκελνο κε ηνλ βαζχηεξν ζεβαζκφ, πξν ηνπ γέξνληνο απηνχ, πνπ 

πξνηίκεζε ηελ ζπζία αληί ηεο ππνδνπιψζεσο» 

Ο Μεηαμάο εθείλε ηε ζηηγκή είρε εθθξάζεη ην ειιεληθφ ιατθφ ζπλαίζζεκα, 

ηελ άξλεζε ηεο ππνηαγήο, θαη απηή ε άξλεζε πέξαζε ζηνλ ηφηε ειιεληθφ 

δεκνζηνγξαθηθφ ηχπν κε ηελ ιέμε «ΟΥΗ». εκεηψλεηαη πσο απηνχζηα ε ιέμε «ΟΥΗ» 

παξνπζηάζζεθε γηα πξψηε θνξά σο ηίηινο ζην θχξην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο 

«Διιεληθφ Μέιινλ» ηνπ Ν. Π. Δπζηξαηίνπ ζηηο 30 Οθησβξίνπ ηνπ 1940. 

ηηο 5 θαη κηζή ηα μεκεξψκαηα, μεθίλεζε ν Διιελντηαιηθφο Πφιεκνο κε ηελ 

αηθληδηαζηηθή εηζβνιή (ην ηειεζίγξαθν φξηδε φηη ε επίζεζε ζα μεθηλνχζε ζηηο 6 π.κ.) 

ησλ ηηαιηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ Ήπεηξν, νπφηε ε Διιάδα ακπλφκελε εηζήιζε ζηνλ 

πφιεκν. 

Εορταςμόσ 

Σν ιεγφκελν «Έπνο ηνπ αξάληα», ην νπνίν αθνινχζεζε, θαη νη κεγάιεο λίθεο 

πνπ ν ειιεληθφο ζηξαηφο θαηήγαγε εηο βάξνο ησλ Ηηαιψλ, θαζηεξψζεθε λα 

γηνξηάδνληαη θάζε ρξφλν ζηηο 28 Οθησβξίνπ, ηελ εκέξα ηεο επίδνζεο ηνπ ηηαιηθνχ 

ηειεζηγξάθνπ θαη ηεο άξλεζεο ηνπ Ησάλλε Μεηαμά λα ζπλαηλέζεη. 
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Ζ Διιάδα γηνξηάδεη κε ηελ 28ε Οθησβξίνπ ηελ είζνδφ ηεο ζηνλ πφιεκν, ελψ 

νη πεξηζζφηεξεο άιιεο ρψξεο γηνξηάδνπλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πνιέκνπ. 

Κάζε ρξφλν απηή ηε κέξα γίλεηαη ζηε Θεζζαινλίθε, ε επίζεκε ενξηή κε θάζε 

ιακπξφηεηα, παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη άιισλ επηζήκσλ, κε 

κεγάιε ζηξαηησηηθή παξέιαζε, ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηνλ ενξηαζκφ ηεο 

απειεπζέξσζεο ηεο πφιεο θαηά ηνλ Α΄ Βαιθαληθφ Πφιεκν θαη ηε κλήκε ηνπ 

πνιηνχρνπ ηεο Αγίνπ Γεκεηξίνπ. ηελ Αζήλα θαη ζε άιιεο πφιεηο γίλνληαη καζεηηθέο 

παξειάζεηο, ελψ δεκφζηα θαη ηδησηηθά θηίξηα πςψλνπλ ηελ ειιεληθή ζεκαία. 

Καηά ζηελ επέηεην ηνπ «ΟΥΗ», ηειεφξαζε θαη ξαδηφθσλν πξνβάιινπλ 

επεηεηαθέο εθπνκπέο κλήκεο θαη θάλνπλ ηδηαίηεξε κλεία ζηελ «ηξαγνπδίζηξηα ηεο 

λίθεο» νθία Βέκπν, ε νπνία κε ηα παηξησηηθά ηεο ηξαγνχδηα εκςχρσλε ηνπο 

ζηξαηηψηεο θαη κεηέδηδε ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο πξνέιαζεο ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ 

ζηε Βφξεηα Ήπεηξν. ρεηηθφ επίζεο επεηεηαθφ πιηθφ παξνπζηάδεη θαη φινο ν 

ειιεληθφο έληππνο ηχπνο (εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά). 

Ζ επέηεηνο ηνπ «ΟΥΗ» γηνξηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηα ρξφληα ηεο Καηνρήο. 

ην θεληξηθφ θηίξην θαη ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ν πξψηνο ενξηαζµφο ζηηο 28 Οθησβξίνπ 1941. Γίλνληαλ νκηιίεο 

απφ ηνπο θνηηεηέο, ελψ κίιεζε γηα ηελ επέηεην ηελ παξακνλή θαη ν θαζεγεηήο 

Κσλζηαληίλνο Σζάηζνο, ν νπνίνο αξλήζεθε λα θάλεη µάζεµα ηελ εµέξα ηεο επεηείνπ 

κε απνηέιεζκα λα απνιπζεί απφ ην Παλεπηζηήκην. ηελ δεχηεξε επέηεην 

(28/10/1942), ν ενξηαζκφο έγηλε ζηελ Πιαηεία πληάγµαηνο κε πξσηνβνπιία ησλ 

νξγαλψζεσλ ΔΠΟΝ θαη ΠΔΑΝ. Τπήξρε αλεζπρία γηα ην πψο ζα αληηδξάζνπλ νη 

ηηαιηθέο δπλάκεηο θαηνρήο, νη νπνίνη φκσο δελ παξελέβεζαλ. Δθδειψζεηο θαη 

δηαδειψζεηο εθείλε ηελ εκέξα έγηλαλ θαη ζε άιιεο πφιεηο. ηνλ Πεηξαηά 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νιηγνπιεζείο ζπγθεληξψζεηο, αλέβαηλε θάπνηνο ζε κηα θαξέθια, 

έβγαδε έλα ζχληνκν ιφγν, θαη θαηφπηλ δηαιχνληαλ, γηα λα απνθχγνπλ επέκβαζε ησλ 

θαξακπηληέξσλ. Γελ ππάξρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ην ηη έγηλε ζηηο 28 Οθησβξίνπ 

1943. χκθσλα κε ηνλ Ζιία Βελέδε γηνξηάζηεθε ε επέηεηνο ζην θηίξην ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο, ζηελ πιαηεία Κνηδηά (ν Βελέδεο ήηαλ ηφηε ππάιιεινο ηεο ηξάπεδαο). 

Καηέθζαζαλ φκσο νη Γεξκαλνί, πνπ είραλ ηελ επζχλε ηεο αζηπλφκεπζεο πιένλ, 

ππνρξέσζαλ φζνπο ζπκκεηείραλ λα ζηαζνχλ κε ηα ρέξηα ςειά κέρξη ην βξάδπ, ελψ 

έζηεηιαλ θαη είθνζη πεξίπνπ απφ απηά ηα άηνκα ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. 

Κάπνηα δελ επέζηξεςαλ. 
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Γηα πξψηε θνξά ε επέηεηνο γηνξηάζηεθε επίζεκα ζηηο 28 Οθησβξίνπ 1944 κε 

παξέιαζε ελψπηνλ ηνπ πξσζππνπξγνχ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ. 

Ζ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο απνθάζηζε, ην 1952, ε γηνξηή ηεο Αγίαο θέπεο απφ 

ηελ 1ε Οθησβξίνπ λα κεηαθεξζεί ζηηο 28 Οθησβξίνπ, κε ην αηηηνινγηθφ φηη ε 

Παλαγία βνήζεζε ηνλ Διιεληθφ ηξαηφ ζηνλ πφιεκν ηεο Αιβαλίαο. εθέξεο, 

Γηψξγνο (1992). (Πνιηηηθφ Ζκεξνιφγην Α΄ (1935-1944). Αζήλα: εθδ. Ίθαξνο, ζει. 

40) 

Η γιορτή τησ μητέρασ 

Ζ γηνξηή ηεο κεηέξαο είλαη θηλεηή ενξηή πξνο ηηκήλ ηεο κεηέξαο θαη 

γηνξηάδεηαη θάζε ρξφλν ηελ δεχηεξε Κπξηαθή ηνπ κήλα Μάε. 

Δγθαζηδξχζεθε ηνλ 20φ αηψλα θαη πξνέξρεηαη απφ ην αγγιηθφ θαη ην 

ακεξηθάληθν θίλεκα ησλ γπλαηθψλ. Ζ Ακεξηθαλίδα AnnMariaReevesJarvis 

δηνξγάλσζε γηα πξψηε θνξά ην 1865 έλα θίλεκα κε ην φλνκα MothersFriendshipsDay 

θαη ζπλαληήζεηο κε ην φλνκα 

MothersDayMeetings, θαηά ηηο νπνίεο νη 

κεηέξεο αληάιιαζζαλ απφςεηο θαη εκπεηξίεο. 

Ζ Μεγάιε Μεηέξα  ε αιιηψο Μεηέξα 

Γε  είλαη έλα κεηξηαξρηθφ αξρεηππηθφ κνληέιν 

πνπ επαλαιακβάλεηαη ζε δηάθνξεο κπζνινγίεο 

αλά ηνλ θφζκν. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ 

Γηνπλγθ ην αξρέηππν ηεο Μεγάιεο Μεηέξαο - Θεάο είλαη βαζηά ξηδσκέλν ζηνλ 

αλζξψπηλν λνπ αθφκα θαη πξηλ ηελ θχεζε. πλήζσο ηε ζπλαληάκε ζε ηξεηο βαζηθέο 

κνξθέο - σο Παξζέλν, σο Μεηέξα θαη σο Γξηά - θαη αλάινγα κε ηε κνξθή πνπ έρεη 

ζπκβνιίδεη ηελ αγλφηεηα, ηε γνληκφηεηα, ηε ζνθία. 

Η γιορτή των Χριςτουγέννων 

Σα Υξηζηνχγελλα (ζχλζεηε ιέμε ηεο δεκνηηθήο Υξηζηφο + γέλλα) δειψλνπλ 

ηελ εηήζηα ρξηζηηαληθή ενξηή ηεο γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ θαη θαη' επέθηαζε ην ζχλνιν 

ησλ ενξηψλ απφ ηεο Γελλήζεσο κέρξη ησλ Θενθαλίσλ (Γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ). 

Σα Υξηζηνχγελλα είλαη ζηηο 25 Γεθεκβξίνπ θαη γηνξηάδνπλ: Ο Υξήζηνο, ε Υξηζηίλα 

θ.α.  

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πεξηθιείεη ηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, 

Πξσηνρξνληάο θαη Θενθαλίσλ, νλνκάδεηαη ζηε ιανγξαθία θαη Γσδεθαήκεξν. 
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Ιςτορία του εορταςμού των Χριςτουγέννων 

Ζ παξάδνζε ζεσξεί φηη ε αξραηφηεξε νκηιία γηα ηε γηνξηή ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ εθθσλήζεθε απφ ηνλ Μέγα Βαζίιεην ζηελ Καηζάξεηα ηεο 

Καππαδνθίαο ην έηνο 376 κ.Υ. Άιιεο Ηζηνξηθέο πεγέο επηζεκαίλνπλ πσο ν ενξηαζκφο 

ησλ Υξηζηνπγέλλσλ άξρηζε λα ηεξείηαη ζηε Ρψκε γχξσ ζην 335, αλ θαη θάπνηνη 

εξεπλεηέο βαζηδφκελνη ζε αξραίνπο χκλνπο κε ρξηζηνπγελληάηηθε ζεκαηνινγία 

ζεσξνχλ φηη ηα πξψηα βήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηνλ ενξηαζκφ απηφ έγηλαλ κέζα ζηνλ 

3ν αηψλα. 

Δπί Πάπα Ηνπιίνπ Α' (337-352) ηα Υξηζηνχγελλα ζηακάηεζαλ λα 

γηνξηάδνληαη καδί κε ηα Θενθάλεηα θαη ζεζπίζζεθε σο επέηεηνο ε 25 Γεθεκβξίνπ 

θαηφπηλ έξεπλαο ησλ αξρείσλ ηεο Ρψκεο, φπσο πηζηεχεηαη, επί ηεο απνγξαθήο πνπ 

έγηλε επί απηνθξάηνξα Οθηαβηαλνχ Απγνχζηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ππνινγηζκφ ξήζεο 

ηνπ Δπαγγειίνπ (ην νπνίν θαη ζπλέηεηλε) ηνπ Πξνδξφκνπ ιερζείζα πεξί ηνλ 

Υξηζηφλ:"Δθείλνο δεη απμάλεηλ, εκέ δε ειαηνχζζαη" (Ησάλλ. γ'30). Με βάζε απηή ηελ 

ππνζεηηθή πεγή, ε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ νξίζζεθε θαηά ην ρεηκεξηλφ ειηνζηάζην 

φπνπ θαη αξρίδεη ε αχμεζε ησλ εκεξψλ. ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 25εο Γεθεκβξίνπ σο 

εκεξνκελίαο ενξηαζκνχ ζπληέιεζαλ πξνθαλψο ε κεγάιε εζληθή ενξηή ηνπ 

"αθαηαλίθεηνπ" ζενχ Ήιηνπ (DiesNatalisSolisInvicti) θαη ν ενξηαζκφο ησλ γελεζιίσλ 

ηνπ Μίζξα πνπ ήηαλ δηαδεδνκέλα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Ρσκατθήο 

απηνθξαηνξίαο κε ηελ έλλνηα φηη ε επηινγή απηήο ηεο εκέξαο σο εκέξαο γέλλεζεο 

ηνπ Υξηζηνχ είρε λα θάλεη κε ηελ πξνζπάζεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ παγαληζηηθψλ (κε 

ρξηζηηαληθψλ) γηνξηψλ πνπ ηεξνχληαλ εθείλνλ ηνλ θαηξφ, φπσο ηα αηνπξλάιηα θαη 

ηα Μπξνπκάιηα. 

πλεπψο, φηαλ ν Υξηζηηαληζκφο έγηλε ε επίζεκε ζξεζθεία ηεο απηνθξαηνξίαο, 

πξνζπάζεζε λα απνξξνθήζεη θαη λα δψζεη λέα δηάζηαζε θαη λέα ζεκαζία ζε 

παλάξραηα ιαηξεπηηθά έζηκα θαη ιαηξεπηηθέο ζπλήζεηεο αηψλσλ. Πάλησο, παξά ηηο 

απαγνξεχζεηο ηεο εθθιεζίαο γηα πνιιέο απφ ηηο εθδειψζεηο  πνπ ηεινχληαλ ζηελ 

αληίζηνηρε ηνπ Γσδεθαεκέξνπ πεξίνδν ή ηηο λνκνζεζίεο, απηέο δηαηεξήζεθαλ θπξίσο 

ζηελ χπαηζξν θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ξσκατθψλ απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ, κέρξη 

ηνλ 5ν κ.Υ. αηψλα. ε κεηαγελέζηεξε επνρή πνιιά απφ ηα έζηκα ηνπο (αληαιιαγή 

δψξσλ, γιέληηα, ραξηνπαίγληα θ.ν.θ.) κεηαβηβάζηεθαλ ζηνλ ενξηαζκφ ηεο 

Πξσηνρξνληάο. 



[22] 
 

Απφ ηε Γχζε ν ενξηαζκφο 

ηεο Γελλήζεσο ζηηο 25 

Γεθεκβξίνπ πέξαζε θαη ζηελ 

Αλαηνιή γχξσ ζην 376. Σν 386 ν 

Αγ. Ησάλλεο ν Υξπζφζηνκνο 

παξφηξπλε ηελ εθθιεζία ηεο 

Αληηφρεηαο λα ζπκθσλήζεη ζηελ 

25ε Γεθεκβξίνπ σο εκέξα 

ενξηαζκνχ ηεο Γέλλεζεο. Σνλ 

θαηξφ ηνπ Αγ. Απγνπζηίλνπ (354-

430) ε εκεξνκελία ηεο Γηνξηήο 

ηεο Γέλλεζεο είρε θαζνξηζηεί, 

πάλησο ν Απγνπζηίλνο ηελ 

παξαιείπεη απφ ηνλ θαηάινγφ ηνπ 

κε ηηο ζεκαληηθέο ρξηζηηαληθέο 

επεηείνπο. 

Με ηνλ ρξφλν επεθξάηεζε ζε φιν ηνλ ρξηζηηαληθφ θφζκν εθηφο ηεο Αξκεληθήο 

Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο πνπ ζπλερίδεη ηνλ ζπλενξηαζκφ κε ηα Θενθάληα. 

Σν 529 ν απηνθξάηνξαο Ηνπζηηληαλφο απαγφξεπζε ηελ εξγαζία θαη ηα δεκφζηα 

έξγα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηα αλαθήξπμε δεκφζηα αξγία. Χο ην 

1100, θαζψο είρε επεθηαζεί ε δξάζε ησλ ηεξαπνζηνιψλ ζηηο παγαληζηηθέο 

επξσπατθέο θπιέο, φια ηα έζλε ηεο Δπξψπεο γηφξηαδαλ ηα Υξηζηνχγελλα. Δληνχηνηο, 

αξγφηεξα, εμαηηίαο ηεο Μεηαξξχζκηζεο απαγνξεχηεθε ή πεξηνξίζηεθε θαηά 

πεξηφδνπο ε ηήξεζή ηνπ ενξηαζκνχ ηνπο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ζηελ 

Ακεξηθή, θαζψο ζεσξνχληαλ φηη πεξηιάκβαλε ζε κεγάιν βαζκφ εηδσινιαηξηθά 

ζηνηρεία. (Β. ηεθαλίδε, Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία, εθδ. Παπαδεκεηξίνπ, 1959) 

 

Ιςτορία του εορταςμού των Χριςτουγέννων 

Ζ γέλλεζε ηνπ Ηεζνχ σο αλζξψπνπ παξνπζηάδεηαη σο έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ζηελ ηζηνξία φιεο ηελ αλζξσπφηεηαο. Παξφκνηα 

εθθξάδνληαη θαη νη εθθιεζηαζηηθνί ζπγγξαθείο θαηά ηνπο πξψηνπο κεηά Υξηζηφ 

αηψλεο. 

Ζ ζεκαληηθή Γεζπνηηθή γηνξηή ηεο θαηά ζάξθα γελλήζεσο ηνπ Υξηζηνχ, είλαη 

κηα ηδηαίηεξε γηνξηή, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Γξεγφξην Ναδηαλδελφ δελ ζα πξέπεη λα 
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ζπγρέεηαη κε ηα γελέζιηα νπνηνπδήπνηε άιινπ αλζξψπνπ, αθνχ ζηα Γελέζιηα απηά 

ενξηάδνπκε ην κνλαδηθφ θαη αλεπαλάιεπην γεγνλφο φηη "εθάλε γαξ Θεφο αλζξψπνηο 

δηα γελλήζεσο". Σα Γελέζιηα ηνπ σηήξα, κε ηελ έλλνηα πνπ δίλεη ν Γξεγφξηνο δει. 

σο Θενθάληα, είλαη γηνξηή "αξραηφηαηε" πνπ "ζπλεσξηάδεην κέρξη ηεο Γ' 

εθαηνληαεηίαο, ππφ ηελ θαζνιηθσηέξαλεπίθιεζηλ Δπηθάλεηα, ηελ ζη' 

Ηαλνπαξίνπ...κεηά ηεο κεγάιεο...ενξηήο ηνπ Βαπηίζκαηνο...ν ζπλενξηαζκφο ησλ δχν 

απηψλ...ενξηψλεζηεξίδεην εηο ηελ, επζχο κεηά ηελ ηζηφξεζηλ ηνπ Βαπηίζκαηνο ηνπ 

Ηεζνχ παξά ηνπ Ησάλλνπ, ξήζηλ ηνπ Δπαγγειηζηνχ Λνπθά 'θαη απηφο ελ ν Ηεζνχο 

σζεί εηψλ ηξηάθνληα αξρφκελνο'...Πξψηνο πνηείηαη κλείαλ ηεο ενξηήο Κιήκεο ν 

Αιεμαλδξεχο..." ("Υξηζηνχγελλα", ΘΖΔ, ηφκ. 12, ζη. 351) Ζ "αξραηφηεηα" αθνξά ηνλ 

3ν αηψλα θαη έπεηηα θαζψο είλαη ζαθέο φηη ε Δθθιεζία ησλ δχν πξψησλ αηψλσλ δελ 

ηεξνχζε νπνηνλδήπνηε ενξηαζκφ ηεο γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ. 

χκθσλα κε ηηο αθεγήζεηο ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, ηφζν ν Ηεζνχο Υξηζηφο φζν 

θαη νη καζεηέο ηνπ δελ γηφξηαδαλ γελέζιηα αλζξψπσλ, θαη ν ίδηνο δήηεζε ξεηά απφ 

ηνπο αθνινχζνπο ηνπ λα ηεξνχλ ηελ αλάκλεζε ηνπ ζπζηαζηηθνχ ζαλάηνπ ηνπ. (Λνπθ. 

22:19, 20). Δπίζεο, νη Ηνπδαίνη απέξξηπηαλ ηνλ ενξηαζκφ ησλ γελεζιίσλ θαζψο 

ζεσξνχληαλ παγαληζηηθή ζπλήζεηα θαη απηή ηε ζηάζε αθνινχζεζαλ θαη νη 

Υξηζηηαλνί θαηά ηνπο δχν πξψηνπο αηψλεο ηεο ρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο. Μάιηζηα, 

θαηά ηνλ 3ν αηψλα, ν Χξηγέλεο πίζηεπε φηη «ὁ θαῦινοηὰ γελέζεσο ἀγαπῶλ πξάγκαηα 

ἑνξηάδεηγελέζιηνλ» θαη φηη «ἐπ΄νὐδεκηᾶογξαθῆοεὕξνκελὑπὸ δηθαίνπ 

γελέζιηνλἀγνκέλελ» (Χξηγέλε, Δηο ην Καηά Μαηζαίνλ Δπαγγέιηνλ Δμεγεηηθψλ 

10.22). ηελ Καηλή Γηαζήθε αλαθέξεηαη φηη ε εκέξα ηεο γέλλεζεο ηνπ Ηεζνχ ήηαλ 

έλα εμαηξεηηθά ραξκφζπλν γεγνλφο ηφζν γηα αλζξψπνπο φζν θαη γηα ηα αγγειηθά 

πιάζκαηα θαζψο γελλήζεθε σο άλζξσπνο ν σηήξαο ηεο ππάθνπεο αλζξσπφηεηαο, 

ραξά πνπ ζηα ηεξά θείκελα εθδειψλεηαη κε χκλνπο. Έηζη, γηα πνιιέο ρξηζηηαληθέο 

νκνινγίεο ν ενξηαζκφο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ απνηειεί θαηεμνρήλ ηελ αλάκλεζε ηνπ 

ζσηεξηψδνπο γεγνλφηνο ηεο ελζάξθσζεο ηνπ Υξηζηνχ. Άιισζηε, ζε φηη αθνξά ηελ 

Οξζφδνμε εθθιεζία, θάζε ζεζκφο ή ζπλήζεηά ηεο ζεσξείηαη φηη δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη λα εμειηρζεί κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ηεο αλ δελ έρεη θαηλή δηαζήθε 

θαηνρχξσζε. 

