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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ;

•Λαϊκό λογοτεχνικό είδος

•Γλώσσα: απλή, λιτή, κατανοητή

 μεταδίδεται εύκολα



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Τα παραμύθια υπήρχαν από τα αρχαία χρόνια. Με τον 

καιρό συνεχώς άλλαζαν μέσα από την παράδοσή τους 

από γενιά σε γενιά.  

Σύμφωνα με τη θεωρία των αδελφών Γκρίμ, τα 

παραμύθια ήταν κατάλοιπα αρχαίων μύθων, όχι μόνο 

έργα της φαντασίας, αλλά και αποδεικτικά στοιχεία 

υψηλής ιστορικής αξίας. 



ΠΟΙΑ ΕIΝΑΙ Η ΔΟΜH ΤΟΥΣ;

• Σύντομη εισαγωγή ή προϊδέαση («Μια φορά κι έναν 

καιρό...», «Κόκκινη κλωστή δεμένη...»)

• Διήγηση: το κύριο μέρος του παραμυθιού –

αποτελείται από διάφορα «μοτίβα».

• (Mοτίβα ή πυρήνες = διάφορα επεισόδια που το 

συνθέτουν)

• Τυπικό τέλος («έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα»)



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH EΡΕΥΝΑ

• Σύμφωνα με τον Ρώσο μελετητή Vladimir Propp

(«Η Mορφολογία των λαϊκών παραμυθιών»), στα 

παραμύθια ξεχωρίζουν κάποια σταθερά και αμετάβλητα 

στοιχεία. Αυτά ονομάζονται λειτουργίες και είναι 38· με 

βάση αυτές οργανώνεται η δομή του κάθε λαϊκού 

παραμυθιού. 

Π.χ. : η λειτουργία της παραβίασης μιας απαγόρευσης: 

• η Kοκκινοσκουφίτσα παραβιάζει τη συμβουλή της μαμάς 

της

• η Σταχτοπούτα φεύγει αργότερα από τον χορό 

• ο Χάνσελ κι η Γκρέτελ τρώνε το ζαχαρένιο σπίτι



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

• Ο ρόλος του καλού: ο ήρωας (πρίγκηπας, πριγκίπισσα, νεράιδα κ.τ.λ.) 

– διαθέτει χαρακτηριστικά, ώστε να μπορεί να ταυτιστεί ο αναγνώστης

• Υπάρχει πάντα ο κακός: (βασιλιάς, βασίλισσα, μάγος, μητριά, ξωτικό 

κλπ) – δημιουργεί πρόβλημα, υψώνει εμπόδια στον ήρωα

• Συμμετοχή των φυσικών στοιχείων: (ήλιος, φεγγάρι, αστέρια, νερό, 

δέντρα) – συνήθως βοηθούν τον ήρωα

• Το ευτυχισμένο τέλος: πνεύμα αισιοδοξίας, επιτυχίας

• Ουτοπικά γεγονότα σε κόσμο φανταστικό

• Χώρος μαγείας: (καλές και κακές μάγισσες, νεράιδες-νονές, ξωτικά)



ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ -
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

• Διαπλάθουν χαρακτήρες: ηθική, διάκριση καλού από το κακό, επιθυμία 

για να κάνουμε το καλό

• Διαπαιδαγωγούν

• Μεταδίδουν αξίες:

• Δικαιοσύνη (ο καλός πάντα νικά – ο κακός τιμωρείται, συχνά με 

θάνατο)

• Καλοσύνη (ο καλός είναι ο πρωταγωνιστής, ανταμείβεται)

• Εργατικότητα (πάντα ανταμείβεται) 

• Συνεργασία (αποτέλεσμα η επιτυχία)

• Μέσο θεραπείας (παιδοψυχολογία)



ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

• Μέσα από την ταύτιση με ήρωες τα παιδιά μαθαίνουν να 

αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα - δυσκολίες

• Κεντρίζουν τη φαντασία

• Αναπτύσσουν τη σκέψη

• Βάσεις για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών

• Έτσι το παιδί: 

• Από μικρή ηλικία αποκτά πρότυπα για την ιδανική κοινωνική 

συμπεριφορά. Διαμορφώνονται με αυτό τον τρόπο:

• τα πρότυπα του φύλου (ο ρόλος αρσενικού και θηλυκού) 

• Η έννοια του καλού και του κακού

• Η αρμόζουσα συμπεριφορά προς τους γονείς



ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

• Παραμύθι: γέφυρα που ενώνει την σκοτεινή με τη φωτεινή 

πλευρά του ανθρώπου, τον πόλεμο ανάμεσα στο καλό και στο 

κακό, την πάλη ανάμεσα στην λογική και το συναίσθημα.

• Για να κατανοήσουμε τα παραμύθια, πρέπει να μπορούμε να 

εισχωρήσουμε σε έναν άλλο χώρο, σε έναν άλλο χρόνο, σε μια 

άλλη πραγματικότητα = συμβολική πραγματικότητα:

• Η γλώσσα των παραμυθιών είναι συμβολική.

• Ο ήρωας αναδύεται από το χάος.  Άρα, ήρωας είναι ο καθένας 

από εμάς που σε διάκριση με τους άλλους θα ακολουθήσει την 

πορεία του μέχρι τέλους.

• Ο ήρωας κινδυνεύει για να μεταμορφωθεί όχι για χάρη της 

περιπέτειας.



«ΧΑΝΣΕΛ ΚΑΙ 
ΓΚΡΕΤΕΛ»

• Ποιος; Αδελφοί Γκρίμ

• Πότε; 1812

• Συμβολισμοί:

• ΝΕΡΟ: Χάνσελ – Γκρέτελ –

διασχίζουν ποτάμι στην επιστροφή = 

μετάβαση, νέα αρχή

• ΘΗΣΑΥΡΟΣ: Επιστροφή με 

θησαυρούς μάγισσας  ανεξαρτησία 

στη σκέψη και στις πράξεις των 

παιδιών, εμπιστοσύνη στον εαυτό 

τους. 

• ΜΑΓΟΙ–ΜΑΓΙΣΣΕΣ: Τα εμπόδια 

που συναντάμε στη ζωή και πρέπει να 

τα ξεπεράσουμε. (Χάνσελ –

συνεργασία με Γκρέτελ = 

συντροφικότητα, αδελφικότητα, φιλία)



«Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ»

• Ποιος; Αδελφοί Γκρίμ

• Πότε; 1812

• Συμβολισμοί:

• Κοκκινοσκουφίτσα: Κορίτσι στην 

προεφηβεία – έλλειψη ωριμότητας. 

• Λύκος: Άντρας – κυνηγός που επιδιώκει 

την σωματική επαφή με τη γυναίκα –

επικίνδυνος και αποπλανητικός

• Συνάντηση Κοκκινοσκουφίτσας –

Λύκου & αντιμετώπισή του: πέρασμα 

από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. 



• Κόκκινο σκουφί: Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει και τη 

σωματική ωριμότητα του κοριτσιού και την ικανότητά της 

για τεκνοποίηση (αίμα, έμμηνος ρύση)

• Γιαγιά: (i) ανέγγιχτη πλευρά του εαυτού μας/ την σοφία.

(ii) παλαιά γενιά που τη διαδέχεται η νέα.

• Ξυλοκόπος: 

(i) πατρική φιγούρα

(ii) Η μέθοδος του κυνηγού, μοιάζει, με την 

καισαρική τομή, μέσω  της οποίας συμφιλιώνει το 

παιδί με την ιδέα της εγκυμοσύνης και της 

γέννας. Η ανάδυση του καινούργιου μέσα από το 

κακό.



«ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ»
• Ποιος; Σαρλ Περώ

• Πότε; 1697

• Συμβολισμοί: 

• Στάχτες: Συμβολίζουν το πένθος 

για τη νεκρή μητέρα. 

• Η νεραϊδονονά: Είναι τα 

συναισθήματα και οι ψυχικές 

διεργασίες της Σταχτοπούτας. Η 

νεράιδα της ζητεί να εκτελέσει μία 

σειρά από καθήκοντα προτού τη 

στείλει στον χορό. Αυτή απλά τα 

μεταμορφώνει. Αυτό που 

καταλαβαίνει το παιδί είναι ότι 

μπορεί με τις δικές του ενέργειες 

να βελτιώσει τη ζωή του. 



• Το γοβάκι: Το γοβάκι υποδηλώνει τη θηλυκότητα, ίσως και το 

ίδιο το γυναικείο σεξουαλικό όργανο. Η τελετουργία με τον 

πρίγκιπα που της φορά το γοβάκι θυμίζει αρραβώνα. 

• Ο χορός: Η Σταχτοπούτα πηγαίνει τρεις φορές στον χορό του 

βασιλιά. Η επανάληψη των επισκέψεων συμβολίζει της 

αμφιθυμία του νεαρού κοριτσιού, που θέλει να δεσμευτεί 

ερωτικά και ταυτόχρονα φοβάται να το κάνει. 

