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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Τν ζεαηξηθό δξώκελν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Οκάδαο ηνπ Λπθείνπ Μειεζώλ αλαβίσζε ην 

2003 ην κύζν ηνπ Νεξατδόζπειηνπ ζην θαξάγγη ηνπ Αζηξηηζίνπ, κέζα από κηα δηδαθηηθή 

παξέκβαζε πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο κε ζέκα «Τξόπνη Παξέκβαζεο ησλ Μαζεηώλ ζηε Γηαηήξεζε θαη Αλάδεημε 

ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ζηηο Πεγέο Κάησ Βξύζεο Αζηξηηζίνπ». Πεξηειάκβαλε ηελ 

αλάπηπμε ζπδεηήζεσλ ζρεηηθώλ κε ηελ νηθνινγία, ηελ ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε ηνπ 

θαξαγγηνύ, ηε ζπγγξαθή ζελαξίνπ βαζηζκέλνπ ζην κύζν ησλ λεξάηδσλ, ηε ζθελνζεζία 

θαη εγγξαθή ζε βίληεν ηεο ζεαηξηθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ κύζνπ. Σρεδηάζηεθε ώζηε λα 

ηθαλνπνηήζεη επξύηεξεο νκάδεο δηδαθηηθώλ ζηόρσλ καζεκάησλ ηνπ Λπθείνπ, νη νπνίεο, 

ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίεο ηνπ Λπθείνπ είλαη δύζθνιν λα επηηεπρζνύλ. Τν ζελάξην 

πξνέθπςε από ηε ζπξξαθή δπν κύζσλ. 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 
φιθςκα ιε ηα  κέα ΑΠ, ζε έκα αεζθυνμ, εκηαλζαηυ ηαζ πνςημπυνμ ζπμθείμ, ημ 

εέαηνμ ιπμνεί κα εηθδθεεί ςξ ηαθθζηεπκζηή θυνια, ηνυπμξ ελμζηείςζδξ ιε ηδ 

βκχζδ, εεναπεοηζηυ ηαζ εηημκςηζηυ ιέζμ, βκςζηζηυ ηαζ εηθναζηζηυ ενβαθείμ, 

ηνυπμξ ζοκφπανλδξ ηαζ ζοκενβαζίαξ ιέζα ηαζ έλς απυ ημ ζπμθείμ (Φναβηή, 2011). 

Σμ Νέμ πμθείμ έπεζ ιεηαλφ άθθςκ, ςξ ηφνζα επζδίςλδ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ζζμννμπία 

ημο κέμο ακενχπμο ηαζ ηδκ έκηαλή ημο ζε έκα δζεεκμπμζδιέκμ, πμθοπμθζηζζηζηυ 

πενζαάθθμκ. Η παζδαβςβζηή ηείκεζ ζηδκ εκζςιάηςζδ ηυζμ ηςκ κέςκ ιμνθχκ 

επζημζκςκίαξ ηαζ πθδνμθμνίαξ, υζμ ηαζ ζηδκ ζζυννμπδ ακάπηολδ ηςκ ροπζηχκ, 

δζακμδηζηχκ ηαζ αζζεδηζηχκ ηθίζεςκ ημο ιαεδηή.  

Κάεε ιεηαθμνά απυ έκα άθθμ αθδβδιαηζηυ είδμξ ζε εηείκμ ημο δνάιαημξ είκαζ 

ηαηά έκα ιένμξ δ δναιαημπμίδζή ημο. Απμηεθεί δναζηδνζυηδηα ζηδκ μπμία 

ζοιαάθθμοκ δ ζοιιεημπή ιέζς ηδξ θακηαζίαξ, δ θμβζηή ηδξ αθθδθμοπίαξ, δ 

ηαθθζένβεζα ημο θυβμο ηαζ δ δδιζμονβία ζηδκζηήξ βθχζζαξ (Φναβηή, 2011). Όθδ δ 

δζαδζηαζία ακαπηφζζεηαζ παζδαβςβζηά ηαζ ηαθθζηεπκζηά ηαοημπνυκςξ, ιέκεζ υιςξ 

ακμθμηθήνςηδ ζοκήεςξ ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ ηδξ θάζεζξ βζαηί απμιέκεζ δ ηεθζηή 

ιμνθή πανάζηαζδξ, δ μπμία βίκεηαζ ιπνμζηά ζε άθθμ ημζκυ.  

Σμ δνάια ζοκζζηά ιζα δοκαιζηή δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία μζ ζοιιεηέπμκηεξ 

πνδζζιμπμζμφκ ηα ζημζπεία ημο εεάηνμο, πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβήζμοκ έκα 

θακηαζηζηυ ηυζιμ, μ μπμίμξ πενζθαιαάκεζ υρεζξ ημο πναβιαηζημφ. Διπενζέπεζ ημ 

θοζζηυ, ημ ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ πενζαάθθμκ ιέζα ζημ μπμίμ πανμοζζάγμκηαζ 

πμζηίθεξ ηαηαζηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ μζ νυθμζ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε δζάθμνεξ 

ζπέζεζξ ηαζ αθθδθμακηζδνμφκ (Αοδή Α., Υαηγδβεςνβίμο Μ., 2007). 
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Σμ εεαηνζηυ δνχιεκμ ηδξ Πενζααθθμκηζηήξ Οιάδαξ ημο Λοηείμο Μεθεζχκ 

ακααίςζε ημκ Μάνηζμ ημο 2003 ημ ιφεμ ημο Νενασδυζπδθζμο ζημ θανάββζ ημο 

Αζηνζηζίμο, ιέζα απυ ιζα δζδαηηζηή πανέιααζδ πμο ακαπηφπεδηε ζημ πθαίζζμ ημο 

πνμβνάιιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ιε εέια «Σνυπμζ Πανέιααζδξ ηςκ 

Μαεδηχκ ζηδ Γζαηήνδζδ ηαζ Ακάδεζλδ ημο Φοζζημφ Πενζαάθθμκημξ ζηζξ Πδβέξ 

Κάης Βνφζδξ Αζηνζηζίμο». Πενζεθάιαακε ηδκ ακάπηολδ ζογδηήζεςκ ζπεηζηχκ ιε 

ηδκ μζημθμβία, ηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ πανάδμζδ ημο θαναββζμφ, ηδ ζοββναθή ζεκανίμο 