Κνληά ζηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ γελλήζεθε «ν σηήξαο» ηεο αλζξσπφηεηαο, 

δελ ππήξρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο άγλσζηεο 

εκεξνκελίαο ζηελ νπνία γελλήζεθε ν Ηεζνχο αθνχ ζεσξνχζαλ ζεκαληηθφηεξν ην 

γεγνλφο ηεο ζάξθσζεο ηνπ Μεζζία θαη ηεο ζσηεξίαο ηεο αλζξσπφηεηαο, γεγνλφο πνπ 
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ενξηάδεηαη θαη θαηά ηελ γηνξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρξηζηηαληθέο 

εθθιεζίεο. 

Ο ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο έλαξμεο ενξηαζκνχ ησλ γελεζιίσλ ηνπ Ηεζνχ 

δελ κπνξεί γίλεη κε βεβαηφηεηα. Γηα κεξηθνχο εξεπλεηέο, ηηο πξψηεο αλαθνξέο πεξί 

ενξηαζκνχ ηεο γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ (ζηηο 6 Ηαλνπαξίνπ), ηηο ζπλαληάκε ζηα 

θείκελα ηνπ Πάπα Σειεζθφξνπ (125-136 κ.Υ.), ζηνηρεία πνπ απφ άιινπο δελ 

ζεσξνχληαη απζεληηθά, αιιά κεηαγελέζηεξεο παξεκβνιέο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, 

έλαξμε ενξηαζκνχ ηεο γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ πηζαλνινγείηαη γεληθά ν δεχηεξνο ή θαη 

ν ηξίηνο αηψλαο. χκθσλα κε νξηζκέλνπο κειεηεηέο, ν ενξηαζκφο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ έγηλε γηα πξψηε θνξά ζηελ Αληηφρεηα θαηά ηνλ 4ν αηψλα απφ ηνπο 

Δπζηαζηαλνχο, έλα ρξηζηηαληθφ θίλεκα πνπ είρε άκεζε ζρέζε κε ηελ Δθθιεζία ηεο 

Ρψκεο. 

χκθσλα κε παξάδνζε ηνπ 8νπ αηψλα, ζην έξγν Πεξί ηεο Γελλήζεσο ηνπ 

Υξηζηνχ πξνο Εαραξίαλ ηνλ Καζνιηθφλ ηεο Μεγάιεο Αξκελίαο ηνπ αξρηεπηζθφπνπ 

Νηθαίαο Ησάλλε, ζηα αξρεία ηεο Δθθιεζίαο ηεο Ρψκεο θέξεηαη λα ππήξρε έγγξαθν 

ηνπ Ησζήπνπ ην νπνίν θαηαδείθλπε φηη ν Ηεζνχο γελλήζεθε ηελ 9ε ηνπ κελφο απέη, 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 25ε Γεθεκβξίνπ. χκθσλα κε ηε λεψηεξε έξεπλα, ην έξγν απηφ 

αλάγεηαη ζηα ηέιε ηνπ 9νπ αηψλα θαη ζεσξείηαη ακθηιεγφκελν θαη λφζν. 

Σν 386 ν Αγ. Ησάλλεο ν Υξπζφζηνκνο παξφηξπλε ηελ εθθιεζία ηεο 

Αληηφρεηαο λα ζπκθσλήζεη ζηελ 25ε Γεθεκβξίνπ σο εκέξα ενξηαζκνχ ηεο Γέλλεζεο, 

θαη ζηελ Ρψκε ην θαιεληάξη ησλ Φηινθαιίσλ (354 κ.Υ.) πεξηιακβάλεη ζηελ 

εκεξνκελία ηεο 25εο Γεθεκβξίνπ, απέλαληη απφ ηελ παγαληζηηθή Natalisinvicti, δει. 

"γέλλεζε ηνπ αθαηαλίθεηνπ ήιηνπ". Σνλ θαηξφ ηνπ Αγ. Απγνπζηίλνπ ε εκεξνκελία 

ηεο ενξηήο ηεο Γέλλεζεο είρε θαζνξηζηεί, πάλησο ν Απγνπζηίλνο ηελ παξαιείπεη απφ 

ηνλ θαηάινγφ ηνπ κε ηηο ζεκαληηθέο ρξηζηηαληθέο επεηείνπο. Θεσξείηαη φηη ζεκειηψδε 

ζρέζε κε ηελ επηθξάηεζε απηήο ηεο εκεξνκελίαο δελ είρε κφλν ην ρεηξφγξαθν ηνπ 

Ησζήπνπ, αιιά θαη ε αληαγσλίζηξηα ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ιαηξεία ηνπ ήιηνπ, κε ηελ 

γηνξηή ηνπ DiesNatalisSolisInvicti, φπσο ήηαλ ν πιήξεο ηίηινο ηεο (εκέξα γέλλεζεο 

ηνπ αθαηαλίθεηνπ Ήιηνπ).(NewInternationalBibleCommentary, Gen. Edit. F.F. 

Bruce, ZondervanPublishingHouse, 1999) πσο εηπψζεθε, νη πξψηνη Υξηζηηαλνί, δελ 

γηφξηαδαλ γελέζιηα αλζξψπσλ, πηζαλψο ιφγσ ηεο ζρέζεο ησλ γελεζιίσλ κε ηελ 

αζηξνινγία θαη ηε καληεία, παγαληζηηθέο ζπλήζεηεο ηεο επνρήο θαη ίζσο γηα ιφγνπο 

απνζηαζηνπνίεζεο απφ ηηο γελέζιηεο ενξηέο ησλ Ρσκαίσλ απηνθξαηφξσλ αιιά θαη 

άιισλ ζενηήησλ πνπ ζπλεζηδφηαλ επί αηψλεο λα γηνξηάδνληαη ηα γελέζιηά ηνπο. Σνλ 
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3ν αηψλα, κε ηηο ξηδηθέο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηελ Δθθιεζία απφ ηνλ ειηνιάηξε 

απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλν, θαίλεηαη πσο παξακεξίζηεθαλ νη αληηξξήζεηο φζνλ 

αθνξά ηνλ ενξηαζκφ ησλ γελεζιίσλ ηνπ Υξηζηνχ-Θενχ, θαηά ην πξφηππν ηνπ 

ενξηαζκνχ ησλ γελεζιίσλ ηνπ ζενχ Ήιηνπ ζηηο 25 Γεθεκβξίνπ. Μεξηθνί πηζηεχνπλ 

φηη απηφ έγηλε θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ Υξηζηηαλψλ ήηαλ πιένλ Δζληθνί (κε 

Ηνπδαίνη), νη νπνίνη ζεσξνχζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο λνκνηαγείο Ρσκαίνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ηα γελέζιηα ήηαλ απιά κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπο. Δληνχηνηο, αθφκε θαη 

ζηηο αξρέο ηνπ 5νπ αηψλα θάπνηνη Υξηζηηαλνί αξλνχληαλ λα απνδερηνχλ ηνλ 

ενξηαζκφ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ρσξίο φκσο απηφ λα απνηειεί νπζηαζηηθφ πξφβιεκα 

κε βάζε ηε δηδαζθαιία ηεο Καηλήο Γηαζήθε. 

Θα πξέπεη πάλησο λα ιεθζεί ππφςε φηη κε βάζε ηα βηβιηθά θείκελα θαη ηνπο 

εθθιεζηαζηηθνχο ζπγγξαθείο, ζε θακκία πεξίπησζε ε γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ δελ 

γηλφηαλ αληηιεπηή κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ε γέλλεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ αλζξψπνπ. 

Δμάιινπ, νη πεξηζζφηεξνη θαηαλννχζαλ ηνλ ρξηζηηαληζκφ σο θαηά βάζε ηζηνξηθφ θαη 

άξα δπλακηθφ θαη φρη θάηη ζηαηηθφ ή αδξαλέο. Δθφζνλ νη δνκέο είραλ κεηαβιεζεί 

δξακαηηθά, ήηαλ δχζθνιν νη αληηξξήζεηο πνπ επηθξαηνχζαλ επί θπξηαξρίαο ηεο 

εηδσινιαηξίαο λα εμαθνινπζνχλ λα εκπνδίδνπλ ηνλ ενξηαζκφ κηαο ηφζν ζεκαληηθήο 

ζηηγκήο ζηελ ηζηνξία ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Πφζν κάιινλ φηαλ ε έλαξμε ενξηαζκνχ ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ ζεσξήζεθε φηη δελ ήηαλ αληίζεηε πξνο ηελ Κ.Γ.. ηαλ πιένλ ν 

Υξηζηηαληζκφο βγήθε απφ ηελ επνρή ησλ δησγκψλ θαη θιήζεθε λα ζπκβάιεη σο 

αλακνξθσηηθφο θαη ελνπνηεηηθφο παξάγνληαο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, 

πξνζπάζεζε λα αθπξψζεη ην πεξηερφκελν ησλ εηδσινιαηξηθψλ εζίκσλ πνπ ήηαλ 

δεκνθηιή ηφηε κεηαηξέπνληαο ην πεξηερφκελφ ηνπο ζε ρξηζηηαληθφ.(ηξάηνο 

Θενδνζίνπ-Μάλνο Γαλέδεο, ηα ίρλε ηνπ ΗΥΘΤ, Γίαπινο, Αζήλα, 2000, ζει. 535) 

Σξεηο αηψλεο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ νξίζζεθαλ ρξνλνινγηθά ν 

επαγγειηζκφο ηεο Θενηφθνπ θαη ε γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ. Οη ηζηνξηθέο πεγέο 

ππνδεηθλχνπλ φηη ν ενξηαζκφο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ άξρηζε λα ηεξείηαη ζηε Ρψκε 

γχξσ ζην 335, αλ θαη θάπνηνη εξεπλεηέο βαζηδφκελνη ζε αξραίνπο χκλνπο κε 

ρξηζηνπγελληάηηθε ζεκαηνινγία ζεσξνχλ φηη ηα πξψηα βήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηνλ 

ενξηαζκφ απηφ έγηλαλ κέζα ζηνλ 3ν αηψλα. Ζ παξάδνζε ζεσξεί φηη ε αξραηφηεξε 

νκηιία γηα ηε γηνξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ εθθσλήζεθε απφ ηνλ Μέγα Βαζίιεην ζηελ 

Καηζάξεηα ηεο Καππαδνθίαο ην έηνο 376 κ.Υ. 

Δπί Πάπα Ηνπιίνπ Α' (336-332) ηα Υξηζηνχγελλα ζηακάηεζαλ λα 

γηνξηάδνληαη καδί κε ηα Θενθάλεηα θαη ζεζπίζζεθε σο επέηεηνο ε 25 Γεθεκβξίνπ 
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θαηφπηλ έξεπλαο ησλ αξρείσλ ηεο Ρψκεο, φπσο πηζηεχεηαη, επί ηεο απνγξαθήο πνπ 

έγηλε επί απηνθξάηνξα Οθηαβηαλνχ Απγνχζηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ππνινγηζκφ ξήζεο 

ηνπ Δπαγγειίνπ (ην νπνίν θαη ζπλέηεηλε) ηνπ Πξνδξφκνπ ιερζείζα πεξί ηνλ 

Υξηζηφλ:"Δθείλνο δεη απμάλεηλ, εκέ δε ειαηνχζζαη" (Ησάλλ. γ'30). Με βάζε απηή ηελ 

ππνζεηηθή πεγή, ε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ νξίζζεθε θαηά ην ρεηκεξηλφ ειηνζηάζην 

φπνπ θαη αξρίδεη ε αχμεζε ησλ εκεξψλ. 

Μία απφ ηηο πνιιέο εξκελείεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 25εο Γεθεκβξίνπ σο 

εκεξνκελίαο ενξηαζκνχ, αλαθέξεηαη ζηελ επηζπκία ηνπ Υξηζηηαληζκνχ λα 

εθρξηζηηαλίζεη ζθφπηκα ηηο αξραίεο εηδσινιαηξηθέο γηνξηέο φπσο ηε κεγάιε εζληθή 

ενξηή ηνπ "αθαηαλίθεηνπ" ζενχ Ήιηνπ (DiesInvictisSolis) θαη ηνλ ενξηαζκφ ησλ 

γελεζιίσλ ηνπ Μίζξα πνπ ήηαλ δηαδεδνκέλα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Ρσκατθήο 

απηνθξαηνξίαο. Ο ενξηαζκφο απηήο ηεο εκέξαο σο εκέξαο γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ 

έπξεπε λα ζπληειέζεη ζηνλ εμνβειηζκφ ζεκαληηθψλ παγαληζηηθψλ (κε ρξηζηηαληθέο) 

γηνξηέο πνπ ηεξνχληαλ εθείλνλ ηνλ θαηξφ, φπσο ηα αηνπξλάιηα θαη ηα Μπξνπκάιηα. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ νη Υξηζηηαλνί επηβεβαίσζαλ ηελ επηθξάηεζε ηεο πίζηεο ηνπο 

ελάληηα ζηηο εηδσινιαηξηθέο ζεφηεηεο, δίλνληαο έλα εληειψο λέν, ρξηζηηαληθφ 

πεξηερφκελν ζηηο γηνξηέο απηέο: ν Ήιηνο ηεο Γηθαηνζχλεο ήηαλ ν Υξηζηφο ηεο 

Παιαηάο Γηαζήθεο, ην "θσο ηνπ θφζκνπ" (Ησάλ. 8:12) θαη φρη ν ζεφο Ήιηνο ησλ 

Ρσκαίσλ, ελψ ν ρξηζηηαληθφο θφζκνο γηφξηαδε κε δνμνινγία "ζχληψαγγέισ πιήζνο 

ζηξαηηάο νπξαλίνπ αηλνχλησλ...δφμα ελ πςίζηνηο Θεψ θαί επί γήο εηξήλε, ελ 

αλζξψπνηο επδνθία" (Λνπθ. 2:13-14) απηφ ην ραξκφζπλν γηα φινπο γεγνλφο "ηδνχ γάξ 

επαγγειίδνκαη πκίλραξάλκεγάιελ, ήηηο έζηαηπαληίηψιαψ" (Λνπθ. 2:10). 

Έλαο πξαθηηθφο ιφγνο πνπ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε φηη ν Υξηζηφο γελλήζεθε 

ζηηο 25 Γεθεκβξίνπ, είλαη ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηηο Γξαθέο νη βνζθνί ζηε 

Βεζιεέκ είραλ ηα θνπάδηα ηνπο ζηελ χπαηζξν, φηαλ ν άγγεινο Κπξίνπ ηνπο αλήγγεηιε 

ηε γέλλεζε ηνπ σηήξα. ηα εχθξαηα θιίκαηα, νη ρεηκεξηλνί κήλεο είλαη παγεξνί, 

θάλεη πνιχ θξχν θαη πέθηνπλ πνιιέο βξνρέο. Γη' απηφλ ηνλ ιφγν νη βνζθνί κε ηα 

θνπάδηα ηνπο δελ βξίζθνληαη ζηελ χπαηζξν, αιιά ζηα ρεηκαδηά ηνπο. 

Απφ ηε Γχζε ν ενξηαζκφο ηεο Γελλήζεσο ζηηο 25 Γεθεκβξίνπ πέξαζε θαη 

ζηελ Αλαηνιή γχξσ ζην 376. Με ηνλ ρξφλν επεθξάηεζε ζε φιν ηνλ ρξηζηηαληθφ 

θφζκν εθηφο ηεο Αξκεληθήο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο πνπ ζπλερίδεη ηνλ ζπλενξηαζκφ 

κε ηα Θενθάληα. 

Σν 529 ν απηνθξάηνξαο Ηνπζηηληαλφο απαγφξεπζε ηελ εξγαζία θαη ηα δεκφζηα 

έξγα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηα αλαθήξπμε δεκφζηα αξγία. Χο ην 
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1100, θαζψο είρε επεθηαζεί ε δξάζε ησλ ηεξαπνζηνιψλ ζηηο παγαληζηηθέο 

επξσπατθέο θπιέο, φια ηα έζλε ηεο Δπξψπεο γηφξηαδαλ ηα Υξηζηνχγελλα. Δληνχηνηο, 

αξγφηεξα, εμαηηίαο ηεο Μεηαξξχζκηζεο απαγνξεχηεθε ή πεξηνξίζηεθε θαηά 

πεξηφδνπο ε ηήξεζή ηνπ ενξηαζκνχ ηνπο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ζηελ 

Ακεξηθή, θαζψο ζεσξνχληαλ φηη πεξηιάκβαλε ζε κεγάιν βαζκφ εηδσινιαηξηθά 

ζηνηρεία.(Encyclopedia of Catholic Devotions and Practices, Ann Ball, 2003, Our 

Sunday Visitor Publishing) 

 

  

Εικόνα 7 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Ο επιςτημονικόσ λόγοσ περί ςχολικών γιορτών 
 

Ζ παηδαγσγηθή αμία ησλ γηνξηψλ είλαη ζεκαληηθή, γηαηί «γελλνχλ ζηηο ςπρέο 

ησλ καζεηψλ επάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, εληζρχνπλ ηελ αγάπε ησλ παηδηψλ πξνο ην 

ζρνιείν, αλαπηχζζνπλ ηελ πξσηνβνπιία ηνπο, σζνχλ ζε απηελέξγεηα, δίλνπλ ζηνπο 

αδχλακνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα δξάζνπλ θαη θάπνηε λα δηαθξηζνχλ, βνεζνχλ 

ζηελ απνθάιπςε ηαιέλησλ θαη θέξνπλ ζε ζηελή επαθή ηελ νηθνγέλεηα κε ην 

ζρνιείν». (Υαξαιακπφπνπινο, Γ. (1984). Θεσξία ηεο Παηδείαο. (Γεληθή 

Παηδαγσγηθή). Αζήλα) 

ην ίδην πιαίζην, ν Ρ. Hordt ππνγξακκίδεη φηη ε ζρνιηθή γηνξηή δηαθφπηεη ηελ 

κνλνηνλία θαη ηζνκεηξία, είλαη ην απνθνξχθσκα ηεο δσήο θαη ε δεμακελή ηνπ 

θξνλήκαηνο, πνπ πιεξνί θαη δσνγνλεί ηελ νιφηεηα. Ζ γηνξηή δελ εμπςψλεη κφλν ηελ 

θαζεκεξηλή δσή, αιιά ξίπηεη επάλσ ηεο κία αληαχγεηα, πνπ ηελ θαζηζηά 

πνιπηηκφηεξε, ζηνλ άλζξσπν πνπ απνιακβάλεη ηε γηνξηήο εληζρχνληαη θαη 

αλαλεψλνληαη νη νπζηαζηηθέο εθείλεο δπλάκεηο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηα 

θαζεκεξηλά ηνπ έξγα. Παξάιιεια, κε ηελ αλαγθαία πξνεηνηκαζία δηαηεξνχλ ην 

λφεκά ηνπο, ε θιεξνλνκηά ησλ παηέξσλ απνβαίλεη δψζα πξαγκαηηθήο θαη 

δηαπιάζνπζαο θνηλσληθήο δχλακεο γηα ηα παηδηά ηνπο. (Lenartz, W (1967). Μεγάιε 

Παηδαγσγηθή Δγθπθινπαίδεηα, Λεμηθφ, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα) 

Πνιινί είλαη νη παηδαγσγνί πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη γηνξηέο, σο ζπζηαηηθφ 

θαη παξάγσγν ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο, ζπλδξάκνπλ ζηε δηαπαηδαγψγεζε κε ζηφρν 

ηελ εζληθή, εζηθή θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε ηνπ αηφκνπ, είηε πξφθεηηαη γηα ηνλ 

θνηλσληθφ κηθξφθνζκν ηνπ ζρνιείνπ, είηε γηα ηελ θνηλσληθή νιφηεηα.  

Ο ξφινο ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ λνείηαη σο «o έκπξαθηνο ελζηεξληζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηψλ, πνπ δηέπεη ηνλ θνηλσληθφ βίν θαη ηελ εζηθή» . Αλ θαη δελ έρνπλ 

γίλεη αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο κειέηεο κέρξη ηηο κέξεο καο, ζηα παιαηφηεξα 

εγρεηξίδηα παηδαγσγηθήο αθηεξψλνληαλ θεθάιαηα ζρεηηθά, ελψ ζηε ζχγρξνλε 

παηδαγσγηθή αληηθαζίζηαληαη απφ αλαθνξέο γηα ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ενξηαζκνχ, 

φπσο ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ε δξακαηνπνίεζε, ε κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή. Σν γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη ζηηο λέεο ηάζεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζηηο ζχγρξνλεο 

απφςεηο γηα ηε ζεαηξηθή αγσγή, θαζψο θαη ζηα αλακνξθσκέλα αλαιπηηθά 
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πξνγξάκκαηα, φπνπ δηαθαίλεηαη κηα πξνζπάζεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζρνιηθνχ 

ζεάηξνπ θαη ησλ παξαζηάζεσλ ζην ζρνιείν γεληθφηεξα.(Γθάλα, Γ., Θενδσξίδεο, Ν., 

Εεζνπνχινπ, Δ., Καξαράιηνπ, Κ., Κνθθίδνπ, Μ. &Υαηδεθακάξε, Π. (1998). Γέθα 

δεκηνπξγηθά βήκαηα γηα κηα ζρνιηθή παξάζηηαζε. Αζήλα: Καζηαληψηεο) 

ήκεξα, νη ενξηαζηηθέο πξαθηηθέο δεκηνπξγνχλ έλα ζχλνιν απφ ζεκαηλφκελα, 

πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο αξλεηηθά ζεζεκαζκέλα.  