• Ο πρίγκιπας: Το παιδί ακούγοντας το παραμύθι μαθαίνει ότι, 

για να κερδίσει το βασίλειο του (μέσω ενός γάμου με τον 

πρίγκιπα) πρέπει να είναι έτοιμο να υποστεί για ένα 

διάστημα μια ζωή γεμάτη δυσκολίες, όπως η Σταχτοπούτα. 

Δεν θα πρέπει όμως μόνο να υπομένει τις δοκιμασίες, 

αλλά και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. 



«ΧΙΟΝΑΤΗ»
• Ποιος; Αδερφοί Γκρίμ

• Πότε; 1812

• Συμβολισμοί:

• Κυνηγός: Πατρική φιγούρα. 

• Βασιλιάς: Πατέρας με παθητική στάση 

• Οι επτά νάνοι: Υποδηλώνουν τις 7 

μέρες της εβδομάδας γεμάτες δουλειά. 

• Λευκό δέρμα – Κόκκινα μάγουλα: Η 

αθωότητα και η σεξουαλική πλευρά της 

γυναίκας.

• Μήλο: ώριμες σεξουαλικές επιθυμίες -

το τέλος της αθωότητας.



ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

• Πατριαρχική οικογένεια

• Φτώχεια

• Παιδική εργασία

• Ασαφής διαχωρισμός των 

τάξεων

• Υποβάθμιση του ρόλου της 

γυναίκας

• (ο ρόλος της περιοριζόταν 

μονάχα στα βασικά καθήκοντα)



• Κατά βάση υπήρχαν 

αγροτικές κοινωνίες

(περιορισμένη βιοτεχνία)

• Πόλεμοι

• Παιδική θνησιμότητα

• «Καλό εναντίον κακού»

ξεκάθαρος διαχωρισμός:

«Η κόλαση περιμένει τους    

αμαρτωλούς»



• Προβολή νεότητας ως 

ιδιαίτερου αγαθού

• Προβάλλονταν 

στερεότυπα, όπως :

• Άνδρας: δυνατός , 

ήρωας, σωτήρας,   

πολεμιστής

• Γυναίκα: αδύναμη, 

όμορφη, τροφός, 

(χρειάζεται να σωθεί)



ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ-

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ
• Στα παραμύθια σήμερα 

διακρίνονται τα εξής:

• Κοινωνία πολυπολιτισμική: Τα

παραμύθια όπου οι πρωταγωνιστές 

προέρχονται από διαφορετικές και 

διαφορετικές φυλές.

• Ισότητα των φύλων: Παραλλαγές 

των κλασσικών παραμυθιών: η 

γυναίκα δεν χρειάζεται διάσωση, 

χειραφετείται και διεκδικεί μόνη της τη 

ζωή και το μέλλον της.

• Άτομα με ειδικές ανάγκες:

Προβολή της αποδοχής και της 

αγάπης προς τους συνανθρώπους 

μας.

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ87Co5ODRAhWrHJoKHZeVBzQQjRwIBw&url=http://www.elniplex.com/%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B5%CF%81-%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82&bvm=bv.145393125,bs.2,d.bGg&psig=AFQjCNFW9jyXGUj_H7FVhtaWRF96-7YM9Q&ust=1485553504741714
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ87Co5ODRAhWrHJoKHZeVBzQQjRwIBw&url=http://www.elniplex.com/%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%B5%CF%81-%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82&bvm=bv.145393125,bs.2,d.bGg&psig=AFQjCNFW9jyXGUj_H7FVhtaWRF96-7YM9Q&ust=1485553504741714


• Οικολογικό πρόβλημα:

Προσπάθεια για 

ευαίσθητοποίηση πάνω 

στο οικουμενικό αυτό 

ζήτημα από πολύ νεαρή 

ηλικία.  Παραμύθια σχετικά 

με το περιβάλλον, είδη 

υπό εξαφάνιση.

• Φιλοζωία: Aναπτυγμένο 

το φιλοζωικό αίσθημα στις 

μέρες μας



• Οικογένειες μονογονεϊκές / 

διαζύγιο: παραμύθια μέσα στα οποία 

δεν προβάλλεται ο ένας εκ των δύο 

γονέων, που σχολιάζουν το διαζύγιο, 

αλλά προβάλλουν την αγάπη μεταξύ 

γονέων – παιδιών

• Μόρφωση: Aπό πολύ νεαρή ηλικία, οι 

γονείς στοχεύουν στη μόρφωση και την 

πνευματική ανάπτυξη των παιδιών τους. 

Παραμύθια και ιστορίες που ασκούν το 

μυαλό και εκπαιδεύουν, ήδη από την 

ηλικία των 2-3 χρόνων.

http://www.kapsimi.gr/nisi-ton-arithmon
http://www.kapsimi.gr/nisi-ton-arithmon


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Οι Συμβολισμοί στο παραμύθι, https://oiko.wordpress.com/

 The irresistible fairy tale – The Cultural And Social History of a Genre, Jack Zipes

 Σπουδές Φύλου και Παιδική Λογοτεχνία (Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & 

Εκπαίδευσης)  - διδάσκουσα Κανατσούλη Μένη

 Λαϊκό παραμύθι και παιδική ψυχολογία, Κεχαγιόγλου Ελένη, Το Βήμα, 23/11/2014

 Άγνωστοι συμβολισμοί σε γνωστά παραμύθια, Μάνος Στεφανάκης

 Δομή και χαρακτηριστικά του παραμυθιού (http://kipriakaparamithia.weebly.com)

 Ψυχολογία και παραμύθια, Δημήτρης Αγοραστός  (www.psychologein.dagorastos.net)

 Σύμβολα και συμβολισμοί στα γνωστά μας παραμύθια, Παντελή Λιάκα (www.literature.gr)  

 Tα παραμύθια και ο ρόλος τους (http://psixologoi4.blogspot.com.cy)

 Παραμύθια και ψυχολογία, μια ερευνητική εργασία του Μουσικού Σχολείου Σερρών 

 «Το παραμύθι και η παιδαγωγική του αξιοποίηση» Τζαβιδοπούλου Αγγελική  & Μίχου 

Κατερίνα , Αθήνα 2006 

https://oiko.wordpress.com/
http://kipriakaparamithia.weebly.com/
http://www.psychologein.dagorastos.net/
http://psixologoi4.blogspot.com.cy/


ΤΕΛΟΣ…







Βιογραφία ποιητή

• Ο Νίκος Καββαδίας ήταν Έλληνας ναυτικός και ποιητής.
Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1910 στη Μαντζουρία και
απεβίωσε το Φεβρουάριο του 1975 στην Αθήνα.

• Το 1914 η οικογένειά του μετακόμισε στην Ελλάδα, αρχικά
στην Κεφαλονιά και στη συνέχεια στον Πειραιά.

• Από μικρή ηλικία φάνηκε η αγάπη και η κλίση του προς τη
λογοτεχνία.

• Στο Γυμνάσιο δημοσίευσε ποιήματα που έγραψε ο ίδιος
στο περιοδικό της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας.



• Ο Νίκος Καββαδίας ήθελε να γίνει γιατρός.
• Ο θάνατος όμως του πατέρα του τον ανάγκασε να

εγκαταλείψει το όνειρο αυτό.
• Στη συνέχεια βρήκε δουλειά σε ένα ναυτικό

γραφείο. Το 1929 αρχίζει το ταξίδι του στη
θάλασσα.

• Δέκα χρόνια αργότερα πήρε το δίπλωμα του
ραδιοτηλεγραφητή και υπηρέτησε τα υπόλοιπα
χρόνια της σταδιοδρομίας του ως ασυρματιστής
στα καράβια.



Εργογραφία

• Ποιητικό έργο
Μαραμπού, 1933
Πούσι, 1947
Τραβέρσο, 1975

• Πεζογραφία
Βάρδια, 1954 
Λι, 1987
Του πολέμου/ Στο άλογό μου, 1987

• (Το 1989 η γαλλική εφημερίδα Liberation
χαρακτήρισε τη Βάρδια ως ένα από τα καλύτερα 
βιβλία όλων των εποχών.) 



Η πρώτη του 
συλλογή 

κυκλοφόρησε το 
1933 με τον τίτλο 

Μαραμπού

και περιέχει 22 
ποιήματα. 



Το 1947 
εξέδωσε το 

Πούσι 

που αποτελείται 
από 14 

ποιήματα. 



Η τρίτη του 

συλλογή το 

Τραβέρσο περιέχει 

16 ποιήματα και 

ολοκληρώθηκε 

λίγο πριν πεθάνει 

το 1975.



Χαρακτηριστικά της ποίησής του

• Το έργο του αρχικά είχε δεχτεί 
κυρίως αρνητική κριτική εξαιτίας  
της θεματολογίας του. 

• Τα ποιήματά του είναι αρκετά 
συγκινητικά, κρύβουν πίκρα, 
μοναξιά και τρυφερότητα.                        
Η θλίψη κυριαρχεί στην ποίησή του. 