ααζζζιέκμο ζημ ιφεμ ηςκ κενάζδςκ, ηδ ζηδκμεεζία ηαζ εββναθή ζε αίκηεμ ημο 

εεαηνζημφ δνχιεκμο. Ο ιφεμξ απμηεθεί ημ εεςνδηζηυ θυβμ ιε ημκ μπμίμ μ 

πνςηυβμκμξ ηαηακμεί ηυζμ ηδ θφζδ υζμ ηαζ ηδκ πανμοζία ημο ζημκ ηυζιμ ηαζ 

ενιδκεφεζ ηα δζάθμνα ημζιζηά θαζκυιεκα ιε ζηυπμ κα επέιαεζ, ιέζς δνχιεκςκ, 

δζμνεςηζηά, απμηνεπηζηά ή πνμηνεπηζηά, ζηδ θφζδ. Αοηά ηα δνχιεκα είκαζ 

ιαβζημενδζηεοηζηέξ ηεθεηέξ, ιε ηίκδζδ ηαζ ήπμοξ, πςνίξ βναπηυ θυβμ (Γναιιαηάξ, 

1997). Οζ κφιθεξ είκαζ πκεφιαηα ηδξ αθάζηδζδξ, πμο ηνέθμοκ θοηά, γχα ηαζ 

ακενχπμοξ. Η ζπέζδ ημοξ ιε ηδ θοηζηή αθάζηδζδ θαίκεηαζ ζημοξ ιφεμοξ βζα ηζξ 

Γνοάδεξ, πενζμπή ιε ημ υκμια αοηυ πμο ζχγεηαζ απυ παθζά ζημ θανάββζ ημο 

Αζηνζηζίμο, ιε πμθθμφξ αζςκυαζμοξ δνφεξ (αεθακζδζέξ). Οκμιάγμκηαζ Γνοάδεξ, 

Μεθίεξ κφιθεξ ηαηά ημκ Ηζίμδμ, δζυηζ υηακ βεκκζμφκηαζ ζηα αμοκά, θοηνχκμοκ απυ 

ηδ βδ αεθακζδζέξ πμο δεκ ηζξ ηυαμοκ πμηέ μζ άκενςπμζ δζυηζ απμηεθμφκ ηειέκδ ηςκ 

αεακάηςκ εεχκ ηαζ άααημ βζα ημοξ εκδημφξ (Καηνζδήξ ηά, 1986). Οζ κφιθεξ Νδάδεξ 

είκαζ μζ κφιθεξ ηςκ κενχκ, πμο γμοκ ηονίςξ ζημοξ πμηαιμφξ, ηαζ μζ μπμίεξ 

ενςηεφμκηαζ ζοκήεςξ αμζημφξ, υπςξ ακαθένεηαζ ηαζ ζημκ ιφεμ ηδξ πενίπηςζήξ ιαξ.   

ηδ ιεηαηνμπή ηςκ ιφεςκ απυ αθδβδιαηζηυ ζε εεαηνζηυ ιε ηδκ ακάδεζλδ ηδξ 

πενζεπυιεκδξ δνάζδξ, δδθαδή ιε ηδ δναιαημπμίδζδ, απμιμκχκμκηαζ ηα πνυζςπα, μζ 

ήνςεξ, πμο πάζπμοκ, ακαζοκεέηεηαζ ημ εέια, πθάεμκηαζ ζηαδζαηά μζ παναηηήνεξ ηςκ 

δνχςκ ιέζα απυ ημκ αοημζπεδζαζιυ (Γναιιαηάξ ηά, 1999). Οζ ιαεδηέξ, ιέζα απυ 

ηδκ αθήβδζδ ζζημνζχκ, υπςξ ημο ιφεμο ηςκ Νενάζδςκ, ιέζα ζε έκα αοευνιδημ 

παζπκίδζ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ θμβζηή, ημ ζοκαίζεδια, ηδ θακηαζία, ηδκ ηίκδζδ, ημ 

θυβμ, δεζιεφμκηαζ ζημ νυθμ ημοξ, παναζφνμκηαζ απυ ηδ νμή ηαζ ελέθζλδ ηςκ 

βεβμκυηςκ, απεθεοεενχκμκηαζ ηαζ εηθνάγμκηαζ δδιζμονβζηά (Γίηζζμο ηά, 2005). 

Έηζζ, ιε ηα ενβαθεία ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ ηδξ δναιαηζηήξ ηέπκδξ, ζοκδέμκηαξ ημ 

ζοκαίζεδια, ηδκ πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηαζ ηδκ ημζκςκζηυηδηα, εκενβμπμζείηαζ δ 

δδιζμονβζηυηδηά ημοξ, δ μπμία μδδβεί ημοξ ιεηέπμκηεξ ζηαδζαηά ζηδκ ακαηάθορδ 

ηδξ κέαξ βκχζδξ ιε αζςιαηζηή ιάεδζδ (Μπία, 2006). Η εεαηνζηή ηςδζημπμίδζδ, 

πθμφζζα ζε πμζμηζηή πνμεημζιαζία, έηθναζδ ηαζ πμθοζδιία, ιπμνεί κα βίκεζ έκα 

ζζπονυξ θυβμξ απέκακηζ ζηδκ αθαζία ηδξ ζφβπνμκδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηαζ ζηδκ 

αηζκδζία ημο ηνυπμο επζημζκςκίαξ πμο αζχκμοκ μζ κέμζ ζήιενα (Φναβηή, 2011). ηδ 

δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, ιπμνεί κα εεςνδεεί πςξ ημ εέαηνμ εκζζπφεζ ηαζ 

ηαθθζενβεί ηδ βκχζδ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ, ηςκ ημζκςκζηχκ δμιχκ, ηδκ 

ημζκςκζημπμίδζδ ηςκ εθήαςκ, ηδκ εκαζπυθδζδ ιε ημοξ ηχδζηεξ ηδξ ηέπκδξ αθθά ηαζ 

ημ επζζηδιμκζηυ εκδζαθένμκ. 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ 
Γεκζηή επζδίςλδ ζπμθείμο ηαζ ημπζηήξ ημζκςκίαξ είκαζ δ δζαηήνδζδ ηαζ ακάδεζλδ 

ημο θαναββζμφ, κα ιάεμοκ μζ κέμζ κα εοπανζζηζμφκηαζ ηδ θφζδ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ 

ηαζ ιε δζαθμνεηζηή μπηζηή ηαζ πνμζέββζζδ ηάεε θμνά πμο ημ επζζηέπημκηαζ, κα 

εηηζιήζμοκ ςξ θοζζηυ εδζαονυ χζηε κα αβςκζζημφκ κα ημ ζχζμοκ ακ πμηέ 

πνεζαζηεί. Σμ εεαηνζηυ δνχιεκμ μνβακχεδηε ζημ θανάββζ ηαζ ζημ ηαθεκείμ ημο 

Αζηνζηζίμο απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ μιάδαξ ιε ζημπυ κα κζχζμοκ πζμ 

πμθφ ηδ θφζδ ηδξ πενζμπήξ, κα ηδ βκςνίζμοκ ηαθφηενα, κα αζχζμοκ, εεαηνζηά, ημκ 



ένςηα ηαζ ηδκ πανάδμζδ ιέζα ζ’ αοηήκ. πεδζάζηδηε χζηε κα ζηακμπμζήζεζ 

εονφηενεξ μιάδεξ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ ηςκ ιαεδιάηςκ ηδξ Βζμθμβίαξ, ηςκ Ανπχκ 