ηα πιαίζηα ηεο εζληθήο δηαπαηδαγψγεζεο, ηεο ππαθνήο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη 

ηεο εζηθήο νινθιήξσζεο, νη ζρνιηθέο γηνξηέο αλαγλσξίδνληαη σο ηθαλή θαη αλαγθαία 

ζπλζήθε γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο 

ηζηνξηθήο κλήκεο γεληθφηεξα. Θεσξνχληαη σο κέζν πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ησλ 

θνηλά απνδεθηψλ ζπζηεκάησλ ζπκβίσζεο θαη αιιειελέξγεηαο ησλ αηφκσλ. Δίηε 

αλαθέξνληαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχζηεκα, είηε ζηα επηκέξνπο ζπζηήκαηά ηνπ - 

φπσο ην πνιηηηθφ, ην εθπαηδεπηηθφ, ην ζξεζθεπηηθφ - νη ηειεηνπξγίεο απνηεινχλ 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εδξαίσζήο ηνπ. Σν πιαίζην απφ ην νπνίν 

ζπλνδεχνληαη θαη θαιχπηνληαη φινη νη επεηεηαθνί ενξηαζκνί, ζηεξίδεηαη ζηνλ ππξήλα 

ηεο εζληθνζξεζθεπηηθήο ηδενινγίαο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ηζηνξίαο, γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη γηα ηελ αμία ηεο παξάδνζεο.  

Ζ εζληθή ή θαη ζρνιηθή γηνξηή ζπλνδεχνπλ κηαλ αλακλεζηηθή ηειεηή, πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη επίζεκνη θνξείο ηεο θξαηηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο εμνπζίαο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, επηθνπξηθά κε ηελ επίζεκε ηζηνξία θαη ηε ζρνιηθή ηζηνξία, 

δηακνξθψλνληαη θαη παξάγνληαη ηζηνξηθά ζεκαηλφκελα, πξφηππα θαη ζπλεηδήζεηο. 

Μέζσ ησλ γηνξηψλ, ησλ αλακλεζηηθψλ ηειεηψλ, ησλ κλεκείσλ, ηεο ηέρλεο, ηεο 

κνπζηθήο θαη ησλ εκβαηεξίσλ, ε ηζηνξηθή γλψζε πξνζιακβάλεηαη θαη αλάινγα 

εγγξάθεηαη ζην ππνζπλείδεην ησλ καζεηψλ. Έηζη, ζε ζπλάξηεζε κε ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα θαη ηελ αθήγεζε ησλ δαζθάισλ ζπγθξνηείηαη έλα πεδίν ζχγθξνπζεο ηεο 

ηζηνξίαο κε ηελ αληη-ηζηνξία. Καηαζθεπάδνληαη ιαλζάλνπζεο, αιιά πνιχ ηζρπξέο 

εζηίεο παξαγσγήο ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο ηζηνξηθήο ηαπηφηεηαο σο εληαίαο 

θαη θπξίαξρα εζληθήο. πσο ζεκεηψλεη ν Κ. Καζηνξηάδεο, ε ηζηνξηθή παηδεία ζην 

δεκφζην ρψξν ππεξβαίλεη ην ιεηηνπξγηθφ ή εξγαιεηαθφ πεδίν, ψζηε ε δεκφζηα 

εκθάληζε ηνπ θαληαζηαθνχ λα ελζσκαηψλεηαη ζε έξγα θαη ζε ζπκπεξηθνξέο  

Ζ άπνςε φηη νη ζρνιηθέο γηνξηέο απνηεινχλ ζεκειηψδε ιίζν ηεο ειιεληθήο 

αγσγήο θαη παξάιιεια θξνλεκαηίδνπλ εζηθά θαη εζληθά ηνλ καζεηή, θαιχηεξα απφ 

θάζε βεξκπαιηζηηθή δηδαζθαιία νδεγεί ζηελ θαλνληθνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 
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καζεηή, θαζψο πξνηάζζεηαη ε ελζηάιαμε βαζηθψλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο θαη 

θνηλσληθψλ αμηψλ. (Durkheim, E. (1963). L’ Educationmorale.Paris: P.U.F.) 

Ζ έλλνηα ηεο εζληθήο δηαπαηδαγψγεζεο παξαπέκπεη επίζεο ζε ηδενινγηθέο 

ελζσκαηψζεηο κε βαζηθφ άμνλα ηε ιεηηνπξγηθή αμία ησλ γηνξηψλ. ην επίθεληξν ηεο 

ζπιινγηζηηθήο απηήο ηίζεηαη ε αλαπαξαγσγή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, ηελ νπνία ε 

εζληθή δηαπαηδαγψγεζε ππεξεηεί. 

ην πιαίζην απηφ, εληάζζνληαη νη ζρνιηθέο εζληθέο επέηεηνη, ησλ νπνίσλ ε 

ζεσξεηηθή ζεκειίσζε αλάγεηαη ζηελ «εζληθηζηηθή» παηδαγσγηθή ηνπ 19νπ αηψλα. 

χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ εξβαξηηαλνχ παηδαγσγνχ W. Rein, νη γηνξηέο ζπκβάινπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ παηξησηηζκνχ. Με άιια ιφγηα, πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο «γηα 

ηελ απηνζπζία ππέξ ηεο παηξίδαο» . Ζ Δ. Kobler θαη ν J. Dewey ζεσξνχλ ηε ζρνιηθή 

γηνξηή βαζηθή κνξθή αγσγήο, ελψ ν G. Kerschensteiner ηε ραξαθηεξίδεη σο 

ζεκειηψδε κνξθή δηδαθηηθήο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα «κεζάδνπζα 

κνξθή αγσγήο», θάηη κεηαμχ παηρληδηνχ θαη εξγαζίαο, δηφηη απνηειεί ειεχζεξε θαη 

επράξηζηε απαζρφιεζε θαηά ηελ νπνίαλ νη καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε ηηο 

πξνεηνηκαζίεο, ζα ρξσκαηίζνπλ, ζα δηεπζεηήζνπλ ηα έπηπια θα.  

Δπίζεο, ν Ζ. Gaudig δηαηξεί ηε ζρνιηθή δσή «εηο ηνλ ελ ηε εξγαζία βίνλ θαηά 

ηελ εηδνινγηθήλ θαη πιηθή απηνχ φςηλ, εηο ηνλ ελ ηε παηδηά θαη ελ ηαηο ενξηαίοβίνλ, 

εηο ηνλ θνηλσληθφλβίνλ θαη ηαο δηαθφξαο φςεηο απηνχ, εηο ηνλ βίνλ ηνπ ήζνπο θαη ηεο 

ηάμεσο». ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ην δήηεκα ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ εηζάγεηαη 

ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, αλ θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα 

νξγαλψλνληαλ γηνξηέο ζηα ζρνιεία, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ εληφο θαη εθηφο ησλ νξίσλ 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. (Gaudig, H (1933). χγρξνλνο Γηδαθηηθή. Αζήλα) 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, νη γηνξηέο σο κέζν αγσγήο δηέπνληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο αξρέο. O Ν. Δμαξρφπνπινο ζεσξεί ηηο γηνξηέο βαζηθή κνξθή εξγαζίαο 

ζην Νέν ρνιείν, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά απφ παηδαγσγηθέο αξρέο νη 

νπνίεο πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ.  

Απηέο ζπλνςίδνληαη ζηελ αξρή ηεο απζνξκεζίαο, ηεο θνηλσληθφηεηαο, ηεο 

ηδηνκνξθίαο εθάζηνπ παηδηνχ δηα ησλ ενξηψλ, ηεο νξκήο πξνο θίλεζε θαη ηε ζεξαπεία 

ηνπ πιηθνχ ζθνπνχ ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηηο ενξηέο. Αλαιπηηθφηεξα αλαθέξεηαη φηη κε 

ηηο ζρνιηθέο γηνξηέο πξνάγεηαη ε αξρή ηεο απζνξκεζίαο, ε νπνία παξέρεη ζηα παηδηά 

έδαθνο γηα πιήζνο πνηθηιφκνξθσλ αζρνιηψλ. ην πιήζνο απηνχ ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο 

κνξθήο απηψλ, αθήλεηαη επξχ ζηάδην γηα ηελ απζφξκεηε εθινγή ηνχησλ απφ ηα 

παηδηά. Σν ζέκα ηεο ενξηήο ή ε κνξθή απηήο, δχλαηαη θαη πξέπεη λα είλαη απζφξκεηνο 
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θαη ν ηξφπνο ηεο ηειέζεσο απηήο θαη νη ελέξγεηεο πξνπαξαζθεπήο ηεο. Ζ απηελέξγεηα 

θαη ε απηνλνκία ησλ καζεηψλ ζεσξνχληαη βαζηθέο αξρέο ηεο νκαδνθεληξηθήο 

δηδαζθαιίαο, γηαηί απνηεινχλ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηε λνεηηθή θαη θνηλσληθή 

ρεηξαθέηεζε ηνπ καζεηή. (Κνζζπβάθε, Φ. (1993) Γηδαζθαιία. Αζήλα: 

κπξλησηάθεο) 

Μεγηζηνπνηνχλ ηελ εκπινθή ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία, αλαπηχζζνπλ ηηο 

γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη εληζρχνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε. 

Παξάιιεια, ε εθδήισζε ηεο απηελέξγεηαο ησλ καζεηψλ νξίδεηαη, αθελφο σο 

θπζηθή αθεηεξία γηα ηελ εθδήισζε πεγαίνπ ελδηαθέξνληνο, αθεηέξνπ πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα 

βηψλνπλ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ νκαδνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε 

ηεο γλψζεο θαη ηεο γλσζηηθήο, 

θνηλσληθήο θαη εζηθήο 

αλάπηπμεο. 

Παξάιιεια, νη ζρνιηθέο 

γηνξηέο πξνάγνπλ ηε ζεξαπεία 

ηεο θνηλσληθφηεηαο κε ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ζρνιηθψλ 

γηνξηψλ, νη καζεηέο αζθνχληαη 

θαη εζίδνληαη ζηελ ζπλεξγαζία, 

ζηελ αλάιεςε κέξνπο ησλ 

επζπλψλ ηνπ ζπλφινπ, ζηελ 

εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο ησλ άιισλ θαη ζηελ αλάιεςε ηεο θνηλσληθήο δσήο. 

Οη ζρνιηθέο γηνξηέο εηζάγνπλ ηα ήκεξα ήζε θαη θαιιηεξγνχλ ηελ 

θνηλσληθφηεηα. χκθσλα κε ηνλ . Γεξβίζε, κε ηνλ φξν θνηλσληθφηεηα ελλνείηαη «ε 

σξηκφηεηα ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηψλ, απφ ηελ νπνία εθπεγάδεη ε 

ηθαλφηεηά ηνπο λα εληαρζνχλ νκαιά ζε πα νκάδα, λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλσληθέο 

ζρέζεηο, νκαδηθή ζπλείδεζε θη επζχλε θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο ςπρνζσκαηηθέο 

ηνπο δπλάκεηο γηα λα πεηχρνπλ ηνπο νκαδηθνχο ζθνπνχο» 1199. Σν ζχλνιν αμηψλ 

άιισζηε είλαη εθείλν πνπ θαζνξίδεη «ην πλεχκα ηεο νκάδαο» θαη παίδεη απνθαζηζηηθφ 

ξφιν ζηε κάζεζε θαη ηελ αγσγή ησλ παηδηψλ.  

Δπίζεο, δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη ε νξγάλσζε κηαο ζρνιηθήο γηνξηήο βνεζά 

ζηελ ζεξαπεία ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ θάζε παηδηνχ, αλ νη απνθάζεηο γηα ηε δηνξγάλσζε 

είλαη ζπιινγηθέο. 

Εικόνα 8 
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Σφηε κφλν θαιιηεξγείηαη ε αηνκηθφηεηα θαη ε ηδηνκνξθία θάζε παηδηνχ κέζα 

ζην θνηλσληθφ πιαίζην, δηφηη ην παηδί βξίζθεη ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ εθηέιεζε 

πιεζχνο ζρνιηθψλ ενξηψλ κε ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν. Ζ ζπλαίζζεζε ηεο 

ππεπζπλφηεηαο, ε επνηθνδνκεηηθή ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ε αλαγλψξηζε ηεο 

πξνζθνξάο ζηελ επηηπρία ηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο απνηεινχλ θίλεηξα γηα ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ. Οη δηαδηθαζίεο εμαηνκίθεπζεο βνεζνχλ ψζηε λα 

αλαπηπρζνχλ αλάινγα νη ηδηαίηεξεο θιίζεηο, νη ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ πνπ γίλνληαη ζην καθξνεπίπεδν ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη, εληζρχεηαη 

ε απηνεθηίκεζε, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε πξνθαηαιήςεσλ θαη 

ζηεξενηχπσλ. 

Σαπηφρξνλα, νη ζρνιηθέο γηνξηέο θαίλεηαη φηη ηθαλνπνηνχλ ηελ αλάγθε ησλ 

καζεηψλ θαη καζεηξηψλ γηα εμσιεθηηθέο δξάζεηο, έλα πξφγξακκα γηνξηήο 

πεξηιακβάλεη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, κεηαμχ απηψλ θαη ρεηξνηερληθέο εξγαζίεο, 

εξγαζίεο θαηαζθεπήο, έξεπλαο, κάζεζεο θαη άζθεζεο, νη νπνίεο ζα θξαηήζνπλ 

αδηάπησηε θαη ελεξγή ηελ παηδηθή ραξά γηα ην ζπληεινχκελν έξγν. Ζ εηθφλα ηεο 

ηάμεσο θαη νη αζρνιίεο απηήο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ενξηήο ραξαθηεξίδνληαη 

θπξίσο απφ θίλεζε, κεηαβνιή, ελέξγεηα, δξάζη θα. Ζ θίλεζε, ε δξάζε θαη ην παηρλίδη 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ, νη νπνίεο ελεξγνπνηνχλ ηε γλσζηαθή 

απηνλνκία θαη ηνλ απηνδηδαθηηζκφ. Παξάιιεια, νη καζεηέο θαηαθηνχλ θνηλσληθέο 

ζρέζεηο, λφξκεο αγσγήο, εζηθέο θαη αηζζεηηθέο παξαζηάζεηο. 

Οη ζρνιηθέο γηνξηέο αληαπνθξίλνληαη ζηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη βάιινπλ ζηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ ζηε ζρνιηθή νκάδα θαη ζηελ 

εμαζθάιηζε ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. ηαλ ν καζεηήο εηζέξρεηαη 

ζην πεδίν θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ ζρνιείνπ, είλαη ήδε θνξέαο πξαθηηθψλ θαη ξφισλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.  

Σν ζρνιείν δελ κπνξεί παξά λα ππνβνεζήζεη ην έξγν ηεο αγσγήο ηεο 

πξαγκαηηθήο θνηλσληθήο δσήο θαη ν ξφινο ηνπ πεξηνξίδεηαη ζην λα ζπζηεκαηνπνηεί, 

λα ζπκπιεξψλεη θαη λα ζπλεηδεηνπνηεί απηήλ ηελ αγσγή ηεο ιατθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. ην ζεκείν απηφ έγθεηηαη ε αμία ησλ γηνξηψλ σο κνξθή 

θνηλσληθήο δσήο, θαζψο κε απηέο εθθξάδεηαη ην πςειφηεξν πλεπκαηηθφ πεξηερφκελν 

ηεο θνηλσλίαο, απφ ην νπνίνλ νηθεηνπνηείηαη ην παηδί ηα κνξθσηηθά ζηνηρεία ρσξίο 

θακία εηδηθή πξνζπάζεηα. 

Οη δηαηππψζεηο απηέο αληηζηνηρνχλ ζηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο νκαδηθήο 

δηδαζθαιίαο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ απηνλνκία θαη ζηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ κε 
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ζθνπφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηφζν ησλ αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ, αιιά θαη ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο νκαδηθήο επζχλεο ζε δηαδνρηθέο θάζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ καζεηή. Οη κεραληζκνί θαη νη ηξφπνη νξγάλσζεο ησλ 

ζρνιηθψλ γηνξηψλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο ζπζρεηίζεηο, ηελ θπξίαξρε 

ηδενινγία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Οη καζεηέο σο κέιε ηεο 

ζρνιηθήο νκάδαο θαη ηεο θνηλσλίαο αξγφηεξα δξαζηεξηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ, πνπ αλαιακβάλνπλ, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηηο 

θπξίαξρεο ηάζεηο θαη Ηδενινγίεο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν καζεηήο δελ αλαγλσξίδεη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα φξηα πνπ ηίζεληαη σο θνηλσληθά παξάγσγα θαη θνηλσληθέο 

επηηαγέο, αιιά σο επηζπκίεο ησλ δαζθάισλ θαη γεληθφηεξα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ 

εθκάζεζε φισλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ θαη ε ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ ζηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ απνηειεί ζηφρν ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Οη ζρνιηθέο γηνξηέο αλήθνπλ 

ζε απηφ ην ζχζηεκα δξάζεο θαη ειέγρνπ, πνπ απνηειεί κεραληζκφ δηαηήξεζεο ηεο 

θνηλσληθήο ελφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ G. Gurvitch. Gurvitch, G. (1947). (Le 

controlesociale.ην G. Gurvitch& W. Moore (Eds), La Socialogie au XXeSiecle. 

Paris) 

 

Σα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ησλ γηνξηψλ ζπκππθλψλνληαη: 

 ηελ εζσηεξίθεπζε θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, 

 ηνλ ελζηεξληζκφ αμηψλ θαη θαλφλσλ κε ζηφρν ηελ θαηαζθεπή ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

 Σελ θαζνιηθή ρξήζε ηεο εζληθήο γιψζζαο, 

 Σελ επεμεξγαζία ελφο θνηλνχ παξειζφληνο,  

 Σελ νηθεηνπνίεζε εζληθψλ ζπκβφισλ θαη  

 Σε ζπκκεηνρή ζε ηειεηνπξγίεο κχεζεο ζηελ εζληθή νκάδα.  

ην πεδίν απηφ νξίδνληαη ηξεηο άμνλεο γηα ηηο ζρνιηθέο γηνξηέο:  

 Οη ζρνιηθέο γηνξηέο σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ζρνιηθήο δσήο κε 

θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν. Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ξφινπο ρσξίο λα κπνξνχλ λα 

επέκβνπλ ζην πεξηερφκελφ ηνπο, ην νπνίν είλαη θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλν. Ο ηξφπνο 

απφδνζεο ηνπ ξφινπ πξέπεη λα είλαη απηφο πνπ ε θνηλσλία ζεσξεί σο απνδεθηφ.  

 Οη ζρνιηθέο γηνξηέο σο εξγαιείν γηα ηνλ ελζηεξληζκφ ηνπ θνηλσληθνχ 

ξφινπ. Οη καζεηέο/ηξηεο ζην ζρνιείν δξνπλ κέζα ζε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

δηακνξθσκέλα πιαίζηα δξάζεο, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη απφ ζηνηρεία, ηα νπνία 
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ζπλζέηνπλ ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο, δειαδή ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ αλακέλεηαη λα 

εθδεισζνχλ απφ απηνχο.  

 Οη ζρνιηθέο γηνξηέο σο θνηλσληθά απνδεθηή πξαθηηθή. χκθσλα κε 

ηνλ Δ. Durkheim, ε εθπαίδεπζε είλαη ε δξάζε πνπ απεπζχλεηαη απφ ηηο γεληέο ησλ 

ελειίθσλ, ζηηο γεληέο εθείλεο Πνπ δελ είλαη αξθεηά ψξηκεο γηα ηελ θνηλσληθή δσή. 

Durkheim, E. (1973). Sociologied’ enseignement. Paris) 

Σν ζρνιείν σο θνηλσληθνπνηεηηθφο κεραληζκφο θαίλεηαη φηη αλαιακβάλεη ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ λέσλ ζηελ θνηλσληθή δηαδξνκή κεηαβηβάδνληαο ηηο αμίεο, ηηο 

ζηάζεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ηα νπνία ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

ζεσξεί σο απνδεθηά. Έηζη εμαζθαιίδεηαη απξφζθνπηα ε θνηλσληθή δηαηήξεζε, 

ειαρηζηνπνηψληαο ηηο πηζαλφηεηεο αλαηξνπήο ηνπ θνηλσληθνχ θαηεζηεκέλνπ, αιιά 

θαη ηελ ακθηζβήηεζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο θνηλσληθήο ηεξάξρεζεο. Οη ζρνιηθέο γηνξηέο 

επηθνξηίδνληαη κε ην ξφιν απηφ, θαζψο δηαζέηνπλ έλα ιεηηνπξγηθφ πιαίζην, ην νπνίν 

ππέξθεηηαη νπνηαζδήπνηε αηνκηθήο δξάζεο κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Ζ 

ππφζεζε ηνπ Μ. Μηραιφπνπινπ φηη «αλ ε αγσγή ζεκαίλεη θπξίσο ηελ επίδξαζηλ επί 

ην ζπκηθφλ θαη ηελ βνχιεζηλ ηνπ παηδφο, δχλαηαί ηηο λα αλαινγηζή, 

νπφζελθνινζηαίαλζεκαζίαλ πξέπεη λα απνδψζσκελ εηο ηελ επηηπρή δηνξγάλσζηλ 

ζρνιηθψλ ενξηψλ, θαηά ηαο νπνίαο ε ραξά εθξήγλπηαη εηο ηνλ κηθξφλ παίδα, 

παξέρνληαη δε πνηθίιαηεπθαηξίαη πξνο δξάζηλ»(Μηραιφπνπινο, Μ. (1927). Σν 

ΜνλνηάμηνλΓηδαζθαιείνλ πάξηεο θαη ε δεκνδηδαζθαιηθήκφξθσζηο. Αζήλα: Δθδ. 

Οίθνο Γ. & Π. Γεκεηξάθνπ), αλαδεηθλχεη ηηο ζρνιηθέο γηνξηέο σο ην πξνζθνξφηεξν 

κέζν γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο) 

Ζ άπνςε ηνπ Ζ. Gaudig φηη νη ζρνιηθέο γηνξηέο δελ πξέπεη λα είλαη άζρεηεο 

απφ ηελ ππφινηπε ζρνιηθή εξγαζία, σζηφζν πξέπεη λα ζπλπθαίλνληαη επξχηαηα θαη 

βαζχηαηα κε ηελ παηξησηηθή θαη ζξεζθεπηηθή δσή ηνπ ζρνιείνπ. ηνηρεηνζεηεί ηε 

ζχλδεζε ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ κε ηελ εζληθή θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε. Ο Ν. 