• Ανάμεσα στην έκδοση των τριών 
συλλογών του είχαν μεσολαβήσει 
αρκετά χρόνια κι έτσι είναι φανερή 
η ποιητική του ωρίμαση. 



Η θεματολογία των ποιημάτων:
• Η ζωή των ναυτικών

• Αναφορά σε εξωτικούς 
προορισμούς

• Έρωτας - εφήμερες σχέσεις                                       
με γυναίκες

• Ζώα που είχαν μαζί τους 
οι ναυτικοί στα καράβια 
(γάτες, μαϊμούδες, παπαγάλοι)

• Γοργόνες και μυθικά πλάσματα 

• Αναφορά σε ζωγράφους



• Η παρουσία της μάνας που περιμένει το παιδί της να 
επιστρέψει από τα καράβια είναι αισθητή. 

• Συγκεκριμένα στο ποίημα ‘‘ Ένας δόκιμος στη γέφυρα εν 
ώρα κινδύνου’’ γράφει:

‘‘Μια μάνα μόνο σκέφτομαι στυγνή και σκυθρωπή 

που χρόνια τώρα και καιρούς το γιο της περιμένει.’’

• Και στο ποίημα ‘‘Θεσσαλονίκη’’ :

‘‘Εκτός από τη μάνα σου κανείς δεν σε θυμάται 

σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού’.’



• Στο έργο του Καββαδία υπάρχει συχνά 
ομοιοκαταληξία και μελωδικότητα. Αρκετοί 
συνθέτες διέκριναν τα στοιχεία αυτά  και 
μελοποίησαν τα περισσότερα ποιήματά του. 
Έτσι έγινε γνωστός στο πλατύ κοινό.  

• Οι πιο σημαντικές μελοποιήσεις ποιημάτων 
του είναι οι εξής: 



• Το 1975 ο Γιάννης Σπανός στην ‘‘Τρίτη Ανθολογία’’  
μελοποίησε  το ποίημα ‘‘Mal du depart’’, που το  
μετονόμασε σε ‘‘Ιδανικός κι ανάξιος εραστής’’, το 
οποίο ερμήνευσε ο Κώστας Καράλης. 



Το 1978 η Μαρίζα Κωχ στο δίσκο που φέρει το 
όνομά της έκανε την πρώτη ολοκληρωμένη 
προσπάθεια μουσικής προσέγγισης του ποιητή 
μελοποιώντας  8 ποιήματα.

Δημιούργησε ένα 

θαλασσινό τοπίο

και τα πιο γνωστά

τραγούδια είναι το 

‘‘Φάτα Μοργκάνα’’ 
και το ‘‘Πούσι’’.



Ο Θάνος Μικρούτσικος έκανε την πιο γνωστή μουσική 
προσέγγιση. Το 1979 κυκλοφόρησε ο δίσκος ‘‘Ο Σταυρός 
του Νότου’’ με έντεκα μελοποιημένα ποιήματα του 
Καββαδία και ερμηνευτές τον Γιάννη Κούτρα, τον Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου και την Αιμιλία Σαρρή. 



Το 1984 η Αρλέτα στο 
δίσκο της με τίτλο 

‘‘Περίπου’’ 

τραγουδά τα 
ποιήματα 

‘‘William George
Allum’’ και 

‘‘Black And White” 
μελοποιημένα από 

τον Λάκη 
Παπαδόπουλο.



Το 1986 ένα ερασιτεχνικό 
συγκρότημα με το όνομα 
Ξέμπαρκοι, με τη 
βοήθεια της Δήμητρας 
Γαλάνη κυκλοφόρησε το 
δίσκο ‘‘S/S Ιόνιον 1934’’ 
που περιείχε 11 
μελοποιημένα ποιήματα 
του Καββαδία. 



• Το 1987 οι αδελφοί Κατσιμίχα στο δίσκο 
τους ‘‘ Όταν σου λέω πορτοκάλι, να 
βγαίνεις’’ μελοποίησαν το ποίημα ‘‘Η 
μαϊμού του ινδικού λιμανιού’’. 



Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης

το 1989 στο δίσκο 

‘‘Ακροβάτης’’ 

μελοποίησε το ποίημα 

‘‘Γράμμα στον ποιητή 
Καίσαρα Εμμανουήλ’’

με τον τίτλο 

‘‘Γράμμα σε ένα ποιητή’’. 



Το 1991 ο Θάνος Μικρούτσικος κυκλοφόρησε τον δίσκο  
‘‘Γραμμές των Οριζόντων’’ που περιλάμβανε 
διασκευασμένα τα 11 τραγούδια του ‘‘Σταυρού του Νότου’’ 
μαζί με ακόμα 6 νέα μελοποιημένα ποιήματα του 
Καββαδία. 

Ερμηνευτές του δίσκου είναι:

ο Γιώργος Νταλάρας, 

ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου,

οι αδελφοί Κατσιμίχα

και ο ίδιος ο συνθέτης. 



Η ζωγραφική 
στο έργο του

• Ο Νίκος Καββαδίας είναι πολύ γνωστός για τη σχέση του με τη 
ζωγραφική. Πολλοί φίλοι του αναφέρουν ότι περνούσε πολλές 
ώρες σε πινακοθήκες των πόλεων που επισκεπτόταν. 

• Το κόκκινο χρώμα των φαναριών, το ψυχρό λευκό των 
δωματίων, το χρυσό που υπάρχει στις στολές των ναυτικών αλλά 
και το πορφυρό, το πορτοκαλί  είναι χρώματα που παρελαύνουν 
συχνά στα ποιήματά του.

• Η ζωγραφική στο ποιητικό έργο του Νίκου Καββαδία 
παρουσιάζεται είτε με αναφορές σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες 
ή ζωγραφικά έργα, είτε με τη μορφή της δερματοστιξίας, της 
ζωγραφικής δηλαδή του σώματος, τα γνωστά μας τατουάζ. 



Όπως αναφέρει ο Στρατής Τσίρκας στο κείμενό
του ‘‘Ο φίλος μου ο Μαραμπού’’ ο Νίκος
Καββαδίας:

‘‘περηφανευόταν για μια γοργόνα μπλε και
κόκκινη, που ένας μάστορης των τατουάζ του
είχε σταμπάρει στα μαλακά του μπράτσου του.
Όταν τέντωνε το χέρι κι ανοιγόκλεινε την
παλάμη, αυτή χόρευε ένα υποβλητικό χορό της
κοιλιάς.Με πολλή σοβαρότητα μου έλεγε, πως
όταν το πλοίο του περνούσε από το Κολόμπο
της Κεϋλάνης, όπου είχε κάνει το τατουάζ, η
γοργόνα, τα μεσάνυχτα, έφευγε, πηδούσε στη
θάλασσα κι έκανε έρωτα μέσα στο νερό.
Ύστερα ξαναγύριζε. Τα έλεγε αυτά και
λαμποκοπούσε ολόκληρος, βρισκόταν στο
στοιχείο του ο θαλασσινός μας Σεβάχ, ο
παραμυθάς.’’



Ενασχόληση με τα τατουάζ

• Πολύ συχνά στο έργο του 
αναφέρεται στα τατουάζ
όπως στο  ποίημα                                      
‘‘Μαραμπού’’ : 

‘‘κι ολόκληρο έχω το κορμί με ζωγραφιές αισχρές,

σιχαμερά παράξενες, βαθιά στιγματισμένο.’’  



Το ποίημα ‘‘Γράμμα στο ποιητή
Καίσαρα Εμμανουήλ’’ είναι ουσιαστικά
μια απάντηση του Νίκου Καββαδία
στην απαισιοδοξία που διακατέχει τον
ποιητή Καίσαρα Εμμανουήλ, ο οποίος
υποστηρίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να
μας σώσει. Ο Καββαδίας στο ποίημα
μεταξύ άλλων του προτείνει να
ταξιδέψει μαζί του στο Αννάμ του
Βιετνάμ και να κάνουν μαζί τατουάζ:

‘‘Και μια γριά στο Αννάμ, κεντήστρα στίγματος,                                                                

μια γριά σ᾿ ένα πολύβοο καφενείο -

μια αιμάσσουσα καρδιά θα μου στιγμάτιζε,                                                       

κι ένα γυμνό, στο στήθος σας, κρανίο.’’



• Στο ποίημα ‘‘Σταυρός του νότου’’ αναφέρεται 
σε ένα τατουάζ στο στήθος που δεν μπορεί να 
σβηστεί. 

‘‘Κούλικο στο στήθος σου τατού,

που όσο κι αν το καις δεν λέει να σβήσει.’’ 



• Τέλος, ολόκληρο το ποίημα ‘‘William George
Allum’’ έχει ως θέμα την ιστορία ενός Άγγλου 
θερμαστή, ο οποίος ζωγράφισε στο στήθος 
του τη μορφή μιας κοπέλας που ερωτεύτηκε. 
Όταν εκείνη τον εγκατέλειψε, με διάφορους 
τρόπους προσπάθησε να 
εξαφανίσει το τατουάζ, 
αλλά αυτό ήταν μάταιο. 