Πενζααθθμκηζηχκ Δπζζηδιχκ, ηδξ Σεπκμθμβίαξ, ηδξ Πθδνμθμνζηήξ, ηδξ Φοζζηήξ, ηδξ 

Υδιείαξ, ηδξ Ιζημνίαξ, ηδξ Λμβμηεπκίαξ, ηδξ Δζζαβςβήξ ζημ Γίηαζμ ηαζ ημοξ 

Πμθζηζημφξ Θεζιμφξ, ηδξ Κμζκςκζμθμβίαξ, μζ μπμίεξ, ιέζα ζηζξ αίεμοζεξ δζδαζηαθίεξ 

ημο Λοηείμο είκαζ δφζημθμ κα επζηεοπεμφκ. Σμ δνάια ηαθθζενβεί ηαζ άβεζ ιε ημκ πζμ 

μθμηθδνςιέκμ ηνυπμ υθα ηα είδδ δελζμηήηςκ ηδξ ακενχπζκδξ πνμζςπζηυηδηαξ, 

βκςζηζηέξ, ζοκαζζεδιαηζηέξ, ροπμηζκδηζηέξ (Γζακκίηαξ ηά, 1999). Γεδμιέκμο υηζ, μζ 

ήπμζ ηαζ μζ εζηυκεξ απυ ηδ θφζδ εηθνάγμοκ πμζηζθία ζοκαζζεδιάηςκ ζε έκηαζδ ηαζ 

είδμξ, μζ ήπμζ ηαζ μζ εζηυκεξ πμο αλζμπμζμφκηαζ απυ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ βζα ηδκ 

ελςηενίηεοζδ ζοκαζζεδιάηςκ αηυιςκ πμο εηπαζδεφμκηαζ ζε μιάδεξ, ιπμνμφκ κα 

βίκμοκ ηίκδηνα έηθναζδξ ηαζ κα ηα ςεήζμοκ χζηε κα ημθιήζμοκ κα 

απεθεοεενχζμοκ ηδκ ροπή ημοξ ηαζ ηδ δδιζμονβζηυηδηάξ ημοξ, κα ιάεμοκ ηάκμκηαξ. 

Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ιπμνμφκ κα εζζπνάλμοκ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ημο ροπζζιμφ ηςκ 

οπμθμίπςκ, αζχκμκηαξ απυ ημζκμφ ήπμοξ, εζηυκεξ, οθζηά απυ ημ θανάββζ, 

επζπεζνχκηαξ κα ηθείζμοκ ηδ ζδιαζία ημοξ ζε θυβμ, ηίκδζδ ηαζ ηείιεκμ. Η εεαηνζηή 

ηέπκδ ζηδκ Δηπαίδεοζδ, ςξ επζθεηηζηή έηθναζδ ηδξ ακενχπζκδξ αθθδθεπίδναζδξ, 

ζοιαάθθεζ ζηδκ επακελέηαζδ ζοιπενζθμνχκ ηαζ ζηάζεςκ απυ ημ πενζαάθθμκ, ζηδ 

δζαιυνθςζδ πενζααθθμκηζηά εοαζζεδημπμζδιέκςκ ηαζ εββνάιιαηςκ πμθζηχκ 

(Heathcote, 1985 ζημ Πενδζηάνδ, 2005). 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 
Σμ ζεκάνζμ πνμέηορε απυ ηδ ζονναθή δομ ζοκαθχκ ιφεςκ πμο πνμένπμκηακ απυ 

ηα πςνζά ηδξ πενζμπήξ ημο θαναββζμφ ηαζ εββνάθδηε ζε αίκηεμ βζα ηδ δζδαηηζηή 

αλζμπμίδζή ημο απυ ημοξ ιαεδηέξ πμο ζοιιεηείπακ ηαζ ηςκ επυιεκςκ ζπμθζηχκ 

εηχκ. Αοηή δ εηπαζδεοηζηή δναζηδνζυηδηα Ήηακ ιζα απυ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο ζπεδζάζηδηακ ηαζ πναβιαημπμζήεδηακ ζημ πθαίζζμ ημο 

πνμβνάιιαημξ Πενζααθθμκηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημ μπμίμ οθμπμζήεδηε εηείκδ ηδ 

πνμκζά ζημ ζπμθείμ. ημ εεαηνζηυ δνχιεκμ πμο ζοββνάθδηε απυ ηζξ ηαεδβήηνζεξ ηδξ 

παζδαβςβζηήξ μιάδαξ ημο πνμβνάιιαημξ, μζ ιαεδηέξ ακέθααακ νυθμοξ κηυπζςκ, 

δεμπμζχκ ηαζ ηζκδιαημβναθζζηχκ, αοημζπεδίαζακ πάκς ζε έκα οπμηοπχδεξ ζεκάνζμ 

ημ μπμίμ ηνμπμπμζμφζακ ζοκεπχξ ζηδκ πμνεία χζηε κα ελοπδνεηεί ημοξ ζηυπμοξ ηαζ 

ηζξ ακάβηεξ έηθναζήξ ημοξ, έηακακ ιμκηάγ ζηα παναβυιεκα ηανέ ημο αίκηεμ ηαζ 

πανμοζίαζακ ημ ηεθζηυ πνμσυκ ζε εζδζηή Ηιενίδα ζημ ζπμθείμ ζημ ηέθμξ ηδξ πνμκζάξ.  

Σμ εεαηνζηυ δνχιεκμ ακαπηφπεδηε ζε πέκηε ζηδκέξ: ζημ Νενασδυζπδθζμ, ζημ 

Καθεκείμ ημο πςνζμφ, ζηζξ Πδβέξ ημο πμηαιμφ πμο δζαζπίγεζ ημ θανάββζ, ζηδκ 

εηηθδζία Άλζμκ Δζηί πμο ανίζηεηαζ ζηδκ είζμδμ ημο θαναββζμφ, ζηδκ Κάης Βνφζδ, 

εηεί υπμο μζ πςνζακμί πνμιδεεφμκηακ ζημ πανεθευκ ημ κενυ. Οζ ζηδκέξ επζθέπηδηακ 

έηζζ χζηε μζ ιαεδηέξ κα πενάζμοκ απυ ηα ααζζηά ιένδ ημο θαναββζμφ πμο 

ειπθέημκηαζ ζημ ιφεμ αθθά ηαζ ζημκ ηυηε ηαζ ζήιενα ηφηθμ ηδξ γςήξ ηςκ κηυπζςκ, μ 

μπμίμξ είκαζ ζοκοθαζιέκμξ ιε ηδ νμή ημο κενμφ. Ο ηυπμξ, δ επμπή ηαζ ημ ιεηαθοζζηυ 

ηςκ κενάζδςκ πέναζακ πςνίξ επζηήδεοζδ ζηζξ εκδοιαημθμβζηέξ επζθμβέξ, 

αοημζπεδζάγμκηαξ, πνδζζιμπμζχκηαξ οθάζιαηα θεοηά, ακάθαθνα, πμο ζπδιάηζγακ 

πζηχκεξ ζημ ζχια ηςκ ιαεδηνζχκ. Οζ ιαεδηέξ πμο οπμδφεδηακ ημοξ άκδνεξ ζημ 

ηαθεκείμ θμνμφζακ ηα ηαεδιενζκά ημοξ νμφπα. Μζα ζυθμ θφνα ζοκέααθε ζηδ 

δδιζμονβία ηαηάθθδθμο ηθίιαημξ βζα δνάζδ.  

