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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

θνπφο ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο ζηελ Α/ζκηα εθπαίδεπζε. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη λα δηαπηζησζεί αλ ε 

δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο κε ηξφπν επηζηεκνληθφ θαη κέζσ ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζα κεηαδψζεη ζηνπο ζεκεξηλνχο καζεηέο θαη 

καζήηξηεο θαη απξηαλνχο ελήιηθεο πνιίηεο ηελ αγάπε γη απηήλ κε ζηφρν ηφζν ηε 

δηαηήξεζε θαη ηε δηάζσζή ηεο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ φζν θαη ηελ αλαγλψξηζή ηεο 

σο εζληθή αμία. 

Σν δήηεκα ηεο δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ λέσλ 

αλζξψπσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Ζ ρψξα καο έρνληαο έλα πνιηηηζκφ θαη κηα 

παξάδνζε πςειήο πνηφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν θαη κηα θιεξνλνκηά 

αλππνιφγηζηεο αμίαο ,κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο αληηζηάζκηζκα ζηελ 

γεληθεπκέλε επέιαζε ηνπ λένπ θπξίαξρνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ.  

Μειεηήζεθαλ 116 εξσηεκαηνιφγην εθπαηδεπηηθψλ θαη 96 γνλέσλ ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Γέιηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα 

δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ κε ηελ 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε ζην Γεκνηηθφ ρνιείν θαζψο ην ζεκεξηλφ αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα απνζπαζκαηηθά θαη κφλν θάλεη ιφγν γη απηήλ. Αλαδείρηεθε ε αμία ηεο 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο αιιά θαη ηεο απνδνρήο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο κέζσ ηεο κειέηεο ηεο. Σέινο θαηαγξάθεθε ην πάγην αίηεκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα νπζηαζηηθή θαη δηαξθή επηκφξθσζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

θαηάξηηζεο ησλ ε νπνία απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα θαιχηεξε πνηφηεηα θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζπλδένληαο ηε δηα βίνπ κάζεζε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε.  

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ 

παξνπζίαζε ησλ ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ απφςεσλ γηα ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε 

θαη ηα νθέιε ηεο ζηνπο καζεηέο θαη ην δεχηεξν κέξνο ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηε ζπδήηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δηαπηζηψζεσλ. Ζ κειέηε 

νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ηεο βηβιηνγξαθίαο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά:Γηδαζθαιία, Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Πνιηηηζηηθή Παξάδνζε, 

Δθπαηδεπηηθνί, Γνλείο, ηάζεηο, πκπεξηθνξέο. 
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ABSTRACT 

This study was conducted to investigate and explorethe attitude and 

behaviours of teachers and parents towards the teaching of culture during primary 

education. The primary aim was to establish whether the teaching of tradition and 

culture in a systematic manner as a part of the formal curriculum would cultivate a 

greater appreciation for it amongst current students, which might be nurtured and 

cherished through to their adult years, with the ultimate goal being the recognition of 

culture as a national value.  

It is of paramount importance that a sense of culture identity is instilled in 

young people. The richness of Greek culture and its vast history features prominently 

across the world. Therefore, ensuring a high quality of culture education can also 

contribute to the formation of a better sense of culture globally, counterbalancing the 

current global culture climate.  

This study analysed a total of 212 questionnaires – 116 from teaches and 96 

from parents – from the regional unit of the Delta municipality in central Macedonia, 

Greece.  

The results revealed an extensive need to increase the engagement of primary 

school students with culture; current primary school curriculum only covers the bare 

minimum with regards to culture education indicating a profound omission within this 

area of learning. Moreover, it was evident that placing greater value on culture is an 

important factor in the enhancement of one’s national identity as well as a greater 

acceptance of differences between fields. Finally, the results indicate that teachers 

have a strong desire to improve their qualifications – deemed as the most important 

factor for the improvement of teaching quality and efficacy – and this is reflected in 

the high demand for a substantial amount of further training through a combination of 

lifelong learning and students’ professional development. 

This project was carried out in two parts. The first part presents the current 

scientific views of what students stand to benefit from following an increased 

education of tradition and culture. The second part displays and analyses of the 

study’s results with a final discussion of the scientific outcome.  

 

Key words: Teaching, Primary Education, Cultural Tradition, Teachers, Parents, 

Attitudes, Behaviors. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ πνιηηηζηηθή παξάδνζε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνιηηηζκηθφ θεθάιαην 

θάζε ιανχ. Ζ ελαζρφιεζε κε απηήλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα απνθάιπςεο ησλ κπζηηθψλ 

ηεο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ζακκέλα θαη μεραζκέλα ζηε ιήζε ηνπ 

παξειζφληνο. Ζ πνιηηηζηηθή παξάδνζε δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη έλα «είδσιν» πνπ 

απιά σο πηζηνί πξέπεη λα ην ιαηξεχνπκε κε επιάβεηα, αιιά έλα δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο θαη δε ηνπο λένπο αλζξψπνπο λα 

θαιιηεξγήζνπλ κία ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ ηφπν ηνπο ρσξίο ηα ηνπηθηζηηθά 

ζηεξεφηππα ηεο επνρήο καο.  

Σα ρξφληα πνπ ππεξεηψ σο δάζθαινο ζην δεκφζην ζρνιείν αλά ηελ Διιάδα,  

δηαπίζησζα πνιιέο θνξέο φζα παξαπάλσ αλαθέξσ θαη έηζη κνπ γελλήζεθε ε 

επηζπκία λα αζρνιεζψ κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη ηε δηδαζθαιία ηεο, πέξα απφ 

ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή κνπ ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ρνξεπηηθά 

ζπγθξνηήκαηα, επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ κνπ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο καζεηέο κνπ.  

ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο ζπλέβαιιαλ πνιινί θαηά ηξφπν 

νπζηαζηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ θαη ηνπο επραξηζηψ ζεξκά. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε 

εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο απηήο εθπνξεχνληαη απφ ηελ ακέξηζηε θαζνξηζηηθή βνήζεηα 

θαη ζπκπαξάζηαζε ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Γξ. Κηιηπίξε Φψηε, πνπ κε ηελ 

πξνηξνπή ηνπ μεθίλεζα ηελ έξεπλα απηή. Σνλ επραξηζηψ ηδηαηηέξσο γηα ηε ζεκαληηθή 

βνήζεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ,θαζψο θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ ζε δεηήκαηα 

ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη ζηε ιχζε κεζνδνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο. Σνλ κέληνξά κνπ, Γξ. Κηνζέ Βαζίιεην, ηαηξφ 

παζνιφγν ινηκσμηνιφγν γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη αλζξψπηλε ζηήξημε πνπ κνπ 

πξφζθεξε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο κειέηεο κνπ. Σελ θφξε κνπ Γεηάλεηξα Μαξία 

Σζηξίδνπ, ππνςήθηα δηδάθηνξα ηνπ παλεπηζηεκίνπ Imperial ηνπ Λνλδίλνπ γηα ηε 

βνήζεηά ηεο ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο εξγαζίαο 

κνπ θαη θπζηθά φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο γνλείο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ 

Γέιηα θαη ηδηαίηεξα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ίλδνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

θαη νη νπνίνη δηέζεζαλ κέξνο απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Σέινο πνιιέο επραξηζηίεο νθείινληαη θαη ζην νηθνγελεηαθφ κνπ 

πεξηβάιινλ, ηε ζχδπγφ κνπ Αληηγφλε θαη ηηο θφξεο κνπ Γεηάλεηξα Μαξία, Θενδνζία 

θαη Αζελά.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

ηελ επνρή καο, πνπ «πεξίζζεςε» ην πιαζηφ θαη ην μελφθεξην, φια απηά πνπ 

ιέγνληαη ή γξάθνληαη απφ θάπνηνπο απινχο, ιατθνχο αλζξψπνπο, πνπ είλαη γλήζηα, 

ρσξίο ηελ επηηήδεπζε πνπ ηελ νλνκάδνπκε ηέρλε, αγγίδνπλ ηηο ςπρέο καο θαη ηηο 

γνεηεχνπλ, γηαηί έρνπλ κηαλ άιιε λνζηηκάδα. Αθφκα γηαηί κηινχλ γηα πξάγκαηα πνπ 

φιν θαη ιηγνζηεχνπλ γχξσ καο θαη πάλε λα καο ιείςνπλ. Γη απηφ έρνπλ κεγάιε αμία 

νη καξηπξίεο φισλ απηψλ ,πνπ θξάηεζαλ ζηε κλήκε ηνπο ηα παηδηθά ηνπο ρξφληα κε 

φιε εθείλε ηελ νκνξθηά πνπ ηα ηχιηγε θαη πνπ ηψξα καο ηα δηεγνχληαη. Δπίζεο έρεη 

κεγάιε αμία ν θφπνο φισλ απηψλ πνπ παξακεξίδνληαο ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ έγλνηεο 

θαη αζρνιίεο, ζπγθεληξψλνπλ φιεο απηέο ηηο πνιχηηκεο αλακλήζεηο ζαλ 

αγξηνινχινπδα θαη ηα θαηαγξάθνπλ γηα κηα κεγάιε θη αλεθηίκεηε πξνζθνξά ζηηο 

λεφηεξεο γεληέο. 

 Κάζε ηφπνο έρεη ηε δηθή ηνπ παξάδνζε, «γλσζηή» ή «άγλσζηε», «ζεκαληηθή» 

ή «αζήκαληε», «φκνηα» ή «δηαθνξεηηθή» κε άιισλ ηφπσλ. Ο φξνο «πνιηηηζηηθή 

παξάδνζε » εμαξηάηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ ηφπνπ .Έηζη, παξάδνζε 

ελφο ηφπνπ κπνξεί λα είλαη ελφο κηθξνχ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, κπνξεί λα είλαη κηαο πφιεο ή 

ελφο ρσξηνχ, κπνξεί κηαο κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, κπνξεί ηέινο λα θηάζεη θαη 

ζηα φξηα ελφο θξάηνπο.  

 Ζ ελαζρφιεζε ησλ αλζξψπσλ κε ηελ παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπο δελ είλαη θάηη 

θαηλνχξην, αλάγεηαη ζηα αξραία ρξφληα. Ξεθηλψληαο απφ ηηο αξραίεο θνηλσλίεο ζα 

ζπκπεξάλνπκε φηη νη ζεζκνί, ν ηξφπνο δσήο ,ηα ήζε θαη ηα έζηκα κεηαβηβάδνληαη 

αλαιινίσηα απφ γεληά ζε γεληά .Αο κελ μερλάκε πσο ν Ζξφδνηνο αιιά θαη άιινη αξραίνη 

ηζηνξηθνί μεθηλνχζαλ ηα ζπγγξάκκαηά ηνπο ιέγνληαο φηη φζα δηεγνχληαη γηα ην 

παξειζφλ είλαη κχζνη. Γλσξίδνπκε φηη ν κεξνο παξέκεηλε δσληαλφο ζηελ αξραία 

Διιάδα γηαηί ηα νκεξηθά έπε ηα ηξαγνπδνχζαλ ζηηο γηνξηέο θαη ηα κάζαηλαλ ηα παηδηά 

ζην ζρνιείν.  

 ε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο ε πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη ε ηνπηθή 

ηζηνξία δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν ζχκθσλα κε ηα εζληθά ή ηα ηνπηθά αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. ηε ρψξα καο φκσο ε δηδαζθαιία ηεο δελ έηπρε κέρξη θαη 

ζήκεξα αλάινγεο ζεκαζίαο. ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γίλεηαη ιφγνο 

γηα πεξηζηαζηαθή κφλν κειέηε ηεο παξάδνζεο κέζσ ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θπξίσο 

,κε βησκαηηθφ ηξφπν ρσξίο ηδηαίηεξν ζρεδηαζκφ θαη θακηά επηζηεκνληθή 

θαζνδήγεζε.  
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 Οη επθαηξίεο πνπ δίλεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

αζρνιεζεί κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο φπνπ 

ππεξεηεί είλαη πεξηζηαζηαθέο θαη επαθίεληαη ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ηηο 

αμηνπνηήζεη θπξίσο ιφγσ ηνπ δηθνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη φρη ηφζν κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

 Ζ αμηνπνίεζή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζα δψζεη 

παηδαγσγηθά πιενλεθηήκαηα ζηνπο καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

παξέρνληαο ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ έξεπλα, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ηε γλψζε 

ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ηελ άζθεζε ηεο 

παξαηεξεηηθφηεηαο θαη ηελ επίζθεςε ρψξσλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

εληζρχνληαο έηζη ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ 

παξαηήξεζε, ν εληνπηζκφο, ε δηδαθηηθή κέζνδνο θαη ε πξνζέγγηζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο παξάδνζεο ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζην λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πην βαζηά ηελ 

ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη ζα ζπλδέζεη ηηο γεληέο κεηαμχ ηνπο φπσο νη θξίθνη ζηελ 

αιπζίδα ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπλέρεηαο. (Μσξαΐηε ,1997)  

 Ζ ζέζε θαη ν ξφινο θπξίσο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ γνλέσλ γηα ηε 

αλαγθαηφηεηα ηεο ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε ηελ 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο θαη γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο. Οη δηθέο ηνπο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο γηα ην αληηθείκελν ηεο παξάδνζεο ζα 

ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ. 

Μέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο σο μερσξηζηφ κάζεκα κε 

δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, ην ζρνιείν ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κε 

ηξφπν νιηζηηθφ. Ζ πνιηηηζηηθή παξάδνζε είλαη έλα ζεκαληηθφ πνιηηηζκηθφ θεθάιαην 

ηνπ θάζε ηφπνπ , ην νπνίν κε ηελ αλάινγε πξνζέγγηζε ζα πξνζθέξεη ζηνλ καζεηή ηα 

κπζηηθά ηνπ πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ζακκέλα ζηε ιήζε ή ζθεπαζκέλα απφ 

ηελ άγλνηα θαη ηελ αδηαθνξία. Απηή ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζα βνεζήζεη ζηελ 

αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ 

δαζθάισλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο απέλαληη ζηνλ ηφπν ηνπο θαη ζα εηζάγεη ζχγρξνλεο 

θαη ειθπζηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

1. Δλλνηνινγηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο. 

ζν εμαθνινπζεί λα ηζρχεη φηη ν άλζξσπνο «θχζεη ηνχ εηδέλαη νξέγεηαη» 

(Αξηζηνηέιεο, Μεηά ηα Φπζηθά. Βηβιίν Α) δειαδή φηη φινη νη άλζξσπνη απφ ηε θχζε 

ηνπο επηζπκνχλ ηε γλψζε, άιιν ηφζν ηζρχεη θαη φηη νη ρξήζηεο κηαο γιψζζαο ζέινπλ 

θαηά θχξην ιφγν λα γλσξίδνπλ απφ πνχ «πξνέξρνληαη» νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηελ επηθνηλσλία ηνπο είηε πξφθεηηαη γηα ηελ νκηιία είηε γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, θαζψο 

θαη νη ιέμεηο-φξνη πνπ εκπιέθνληαη ζηελ άζθεζε ηεο επηζηήκεο πνπ δηαθνλνχλ. 