Αναφορά σε ζωγράφους   
και πίνακες

‘‘Πάντα σχεδόν της Μπασκιρτσέφ

κρατούσε το Ζουρνάλ.’’

• Στο ποίημα  ‘‘Μαραμπού’’ 
γίνεται αναφορά στη Ρωσίδα 
ζωγράφο Μαρία Μπασκιρτσέφ
(1861-1884) και στο ημερολόγιο 
της που κυκλοφόρησε με τον 
τίτλο «Ζουρνάλ»: 



‘‘Θυμάμαι, ως τώρα να ῾τανε, τον γέρο παλαιοπώλη,                                

όπου έμοιαζε με μίαν παλιά ελαιογραφία του Γκόγια.’’

• Στο ποίημα ‘‘ Ένα μαχαίρι’’ ο 
ποιητής αναφέρεται στον 
Ισπανό ρομαντικό ζωγράφο, 
λιθογράφο και χαράκτη 
Φραγκίσκο Γκόγια (1746-1828) 
και στις ελαιογραφίες του:



‘‘Μου λέγ᾿ ακόμα ότ᾿ ειδ᾿ αυτός, μία νύχτα πού ῾χε πιεί,                                

πως πάνω σ᾿ άτι κάλπαζε στην πλάτη της θαλάσσης,                                        

και πίσωθέ του τρέχανε γοργόνες με φτερά.’’

Στο ποιήμα ‘‘ Ένας νέγρος θερμαστής από το Τζιμπουτί’’
χωρίς να τον κατονομάζει παραπέμπει στον πίνακα
‘‘Ποσειδών’’ του αρμενικής καταγωγής Ρώσου ζωγράφου
Ιβάν Κωνσταντίνοβιτς Αϊβαζόφκσι (1817-1900)



• Στο ποίημα ‘‘Federico Garcia Lorca’’, το οποίο εμπνέεται από τη 
δολοφονία του Ισπανού ποιητή από τους φασίστες του 
δικτάτορα Φράνκο, κάνει αναφορές και στην ελληνική εθνική 
αντίσταση κατά των Γερμανών. 

• Ταυτόχρονα παραπέμπει στον πίνακα του ισπανού ζωγράφου, 
χαράκτη και γλύπτη Πάμπλο Πικάσο (1881-1973) ‘‘Γκουέρνικα’,’ 
που ζωγράφισε μετά τον βομβαρδισμό της ομώνυμης 
ισπανικής πόλης από τους Γερμανούς. 



‘‘Του ταύρου ο Πικάσσο ρουθούνιζε βαριά                                                           

και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι.                                                     

Τραβέρσο ανάποδο - πορεία προς το Βοριά.                                       

Τράβα μπροστά -ξοπίσω εμείς- και μη σε μέλλει.’’



Στο ποίημα 

‘‘Θεσσαλονίκη’’

ο Καββαδίας παραπέμπει

στον Ιταλοεβραίο

καλλιτέχνη 

Amedeo Modigliani

(1884-1920)

ο οποίος συνήθιζε να 
ζωγραφίζει μακρόστενες 
ανθρώπινες μορφές με 

αλλοιωμένα χαρακτηριστικά, 
γι’ αυτό ονομάζει το παιδί στο 

πίνακα ως τυφλό:



‘‘Ξέχασες κείνο το σκοπό που λέγανε οι Χιλιάνοι
-Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή.-

Τυφλό κορίτσι σ᾿ οδηγάει, παιδί του Modigliani,  
που τ᾿ αγαπούσε ο δόκιμος κι οι δύο Μαρμαρινοί.’’



‘‘Ο Αλτεμπαράν ψάχνει να βρει μες στα νερά                                                    

το παλινώριο που τον γέλασε δυο κάρτες.                                                  

Στης προβολής να τρέχουν βλέπαμε τους χάρτες                                             

του Chagall άλογα - τσίρκο του Seurat.’’

• Στο ποίημα  ‘‘Μαρέα’’ γίνεται 
αναφορά σε δύο ζωγράφους: τον 
Ρώσο Marc Chagall (1889-1985) με 
τα άλογά του και τον Γάλλο George
Seurat (1859-1891) με το τσίρκο του. 



‘‘Ο Fra Giovanni σιωπηλός οδήγαε τη γραφίδα.                                         

Το αγγελικό σου πρόσωπο χυμένο στη σπουδή.                                         

Ορθός ο δούλος δίπλα σας, μακρύς σα νεροφίδα,                              

έτριβε τ᾿ άγια χρώματα σε πέτρινο γουδί.’’ 

• Στο ποίημα ‘‘Fresco’’ 
ο ίδιος ο τίτλος είναι 
παρμένος από τη 
ζωγραφική. Fresco
ονομάζεται η 
νωπογραφία, η 
ζωγραφική πάνω σε 
τοίχο που πρόσφατα 
έχει ξυστεί. 

• Το ποίημα αυτό 
αναφέρεται στον 
ιταλό ζωγράφο της 
σχολής της 
Φλωρεντίας μοναχό 
Angelico da Fiesole
Fra Giovanni (1387-
1455) την ώρα που 
βρίσκεται σε  
ζωγραφικό οίστρο. 



Στο ποίημα ‘‘Γυναίκα’’ 

κάνει αναφορά στο 

εργαστήρι του Ιταλού 

καλλιτέχνη Giorgone di 

Castelfranco (1477-1510). 

‘‘Πράσινο. Αφρός, θαλασσινό βαθύ και βυσσινί.                                    

Γυμνή. Μονάχα ένα χρυσό στη μέση σου ζωστήρι.                                         

Τα μάτια σου τα χώριζαν εφτά Ισημερινοί                                                   

μες στου Giorgione το αργαστήρι.’’



• Στο ποίημα  ‘‘Καραντί’’ έχουμε αναφορά στον Ιταλό 
ζωγράφο και χαράκτη Antonio Pisano γνωστό ως 
Pisanello (1395-1450). Ο ποιητής μιλά για μια αφίσα 
παρμένη από πίνακα του ζωγράφου η οποία κοσμούσε 
την καμπίνα του και είχε ξεθωριάσει με τον καιρό. 



‘‘Παντιέρα κίτρινη - σινιάλο του νερού.                                              

Φούντο τις δυο και πρίμα βρέξε το πινέλο.                                                

Τα δύο φανάρια της νυχτός. Κι ο Pisanello

ξεθωριασμένος απ᾿ το κύμα του καιρού.’’



‘‘Το βυσσινί του Τισιανού και του περμαγγανάτου

και τα κρεβάτια ξέχασα τα σαραβαλιασμένα                                             

με τα λερά σεντόνια τους τα πολυκαιρισμένα,                                       

για το κορμί σου, που έδιωχνε το φόβο του θανάτου.’’

Στο ποίημα ‘‘Πικρία’’ 
γίνεται αναφορά 

στο βυσσινί χρώμα του 
Ιταλού ζωγράφου 
Βετσέλιο Τισιανό 

(1487-1576). 







«Αρχαία Ελληνικά: 

στάσεις και απόψεις 

των μαθητών για το 

μάθημα»

Αναστασίου Έμιλυ (Α32), Δανιήλ Πωλίνα (Α11),       

Στίγγα Ελπίδα (Α32), Χαραλάμπους Ειρήνη (Α32)



Περιεχόμενα

• Εισαγωγή

• Προβληματισμός

• Ερευνητικά ερωτήματα

• Δείγμα της έρευνας

• Καταρτισμός του ερωτηματολογίου

• Προβλήματα και δυσκολίες

• Αποτελέσματα ανά ερευνητικό ερώτημα 

• Γενικά Συμπεράσματα 

• Προβληματισμοί μας

• Βιβλιογραφία



Εισαγωγή

• Τα Αρχαία Ελληνικά είναι μορφή της ελληνικής γλώσσας, 

που ομιλείτο κατά την Αρχαιότητα.

• Εξελικτική πορεία: 

Μυκηναϊκή, έτσι όπως καταγράφεται στη συλλαβική γραφή, 

που οι αρχαιολόγοι ονομάζουν Γραμμική Β΄.

Αρχαία ελληνική γλώσσα σε αλφαβητική γραφή (από τον 8ο αι) 

και τις διαλέκτους της (8ος – 4ος αι. π.Χ.)

Ελληνιστική Κοινή των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων 

(4ος π.Χ.-4ος αι. μ.Χ.)



• Τα Αρχαία Ελληνικά, που διδάσκονται στο σχολείο, είναι 

κυρίως η Αττική Διάλεκτος του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ.

• Τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται από την Α' Γυμνασίου μέχρι 

τη Β' Λυκείου:

4 ώρες στο Γυμνάσιο και ως μάθημα Κατεύθυνσης/

Προσανατολισμού στο Λύκειο

1 ή 2 ώρες ως μάθημα Κοινού Κορμού στο Λύκειο (Α΄ 

και Β΄)



Προβληματισμός

Αν και είμαστε περήφανοι για τη γλώσσα μας και την 

ιστορία της, ωστόσο τα σχόλια, που ακούμε συχνά για 

το μάθημα των Αρχαίων, είναι αρνητικά: «βαρετά», 

«αχρείαστα», «Δεν θα γίνουμε όλοι φιλόλογοι!»