Καξαρξίζηνο ζεσξεί ηηο γηνξηέο «εμφρσο θαηάιιειεο αθνξκέο πξνο απζφξκεηε 

εληεηακέλε εξγαζία ησλ παηδηψλ», γηαηί «θζάλνκελ εγγχηεξνλ εηο ηελ ςπρήλ ηνπ 

παηδηνχ θαη έιθνκελ απηήλ εηο ηα ηδαληθψηεξα ζηξψκαηα, πξνο σξαίαλ, βαζείαλ θαη 

ζπλαξπαζηηθήλθαηάλπμηλ». Μέζα απφ ηελ βαξεία αηκφζθαηξα ηνπ πςεινηέξνπ 

απηνχ ζεκείνπ, ε ςπρή παξαδίδεηαη ζηελ πςειφθξνλα θαη γνεηεπηηθή επίδξαζε ηνπ 

πλεχκαηνο ηεο δσήο».(Καθεληδήο, Δ. & Εεξβνχ, Ρ. (1939)). Πξφθεηηαη γηα έλα 

δηακνξθσκέλν πιαίζην δξάζεο, φπνπ νη καζεηέο δηαδξνχλ κε βάζε ηα θαζνξηζκέλα 
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πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο ξφινπο ηνπο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Μηα άιιε πξνζέγγηζε αλαδεηθλχεη ηε ζχλδεζε ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ κε ηε 

ζρνιηθή γλψζε. Ο Ν, Δμαξρφπνπινο ζεσξεί ηηο γηνξηέο σο ηελ θπξηφηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε κνξθή ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρνιηθψλ γλψζεσλ είλαη ε 

πξνπαξαζθεπή θαη δηεμαγσγή ενξηψλ, θαηά ηελ νπνία νη δηαλνεηηθέο εξγαζίεο ηνπ 

αηφκνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζσκαηηθή εξγαζία. (Δμαξρφπνπινο, Ν. Γεληθή Γηδαθηηθή. 

Αζήλα: Α. Υ. Ρνχγθα)Ο Κ. Γεσξγνχιεο απνθαίλεηαη φηη ε ενξηαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα σο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπληζηά «βνεζεηηθφ παηδαγσγηθφ θαη 

ςπρνδηαγλσζηηθφ κέζν» θαη νξίδεηαη σο «κνξθή δηδαρήο», γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη σο 

κέζν ζπγθεληξψζεσο ησλ καζεκάησλ, κε ηελ αηηηνιφγεζε φηη γηα λα νξγαλσζεί κηα 

ζεαηξηθή παξάζηαζε, νη καζεηέο γξάθνπλ ην θείκελν ηνπ έξγνπ, άξα αζθνχληαη ζηα 

γισζζηθά καζήκαηα, ζρεδηάδνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ ηε ζθελή, αζθνχκελνη ηελ 

Γεσκεηξία θαη ηελ Υεηξνηερλία. Πξφθεηηαη γηα κηα γλσζηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ παξαζθεπή θαη εθηέιεζε ενξηψλ, φπνπ ε παξαγσγή ηεο 

λέαο γλψζεο επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ νκαδηθή εξγαζία, εθηφο δηδαζθαιίαο. Οη 

ζρνιηθέο γηνξηέο, ζέηνληαο ζε ιεηηνπξγία κηα ζεηξά απφ κεραληζκνχο ρψξνπ, φξγαλα, 

κεζφδνπο θαη ηερληθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νξγάλσζή ηνπο, αλαγλσξίδνληαη 

σο επνηθνδνκεηηθφ κέζν, κφλν φηαλ απνηεινχλ απαχγαζκα ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο 

θαη φιεο νη ελέξγεηεο πξνο πξνπαξαζθεπή ηεο ζρνιηθήο ενξηήο πεγάδνπλ απφ ηελ 

ζπλήζε ζρνιηθή εξγαζία θαη επηζηξέθνπλ ζε απηήλ. Ζ παξαπάλσ άπνςε επηθπιάζζεη 

γηα ηηο γηνξηέο ην ξφιν ηνπ θαηαιχηε ή ηνπ εληζρπηή ηεο άζθεζεο ηεο απηελέξγεηαο, 

αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ σο θνξέα ηεο γλψζεο. 

(Γεσξγνχιεο, Κ. Γ. (1974). Γεληθή Γηδαθηηθή. Αζήλα: Παπαδήκαο) 

Δλδηαθέξνπζεο είλαη νη απφςεηο ηνπ . Καιιηάθα γηα ηελ παηδαγσγηθή αμία 

ηεο γηνξηήο, ε νπνία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη αλαπηχζζεη ηελ θνηλσληθφηεηα ησλ 

καζεηψλ, δίδεη έδαθνο ζηελ απζνξκεζία, ηελ ηδηνκνξθία, ηελ κεηαβιεηφηεηα θαη 

θηλεηηθφηεηα απηψλ θαη αληαπνθξίλεηαη θαη ζηνλ πιηθφ ζθνπφ ηεο δηδαζθαιίαο. 

χκθσλα κε ηνλ Γ. Υαξαιακπφπνπιν, απηφ επηηπγράλεηαη κφλνλ φηαλ νη ζρνιηθέο 

ενξηέο δηνξγαλψλνληαη κε ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη δελ 

ζηεξνχληαη απφ θαηάιιειν πεξηερφκελν, δηαθνξεηηθά ηνλίδεη φηη γίλνληαη γηα 

επίδεημε κάιινλ θαη φρη ράξε ησλ καζεηψλ, θαιιηεξγνχλ ηελ αιαδνλεία θαη 

καηαηνδνμία ηνπ παηδηνχ. Αλαγλσξίδεη φηη θάζε ζρνιηθή ενξηή πξέπεη λα ππεξεηεί 

παηδαγσγηθνχο ζθνπνχο θαη λα κελ γίλεηαη γηα ινγαξηαζκφ θαη ηέξςε ησλ γνλέσλ, 
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αιιά ράξε ησλ καζεηψλ θαη κάιηζηα φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Να κελ 

παίξλνπλ κέξνο νη ίδηνη πάληα καζεηέο, αιιά λα ελαιιάζζνληαη. (Υαξαιακπφπνπινο, 

Γ. (1984)). ' απηέο ηηο πξνηάζεηο ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970-1980 επηζεκαίλεηαη 

o θίλδπλνο λα κεηαηξαπνχλ νη ζρνιηθέο γηνξηέο ζε απηνζθνπφ. Σνλίδνληαη επίζεο ηα 

ιεπηά φξηα πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ σο κέζνπ γηα ζρνιηθή αγσγή 

θαη ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ σο ζηφρνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα λα έρεη 

επνηθνδνκεηηθά απνηειέζκαηα ε γηνξηή δελ πξέπεη λα γίλεηαη γηα ιφγνπο επηδείμεσο, 

αιιά λα πξνέξρεηαη απφ ηελ ζρνιηθή εξγαζία θαη λα είλαη κέζνλ ππεξέηεζεο ηεο 

ςπραγσγίαο ησλ καζεηψλ. Χζηφζν, κεξηθέο θνξέο, νη γηνξηέο νξγαλψλνληαη κε 

ηξφπν, φπσο δηαηαξάζζεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο λα ππεξεηεί 

θαλέλα απνιχησο παηδαγσγηθφ ζθνπφ πέξαλ ηεο ζεακαηηθήο επηδείμεσο. Με ηελ 

άπνςε απηή ζπκθσλεί θαη ν Π. Παπαλνχηζνο, ν νπνίνο ζεσξεί φηη νη ζρνιηθέο 

γηνξηέο σο ζεζκφο ηεο ζρνιηθήο δσήο έρνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο ηππνπνίεζεο, πνπ 

αθαηξεί θάζε ελδηαθέξνλ απ' φζνπο ζπκκεηέρνληεο ή απιψο ηηο 

παξαθνινπζνχλ.(Γεσξγνχιεο, Κ. Γ. (1974)) 

Χο πνκπνί θαη δέθηεο ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ θαηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νη καζεηέο, νη εθπαηδεπηηθνί, ην 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη γνλείο, Σν θνηλφ ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ είλαη ζπλήζσο ε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ. Άιιεο θνξέο εηδνπνηνχληαη θαη νη 

«ρνιηθνί  Έθνξνη» θαη «αξραίηηλεο, ηδία δε ν αξκφδηνο Δπηζεσξεηήο, δηα λα ίδε εθ 

ηνπ πιεζίνλ ηαο θηλήζεηο ησλ καζεηξηψλ ή ηνπο γέισηαο ησλ ζεαηψλ, λα αθνχζε ηελ 

κνπζηθφηεηα ηεο απαγγειίαο ησλ παίδσλ θαη ηνλ ξπζκηθφληφλνλ ησλ ρνξψλ, ηα 

ρεηξνθξνηήκαηα ηνπ θνηλνχ θαη λα εθηηκήζε ηελ δξάζηλ ησλ νξγαλσηψλ δαζθάισλ». 

Σελ επνκέλε ηεο γηνξηήο, ν Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

Εικόνα 9 
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ππνβάιιεη ιεπηνκεξή έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζηνλ Δπηζεσξεηή, φπνπ ζα αλαθέξνληαη 

πνία άζκαηα θαη εκβαηήξηα εςάιιεζαλ θαη ζα επηζπλάπηνληαη θαη αληίγξαθα 

πξνζθιεηεξίσλ θαη πξνγξακκάησλ, απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ, νη νπνίεο έθαλαλ ιφγν 

γηα ηελ ηειεζζείζα ενξηή, θσηνγξαθίεο, εάλ ειήθζεζαλ.  

Γηα ηνλ ηφπν ηέιεζεο ησλ γηνξηψλ ζεκεηψλνπκε φηη παιαηφηεξα, νη ζρνιηθέο 

γηνξηέο παξνπζηάδνληαλ έλαληη εηζηηεξίνπ, γηα  ηελ δηαζθεπαδνκέλε αίζνπζα ηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ νξγάλσζε ησλ ενξηψλ κέρξη απηνχ ηνπ ζεκείνπ, ψζηε νιφθιεξεο ηάμεηο, 

λα κεηαηξέπνληαη ζε ζηάζνπο, ην έθαλαλ θαη νη θνληηλέο πφιεηο θαη έδηδαλ ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο, ρνξνχο, έθαλαλ απαγγειίεο, δηαιφγνπο, ζάηηξα θαη φ, ηη άιιν ήηαλ 

ρξήζηκν πξνο ζπκπιήξσζε ελφο νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο, πξνο ηέξςε ηνπ 

θνηλνχ. Ο Κ. Μηραειίδεο δηαηππψλεηαη ηελ άπνςε φηη ζε φζα ζρνιεία 

δηνξγαλψλνληαλ ζρνιηθή γηνξηή κε παξάζηαζε ζεαηξηθή πξνο ελίζρπζε ηνπ 

ρνιηθνχ ηακείνπ ππήξρε ζχγρπζε ζθνπψλ, εηδηθφηεξα δε «θαηά ηελ ηειεηή ηεο 

Δζληθήο ενξηήο απαγνξεχεηαη, ε είζπξαμε ρξεκάησλ γηα νηνλδήπνηε ζθνπφ. 

(Μηραειίδνπ, Κ. (1936). Ο Νένο Πξαθηηθφο Οδεγφο Γεκνδηδαζθάινπ. Αζήλα: 

Δζηείαο) 

Φαίλεηαη φηη ζθνπφο ησλ γηνξηψλ είλαη ε επίδεημε ζνβαξήο εξγαζίαο θαη ε 

πξφθιεζε ηνπ ζαπκαζκνχ ησλ γνλέσλ γηα ην ζπληεινχκελν έξγν. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ζρεδηάδνπλ θαη πξνεηνηκάδνπλ ηε γηνξηή νη δάζθαινη ρσξίο ζπλεξγαζία κε 

ηνπο καζεηέο. Δπίζεο, νη δάζθαινη επέιεγαλ ηνπο καζεηέο, ζηνπο νπνίνπο ζηε 

ζπλέρεηα αλέζεηαλ ηνπο ζεαηξηθνχο ξφινπο κε απφιπηε αηνκηθή ηνπο πξνηίκεζε κε 

εμσηεξηθά θξηηήξηα. ηηο πξνηάζεηο απηέο δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη νη ζεκαηηθέο ησλ 

ζρνιηθψλ γηνξηψλ πξέπεη λα πεγάδνπλ απφ ηε ζρνιηθή δσή θαη λα κελ 

θαηαπνλνχληαη νη καζεηέο κε πνιπήκεξε πξνεηνηκαζία. πσο ζεκεηψλεηαη ε 

πξνεηνηκαζία κηαο γηνξηήο δηαξθνχζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη καζεηέο 

ππνβάιινληαλ ζε εμαληιεηηθή πξνεηνηκαζία, κε εθκάζεζε απαγγειίαο πνηεκάησλ, 

δηαιφγσλ θαη δξακάησλ, δειαδή γηλφηαλ πξνζπάζεηα ψζηε λα απνζηεζίζνπλ 

ππεξκεγέζε δηαιφγνπο απφ ηα παηδηά, κάζαηλαλ ρεηξνλνκίεο κε επηκνλή, εθηεινχζαλ 

δνθηκέο κεξηθέο, δνθηκέο γεληθέο, δνθηκέο ηειηθέο. Γηα ηελ επηηπρία ηεο γηνξηήο, νη 

δάζθαινη ρσξίο λα έρνπλ θάπνηα άιιε ζρνιηθή πξάμε, αζρνινχληαλ απνθιεηζηηθα κε 

ηελ πξνπαξαζθεπή απηήο κε απνηέιεζκα λα παξαιχεη ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ, δηφηη 

καζεηέο θαη δηδάζθαινη ήηαλ απνξξνθεκέλνη κε ηελ ππξεηψδε πξνεηνηκαζία. 

Σνλίδεηαη επίζεο φηη θάζε παηδί, «πνιχ δε κάιινλ ησλ πξνπρφλησλ», έπξεπε λα 
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δηδαρζνχλ έλα πνίεκα ηνπιάρηζηνλ ή λα ιάβεη κέξνο πξσηαγσληζηηθνχ πξνζψπνπ 

ζηελ θσκσδία ή ην δξάκα πνπ πξφθεηηαη λα παξαζηαζεί. 

Ζ θαηάζηαζε απηή ηαιαηπσξνχζε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηδηαίηεξα 

ηηο δαζθάιεο, ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίεο θαίλεηαη φηη αλαιάκβαλαλ 

θπξίσο ηελ πξνεηνηκαζία ηεο γηνξηήο. εκεηψλνπκε φηη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο θαηαγξάθεηαη ζε αμηνινγήζεηο 

ησλ Δπηζεσξεηψλ νη γπλαίθεο δαζθάιεο, αιιά θαη νη λεπηαγσγνί ππνηηκψληαη ζε 

ξφινπο «νηθηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο θξνληίδαο», ζην ξφιν ηεο «νηθνλφκνπ», θαζψο 

ζεσξνχληαη ιηγφηεξν ηθαλέο λα αζθήζνπλ δηνηθεηηθά θαζήθνληα, φηη ζηεξνχληαη 

εγεηηθψλ πξνζφλησλ θαη φηη αλαπηχζζνπλ πεξηνξηζκέλε ζρνιηθή θαη εμσζρνιηθή 

δξαζηεξηφηεηα. ζνλ αθνξά ζηε δηάθξηζε αληξψλ-γπλαηθψλ δαζθάισλ, ε νπνία 

θαίλεηαη λα απνηειεί ζπληαγκαηηθφ ζεκαηλφκελν αμηνιφγεζεο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζηελ Διιάδα, ζεκεηψλνπκε φηη ν έκθπινο ηζηνξηνγξαθηθφο θαη πνιηηηθφο 

ιφγνο ήηαλ θαη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ εξγαζία, ηελ 

ηδηνθηεζία, ηε ζπγγέλεηα, κε απνηέιεζκα ηελ πιήξε αζπκβαηφηεηα ησλ γπλαηθψλ κε 

θάζε αληίιεςε πνιηηηθήο θαη δεκφζηνπ βίνπ. Μεηά ηνπο αγψλεο ηνπ 19νπ αηψλα ε 

ζέζε ηεο γπλαίθαο θαη ν απνθιεηζκφο ηεο απφ ην δεκφζην βίν ακθηζβεηνχληαη ψζηε 

λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ηεο σο ελεξγνχ ηζηνξηθνχ ππνθεηκέλνπ.  

ηηο νδεγίεο απηέο γηα ηνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1940 ε ππαιιειηθή ππφζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη φηη 

εμαξηηφηαλ απφ ηελ επηηπρία ή φρη ηεο γηνξηήο, εηδηθφηεξα απφ ηελ επί ζθελήο 

επηηπρία. Ζ θαηάζηαζε απηή βειηηψζεθε κεηά απφ εγθχθιην πνπ απέζηεηιε ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία απαγνξεχηεθε θάζε ηδηαίηεξε 

απαζρφιεζε ησλ καζεηψλ γηα ηνλ άλσ ζθνπφ είηε ζε ψξεο καζεκάησλ είηε θαη εθηφο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο ζθνπφο ηεο ζρνιηθήο γηνξηήο είλαη λα γίλεηαη ράξε ζηνπο 

καζεηέο θαη φρη γηα επίδεημε. (Υαξαιακπφπνπινο, Γ. (1984)) 

Ο Ν. Δμαξρφπνπινο ην 1960 ηνλίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία ησλ γηνξηψλ πξέπεη 

λα γίλεηαη κε πξσηνβνπιία ησλ καζεηψλ θαη κε ζπλάθεηα κε  ηε εληαία δηδαζθαιία, 

δηφηη έηζη κφλν ζπληεινχζαλ πξνο ζπγθξάηεζε ησλ δηδαζθφκελσλ γλψζεσλ θαη 

απνβαίλνπλ σο άξηζην κέζν εκπεδψζεσο ησλ γλψζεσλ. Ηδηαίηεξα πξηλ απφ ηηο 

εζληθέο γηνξηέο, πξέπεη λα γίλεηαη θαηάιιειε δηαζαθεηηθή δηδαζθαιία πξνο ηνπο 

καζεηέο, γηα λα αλαιχεηαη o ζθνπφο ηεο ενξηήο θαη ε ζεκαζία ηεο ζεκαίαο σο ηεξνχ 

ζπκβφινπ, πνπ εθπξνζσπεί ηελ εηξήλε θαη ηνλ πφιεκν, ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, σο 

εζληθνχ ιαβάξνπ πνπ ζπκβνιίδεη ηελ ηδέα ηεο Θξεζθείαο θαη ηεο Παηξίδαο. 
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Παξάιιεια, πξέπεη λα ηνλίδεηαη ν ζεβαζκφο, ηνλ νπνίνλ νθείινπκε λα επηδεηθλχνπκε 

πξνο ηελ Δζληθή καο εκαία παληνχ θαη πάληνηε, ε απηαπάξλεζε κε ηελ νπνίαλ 

πξέπεη λα ηελ ππεξαζπηδφκαζηε ζηηο κάρεο, ρσξίο φκσο ε νκηιία λα κεηαηξαπεί ζε 

εζηθνινγηθά ζηπγλή. 

ην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη επίζεο λα δηδάζθνληαη νη καζεηέο πνιιά 

άζκαηα, θαηάιιεια εθιεγφκελα θαη ηα δηδαζθφκελα λα αληηπξνζσπεχνπλ 

ζπνπδαηφηαηεο ενξηέο θαη ζρνιηθέο ηειεηέο θαη λα βξίζθεη ζε απηέο ν άλζξσπνο 

έθθξαζε ησλ δηαθφξσλ ζπλαηζζεκάησλ, ππφ ησλ νπνίσλ θαηέρεηαη ζηηο δηάθνξεο 

πεξηζηάζεηο ηνπ βίνπ. Γηα ηε κεγαινπξεπή δηεμαγσγή ηεο γηνξηήο νη καζεηέο πξέπεη 

λα αζθνχληαη θαηάιιεια θαη έγθαηξα γηα ην κάζεκα ηεο Χδηθήο αιιά θαη θάζε θνξά 

πνπ παξνπζηαζζεί επθαηξία, γηα ηα παηξησηηθά άζκαηα. Παξάιιεια, πξνηείλνληαη ηα 

εθθιεζηαζηηθά άζκαηα θαη νη πξνζεπρέο σο θαηάιιεια γηα εθκάζεζε απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θαζψο ηνπο ζπλζέηεο ησλ αζκάησλ απηψλ ηνπο 

αθνξνχλ νη αγλνί ζξεζθεπηηθνί ελζνπζηαζκνί αθιφλεηεο πίζηεσο. Σα πνηήκαηα 

απηψλ δελ είλαη ςπρξά ηεο δηαλνίαο θαηαζθεπάζκαηα, άιια εηθνλίδνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο θαξδίαο, εμσηεξηθεχνπλ ηα πιεκκπξηζκέλα ηεο ςπρήο ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα, ηελ ιχπε, θαη ηελ ραξά ηνπο, ηα παζήκαηα, ηελ αδπλακία, ηελ 

κεηάλνηα, ηελ ειπίδα θαη ηελ πξνζδνθία θαη γηα ην ιφγν απηφ επηδξνχλ κε 

απαξάκηιιε δχλακε επί ηεο θαξδίαο θαη δνλνχλ ηηο ιεπηφηαηεο ρνξδέο ησλ καζεηψλ. 

Δίλαη θαζήθνλ ηνπ ζρνιείνπ λα κεηαδψζεη ζηνπο καζεηέο ηκήκα ηνπ ζεζαπξνχ 

ηνχηνπ θαη λα θαηαζηήζεη Απηφλ αγαπεηφ ζε απηνχο. Δπίζεο, ηνλίδεηαη ε ρξήζε ησλ 

εηθφλσλ-θσηνγξαθηψλ γηα ηηο εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη γεληθφηεξα ηηο ζρνιηθέο 

ΤΗ0ξηέο, θαζψο ην ζρνιείν επλνεί απηέο θαη θαηαιείπεη θαηά ηελ δηεμαγσγή απηψλ 

επξχηαην ρψξν γηα ηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ. 