Δπεηδή δηαηππψλνληαη πνηθίιεο ππνζέζεηο αιιά θαη ηνπνζεηήζεηο γηα ηελ πξνέιεπζε 

κηαο ιέμεο-ελφο φξνπ, έγηλε κηα πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ηεο αξρηθήο ηεο ζεκαζίαο, 

ηεο πεγήο ηεο ιέμεο, «ην έηπκν», ηεο αιεζηλήο δειαδή θαηαγσγήο κηαο ιέμεο-φξνπ, 

σο πξνο ηε κνξθή θαη ηε ζεκαζία ηεο, εμεηάδνληαο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ έρεη 

ππνζηεί ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο πξνζηηήο βηβιηνγξαθίαο γηα ην 

δήηεκα πνπ ν θάζε εξεπλεηήο επηζπκεί λα δηεξεπλήζεη, ζα ζπκβάιιεη πξσηαξρηθά 

ζηελ δηθή ηνπ ελεκέξσζε γηα ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε κειεηεζεί ζε βάζνο. Ίζσο 

αληηκεησπίζεη θάπνηεο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δηεξεπλά θαη επηδέρνληαη 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο θαζψο θαη ηηο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο. Έηζη, ζα βνεζεζεί θαη ν 

ίδηνο ζηε δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο θαη ζηε δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ. 

Ζ εξγαζία απηή ζαλ θχξην ηίηιν έρεη ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν . 

 

1.1  Δηπκνινγία βαζηθώλ όξσλ 

 

Γηδαζθαιία =Ζ δηά ηνπ ιφγνπ κεηάδνζε γλψζεσλ, ε δηδαρή, ε λνπζεζία, ε ππφδεημε 

θαη κεηαθνξηθά ε αλάπηπμε, ε δηεπθξίλεζε, ε δηαζάθεζε, ην ζχλνιν δηδαγκάησλ 

(Γεκεηξάθνο, 1969 ζει 425) αξρ. δηδαζθαι-ία (ήδε ζηνλ Πίλδαξν,6νο / 5νο αη. π.ρ.) 

δηδά-ζθαινο (Μπακπηληψηεο, 2010, ζει 367) κεηαιακπάδεπζε γλψζεσλ, κχεζε, 

θαηήρεζε, κπζηαγσγία (Βνζηαληδφγινπ, 1962, ζει. 829). 
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Γηδάζθσ =Καζηζηψ γλσζηφ, αληηιεπηφ, καζαίλσ ζε θάπνηνλ θάηη, παξέρσ γλψζεηο 

σο δηδάζθαινο, εθπαηδεχσ, θαη επάγγεικα αζθψ ην έξγν ηνπ δηδαζθάινπ 

(Γεκεηξάθνο, 1969, ζει 425).  

Πόιε =χλνιν κεγάινπ αξηζκνχ νηθεκάησλ πνπ απνηεινχλ ηδηαίηεξν ζπλνηθηζκφ, 

γελέηεηξα, παηξίδα, θξάηνο, πνιηηεία, ηα θαζήθνληα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε, ην 

ζχλνιν ησλ πνιηηψλ, πιήζνο πνιηηψλ, ε Κσλζηαληηλνχπνιε (Γεκεηξάθνο, ΒΓ.,1969, 

ζει 1126).Απφ ηα αξραία θείκελα, θαζψο θαη απφ ηελ εηπκνινγία, νδεγνχκαζηε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε πόιηο πξνζδηφξηδε αξρηθψο «θξνχξηα» ή «νρπξσκέλν ηφπν», ζηνλ 

νπνίν πξνζηαηεχνληαλ νη βσκνί θαη ηα ηεξά ελφο νηθηζηηθνχ ζπλφινπ. Ήδε απφ ηελ 

αξραηφηεηα ε ιέμε δήισλε ηελ θνηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπγθξφηεζή ηεο ζε αληηδηαζηνιή πξνο ην άζηπ (πβ. παξάγσγα πνιίηεο - 

αζηφο).(Μπακπηληψηεο, 2010,ζει 1130). 

Πνιηηηζκόο =Ζ δηαθπβέξλεζε ησλ θνηλψλ, ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο 

έρεη αλαπηχμεη ελζπλείδεην βίν εζηθφ, πλεπκαηηθφ θαη θαιαηζζεηηθφ, κεηαθνξηθά ε 

εκεξφηεηα ησλ εζψλ (Γεκεηξάθνο, 1969, ζει 1127), ςπρηθή θαιιηέξγεηα, πξαφηεηα 

ραξαθηήξα (Βνζηαληδφγινπ, 1962, ζει. 655) ζηελ λενειιεληθή ζεκαζία «ην ζχλνιν 

ησλ πλεπκαηηθψλ θαη πιηθψλ επηηεπγκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ». ην εηπκνινγηθφ πεδίν 

πνιηηηζκέλνο, κηρ. ηχπνο (ρσξίο λα ππάξρεη ξ. πν-ιηηίδσ), κεηαθξ. δάλεην απφ γαιι. 

Civilise. Πνιηηηζκφο θαηά ηνλ Βξεηαλφ αλζξσπνιφγν Δλη. Μπ. Σάπινξ είλαη ε 

θνπιηνχξα, κε ηελ επξεία εζλνινγηθή έλλνηα, είλαη ε νιφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε 

γλψζε, ηηο πεπνηζήζεηο, ηελ ηέρλε, ηελ εζηθή, ην δίθαην, ηα έζηκα θαη ηηο άιιεο 

ηθαλφηεηεο ή ζπλήζεηεο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηνλ άλζξσπν σο κέινο ηεο θνηλσλίαο. 

(Cuche , 2001, ζει. 33)  

Πνιηηηζκηθόο =Μεηαθξαζκέλν δάλεην απφ αγγι.cultural, γαιι. Culturel 

Πνιηηηζηηθόο =ινγ.1854 ,κεηαθξαζκέλν δάλεην απφ ην αγγιηθφ Cultural ,γαιι. 

Culturel. (Μπακπηληψηεο, 2010, ζει 1132)   

Παξαδίδσ θαη παξαδίλσ =δίλσ ζηα ρέξηα, κεηαβηβάδσ, παξαρσξψ, θιεξνδνηψ απφ 

γελεά ζε γελεά, εκπηζηεχνκαη.  

Παξάδνζε =Ζ πξάμε ηνπ παξαδίλσ, παξαρψξεζε ζε δηάδνρν ή πξντζηάκελν, ε απφ 

γελεά ζε γελεά κεηάδνζε ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο εζψλ, εζίκσλ, δνμαζηψλ, 

δηδαζθαιία, ηα παηξνπαξάδνηα (Γεκεηξάθνο, 1969, ζει 1050) 

Παξαδνζηαθόο =Μεηαθξαζκέλν δάλεην απφ γαιι. Traditionnel (Μπακπηληψηεο, 

2010, ζει 1098) 

Δθπαηδεύσ =Αλαηξέθσ, δηδάζθσ 
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Παηδεύσ =Αλαηξέθσ, κεγαιψλσ παηδί, εθπαηδεχσ, δηδάζθσ θάηη ζε θάπνηνλ, 

δηνξζψλσ, βαζαλίδσ, ηηκσξψ (Γεκεηξάθνο,  1969, ζει 1037) 

ηάζε =Σνπνζέηεζε, ν ηξφπνο πνπ ζηέθεηαη θάπνηνο, ε αθηλεζία, ε ζπκπεξηθνξά, 

θέξζηκν (Γεκεηξάθνο, 1969, ζει 1248) 

πκπεξηθέξνκαη =πλαλαζηξνθή, ελδνηηθφηεηα, δηαγσγή, ζπλνπζία (Γεκεηξάθνο, 

1969, ζει 1275) 

πκπεξηθνξά =ρέζε, ζπλαλαζηξνθή, ζπκκφξθσζε, ελδνηηθφηεηα  

πκπεξηθνξηζκόο =Μεηαθξαζκέλν δάλεην απφ αγγι. behaviourism 

πκπεξηθνξηζηήο =Μεηαθξαζκέλν δάλεηα απφ αγγι. behaviourist. (Μπακπηληψηεο, 

Γ Γ., 2010,ζει 1359) 

 

1.2     Αλάιπζε ηεο ιέμεο «Παξάδνζε» 

 

Παξάδνζε (ζειπθφ, ε):Δίλαη ε κεηαβίβαζε ,ε παξαρψξεζε ελφο πξάγκαηνο ζε 

θάπνηνλ ή ζε θάπνηνπο άιινπο. 

Παξαδόζεηο: Δίλαη φ,ηη αλαπηχζζεηαη ηζηνξηθά θαη κεηαδίδεηαη ζε κηα νκάδα, ζε κηα 

θνηλσλία θιπ, απφ γεληά ζε γεληά, ζε ζπκπεξηθνξέο, αληηιήςεηο, ηδέεο, έζηκα, 

παξαδφζεηο δνμαζίεο, δηδαρέο θιπ. Δίλαη ην ζχλνιν ησλ θιεξνλνκηθψλ 

κεηαβηβαζζέλησλ θαη δηα κέζσ ησλ γελεψλ, ηα παξαδεδνκέλα, ηα παηξνπαξάδνηα. 

Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνιηηηζκνχ (γλψζε, έξγα, αμίεο, πξφηππα, ηξφπνο δσήο, 

έζηκα, ήζε) πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ηε κηα γεληά ζηελ άιιε. Παξάδνζε αθφκε είλαη 

φ,ηη έρεη επαλαιεθζεί πνιιέο θνξέο θαη έρεη πιένλ παγησζεί. 

(https://el.wikipedia.org/).   

Παξάδνζε κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ην κεισδηθφ λαλνχξηζκα ηεο κεηέξαο 

πνπ θξαηά ζηελ αγθαιηά ηεο ην κνλάθξηβν παηδί ηεο ,ηνπο ζξχινπο ηνπ παππνχ θαη 

ηεο γηαγηάο, ηα θάιαληα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Λαδάξνπ ,ηα ρειηδνλίζκαηα, ηηο 

καληηλάδεο θαη ηα δίζηηρα πνπ άθνπζε ζηηο ραξέο θαη ζηα παλεγχξηα, ηα έζηκα ,ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ρνξνχο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπο πνπ καο ζπληξφθεπαλ ζε θάζε ραξά, 

ηηο ελδπκαζίεο, ηα θεληήκαηα ,ηα παηρλίδηα θαη φζα άιια ήηαλ θαη είλαη κέξνο ηεο 

δσήο ηνπ ηφπνπ καο.  

Διιεληθή παξάδνζε είλαη νη πνιηηηζηηθέο αμίεο ηνπ παξειζφληνο, πνπ έδσζαλ 

ην ηδηαίηεξν ρξψκα θαη δηακφξθσζαλ ηα δηαθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Οη 
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πνιηηηζηηθέο αμίεο πνπ εδψ θαη αηψλεο ζπλζέηνπλ ηνλ πνιηηηζηηθφ καο ρψξν 

πξνζζέηνληαο ζηνηρεία ηα νπνία εληζρχνπλ θαη ηηο εζληθέο καο ξίδεο. ( Βαξκάδε, ρ.ρ) 

Ζ παξάδνζε δελ έρεη κφλν κία ζεκαζία, δελ είλαη κνλφδξνκνο. Αληηζέησο 

έρεη πνιινχο θιάδνπο φπσο ηε γισζζηθή παξάδνζε, ηελ πλεπκαηηθή, ηελ νηθηζηηθή, 

ηνπο ρνξνχο, ηα παλεγχξηα θαη θαιχπηεη έλα πιήζνο θνηλσληθψλ ζεκάησλ απφ ηε δσή 

θαη ηνλ ζάλαην ,ηε ραξά θαη ηε ιχπε, ηελ αγάπε, ηνλ ρσξηζκφ θαη ηνλ μεληηεκφ. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα λα δηαζψδεηαη ζρεδφλ αθέξαηα εδψ θαη αηψλεο ζε έλα ιαφ πνπ 

έκαζε λα δεη ηελ θάζε κέξα θαη ηελ θάζε ζηηγκή αληηκεησπίδνληαο κε δχλακε ηφζν 

ηηο επράξηζηεο φζν θαη ηηο δπζάξεζηεο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ. Βεβαίσο παξάδνζε δε 

ζεκαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε θαη επηζηξνθή ζην παξειζφλ, νχηε θαη κπνξνχκε λα 

ηελ εμαηξέζνπκε απφ ηελ πξφνδν. Ζ παξάδνζε είλαη θάηη δσληαλφ θαη ζπλερψο 

εμειηζζφκελν ,θάηη πνπ δεη κέζα ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ ρξφλνπ (παξειζφλ – παξφλ 

– κέιινλ) θαη ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο εθείλσλ πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηδήζνπλ. Ζ παξάδνζε έρεη αληηζηαζεί ηφζν ζηε θζνξά ηνπ ρξφλνπ 

φζν θαη ζηελ θξηηηθή. Απνηέιεζκα είλαη λα απνθηήζεη θαη κηα γεληθεπκέλε απνδνρή 

απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ.(Επγνγηάλλεο, 2014)  

Κάηη αλάινγν είρε πεη θαη ν Οπίλζησλ Σζψξηζηι: «Όζν πεξηζζόηεξν θνηηάδεη 

θαλείο πξνο ηα πίζσ (ζηελ παξάδνζε), ηόζν επθξηλέζηεξα βιέπεη πξνο ηα εκπξόο (ζηελ 

πξόνδν» (Πξψην Θέκα, 2016) γηα λα ζπκπιεξψζεη  ν Ννκπειίζηαο πνηεηήο καο 

Γηψξγνο εθέξεο «βήλνληαο θαλείο έλα θνκκάηη από ην παξειζόλ είλαη ζαλ λα 

ζβήλνπκε θη έλα αληίζηνηρν θνκκάηη από ην κέιινλ. Κη είλαη ζιηβεξή ε δσή πνπ κνηάδεη 

κε αθαηνίθεην ζπίηη.» (Γέκνο, 2014).   

Γηαηί ε δσή ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη πνηέ ζηαηηθή νχηε θαη ζηάζηκε. Με ηελ 

παξάδνζε δηαηεξείηαη απηφ πνπ ππάξρεη θαη πξνζηίζεηαη θαζεκεξηλά απηφ πνπ 

δεκηνπξγείηαη. Κάζε ιαφο θαη θάζε γεληά ζηέθεηαη κε ζεβαζκφ απέλαληί ηεο 

δηαρσξίδνληαο θάζε αθξαία ζπκπεξηθνξά πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

πξνγνλνπιεμία κε ηηο αλάινγεο ζπλέπεηέο ηεο.  

Παξάδνζε είλαη έλα ζχζηεκα αμηψλ ηηο νπνίεο ν άλζξσπνο έρεη αλαδείμεη κε 

ηνλ αγψλα ηεο δσήο ηνπ. Δίλαη θάηη θηλνχκελν θαη φρη ζηαηηθφ, θάηη δσληαλφ. 