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών, όσον αφορά τα 

Αρχαία Ελληνικά, τον τρόπο διδασκαλίας τους και 

τους λόγους για τους οποίους οι ίδιοι δεν τα επιλέγουν 

ως κύριο μάθημα;



Ερευνητικά ερωτήματα

• Βασικά ερευνητικά ερωτήματα:

Γιατί οι μαθητές δεν επιλέγουν τα Αρχαία Ελληνικά ως 

κύριο μάθημα;

Τι πιστεύουν οι μαθητές για τα Αρχαία Ελληνικά;



Υποκατηγορίες βασικών ερευνητικών 

ερωτημάτων

Ελλείψεις και δυσκολίες των μαθητών σε σχέση με τα Αρχαία Ελληνικά.

Λανθασμένος τρόπος διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών.

Τι πιστεύουν οι μαθητές για τα Αρχαία Ελληνικά σε σχέση με τη 

χρησιμότητά τους στη ζωή τους, τη μόρφωσή τους και τη σημασία τους 

για τον πολιτισμό μας;

Τι πιστεύουν οι μαθητές για τις ώρες διδασκαλίας και τις εξετάσεις στα 

Αρχαία Ελληνικά; 

Πιστεύουν οι μαθητές ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι βοηθητικά και σε 

άλλα μαθήματα και κυριότερα στα Νέα Ελληνικά



Διεξαγωγή της έρευνας

• Διαγωνισμός «ΜΕΡΑ – Μαθητές στην Έρευνα»

• Δεκέμβριος 2016

• Σύνολο ερωτηματολογίων: 265 



Χαρακτηριστικά του δείγματος

• Αγόρια: 40,1 % , Κορίτσια: 59,9 %

• Τάξεις: 

Α΄ Λυκείου: 44,0 %

Β΄ Λυκείου: 25,8 %

Γ΄ Λυκείου: 30,2 %

• Μαθητική επίδοση: 

Άριστη: 48,3 %

Μέτρια: 45,5 %

Μη ικανοποιητική: 6,2 %



• Ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου

• Α΄ Μέρος: δημογραφικά στοιχεία

• Φύλο

• Ηλικία

• Μορφωτικό επίπεδο οικογένειας

• Επίδοση 

• Μαθήματα κατεύθυνσης 

• Β΄ Μέρος: δηλώσεις σε κλίμακα Likert:

• 1=διαφωνώ απόλυτα 

• 2=διαφωνώ 

• 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 

• 4=συμφωνώ 

• 5=συμφωνώ απόλυτα

Μέθοδος



Καταρτισμός ερωτηματολογίου 

• Για κάθε ερευνητικό ερώτημα δημιουργήθηκαν δηλώσεις, που 

οδηγούσαν στην απάντησή του: 

Παράδειγμα: ερώτημα 1

Β7 Τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Β10 Δεν επέλεξα Αρχαία Ελληνικά γιατί έχω ελλείψεις από το Γυμνάσιο.

Β15 Θεωρώ δύσκολη την κατανόηση των Αρχαίων Ελληνικών.

Β22 Το βιβλίο της Γραμματικής των Αρχαίων Ελληνικών δεν είναι χρήσιμο.

Β25 Θεωρώ ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από άλλα μαθήματα.

Β32 Με φοβίζει η ιδέα να έχω ως ενισχυμένο μάθημα τα Αρχαία Ελληνικά.

Β13 Επέλεξα τα Αρχαία Ελληνικά γιατί δεν είμαι καλός/ή στα Μαθηματικά.

1. Ελλείψεις και δυσκολίες των μαθητών σε σχέση με τα Αρχαία Ελληνικά



Καταρτισμός ερωτηματολογίου 

• Στο ερωτηματολόγιο υπάρχουν 35 ερωτήσεις, οι οποίες

χωρίστηκαν σε 5 υποκατηγορίες και ανακατευτήκαν έτσι ώστε 

οι ερωτώμενοι να μπορούν να σκέφτονται κάθε ερώτηση 

ξεχωριστά και να μην τις ταξινομούν σε ομάδες. 

• Οι ερωτηθέντες καλούνταν να επιλέξουν την απάντηση που τους 

εκφράζει καλύτερα σε κάθε περίπτωση από το «διαφωνώ 

απόλυτα» μέχρι το «συμφωνώ απόλυτα». 

• Οι 3 δηλώσεις ελέγχου δεν λήφθηκαν υπόψη στη διερεύνηση 

των αρχικών ερωτημάτων, αλλά μόνο για την εξακρίβωση της 

εγκυρότητας των απαντημένων ερωτηματολογίων. 



Προβλήματα και δυσκολίες

• Κατά την έρευνά μας βρεθήκαμε αντιμέτωπες με αρκετά 

πρακτικά προβλήματα:

• Απώλεια σχολικού και ελεύθερου χρόνου

• Άρνηση καθηγητών να δοθούν ερωτηματολόγια στις τάξεις τους

• Επιπόλαιη συμπλήρωση ερωτηματολογίων (ακυρώθηκαν)

• Σπανιότητα παρόμοιων ερευνών και σχετικής βιβλιογραφίας 

στο διαδίκτυο.



Αποτελέσματα

• Ανά ερευνητικό ερώτημα 



Συμπεράσματα: ερώτημα 1

• Το 49,2% των 
μαθητών θα 
φοβόντουσαν να 
επιλέξουν ενισχυμένα 
Αρχαία.

• Το 42,4% θεωρεί 
δύσκολη την 
κατανόηση των 
Αρχαίων, παρόλο που 
ως γλώσσα θεωρείται 
το ίδιο δύσκολη με 
οποιαδήποτε άλλη.



• Οι τυχόν ελλείψεις από το Γυμνάσιο δεν φαίνεται να 

είναι λόγος που επηρεάζει την επιλογή των Αρχαίων, 

αφού μόνο 1 στους 4 μαθητές υποστηρίζει αυτή την 

άποψη.

• Από την άλλη, οι ελλείψεις στα Μαθηματικά δεν είναι 

λόγος να επιλέξει κανείς Αρχαία Ελληνικά, γι’ αυτό και 

η επιλογή τους γίνεται με βάση τις προοπτικές που 

τους ανοίγουν για σπουδές.



Συμπεράσματα: ερώτημα 2

• Ένα πολύ μικρό ποσοστό μαθητών θεωρεί ότι τα Αρχαία 

διδάσκονται με σωστή μέθοδο. Οι υπόλοιποι είτε δεν έχουν 

άποψη,  είτε διαφωνούν (45,2%) Αυτό ίσως οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι περισσότεροι μαθητές θεωρούν ότι οι 

καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία δεν δείχνουν μεγάλο ζήλο 

για το μάθημά τους.

• Μόνο το 22% θεωρεί ότι οι καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία 

το κάνουν ένθερμα, ενώ ένα 41,6% όχι.



• Το 50% των μαθητών θεωρεί το μάθημα βαρετό και ένα 25% δεν έχει 

άποψη. Μόνο το 25% δεν το θεωρεί βαρετό. 

• Οι μαθητές δεν θεωρούν τα διδακτικά εγχειρίδια των Α.Ε. κατανοητά 

(43,8%), ωστόσο πιθανώς για λόγους ιδεολογικούς οι μισοί περίπου 

μαθητές διαφωνούν με τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής ως 

ξένης γλώσσας.



Συμπεράσματα: ερώτημα 3

• Το 58,2% των μαθητών 

θεωρούν ότι τα Α.Ε. δεν 

θα τους βοηθήσουν στη 

ζωή τους και κυρίως στις 

σπουδές τους (70,5%).

• Το 49,4% των μαθητών 

θεωρεί ότι τα Α.Ε. δεν 

κάνουν έναν άνθρωπο 

πιο έξυπνο, πράγμα το 

οποίο δέχεται μόνο 1 

στους 4.



• Ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών πιστεύουν ότι με τη γνώση 

των Α.Ε. βελτιώνουν την ορθογραφία τους στα Νέα 

Ελληνικά και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με 

αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν καλύτερα τη νεοελληνική 

γλώσσα.

• Το 46% των μαθητών συμφωνεί με το γεγονός ότι ο 

ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στην Αρχαία Ελλάδα. 

• Οι μαθητές εκτιμούν τα Αρχαία Ελληνικά μόνο από 

χρησιμοθηρική άποψη.



Συμπεράσματα: ερώτημα 4

• Αν και η πλειοψηφία των μαθητών (70,3%) διαφωνεί με την 
άποψη να αυξηθούν οι περίοδοι διδασκαλίας των Α.Ε., θεωρεί 
ότι αυτά δεν πρέπει να καταργηθούν πλήρως, προφανώς για 
ιδεολογικούς λόγους, αφού τα Α.Ε. συνδέονται με την 
ταυτότητά μας. 