Δπίζεο, αλαγλσξίδεηαη ε κνξθσηηθή θαη εζηθνπιαζηηθή δχλακε ηνπ παηδηθνχ 

ζεάηξνπ σο παηδαγσγηθφο παξάγνληαο πςίζηεο ζπνπδαηφηεηαο, πνπ ζπληειεί ζηνλ 

πινπηηζκφ ηεο ζπλεηδήζεσο θαη δσεξψλ γλψζεσλ, πξνο εζηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη 

εζληθφ θξνλεκαηηζκφ, πξνο άζθεζε πνιιψλ λνεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη πξνο 

αλαγλψξηζε θαη εμέιημεο ηεο θαιιηηερληθήο ηδηνθπΐαο θαη γηα ην ιφγν απηφ 

επεθηάζεθε ε απαίηεζε ηεο επεθηάζεσο ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ θαη ηεο 

ρξεζηκνπνηήζεσο απηνχ γηα ηε αγσγή. (Δμαξρφπνπινο, Ν. Γεληθή Γηδαθηηθή. Αζήλα: 

Α. Υ. Ρνχγθα) 



[40] 
 

Σχολικέσ γιορτέσ και δέκτεσ 

ηε ζπλέρεηα, εληνπίδνπκε κηα άιιε δηάθξηζε ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ πνπ 

αθνξά ζηνπο δέθηεο ζηηο ζρνιηθέο ενξηέο ππέξ ησλ καζεηψλ θαη ζε αχηέο ππέξ ησλ 

γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ηνπο. Οη εζληθέο επέηεηνη πνπ απεπζχλνληαη ζε φινπο, 

ενξηάδνληαη θαζ' έθαζην έηνο παλεγπξηθά ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Σελ εκέξα ηνπ 

ενξηαζκνχ ηεινχληαη δνμνινγίεο ζηελ Δθθιεζία, ξίπηνληαη θαλνληνβνιηζκνί απφ ηα 

θξνχξηα θαη ζηηο νδνχο παξειαχλνπλ ν ζηξαηφο θαη νη καζεηέο. Ζ Διιάδα έρεη 

ππνρξέσζε λα γηνξηάδεη ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο ηεο, γηα λα ηηκά ηνπο εξσηθνχο 

πξνγφλνπο καο θαη λα ελζπκίδεη ζηνπο λεσηέξνπο φηη έρνπλ θαζήθνλ λα 

αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα εθείλσλ, γηα λα θαλνχλ άμηνη απφγνλνί ησλ θαη λα 

ζπλερίζνπλ ηελ έλδνμε ειιεληθή ηζηνξία.  

Με ηνλ ενξηαζκφ απηφ ζέιεη λα εθδειψζεη ηελ αγάπε θαη αθνζίσζή ηνπ ζηελ 

Παηξίδα, λα ηνλψζεη ην εζληθφ θξφλεκα ησλ Διιήλσλ θαη λα εκπλεχζεη ζ' απηνχο 

αηζηνδνμία γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ν ενξηαζκφο ησλ εζληθψλ επεηείσλ ζην ζρνιείν έρεη 

θαζηεξσζεί κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο θαη ηεο ζξεζθεπηηθή 

πίζηε ησλ καζεηψλ. Ο Γ. Υαξαιακπφπνπινο επηζεκαίλεη φηη ε εζληθή ζρνιηθή γηνξηή 

πξέπεη λα είλαη ζπλέρεηα ηεο θνηλσληθήο δσήο, εκπλεπζκέλε απφ απηή, θαη λα 

βαζίδεηαη ζηνλ απζνξκεηηζκφ ησλ παηδηψλ, δηφηη ηφηε νη μεξέο γλψζεηο 

κεηαβάιινληαη ζε βηψκαηα θαη ηα εζηθά θαη παηξησηηθά παξαγγέικαηα 

κεηαηξέπνληαη ζε ζπλαηζζήκαηα θαη γίλνληαη θίλεηξα θαη δπλάκεηο γηα πξάμεηο 

αιιειεγγχεο, αγάπεο, εξσηζκνχ, απηαπάξλεζεο θαη απηνζπζίαο. (Καιιηάθαο, 

.(1996). χγρξνλνο δηδαθηθή. Αζήλα: Κάζηαλνο) 

Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε επηηπρία ηεο γηνξηήο απνηεινχζε 

θαη ην δεηνχκελν, κε ηξφπν ψζηε ε ζπκκεηνρή ησλ λα αληηκεησπίδεηαη εληαία κε ηε 

ζρνιηθή ηνπο επίδνζε. Ο Ν. Καξαρξίζηνο ππνζηεξίδεη φηη δελ είλαη απνηειεζκαηηθή 

ε γηνξηή ελφο ζρνιείνπ, πνπ δελ ιακβάλεη ππ' φςεη ηελ ηδηνκνξθία ηνπ θάζε παηδηνχ, 

αιιά εθαξκφδεη ηα παηδαγσγηθνδηδαθηηθά κέηξα γηα φια ηα παηδηά. Πξφθεηηαη γηα έλα 

δνκηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη δεηνχκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

αλ εληάμνπκε. ηελ ησλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο θνηλσληθνπνίεζεο. 

Ζ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή, ε έιιεηςε απηελέξγεηαο, ν ζεβαζκφο θαη ν 

αδηακθηζβήηεηνο ραξαθηήξαο ηεο εμνπζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απνηεινχλ ζηφρνπο 

ηεο θνηλσληθνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο ζην επίπεδν πνπ απηή πξνεηνηκάδεη ηνπο 

καζεηέο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ο Δ. Παπαλνχηζνο ακθηζβεηεί 
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ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλαξκνινγείηαη θαη εθηειείηαη ην πξφγξακκα ησλ γηνξηψλ 

— επαλάιεςε θάζε ρξφλν ησλ ίδησλ ή πεξίπνπ ησλ ίδησλ παλεγπξηθψλ ιφγσλ, 

ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, απαγγειηψλ θιπ — έρνπλ ακθίβνια απνηειέζκαηα. Δθηηκά 

φηη ην εζληθφ θξφλεκα ηνλψλεηαη θαη ε ζξεζθεπηηθή πίζηε αλαζεξκαίλεηαη φρη κε 

ζεκαηνζηνιηζκνχο θαη παξειάζεηο ή κε ηνλ αλαγθαζηηθφ εθθιεζηαζκφ πνπ 

πξνζβάιιεη ηε ζνβαξφηεηα θαη ηεο ιαηξείαο θαη ηεο παηδείαο, αιιά κε κέζα φπνπ ε 

απζνξκεζία θαη ε έκπλεπζε ζπλεξγάδνληαη πξσηφηππα γηα λα αλαπηεξσζεί ην 

πλεχκα θαη κέζα ηνπ λα ληψζεη πξαγκαηηθά ν λένο ην παηξησηηθφ ξίγνο θαη ηε 

ζξεζθεπηηθή έμαξζε. Θεσξεί φηη ε ζρνιηθή γηνξηή απνηειεί πξφζθνξν κέζν κφλν 

φηαλ γίλεηαη αηζζεηή ε αλάγθε ηεο θαη φηαλ νξγαλσζεί απφ φιε ηελ ηάμε κε ηελ 

πξφζπκε ζπλεξγαζία καζεηψλ θαη δαζθάινπ, ηφζν ζηε ζχλζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

φζν θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ. Ζ ζπγθίλεζε θαη ε άκηιια θεληξίδνπλ ηε θαληαζία, 

μππλνχλ ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ηνπο θαη απηφο ν ππξεηφο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο 

έρεη πνιιαπιά κνξθσηηθά απνηειέζκαηα: ηα ζχκβνια βηψλνληαη έληνλα, νη 

«αλαθαιχςεηο» πνιιαπιαζηάδνληαη, βηβιία γηα πιεξνθνξίεο δηαβάδνληαη, 

δηαγξάκκαηα, εηθφλεο, θνξέκαηα, ζθεληθά θαηαζθεπάδνληαη κε κεγάιε επηδεμηφηεηα 

θαη ε ηάμε νιφθιεξε βεβαηψλεη θαη ζηεξεψλεη ηελ νκνςπρία ηεο.  

Παξαηεξνχκε φηη νη ζρνιηθέο γηνξηέο επηδξνχλ ζεηηθά ζηε δηαπαηδαγψγεζε 

ησλ καζεηψλ, γηαηί θαιιηεξγνχλ ηε ζπλεξγαζία, ηελ νκαδηθφηεηα, ηελ αηζζεηηθή 

θαιιηέξγεηα, πινχζηα θαη αλεπαλάιεπηα βηψκαηα, αέξα εξσηζκνχ, ζαπκαζκφ πξνο 

ην πςειφ, ζπλαδειθηθφηεηα, άκηιια, αιιά θαη γλήζηα επαθή ηνπ ζρνιείνπ κε ην 

ρσξηφ. Ζ πξνζπάζεηα απηή πνπ θαηαβάιινληαλ απφ ηνπο δαζθάινπο γηα ηε 

δηνξγάλσζε κηαο ζρνιηθήο γηνξηήο δηακφξθσζε ζρεηηθφ θιάδν ζπγγξαθέσλ γηα 

παηδηθνχο δηαιφγνπο θαη ζέαηξν άπεηξα βηβιία ηππψζεθαλ θαη θφζκεζαλ φιεο ζρεδφλ 

ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο θαη πνιιά απηά ζπζηήλνληαλ απφ ην Τπ.Δ.Π.Θ.(Ρψηαο, Β. 

(1931). Οδεγφο δηα ζρνιηθάο παξαζηάζεηο. Αζήλα  Τπ.Δ.Π.Θ.) 

ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν πεξί ζρνιηθψλ γηνξηψλ εληνπίδνπκε ηηο θπξίαξρεο 

ζεκαηνδνηήζεηο κηαο ζρνιηθήο γηνξηήο. ΟΗ εζληθέο γηνξηέο θαη γεληθφηεξα νη 

ζρνιηθνί ενξηαζκνί ιεηηνπξγνχλ σο εληζρπηέο ηεο παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο ηεο 

θπξίαξρεο ηδενινγίαο ζε θξνλεκαηηζηηθφ επίπεδν.  

πσο ζεκεηψλεη ν Α. Αλδξένπ ζήκεξα «φηαλ αξρίζνπκε λα γηνξηάδνπκε 

απντδενινγηθνπνηεκέλεο θαη απνδξακαηνπνηεκέλεο επεηείνπο απφ ηελ ίδηα ηελ έλλνηα 

ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο παξάδνζεο, φηαλ νη πάςνπλ λα είλαη κνλνκεξείο θαη ηνπο 

ζπκπεξηιάβνπλ φινπο, ρσξίο λα απνθιείνπλ θαλέλα φηαλ ε κλήκε απφ ηελ νπνία 
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αληιεί θαη ηξνθνδνηείηαη ε ηζηνξία πξνζπαζεί λα δηαζψζεη ην παξειζφλ, 

δηακνξθψλνληαο ζπιινγηθή κλήκε πνπ απειεπζεξψλεη θαη δελ ππνδνπιψλεη, ηφηε ε 

κλήκε θάζε επεηείνπ έρεη λφεκα γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ». (Αλδξένπ, Α. (2006). 

Πξφινγνο. ην Α. Αλδξένπ & Η. Βακβαθίδνπ, Ο πιεζπζκφο ησλ αγαικάησλ, ε 

πεξίπησζε ηεο Φιψξηλαο. (Αλαγλψζεηο δεκνζίσλ κλεκείσλ θαη αζθήζεηο Ηζηνξίαο. 

Θεζζαινλίθε: Αλη. ηακνχιεο)) 

Θεσξνχκε φηη ε δπλακηθή ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε 

εξγαιείν αγσγήο θαη κάζεζεο, αλ απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηνλ απφιπην θαη 

θαηαπηεζηηθφ ραξαθηήξα ηεο απνδπλάκσζε ηνπ ζπκκεηνρηθνχ θαηαλαγθαζκνχ θαη ν 

ζεβαζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα 

απνηειεζκαηηθέο ζρνιηθέο γηνξηέο. Σν δήηεκα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξφινπ θαη 

ησλ ζηφρσλ ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ παξακέλεη επίθαηξν θαη βξίζθεηαη ζ ζπλερή 

δηαπξαγκάηεπζε.  

Οι εορταςμοί ςτο ςχολικό χωροχρόνο 

Σν εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ παξνπζηάδνπκε ζηε κειέηε απηή απνηειείηαη απφ 

2.884 εγθχθιηεο δηαηαγέο, πνπ απεζηάιεζαλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο απφ ηηο 

επίζεκεο εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηέο αξρέο, δειαδή ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ηνπο 

Δπηζεσξεηέο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, ηηο δηνηθεηηθέο θαη ηηο ζηξαηησηηθέο αξρέο ηεο 

ρψξαο απφ ηε 

ζπγθξφηεζε 

ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο σο 

ζήκεξα   

Μέζα 

απφ ηε κειέηε 

ησλ εγθπθιίσλ 

γηα ηηο 

ζρνιηθέο 

γηνξηέο επηρεηξνχκε λα αλαδείμνπκε ηηο καθξέο θαη επάιιειεο δηαδξνκέο, νη νπνίεο 

πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ θαη ηηο ηδηνηππίεο ησλ ιφγσλ 

πνπ ηηο ζπλαπνηεινχλ.  

Ζ επηινγή ησλ εγθπθιίσλ σο πξσηνγελέο εξεπλεηηθφ πιηθφ εληάζζεηαη ζηελ 

πξνζπάζεηα αλάδεημεο ησλ ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο 

Εικόνα 10 
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εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη ππεξβαίλνπλ θνξέο ην πιαίζην κηαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

νξηδφκελεο θαη δηελεξγνχκελεο ζε θεληξηθφ-θξαηηθφ επίπεδν. Δπίζεο, νη εγθχθιηνη σο 

επίζεκα έγγξαθα «θξχβνπλ» ηηο πεξηνξηζηηθέο ηάζεηο θαη ηελ απνπζία ειεπζεξίαο ή 

θαη ζπκκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζνλ αθνξά ζηελ πηζηή ηήξεζή ηνπο.  

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί «δελ ζπλεκνξθψζεζαλ σο 

έδεη εηο εγθπθιίνπο ηεο ππεξεζίαο, δηθαηνινγεζέληεο αλεπαξθψο φηη εμήγεζαλ άισο 

πσο ηα παξαγγέικαηα, φηη είρνλθφξηνλ εξγαζίαο θιπ., επηθαιεζζέληεο πξνθάζεηο ελ 

ακαξηίαηο. Παξαγγέιινκελ φζελ άπαμ δηαπαληφο, φηη ε ηνηαχηε ριηαξά ή ακειήο ή 

πξφρεηξνο κειέηε ησλ ππεξεζηαθψλ εγθπθιίσλ θαη ζπλεπψο ε αλάινγνο πιεκκειήο 

εθηέιεζηο, πξέπεη λα εθιείςνπλ, δηφηη δελ εκθαλίδνπλ πνζψο ηππηθφλ, επζπλείδεηνλ, 

θηιφηηκνλ θαη άμηνλ εθηηκήζεσο ππάιιεινλ».(Δμαξρφπνπινο, Ν. (1962)) Οη 

εθπαηδεπηηθέο αξρέο ζεσξνχλ φηη αηηία απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε πξνρεηξφηεηα 

κε ηελ νπνίαλ αλαγηγλψζθνληαη νη εγθχθιηνη θαη επηζεκαίλνπλ φηη ε επηκέιεηα, ε 

επζπλεηδεζία θιπ. πεξί ηεο ππεξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο, φπσο θαη ε πηζηή εθαξκνγή 

ησλ θνηλνπνηεκέλσλ εγθπθιίσλ ζεκεηψλεηαη απφ κεξίδα εθάζηνπ δηδαζθάινπ θαη 

ιακβάλεηαη ζνβαξά ππ ' φςεη θαηά ηελ ζχληαμε ηεο ππεξεζηαθήο έθζεζεο ηνπ 

θαζέλα.  

Ζ ηεθκεξίσζε ησλ εγθπθιίσλ σο εξεπλεηηθνχ αξρεηαθνχ πιηθνχ έγηλε 

ζχκθσλα κε ηε ζεκαηηθή, ην είδνο ηεο γηνξηήο θαη ηε ρξνλνιφγεζή ηνπο. Ζ 

ηαμηλφκεζε ησλ εγθχθιησλ δηαηαγψλ έγηλε ζχκθσλα κε ηε ζεκαηηθή, ηνπο 

πνκπνχο/ζπληάθηεο, ηελ ηζηνξηθή αθξίβεηα ησλ αλαθεξφκελσλ ζπκβάλησλ, ηε ζέζε 

θαη ην ξφιν ηνπ ζε ζρέζε κε ηα γεγνλφηα θαη ηα πξφζσπα, ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο 

απνζησπήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ, ηελ αλάιπζε ησλ ηδεψλ, ησλ αμηψλ, ησλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ πξνάγνπλ.  

ηε ζπλέρεηα, θαηεγνξηνπνηνχκε ηηο γηνξηέο, πνπ γηνξηάδνληαη ζην ειιεληθφ 

δεκνηηθφ ζρνιείν κε θξηηήξην ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο θάζε γηνξηήο. Ζ νκαδνπνίεζε 

απηή δηεπθνιχλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ γηνξηψλ κέζα απφ  

 Σελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ενξηαδφκελνπ γεγνλφηνο,  

 Σηο ππνδείμεηο γηα ηελ παξαγσγή επεηεηαθψλ ιφγσλ, 

 Σελ ηειεηνπξγία ησλ γηνξηψλ, 

 Σηο νδεγίεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

 Σε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ εζληθή θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε ηεο 

λέαο γεληάο. 
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Ζκεξνινγηαθφο πίλαθαο ησλ επεηείσλ θαη ησλ παγθφζκησλ εκεξψλ πνπ 

γηνξηάδνληαη ζην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν 

Γεγονόσ Θμερομθνία Σθμαινόμενο Σθμαίνον 

Ζναρξθ ςχολικισ χρονιάσ 
και αγιαςμόσ 

13/9 Σχολικι 
κοινωνικοποίθςθ 

Υποδοχι μακθτϊν 
– Αγιαςμόσ 

Θμζρα μνιμθσ ελλθνιςμοφ 
Μ. Αςίασ και Β. Θπείρου 

14/9 
 

Ιδεολογία 
Αλυτρωτιςμόσ 

Αναφορά ςτο 
γεγονόσ. Το 

ςφμβολο  
δθλϊνει ότι ςτθ 

διάρκεια των 
μακθμάτων για το 

εορταηόμενο 
γεγονόσ 

αφιερϊνονται οι 
δφο τελευταίεσ 

ϊρεσ 

Θμζρεσ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ 

22, 23, 24/9 Ρολιτιςμικι 
ταυτότθτα 

Διοργάνωςθ 
εκδθλϊςεων 

Ρολεμικι Αρετι των 
Ελλινων 

29/9 Θγεμονικι 
ταυτότθτα 

Μιλιταριςμόσ 
ζμφυλθ ταυτότθτα 

Ραφςθ γιορτισ 

Γιορτι του Εφζδρου 
Ρολεμιςτοφ 

29/9 Θγεμονικι 
ταυτότθτα 

Μιλιταριςμόσ 
ζμφυλθ ταυτότθτα 

Ραφςθ γιορτισ 

Συντριβι του 
κομμουνιςτοςυμμοριτιςμοφ 

29/9 Ιδεολογία ψυχροφ 
πολζμου – 

μονοκομματιςμόσ 

Ραφςθ γιορτισ 

Ραγκόςμια θμζρα Ηϊων 4/10 Φιλοηωία  Διοργάνωςθ 
εκδθλϊςεων 

Επζτειοσ λιξθσ Βαλκανικϊν 
Ρολζμων 

7/10 Βαλκανικι 
ετερότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Επζτειοσ Κδρυςθσ Ο.Θ.Ε. 24/10 Ανκρωπιςτικόσ 
προςανατολιςμόσ 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Μνιμθ Μακεδονικοφ 
Αγϊνα 

16/10 Βαλκανικι 
ετερότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Απελευκζρωςθ 
Θεςςαλονικισ 

26/10 Ιςτορικι γνϊςθ  Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Γιορτι τθσ Σθμαίασ 27/10 Εκνικι ταυτότθτα Σχολικι γιορτι 

Επζτειοσ 28θσ Οκτωβρίου 
1940 

28/10 Ιςτορικι γνϊςθ Αργία, εκνικι 
γιορτι 

Ραγκόςμια θμζρα 
Αποταμίευςθσ 

31/10 Κοινωνικι αρετι  Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Επζτειοσ Ρολυτεχνείου – 
Μνιμθ Εκνικισ Αντίςταςθσ 

17/11 Ιςτορικι γνϊςθ 
αντιςταςιακι 

ετερότθτα 

Σχολικι γιορτι 

Ραγκόςμια θμζρα ατόμων 
με ειδικζσ ανάγκεσ 

3/12 Κοινωνικι αρετι 
ανκρωπιςτικόσ 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 
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προςανατολιςμόσ 

Επζτειοσ Δεκεμβριανοφ 
κινιματοσ 

5/12 Ρολιτικι 
κοινωνικοποίθςθ 

Ραφςθ γιορτισ 

Θμζρα Διεκνοφσ Αμνθςτίασ 
(Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων) 

10/12 Κοινωνικι αρετι 
ανκρωπιςτικόσ 

προςανατολιςμόσ 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Ραγκόςμια θμζρα παιδιοφ 11/12 Κοινωνικι αρετι 
ανκρωπιςτικόσ 

προςανατολιςμόσ 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Διακοπζσ Χριςτουγζννων 23-12, 6 -1 Θρθςκευτικότθτα 
χριςτιανιςμόσ 

Σχολικζσ διακοπζσ 

Θμζρα των Γραμμάτων 
(Τριϊν Ιεραρχϊν) 

30/1 Θρθςκευτικότθτα Εκκλθςιαςμόσ 

Απελευκζρωςθ Ιωαννίνων 21/2 Ιςτορικι 
γνϊςθΕκνικι 

ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Θμζρα Σπουδαςτοφ 21/2 Εκπαιδευτικόσ 
προςανατολιςμόσ 

Ραφςθ γιορτισ 

Ζνωςθ Δωδεκανιςου 7/3 Ιςτορικι 
γνϊςθΕκνικι 

ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Ραγκόςμια θμζρα Γυναίκασ 8/3 Ιςτορικι γνϊςθ  Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Ραγκόςμια θμζρα 
προςταςίασ του 
καταναλωτι 

15/3 Ρεριβαλλοντικι 
γνϊςθ πολιτικι 

ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Ραγκόςμια θμζρα 
Μετεωρολογίασ 

23/3 Ρεριβαλλοντικι 
γνϊςθ πολιτικι 

ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Ραγκόςμια θμζρα 
Δαςοπονίασ 

21/3 Ρεριβαλλοντικι 
γνϊςθ πολιτικι 

ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Ραραμονι Επετείου 
Εκνεγερςίασ του 1821 