Πένακ ηδξ εεαηνζηήξ ηεπκζηήξ, μζ ζοκεκηεφλεζξ απυ ημοξ κηυπζμοξ, επζθέπηδηακ 

χζηε, ιέζς ηδξ πανάδμζδξ, κα πενάζμοκ ηα ιδκφιαηα ηδξ δζαηήνδζδξ ηαζ ακάδεζλδξ 

ημο θοζζημφ ηαζ πμθζηζζιζημφ ηεθαθαίμο ηδξ πενζμπήξ απυ ηζξ παθαζυηενεξ ζηζξ 

κευηενεξ βεκζέξ. Οζ ιαεδηέξ ιπήηακ ζηδ κμμηνμπία ηαζ βκχνζζακ ζοκήεεζεξ ηςκ 



κηυπζςκ πμο επζηναημφζακ ζηζξ ανπέξ ημο πνμδβμφιεκμο αζχκα. Μζα ζηδκή ημο 

ιφεμο εηηοθίπηδηε ζημ ηαθεκείμ ημο πςνζμφ υπμο μ ιφεμξ ηαζ δ πναβιαηζηυηδηα 

ακαιείπηδηακ ζηα ηναπέγζα ηςκ εαιχκςκ ημο ηαθεκείμο ηαζ ηςκ ιαεδηχκ. Οζ άθθεξ 

ακαπηφπεδηακ ακάιεζα ζηα δέκδνα ηαζ ζηα θμοθμφδζα, δίπθα ζηα κενά, εηεί πμο μζ 

ηάημζημζ ημο πςνζμφ ηαθθζενβμφκ ηα πενζαυθζα, ημοξ αιπεθχκεξ ηαζ εθαζχκεξ ημοξ 

πάππμο πνμξ πάππμο. 

ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ ζοκέδναιακ μ ζηδκμεέηδξ ηδξ Θεαηνζηήξ Οιάδαξ ηαζ δ 

οπεφεοκδ ημο ΚΓΑΠ ημο Γήιμο Ν Καγακηγάηδ, μ Πνυεδνμξ ημο Πμθζηζζηζημφ 

οθθυβμο Αζηνζηζίμο, εηπαζδεοηζημί ημο ζπμθείμο ιε δζαθμνεηζηέξ εζδζηυηδηεξ βζα 

ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ δζαεειαηζηήξ πνμζέββζζδξ ημο εέιαημξ, βμκείξ ηαζ ιαεδηέξ. 

ηζξ ανπζηέξ ηαηαημπζζηζηέξ ζογδηήζεζξ ηαζ πνχηδ επίζηερδ, ημ θανάββζ 

ακηζιεηςπίζηδηε ςξ Δεκζηυξ Γνοιυξ. Ακαγδηήεδηακ, ιέζα απυ αζαθζμβναθζηή 

δζενεφκδζδ ηαζ ζογδηήζεζξ ιε ημοξ θμνείξ πμο ειπθέημκηαζ ζηδ δζαπείνζζή ημο, μζ 

πανάιεηνμζ πμο αθμνμφκ ημ βεκζηυ ηαεεζηχξ θεζημονβίαξ ηςκ εεκζηχκ δνοιχκ, ηδκ 

πθςνίδα ηαζ πακίδα ημο, ημ ηθίια, ημοξ βεςθμβζημφξ ζπδιαηζζιμφξ, ηδκ ακενχπζκδ 

δνάζδ ιε έιθαζδ ζηδ πνήζδ ημο κενμφ, ηδκ Ιζημνία, ηδκ πανάδμζδ, ημκ πμθζηζζιυ, 

ηζξ πενζααθθμκηζηέξ πζέζεζξ πμο δέπεηαζ. Πανάθθδθα, αζηήζεζξ πεδίμο ιε πδιζηή 

ακάθοζδ ζημ κενυ, ακαβκχνζζδ θοηχκ ηαζ γχςκ, ιεηνήζεζξ ηςκ δέκδνςκ, έθεβπμξ 

ηδξ γςηζηυηδηάξ ημοξ, παναηήνδζδ βεςθμβζηχκ ζπδιαηζζιχκ, ζοκέεεηακ ημκ ηαιαά 

πάκς ζημκ μπμίμ μζημδμιμφζακ ηδ βκχζδ ημοξ μζ ιαεδηέξ. Μεηά απυ αοηά ακέθααακ 

πνςημαμοθίεξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηαζ ακάπηολδ ημο θαναββζμφ. Ονβάκςζακ 

ζοκδζάζηερδ υθςκ ηςκ ειπθεηυιεκςκ θμνέςκ, δζέκεζιακ ενςηδιαημθυβζα ζημοξ 

ζοιιαεδηέξ ημοξ ηαζ ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ πενζμπήξ βζα κα εηθνάζμοκ ηδ βκχιδ ημοξ 

ακαθμνζηά ιε ηδκ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ ημο θαναββζμφ ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ηαζ 

πνμζδμηίεξ ημοξ βζα ημ ιέθθμκ, ζοιιεηείπακ ζε δδιμηζηυ ζοιαμφθζμ πμο απμθάζζγε 

βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ακαπηολζαηχκ ένβςκ, ζημ μπμίμ ιεηέθενακ ηζξ απυρεζξ ημοξ 

ηαζ ηα πμνίζιαηα ηδξ ένεοκάξ ημοξ.  

 

ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΝΑ ΚΑΘΟΓΖΓΟΤΜΔΝΟ ΑΤΣΟΥΔΓΗΑΜΟ… 
Οζ κενάζδεξ λεπνμαάθθμοκ ιία-ιία ιέζα απυ ημ Νενασδυζπδθζμ ηαζ ηαηεοεφκμκηαζ 

πνμξ ηζξ Πδβέξ ημο πμηαιμφ. Κάεε ιζα ηναηάεζ έκα ιακηήθζ ζημ πένζ ηδξ, ημ μπμίμ 

ημοκά ιε πάνδ ζηδ δζάνηεζα εκυξ ζδζυηοπμο αοημζπέδζμο πμνμφ. Έκαξ κηυπζμξ, μ 

μπμίμξ είκαζ πακηνειέκμξ ιε ιζα απυ ηζξ κενάζδεξ, παίγεζ θθμβένα ηαζ ιμκμθμβεί υηζ 

ημο θαίκεηαζ πςξ ηα νμφπα πμο θμνμφκ μζ κενάζδεξ ιμζάγμοκ ηάπςξ ιε ηάπμζςκ 

βοκαζηχκ ημο πςνζμφ ημο. Ακανςηζέηαζ ηζ εα ιπμνμφζε κα ηάκεζ βζα κα επαθδεεφζεζ 

ηζξ οπμρίεξ ημο.  