• Οι περισσότεροι μαθητές πάντως θέλουν οπωσδήποτε τα παιδιά 
τους, αλλά και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης να διδάσκονται 
Α.Ε. 

• Ωστόσο, οι ίδιοι, ανεξάρτητα από τον κλάδο που έχουν επιλέξει, 
θεωρούν ότι δεν πρέπει το μάθημα να είναι υποχρεωτικό για 
όλους στο Λύκειο. 



• Παρόλο που θεωρούν χρήσιμη τη διδασκαλία των Α.Ε. στο 

Γυμνάσιο (ως βοηθητική στα Νέα Ελληνικά), δεν επιθυμούν 

να γίνει εξεταζόμενο μάθημα.  



Συμπεράσματα: ερώτημα 5

• Τα Α.Ε. βοηθούν στη βελτίωση της ορθογραφίας των Ν.Ε. 

(50%), εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο (54%) και μας κάνουν 

καλύτερους χρήστες της νεοελληνικής γλώσσας (45%).



Επομένως: Η όποια εκτίμηση των μαθητών για τα Α.Ε. είναι 

χρησιμοθηρική, αφού τα θεωρούν ως υποστηρικτικό μάθημα 

για βελτίωση των Ν.Ε. 

Ωστόσο, είναι συζητήσιμο κατά πόσο τα Α.Ε. βοήθησαν τους 

μαθητές στην καλύτερη γνώση των Ν.Ε., αφού:

Το 12,8% πιστεύει ότι η δοτική διατηρείται στα Ν.Ε, ενώ 

ένα 27,5% δεν είναι σίγουρο γι’ αυτό. 

Επίσης το 60% πιστεύει ότι τα Ν.Ε. διατηρούν την 

ευκτική.



Γενικά συμπεράσματα

1

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικά είναι τα Αρχαία 

Ελληνικά για την εθνική και πολιτισμική μας ταυτότητα, ωστόσο 

διστάζουν να τα επιλέξουν ως ενισχυμένο μάθημα, γιατί τα 

θεωρούν δύσκολα και γιατί αυτά δεν είναι συνδεδεμένα με τις 

προοπτικές των σπουδών τους και τη ζωή τους. Η ιδέα της 

κατάργησης του μαθήματος είναι αδιανόητη, αλλά οποιεσδήποτε 

«εκπτώσεις» είναι αποδεκτές.



Γενικά συμπεράσματα

2

Η δυσκολία του μαθήματος αποδίδεται κυρίως στη 

μέθοδο με την οποία διδάσκονται, στην 

αναποτελεσματικότητα των σχολικών εγχειριδίων και 

στην έλλειψη ζήλου από τους διδάσκοντες. 



Γενικά συμπεράσματα

3

Η χρησιμότητα των Α.Ε. σχετίζεται σπανίως με τη ζωή 

και τις σπουδές και περιορίζεται στο ότι ενισχύουν τη 

γνώση της Ν.Ε., η οποία πρακτικά είναι πολύ πιο 

χρήσιμη.



Θέσεις και προβληματισμοί μας

• Τα Α.Ε. ως γλώσσα θα έπρεπε να διδάσκονται με πιο «ζωντανό» και 

σύγχρονο τρόπο.

• Η κουλτούρα της παιδείας μας μάς μαθαίνει να θεωρούμε 

σημαντικό μόνο το χρήσιμο και οτιδήποτε άλλο να το 

υποβαθμίζουμε. Αυτό είναι «παιδεία» ή «χρησιμοθηρία»;

• Τι σημαντικό βρίσκουν οι άλλοι λαοί στα Α.Ε.; Την ευκτική του 

πλαγίου λόγου ή την ακρίβεια στη χρήση των πτώσεων; Γιατί δεν 

διδασκόμαστε στα Ν.Ε. τι έλεγαν οι Αρχαίοι, για να τους 

αγαπήσουμε πραγματικά και να εκτιμήσουμε και τη γλώσσα τους;

• Γιατί κάποιος, που διδάσκεται μια γλώσσα 3 φορές την εβδομάδα 

για πέντε χρόνια, τη μαθαίνει άπταιστα, ενώ τα Α.Ε. ούτε τα 

μαθαίνει, ούτε τα αγαπά;



Σε λίγο… η συνέχεια

Η έρευνά μας είναι σε εξέλιξη:

Επιφυλασσόμαστε για συμπληρωματικά 

αποτελέσματα με αξιοποίηση των δημογραφικών 

στοιχείων.
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Σας ευχαριστούμε 

για την προσοχή σας.





Η ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Άντρια Ηλία (Α23)

Θέα Γερολέμου (Α21)

Γκρασιέλα Τασία Παπανεοκλέους (Α23)

Νικόλας Κουής (Α23)



Συνοπτικό διάγραμμα 

Ορισμοί και παραδείγματα

Γιατί τα Ελληνικά;

Σημερινή κατάσταση

Ώρα για… παιχνίδι



Τι σημαίνει «ελληνογενής 

ορολογία»;

Παραδείγματα:

• biology

• therapy

• economic

• mechanics

• analysis

Διεθνής ελληνογενής 

ορολογία ονομάζεται το 

σύνολο των όρων, που 

χρησιμοποιούνται από τη 

διεθνή επιστημονική 

κοινότητα και βασίζονται 

σε ρίζες της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας.



Ελληνογενής ορολογία

Ελληνικοί όροι στην επιστημονική 
ορολογία:

 δανεισμένοι αυτούσιοι από τα Αρχαία 
Ελληνικά

(άτομο, όργανον)

 νεολογισμοί φτιαγμένοι από 
ευρωπαίους επιστήμονες τη Νεότερη και 
Σύγχρονη Εποχή

(φυσικοχημικός, παθολογία)



Μαζί με τα Ελληνικά και τα 

Λατινικά

calculation

abstraction

 transplant

cerebral 

calcium

neutron

quantum



Μίξη Ελληνικών με τα 

Λατινικά

 cardiovascular

 inorganic

 television

 mineralogy

 photomultiplier

 dehydration



Γιατί τα Ελληνικά;

1. θεμελίωση της επιστημονικής 

σκέψης στην Αρχαία Ελλάδα

2. ανάπτυξη και κύρος κλασικών 

σπουδών κατά την Αναγέννηση

3. λόγοι πολιτισμικοί

4. λόγοι γλωσσικοί



Θεμελίωση της επιστημονικής 

σκέψης στην Αρχαία Ελλάδα

 Οι απαρχές της σύγχρονης επιστήμης 
βρίσκονται στην Αρχαία Ελλάδα

 Οι Ίωνες ή φυσικοί φιλόσοφοι 
απαγκιστρώνονται πρώτοι από τη 
μυθική εξήγηση του κόσμου

 Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία 
πρόσφερε τις βασικές μεθόδους 
διερεύνησης του επιστητού



Ανάπτυξη των κλασικών σπουδών 

κατά την Αναγέννηση 

Αναγέννηση (15ος – 16ος αι.): 

επιστροφή στον ανθρωποκεντρισμό της 

Αρχαίας Ελλάδας



εμπιστοσύνη στη λογική και το συναίσθημα

του ανθρώπου



ανάπτυξη επιστήμης

ανάπτυξη τέχνης



Η μελέτη των Αρχαίων Ελληνικών στην 

αναγεννησιακή Ευρώπη είναι 

απαραίτητη για κάθε μορφωμένο.

Ολοκληρωμένος θεωρείται ο άνθρωπος 

που γνωρίζει κάθε πτυχή του 

επιστητού:                    

ο καθολικός άνθρωπος



Λεονάρντο ντα 

Βίντσι 
αρχιτέκτονας

ζωγράφος

γλύπτης

μουσικός 

εφευρέτης 

μηχανικός 

ανατόμος

γεωμέτρης 

παλαιοντολόγος 

γιατρός

…



Σελίδα από 

τετράδιο του Ισαάκ 

Νεύτωνα κατά τη 

φοίτησή του στο 

Κολλέγιο με 

σημειώσεις για τον 

Αριστοτέλη στα 

Ελληνικά.

πηγή:

https://cudl.lib.cam.ac.uk/c

ollections/newton



Λόγοι πολιτισμικοί

Ο ναός «Metropolitan Tabernacle» στο Λονδίνο

πηγή: Bικιπαίδεια



Λόγοι γλωσσικοί

1. Τα Αρχαία Ελληνικά, επειδή δεν μιλιούνται 

πια, είναι γλώσσα «ολοκληρωμένη»,

δηλαδή οι σημασίες των λέξεων δεν αλλάζουν.

Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για την 

επιστημονική ορολογία, γιατί αυτή πρέπει 

να είναι ακριβής και σταθερή.