Τπάξρεη βέβαηα θαη ε «λεθξή» παξάδνζε γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ θακηά 

θαληαζία, νχηε ζπγθηλνχληαη απφ κεγάιεο ηδέεο αιιά θηλνχληαη ζε έλαλ θφζκν 

ζηεγλφ θαη ζηείξν. Ζ παξάδνζε δελ είλαη έλα είδσιν πνπ πξέπεη λα ην ιαηξεχνπλ νη 

πηζηνί ζησπειά , αιιά έλα αγψληζκα ηεο δσήο. Καη φζν κεγάιε ηζηνξία έρεη έλαο 

ιαφο, ηφζν κεγάιε παξάδνζε έρεη. Μηιψληαο δε γηα ηνπο Έιιελεο, κε ηελ ηζηνξία 
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ηνπο λα ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ, ε ειιεληθή παξάδνζε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

θνζκντζηνξηθή ζε ζεκείν πνπ θαη άιινη ιανί αληινχλ ζηνηρεία απφ απηή αλαθέξεηαη 

απφ ηνλ Θενδσξαθφπνπιν (Θενδσξαθφπνπινο, 2015)  

Ζ παξάδνζε ελψλεη ηηο γεληέο κεηαμχ ηνπο, ψζηε κε απηή λα κελ ππάξρεη απηφ 

πνπ νλνκάδνπκε ράζκα. Ζ θάζε γεληά ζπλδέεηαη κε ηηο πξνεγνχκελεο αιιά θαη κε ηηο 

επφκελεο. Πξσηίζησο φκσο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Ο πνιηηηζκφο κηαο γεληάο δε δεκηνπξγείηαη απφ ην ηίπνηα αιιά ξηδψλεηαη 

ζην πνιηηηζκφ ησλ γελεψλ πνπ πέξαζαλ. Έλαο ιαφο πνπ έρεη μεράζεη ηελ παξάδνζή 

ηνπ κνηάδεη κε ηνλ άλζξσπν πνπ έρεη ράζεη ηε κλήκε ηνπ θαη θζάλεη ζηελ «ακλεζία». 

Ηδηαίηεξα ζήκεξα, πνπ ν βηνκεραληθφο πνιηηηζκφο κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε έρεη κηα 

νηθνπκεληθφηεηα θαηαξγψληαο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο, επηβάιιεηαη ε αλαγθαία 

έληαμή καο ζηνλ νηθνπκεληθφ απηφ πνιηηηζκφ λα ζπλδπάδεηαη κε ηε ζηγνπξηά θαη ηελ 

αλζεθηηθφηεηα πνπ εμαζθαιίδεη ε παξάδνζε, ψζηε νη θίλδπλνη ηεο εμαθάληζεο ζην 

επξχηεξν ζχλνιν λα παξακεξίδνληαη. Ζ παξαδνζηαθή γλψζε ρξεηάδεηαη γηα λα 

θξαηεζεί θαη ε ηζηνξηθή θπζηνγλσκία.(Επγνγηάλλεο, 2013)  

Ζ ακεξφιεπηε - θαζνιηθή πάιη ηήξεζε ηεο παξάδνζεο ζεκαίλεη αδπλακία 

αλαλέσζεο θαη νδεγεί ζηε ζπληήξεζε ελψ πξέπεη λα αληιείηαη ην δσληαλφ πλεχκα 

απφ ηελ παξάδνζε θαη φρη ηνπο θελνχο ηχπνπο. Γη’ απηφ γηα θάζε έζλνο δχλακε θαη 

ζπζηαηηθφ ηνπ ζηνηρείν είλαη θαη ε παξάδνζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία θαη 

ηελ πξφνδν. ηαλ αλάκεζα ζηελ παξάδνζε θαη ζηε δεκηνπξγία, ζηελ 

ζπληεξεηηθφηεηα θαη πξννδεπηηθφηεηα βξεζεί κηα ηζνξξνπία, ηφηε θάζε  έζλνο κπνξεί 

λα δεη κε ζηαζεξφηεηα γηαηί ην παξειζφλ επηδξά δεκηνπξγηθά ζην παξφλ. 

(Επγνγηάλλεο, 2013). 

Κάζε Έιιελαο έρεη σο εζληθή ππνρξέσζε φρη κφλν λα δηαηεξήζεη δηαρξνληθά 

αιιά θαη λα απνθαηαζηήζεη ζην αθέξαην ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ λενειιεληθή 

πλεπκαηηθφηεηα αιιά θαη κε ηηο εζηθέο αμίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζεκεξηλή 

λενειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη δελ ζα θηλδπλεχζεη απφ ηελ πνιηηηζκηθή 

κνλνκέξεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ζα ζηεζνχλ 

ηα ζεκέιηα γηα ηελ απνθπγή ηεο, ε νπνία ππνλνκεχεη απηή ηελ πνιπκνξθία ησλ 

εζληθψλ παξαδφζεσλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ. Ζ «εηζεξρφκελε» μέλε εκπεηξία πνπ 

αλαγθαζηηθά εηζέβαιε ζηε ρψξα καο λα ζπγθεξαζηεί κε ηελ ππάξρνπζα ειιεληθή θαη 

λα αθνκνησζεί απφ απηήλ φπνπ ηαηξηάδεη .Καη γηα λα επηηεπρζεί απηφ σο έζλνο 

ρξεηάδεηαη ηθαλνχο πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο θαη έλα θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα αμηψλ.  



21 
 

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθή καο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο εζληθήο καο 

ηαπηφηεηαο ,δε θαλεξψλεη ζε θακηά πεξίπησζε θαη άξλεζε ή πεξηθξφλεζε ησλ 

πξνζσπηθνηήησλ ησλ άιισλ εζλνηήησλ. ινη νη άλζξσπνη θαη φια ηα έζλε, έρνπλ λα 

πξνζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ πνιηηηζκνχ ,άιινηε θάηη κηθξφ θη άιινηε θάηη 

κεγάιν. Αιιά θαη θαλέλα έζλνο δελ κπνξεί λα ππάξμεη θιεηζκέλν κφλν ζηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη λα ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα ζηε ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη ζηα ζχγρξνλα 

θνηλσληθά ξεχκαηα. Ζ αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηνπο ιανχο νινέλα θαη κεγαιψλεη 

ζηηο κέξεο καο θη έηζη είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα εηξεληθή ζπκβίσζε θαη 

ζπλεξγαζία ζε φιεο ηνπο ηνκείο φπσο θαη ζηνλ πνιηηηζκφ. Πνιχ πεξηζζφηεξν γηα 

ηνπο Έιιελεο φπνπ ε ειιεληθή εζληθή παξάδνζε κε ηα δπν κεγάια ξεχκαηά ηεο, ηνλ 

αλζξσπηζκφ θαη ηνλ ρξηζηηαληζκφ, θαηεπζχλεη ην ηδαληθφ ηεο παλαλζξψπηλεο 

αδειθνζχλεο. σβηληζκφο θαη εζληθή πξνθαηάιεςε είλαη ζηνηρεία πνπ δελ πξέπεη λα 

ππάξρνπλ ζηνπο λένπο αλζξψπνπο ,ν θαλαηηζκφο θαη νη αθξφηεηεο πξέπεη λα 

μεπεξαζηνχλ απφ ηε λέα γεληά ησλ Διιήλσλ θαη λα δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην 

ζεβαζκφ θαη ζηε δηαιιαθηηθφηεηα. 

Έρνπκε ρξένο σο έζλνο λα μέξνπκε ηη έγηλε πξηλ απφ εκάο κέζα ζηα πιαίζηα 

ηεο εζληθήο – ιατθήο καο δσήο, φπσο κηα νηθνγέλεηα ελδηαθέξεηαη λα κάζεη γηα ηνπο 

πξνγφλνπο ηεο θαη ηελ θαηαγσγή ηεο .Με ηελ ελεκέξσζή καο απηή γηα ηνπο 

παιαηφηεξνπο ηξφπνπο δσήο ζα θσηίζνπκε εληνλφηεξα ηα βήκαηα ηεο πνιηηηζηηθήο 

καο πνξεία αλαθέξεη ν Γεκήηξηνο Λνπθάηνο (Λνπθάηνο, 1979). Καη ζπλερίδεη 

ιέγνληαο φηη ε απηνγλσζία είλαη απηή πνπ σο έζλνο καο νδήγεζε ζηνλ απηνέιεγρν 

θαη ζηελ απηνέκπλεπζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θαηαπνιεκήζνπκε πνιιά απφ ηα 

ειαηηψκαηά καο ελψ αληίζηνηρα ηα πξνηεξήκαηά καο ζα καο νδεγήζνπλ ζε κηα 

εζληθή απηνπεπνίζεζε. Σέινο κε ηελ απηνέκπλεπζε ζα ζπλερίζνπκε ηελ θαιή καο 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε πνπ ζα δψζεη θαη ην ρξψκα ηεο εζληθήο καο ηδηνηππίαο. Ζ 

παηδεία ζα πξέπεη λα ζηεξίδεη ηελ παξάδνζε γηαηί σθέιεζε ην έζλνο καο γηα πνιινχο 

αηψλεο (Λνπθάηνο, 1977). 

 

1.3     Αλάιπζε ησλ όξσλ Πνιηηηζκηθόο θαη Πνιηηηζηηθόο. 

 

Οη γισζζηθνί φξνη «πνιηηηζκηθφο» θαη «πνιηηηζηηθφο» ,παξ φιν πνπ ε 

πξαγκαηηθή ηνπο ρξήζε ζηελ θνηλή ειιεληθή γιψζζα θαλεξψλεη κηα ζπλσλπκία 

πςεινχ βαζκνχ αιιά θαη κία ζχγρπζε, απνδεηθλχνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφλ ηξφπν 
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πσο ε γιψζζα καο, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο γιψζζεο δηαθξίλεηαη θαη γηα 

ηε δήισζε ησλ πεξί ηνπ πνιηηηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαθνξψλ πνπ είλαη δπν 

μερσξηζηά πνηνηηθά κεγέζε. (Κσλζηαληίλνπ, 2000)  

Οη δχν φξνη είλαη κεηαθξαζηηθά δάλεηα απφ ην αγγιηθφ cultural θαη ην γαιιηθφ 

culturel. Σν πνιηηηζηηθφο (παξαγφκελν απφ έλα ππνζεηηθφ ηχπν πνιηηίδσ, ζχγθξ. 

πνιηηηζκέλνο ) ζπλδέεηαη κφλν κε ην cultural ζε αληίζεζε κε ην πνιηηηζκηθφο 

(παξαγφκελν απφ ην ιφγην πνιηηηζκφο) πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηα δχν. Δδψ ην 

πνιηηηζκηθφο εμεγείηαη κε ην «πνπ αλήθεη ή αλαθέξεηαη ζηνλ πνιηηηζκφ», ελψ ην 

πνιηηηζηηθφο κε ην «πνπ αθνξά ηνλ πνιηηηζκφ θαη  εηδηθφηεξα, πνπ επλνεί, ππεξεηεί, 

πξνσζεί ηελ αλάπηπμή ηνπ». Να ζεκεησζεί επίζεο φηη, ζε αληίζεζε κε ηελ ειιεληθή πνπ 

έρεη ην πνιηηηζκηθφο σο επίζεην ηνπ πνιηηηζκφο, ε αγγιηθή θαη ε γαιιηθή δελ έρνπλ 

αληίζηνηρν γηα ην civilization, αθνχ ρξεζηκνπνηνχλ σο ηέηνην ην παξάγσγν ην culture, 

ηελ θνπιηνχξα .ηα ειιεληθά ν φξνο θνπιηνχξα έρεη εηδηθφηεξν πεξηερφκελν (αθφκα 

θαη εηξσληθφ ζε θάπνηα πεξηβάιινληα) θαη κάιηζηα ν θνπιηνπξηάξεο έρεη ζαθψο 

αξλεηηθή ζεκαζία απφ ηελ θαλνληθή. Με απηφ ην πξίζκα ε δεκηνπξγία ηνπ 

πνιηηηζκηθφο αλαθνξά πξνο ην civilization, ήηαλ κνλφδξνκνο. 

 Καηά ηνλ Μπακπηληψηε θαη ηα δχν εμεγνχληαη  κε ην «απηόο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

πνιηηηζκό», ελψ ππάξρεη έλα δηεπθξηληζηηθφ ηεηξάγσλν γηα ηε ρξήζε ησλ δχν πνπ 

θαηαιήγεη φηη« γεληθά ζα κπνξνύζε, κε γισζζνινγηθνύο όξνπο, λα ιερζεί όηη ν 

ραξαθηεξηζκόο πνιηηηζκηθόο είλαη πεξηζζόηεξν ζηαηηθόο, ελώ ν ραξαθηεξηζκόο 

πνιηηηζηηθόο είλαη πεξηζζόηεξν δπλακηθόο». Δπίζεο παξέρεηαη ε πιεξνθνξία φηη ην 

πνιηηηζηηθφο καξηπξείηαη απφ ην 1854, άξα ηζηνξηθά είλαη «νξζφηεξν» (Μπακπηληψηεο 

,1998).  

 ην ΜΔΛ (Μείδνλ Διιεληθφ Λεμηθφ, Σεγφπνπινο – Φπηξάθεο 1997) 

πνιηηηζκηθφο θαη πνιηηηζηηθφο εμεγνχληαη αληίζηνηρα κε ηα «ζρεηηθφο κε ηνλ πνιη-

ηηζκφ» θαη «αλαθεξφκελνο ζηνλ πνιηηηζκφ ή ηηο εθδειψζεηο ηνπ». 

 Καηά ηνλ Κξηαξά ην πνιηηηζκηθφο εμεγείηαη κε ην «πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ 

πνιηηηζκό», ελψ ην πνιηηηζηηθφο κε ην «πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πνιηηηζκό ή ζρεηίδεηαη κ’ 

απηόλ» (Κξηαξάο, 1995). 

 Δπίζεο, ηα πεξηζζφηεξα μελφγισζζα ιεμηθά απνδίδνπλ ζπλήζσο ην cultural ζηα 

ειιεληθά κε ην πνιηηηζηηθφο θαη φρη κε ην πνιηηηζκηθφο . (Κσλζηαληίλνπ, 2000). 

 

 



23 
 

1.4     Ζ παξνπζίαζε ησλ όξσλ ζε θάπνηα εγθπθινπαηδηθά έξγα. 

  

 ην ιεμηθφ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ηεο UNESCO ηνπ 1972 δελ ππάξρεη θαλέλα 

ιήκκα πνιηηηζκηθφο. Αληίζεηα, ππάξρνπλ 53 κε ην πνιηηηζηηθφο .Αλαθέξεη φηη ν φξνο 

θνπιηνχξα ζπάληα αλαθέξεηαη ζε εγθπθινπαηδηθά ιεμηθά θαη αθαδεκατθά θείκελα, ελψ 

γηα ην cultural ιέεη φηη έγηλε πξνζθπγή ζηα «παξάγσγα ηεο ιέμεσο πνιηηηζκόο: 

πνιηηηζηηθόο θιπ.», ζεσξνπκέλνπ ηνπ πνιηηηζηηθφο σο λνεκαηηθνχ βεβαίσο 

παξαγψγνπ ηνπ πνιηηηζκφο (ιήκκα θνπιηνχξα). 

 ηελ εγθπθινπαίδεηα ΠΛΜ (Πάππξνο Larousse Britannica) ζην ιήκκα 

πνιηηηζκηθφο ν αλαγλψζηεο παξαπέκπεηαη ακέζσο ζην πνιηηηζηηθφο .Δθεί αλαθέξεηαη φηη 

ν ηειεπηαίνο φξνο «ηείλεη ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο θαιιηηερληθέο θαη 

πλεπκαηηθέο πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ηείλεη δειαδή λα αλαθέξεηαη 

ζηνλ πλεπκαηηθφ πνιηηηζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία θαη ν φξνο πνιηηηζκηθφο-ε-ν ,ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηνλ πνιηηηζκφ σο 

ζχλνιν θαη νη δχν φξνη σζηφζν είλαη ηαπηφζεκνη». ηελ πξάμε φκσο, ζην ιήκκα 

πνιηηηζηηθή ηζηνξία παξαηεξείηαη φηη πξφθεηηαη γηα «κειέηε ιαψλ απφ άπνςε ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο» (θαη φρη γηα ηελ πεξίπησζε νξζφηεξα ίζσο πνιηηηζκηθή 

ηζηνξία , αγγιηθά cultural history). Έηζη, ελψ ζηελ ΠΛΜ κε ην επίζεην πνιηηηζηηθφο 

ππάξρνπλ 45 ιήκκαηα (13 ζηελ εγθπθινπαίδεηα Τδξία), γηα ην πνιηηηζκηθφο ππάξρεη 

κφλν ην πνιηηηζκηθφ κνληέιν ,ην νπνίν φκσο εμεγείηαη ακέζσο κε ηνπο φξνπο «ή 

πνιηηηζηηθφ ζρήκα ή πνιηηηζηηθφο δηαζρεκαηηζκφο ή πνιηηηζηηθφ πξφηππν ή πνιηηηζηηθφ 

ζρέδην, ζηαζεξή νξγάλσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ». Οη φξνη ινηπφλ 

επηθαιχπηνληαη, ελψ ζηελ Τδξία δελ ππάξρεη ην πνιηηηζκηθφο . 

 Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ηα ιήκκαηα κε ην πνιηηηζηηθφο εξκελεχνληαη 

ζπρλφηαηα ζηελ Τδξία κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ θνπιηνχξα. Αληίζεηα, ζηελ ΠΛΜ ν 

φξνο απηφο απνθεχγεηαη επηκειψο. Ζ Νέα Γνκή (ΝΓ) ζην ιήκκα πνιηηηζκφο ζε 

ζρέζε κε ην θνπιηνχξα  αλαθέξεη ην πνιηηηζηηθφο πνπ η ν  ζεσξεί θαη  ηνπ πνιηηηζκφο 

επίζεην. Γελ γίλεηαη ιφγνο γηα θαλέλα πνιηηηζκηθφο. 

 ηελ εγθπθινπαίδεηα Grand Larouse ζην επξεηήξην ηνπ ηξίηνπ θαη πέκπηνπ 

ηφκνπ ρξεζηκνπνηεί κφλν ην πνιηηηζηηθή γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ζηελ 

Κίλα, ελψ ζηελ ίδηα ζέζε ζηνλ ηξίην ηφκν κηιάεη γηα πνιηηηζηηθφ ξφιν. 

 Σειηθά, θαίλεηαη φηη ην πνιηηηζκηθφο είλαη θαηά πνιχ λεψηεξν ηνπ 

πνιηηηζηηθφο θαη θεξδίδεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ζπλερψο έδαθνο. Φαίλεηαη φηη ην 



24 
 

πνιηηηζκηθφο αλεπξίζθεηαη ζπρλφηαηα ζε κεηαθξάζεηο γαιιηθψλ θπξίσο έξγσλ. Γεληθά 

πάλησο, ππάξρεη ε αίζζεζε φηη σο πξν ηνπ πνιηηηζκνχ ην πνιηηηζηηθφο κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη ζε κηα ζήκαλζε ζηελφηεξνπ πεδίνπ απφ φηη ην πνιηηηζκηθφο, φπσο δειαδή 

νη φξνη ηδίσκα θαη δηάιεθηνο σο πξνο ηελ θνηλή γιψζζα. Ζ ρξήζε φκσο πξνδίδεη κηα 

γεληθφηεξε ζχγρπζε. Αθνχγνληαη εθθξάζεηο ηνπ ηχπνπ «ζεκειηψδε ζέκαηα ησλ θξαηψλ 

θαη ησλ εζληθψλ νκάδσλ φπσο ε εζληθνπνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα», εθεί πνπ ην απηί ηνπ 

κέζνπ Έιιελα ζα πεξίκελε ην πνιηηηζηηθή, αιιά θαη γισζζηθέο κάιινλ ππεξβνιέο πνπ 

θηλνχληαη ζηα δχν άθξα φπσο «κέζα απφ ηελ ΟΝΔ έρνπκε αιιάμεη ηνλ νηθνλνκηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ράξηε ηεο ρψξαο καο» ή «αιινηψλεηαη ε πνιηηηζηηθή καο ηαπηφηεηα». 

 Σε λ  πξαγκαηηθή ζεκαζία ηνπ πνιηηηζκηθφο σο πξνο απηφ πνπ πξαγκαηηθά 

ελλνεί, απνδίδεηαη απφ ηνλ Θενδσξάθε ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη «δελ είλαη κφλν 

ζήκεξα πνπ νη δπηηθνί καο ζχκκαρνη κε ελνρινχλ, κε πξνβιεκαηίδνπλ θαη κε 

απειπίδνπλ. Γλσξίδσ κέζα κνπ θαιά φηη νη δηαθνξέο είλαη κεγάιεο. Δίλαη βαζχηαηεο 

γηαηί είλαη ηζηνξηθέο, είλαη πνιηηηζκηθέο. Τπάξρεη ξηδηθή δηαθνξά λννηξνπίαο, εζψλ, 

ζηάζεο δσήο θαη θιίκαθαο αμηψλ» (Θενδσξάθεο ,1999)  

 

1.5     Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ όξσλ «ηάζεηο θαη 

πκπεξηθνξέο» 

 

1.5.1      Οξηζκόο ησλ ζηάζεσλ. Ση είλαη νη ζηάζεηο ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ. 

 

 Ζ κειέηε ησλ ζηάζεσλ έρεη κεγάιε ζεκαζία, ζεκειηψδε ζα ιέγακε, γηα λα 

πξνζεγγίζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο θνηλσληθήο 

ςπρνινγίαο. Μειεηψληαο ινηπφλ ηηο ζηάζεηο σο έλα ςπρνινγηθφ θαηλφκελν, έρνπκε 

πνιιέο πηζαλφηεηεο λα εξκελεχζνπκε κε κεγάιε επηηπρία θαη ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν 

κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο ηνπ δηαζηάζεηο. Κη απηφ γηαηί νη ζηάζεηο δηακνξθψλνπλ 

θπξίσο ηελ εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ.  

 Οη ζηάζεηο απνηεινχλ κηα απφ ηηο πιένλ βαζηθέο αξρέο ζηελ θνηλσληθή 

ςπρνινγία. Αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο αληίιεςεο ησλ θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλζξψπνπ επεηδή θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

(Αξαβαλή,2011)  

 Σν αληηθείκελν ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο είλαη απνηέιεζκα ηεο ακνηβαίαο 

πξνζέγγηζε δχν επηζηεκψλ, ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο. Ζ θνηλσληθή 
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ςπρνινγία κειεηάεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη θαζνδεγνχλ έλα άηνκν ζην 

λα ζπκπεξηθεξζεί κε έλαλ θαζνξηζκέλν ηξφπν εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο άιισλ αηφκσλ 

κέζα ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (πρ. ζηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ηελ θνηλσλία). 

Δπίζεο κειεηάεη ηηο ζθέςεηο πνπ θάλεη ην άηνκν ,ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ 

δεκηνπξγνχληαη, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη φηαλ 

απηφ ζπλεξγάδεηαη κε άιια άηνκα κέζα ζε θαζνξηζκέλα πιαίζηα. Παξάιιεια 

κειεηάεη θαη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ σο απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ πθίζηαηαη σο κέινο κηα θνηλσληθήο νκάδνο. 

(https://el.Wikipedia.org ) 

 Με ηε ιέμε «ζηάζεηο» ελλννχκε θπξίσο ηηο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο 

απφςεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ αθνξνχλ θάπνηα θνηλσληθά θαηλφκελα θαη νη νπνίεο 

θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο άιινηε ζεηηθά θη άιινηε αξλεηηθά. Με απιά ιφγηα 

ζεσξείηαη φηη ζηάζε είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάπνηνο αληηκεησπίδεη έλα δήηεκα ,ε 

δηάζεζή ηνπ ,ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπ ,ν ηξφπνο θεξζίκαηνο αιιά θαη ζπλαηζζήκαηνο ζε 

θάπνηνλ άιινλ θαη είλαη ηαπηφζεκν ηνπ αγγιηθνχ φξνπ attitude. (Petty & Cacioppo, 

1981) Αθνξά ινηπφλ ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή πξνδηάζεζε ελφο αηφκνπ γηα θάπνην 

πξφζσπν, γηα θάπνην αληηθείκελν ή γηα έλα ζέκα.  

Ζ ζηάζε δηαθέξεη απφ ηελ αμία ζην φηη απηή απνδίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην 

άηνκν θαη δελ ζρεηίδεηαη κε ην επηζπκεηφ, κε ην νπνίν ε αμία είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε (Γθαξή, 1992,ζει 10).  

Ζ αμία είλαη κηα ζαθήο ή ππνλννχκελε ζχιιεςε ηνπ επηζπκεηνχ, 

ραξαθηεξηζηηθή ελφο αηφκνπ ή θάπνηαο νκάδαο θαη ε νπνία επεξεάδεη ηελ επηινγή 

πξνηχπσλ, κέζσλ θαη δξάζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία (Γεψξγα, 1995 ζει 

124). πλεπψο νη αμίεο πνπ δηαθξίλνπλ ην θαζέλα καο είλαη πνιχ πξνζσπηθέο έλλνηεο 

θαη καο επεξεάδνπλ ζε βαζχ ππνζπλείδεην επίπεδν. Κάζε απφθαζε πνπ πξέπεη λα 

πάξνπκε ζηε δσή καο ζηεξίδεηαη ζε απηέο ηηο αμίεο , είηε ηηο ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα 

απνθχγνπκε δηάθνξα πξφζσπα, πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο είηε γηα λα ηα 

πξνζεγγίζνπκε. Οη αμίεο είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο ζηάζεηο ζηνλ άλζξσπν θαη θάζε 

παξαβίαζή ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ελνρέο σο πξνο ηελ θνηλσλία θαη ην θνηλσληθφ 

αμηνινγηθφ ζχζηεκα. Δίλαη βαζηά ξηδσκέλεο κέζα καο θαη αιιάδνπλ πνιχ πην 

δχζθνια απφ φηη νη ζηάζεηο ζηε δσή καο. Γηαζέηνπλ ηζρπξφηεξα θίλεηξα ζε ζρέζε κε 

ηηο ζηάζεηο ζηε δσή καο.  

 Ο Gordon Allport ην 1968, φξηζε ηε ζηάζε σο « κηα λνεηηθή θαη λεπξηθή 

θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο, νξγαλσκέλε κέζσ ησλ εκπεηξηώλ, πνπ αζθεί θαηεπζπληήξηα ή 



26 
 

δπλακηθή επίδξαζε ζηηο απνθξίζεηο ηνπ αηόκνπ πξνο όια ηα αληηθείκελα θαη ηηο 

θαηαζηάζεηο κε ηα νπνία απηή ζρεηίδεηαη».(Gordon Allport, 1968). Δίλαη θαλεξφ φηη 

ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ φηη νη ζηάζεηο είλαη θάηη πνπ δελ κπνξνχκε εχθνια λα 

ηηο παξαηεξήζνπκε ,αιιά απνηεινχλ εκβφιηκεο ζα ιέγακε κεηαβιεηέο ή αθφκα θαη 

ελλνηνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα. Ο νξηζκφο απηφο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε δπν 

ζηνηρεία ησλ ζηάζεσλ: ην γλσζηηθφ ζηνηρείν (λνεηηθή θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο έηνηκε 

γηα δξάζε ) θαη ην αμηνινγηθφ ζηνηρείν (νη απνθξίζεηο ηνπ αηφκνπ).Πξφθεηηαη ινηπφλ 

γηα κηα ηδησηηθή ππφζεζε ηνπ θαζελφο .Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ νη 

ζηάζεηο είλαη δπζδηάζηαηεο. (Γεψξγαο, 1986,ζει.121-124)  

Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα απφ ηνλ Gordon Allport, νη Petty θαη Cacioppo 

έδσζαλ κηα άιιε δηάζηαζε ζηελ έλλνηα ησλ ζηάζεσλ. χκθσλα κε απηνχο ν φξνο 

ζηάζε αλαθέξεηαη «ζε έλα γεληθό θαη δηαξθέο, ζεηηθό ή αξλεηηθό, ζπλαίζζεκα γηα 

θάπνην πξόζσπν, αληηθείκελν ή ζέκα» θαη είλαη κνλνδηάζηαηε έλλνηα. (Petty θαη 

Cacioppo 1981) 

Σέινο πην πξφζθαηα νη Pratkanis & Greenwald φξηζαλ ηε ζηάζε σο «ηελ 

αμηνιόγεζε πνπ θάλεη έλα άηνκν γηα έλα αληηθείκελν ηεο ζθέςεο», ζεσξψληαο φηη νη 

ζηάζεηο είλαη αλαπαξαζηάζεηο ζηε κλήκε. Καη απηφο ινηπφλ ν νξηζκφο αληαλαθιά 

ηελ άπνςε φηη ε ζηάζε είλαη κηα έλλνηα κνλνδηάζηαηε (Pratkanis & Greenwald, 

1989).  

 Παξά ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο, νη Olson θαη 

Zanna πηζηεχνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη ζεσξεηηθνί ησλ ζηάζεσλ ζπκθσλνχλ φηη ε 

αμηνιφγεζε απνηειεί ηελ θεληξηθή, ίζσο ηελ ππεξηζρχνπζα, φςε ησλ ζηάζεσλ, φηη νη 

ζηάζεηο αλαπαξίζηαληαη ζηε κλήκε, θαη φηη κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηφζν ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ ζηάζεσλ, φζν 

θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζπλέπεηέο ηνπο.(Olson , 

J.M. & Zanna, M.P., 1993) 

Σειηθά θαίλεηαη πσο νη ζηάζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο 

αληίιεςεο ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλζξψπνπ επεηδή, φπσο 

ε πξνζσπηθφηεηα, θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ µε 

ηνλ ζπλάλζξσπν, µε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, µε ην ρψξν εξγαζίαο ηνπ θαη γεληθά µε 

φινπο ηνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο. (Μαηζνχθα - Παπακφζρνπ, 2005) 

Οη ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ εθθξάδνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ιεθηηθέο 

αληηζέζεηο, δειαδή κνπ αξέζεη ή δελ κνπ αξέζεη θάηη ,είλαη θαιφ ή είλαη θαθφ κε 

ηξαβάεη ή δελ κε ηξαβάεη. Άξα γηα λα κειεηήζνπκε ηηο ζηάζεηο βαζηδφκαζηε ζηελ 
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αλάιπζε ηεο αληίιεςεο ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ, 

πσο δειαδή ην θάζε άηνκν βιέπεη ηα δηάθνξα θνηλσληθά ζηνηρεία ζηνλ πεξίγπξφ ηνπ. 

Ζ αληίιεςε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ,εμεγεί, πψο ην άηνκν βιέπεη θαη πψο 

πξνζαξκφδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηα δηάθνξα θαηλφκελα ηνπ ςπρνινγηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζχγρξνλε θνηλσληθή ςπρνινγία θαηαιήγεη ζηνλ 

εμήο νξηζκφ ηεο ζηάζεο, ν νπνίνο ζα πξνζδηνξίζεη ηε δηθή µαο αλάιπζε, φηη δειαδή 

κε ηε ρξήζε ηεο έλλνηαο ζηάζε πξνο θάπνην αληηθείκελν, θάπνηα ηδέαλ, θάπνην 

πξφζσπν, ελλνείηαη έλα δηαξθέο ζχζηεκα µε γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν 

θαη ηέινο µε θάπνηα ηάζε πξνο ηελ έθθξαζε ηεο ζπκπεξηθνξά. (Φνπληνπιάθε – 

Γξαθαθάθε, 2009) 

 Παζηθαλέο είλαη φηη νη ζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ επίζεο ην ζηνηρείν ηεο 

ζηαζεξφηεηαο. Οη ζηάζεηο µαο είλαη ζηαζεξέο, δελ αιιάδνπλ εχθνια θαη 

αληηζηέθνληαη ζε θάζε αιιαγή. Πεξηνξίδνληαη ζε θνηλσληθά ζεκαληηθά γεγνλφηα ή 

αληηθείκελα. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη γεληθεχζηκεο θαη ελέρνπλ έλα βαζκφ 

αθαίξεζεο. Μηα πνιχ ζεκαληηθή πξνυπφζεζε, φζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε ησλ 

ζηάζεσλ είλαη, φηη νη ζηάζεηο καζαίλνληαη ηφζν απφ ην άκεζν φζν θαη απφ ην έκκεζν 

πεξηβάιινλ. Με ιίγα ιφγηα ινηπφλ ηφζν ε εθκάζεζε ησλ ζηάζεσλ φζν θαη ε αιιαγή 

ηνπο εμεγνχληαη απφιπηα κε βάζε ηηο ζεσξίεο ηεο κάζεζεο. 