24/3 Ιςτορικι 
γνϊςθΕκνικι 

ταυτότθτα 

Σχολικι γιορτι 

Επζτειοσ Εκνεγερςίασ του 
1821 

25/3 Ιςτορικι 
γνϊςθΕκνικι 

ταυτότθτα 

Αργία, εκνικι 
γιορτι 

Ραγκόςμια θμζρα κεάτρου 27/3 Ρολιτιςμικι 
ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Επζτειοσ αποτίναξθσ 
αγγλικοφ ηυγοφ από τθν 
Κφπρο 

1 / 4 Ρεριβαλλοντικι 
γνϊςθ πολιτικι 

ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Ραγκόςμια θμζρα παιδικοφ 
βιβλίου 

2/4 Εκπαιδευτικόσ 
προςανατολιςμόσ 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Επζτειοσ Κδρυςθσ Ν.Α.Τ.Ο. 5/4 Ρολιτικι ταυτότθτα Ραφςθ γιορτισ 

Ραγκόςμια Θμζρα Υγείασ 5/4 Κοινωνικι 
ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Ραγκόςμια θμζρα 
Μνθμείων 

18/4 Ρολιτιςμικι 
ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 
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Επζτειοσ επανάςταςθσ 21θσ 
Απριλίου 

21/4 Ιςτορικι γνϊςθ 
πολιτικι ταυτότθτα 

Ραφςθ γιορτισ 

Ραγκόςμια θμζρα Γθσ 22/4 Ρεριβαλλοντικι   Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Διακοπζσ Ράςχα Κινθτι Γιορτι Θρθςκευτικότθτα 
χριςτιανιςμόσ 

Σχολικζσ διακοπζσ 

Εργατικι Ρρωτομαγιά 1/5 Ιςτορικι γνϊςθ 
πολιτικι ταυτότθτα 

Αργία 

Λιξθ Β’ παγκοςμίου 
πολζμου 

8/5 Ιςτορικι γνϊςθ 
πολιτικι ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Ραγκόςμια θμζρα Ευρϊπθσ 9/5 Ιςτορικι γνϊςθ 
πολιτικι ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Ραγκόςμια θμζρα 
Οικογζνειασ 

11/5 Κοινωνικι 
ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Ραγκόςμια θμζρα Μθτζρασ 2θ Κυριακι 
Μαΐου  

Οικογενειακι 
ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Ραγκόςμια θμζρα 
Μουςείων 

18/5 Ρολιτιςμικι 
ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Μνιμθ «γενοκτονίασ» 
Ελλινων του Ρόντου 

19/5 Ιςτορικι γνϊςθ 
Ιδεολογία 

αλυτρωτιςμοφ 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Θμζρα τοπικοφ 
περιβάλλοντοσ  

19/5 Ρεριβαλλοντικι 
γνϊςθ και πολιτικι 

ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Επζτειοσ Μάχθσ τθσ Κριτθσ  20/5 Ιςτορικι γνϊςθ 
Εκνικι ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Ζνωςθ Επτανιςου 21/5 Ιςτορικι γνϊςθ 
Εκνικι ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Ζνωςθ Κριτθσ  29/5 Ιςτορικι γνϊςθ 
Εκνικι ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Επζτειοσ Άλωςθσ τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ 

29/5 Ιςτορικι γνϊςθ 
Εκνικι ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Γιορτι Ρράςινου 4/6 Ρεριβαλλοντικι 
γνϊςθ 

Μετατόπιςθ 
γιορτισ 

Ραγκόςμια θμζρα 
περιβάλλοντοσ 

5/6 Ρεριβαλλοντικι 
γνϊςθ και πολιτικι 

ταυτότθτα 

 Αναφορά ςτο 
γεγονόσ 

Λιξθ ςχολικισ χρονιάσ 15/6 Επιβράβευςθ 
εκπαιδευτικόσ 

προςανατολιςμόσ 

Απονομι τίτλων 

Θμζρα Ρατζρα 16/6 Οικογενειακι 
ταυτότθτα 

Εκτόσ ςχολικισ 
γιορτισ 

 

Σχολικέσ γιορτέσ με ιςτορικά και εθνικά ςυμφραζόμενα 
πσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα, νη πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο γηνξηέο 

αλαθέξνληαη ζε ηζηνξηθά ή θαη εζληθά γεγνλφηα, γηαηί ζχκθσλα κε ηνλ Α. Ν. 

198/1967 ηα γεγνλφηα απηά νξίδνληαη σο «ηζηνξηθψο απνδεδεηγκέλα, εμφρσο 
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ζεκαληηθά, αζθήζαληααπνθαζηζηηθήλεπίδξαζηλ εηο ηελ αηζίαλέθβαζηλ ησλ εζληθψλ 

αγψλσλ ή δηαθξηλφκελα επί πλεχκαηη αζπλήζνπο παηξησηηθήο εμάξζεσο ή απηνζπζίαο 

ή απνηεινχληα ελ γέλεη ζηαζκφλ ελ ηε ηζηνξηθή εμειίμεη θαη ησ βίσ ηνπ Έζλνπο» 

Τοπικέσ επέτειοι 

ηελ Διιάδα σο εζληθέο επέηεηνη νξίδνληαη ε 25ε Μαξηίνπ, επέηεηνο ηεο 

ειιεληθήο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 θαη ε 28ε Οθησβξίνπ, επέηεηνο ηεο 28εο 

Οθησβξίνπ ηνπ 1940. ηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο δσήο, παξάιιεια κε ηηο εζληθέο 

επεηείνπο, ηηκψληαη κε εθδειψζεηο θαη άιια ηζηνξηθά θαη πνιηηηθά γεγνλφηα, αιιά 

θαη έλλνηεο, αξεηέο, αμίεο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη κε ην B. 

Γ. ηνπ 1969 ζεζπίδνληαη σο δεκφζηεο θαη ζρνιηθέο γηνξηέο, ε επέηεηνο ηεο Μάρεο ηεο 

Κξήηεο γηα ην λεζί ηεο Κξήηεο (20 Μαΐνπ), ε Έλσζε ηεο Δπηαλήζνπ γηα ηα 

Δπηάλεζα (2 Μαΐνπ), ε εκέξα ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα γηα ηε Μαθεδνλία θαη ηε 

Θξάθε (14 Οθησβξίνπ).  

Με ην ίδην βαζηιηθφ δηάηαγκα ζεζπίδνληαη θαη νη ηνπηθέο επέηεηνη γηα φιεο ηηο 

πεξηνρέο θαη ηνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη γηα ηελ πφιε ηεο 

Φιψξηλαο νξίδνληαη ε 8ε Ννεκβξίνπ, επί ηεο επεηείνπ ηεο απειεπζέξσζεο ηεο 

πφιεσο Φισξίλεο απφ ηνλ Σνπξθηθφ δπγφ θαη ε 12
ε
 Φεβξνπαξίνπ επί ηεο επεηείνπ 

ηεο ηζηνξηθήο κάρεο ηεο Φισξίλεο ην 1949 θαηά ησλ θνκκνπληζηνζπκκνξηηψλ. Γηα 

ηελ πφιε ηεο Βέξνηαο νξίδεηαη ε 16ε Οθησβξίνπ σο εκέξα ενξηαζκνχ γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο πφιεο απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ, γηα ηελ πφιε ηνπ Κηιθίο ε 21ε 

Ηνπλίνπ1276, γηα ηελ πφιε ησλ Γηαλληηζψλ ε 20ε Οθησβξίνπ σο επέηεηνο 

απειεπζέξσζεο ησλ Γηαλληηζψλ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα γεγνλφηα ηνπηθήο εκβέιεηαο, ε παλειιαδηθή 

θαζηέξσζή ηνπο απνθηά λφεκα ζηα πιαίζηα κηαο ζπλεηδεηήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία 

αλαδεηθλχεη κεραληζκνχο θαη δηεξγαζίεο πνιηηηθνθνηλσληθνχ ραξαθηήξα ζηε 

ζπγθπξία ηεο ζέζπηζήο ηνπο. Οη εγθχθιηνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ, πνπ 

απνζηέιινληαη ζηα ζρνιεία φιεο ηεο επηθξάηεηαο, αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζην 

«ηζηνξηθφ» ηεο εκέξαο, ζε νδεγίεο γηα ηελ ηέιεζε ηνπ ενξηαζκνχ θαη ζε παξαηλέζεηο 

πξνο ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο καζεηέο. 

ήκεξα παξαηεξνχκε φηη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε άιιεο γηνξηέο, φπσο ηελ 

επέηεην ηεο Απειεπζέξσζεο ησλ Ησαλλίλσλ (21
ε
 Φεβξνπαξίνπ), ηελ επέηεην Έλσζεο 

Γσδεθαλήζνπ (7
ε
 Μαξηίνπ), νη νπνίεο επίζεο γηνξηάδνληαη ζε ζρνιεία ηεο ρψξαο. Σν 

1914 ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαηεπζχλεη ηνπο δαζθάινπο ψζηε λα αλαζέηνπλ καζεηέο 
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ζηελ ζπιινγή εξάλσλ ππέξ ηακείνπ επηηξνπήο πξνο πεξίζαιςε απφξσλ νηθνγελεηψλ  

ζχκαηα ηνπ πνιέκνπ πνπ είλαη ζε αδχλακε θαηάζηαζε, ελψ ηελ επφκελε ρξνληά 

δηαηάδεη λα «αξγήζσζη ζρνιεία άπαληα», λα «αλαπεηάζσζη ηελ ζρνιηθήλ ησλ 

ζεκαίαλ εηο αλάκλεζηλ ηνπ εξστθνχ θαηνξζψκαηνο» θαη λα «ηειεζζήζεηαη δνμνινγία 

κεζ ' ελ γελλήζεηαη ελ δηδαθηεξίσ ππφ νηθείσλ δηεπζπληψλ εηο ηνπο καζεηάο ε 

αξκφδνπζα ησ γεγνλφηη πξνζιαιηά ε πξνζήθνπζα» Τπ.Δ.Π.Θ., Δγθ. 7115/9-2-1948. 

ηηο εγθπθιίνπο ηνπ 1948 δηαβάδνπκε φηη ηα ζρνιεία ζπκκεηέρνπλ ζηελ γηνξηή κεηά 

απφ ζπλελλφεζε κε ηηο ινηπέο αξρέο, ελψ παξάιιεια ηνλίδεηαη ε αλάγθε εηδηθήο 

δηδαζθαιίαο γηα ηελ ζπνπδαηφηεηα απφ εζληθήο απφςεο ηεο εκέξαο ηαχηεο, κεηά 

αηψλσλ δνπιείαο ε γαιαλφιεπθε ζηήζεθε ζηνλ ηηκεκέλν ζηξαηειάηε, δηάδνρν ηφηε 

ηνπ ζξφλνπ ζην θξνχξην ησλ Ησαλλίλσλ. Πξνηείλεηαη επίζεο επξχηεξε αλάιπζε θαη 

δηδαζθαιία πεξί ησλ θαηνξζσκάησλ ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ θαη λα κλεκνλεπζνχλ νη 

ζπνπδαηφηεξεο κάρεο θαη λίθεο απηνχ ηφζνλ ζηελ Ήπεηξν, φζν θαη ζηελ Μαθεδνλία. 

Γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Θεζζαινλίθεο, αλαθέξνπκε φηη νη 

εγθχθιηνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ αξρψλ πξνηείλνπλ ηε δεθαεηία ηνπ 

1940 νκηιίεο, εθθιεζηαζκφ, θαηάζεζε ζηεθάλσλ θαη παξέιαζε. Σελ παξακνλή ηεο 

γηνξηήο επηβάιιεηαη ε εθθψλεζε ζπληαρζέληνο ιφγνπ, ηνλ νπνίνλ απνζηέιινπλ 

ζπλεκκέλν, κε ζχληνκε εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληνχ ηνπ Ηδξχκαηνο. Οη καζεηέο 

ζπλνδεπφκελνη απφ νιφθιεξν ην πξνζσπηθφ ζα κεηαβεί ζηελ εθθιεζία πξνο 

παξαθνινχζεζε ηεο ζείαο ιεηηνπξγίαο ή απιά πξνζεπρή. Οη δηνηθεηηθέο αξρέο κέζσ 

εγθπθιίσλ αλαθέξνπλ φηη παξαθνινχζεζαλ κε ηδηαίηεξε  ραξάο ηελ ηάμε θαη ην 

παξάζηεκα ησλ παξαιιαζάλησλ θαη εθθξάδνπλ ηα ζπγραξεηήξηά ηνπο, αιιά δελ 

ράλνπλ ηελ επθαηξία λα ζπζηήζνπλ ζηνπο γπκλαζηέο λα δηδάμνπλ ηνπο καζεηέο ηελ 

κε απφηνκε ζηξνθή ηεο θεθαιήο πξνο ην ηηκψκελν πξφζσπν, αιιά ηελ βξαδεία θαη 

δηαδνρηθή αξρνκέλε ζηξνθή ηεο θεθαιήο απφ ζηάζεσο ησλ βεκάησλ θαη 

επαλεξρνκέλεο ζηελ θαλνληθή ζέζε ακέζσο κεηά ηελ δηέιεπζε απφ ηα ηηκψκελα 

πξφζσπα. (Ννκαξρία Φισξίλεο, Δγθ.25703/27-10-1937) 

Ημέρα Μακεδονικού αγώνα 

ηελ ίδηα ινγηθή θηλνχληαη θαη νη εγθχθιηνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επέηεην 

ηνπ Μαθεδνληθνχ αγψλα. Ζ Μαθεδνληθή γε νξίδεηαη σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

ειιεληθήο γεο θαη ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. Δδψ θαη 4.000 ρξφληα έρεη ζπλδέζεη ην 

φλνκά ηεο κε φιεο ηηο ηζηνξηθέο ζηηγκέο ηνπ ειιεληζκνχ, έρεη αθνινπζήζεη ηηο ηχρεο 

ηνπ θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ελεξγά θαη γφληκα ζ' φιεο ηηο πηπρέο θαη εθθάλζεηο ηεο 
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κεγάιεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο. Οη εθπαηδεπηηθέο αξρέο θαίλεηαη φηη πξνζπαζνχλ 

λα δηαζθαιίζνπλ ηελ θαηνρή ηνπ πνιππαζνχο απηνχ ηκήκαηνο, ην νπνίν νη 

Μαθεδνλνκάρνη δηα ηεο επςπρίαο, ηνπ ζάξξνπο ησλ θαη ηεο θηινπαηξίαο ηνπο, 

ζπλέβαια απνθαζηζηηθά ζην λα δηαηεξεζεί θαη αθκαίν ην εζληθφ θξφλεκα ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Μαθεδνλίαο , δηφηη o Μαθεδνληθφο Αγψλαο δελ απνζθνπνχζε ζηελ 

θαηάθηεζε μέλσλ εδάθσλ ζηφρεπε ζηε δηάδνζε ηεο παηδείαο θαη ηεο εζληθήο ηδέαο 

θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Μαθεδνλίαο. ηηο 

εγθπθιίνπο απηέο εληνπίδνπκε ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Μαθεδνλίαο ζηηο ηζηνξηθέο δηαδηθαζίεο θαη αμίδεη λα ε αλαθνξά ηνπ επηζεσξεηή απφ 

ην 1962 ζηελ έιιεηςε κλεκείσλ φισλ ησλ Μαθεδνλνκάρσλ θαη ε επηζήκαλζε φηη ε 

πξαγκάησζε ηεο ηδέαο απηήο ζ' απνηειέζεη κηθξή εμφθιεζε ηεο νθεηιήο καο έλαληη 

ηεο κεγάιεο πξνζθνξάο ησλ αζαλάησλ Πξνκηάρσλ ηεο Μαθεδνλίαο καο. χκθσλα κε 

ηνλ Γ. Εήβα, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο έιιεηςεο κλεκείσλ πξνδηαγξάθεη θαη θάπνηνπο 

εηδηθνχο θαλφλεο γηα ηε ρξήζε ηνπο κε ηελ έλλνηα φηη απνηεινχλ ην 

ηζηνξηθνπνιηηηζκηθφ καο πεξηβάιινλ θαη δηα κέζνπ απηψλ παξαδίδεηαη ε ηζηνξηθή 

ζπλέρεηα. Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε καδηθή παξαγσγή ησλ πξνηνκψλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζπγθξνηήζεθε ε Δξαληθή Δπηηξνπή Αλεγέξζεσο 

Αλδξηάλησλ θαη Πξνηνκψλ Μαθεδνλνκάρσλ  Φισξίλεο θαη Καζηνξίαο. Ζ θξαηηθή 

κέξηκλα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επίζεκεο εξκελείαο ηνπ παξειζφληνο πεξηφξηζε ή θαη 

απέθιεηζε ην ιφγν ελαιιαθηηθψλ, ηνπηθψλ ή/θαη αλαηξεπηηθψλ εθδνρψλ ηεο 

δεκφζηαο κλήκεο. πσο δηαβάδνπκε ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα Διιεληθή Φσλή ηεο 

Φιψξηλαο, θαηφπηλ θνηλήο εηζεγήζεσο ησλ Ννκαξρψλ Φισξίλεο θαη Καζηνξίαο θ. θ. 

Μπαγιαλέα θαη Υαηδεγάθε δεκνζηεχζεθε ην απφ 31/8/57. Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο δηα ηνπ νπνίνπ ζπγθξνηείηαη εξαληθή Δπηηξνπή απνηεινχκελε 

εθ ησλ θ.θ. Γ. Μφδε, Πνιηηεπηή Μαθεδνλνκάρνπ, Γεκάξρνπ Φισξίλεο, Σ. 

απνπληδή, Μαθεδνλνκάρνπ, Θ. Βξάθα, Πξνέδξνπ Δζληθήο Οξγαλψζεσο 

Μαθεδνλνκάρσλ ‘’ν Παχινο Μειάο”, Γεκάξρνπ Καζηνξίαο, Α. Αιβαλνχ 

Μαθεδνλνκάρνπ θαη Π. Εεζηάδνπ, Μαθεδνλνκάρνπ, ζα επηκειεζεί ηε δηελέξγεηα 

εξάλνπ, ηνπ νπνίνπ ην πξντφλ ζα δηαηεζεί γηα ηελ αλέγεξζε πξνηνκηψλ θαη 

αλδξηάλησλ ησλ καθεδνλνκάρσλ εθ ησλ Ννκψλ Φισξίλεο θαη Καζηνξίαο». 

Οη ξεηέο θαη ζαθείο θαηεπζχλζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ 

πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ αλάδεημε ηεο εζληθήο κλήκεο λα ηειεζζεί κλεκφζπλν 

ζηε κλήκε πεζφλησλ Μαθεδνλνκάρσλ, λα γίλνπλ νκηιίεο γηα ηελ εζληθή ζεκαζία ηνπ 

Μαθεδνληθνχ αγψλα θαη ηελ εζληθή δξάζε ηνπ εζλνκηάξηπξα Π. Μειά θαη ησλ 
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ινηπψλ Μαθεδνλνκάρσλ λα γίλεη παξέιαζε ελψπηνλ ησλ επηζήκσλ, ηεο καζεηηθήο 

λενιαίαο θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ππφ ησλ ρνιείσλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο 

αλαγφκελεο ζηελ ηζηνξία ηνπ Μαθεδνληθνχ αγψλνο, εθ ' φζνλ πθίζηαηαη πξνο ηνχην 

ζρεηηθή δπλαηφηεο. Δπίζεο, πξνηείλνληαη επηζθέςεηο ζε ηφπνπο, ζηνπο νπνίνπο 

δηεδξακαηίζζεζαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καθεδνληθνχ Αγψλα. 

Δίλαη δεισηηθή ε πξφζεζε ηαπηνπνίεζεο γεσγξαθηθψλ, ηζηνξηθψλ φξσλ, αιιά θαη ε 

απνζηψπεζε ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ θαη ηνπ B' 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, θαηά ηελ νπνία ε Μαθεδνλία σο γεσγξαθηθή πεξηνρή 

δηαλεκήζεθε ζε ηξεηο ρψξεο.  

 Έηζη αλαδεηθλχεηαη φηη κηα αλακλεζηηθή ηειεηή ή έλαο επεηεηαθφο ιφγνο, 

πεξηζζφηεξν απφ κηα δηδαζθαιία ηζηνξίαο, αλαδεηθλχεη ηηο ζησπέο, κεηαηνπίδεη ηα 

γεγνλφηα ζχκθσλα κε ην πνιηηηθφ πιαίζην ηεο επνρήο. 