ημ ηαθεκείμ, μζ άκηνεξ ηαεζζιέκμζ ζηα ηναπέγζα, ημοαεκηζάγμοκ βζα ηζξ κενάζδεξ 

ζημκ Νενασδυζπδθζμ ηαζ ανπίγμοκ κα οπμρζάγμκηαζ ηζξ βοκαίηεξ ημοξ. Ο άκδναξ πμο 

έπαζγε ηδ θθμβένα ημοξ θέεζ υηζ ζηέθηεηαζ κα ηυρεζ έκα ημιιάηζ φθαζια απυ ημ 

θυνεια ηδξ βοκαίηαξ ημο, ηαζ ημ ανάδο πμο εα πήβαζκε πάθζ ζημ θανάββζ βζα κα 

παίλεζ ζηζξ κενάζδεξ βζα κα πμνέρμοκ, κα εθέβλεζ ακ θείπεζ απυ ημ κενασδμθυνεια 

αοηυ ημ ημιιάηζ ημ φθαζια.  

ηζξ Πδβέξ ημο πμηαιμφ μζ κενάζδεξ πμνεφμοκ ιε ημοξ ήπμοξ ηδξ θθμβέναξ εκυξ 

ιμοζζημφ, μ μπμίμξ ιάθζζηα εθέβπεζ ηα θμνέιαηά ημοξ. Ακαηαθφπηεζ υηζ απυ ημ 

θυνεια ιζαξ κενάζδαξ θείπεζ ημ ημιιάηζ πμο αοηυξ είπε ηυρεζ Σμ αβάγεζ απυ ηδκ 

ηζέπδ ημο ηαζ ημ παναηδνεί ανίζημκηαξ υηζ ηαζνζάγεζ αηνζαχξ ηαζ απμιαηνφκεηαζ 

ζηεθηζηυξ.  

Πανάθθδθα, ηνοιιέκμξ ιέζα ζημοξ ηζζζμφξ, πίζς απυ έκα ανάπμ,  έκαξ κεανυξ 

ζοβπςνζακυξ ημο παναημθμοεεί ημ πμνυ ηςκ κενάζδςκ βμδηεοιέκμξ απυ ηζξ αένζκεξ 

ηζκήζεζξ ημοξ ηαζ ηδ εεσηή ημοξ πανμοζία. Δίκαζ ενςηεοιέκμξ ιε ιζα απυ αοηέξ ηαζ 



ζε ιζα πμνεοηζηή ηδξ ηίκδζδ ηαηαθένκεζ κα ηδξ ανπάλεζ ημ ιακηήθζ. Αοηή ημ ράπκεζ 

ιε πμθθή αβςκία, αθθά επεζδή δ χνα πενκά ηαζ δ αοβή θςηίγεζ, μζ κενάζδεξ 

θμαμφκηαζ υηζ εα πάζμοκ ηδκ ζδζυηδηά ημοξ ηαζ ελαθακίγμκηαζ, αθήκμκηαξ ηδ κενάζδα 

θίθδ ημοξ πίζς κα ακαγδηά απεθπζζιέκα ημ ιαβζηυ ιακηήθζ πμο ηδξ πνμζδίδεζ ηδ 

ιεηαθοζζηή, ιαβζηή ζδζυηδηα ηδξ κενάζδαξ. Όηακ πθέμκ είπε λδιενχζεζ, δ κενάζδα 

είπε ιεηαιμνθςεεί ζε ιζα κεανή ημπέθα, δ μπμία αβηαθζαζιέκδ ιε ημκ ενςηεοιέκμ 

κεανυ θεφβμοκ πνμξ ημ πςνζυ. Δηεί εα γήζμοκ ιαγί ιε ημ παζδί πμο εα απμπηήζμοκ… 

Σα πνυκζα πενκμφζακ ηαζ δ κενάζδα ιανάγςκε αθέπμκηαξ ημκ εαοηυ ηδξ κα απμηηά 

ηα παναηηδνζζηζηά ιζαξ ημζκήξ εκδηήξ, ιζα βοκαίηαξ ημο πςνζμφ. Σα ζδιάδζα ημο 

πνυκμο, ιαηνζά απυ ηζξ θίθεξ ηδξ ηζξ κενάζδεξ, ήηακ πμθφ έκημκα πάκς ηδξ. Μζα ιένα 

υιςξ, εηεί πμο ημ παζδί ηδξ έπαζγε εοηοπζζιέκμ ηαζ ακέιεθμ ζηδκ αοθή ημο ζπζηζμφ 

ημοξ, ζηδκ αοθή ηδξ εηηθδζίαξ ημο Άλζμκ Δζηί, ακοπμρίαζημ βζ αοηυ πμο πνυηεζηαζ 

κα ζοιαεί ζε θίβμ, έααθε ημ πένζ ημο ηοπαία ζε ιζα ηνφπα ημο ημίπμο ηαζ ακέζονε ημ 

ιαβζηυ ιακηήθζ ηδξ ιδηέναξ ημο. Δηεί ημ είπε ζηυπζια ηνφρεζ μ παηέναξ ημο πνζκ απυ 

πνυκζα βζα κα ιδ πάζεζ ηδκ αβαπδιέκδ ημο βοκαίηα υηακ αοηή εα ημ λακαηναημφζε 

ηαζ εα απμηημφζε λακά ηζξ λςηζηέξ ηδξ ζδζυηδηεξ.  

Γοζηοπχξ υιςξ, αοηυ πμο θμαυηακ ηυζα πνυκζα, έβζκε. Η κενάζδα, παίνκμκηαξ ημ 

ιακηήθζ ηαζ ημ παζδί ηδξ ακαπχνδζε βζα ημ θανάββζ έπμκηαξ πθέμκ ιαγί ηδξ ημ ιαβζηυ  

εζζζηήνζμ βζα ημκ ηυζιμ ηςκ κενάζδςκ απυ ημκ μπμίμ ηδκ είπακ απμιαηνφκεζ πςνίξ κα 

ηδ νςηήζμοκ. 