 Απφ κφλεο ηνπο νη ζηάζεηο δελ είλαη απαξαίηεηεο νχηε επαξθείο πξνυπνζέζεηο 

ζπκπεξηθνξάο. Απιψο ηελ δηεπθνιχλνπλ ,θαζψο ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά είλαη 

ζπλάξηεζε πνιιψλ άιισλ παξαγφλησλ ,φπσο θνηλσληθψλ θαλφλσλ, ζπλεζεηψλ, 

πξνζδνθηψλ, αμηψλ, θηλήηξσλ, αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θ .α. Ζ ζηάζε ινηπφλ πνπ 

παίξλνπκε απέλαληη ζε θάπνηα θνηλσληθά θαηλφκελα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί φκσο θαη φρη. Ζ ζηάζε αλαθέξεηαη ζην παξφλ θαη έρεη κηα 

παζεηηθή ζα ιέγακε δπλακηθή ελψ ε ζπκπεξηθνξά είλαη δηαξθήο ελψ ηα θίλεηξά ηεο 

ζηηγκηαία. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε ζπκπεξηθνξά εμεγείηαη πεξηζζφηεξν κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε έλα θαη ιηγφηεξν κε βάζε ηηο ζηάζεηο ηνπ ( 

Φνπληνπιάθε – Γξαθάθαθε ζει. 75). Έηζη κπνξεί δχν άλζξσπνη λα έρνπλ ηελ ίδηα 

ζηάζε απέλαληη ζε έλα αληηθείκελν ,αιιά δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά, λα έρνπλ 

δειαδή ηελ ίδηα ζηάζε σο πξνο ηε δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο αιιά λα 

αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο ηεο.  
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1.5.2      πκπεξηθνξά - Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε  

 

Ζ ζπκπεξηθνξά είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δξα θαη αληηδξά έλα αληηθείκελν 

ή έλα ζψκα κέζσ ηεο ζρέζεο ή ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ έρεη κε άιια αληηθείκελα, 

νξγαληζκνχο ή γεληθφηεξα κε ην πεξηβάιινλ. Δίλαη ινηπφλ κία εμσηεξηθή ζηάζε, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο βαζίδεηαη ζε κηα ηδέα ή ζε κία πεπνίζεζε, πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν ξεαιηζηηθή, κπνξεί αθφκα θαη ζε κηα πξνθαηάιεςε. Ζ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά απνηειεί ην πξφηππν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη 

κπνξεί λα είλαη ζπλεηδεηή ή αζπλείδεηε, εθνχζηα ή αθνχζηα. 

(https://el.Wikipedia.org)  

Οη ζηάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπο δελ πξνδηθάδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο αιιά νχηε 

θαη κπνξνχλ λα ηηο πξνβιέςνπλ. Μπνξνχλ ίζσο λα καο δψζνπλ κηα πξνγλσζηηθή 

αμία ηεο ζπκπεξηθνξάο φηαλ ηφζν νη ζηάζεηο φζν θαη νη ζπκπεξηθνξέο κεηξεζνχλ ζηα 

ίδηα επίπεδα ζαθήλεηαο, φηαλ δειαδή εμαζθαιηζηεί κηα πιήξεο αληηζηνηρία σο πξνο 

ηελ πξάμε, ην ζηφρν, ην ρξφλν θαη ην πιαίζην αλαθνξάο. Οη ζηάζεηο ελψ δελ 

πξνδηθάδνπλ πάληα ηε ζπκπεξηθνξά, κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε κηα ζθνπνχκελε 

ζπκπεξηθνξά, δειαδή ζε κηα πξφζεζε, πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί ή φρη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά ζπλζήθεο.(Κνπκπνχξα, 2015) 

πλεπψο θαίλεηαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ελφο ππνθεηκέλνπ κπνξεί λα εμεγεζεί 

θαιχηεξα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ιηγφηεξν κε βάζε ηηο 

ζηάζεηο ηνπ. Απηφο είλαη θαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί δελ ελεξγνχλ 

πάληα ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο αιιά δηαθέξνπλ αλάινγα 

κε ηηο θνηλσληθέο ζπγθπξίεο αθνχ φπσο ειέρζε έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο ην παξφλ, 

αληίζεηα κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο πνπ έρνπλ κηα δηαξθή ζπλέρεηα ελψ ηα θίλεηξα 

είλαη ζηηγκηαία. 

 

1.5.3     ηνηρεία ησλ ζηάζεσλ. Οη ιεηηνπξγίεο ησλ ζηάζεσλ  

  

χκθσλα κε ηελ πην γλσζηή ζεσξία γηα ηε δνκή ησλ ζηάζεσλ απηέο 

πεξηέρνπλ ηξεηο δηαζηάζεηο, ηξία ζηνηρεία, ην γλσζηηθφ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ην 

ζπκπεξηθνξηζηηθφ . 

 Σα γλσζηηθά ζηνηρεία αλαθέξνληαη θπξίσο ζε γλψζεηο θαη δεδνκέλα πνπ 

έρνπλ πηνζεηήζεη θαη πηζηέςεη νη άλζξσπνη θαη πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη ζηάζεηο γίλνληαη αληηιεπηέο. Έηζη αλάινγα κε ηηο γλψζεηο πνπ έρεη έλα 
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άηνκν γηα ηελ παξάδνζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ζα ζηαζεί ζεηηθά ή αξλεηηθά ζε κηα 

ελδερφκελε δηδαζθαιία ζην δεκνηηθφ ζρνιείν.  

 Σα ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζηε δηακφξθσζε κηαο 

ζηάζεο ρσξίο λα ππάξμεη κηα γεληθεπκέλε έξεπλα πάλσ ζην ζέκα αιιά ζηεξίδνληαη 

πεξηζζφηεξν ζε ζπλαηζζήκαηα πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εμαηηίαο ηεο έληαζήο ηνπο 

κπνξεί λα δηακνξθψζνπλ κηα ιαλζαζκέλε ζηάζε. Δίλαη δειαδή ζέκα πξνηίκεζεο ή 

επηζπκίαο ε ζηάζε πνπ ζα θξαηήζεη θάπνην άηνκν γηα έλα αληηθείκελν. Αλ θάπνηνο 

καζεηήο θαηάγεηαη απφ κηα πινχζηα ζε παξάδνζε νηθνγέλεηα ή πινχζην ζε παξάδνζε 

ηφπν ζα ζηαζεί ζεηηθά ζε κηα ελδερφκελε δηδαζθαιία ζε αληίζεζε κε απηφλ πνπ δελ 

έρεη ληψζεη πνηέ απηήλ ηελ αλαηξηρίια ζην θνξκί ηνπ φηαλ επηζθέπηεηαη έλαλ 

ηζηνξηθφ ρψξν πνπ νη πξφγνλνί ηνπ πνιέκεζαλ γηα ηελ ειεπζεξία ηεο παηξίδαο ηνπ. 

Πνιχ πεξηζζφηεξν αλ έρεη αθνχζεη ηζηνξίεο πνπ ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ έρνπλ 

απνγεηψζεη ζε έλα επίπεδν παξαπάλσ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ε γεληθέο γξακκέο 

νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ έληνλν ζπλαίζζεκα γηα έλα ζέκα ζα εξγαζηνχλ κε 

πεξηζζφηεξν δήιν γη απηφ αληίζεηα κε απηνχο πνπ είλαη πεπεηζκέλνη γηα ηελ 

νξζφηεηά ηνπ ιφγσ ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθνκίζεη. 

 Σα ζηνηρεία ζπκπεξηθνξάο είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξάμεηο ελφο 

αηφκνπ απέλαληη ζε θάπνην άιιν άηνκν, πξάγκα ή ζέκα δειαδή ηη ζθέθηεηαη λα 

θάλεη έλα άηνκν πνηα είλαη δειαδή ε επηζπκία ηνπ γηα δξάζε. Σα ζηνηρεία απηά 

επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν απφ ηα γλσζηηθά ζηνηρεία φζν θαη απφ ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά. Έλαο καζεηήο ζθέθηεηαη αλ ε ελαζρφιεζε κε ηελ παξάδνζε θαη ηε 

δηδαζθαιία ηεο ζα επηβαξχλεη ή φρη ην εβδνκαδηαίν ηνπ πξφγξακκα ή ζα ηνπ 

πξνζηεζνχλ πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο ή κειέηεο εηο βάξνο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ. 

Ίζσο λα ζθέθηεηαη ιφγσ άγλνηαο θαη ηνλ ιφγν ηεο ζθνπηκφηεηαο λα αζρνιεζεί κε 

θάηη πνπ θαηά ηελ άπνςή ηνπ αλήθεη ζην παξειζφλ κελ έρνληαο αθνχζεη πνηέ ηελ 

πξαγκαηηθή ηεο αμία. 

 

1.5.4     Ζ δηακόξθσζε ησλ ζηάζεσλ 

  

 Ζ δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ δελ είλαη κηα ζηαηηθή δηαδηθαζία αιιά κηα 

ζπλερψο εμειηζζφκελε .Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ελψ δηαθνξνπνηνχληαη γηα ηε 

ζεκαζία ηνπ φξνπ ησλ ζηάζεσλ, ζπκθσλνχλ φινη φηη νη ζηάζεηο είλαη πξντφλ 

κάζεζεο θαη ε δηακφξθσζή ηνπο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο (Βνζληάδνπ, 2005). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη βαζηθέο αξρέο ηεο 
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δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο ηζρχνπλ θαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ. Πνιινί 

εξεπλεηέο έρνπλ εζηηάζεη ζε απηφ ην δήηεκα θαη έρνπλ θαηαιήμεη ζε θάπνηεο 

ζεσξίεο, πνπ εμεγνχλ ηε δεκηνπξγία ή ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ αηφκσλ. 

 Ζ άκεζε εκπεηξία ηνπ αηφκνπ κε ην αληηθείκελν ηεο ζηάζεο δελ είλαη πάληα 

απαξαίηεηε γηα ηε δηακφξθσζή ηεο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο 

(Bandura Social Learning theory 1977), ε κάζεζε κπνξεί λα ζπληειεζηεί κέζσ ηεο 

παξαηήξεζεο ησλ ζπλεπεηψλ (ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ) πνπ έρνπλ νη πξάμεηο ελφο 

πξφηππνπ. Δπνκέλσο, ε δηακφξθσζε κηαο ζηάζεο κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο κίκεζεο 

ελφο πξφηππνπ. Ζ κάζεζε κπνξεί λα ζπκβαίλεη ρσξίο ηελ παξνπζία εληζρπηψλ – κε 

ην λα παξαθνινπζνχκε θαη λα κηκνχκαζηε άιινπο αλζξψπνπο. 

 

1.5.5     Οη δηαζηάζεηο ησλ ζηάζεσλ 

 

Οη δηαζηάζεηο ησλ ζηάζεσλ είλαη ηξεηο. Δίλαη ε γλσζηηθή δηάζηαζε ησλ 

ζηάζεσλ ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

αλζξψπηλε λνεκνζχλε. Ζ επφκελε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζην φηη εθηφο απφ ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν, ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν 

απνηειεί ηε δεχηεξε δηάζηαζε ησλ ζηάζεσλ. Ζ θάζε ζηάζε ελδέρεηαη λα δηεγείξεη 

νπδέηεξα ή αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζην άηνκν. Ζ ηξίηε νλνκάδεηαη δηάζηαζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη φπσο είλαη θπζηθφ αζρνιείηαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά. ηαλ θάπνηνο 

δειψλεη µία ζηάζε, είηε ηε δειψλεη πξνθνξηθά, είηε ζπκπιεξψλεη θάπνην 

εξσηεκαηνιφγην, πεξηκέλεη θαλείο λα ζπκπεξηθεξζεί αλάινγα µε ηε δεισκέλε ηνπ 

ζηάζε. (Γεψξγαο, 1986, ζει. 126-130) 

Ζ γλσζηηθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζε απφςεηο, γλψζεηο ηδέεο θαη δεδνκέλα ηα 

νπνία επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα αληηθείκελα ησλ ζηάζεσλ γίλνληαη 

αληηιεπηά. Παξαδείγκαηνο ράξε ε γλψζε πνπ έρεη έλα άηνκν γηα ηελ αμία ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο θαη ηε δηαηήξεζή ηεο επεξεάδεη ην γλσζηηθφ ζηνηρείν ησλ 

ζηάζεσλ σο πξνο απηήλ. Γηαθνξεηηθή εκθαλίδεηαη ε ζηάζε ελφο καζεηή πνπ είλαη 

κέινο ελφο ρνξεπηηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ θαη έρεη πάξεη κέξνο ελεξγά ζε 

δξάζεηο πνιηηηζκνχ θαη δηαθνξεηηθή είλαη ε ζηάζε ελφο καζεηή πνπ δελ έρεη αθνχζεη 

πνηέ απφ ηνλ παππνχ ηνπ έλα παξακχζη ή δελ έρεη κάζεη πνηέ ηελ ηζηνξία ησλ 

πξνγφλσλ ηνπ ή δελ έρεη ρνξέςεη ζην ζρνιείν θαλέλαλ παξαδνζηαθφ ρνξφ.  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζε πξνηηκήζεηο, ζε επηζπκίεο θαη ζηα 

έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη φρη ζε επηρεηξήκαηα πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη πην 
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ζεκαληηθά απφ φ,ηη ηα γλσζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζηάζεσλ. ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα κε βάζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζηαζε ε ζηάζε ελφο καζεηή γηα ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε είλαη δηαθνξεηηθή εάλ 

ν ίδηνο έρεη ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζε θάπνηα πνιηηηζηηθή εθδήισζε ελφο ζπιιφγνπ κε 

ην ρνξεπηηθφ ηνπ θαη έρεη ρεηξνθξνηεζεί θαη δηαθνξεηηθή είλαη ε ζηάζε ελφο καζεηή 

πνπ δελ έρεη δήζεη θάηη παξφκνην ή ην έρεη δήζεη κε ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Γχν 

άηνκα κπνξεί λα έρνπλ ηελ ίδηεο γλψζεηο ζε έλα ζέκα αιιά λα εκθαλίδνληαη 

δηαθνξεηηθά απέλαληη ζην ζέκα, ν έλαο λα είλαη έλζεξκνο νπαδφο θαη ν άιινο 

θαλαηηθφο ερζξφο. Δίλαη πάλησο γεληθά παξαδεθηφ φηη φζνη έρνπλ έληνλν ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν γηα θάπνην θνηλσληθφ ζέκα, είλαη απηνί πνπ ζα εξγαζηνχλ 

κε πεξηζζφηεξν δήιν αθφκα θαη απφ απηνχο πνπ έρνπλ ιφγσ γλψζεσλ ηελ πεπνίζεζε 

γηα ηελ νξζφηεηά ηνπ αιιά δελ ηνπο ηξαβάεη ζπλαηζζεκαηηθά. Δπίζεο ηα 

ζπλαηζζήκαηα είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πην ζεκαληηθά ζηνηρεία απφ φηη ηα 

γλσζηηθά γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ.  