Απφ ην 1984 θαη εμήο θαίλεηαη φηη ηα θνηλσληθά ή θαη πνιηηηθά 

ζπκθξαδφκελα κεηαβάιινληαη, φπσο δηαθξίλεηαη απφ ην χθνο ησλ ζπληαθηψλ ησλ 

εγθπθιίσλ, πνπ ζεσξνχλ φηη ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα δίλεηαη αθνξκή 

δεκηνπξγίαο δεηεκάησλ ζηηο θαιέο ζρέζεηο πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα κε γεηηνληθνχο 

ιανχο. Έηζη θαιιηεξγείηαη κηα ζπλαηλεηηθή αληηκεηψπηζε, ε νπνία κάιινλ 

παξεκπνδίδεη ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αηηίσλ πνπ βξίζθνληαη 

πίζσ απφ ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο. ην ιφγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ εληνπίδνληαη 

πξνηάζεηο ή θαη πξαθηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εζληθνχ εαπηνχ κέζα απφ ηηο 

ζεκαηηθέο ηεο εγεκνληθήο, εξσηθήο ηζηνξίαο:  

 θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε αθεγήζεσλ επηδψλησλ Μαθεδνλνκάρσλ ή 

άιισλ πξνζψπσλ,  

 επηζθέςεηο κνπζείσλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα, 

 παξνπζίαζε εθιεθηψλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ,  

 πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε εξψσλ, πξνζψπσλ θαη γεγνλφησλ ηνπ 

Μαθεδνληθνχ Αγψλα,  

 γξαθή εθζέζεσλ,  

 νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε παξαζηάζεσλ,  

 απαγγειία πνηεκάησλ, ηξαγνπδηψλ θαη  

 νκηιίεο γηα ηνλ Παχιν Μειά θαη ην Μαθεδνληθφ Αγψλα  
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Εορταςμόσ τησ Εθνικήσ Αντίςταςησ 

Ζ ειιεληθή πνιηηεία ην 1981 θαζηεξψλεη ηελ επέηεην ηεο Μάρεο ηνπ 

Γνξγνπνηάκνπ σο εκέξα Δνξηαζκνχ ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο. ηηο 25 Ννεκβξίνπ 

γηνξηάδεηαη απφ ηα ζρνιεία φιεο ηεο ρψξαο ε Δζληθή Αληίζηαζε σο αγψλαο ελαληίνλ 

ησλ ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο 1941-1944, πξνέθηαζε θαη νινθιήξσζε ηνπ έπνπο ηεο 

Αιβαλίαο, ησλ καθεδνληθψλ νρπξψλ θαη ηεο Μάρεο ηεο Κξήηεο, ππήξμε έξγν φισλ 

ησλ Διιήλσλ πνπ κε ηηο φπνηεο δπλάκεηο ηνπο αληηηάρζεθαλ ζηνπο θαηαθηεηέο θαη 

πνιέκεζαλ γηα ην παλάθξηβν αγαζφ ηεο Διεπζεξίαο . Γηα λα απνδνζεί έκπξαθηα έλαο 

ειάρηζηνο θφξνο ηηκήο ζε φινπο εθείλνπο -άληξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά- πνπ 

αγσλίζηεθαλ, βαζαλίζηεθαλ ή έπεζαλ εξσηθά πξνζθέξνληαο ηα κέγηζηα ζηνλ ππέξ 

πάλησλ αγψλα ηνπ ιανχ καο ζηα καχξα ρξφληα ηεο θαηνρήο, δηφηη ε αλσηέξσ κάρε-

ζηαζκφο ηεο αληηζηαζηαθήο δξάζεο ζηελ Διιάδα απνηειεί ηαπηφρξνλα, ράξε ζηνλ 

ελσηηθφ ηεο ραξαθηήξα, θσηεηλφ παξάδεηγκα γηα ηηο επεξρφκελεο γεληέο. Σελ εκέξα 

απηή παξαθαινχληαη νη Γηεπζπληέο ησλ ρνιείσλ λα θξνληίζνπλ ψζηε λα 

παξεπξίζθνληαη νη εκαηνθφξνη κε ηηο εκαίεο ζηε δνμνινγία θαη ζηελ 

Δπηκλεκφζπλε δέεζε ζην Μλεκείν ηεο Πιαηείαο Ζξψσλ. Παξαηεξνχκε φηη νη 

εζληθέο θαη ζρνιηθέο γηνξηέο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο εγθπθιίνπο, ζπγθξνηνχλ 

έλα πνιχζεκν πεδίν αλάπηπμεο ιφγνπ γηα ην ραξαθηήξα ηεο ζπιινγηθφηεηαο ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη. Φαίλεηαη λα απνηεινχλ ηελ αιιεγνξία, αιιά θαη ηελ 

πξνζσπνπνίεζε κηαο ζεηξάο επηθαιππηφκελσλ θαη κεηαβαιιφκελσλ αθεγεκάησλ.  

Γηα ηελ αλάγλσζε ησλ εγθπθιίσλ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε 

ιεηηνπξγηθή γξακκαηηθή ηνπ Μ. Halliday, εθφζνλ δερφκαζηε φηη ηα θείκελα απηά 

παξάγνληαη κε ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ, σο ζπλφισλ 

γξακκαηηθψλ δνκψλ κε ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ πινπνηείηαη ην λφεκα ή ην πεξηερφκελφ 

ηνπ. Δπίζεο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην κνληέιν ηεο γισζζηθήο δξάζεο, πνπ 

πξνηείλνπλ νη D. Edwards, J. Potter θαη αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πξαγκαηηθνχ 

κέζα απφ γισζζηθνχο κεραληζκνχο, θαζψο ζε απηέο εληνπίδνπκε. (Edwards, D. 

&Potter J.(1992). Discursivepsychology. London: Sage) 

α) ηελ αθήγεζε σο πεξηγξαθή ζπκβάλησλ ζηε ρξνληθή αθνινπζία θαη σο 

αλάκεημε ηεο κλήκεο κε ηελ απφδνζε αηηίαο ή θαη ηεο επζχλεο,  

β) ηε ξεηνξηθή ηνπ επηρεηξήκαηνο, φπνπ ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ γηα 

ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν ηέιεζεο ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ 

θαίλεηαη λα αλάγεηαη ζηα ίδηα ηα ζπκβάληα, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηνπο ζπληάθηεο 

ηεο εγθπθιίνπ θάζε θνξά ρσξίο ηελ παξέκβαζε απφ ηνπο δέθηεο-δαζθάινπο,  
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γ) ηηο δηαηππψζεηο αθξαίαο πεξίπησζεο, ζηε ρξήζε απφιπησλ επηξξεκάησλ 

θαη αλησλπκηψλ (φινη, πάληα). ην πεδίν απηήο ηεο αλάιπζεο κπνξνχκε λα 

εληνπίζνπκε ηηο εθδνρέο ησλ γεγνλφησλ, φπσο απηέο πξνβάιινληαη ζηηο εγθπθιίνπο 

κε ζηφρν ζπγθεθξηκέλα κνληέια ηαπηφηεηαο, ηζηνξίαο θαη εθπαίδεπζεο.  

Ζ αλάιπζε ηεο αθήγεζεο σο κέζνδνο αλάιπζεο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ 

ιφγνπ αλαπηχρζεθε ζηε ινγνηερληθή θξηηηθή, ζηελ θνηλσληνγισζζνινγία, ζηελ 

αλάιπζε ζπλνκηιίαο, ζηελ θνηλσληθή αλζξσπνινγία θαη ζηε ςπρνινγία, αιιά γηα 

ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο αληινχκε πιηθφ απφ ηε 

ινγνηερληθή θξηηηθή ησλ R. Barthes θαη ηε δνκηθή αλάιπζε ηνπ Α. Greimas, πνπ 

κειεηνχλ ην αθεγεκαηηθφ θείκελν σο πξντφλ ηνπ πνιηηηζηηθνχ πιαηζίνπ, φπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο θείκελν κε ηδενινγηθέο ζπλέπεηεο . Έηζη παξαηεξνχκε φηη ζηηο 

εγθπθιίνπο αθνινπζείηαη κηα αθεγεκαηηθή, ηδενινγηθή 1328 ηππνινγία γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπκβάληνο ή ηεο πνπ γηνξηάδεηαη θαη κλεκνλεχεηαη. 

(Κσλζηαληηλίδνπ, Δ. (2000)) 

ηελ αλάιπζε απηή (ηελ νπνία ελδεηθηηθά εθαξκφδνπκε ζην ιφγν-αθήγεζε 

γηα ηηο γηνξηέο ηεο 21εο Απξηιίνπ, ηνπ Πνιπηερλείνπ, ηεο 28εο Οθησβξίνπ θαη ηεο 

25εο Μαξηίνπ) αλαδεηθλχνληαη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ θεηκέλσλ 

απηψλ ζην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο πνκπνχ θαη δέθηε, δειαδή ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ. ή 

ησλ Δπηζεσξεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ, φπσο εληνπίδνληαη ζηνπο ξεηνξηθνχο ζηφρνπο 

ησλ ζπληαθηψλ.  

Γηα ην 1969 δηαβάδνπκε φηη κε δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

θαζνξίδεηαη ε 21ε Απξηιίνπ σο εζληθή γηνξηή, ηζφηηκε δειαδή ησλ εζληθψλ επεηείσλ, 

ηεο 25εο Μαξηίνπ θαη ηεο 28εο Οθησβξίνπ. Με ην ίδην δηάηαγκα νξίδεηαη θαη ν 

ζπλενξηαζκφο ηεο Πνιεκηθήο αξεηήο ησλ Διιήλσλ, ηεο εκέξαο ηνπ Δθέδξνπ 

Πνιεκηζηνχ θαη ηεο ζπληξηβήο ησλ θνκκνπληζηνζπκκνξηηψλ ζηνλ Γξάκκνλ-Βίηζη, 

ελψ κέρξη ην 1967 ή θαζεκία απφ απηέο γηνξηάδνληαλ μερσξηζηά. O ζπγθεξαζκφο ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ ηδεψλ, νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ενξηαζκνχο, 

παξαπέκπνπλ ζηε κεησλπκηθή ιεηηνπξγία ηεο γηνξηήο θαη ζε ζεζεκαζκέλα 

εξκελεχκαηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ.  
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Ημέρα μνήμησ τησ γενοκτονίασ του Ελληνιςμού του Πόντου 

Μφιηο ην 1994 ε ειιεληθή πνιηηεία δηαρσξίδεη ηνλ ενξηαζκφ ηεο εκέξαο 

κλήκεο ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Μ. Αζίαο απφ απηφλ ηεο Β. Ζπείξνπ, θαζηεξψλνληαο ηε 

19ε Μαΐνπ Ζκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ηνπ Διιεληζκνχ ηνπ Πφληνπ 1337 σο 

ειάρηζην θφξν ηηκήο ζηνλ Διιεληζκφ ηνπ Πφληνπ, ζηνλ νπνίν νθείιεηαη φρη κφλν ε 

εμάπισζε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ αιιά θαη ε δηάζσζε θαη ζπλέρηζε ηεο 

πνξείαο ηνπ Βπδαληίνπ. ηηο εγθπθιίνπο θαηαγξάθεηαη φηη νη Έιιελεο ηνπ Πφληνπ 

δηαηήξεζαλ θαη δηαηεξνχλ άξξεθην ηνλ νκθάιην ιψξν ηνπο κε ην απψηαην ηζηνξηθφ 

καο παξειζφλ, ζπλδένληάο ην κε ην δσληαλφ παξφλ, γηα ην κέιινλ θαη αθνινπζψληαο 

ηε κνίξα ηνπ ειιεληζκνχ έρνπλ πιεξψζεη βαξχ θφξν αίκαηνο γηα ηελ πίζηε ηνπ ζηα 

ειιεληθά ηδαληθά θζάλνληαο κέρξη ηελ χζηαηε ζπζία, ηε γελνθηνλία απφ ηνπο 

Σνχξθνπο ην 1915, κε ηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζχκαηα θαη ηνλ μεξηδσκφ απφ ηηο 

παλάξραηεο εζηίεο. Ο ενξηαζκφο απηφο έρεη ζθνπφ λα ηνλίζεη ηδηαίηεξα θαη λα 

ππελζπκίζεη ηα γεγνλφηα ηεο δξακαηηθήο πεξηφδνπ ησλ δησγκψλ, ηεο γελνθηνλίαο θαη 

ηνπ μεξηδσκνχ ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ απφ ηελ νζσκαληθή θαηνρή, πνπ δηήξθεζαλ 

απφ ην 1916 έσο ην 1923, θαη είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα κεηαηξέςνπλ ην ιαφ ησλ 

Πνληίσλ ζε έλα ιαφ πξνζθχγσλ θαη δηαζπνξάο.Χζηφζν, φπσο ζεκεηψλεη ν Κ. 

Βαθαιφπνπινο είλαη γεγνλφο φηη νη ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο 

ππήξμαλ νη πξψηνη αιχηξσηνη ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο πνπ ππέζηεζαλ πνιχ 

ελσξίηεξα απφ Μηθξαζηάηεο θαη Πνληίνπο ηηο βνπιγαξηθέο θαη ηηο ηνπξθηθέο δηψμεηο 

εμαηηίαο ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεψλ ηνπο. Σελ 

εκέξα απηή παξαθαινχληαη νη δηεπζπληέο λα θξνληίζνπλ ψζηε λα γίλνπλ νκηιίεο γηα 

ηελ πξνζθνξά θαη ηηο ζπζίεο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ, ηεο Γελνθηνλίαο ησλ 

Εικόνα 11 
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Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ. Παξάιιεια, ην επίζεκν πξφγξακκα ενξηαζκνχ πεξηιακβάλεη 

σο είζηζηαη ζεκαηνζηνιηζκφ θαη θσηαγψγεζε ησλ ζρνιείσλ, δνμνινγία, 

επηκλεκφζπλε δέεζε θαη θαηάζεζε ζηεθάλσλ . ην ζεκαηλφκελν ηεο γηνξηήο 

εληνπίδεηαη ε εζληθή ζπλέρεηα ηνπ ειιεληζκνχ απφ ηελ αξραηφηεηα ηεο Ησλίαο, ζην 

Βπδάληην, ζηελ νζσκαληθή θαηνρή, ζηνπο πνιέκνπο ηνπ 1912-1913 κε 

ηνπνγεσγξαθηθφ άμνλα ηνλ Πφλην. 

Παξφκνηεο αιπηξσηηθέο ηάζεηο εκθαλίδνληαη θαη ζε εγθπθιίνπο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο Ζπείξνπ, φπνπ ν Τπνπξγφο Παηδείαο ζεσξεί απηνλφεην φηη πξέπεη 

λα ηνληζηεί ν βνπβφο πφλνο ησλ Διιήλσλ, ν νπνίνο κεηξηάδεη ηε ραξά ηνπ ενξηαζκνχ, 

δηφηη ε Βφξεηνο Ήπεηξνο, ρψξα αθξαηθλψο Διιεληθή, κνινλφηη απειεπζεξσκέλε δηο, 

θαηά ηελ επνρή εθείλε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ 1940-41, ησλ κέγηζησλ 

αγψλσλ θαη ζπζηψλ ησλ Βνξεηνεπεηξσηψλ θαη ησλ Διιήλσλ, εμαθνινπζεί λα 

παξακέλεη ππφ ην δπγφηεο δνπιείαο. Καη ηνχην παξά ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο Διιάδνο θαη ηηο δηαβεβαηψζεηο ησλ ηζρπξψλ πεξί πιήξνπο 

δηθαίσζεο ησλ αγψλσλ ηεο, ζηηο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο πξψηε, θαηά ηνλ B ' 

Παγθφζκην Πφιεκν, χςσζε ην αλάζηεκά ηεο ελαληίνλ ησλ δπλάκεσλ ηνπ ζθφηνπο 

θαη δηέγξαςε, κε ην αίκα ησλ ηέθλσλ ηεο, ηελ επεξρνκέλε λίθε. Γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 

απειεπζέξσζεο ηεο Ζπείξνπ, ν Τπνπξγφο Παηδείαο ην 1963 ζπληζηά ζηνπο 

δαζθάινπο «λα εμάξσζη ηελ ηζηνξηθήλζεκαζίαλ ηεο απειεπζεξψζεσο ηεο Ζπείξνπ, 

ηδηαηηέξαο παηξίδαο πιείζησλ κεγάισλ επεξγεηψλ θαη Γηδαζθάισλ ηνπ Γέλνπο, θαη 

βαζηθνχ αληεξείζκαηνο ηεο εζληθήο καο αλεμαξηεζίαο πξνο ηα βνξεηνδπηηθά εκψλ 

ζχλνξα θαη ζηεξίγκαηνο ηεο νδνχ επηθνηλσλίαο πξνο ηελ ΓπηηθήλΔπξψπελ». 

Παξφκνηα, ε εγθχθιηνο ηνπ Τθππνπξγνχ Παηδείαο Λ. Αθξίηα ην 1964 γηα ηνλ 

ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ γηα ηελ Έλσζε ηεο Δπηαλήζνπ πξνηείλεη ηελ παξαθνινχζεζε 

ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εηδηθά γηα καζεηέο ππφ εζληθνχ 

πξνγξάκκαηνο Ραδηνζηαζκνχ Αζελψλ θαη πάλησλ ζηαζκψλ ησλ επαξρηψλ ε επί ηε 

εθαηνληαεηή Έλσζε Δπηαλήζνπ εηδηθή παξαγσγή ηζηνξηνδίθνπ Οηθνλφκνπ κε ηίηιν: 

Σν ρξνληθφ ηνπ Δζληθνχ Όκλνπ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθπνκπήο ζα γίλεη ππφ άκεζε 

επνπηεία δηδαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ ζπληζησκέλεο κεηά πέξαο ηεο εθπνκπήο 

ζπδεηήζεσο κεηαμχ καζεηψλ πεξί αθνξκήο θαη πεξηερνκέλνπ απηήο θαη δεηά απφ 

ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ γηα λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ εχξεζε ξαδηνθψλσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ απηψλ εληφο αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο.(Τπ.Δ.Π.Θ., Δγγθ. 17983/14-2-

1964) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο πηπρηαθήο απηήο κνηξάζηεθε εξσηεκαηνιφγην 20 

εξσηήζεσλ ζε δέθα λεπηαγσγνί λεπηαγσγείσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ 

αλαιχνληαη κε ζρφιηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα παξαθάησ. 

1. ηελ πξψηε εξψηεζε πνπ ήηαλ ηα ρξφληα εξγαζίαο ηεο θάζε 

λεπηαγσγφο, νη ειηθίεο πνηθίινπλ. Ζ λεπηαγσγφο κε ηε κηθξφηεξε ππεξεζία κεηξνχζε 

10 ρξφληα θαη απηή κε ηελ κεγαιχηεξε ππεξεζία, 35. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη 

απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εκπεξηέρνπλ ηηο απφςεηο λεπηαγσγψλ φισλ ησλ 

ειηθηψλ, άξα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα. 

2. Ζ εξψηεζε κε ην αξηζκφ δχν ήηαλ πνηεο γηνξηέο γηνξηάδνληαη ζηα 

λεπηαγσγεία πνπ εξγάδεηαη ε θάζε λεπηαγσγφο. Οη πην γλσζηέο γηνξηέο, φπσο 28
ε
 

Οθησβξίνπ, Υξηζηνχγελλα, 25
ε
 Μαξηίνπ, ιήμεο γηνξηάδνληαη απφ φια ηα 

λεπηαγσγεία. Βέβαηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξνζηεζεί θη άιιεο γηνξηέο φπνπ 

θαίλεηαη λα ηηο ζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν νη κεγαιχηεξεο λεπηαγσγνί. Κάπνηεο απφ 

απηέο είλαη ε Γηνξηή ηεο Μεηέξαο, ε Αλαθχθισζε, ε Γηαθνξεηηθφηεηα, 

παξνπζηάδνληαη βηβιία θαη παξακχζηα ή ζέκαηα πνπ έρνπλ δνπιεπηεί κέζα ζηε 

ζρνιηθή ρξνληά. 

3. Ζ ηξίηε εξψηεζε ήηαλ αλ ζεσξνχλ θάπνηα γηνξηή πην ζεκαληηθή. Δδψ 

νη απαληήζεηο πνηθίινπλ, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο πηζηεχνπλ πσο φιεο νη γηνξηέο είλαη 

ζεκαληηθέο αιιά ε θάζε κηα πίζηεπε ιίγν παξαπάλσ πσο είλαη θάπνηα πην ζεκαληηθή. 

Κάπνηεο πηζηεχνπλ πσο πην ζεκαληηθή είλαη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ επεηδή 

δηαζθεδάδνπλ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά. Άιιεο, φηη νη εζληθέο είλαη ζεκαληηθφηεξεο 

δηφηη ηα παηδηά καζαίλνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ. Δπηπιένλ άιιε κηα άπνςε πνπ έρεη 

κηα λεπηαγσγφο είλαη πσο άιιεο γηνξηέο φπσο δηαθνξεηηθφηεηα ή αλαθχθισζε έρνπλ 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα αθνχ ην παηδί απφ κηθξφ καζαίλεη βαζηθνχο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο γηα λα γίλεη έλαο ζθεπηφκελνο ελήιηθαο. 

4. ην αλ έρνπλ αληίξξεζε κε θάπνηα γηνξηή ζρεδφλ φιεο νη λεπηαγσγνί 

απάληεζαλ φρη, εθηφο απφ κηα πνπ είρε αληίξξεζε κε ηε γηνξηή ηεο 

πνιππνιπηηζκηθφηεηαο, δηφηη πηζηεχεη πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ράλεηαη κέξνο ηηο 

αγάπεο ησλ παηδηψλ γηα ηηο ξίδεο ηνπο. 

5. Γηα ην αλ γεληθά πξέπεη λα δηεμάγνληαη γηνξηέο ζηα λεπηαγσγεία φιεο 

νη λεπηαγσγνί απάληεζα ζεηηθά θαη θάλεθαλ πνιχ ππνζηεξηθηηθέο ζηηο απαληήζεηο 
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ηνπο.

 

6. Ζ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ έμη είλαη πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο 

λεπηαγσγφο. Οη απαληήζεηο ήηαλ πνιιέο. πσο αλέθεξαλ έλαο δάζθαινο είλαη 

ζθελνζέηεο, ζελαξηνγξάθνο, δηνξγαλσηήο, ελδπκαηνιφγνο, νδεγφο ησλ παηδηψλ ζηελ 

ππνθξηηηθή θαη πξέπεη λα θάλεη ζσζηή αλάζεζε ησλ ξφισλ αλάινγα κε ην θάζε παηδί. 

7. ηελ έβδνκε εξψηεζε γηα ην πνηα δηαδηθαζία δηεμάγεηαη ζηηο γηνξηέο 

απάληεζαλ πσο νξγαλψλνπλ ζθεηο κε ζθεληθά απφ ηα ίδηα ηα παηδηά,  πνηήκαηα, 

ηξαγνχδηα, παηρλίδηα κε κνπζηθή, θνπθινζέαηξν ή φηη άιιν ζα δψζεη ραξά ζηα παηδηά 

θαη ζα ηα θάλεη λα πεξάζνπλ φκνξθα. Δπίζεο ζηελ εξψηεζε γηα ηα κέξε ζηα νπνία 

δηεμάγνληαη νη γηνξηέο, απάληεζαλ πσο γίλνληαη είηε ζηα ζρνιεία είηε ηνπο 

παξαρσξείηαη ην πλεπκαηηθφ θέληξν ηνπ Ακπληαίνπ.  

8. ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα δηαλνκήο ησλ ξφισλ απάληεζαλ 

πσο εμεηάδνπλ ην ηαιέλην ησλ παηδηψλ, ηελ θιίζε ηνπ θαζελφο, ηηο επηδφζεηο ηνπο, ηηο 

ληξνπέο, ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ απνκλεκφλεπζε, ηελ έληαζε ηεο θσλήο ησλ 

παηδηψλ, ην αλάζηεκά ηνπο, θα. 

9. Ζ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ ήηαλ αλ ππάξρνπλ αληηδειίεο κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ξφινπο νη πεξηζζφηεξεο λεπηαγσγνί απάληεζαλ αξλεηηθά. 

Βέβαηα, ππήξραλ θαη ζεηηθέο απαληήζεηο πνπ θαλεξψλνπλ πσο ππάξρεη ην κηθξφβην 

ηεο δήιηεο ζηηο ζθέςεηο ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα νη έμη ζηηο δέθα 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΟΡΣΩΝ

ΝΑΙ

ΠΧΙ
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λεπηαγσγνίαπάληεζαλ ζεηηθά, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα.