2. Tα Αρχαία Ελληνικά διαθέτουν ένα πολύ 

αναπτυγμένο σύστημα δημιουργίας σύνθετων 

λέξεων (όπως και τα Νέα Ελληνικά)



Ένα παράδειγμα:

φυσικοχημικός, όπως… μαχαιροπίρουνο

 Στα Ελληνικά υπάρχει η δυνατότητα παρατακτικών 

σύνθετων με την προσθήκη ενός –ο-:

επίθετο + επίθετο (γαλαζοπράσινος)

ουσιαστικό + ουσιαστικό (μαχαιροπίρουνο) 

Η δυνατότητα αυτή περνά για πρώτη φορά στις 

ευρωπαϊκές γλώσσες κατά την εποχή της 

Αναγέννησης:

 1530: Παρίσι

Crastonus, Lexicon Graeco-Latinum



1598: Αμβούργο

Ο αλχημιστής Heinrich Klunrath εκδίδει το 

έργο του:

Symbolum physico-chymicum

Η αρχή για τις φυσικές επιστήμες έχει γίνει!

Από την εποχή αυτή δημιουργούνται 

αναρίθμητοι νέοι επιστημονικοί όροι με αυτόν 

τον τρόπο.



Συμπέρασμα

 Τα Ελληνικά καθιερώθηκαν στην επιστημονική 

ορολογία όχι γιατί είναι μια γλώσσα από μόνη 

της «ανώτερη», αλλά γιατί είχε κύρος λόγω:

 της επιστημονικής και πολιτισμικής προόδου 

των Αρχαίων Ελλήνων

 της Αναγέννησης, που θαύμαζε τον πολιτισμό 

της Αρχαιότητας

 των δυνατοτήτων τους στη σύνθεση νέων 

λέξεων



Ποια 

κατάσταση επικρατεί σήμερα;

Περιορισμός στην παραγωγή ελληνογενών όρων προς 

όφελος συγχρόνων γλωσσών, όπως είναι η Αγγλική.

robot, byte, mouse, rooter…

Διευκρίνιση:

~ Επιστήμες με μεγάλη παράδοση μένουν πιο «πιστές» 

στην ελληνογενή ορολογία (π.χ., Ιατρική, Φυσική)

~ Επιστήμες σχετικά πρόσφατες (π.χ., Πληροφορική) 

προτιμούν όρους από τις σύγχρονες γλώσσες.



Λόγοι περιορισμού της 

ελληνογενούς ορολογίας

i .Παγκοσμιοποίηση οικονομίας και 

πληροφορίας:   

 Η διακίνηση της πληροφορίας στις μέρες μας 

γίνεται με εκπληκτική ταχύτητα (διαδίκτυο).

 Η πρωτοπορία (οικονομική, πολιτική και 

πνευματική) βρίσκεται κυρίως σε 

αγγλόφωνες χώρες. 

 Η Αγγλική έχει καταστεί παγκοσμίως κοινό 

όργανο επικοινωνίας.



ii. Πολλαπλασιασμός της γνώσης:

Υπολογίζεται ότι η ανθρώπινη γνώση 

διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια!

Η επιστήμη και η τεχνολογία αναπτύσσονται τόσο 
ραγδαία, που διαρκώς χρειάζεται η δημιουργία 
νέων όρων:

Ανάγκες αγοράς  Νέες επινοήσεις  Νέα ορολογία  

Για λόγους πρακτικούς επιλέγεται πια η 
ευκολότερη λύση: 

Αγγλικά (σπανιότερα κάποια άλλη γλώσσα)



iii) Μείωση του ενδιαφέροντος για 

τις κλασικές σπουδές 

Η «ζήτηση» των κλασικών σπουδών είναι 
αισθητά μειωμένη:

 απαξίωση των κλασικών σπουδών

 κατάργηση πανεπιστημιακών εδρών για τις  
κλασικές σπουδές στο εξωτερικό

 περιθωριοποίηση η εξοβελισμός των 
κλασικών γλωσσών από το σχολείο 

 προσανατολισμός της κοινωνίας σε 
επιστήμες, που οδηγούν σε πιο σίγουρη 
επαγγελματική αποκατάσταση



iv) Εξειδίκευση 

Ζούμε στην εποχή της απόλυτης 
εξειδίκευσης. 

Εξειδίκευση: 

η συστηματική προσπάθεια του ανθρώπου να 
γνωρίσει σε βάθος έναν τομέα της επιστήμης με 
σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του

 Η μόρφωση πέρα από το απολύτως 
απαραίτητο θεωρείται περιττή.

 Η πνευματική μονομέρεια τείνει να γίνει 
κανόνας.



 Η διεθνοποίηση των Αγγλικών έχει 

αντικαταστήσει ως έναν βαθμό τα διεθνή 

Ελληνικά.

 Αγγλικά γνωρίζουν όλοι και γι’ αυτό 

δέχονται ευκολότερα έναν νέο αγγλικό, 

παρά έναν λόγιο ελληνογενή όρο.

iv) Η «δεκτικότητα» των μικρών 

γλωσσών



Πόσο δύσκολο είναι σήμερα 

να φτιαχτούν οι ελληνογενείς 

όροι ;

 Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να φτιαχτούν 

ελληνογενείς όροι λόγω της υποχώρησης των 

κλασικών σπουδών και της ανάγκης για 

δημιουργία τεράστιου αριθμού όρων.

Παράδειγμα: 

Ο όρος «σύναψη» (synapsis) προέκυψε μετά από 

μήνες συζητήσεων μεταξύ του νευροφυσιολόγου 

Sherrington και του ελληνιστή Verral!



Ώρα για… παιχνίδι

 morph

 soma

 rhin

 steno-

 dendr-

 odont-

 crypto-

 -logy

 alg

 leuk-

 lith

 -tome

 iso-

 macro-

 micro-

 eco-

 phil-

 ophthalm

 stereo-

 pseudo-

 trauma

 -

meter/metr

 -shpere

 chrone
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Ευχαριστούμε 

για το ενδιαφέρον σας!





Η δύναμη των λέξεων

Εισηγήτρια:

Μάρικα Άντρεα Χριστοφή



Γιατί οι άνθρωποι μπορούν 

να μιλούν;

 Γλώσσα: γέφυρα «του μέσα μας» προς τα έξω

 Ικανότητα για ομιλία < προϊστορική φύση ανθρώπου (κυνηγός –

έμπορος). Καλύτερο όπλο για 

διαπραγμάτευση η «χρυσή γλώσσα».

 Θεωρία του Δαρβίνου για την εξέλιξη 

του ανθρώπου∙ το σώμα μας 

προσαρμόστηκε 

για ομαλή χρήση φωνής.



Θρησκεία και Γλώσσα



Ο Πύργος της Βαβέλ 

Γένεσις:αρχικά όλοι οι απόγονοι του Νώε 

μιλούσαν μία γλώσσα με όμοιες λέξεις. 

Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, 

βρήκαν μια πεδιάδα στη χώρα της Σεναάρ

και εγκαταστάθηκαν εκεί. Κάποια μέρα 

σκέφτηκαν να ψήσουν πλίνθους και να τις 

χρησιμοποιήσουν στις οικοδομές τους. 

Έβαζαν πλίνθους αντί για πέτρες και πίσσα 

αντί για λάσπη. Έπειτα, σκέφτηκαν να 

χτίσουν έναν πύργο και να τον κάνουν 

τόσο ψηλό, που η κορφή του να αγγίζει τον 

ουρανό, για να μην χαθούν ποτέ ο ένας 

από τον άλλον. Φαντάστηκαν πως είχαν 

δύναμη όμοια με το Θεό.

Όμως, σύμφωνα με την ιστορία, ο Θεός για 

να τιμωρήσει την ασέβειά τους έδωσε στον 

καθένα διαφορετική γλώσσα. Έτσι, ήταν 

αδύνατο να συνεννοηθούν και καθένας 

αναγκάστηκε να ακολουθήσει διαφορετικό 

δρόμο.



Η Τέχνη του Λόγου

 Κάτι μέσα μας, στο υποσυνείδητό μας, μας οδηγεί στο να 
αγαπάμε τη μουσική και την ποίηση. 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ ΒΑΘΙΑ 
ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ 
ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ. 

 Ή μπορεί να είναι φωνή που ψιθυρίζει στο αυτί μας ότι 
μέσω της τέχνης συνδέεσαι με άλλους γύρω σου και δεν 
είσαι τόσο μόνος, όσο φοβόσουν ότι είσαι.

 Πώς όμως πέντε λέξεις χαραγμένες σε ένα χαρτί  ή που 
χορεύουν στον αέρα γύρω από τα ηχεία σου 
ταρακουνούν ένα τόσο άδυτο μέρος της ψυχής σου, που 
δεν ξέρεις καν πού βρίσκεται; 



 Λέξεις: ζωοποιός δύναμη ≠ μπορούν να 

καταστρέψουν.

 Υπεύθυνες για τη συναισθηματική μας κατάσταση. 

 Γέφυρα μεταξύ ανθρώπων - συναισθημάτων.