ηελ ηξίηε δηάζηαζε, ηα ζηνηρεία ζπκπεξηθνξάο αλαθέξνληαη ζε εθείλεο ηηο 

ζπλεηδεηέο πξάμεηο ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζε έλα άηνκν ή πξάγκα ή ζέκα πνπ 

ζθέθηεηαη λα θάλεη. Σν ζηνηρείν ηεο ζπκπεξηθνξάο επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηα 

γλσζηηθά φζν θαη απφ ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία. Έηζη ν καζεηήο πνπ πηζηεχεη 

ζηελ αμία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζα βξεη ηνλ ρξφλν λα αζρνιεζεί κε θάπνηνλ 

πνιηηηζηηθφ ζχιινγν αθφκα θη αλ απηφο είλαη εηο βάξνο ηεο μεθνχξαζήο ηνπ ή ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ θαη ζα πάξεη κέξνο ζηηο επεηεηαθέο εθδειψζεηο ηνπ ηφπνπ ηνπ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνξία ή ηελ παξάδνζή ηνπ. (Γεψξγαο, 1986, ζει. 130-131) 

 

1.5.6     ηνηρεία ησλ ζπκπεξηθνξώλ. Σα ζηεξεόηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο θαη 

πσο επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά καο.  

  

 Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ αλζξψπσλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο είλαη ηα ζηεξεφηππα. Σα 

ζηεξεφηππα είλαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζθέςεηο πνπ ζπρλά ζρεκαηίδνπκε γηα θάπνηεο 

νκάδεο αλζξψπσλ ,ζεσξψληαο φηη νη απέλαληί καο έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά επεηδή αλήθνπλ ζε κηα δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθή καο νκάδα. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη γεληθεχζεηο κε 

βάζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, εμσηεξηθά φπσο ην ρξψκα ηνπο, εζσηεξηθά φπσο 

ε ζξεζθεία ηνπο, ηα πνιηηηθά ηνπο πηζηεχσ θιπ. Αλ ινηπφλ αξρίζεη κηα επηθνηλσλία 
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κε βάζε ηα ζηεξεφηππα ζα είλαη πξνθαηεηιεκκέλε απέλαληί ηνπο δεκηνπξγψληαο 

πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα ζε απηήλ. (Γήκνο Θέξκεο ρ.ρ.)  

 Πξνθαηαιήςεηο ιέκε ηηο αξλεηηθέο θπξίσο ζηάζεηο απέλαληη ζε θνηλσληθέο 

νκάδεο θαη ζε ζπγθεθξηκέλα κέιε ησλ νκάδσλ απηψλ, ζηα νπνία κε βάζε ηηο 

ζηεξενηππηθέο απφςεηο καο ηνπο απνδίδνληαη ηδηφηεηεο νη νπνίεο δελ ζεκειηψλνληαη 

κε βάζε ηε ινγηθή θαη δελ κπνξνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ εχθνια ,αθφκα θη αλ ηνπο 

δηαςεχδεη ε εκπεηξία γηαηί ππάξρεη κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε. Οη 

πξνθαηαιήςεηο απνηεινχλ ζηάζεηο πνπ έρνπλ θηηαρηεί κε ηε δνκή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε θαη ηελ εξκελεία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Γελ πξφθεηηαη ινηπφλ 

απιψο γηα απφςεηο ,κνινλφηη νη απφςεηο επεξεάδνληαη απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο 

(Collins, 1970, ζει. 253).  

 Σα ζηεξεφηππα δηαθέξνπλ απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο θπξίσο σο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ,ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ζηεξενηχπσλ. Οη εζληθέο πξνθαηαιήςεηο ή αιιηψο ηα εζληθά ζηεξεφηππα ιεηηνπξγνχλ 

δηαρσξηζηηθά. Ζ εηθφλα πνπ έρεη έλα έζλνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ δελ παξακέλεη ζηαζεξή, 

αιιά κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην ζηεξεφηππν ηνπ μέλνπ θαη ηνπ ερζξηθνχ, ζην νπνίν 

αληηπαξαβάιιεηαη απηή ε εηθφλα. Φαίλεηαη βέβαηα φηη ε εηθφλα πνπ έρεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ έλα έζλνο έρεη έλα ζηαζεξφ ππξήλα θαη απφ εθεί θαη πέξα φκσο 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην έζλνο κε ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη (Ναρφπνπινο,2009). 

 Γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα κε ηηο φπνηεο 

αξλεηηθέο ηνπο πξνεθηάζεηο ζα πξέπεη λα ηηο ηνπνζεηήζνπκε σο αληηθείκελα 

αλαζηνραζκνχ θαη ζπδήηεζεο κέζα ζρνιείν. Μαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηηο ςπρηθέο δνκέο ηνπο νη νπνίεο 

κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζή ησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπλ λα ειέγμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο θαη λα εμνπδεηεξψζνπλ ηα ζηεξεφηππα θαη λα αηζζαλζνχλ ην μέλν φρη σο 

θίλδπλν αιιά σο κηα επθαηξία γηα θαιχηεξε απηνγλσζία.  

  

1.5.7      Γηακόξθσζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξώλ 

  

 Οη ζηάζεηο πηνζεηνχληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ζηα πιαίζηα ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ θαη ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο θαη φηαλ 

δηακνξθσζνχλ παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο. Αξρηθά ε νηθνγέλεηα θαη ζηε ζπλέρεηα 
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ην ζρνιείν κε ηνλ πεξίγπξφ ηνπ δηακνξθψλεη ηηο ζηάζεηο ησλ λέσλ αηφκσλ. ηηο 

κέξεο έλα ζεκαληηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ησλ ζηάζεσλ είλαη θαη ε 

πιεξνθφξεζε απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ παίδνπλ ηεξάζηην ξφιν φρη κφλν 

ζηε δηακφξθσζε αιιά θαη ζηελ αιιαγή ηνπο αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ην θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη. Δπίζεο ε ζξεζθεία ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο θνξείο δηδαζθαιίαο ησλ 

ζηάζεσλ σο ηξφπνο δσήο θαη φρη γηαηί ηνπ επηβάιιεηαη απφ θάπνπ.  

 Ζ δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θάζε αηφκνπ μεθηλάεη µέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Μέζσ απηήο ην παηδί καζαίλεη θαλφλεο θαη αμίεο 

νη νπνίεο ζα ην πξνεηνηκάζνπλ αξγφηεξα γηα λα αλαιάβεη θαζνξηζκέλνπο ξφινπο 

ζηελ θνηλσλία. Ζ θνηλσληθνπνίεζε είλαη µηα ζπλερήο δηαδηθαζία ε νπνία μεθηλάεη 

απφ ηε γέλλεζε ηνπ αηφκνπ θαη δε ζηακαηάεη πνηέ, ελψ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε 

δηακφξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ. 

 

1.5.8      Ζ νηθνγέλεηα σο παξάγνληαο δηακόξθσζεο ησλ ζηάζεσλ θαη 

αληηιήςεσλ 

 

 Ζ νηθνγέλεηα είλαη ν πξψηνο θαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ ζπκβάιινληαο ζηελ εμέιημε θάζε παηδηνχ ηφζν ζε 

βηνινγηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν Σν παηδί κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα ζα κάζεη 

ηνπο πξψηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο ψζηε ε έληαμή ηνπ αξγφηεξα ζην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ή ζρνιηθφ πεξηβάιινλ λα γίλεη νκαιά ( Γαζθαιάθεο, 2009). 

 Καηά ην πξψην ζηάδην θνηλσληθνπνίεζεο ην παηδί εζσηεξηθεχεη ηε δνκή θαη 

ηνπο ξφινπο ηεο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο. Παίξλεη σο παξάδεηγκα ηα είδε 

ζπκπεξηθνξάο ησλ πξνζψπσλ πνπ απνηεινχλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη πξνζζέηεη ζε 

απηέο ηηο δηθέο ηνπ αληηδξάζεηο πνπ απνηεινχλ γη απηφ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο 

εληζρχζεηο. Δίλαη νη άλζξσπνη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ αζθνχλ ηδηαίηεξε επηξξνή ζηε 

δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ. Οη γνλείο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ αθφκα θαη ηηο 

πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο ,νη νπνίεο κάιηζηα έρνπλ ρξνληθή δηάξθεηα 

θαη κεηά ηελ εθεβεία.  

 Ζ νηθνγέλεηα ,σο ην θχηηαξν ηεο θνηλσλίαο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

ζεζκφο γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο θνηλσλίαο ζην παηδί πνπ 

αλαπηχζζεηαη. Ζ νηθνγέλεηα ζπληειεί ζε απηή ηε ιεηηνπξγία µε ηελ επίδξαζε πνπ 

αζθεί ν ραξαθηήξαο πνπ έρνπλ νη γνλείο ηνπ πάλσ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ. Σα 

παηδηά θιεξνλνκνχλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο ηνπ 
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ραξαθηήξα πνπ είλαη θνηλσληθά επηζπκεηφο επεηδή ν δηθφο ηνπο ραξαθηήξαο, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη θαη έθθξαζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ ραξαθηήξα.(Γηλάθε, 

2011). 

 Μέζα απφ ηελ νηθνγελεηαθή αγάπε αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη ηα πξψηα 

θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα θαη θαιιηεξγνχληαη νη πξψηεο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ 

παηδηνχ. Αλ δελ δεκηνπξγεζνχλ απηέο νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, ην θνηλσληθφ 

ζηνηρείν δελ ζα εκθαληζηεί θαη ν άλζξσπνο δε ζα εμειηρζεί ηειηθά ζε θνηλσληθή 

νληφηεηα. Ζ θνπιηνχξα πνπ δηαθξίλεη θάζε νηθνγέλεηα επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλνληαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ παηδηνχ. 

  Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη νη πξψηεο εκπεηξίεο ηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα λα 

εμειηρζεί ζηε ζπλέρεηα ην άηνκν ζε θνηλσληθφ νλ κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηελ 

ηθαλφηεηα λα δεη ζε πνιηηηζκηθά νξγαλσκέλα πεξηβάιινληα. Ζ ςπραλάιπζε έδεημε 

εμάιινπ φηη νη εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ζεκαδεχνπλ 

νξηαθά ηελ παξαπέξα αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. (Ππξγησηάθε,1984, ζει. 4)  

 ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ δελ απνηειεί 

κνλφδξνκν, αιιά είλαη θπξίσο κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο. Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί 

µηα δπλακηθή ελφηεηα απφ αιιεινεμαξηψκελα µέιε θαη νη επηδξάζεηο ησλ µειψλ ηεο 

είλαη µηα ζπλερήο πνιπζήκαληε θαη ακνηβαία εμάξηεζε. Βέβαηα γηα λα ζπκβεί απηφ 

ζα πξέπεη νη γνλείο λα επελδχνπλ ηζάμην ρξφλν θαη λα κνηξάδνληαη ηφζν ηηο επζχλεο 

φζν θαη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην παηδί. Οη αιιεινεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο είλαη απνηέιεζκα ησλ ηζρπξψλ δεζκψλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

θαη δελ είλαη πάληα ζρέζεηο αγάπεο θαη ζηνξγήο. Θα ππάξμνπλ θαη ζηηγκέο έληαζεο 

θαη ζπγθξνχζεσλ πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο. Σν παηδί 

δελ βξίζθεηαη ζην έιενο ησλ επηδξάζεσλ ησλ γνλέσλ ηνπ, αιιά µε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηδξά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ θαη ηε 

δηακνξθψλεη.(Παξαζθεπφπνπινο, 1984, ζει. 147-148). 

  

1.5.9     Σν ζρνιείν σο παξάγνληαο δηακόξθσζεο ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ 

 

Σν ζρνιείν θαη γεληθφηεξα ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ν ζεκαληηθφηεξνο κεηά 

ηελ νηθνγέλεηα ζεζκφο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ. Ζ είζνδνο ηνπ παηδηνχ ζην 

ζρνιείν απνηειεί νπζηαζηηθά ην πξψην βήκα ηνπ γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ έμσ 

απφ ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Με ηελ είζνδφ ηνπ απηή νπζηαζηηθά είλαη θαη 
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πξψηε ηνπ πξνζπάζεηα λα αλαιάβεη ηηο αηνκηθέο ηνπ επζχλεο θαη λα απνθαζίδεη γηα 

πξάγκαηα πνπ ην αθνξνχλ ρσξίο λα απνθαζίδνπλ νη άιινη γη απηφ. χκθσλα κε ηνλ 

Parsons (ζην Νφβα – Καιηζνχλε 1998, ζην Κνηλσληθνπνίεζε – Ζ γέλεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ππνθεηκέλνπ, ζει. 113-114) ην ζρνιείν δελ απνηειεί κφλν 

θνηλσληθνπνηεηηθφ ξφιν ελζηαιάδνληαο ζηνπο καζεηέο ηελ ηθαλφηεηα θαη εηνηκφηεηα 

γηα επηηπρή αλάιεςε κειινληηθψλ ξφισλ ελειίθσλ, αιιά κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφ 

ιεηηνπξγεί θαηαλέκεη θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο. Tν 

ζρνιείν ινηπφλ ζχκθσλα κε ηνλ Parsons πξνζπαζεί λα γεθπξψζεη ηφζν ηελ 

εθπιήξσζε κηαο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο κέζα απφ ηελ 

πξφζιεςε ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ θαη ησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο φζν θαη ηελ 

θαηαλνκή ησλ επαγγεικαηηθψλ ζέζεσλ ζηελ εζληθή νηθνλνκία .Σν ζρνιείν ζα 

κεηαβηβάζεη αμίεο, θαλφλεο θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο αιιά θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ ην νπνίν ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θάζε επνρήο. Δθηφο ινηπφλ απφ ηνλ παηδαγσγηθφ 

ραξαθηήξα, ην ζρνιείν έρεη ζαλ ζηφρν ηελ κεηάδνζε αμηψλ θαη αληηιήςεσλ ζηνλ λέν, 

νη νπνίεο ζα είλαη σθέιηκεο θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή, αθνχ είλαη 

θνηλσληθά απνδεθηέο.(Καιηζνχλε, 1998 ζει 113).
 

 Ζ ζεκαζία ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ελφο αηφκνπ θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ζηάζεηο δελ 

δηακνξθψλνληαη θπξίσο κε ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία θαη επαθή ηνπ ππνθεηκέλνπ κε 

εξεζηζκνχο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ επαθή κε ηα αληηθείκελα ησλ ζηάζεσλ δελ 

θαίλεηαη λα παίδεη θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν. Άιινη ζεκαληηθνί ξφινη, φπσο 

απηφο ηνπ δαζθάινπ ή ηεο νκάδαο ησλ ζπλνκήιηθσλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

εμαηηίαο ησλ επηξξνψλ πνπ αζθνχλ απέλαληη ζην παηδί . 