 

10. Ζ απάληεζε ηεο εξψηεζεο δέθα θαίλεηαη μεθάζαξα ζην δηάγξακκα 

παξαθάησ. Ζ εξψηεζε είλαη αλ αξέζνπλ ζηα παηδηά νη γηνξηέο. Οη λεπηαγσγνί ινηπφλ 

απάληεζαλ πσο ζηα πεξηζζφηεξα παηδηά αξέζνπλ πάξα πνιχ λα παίξλνπλ κέξνο ζε 

γηνξηέο γηαηί είλαη κηα πνιχ φκνξθε δηαδηθαζία γηα απηά εηδηθά αλ πεξηιακβάλνπλ 

θίλεζε θαη ρνξφ. Έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ παηδηψλ φκσο δελ δηαζθεδάδεη κε απηέο, 

αθνχ ηα παηδηά απηά είλαη ληξνπαιά θαη δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αλαζέηεη ε λεπηαγσγφο. Έηζη απηφ κπνξεί λα ηα θιείζεη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ζηνλ εαπηφ ηνπο. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη γηα αθφκε έλα 
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ιφγν θαζνξηζηηθφο.

 

11. Έπεηηα ξσηήζακε ηηο λεπηαγσγνί αλ ηα παηδηά καζαίλνπλ ηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα θαη γεληθά αλ κέλεη θάπνην δίδαγκα απφ ηηο γηνξηέο πνπ δηνξγαλψλνληαη. 

ιεο νη λεπηαγσγνί είραλ ηελ ίδηα άπνςε θαη ηελ ίδηα απάληεζε. Μαζαίλνπλ πνιιά 

πξάγκαηα ηα παηδηά απφ απηέο αιιά γηα λα κείλεη θάηη ζηε κλήκε ηνπ παηδηνχ πξέπεη 

λα ην κεηαθέξεη κε φκνξθν ηξφπν ε λεπηαγσγφο θαη κε πνιχ δνπιεηά. 

12. Ζ δσδέθαηε εξψηεζε ήηαλ πνηα γηνξηή είλαη ε αγαπεκέλε ηνπο. πσο 

θαίλεηαη θαη παξαθάησ ε αγαπεκέλε γηνξηή φισλ ησλ παηδηψλ είλαη ηα Υξηζηνχγελλα 

θαη κε κηθξή δηαθνξά αθνινπζεί ε γηνξηή ηεο ιήμεο. Αθνινπζνχλ νη δηάθνξεο 

ζεκαηηθέο γηνξηέο θαη κεηά νη εζληθέο. πσο αλέθεξαλ, νη εζληθέο ηνπο αξέζνπλ κελ 

αιιά δελ δηαζθεδάδνπλ ηφζν φζν ζηηο ππφινηπεο δηφηη ην πεξηερφκελφ ηνπο δελ 

επηηξέπεη θάηη ην «παηρληδηάξηθν». Απηφ δίλεη θαη ζηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ πσο ηα 

γεγνλφηα πνπ γηνξηάδνπκε είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ην ειιεληθφ έζλνο. Οη γηνξηέο 

απηέο ζπλήζσο πεξηέρνπλ ζθεηο, πνηήκαηα θαη θάπνηα εζληθά άζκαηα. Δλ αληηζέζεη 

κε ηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο ιήμεηο πνπ κπνξνχλ λα δηνξγαλψζνπλ 

αζηείεο κνπζηθνρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο, λα ηξαγνπδήζνπλ ραξνχκελα ηξαγνχδηα θαη 
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λα νξγαλψζνπλ δηάθνξα παηρλίδηα.

 

13. Ζ επφκελε εξψηεζε ήηαλ αλ ππάξρεη πξνζέιεπζε ζηηο γηνξηέο. ιεο 

νη απαληήζεηο γηα άιιε κηα θνξά ήηαλ ζεηηθέο. πσο αλέθεξαλ, παιαηφηεξα ζε 

ηέηνηνπ είδνπο εθδειψζεηο πήγαηλαλ κφλν νη κεηέξεο ησλ παηδηψλ. Πιένλ ππάξρεη 

πνιχ κεγαιχηεξε πξνζέιεπζε απαληνχλ νη παιαηφηεξεο. Γνλείο, παππνχδεο, 

γηαγηάδεο, θίινη απηψλ, ζείεο, ζείνη, μαδέξθηα θαη δελ ράλνπλ νχηε κηα γηνξηή! 

Έξρνληαη κε πνιχ κεγάιε ραξά θαη γίλνληαη φινη κηα παξέα. 

14. Ζ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ δεθαηξία ήηαλ αλ έρνπλ αληηκεησπίζεη πνηέ 

πξνβιήκαηα κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηηο γηνξηέο. ιεο νη λεπηαγσγνί 

είραλ γηα άιιε κηα θνξά ηελ ίδηα απάληεζε, δειαδή φρη. Πξάγκα πνπ φπσο αλέθεξαλ 

θάπνηεο είλαη πνιχ ζεηηθφ θαη γηα απηέο θαη γηα ηα ίδηα ηα παηδηά.  

15. ηε δέθαηε πέκπηε εξψηεζε ξσηήζακε πφζν πξφζπκνη είλαη νη 

ηνπηθνί θνξείο λα βνεζήζνπλ ζηηο δηεμαγσγέο ησλ ενξηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

Απάληεζαλ πσο είλαη πνιχ πξφζπκνη φζν αλαθνξά ηνπο ρψξνπο, θαζψο παξαρσξνχλ 

ην πλεπκαηηθφ θέληξν ηνπ Ακπληαίνπ φπνηε ην ρξεηαζηεί θάπνην ζρνιείν. ζν 

αλαθνξά ηηο ελδπκαζίεο ηνπο αξθεί ε βνήζεηα ησλ γνλέσλ θαζψο πνιινί απφ απηνχο 

έρνπλ απφ πξνγφλνπο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο, ή είλαη πάξα πνιχ πξφζπκνη ζην λα 

θηηάμνπλ ή λα βξνπλ απφ δηάθνξνπο γλσζηνχο. Δπίζεο φζν αλαθνξά ηα ζθεληθά 

φπσο αλέθεξαλ, είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα κέξε ηεο δηνξγάλσζεο θαζψο ηα 

νξγαλψλνπλ νη λεπηαγσγνί καδί κε ηα παηδηά θαη απηφ ηα θάλεη λα ραίξνληαη θαη λα 

δηαζθεδάδνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν. 
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16. ηε δέθαηε έθηε εξψηεζε ξσηήζακε αλ νη λεπηαγσγνί αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα φπσο βιέπνπκε θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ην 90% ησλ λεπηαγσγψλ 

έρεη αληηκεησπίζεη πξφβιεκα κε ηνπο γνλείο. πσο αλέθεξαλ, ε αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ δηακνξθψλεηαη θαη απφ ηνπο γνλείο θαη απφ ην θνηλσληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ,πνιινί γνλείο φκσο έρνπλ ηελ απαίηεζε απφ ηνπο λεπηαγσγνχο λα 

δηακνξθψζνπλ «ζσζηά» ηελ αλαηξνθή ηνπο θαη ζπρλά δέρνληαη παξάπνλα απφ 

απηνχο. Άιιν έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λεπηαγσγνί είλαη νη ρψξνη ηνπ 

ζρνιείνπ, θαζψο δελ αξθνχλ νη ήδε ππάξρνληεο ρψξνη γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο 

ησλ ενξηψλ. Δπηπξφζζεηα, ηέζζεξηο ζηνπο δέθα λεπηαγσγνχο δήισζαλ πσο είραλ 

ζέκαηα κε ηελ ζπλχπαξμε ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο. πσο αλαθέξζεθε πην πάλσ ε 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη θαηά πνιχ θαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ην παηδί πηνζεηεί ηηο ζπλήζεηεο θαη ηα πηζηεχσ ησλ γνλέσλ. 

Έηζη, αλ νη γνλείο έρνπλ πηνζεηήζεη θάπνην είδνο ξαηζηζκνχ, απηφο, ζα πεξάζεη θαη 

ζην παηδί, πρ ξαηζηζκφο πξνο ηνπο αιινδαπνχο ή πξνο ηνπο παρχζαξθνπο ή 

νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή ξαηζηζκνχ κπνξεί λα ππάξμεη. Σν παηδί ζα ηε κεηαθέξεη 

ζην ζρνιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη φιν απηφ κπνξεί λα δηνγθσζεί κέζα απφ ηηο παξέεο 

ηνπ θάζε παηδηνχ. Καη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα έρεη επίπησζε πξνο ηα παηδηά πνπ ζα 

δερηνχλ επίζεζε. Δθεί ν λεπηαγσγφο πξέπεη λα επέκβεη πξηλ αθφκα δεκηνπξγεζεί ην 

ζέκα θαη πξηλ πιεγσζεί θάπνηα παηδηθή ςπρή γηα φιε ηνπ ηε δσή (bullying).

 

17. Ζ εξψηεζε κε ηνλ αξηζκφ δέθα επηά ήηαλ αλ ππάξρνπλ δηαθσλίεο 

κεηαμχ ζπλαδέιθσλ. Ζ απάληεζή ηνπο ήηαλ πσο πάληα ππάξρνπλ δηαθσλίεο κεηαμχ 

ΕΜΦΑΝΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΓΟΝΕΙ

ΝΑΙ

ΠΧΙ
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αλζξψπσλ αιιά  πάληα κε ζπδήηεζε θαη θαιή δηάζεζε φια ηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ 

λα αληηκεησπηζηνχλ. 

18. Ζ επφκελε εξψηεζε ήηαλ ηα θξηηήξηα ηνπ ζσζηνχ λεπηαγσγνχ. Οη 

απαληήζεηο ηνπο ήηαλ πνιιέο, θαη ε αγάπε γηα ην παηδί ήηαλ ε πξψηε απάληεζε φισλ 

ησλ λεπηαγσγψλ. Δπηπιένλ νη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ αληηκεηψπηζε «εθηάθησλ 

αλαγθψλ», θαιή δηάζεζε, ππνκνλή, ελεκέξσζε γηα λεφηεξεο  κειέηεο ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν θαη κε ην παηδί, φξεμε γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, 

αληηθεηκεληθφηεηα, θαη λα είλαη θηιηθφο κε γνλείο θαη ζπλαδέιθνπο. 

19. ηελ δέθαηε έλαηε εξψηεζε ξσηήζακε αλ ζα πξνηηκνχζαλ λα 

εξγαζηνχλ ζε ηδησηηθφ λεπηαγσγείν ή φρη. Αξθεηέο απφ ηηο λεπηαγσγνχο απάληεζαλ 

πσο είραλ εξγαζηεί ζην παξειζφλ ζε ηδησηηθφ λεπηαγσγείν.  ιεο νη λεπηαγσγνί 

απάληεζαλ πσο δελ ζα ήζειαλ λα εξγάδνληαη ζε ηδησηηθφ δηφηη ζε απηά δελ είλαη ηφζν 

ειεχζεξνο ην ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ εξγαζίεο ηα παηδηά κε 

ηνπο λεπηαγσγνχο ηνπο αλ δελ πάξνπλ έγθξηζε απφ θάπνηνλ αλψηεξν αθφκα θη αλ ην 

ζεσξνχλ ζσζηφ θαη αξέζεη ζηα παηδηά. Δλψ ζην δεκφζην δελ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην.  

20. ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ξσηήζακε αλ ζα παξφηξπλαλ θάπνην λέν λα 

αθνινπζήζεη απηφ ην επάγγεικα. ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλνληαη νη απαληήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ήηαλ φιεο ζεηηθέο. ιεο νη λεπηαγσγνί αγαπνχλ ηε δνπιεηά 

ηνπο θαη απηφ θάλεθε θαη απφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαη απφ ηα επηρεηξήκαηα πνπ 

αλέθεξαλ. Οη απαληήζεηο ηνπο ινηπφλ ήηαλ πξψηα απ’ φια αγάπε θαη ζηνξγή γηα ηα 

παηδηά, ππνκνλή, ραξά. Δπηζήκαλαλ βέβαηα πσο ην λα εξγάδεζαη κε κηθξά παηδηά 

κφλν ζεηηθά κπνξεί λα έρεη γηαηί είλαη αγλέο θαη ραξνχκελεο νη ςπρέο ηνπο θαη 

νπνηνζδήπνηε αζρνιείηαη καδί ηνπο γίλεηαη ραξνχκελνο θαη μαλά παηδί.  
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Συζήτηςη 
Ζ ζπζηεκαηηθή, απνδνκεηηθή αλάγλσζε ησλ εγθπθιίσλ αλαδεηθλχεη ηα 

εζληθά ζηεξεφηππα θαη ηηο πνιηηηθέο αμίεο ζηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο πνιηηηθήο 

ηζηνξίαο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Ζ ζηξνθή ησλ εξεπλεηψλ πξνο ηε γισζζηθή αλάιπζε θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

θνηλσληθή ζεκεησηηθή επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο αλάιπζεο ζην ξφιν, ζηελ 

πξφζιεςε ηνπ κελχκαηνο απφ ην δέθηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ κειεηνχκε, ησλ 

δαζθάισλ θαη καζεηψλ σο δέθηε ηνπ «ιφγνπ πεξί ενξηψλ».  

Φαίλεηαη φηη ν επίζεκνο ιφγνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ δελ ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο ηζηνξηθήο θαληαζίαο, φπσο απαηηεί ε 

επηζηεκνληθή θαη θξηηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ηζηνξίαο, αιιά ζην θξνλεκαηηζκφ θαη 

ζηελ ππαθνή ζε νξηζκέλν θάζε θνξά πνιηηηθφ ζχζηεκα.  

Παξαηεξνχκε φηη νη ηζηνξηθέο γηνξηέο αλαθέξνληαη θπξίσο ζε πνιεκηθά 

γεγνλφηα, ζε ηζηνξηθά θαη πνιηηηθά πξφζσπα, ζε ζηάζεηο θαη ζε πξφηππα 

ζπκπεξηθνξψλ, ζε θνηλσληθέο Ηδέεο θαη αμίεο εζλνθεληξηθνχ/κνλνπνιηηηζκηθνχ 

ηφπνπ. νη πνιηηεηαθέο γηνξηέο εληζρχνπλ θπξίσο ηα ηζρχνληα θπβεξλεηηθά πξφηππα 

θαη ηηο αληίζηνηρεο θνηλσληθέο ζηάζεηο. Οη ηζηνξηθέο ζρνιηθέο γηνξηέο πξνζδηνξίδνπλ 

θπξίσο ηηο ζρέζεηο ηνπ έζλνπο κε ηνπο εζληθνχο «άιινπο» θαη θηλνχληαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε αμηνινγηθψλ θξίζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.  

Οη εζληθέο γηνξηέο θαίλεηαη λα νξίδνληαη σο δεκφζηνη ενξηαζκνί ηνπ 

παηξησηηζκνχ, ν νπνίνο ζεσξείηαη «πνιηηηθή ζξεζθεία». Οη εζληθέο γηνξηέο, 

παλειιήληεο θαη ηνπηθέο, δηνξγαλψλνληαη θαη απνβιέπνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο 

κε ην παξειζφλ ηεο ειιεληθήο θπιήο, ζηελ αλαδσπχξσζε ηνπ εξσηθνχ πλεχκαηνο 

θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο. νη λφκνη γηα ηηο γηνξηέο θαη ηηο αξγίεο θαη νη δηάθνξεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπο αληαλαθινχλ ην ηδενινγηθφ θξάκα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο.  

Οη εζληθέο ενξηέο έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία γηα θάζε ιαφ θαη 

ζεκαηνδνηνχλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ γεγνλφηνο, πνπ γηνξηάδεηαη. 

Οη επίζεκεο αξγίεο εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «επηλνεκέλσλ παξαδφζεσλ» θαη 

απνηεινχλ ηε δηθαηνιφγεζε ηνπ λνήκαηνο ηεο χπαξμεο ηνπ θξάηνπο, εληζρπκέλεο απφ 

ηηο ηειεηνπξγίεο, αιιά θαη ηα εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα, ηηο δεκφζηεο ηειεηέο, ηα 

δεκφζηα κλεκεία, ηηο ζπιινγηθέο πξνζσπνπνηήζεηο, ηηο ζεκαίεο, ηνπο χκλνπο θαη ηηο 

επεηείνπο.  

Αθφκε θαη ζήκεξα, νη βαζηθνί άμνλεο επαλαιακβάλνληαη ζηηο ζρνιηθέο 

γηνξηέο θαη εθδειψζεηο, θαζψο νη εγθχθιηεο δηαηαγέο ηνλίδνπλ φηη πξέπεη λα 
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θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ψζηε νη ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο λα ηειεζηνχλ κε ηελ 

πξέπνπζα κεγαινπξέπεηα, επηζεκφηεηα θαη ιακπξφηεηα. ηνπο επεηεηαθνχο ιφγνπο 

ησλ δαζθάισλ θπξηαξρνχλ νη κεγαινζηνκίεο, ν ππεξηνληζκφο ηνπ «θιένπο» ησλ 

πξνγφλσλ θαη ε εζληθή ππεξεθάλεηα θαη δελ παχνπλ λα γξάθνληαη ππνδεηγκαηηθά 

θείκελα πάλσ ζηα νπνία κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ νη νκηιίεο ησλ δαζθάισλ. 

Οη ηνπηθέο θνηλσλίεο ηεο πεξηθέξεηαο θαίλεηαη λα κέλνπλ πηζηέο ζηα ρξφληα 

ηνπ εζληθνπαηξησηηθνχ θψδηθα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη λα δηαθπιάζζνπλ απηφ πνπ 

δηαθξίλεη «ηα δηθά καο παηδηά» απφ ηνπο πεξηζσξηνπνηεκέλνπο. Χζηφζν, ήδε αξθεηνί 

εθπαηδεπηηθνί ζχιινγνη δηακαξηχξνληαη ρσξίο δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηε κεγάιε 

πιεηνςεθία, πνπ πξναζπίδεηαη ηελ παηξίδα θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο 

κέζσ ησλ ζρνιηθψλ γηνξηψλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε απφπεηξα απνδέζκεπζεο απφ ηνλ παηξησηηθφ, 

θξνλεκαηηζηηθφ ραξαθηήξα ησλ εζληθψλ επεηείσλ ζηελ αθξαία ηνπο έθθξαζε 

νδήγεζε ζε κηα κνξθή άξλεζεο θάζε αλαθνξάο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

εζληθή ζπλείδεζε, ζε κηα πξνζπάζεηα απνζηαζηνπνίεζεο αηφ ηηο εζληθηζηηθέο 

θνξψλεο ηνπ παξειζφληνο. Ζ δηακάρε αλάκεζα ζηηο παιαηφηεξεο ηζηνξηνγξαθηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη εξκελείεο θαη ζηηο ζχπξνλεο, νδεγνχλ ζε ζπγρχζεηο ηνπ ηχπνπ «ε 

ακηγψο θνηλσληθή επαλάζηαζε ηνπ 21», ή «ε ακηγψο εζληθή επαλάζηαζε», 

ζπγρξσηίδνληαο έλαλ θνζκνπνιηηηζκφ θαη φςηκν κνληεξληζκφ ζε κηα ακήραλε θαη κε 

πεηζηηθή πξνζπάζεηα ξήμεο κε ην παξειζφλ. Χζηφζν, πέξα απφ ηελ επηινγή ησλ 

άθξσλ, ην κεγαιείν ηεο θπιήο θαη ηηο ζηηγκέο αλάηαζεο ηνπ έζλνπο, ππάξρεη θαη ν 

παξακεξηζκφο ησλ δηαθνξψλ, ε θνηλή ζηάζε ζηελ ππφζεζε ππεξάζπηζεο αμηψλ πνπ 

κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν είλαη ζεβαζηέο ζ' φινπο. Δίλαη επζχλε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο λα δηαηεξήζνπκε ηηο ιεπηέο ηζνξξνπίεο θαη λα πξνβάινπκε ηα ζέκαηα 

απηά ζε κηα δπλακηθή δηαιεθηηθή. 
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Παράρτημα 
 

1. Πφζα ρξφληα εξγάδεζηε; 

2. Πφζεο θαη πνηεο νη γηνξηέο ησλ λεπηαγσγείσλ; 

3. Θεσξείηε θάπνηα πην ζεκαληηθή; 

4. Έρεηε αληίξξεζε γηα θάπνην γηνξηή; 

5. Γεληθά πηζηεχεηαη πσο πξέπεη λα δηεμάγνληαη ηέηνηνπ είδνπο ενξηέο; 

6. Πνηνο ν ξφινο ηεο δαζθάιαο ζε απηέο; 

7. Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ δηεμάγνληαη νη ενξηέο (ζθεηο, 

πνηήκαηα, θα); 

8. Πνηα ηα θξηηήξηα δηαλνκήο πνηεκάησλ θαη ξφισλ; 

9. Έρνπλ παξνπζηαζηεί αληηδειίεο κεηαμχ ησλ παηδηψλ γηα ξφινπο; Αλ λαη, πσο 

ην αληηκεησπίζαηε; 

10. Γεληθά αξέζνπλ νη γηνξηέο ζηα παηδηά; 

11. Μαζαίλνπλ γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο κέζα απφ απηέο; 

12. Δίλαη θάπνηα γηνξηή ε αγαπεκέλε ηνπο γηνξηή; 

13. Τπάξρεη πξνζέιεπζε γνλέσλ ζηηο γηνξηέο; Άληξεο ή γπλαίθεο νη πεξηζζφηεξνη; 

14. Έρεηε αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα κε γνλείο φζν αλαθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζηηο γηνξηέο; Άιινη ιφγνη; 

15. Πφζν πξφζπκνη είλαη νη θνξείο/θνηλσλία λα βνεζήζεη ηελ δηεμαγσγή ησλ 

ενξηψλ (θνζηνχκηα, ρψξνη, θα); 

16. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο δπζθνιίεο ηνπ επαγγέικαηνο; 

17. Τπάξρνπλ δηαθσλίεο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ; Αλ λαη πσο ηηο αληηκεησπίδεηε; 

18. Αλ έπξεπε λα ζέζεηε θάπνηα θξηηήξηα «ζσζηνχ» λεπηαγσγνχ, πνηα ζα ήηαλ 

απηά; 

19. Θα πξνηηκνχζαηε λα εξγάδεζηε ζε ηδησηηθφ λεπηαγσγείν; Αλ λαη, γηαηί;  Αλ 

φρη, γηαηί; 

20. Θα παξνηξχλαηε θάπνην παηδί λα αθνινπζήζεη ην επάγγεικα; Ο ιφγνο; 
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