Όιςξ, ζηδκ Κάης Βνφζδ, μζ κενάζδεξ δεκ πθδζζάγμοκ ηδκ παθζά ημοξ θίθδ αθθά 

πμνεφμοκ ιαηνζά, απμθεφβμκηάξ ηδκ επζδεζηηζηά, επεζδή εεςνμφκ υηζ έπαζε ηδ 

ιεηαθοζζηή ηδξ ζδζυηδηα, υηζ δεεθδιέκα ηζξ εβηαηέθεζρε, πνυδςζε ημ ιοζηζηυ ημοξ 

ιε ημ βάιμ ηδξ. Αοηή, θοπδιέκδ ηαζ ακυνεπηδ ιε αανζέξ ηζκήζεζξ πνμζπαεεί κα 

ακααζχζεζ ημ κενασδέκζμ πανεθευκ ηδξ  πμνεφμκηαξ απυιενα. Σμ παζδί ηδξ, 

«ιαβειέκμ» απυ ημ εέαια πμο ακηζηνίγεζ, παίγεζ ηδ θθμβένα ημο, ακηζηαεζζηχκηαξ 

έηζζ ημκ άκδνα πμο έπαζγε ζημ πανεθευκ ιμοζζηή βζα κα πμνεφμοκ μζ κενάζδεξ. 

Άκμζλε πθέμκ έκαξ κέμξ ηφηθμξ ζημκ ηυζιμ ηςκ κενάζδςκ...   

 

ΤΕΖΣΖΖ 
Σμ εέαηνμ απυ ηδ θφζδ ημο, υπζ ιυκμ εεςνδηζηά, αθθά ηαζ πναηηζηά δζαεέηεζ, 

πνμαάθθεζ ηαζ ηεθζηά οπμαάθθεζ ζημοξ απμδέηηεξ ημο ημκ παζδαβςβζηυ ηαζ 

ιμνθςηζηυ ημο παναηηήνα, αθμφ ιέζς απ’ αοηυ επζηοβπάκεηαζ δ δζμπέηεοζδ αλζχκ, 

δεζηχκ επζηαβχκ, ημζκςκζηχκ ιδκοιάηςκ, πμθζηζζιζηχκ αζηδιάηςκ ηαζ 

ροπμπκεοιαηζηχκ πανμηνφκζεςκ (Γναιιαηάξ, 1997). ηδ δναιαημπμίδζδ, δ 

πανμοζίαζδ ηδξ ζζημνίαξ ημο Νενασδυζπδθζμο ιε ηα λςηζηά ηαζ ηζξ κενάζδεξ βίκεηαζ 

ιέζα ζηδ ζδιενζκή πναβιαηζηυηδηα. Σμ αένζκμ, ημ ιεηαθοζζηυ, ημ ακελήβδημ, ημ 

λςηζηυ ακαπηφζζεηαζ ιαγί ιε ηδ βκχζδ, ηδκ επζζηήιδ, ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Η 

δναιαημπμίδζδ θεζημονβεί ςξ ιέζμ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

βκχζδξ, δεδμιέκμο υηζ δ πνμζςπζηυηδηα εηθνάγεηαζ ιε ηδ ζοιπενζθμνά 

(Γανεθαθάηδξ, 1986). Με ηδ δναιαημπμίδζδ επζηοβπάκεηαζ μοζζαζηζηά δ 

ελςηενίηεοζδ ηαζ πνμζςπμπμίδζδ ηςκ παεχκ πμο πναβιαηεφεηαζ (Γναιιαηάξ ηά, 

1999). Γίκεηαζ δναζηδνζυηδηα πεδίμο ημο οθμπμζμφιεκμο ζπμθζημφ πνμβνάιιαημξ 

Πενζααθθμκηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, δ μπμία ακαπηφζζεηαζ ιέζα ζηζξ αζμημζκυηδηεξ ημο 

θαναββζμφ ηαζ πνμζεββίγεηαζ ιε ηζξ βκχζεζξ ηαζ ηζξ ειπεζνίεξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ 

ηαζ παζδαβςβζηήξ μιάδαξ ηαζ ηςκ ελςηενζηχκ ζοκενβαηχκ. Μέζα ζημ 

Νενασδυζπδθζμ εηηοθίζζεηαζ μ ιφεμξ, ημ θακηαζηζηυ, ημ ακελήβδημ, πνμηαθχκηαξ 

δέμξ, εκχ απέλς οπάνπεζ δ πναβιαηζηυηδηα, δ ελήβδζδ, δ γςή ηδξ θφζδξ θςηζζιέκδ 

απυ ημκ ήθζμ, πνμζπεθάζζιδ, δίπθα ζημ βεθονάηζ ηαζ ζημ ιμκμπάηζ. Η δυιδζδ ημο 

δνχιεκμο ζε ζηδκέξ επζηνέπεζ ηδ δζαημπή ηδξ δνάζδξ ηδξ ζζημνίαξ (μνζγυκηζα 



πνμζέββζζδ) ηαζ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζηδκ μιάδα κα ειααεφκεζ βεβμκυηα, κα 

ακαζημπαζηεί υζα έβζκακ, κα δζενεοκήζεζ ημκ ηνυπμ ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ βίκμκηαζ 

ηα βεβμκυηα ηαζ ηα αίηζα πμο ηα πνμηαθμφκ (ηάεεηδ πνμζέββζζδ) (Murin, 1996:48, 

ζημ Αοδή & Υαηγδβεςνβίμο, 2007). Γίκεηαζ δ εοηαζνία κα πνμηαεμφκ ηνυπμζ ιε ημοξ 

μπμίμοξ ιπμνεί κα αθθάλεζ ιζα ηαηάζηαζδ πμο δδιζμονβήεδηε, δ μπηζηή βςκία ηαζ μ 

πνυκμξ. Η πνδζζιμπμίδζδ ημο δνάιαημξ ςξ ιμκηέθμο ιεθέηδξ, ιε ζοβηεηνζιέκδ 

ζοκεήηδ γςήξ ςξ δμζιέκμ πθαίζζμ ακαθμνάξ, ακαθμβεί πνμξ ηζξ πνμζμιμζχζεζξ ηαζ 

ηαηαζηεοέξ ιμκηέθςκ ηα μπμία ηαηαζηεοάγμοκ μζ ιδπακζημί βζα κα ακηζπανααάθθμοκ 

ηα ζπέδζά ημοξ ζε ζοκεήηεξ πνήζδξ (Somers, 2000). Τπυ αοηήκ ηδ εεχνδζδ, 

απμθεφπεδηε μ θυβμξ ηαζ επζθέπηδηε ιυκμ δ ζςιαηζηή άζηδζδ ςξ ηνυπμξ, υπζ ιυκμ 

κα πεζξ ημ νυθμ ζμο αθθά ηαζ κα ημκ δδιζμονβήζεζξ επί ηδξ ζηδκήξ. Κείιεκα 

δζαθυβςκ ή ιμκμθυβςκ δεκ οπάνπμοκ ζημ ζεκάνζμ, ιυκμ μζ ήπμζ αημφβμκηαζ. Ωξ 

πχνμξ δμηζιχκ ηαζ οθμπμίδζδξ αοηήξ ηδξ δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ επζθέπηδηε ημ 