 Ο εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ αλαπαξηζηά θαη ηελ εηθφλα ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπ. Δίλαη ν εθθξαζηήο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο αθνχ έρεη 

αλαιάβεη δηπιφ ξφιν. ρη κφλν λα ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ηνπ αιιά 

θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ηεο θνηλσληθφηεηάο ηνπ θαη λα 

ππάξρεη θαη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζε απηά. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα 

δηακνξθψζεη ηνπο αλεξρφκελνπο πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο καο. Απφ ηε κηα κεξηά λα 

θέξεη εηο πέξαο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη απφ ηελ άιιε 

λα κεηαιακπαδεχζεη ζηελ επφκελε γεληά αξρέο, αμίεο θαη πεπνηζήζεηο πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπο αλέιημε. (νχιεο, 2008).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΑΤΛΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ – 

ΛΑΨΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ – ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ Α/ΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ – Ο ΣΟΠΟ ΜΑ 

 

2.1     Ζ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ζηελ Διιάδα, παξειζόλ, παξόλ θαη 

κέιινλ 

« Έλαο ιαόο πνπ έρεη ράζεη ηελ παξάδνζή ηνπ είλαη ζαλ ηνλ άλζξσπν πνπ έρεη 

ράζεη ην κλεκνληθό ηνπ, πνπ έρεη πάζεη ακλεζία.» Κφληνγινπ, Φ. ( 1895-1965 ). 

Πξαγκαηηθά, πφζν αιεζηλά είλαη ηα ιφγηα ηνπ ζνθνχ Έιιελα ινγνηέρλε θαη 

δσγξάθνπ πξνζθπγηθήο θαηαγσγήο απφ ηελ θαζ εκάο Αλαηνιή πνπ κε ην έξγν ηνπ 

αλαδήηεζε ηελ «ειιεληθφηεηα», δειαδή κία απζεληηθή έθθξαζε ηεο ειιεληθήο 

παξάδνζεο.  

ήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξν επαλαιακβάλεηαη ε έθθξαζε «επηζηξνθή ζηελ 

παξάδνζε, επηζηξνθή ζηηο ξίδεο καο». Σν ζχλζεκα απηφ δελ εθθξάδεη θπζηθά γηα 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο κηα απιή αληηγξαθή ηεο παξάδνζεο, αιιά θπξίσο κηα 

αλαγλψξηζε θαη αθνκνίσζε ησλ θαιψλ ζηνηρείσλ θαη πξαθηηθψλ ηα νπνία ζα 

βνεζήζνπλ λα πξνζηεζεί ζην παξφλ ζηνηρεία απφ ηηο εζληθέο ξίδεο. Σν παξειζφλ είλαη 

εμ νξηζκνχ έλα δεδνκέλν πνπ ηίπνηα ζην κέιινλ δελ κπνξεί λα ην αιιάμεη. κσο ε 

γλψζε ηνπ παξειζφληνο είλαη θάηη ην πξννδεπηηθφ ,ην νπνίν βξίζθεηαη ζε κηα 

δηαδηθαζία ζπλερνχο κεηακφξθσζεο θαη ηειεηνπνίεζεο.(Bloch, 1994). 

Ο άλζξσπνο δεη κέζα ζην παξφλ, ζην παξειζφλ θαη ζην κέιινλ. Σν παξφλ 

απνηειείηαη απφ πνιιά βηψκαηα ηα νπνία αλάινγα κε ην είδνο θαη ην πεξηερφκελφ 

ηνπο θάπνηα ηνλ ραξνπνηνχλ θαη ηνλ δηαζθεδάδνπλ ή ηνλ ζπγθηλνχλ θαη ηνλ 

ζηελαρσξνχλ θαη θάπνηα κπνξεί λα ξπζκίζνπλ θαη ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή ηνπ. Σν παξφλ 

φκσο σο έλλνηα δελ έρεη ζαθή φξηα, γηαηί ήδε γηα ην ρζεο πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ε 

κλήκε πξνθεηκέλνπ λα  παιηγγελεζεί. Με ηε κλήκε ινηπφλ γίλεηαη επηζηξνθή ζην 

παξειζφλ θαη βηψλεηαη κέζα απφ απηφ έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ βίνπ. Υσξίο ην 

ρζεο δελ γίλεηαη λα πξνζδηνξίδεηαη ην ζήκεξα ή αθφκε θαη ην αχξην. πσο ην 

παξειζφλ έηζη θαη ην κέιινλ ινηπφλ ξπζκίδεη ηελ πνξεία καο. Καη νη ηξεηο απηέο 
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δηαζηάζεηο ζπληζηνχλ ηνλ ιεγφκελν ηζηνξηθφ ρξφλν. («Δθ ρηνλάδσλ», πεξηνδηθή 

πνιηηηζηηθή έθδνζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ ρηνληαδηηψλ). 

Αμηνινγψληαο ηελ πνξεία ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ εκθάληζή ηνπ κέρξη θαη 

ζήκεξα, ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζην παξειζφλ παξά ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ αθνχ 

ην παξφλ είλαη κηα έλλνηα πνιχ ζηελή θαη ην κέιινλ είλαη κηα πξνζδνθία. Ζ δσή θάζε 

αλζξψπνπ εμαξηάηαη ηφζν σο κνλάδα φζν θαη σο πιήζνο ζε φ,ηη νλνκάδεηαη 

παξάδνζε.  

Ζ παξάδνζε κνηάδεη κε κηα αιπζίδα πνπ ζπλδέεη ηνπο αλζξψπνπο δηαθφξσλ 

γελεψλ. «Έρνπκε ρξένο ζε απηνύο πνπ ήξζαλ, πέξαζαλ, ζα’ ξζνπλ θαη ζα πεξάζνπλ» 

Κσζηήο Παιακάο. Με απηή ηε ζχλδεζε δελ ππάξρεη απηφ ην ράζκα ησλ γελεψλ πνπ 

ηφζν δηαθνξνπνηεί ηνπο λένπο αλζξψπνπο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο. Ζ γλψζε ινηπφλ 

θαη ε ελαζρφιεζε κε ηελ παξάδνζε ζπλδέεη ηε θάζε γεληά κε ηελ πξνεγνχκελε αιιά 

θαη ηελ επφκελε. Δπίζεο ε γλψζε ηεο εζληθήο καο ηαπηφηεηαο ζε κηα επνρή πνπ ηε 

δηαθξίλεη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα σο θξάηνο ,ζα βνεζήζεη λα γίλνπλ απνδερηέο νη 

πξνζσπηθφηεηεο ησλ άιισλ εζλψλ, ε αξκνληθή ζπλεξγαζία θαη ε εηξεληθή ζπκβίσζε 

ζχκθσλα θαη κε ηηο αξρέο ηεο Δλσκέλεο Δπξψπε.  

Σν παξειζφλ ινηπφλ γίλεηαη ε βάζε, ην ζεκέιην πάλσ ζηελ νπνία ζα 

ζηεξηρζεί, ζα ρηηζηεί ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο. Απηφ κπνξνχκε λα ην 

θαηαιαβαίλνπκε θαιά, αλ ζθεθηνχκε φηη θαη ην παξφλ ήηαλ γηα ην παξειζφλ κέιινλ 

θαη ην παξφλ ζα γίλεη θάπνηε γηα ην κέιινλ παξειζφλ. (Πξψην Θέκα, 2017). Μέζα 

ινηπφλ ζε απηέο ηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη ηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζεκεξηλή 

επνρή, ε γλψζε θαη ε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο κπνξεί λα 

δηαδξακαηίδεη έλαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. Ήδε ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο πνιηηηζκηθέο δξάζεηο απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο, σο κέξνο ελφο επξσπατθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ αθφκα θαη 

γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνιιψλ επξσπατθψλ ρσξψλ κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά 

θαη ηεο δηαθίλεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ σο αγαζφ. Δηδηθά γηα ηε ρψξα καο πνπ πνιηηηζκφο 

θαη ε παξάδνζε καδί κε ηνλ ηνπξηζκφ ήηαλ θαη ζα είλαη έλαο ππιψλαο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Σα θάζε είδνπο «ιατθά δεκηνπξγήκαηα» πνπ πεξλνχλ απφ ζηφκα ζε 

ζηφκα, απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη απφ ηε κηα γεληά ζηελ άιιε σο πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά, κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, πθίζηαληαη κηα ζεηξά απφ αιιαγέο θαη 

πξνζαξκνγή ζε ηνπηθά δεδνκέλα, ηνπηθέο παξαδφζεηο, γισζζηθά ηδηψκαηα, πνιεκηθά 

γεγνλφηα, ζξχινπο θ.ά.. Με έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ ηνπηθηζκνχ θαη ηνπ εζληθνχ 

παηξησηηζκνχ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, πξνθχπηνπλ πεξηζζφηεξεο παξαιιαγέο πνπ 



38 
 

κεηαδίδνληαη, επηβηψλνπλ θαη εληζρχνληαη απφ λέα ζηνηρεία πνπ αλαθαιχπηνπκε γηα 

ην παξειζφλ θαη ηελ πινχζηα πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά καο, κε ηε ζπκβνιή ηεο 

επηζηήκεο ηεο Λανγξαθίαο.(Αζνπρίδνπ ,2016 ζει. 96). 

«Ση είλαη όκσο απηό πνπ νδεγεί ηα βήκαηα ηνπ αλζξώπνπ ζηηο ξίδεο ηνπ; Πνηα 

είλαη απηή ε εζσηεξηθή δύλακε πνπ καο θαζνδεγεί , καο πξνηξέπεη θαη καο επηβάιιεη 

λα λνζηαιγνύκε ην ρσξηό καο θαη ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα καο; Μα ηη άιιν από ηελ 

εζληθή καο ςπρή πνπ θξπκκέλε ζηα βάζε ηνπ Έιιελα θξαηά γηα πάληα άγξππλε ηελ 

εζληθή ηνπ ζπλείδεζε, πνπ ηνλ σζεί λα δίλεη ην παξόλ ζε όια ηα κεγάια θαιέζκαηα ηεο 

ηζηνξίαο. Ση άιιν από ηελ παξάδνζή καο, ην DNA καο, ηελ θπηηαξηθή κλήκε ησλ 

πξνγόλσλ καο» (Ρίγγνο ,ρ.ρ.).  

 

2.2     Άπιε θαη πιηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

  

Ζ άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά απνηειεί έλα απφ ηα ηξία είδε πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη αθνξά ηηο παξαδφζεηο ή ηηο δσληαλέο εθθξάζεηο πνπ έρνπλ 

θιεξνδνηεζεί απφ ηνπο πξνγελέζηεξνπο θπξίσο κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη 

πεξηιακβάλεη ιατθέο παξαδφζεηο, γηνξηέο, ηειεηέο, ρνξνχο, παξαζηαηηθέο ηέρλεο, 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο, γλψζεηο θαη ηερληθέο.(el.Wikipedia.org). 

 Ζ πιηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ή «πνιηηηζηηθή ηδηνθηεζία» φπσο αιιηψο 

ιέγεηαη, αλαθέξεηαη ζηε θπζηθή ή απηή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη πεξηιακβάλεη 

αληηθείκελα πνιηηηζηηθήο αμίαο, κλεκεία, βηβιία, έξγα ηέρλεο, κεραλέο αιιά θαη 

ηζηνξηθά κέξε ηα νπνία έρεη ζεσξεζεί φηη ε αμίδεη λα δηαηεξεζνχλ ζην πέξαζκα ησλ 

αηψλσλ γηα ηηο επφκελεο γεληέο. 

 Σν ηξίην είδνο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πεξηιακβάλεη ηε θπζηθή 

ιεγφκελε θιεξνλνκηά πνπ είλαη ζεκαληηθά πνιηηηζηηθά ηνπία αιιά θαη ε 

βηνπνηθηιφηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο. Ζ ρισξίδα θαη ε παλίδα ηεο θάζε πεξηνρήο, ηα 

γεσινγηθά ζηνηρεία ηεο, ηα νξπθηά ηεο αιιά θαη θάζε παιαηνληνινγηθφ ζηνηρείν ηεο 

απνηεινχλ κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πξνο δηάζσζε θαη δηαηήξεζε θαη 

ζπληήξεζε αλά ηνπο αηψλεο.  

 Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη απφ ηα ηξία είδε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ε άπιε 

είλαη θαη ε πην δχζθνια δηαηεξήζηκε θαη εθεί ρξεηάδεηαη λα επελδχζνπκε θαη σο 

θξάηνο αιιά θαη σο αλζξσπφηεηα πξνθεηκέλνπ λα θιεξνδνηήζνπκε ζηηο επφκελεο 

γεληέο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ πινχηνπ πνπ πεξηέρεη .  
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 Ηζηνξηθά ην ζέκα ηεο πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απφ ηελ επνρή 

πνπ ηδξχζεθε ην ειιεληθφ θξάηνο κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, αθνξά ηελ 

θξαηηθή ιεγφκελε αξραηνινγηθή ππεξεζία φπνπ είρε θαη ηελ απνθιεηζηηθή θξνληίδα 

ηεο. Πνιχ αξγφηεξα ε πξνζηαζία πέξαζε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη κφιηο ην 1971 

κε ηνλ λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 957 ηδξχεηαη γηα πξψηε θνξά ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 

θαη Δπηζηεκψλ κε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο επηζηήκεο. 

ήκεξα ε λνκηθή θαηνρχξσζε γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ 

ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα είλαη απνηππσκέλεο ζην χληαγκα ηνπ 1975/86 θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 24 πνπ νξίδεη φηη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο.(Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ).  

Γηα ηε δηαθχιαμή ηεο θάζε θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλεη ηδηαίηεξα 

πξνιεπηηθά αιιά θαη θαηαζηαιηηθά κέζα .Σα κλεκεία, νη παξαδνζηαθέο πεξηνρέο θαη 

ηα παξαδνζηαθά ζηνηρεία πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ην θξάηνο. Αμηνζεκείσην 

είλαη φηη ζηελ Διιάδα, ζην ειιεληθφ ζχληαγκα, ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπνζεηνχληαη δίπια δίπια θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαδεηθλχεηαη ε ζηελή ζπλάθεηά ηνπο. Τπάξρεη ινηπφλ κηα άκεζε 

ζρέζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη παξάδνζεο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ. Βέβαηα ην ζχληαγκα κε ηνλ φξν πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ δελ ελλνεί 

κφλν ηηο αξραηφηεηεο, ηα λεψηεξα κλεκεία θαη ηνπο ηζηνξηθνχο ηφπνπο αιιά 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν θάπσο πην αφξηζηα ψζηε λα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη φζα 

άιια ζηνηρεία ζα ζεσξήζεη ν θνηλφο λνκνζέηεο φηη πξέπεη λα ηχρνπλ ηεο θξαηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη απηφ είλαη γεληθά απνδεθηφ . Απνπζηάδεη βέβαηα θάζε αλαθνξά ζηελ 

άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κέρξη ην 2002 φπνπ κε ηνλ λφκν 3028 πξνζηαηεχεη πηα 

θαη ηα άπια πνιηηηζηηθά αγαζά φπσο ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη 

ιατθνχ πνιηηηζκνχ, ηνπο κχζνπο, ηα έζηκα, ηα δξψκελα, ηε κνπζηθή θαη ηα ηξαγνχδηα, 

ηηο πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο. 