σημαντικό μέρος της τέχνης: ο ποιητής μαγεύει, ο 

τραγουδιστής νανουρίζει, ο στιχουργός σαν 

άρχοντας των μαριονετών πίσω από όλα μας 

ελέγχει. 

Μπορεί να μην καταφέρνει κανείς ν’ αγγίζει την Τέχνη∙ η 

Τέχνη μπορεί να σε αγγίξει με τη μαγεία των εικόνων και 

των λέξεων.



 Μελέτη Harvard: 

Η επίδραση της χρήσης θετικών λέξεων (~νίκη, ανταμοιβή, 

ασφάλεια) ≠ χρήση αρνητικών λέξεων. 

Θετικές λέξεις - παραγωγή οξυτοκίνης, (ορμόνη 

γαλουχίας) ασφάλεια, ευημερία, αγάπη.

 Αυτό εξηγεί πολλά και για το 

γιατί μας αρέσουν τα 

κομπλιμέντα ή γιατί

ένα κακό σχόλιο μπορεί 

να μας χαλάσει ολόκληρη 

την ημέρα! 



Εκφοβισμός και Διαδικτυακός

Εκφοβισμός

«Η μισή λέξη ανήκει σ’ εκείνον που την προφέρει και        
η άλλη μισή σ’ εκείνον που την ακούει.»



 Εισαγωγή της τεχνολογίας στις ζωές μας -

καινούργιοι τρόποι διάδοσης του λόγου.

Όμως, όπως κάθε δύναμη, όταν βρεθεί σε λάθος χέρια 

δεν ωφελεί κανέναν, γίνεται ένα μέσο επιβολής, 

ταπείνωσης και δημιουργεί μόνο πόνο. 

Δημιουργείται έτσι ο εκφοβισμός που συναντούμε σε 

πολλές κοινωνικές ομάδες, όχι μόνο στα σχολεία, 

όπως κάποιοι πιστεύουν ή θέλουν να πιστεύουν.



 Ζούμε στην εποχή των οπτικοακουστικών μέσων, 
της ανάγκης για προβολή μιας όμορφης εικόνας, 
στα πλαίσια που πρέπει όλοι να κινούνται. Έτσι, η κριτική 
από τους γύρω είναι αναπόφευκτη. Κάποιες φορές 
καταλήγουμε στο να προσπαθούμε να αποφύγουμε τα 
λόγια των άλλων.

 Όλοι έχουμε λέξεις που μισούμε και λέξεις που αγαπούμε.   
Οι λέξεις μάς περιγράφουν, μας προγραμματίζουν, μας 
ελέγχουν, μας αλλάζουν. Στόχος αυτής της παρουσίασης 
είναι να κάνει τον ακροατή να σκεφτεί για το πόσο βάρος θα 
έχει η επόμενή του λέξη, με την κακή και με την καλή έννοια. 

 «Πᾶς λόγος σαπρὸς
ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω,  
ἀλλ’ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, 
ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν»

- Καινή Διαθήκη, Προς Εφεσίους 4:29



Ευχαριστώ.





«Η “γλώσσα”

του διαδικτυακού εκφοβισμού»

Κωνσταντίνος Μάρκου (Γ1) 

Μάριος Νεάρχου (Β52)  

Ανδρέας Αυξεντίου (Γ3) 



Τι εννοούμε με τον όρο 

«διαδικτυακός εκφοβισμός»;

• Ο όρος Διαδικτυακός εκφοβισμός 

(cyber bullying) αφορά τον εκφοβισμό, 

την απειλή, την ταπείνωση ή την 

παρενόχληση παιδιών και εφήβων, 

που γίνεται μέσω της χρήσης του 

διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων και 

άλλων ψηφιακών μέσων. 



Πώς εκδηλώνεται ο εκφοβισμός;

Μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού:

• Επαναλαμβανόμενη αποστολή ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών 

μηνυμάτων. 

• Παρενόχληση οποιασδήποτε διαδικτυακής δραστηριότητας του 

θύματος, όπως: 

– είσοδος σε προσωπικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς

– υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και αποστολή σε τρίτους 

φωτογραφιών, άλλου είδους μαγνητοσκοπημένου υλικού ή 

ακόμη και προσωπικών πληροφοριών του θύματος σε 

πολλαπλούς παραλήπτες

• Δημιουργία ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ και αποστολή 

απειλητικών μηνυμάτων δήθεν από το άτομο που εκφοβίζεται



Γλώσσα και εκφοβισμός 

• Επικοινωνία μέσω της γλώσσας είναι η 

ανταλλαγή μηνυμάτων (πληροφοριών, 

γεγονότων, σκέψεων, απόψεων, εννοιών, 

συναισθημάτων) και επιτελείται προφορικά ή 

γραπτά. 

• Η γλώσσα όμως αντί να αποτελεί μέσο 

επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, συχνά 

χρησιμοποιείται ως μέσο εκφοβισμού.



Είναι η γλώσσα εκφοβιστική;

• Καμία λέξη από μόνη της δεν συνιστά 

«εκφοβισμό».

• Η γλώσσα γίνεται εκφοβιστική υπό κάποιες 

προϋποθέσεις:

– Ποια σχέση έχουν ο πομπός και ο δέκτης;

– Έχει ο πομπός κακή πρόθεση;

– Η κοινωνία του πομπού και του δέκτη δίνει 

στις λέξεις που χρησιμοποιούνται αρνητική 

σημασία; 



• Απειλές

• Εκβιασμούς

• Πειράγματα

• Παρατσούκλια

• Κοροϊδία

• Διάδοση φημών 

• Συναισθηματικό εκφοβισμό

• Σεξουαλική παρενόχληση 

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός 

γίνεται μέσα από:



Οι «γλώσσες» του εκφοβισμού:

• Γραπτά μηνύματα – αναρτήσεις

• «Νεκρές» κλήσεις

• Φωτογραφίες / βίντεο παρμένα εν αγνοία του 

θύματος

• Ακουστικό υλικό ηχογραφημένο εν αγνοία του 

θύματος

• Φωτογραφίες αλλοιωμένες με τη βοήθεια ειδικών 

λογισμικών

• Διαδικτυακές ψηφοφορίες



Αίτια εκφοβισμού
• Ο θύτης βιώνει έντονα αρνητικά συναισθήματα: θυμό, 

απόγνωση, επιθυμία εκδίκησης

• Ο θύτης έχει νιώσει παλιότερα τον πόνο του εκφοβισμού

• Ο θύτης έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και αποκτά δύναμη –

εξουσία – έλεγχο πίσω από την «ασφάλεια» μιας οθόνης

• Ο θύτης έχει μάθει από την οικογένειά του να αντιμετωπίζει 

τα προβλήματα με βία και θεωρεί φυσιολογική

«διασκέδαση» την πρόκληση πόνου στους άλλους

• Ο θύτης ελέγχεται ελλιπώς από την οικογένειά του (όρια)

• Ο θύτης αδυνατεί να βρει βοήθεια για όσα τον «πιέζουν» 

και εκτονώνεται με τον εκφοβισμό 



Ο διαδικτυακός εκφοβισμός επιφέρει σοβαρές 

επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του θύματος

• Ψυχολογική κατάπτωση

• Κατάθλιψη

• Ψυχοσωματικές δυσλειτουργίες 

• Χαμηλή αυτοεκτίμηση 

• Άγχος και σύνδρομο μετατραυματικού στρες 

• Αποστροφή προς το σχολείο 

• Μαθησιακές δυσκολίες - σχολική αποτυχία 

• Ελλειμματική προσοχή 

• Κλείσιμο στον εαυτό - κοινωνική απομόνωση 

• Αυτοκτονικές τάσεις

• Καλλιέργεια κλίματος καχυποψίας 

• Έλλειψη συνεργασίας 

• Βίαια ξεσπάσματα



Τρόποι αντιμετώπισης Ι

• Εκπαίδευση γονέων και εκπαιδευτικών 
γύρω από το θέμα

• Καλή επικοινωνία μεταξύ γονέων και 
παιδιών

• Ενημέρωση των παιδιών, όσον αφορά τους 
κίνδυνους που ελλοχεύουν 

• Ενίσχυση της κοινωνικότητας των παιδιών, 
ώστε να διευρύνουν τον κύκλο των φίλων 
τους, για να έχουν στήριξη



• Αγνοούμε τις εκφοβιστικές επιθέσεις.

• Διακόπτουμε την επικοινωνία με τους θύτες 
(αποκλεισμός).

• Ζητούμε βοήθεια.

• Καταγγέλλουμε στη δίωξη ηλεκτρονικού 
εγκλήματος.

• Επικοινωνούμε με ειδικό ψυχικής υγείας για 
την αντιμετώπιση πιθανών ψυχοσωματικών 
διαταραχών.

Τρόποι αντιμετώπισης ΙΙ



Η γλώσσα και η τεχνολογία 

κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.

Αν αυτό δεν συμβαίνει, 

τότε σίγουρα φταίμε εμείς!





Ευχαριστούμε 

για την προσοχή σας!