θανάββζ, μ ίδζμξ πχνμξ πμο ελέενερε ημ ιφεμ, ςξ άααημξ, θυβς ηδξ βζβάκηςζήξ ημο 

ζηδ θακηαζία ηςκ κηυπζςκ. Σα ζηδκζηά είκαζ δ ίδζα δ θφζδ, ηα ιμοζζηά υνβακα 

θηζάπκμκηαζ ιε θοζζηά οθζηά απυ ημ θανάββζ, πνμσυκηα ημο έιαζμο ηαζ άαζμο ηυζιμο 

ημο. Ο ήπμξ πανάβεηαζ απυ ηαθάιζα ηαζ λοθανάηζα, πανμφπζα, ζπυνμοξ, 

ημοημοκάνζα, πέηνεξ, απυ ημ ενυζζια ηςκ θφθθςκ, ημ θφζδια ημο ακέιμο, ημ 

ηεθάδδια ηςκ πμοθζχκ, ημ αμφζζια ηςκ εκηυιςκ, ηδ θφνα ημο κηυπζμο μνβακμπαίπηδ. 

Σμ ηεθάνοζια ημο κενμφ επεκδφεζ ηζξ ζηδκέξ πμο εηηοθίζζμκηαζ ζηζξ υπεεξ ημο 

πμηαιμφ, ζημ βεθονάηζ. Ο κενασδυζπδθζμξ, ςξ πχνμξ, οπμαάθθεζ, ακαδεζηκφμκηαξ ημ 

πςξ δ ιαβεία ημο πενζαάθθμκημξ ζε ηάκεζ κα αβαίκεζξ απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα. ημ 

παιδθυ θςξ πμο ηνειμπαίγεζ ακάιεζα ζηα ηθαδζά, ζημ πχια, ζηζξ πέηνεξ ηαζ ζημκ 

μονακυ, πέθηεζξ ζε ζφβποζδ ημο αθδεζκμφ ηαζ ημο θακηαζηζημφ, οπμεέηεζξ υηζ 

αβαίκμοκ κενάζδεξ ηαζ μζ ενφθμζ λακαγςκηακεφμοκ. Η εκδοιαζία ηςκ κενάζδςκ είκαζ 

αένζκμζ πζηχκεξ, εκχ ηςκ ακδνχκ, ηςκ κηυπζςκ, πμο είκαζ μζ ζφγοβμί ημοξ ζφιθςκα 

ιε ημ ζεκάνζμ, είκαζ νμφπα ηαεδιενζκά ηςκ πνυκςκ ιαξ, ιε ζηυπμ μ ιφεμξ κα 

εκζανηςεεί ζα κα ζοκέααζκε ζηζξ ιένεξ ιαξ. Ο πμνυξ ηςκ κενάζδςκ ιπμνεί κα 

εεςνδεεί υηζ είκαζ μζ κηυπζμζ, δ ημζκή βκχιδ, εηεί υπμο εηθνάγεηαζ δ αθήεεζα, δ 

ελήβδζδ, δ άθθδ υρδ, αοηυ πμο ηεθζηά έπμοιε υθμζ ιαξ ιέζα ιαξ αθθά θμαυιαζηε 

κα ημ αβάθμοιε, δ αιθζαμθία ηαζ δ πνμζπάεεζα κα ενιδκεοηεί ιε ηα ζδιενζκά 

δεδμιέκα. Δίκαζ αοηυ πμο ζοκήεςξ απακηάηαζ ζε έκα ηεκηνζηυ ήνςα ημο εεαηνζημφ 

ένβμο, ηαζ ζηδκ πενίπηςζή ιαξ ζηζξ κενάζδεξ, ζηα λςηζηά.  

ημ δνχιεκμ πμο πενζβνάθδηε παναπάκς, ζοκακηήεδηε δ Σέπκδ ιε ηδκ Ιζημνία, 

ηδκ πανάδμζδ ηαζ ηδκ Οζημθμβία, δζεονφκμκηαξ ηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ, 

ακαγδηχκηαξ ηδκ αθήεεζα, ακαδεζηκφμκηαξ ηδκ μιμνθζά. Ο επζζηήιμκαξ, μ 

ηαθθζηέπκδξ ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ είκαζ άημια ηςκ μπμίςκ μζ νυθμζ πενζζζυηενμ 

ηαοηίγμκηαζ πανά δζαπςνίγμκηαζ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ακενχπζκδξ ημζκςκίαξ. Ο νυθμξ 

ημοξ ηαζ δ εοεφκδ ημοξ απμννέμοκ ηαζ ηαηαθήβμοκ ζημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ. ηδ 

ζφβπνμκδ εηπαίδεοζδ δ πμνεία ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηέπκδξ είκαζ ημζκή ζηδκ 

πνμζπάεεζα επακαπνμζδζμνζζιμφ παθαζυηενςκ ηαζ κευηενςκ εκκμζχκ ηαζ ανπχκ πμο 

αθμνμφκ ηδκ επζζηδιμκζηή ηαζ ηαθθζηεπκζηή παζδεία ημο ακενχπμο.  

ηδκ πμνεία ηδξ δναιαημπμίδζδξ, δμιήεδηε δ «εκενβμπμζυξ ζηδκή», αοηή πμο 

ζπεδζάγεηαζ νεαθζζηζηά (υπζ πναβιαηζηά) ή ιεηαθμνζηά ιε ηδ γςή ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ ηαζ εέηεζ ενςηήζεζξ, αάεοκε δ ζζημνία, ακαγδηήεδηε ημ πςξ 

ιαεαίκεζξ απυ ηδ δζαδζηαζία, απυ ημοξ άθθμοξ, απυ ημκ εαοηυ ζμο, εκηέθεζ πςξ 

ιπμνείξ κα θακηαζηείξ εζφ ηδ δζηή ζμο γςή, ζφιθςκα ιε ηδκ Δ. Κςκζηακηανάηδ 

(2006). Η ζζημνία δεκ απμδυεδηε ιε νεαθζζηζημφξ δζαθυβμοξ, ιε ελαίνεζδ ημοξ 

αοημζπέδζμοξ ζημ ηαθεκείμ, αθθά ελζζημνήεδηε ιε ηίκδζδ, ήπμ ηαζ εζηυκα, 

πανμοζζάγμκηαξ ηδ ζδιαζία πμο απέδζδακ μζ άκενςπμζ ζηα θαζκυιεκα πμο 



αδοκαημφζακ κα ενιδκεφζμοκ. Οζ ενφθμζ ηνφαμοκ πάκηα ιέζα ημοξ ιζα αθήεεζα, δ 

μπμία, ζημ δζάαα ηςκ αζχκςκ πάκεζ ηδκ πνμθακή ιμνθή ηδξ ηαζ απμηηά ιεηαθοζζηή 

δζάζηαζδ, ζηδ αάζδ ημο ακελήβδημο ηαζ ακενιήκεοημο ηδξ πνμδβμφιεκδξ επμπήξ. 

ηδκ αδοκαιία ημοξ μζ άκενςπμζ κα ενιδκεφμοκ ηαηαζηάζεζξ ηαζ βεβμκυηα, ημοξ 

ίδζμοξ ημοξ θυαμοξ ημοξ, ηα ιεβεεφκμοκ, ηα εεμπμζμφκ, ηα ιεβζζημπμζμφκ, ιζαξ ηαζ δε 

ιπμνμφκ κα επέιαμοκ ζ’ αοηά ηαζ κα ηα αθθάλμοκ. Δπζθέβμοκ ημκ μκεζνζηυ ηνυπμ, ηζξ 

ελατθςιέκεξ κενάζδεξ, ηζξ αναπκμΰθακηεξ, βζα κα απμδεπημφκ ηδκ αδοκαιία 

πνυζααζδξ ζημ θανάββζ ηαζ ημκ κενασδυζπδθζμ ηδ κφπηα, είηε δζενπυιεκμζ, είηε βζα 

κα ηθέρμοκ θαπακζηά ηαζ θνμφηα άθθςκ ζδζμηηδηχκ. Οζ ιφεμζ αοημί θεζημφνβδζακ 

απμεαννοκηζηά ηαζ απμηνεπηζηά, βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ πενζμοζίαξ ηαζ ημο 

εζζμδήιαημξ ηςκ επυκηςκ ηαζ ηαηεπυκηςκ βδξ έκακηζ ηςκ ιδ ζε δφζημθα πνυκζα 

ζηενήζεςκ ηαζ πείκαξ. Σμ ηνεπμφιεκμ κενυ ημο πμηαιμφ ηαεζζηά ηα πςνάθζα ζηζξ 

υπεεξ ημο πμθφηζια αθμφ οπμζηδνίγεζ ηδκ απμδμηζηή ηαθθζένβεζα θαπακζηχκ ηαζ 

θνμφηςκ, ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ. Η ζδζμηηδζία ηέημζςκ πενζμπχκ ημκ 

πνμδβμφιεκμ αζχκα ελαζθάθζγε ηδκ απαναίηδηδ ηνμθή βζα ηδ γςή ηςκ μζημβεκεζχκ 

ηςκ ζδζμηηδηχκ ηςκ πανυπεζςκ ηαθθζενβεζχκ ηαζ ζοκζζημφζε εββφδζδ ηδξ πμζμηζηήξ 

ημοξ δζααίςζδξ έκακηζ άθθςκ μζημβεκεζχκ ημο πςνζμφ ηςκ μπμίςκ μζ ζδζμηηδζίεξ δεκ 

ήηακ ανδεουιεκεξ.  

ηδ οκδζάζηερδ υθςκ ηςκ θμνέςκ ηδξ πενζμπήξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδ 

δζαπείνζζδ ημο θαναββζμφ ημο Αζηνζηζίμο ηαεχξ ηαζ ζηδκ Ηιενίδα πανμοζίαζδξ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ημο πνμβνάιιαημξ, μζ μπμίεξ μνβακχεδηακ ζημ ζπμθείμ απυ ηδκ 

Πενζααθθμκηζηή Οιάδα ιε ηδ ζοιιεημπή ηδξ ημπζηήξ ηαζ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ, μζ 

ιαεδηέξ ζογήηδζακ, πανμοζίαζακ ενβαζίεξ, έηακακ δζαπζζηχζεζξ, δζαηφπςζακ 

πνμηάζεζξ πμο αθμνμφζακ ηδ δζαπείνζζδ ημο θοζζημφ αοημφ μζημζοζηήιαημξ 

Καθαεάηδ, 2005). Κφνζμξ ζηυπμξ υθςκ ήηακ δ ακάδεζλδ εκυξ βκήζζμο ηαζ υιμνθμο 

πενζαάθθμκημξ  πςνίξ ηδκ αθθμίςζδ ηδξ  ανπζηήξ ημο ιμνθήξ, δ πνμζηαζία ηαζ δ 

θνμκηίδα ηςκ θοηχκ ηαζ ηςκ γχςκ πμο γμοκ ζημ θανάββζ. ηα ενςηδιαημθυβζα πμο 

ζοιπθδνχεδηακ, οπήνλακ ακηζθαηζηέξ απυρεζξ βζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ιπμνμφκ 

κα ακαπηφζζμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο, υθμζ, υιςξ, ζοιθχκδζακ πςξ ζημ θανάββζ 

πνεζάγμκηαζ ήπζεξ πανειαάζεζξ ιε θοζζηά οθζηά πμο κα εκανιμκίγμκηαζ ιε ημ 

πενζαάθθμκ.  

Η ακάζονζδ ημο ιφεμο ημο Νενασδυζπδθζμο απυ ηζξ ικήιεξ ηδξ ημπζηήξ 

ημζκςκίαξ ηαζ δ δναιαημπμίδζή ημο ιέζα ζημ πενζαάθθμκ ακαθμνάξ ημο, ηαεζζηά ημ 

θανάββζ ελαζνεηζηυ εηπαζδεοηζηυ πενζαάθθμκ βζα ηδ δζαεειαηζηή, δζεπζζηδιμκζηή 

πνμζέββζζδ εειάηςκ μζημθμβίαξ, ημζκςκζμθμβίαξ, ζζημνίαξ, θμβμηεπκίαξ, 

ηαθθζηεπκζηχκ, αεθδηζζιμφ, πμο ιαγί ιε ηδκ ακαροπή ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ ιαεδηχκ έκακηζ ηδξ πανεθεμκηζηήξ ηαζ ζδιενζκήξ ημο 

μκηυηδηαξ, πνμζθένμκηαξ ιε εοημθία, πμζηζθία δζδαηηζηχκ ενβαθείςκ βζα κα ιπμνμφκ 

μζ ιαεδηέξ κα ημ ζοθθάαμοκ ζε πμθθαπθά βκςζηζηά επίπεδα ιέζς ηδξ πνςηυηοπδξ 

επζπεζνμφιεκδξ δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηδξ δναιαημπμίδζδξ ζε θοζζηυ πενζαάθθμκ.  

Οζ εβεζνυιεκεξ ζηάζεζξ, εα ιπμνμφκ ζημ ιέθθμκ κα μδδβήζμοκ ηαζ ζε θζθζηέξ 

ζοιπενζθμνέξ πνμξ ημ ιεβάθμ αοηυ θοζζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ ηεθάθαζμ ηδξ πενζμπήξ. 
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