 Σν 2002 ινηπφλ ε ειιεληθή πνιηηεία πηνζεηεί ηνλ φξν «άπια πνιηηηζηηθά 

αγαζά», γηα λα ζεζπίζεη ηε δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο πνπ κέρξη ηφηε 

πεξηγξαθφηαλ σο «παξαδνζηαθφο θαη ζχγρξνλνο ιατθφο πνιηηηζκφο». πγθεθξηκέλα, 

ζην Ν. 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» (ΦΔΚ 153 Α/ 28.6.2002) νξίδεηαη φηη: «σο άπια 

πνιηηηζηηθά αγαζά λννχληαη εθθξάζεηο, δξαζηεξηφηεηεο, γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο, 

φπσο κχζνη, έζηκα, πξνθνξηθέο παξαδφζεηο, ρνξνί, δξψκελα, κνπζηθή, ηξαγνχδηα, 
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δεμηφηεηεο ή ηερληθέο πνπ απνηεινχλ καξηπξίεο ηνπ παξαδνζηαθνχ, ιατθνχ θαη 

ιφγηνπ πνιηηηζκνχ» (άξζξν 2, παξ. ε’). Πεξίπνπ έλα ρξφλν αξγφηεξα, ζηηο 17 

Οθησβξίνπ 2003, πηνζεηήζεθε απφ ηελ UNESCO ε χκβαζε γηα ηε Γηαθχιαμε ηεο 

Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο - Convention for the Safeguarding of the 

Intangible Cultural Heritage. Ζ χκβαζε πξνρσξά έλα βήκα ζε ζρέζε κε ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία, απνδίδνληαο πξσηαξρηθή ζεκαζία ζηηο θνηλφηεηεο-θνξείο ηεο 

άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Έηζη, ζην άξζξν 2, παξ. 1 ηεο χκβαζεο σο άπιε 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά νξίδνληαη: «νη πξαθηηθέο, αλαπαξαζηάζεηο, εθθξάζεηο, 

γλψζεηο θαη ηερληθέο, θαζψο θαη ηα εξγαιεία, αληηθείκελα, ρεηξνηερλήκαηα θαη νη 

πνιηηηζηηθνί ρψξνη πνπ ζπλδένληαη κε απηέο θαη ηηο νπνίεο νη θνηλφηεηεο, νη νκάδεο 

θαη, θαηά πεξίπησζε, ηα άηνκα αλαγλσξίδνπλ σο κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηνπο». Ζ Διιάδα θχξσζε ηε χκβαζε ην 2006, ελψ κέρξη ζηηγκήο 

(Μάηνο 2019) έρεη θπξσζεί απφ 177 θξάηε. Σέινο, ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα ππ’ αξηζκφ. 4 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ» 

(Φ.Δ.Κ. 7/Α/22-1- 2018), γηα ηελ εθαξκνγή ζηελ Διιάδα ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα 

ηε Γηαθχιαμε ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (UNESCO 2003) αξκφδην είλαη 

ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ε Γηεχζπλζε Νεφηεξεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (ΓΗΝΔΠΟΚ), πνπ αλήθεη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (ΓΓΑΠΚ). Ζ ίδηα Γηεχζπλζε είλαη 

επίζεο αξκφδηα, ζχκθσλα κε ην ίδην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή δξάζεσλ δηαθχιαμεο ησλ άπισλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ πνπ εγγξάθνληαη 

ζην Δζληθφ Δπξεηήξην Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο Διιάδαο θαη ζηνπο 

Καηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζρεηηθή χκβαζε ηεο UNESCO.(Άπιε 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, 2018).  

 Ζ δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί 

κε έλαλ ζηαηηθφ ηξφπν αθνχ είλαη θάηη πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη. Δίλαη κηα δσληαλή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζπλερψο αιιάδεη, εκπινπηίδεηαη κε λέα ζηνηρεία θαη 

θιεξνλνκείηαη ζηηο επφκελεο γεληέο βαζηδφκελε ζηνπο θνηλσληθνχο ιεγφκελνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο. Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ινηπφλ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνθπιαρηεί απφ ηελ αιινίσζε ηνπ ρξφλνπ, αιιά λα δηαθπιαρηεί αλά ηνπο αηψλεο. 

ηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απνβιέπεη 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ θαιή δηαηήξεζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ θηλεηψλ κλεκείσλ 

απέλαληη ζηηο αιινηψζεηο ηνπ ρξφλνπ ιφγσ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ αιιά θαη ησλ 

επεκβάζεσλ ηνπ αλζξψπνπ. Ζ δηαθχιαμε φκσο έρεη ηελ έλλνηα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο 
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βησζηκφηεηαο θπξίσο ηεο άπιεο θιεξνλνκηάο ψζηε απηέο λα παξακείλνπλ δσληαλέο 

θαη λα κεηαβηβαζηνχλ ζηηο επφκελεο γεληέο δηαηεξψληαο ην αξρηθφ ηνπο λφεκα απφ ην 

νπνίν είραλ δεκηνπξγεζεί.  

«Βεβαίσο ρξεηάδεηαη κηα άιινπ ηύπνπ βίσζε ηεο θιεξνλνκηάο, πνπ δελ ζα 

ππάξμεη αλ δελ αιιάμεη εθ βάζξσλ ην αθαηάιιειν εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα. Γηαηί δελ 

ζα δηαζέηνπκε δξαζηηθή πξνζηαζία ηεο θιεξνλνκηάο καο όζν θάζε Έιιελαο πνιίηεο 

δελ ζα είλαη έλαο ζπλεηδεηόο, επαίζζεηνο θαη παζηαζκέλνο θξνπξόο ηεο» είπε ε 

Μειίλα Μεξθνχξε κε ηελ ηδηφηεηα ηεο Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ (Μεξθνχξε, ρ.ρ.). 

 Χζηφζν, πάληα ππάξρεη ν θίλδπλνο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο λα κείλεη κφλν ζηα κνπζεία θαη ζηηο ηδησηηθέο ζπιινγέο, 

ελψ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ είλαη θάηη πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη ζα πξέπεη λα 

εληάζζεηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξψπνπ. Πξνθχπηεη ινηπφλ ε επηηαθηηθή 

αλάγθε έληαμεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε έλα γεληθφ ζρεδηαζκφ απφ ην 

θξάηνο ,θαζψο ε πξνζηαζία απφ κφλε ηεο δελ επαξθεί γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

αλάδεημή ηεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο απνηειεί έλα απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ θξαηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

,ηφζν ζε ρσξνηαμηθφ φζν θαη ζε πνιενδνκηθφ επίπεδν . Μάιηζηα, απνηειεί έλα απφ 

ηνπο ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ ρεδίνπ Αλάπηπμεο ηνπ Κνηλνηηθνχ Υψξνπ (ΑΚΥ), 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα πνιηηηζηηθά αγαζά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ «ζηνηρείν 

αλάπηπμεο» θαη «νηθνλνκηθφ παξάγνληα» ησλ ρσξψλ (Μπεξηάηνο, 2002). 

Κάζε πνιηηηζκέλε ζχγρξνλε θαη δεκνθξαηηθή πνιηηεία έρεη ρξένο ηεο κέζα 

απφ ηελ παηδεία λα πξνβάιιεη θαη λα εμεγήζεη ζηνπο λένπο αλζξψπνπο ηελ παξάδνζε 

θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο ψζηε νη λεφηεξεο γεληέο λα γλσξίζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο παιαηφηεξεο εζηθέο αμίεο, ρσξίο αθξαίεο ηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηνλ ζπληεξεηηζκφ θαη ηε ζηαζηκφηεηα. Ζ γλψζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο πνπ ζα καο νδεγήζεη ζηελ εζληθή απηνγλσζία ,ζα απνηξέςεη 

ηελ εζληθή αιινηξίσζε θαη ζα δηαζθαιίζεη ηελ εζληθή ζπλείδεζε απέλαληη ζηνλ 

θίλδπλν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Παξάιιεια γηα λα κελ ραζεί ε πνιηηηζηηθή 

ηαπηφηεηα θαη νη παξαδφζεηο ηνπ ιανχ καο ζα πξέπεη ηφζν ε εθπαίδεπζε φζν θαη ε 

νηθνγέλεηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ αθνκνίσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ ηεο εζληθήο αιινίσζεο θαη 

ηνπ αθαληζκνχ.  

 Κάζε ζηνηρείν ηεο άπιεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο νθείιεη λα ζέβεηαη ηα 

ηφζν ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ θνηλνηήησλ θαη ησλ 
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νκάδσλ αλεμαξηήηνπ θχινπ, ζξεζθείαο, ειηθίαο, θαηαγσγήο  θιπ. Έηζη απνθιείνληαη 

απφ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα θαη δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο ζηνηρεία άπιεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απηά  πνπ απνθιείνπλ ηηο παξαπάλσ νκάδεο αλζξψπσλ 

αιιά θαη πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο φπσο θαη 

εζηκηθέο πξαθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαθνκεηαρείξηζε ή βαζαληζκφ ησλ δψσλ. 

(Άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, 2018). 

 Ζ έξεπλα ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηελ άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ,ε 

δηδαζθαιία θαη γεληθψο ε εθπαίδεπζε ηππηθή ή κε ηππηθή θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζα δηαθπιάμεη ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά θαη ζα αλαδείμεη 

ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ηεο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Παξάιιεια κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε  θαη ηελ αμηνπνίεζή 

ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, 

εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζα δηαθπιάμεη απηφλ ηνλ πινχην θαη ζα ηνλ 

κεηαιακπαδεχζεη ζηηο επφκελεο γεληέο. Σέινο ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ απφ ηε κηθξή 

ειηθία ζε πνιηηηζηηθνχο, ιανγξαθηθνχο θαη ρνξεπηηθνχο ζπιιφγνπο ζα κεηαδψζεη ηελ 

παξάδνζε ζηα κηθξά παηδηά πνπ θη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ηελ δηνρεηεχζνπλ ζηηο 

επφκελεο γεληέο. (UNESCO, χκβαζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ,2003). 

 

2.3     Λατθόο πνιηηηζκόο θαη παξάδνζε  

  

 Λατθφο πνιηηηζκφο θαη παξάδνζε είλαη δχν έλλνηεο πνπ ζπρλά ζθεπάδεη ε κία 

ηελ άιιε. Ο ιατθφο πνιηηηζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ 

δεκηνπξγεκάησλ ελφο ιανχ αιιά θαη ε ιατθή ηέρλε. (1
ν
 Γηεζλέο πλέδξην 

Λανγξαθίαο, 2006). 

 ρεηίδεηαη κε ηηο εθδειψζεηο ηεο δσήο ελφο ιανχ θαη πεξηιακβάλεη πνηθηιία 

θπξίσο ηεο πλεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο ιατθφο πνιηηηζκφο ηαπηίζηεθε 

παιαηφηεξα κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο ππαίζξνπ θαη ηνπ ρσξηνχ. Αξγφηεξα ην 1924 ν 

Γεξκαλφο ιανγξάθνο Adolf Spaner επηρείξεζε θαη πέηπρε λα δηεπξχλεη ηελ έλλνηα 

ηνπ ιανχ, πέξα απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ θαη ζηνπο αλζξψπνπο ησλ πφιεσλ 

ιέγνληαο φηη ηνλ ιατθφ άλζξσπν κπνξνχκε λα ηνλ βξνχκε ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο 

ηάμεηο (Μπάξθαο, ρ.ρ.).  
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 ινη νη ιανί ζην πέξαζκα ηεο ηζηνξίαο ηνπο έρνπλ αλαπηχμεη ην δηθφ ηνπο 

πνιηηηζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα ην δηθφ ηνπο ιατθφ πνιηηηζκφ. Απηφ πνπ θάλεη ηνπο 

ιατθνχο πνιηηηζκνχο λα δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα ή απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, 

είλαη ε πξνζσπηθή ζηίμε ηνπ θάζε ιανχ, ηεο θάζε θπιήο, ηεο θάζε θνηλσληθήο 

νκάδαο, ην δηαθνξεηηθφ ζηίγκα πνπ πξνζδίδεη εμάιινπ θαη απηή ηελ πνιπκνξθία θαη 

ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη πνπ ηνπ δίλεη ηε κνλαδηθφηεηά ηνπ.  

 Αθφκα θαη ε Δθθιεζία καο έρεη αγθαιηάζεη νξηζκέλα έζηκα πνπ εληάζζνληαη 

ζηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ θαη ηα έρεη «επινγήζεη» δείρλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηά ηεο, θάηη πνπ ηελ επέηξεςε λα ζπλδεζεί κε ηε ιατθή ςπρή. Γελ 

είλαη ιίγα ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ιανχ καο πνπ ε Δθθιεζία καο ηα έρεη πηνζεηήζεη 

θαη κάιηζηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνέξρνληαη θαη απφ ηελ αξραία πίζηε ησλ 

πξνγφλσλ καο. Αλαθέξεηαη σο παξάδεηγκα ηα έζηκα ηνπ δσδεθαήκεξνπ αλά ηελ 

Διιάδα. Σν δσδεθαήκεξν είλαη κηα έληνλε γηνξηαζηηθή πεξίνδνο πνπ ζπλδέεηαη κε 

πιήζνο εζίκσλ, παξαδφζεσλ θαη ζξχινπο ηνπ ιανχ καο. Αθφκε ε πεξίνδνο ηνπ 

Σξησδίνπ ην θαξλαβάιη, ελψ ζαλ έζηκν θαη ζαλ εθδήισζε έρεη εηδσινιαηξηθφ 

ραξαθηήξα, δηαηεξείηαη κέρξη θαη ζήκεξα ζαλ ζεζκφο θαη ζηηο ρξηζηηαληθέο ρψξεο, 

φπνπ κάιηζηα γηνξηάδεηαη παλεγπξηθά. Απηφ ζπκβαίλεη βέβαηα γηα ηελ αλαβίσζε ησλ 

πνιηηηζηηθψλ παξαδφζεσλ ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο θαη 

ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θάζε ηφπνπ αιιά θαη εμαζθάιηζε νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ θαη αλάπηπμεο.  

 

2.4      Ζ ζεκαζία ησλ εζώλ θαη ησλ εζίκσλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο θαη ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο 

 

Ζ ζεκεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θξίζε ησλ αλζξψπηλσλ αμηψλ, ηελ 

κνλαμηά θαη ηηο επηθαλεηαθέο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο, ρακέλνο 

κέζα ζηελ αλσλπκία ηεο πφιεο, πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηφζν ην επίπεδν ηεο δσήο 

ηνπ φζν θαη λα αλαπξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ. Σα ήζε θαη ηα 

έζηκα, νη πξνιήςεηο θαη νη παξαδφζεηο ηνπ πξνζπαζνχλ λα ζπλζέζνπλ κέξνο ηεο 

θνηλσληθήο ηνπ δσήο. Καζψο απνηεινχλ ηνπο άγξαθνπο λφκνπο ηεο εζηθήο ηνπ, 

δειαδή ην ζχλνιν ησλ ςπρηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ, νξίδνπλ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ 

θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ. Ζ ιατθή παξάδνζε απφ ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα έζηκα 

θάζε ιανχ φπσο πξνείπακε δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ αιιά αληίζεηα απνηειεί ζηνηρείν 
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ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ θαη αθνινπζεί ηελ εμέιημε, απφ ην παξειζφλ, 

ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ.  

 ήκεξα ακθηζβεηείηαη ε αμία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο θαη νη δηαρξνληθέο 

ηεο αμίεο. Ζ κίκεζε ζε θάζε ηη μελφθεξην θαη ε παξαγλψξηζε ησλ πλεπκαηηθψλ καο 

αμηψλ έρεη σο απνηέιεζκα λα θηλδπλεχεη λα ραζεί ε κεγάιε πνιηηηζηηθή καο 

θιεξνλνκηά πνπ επεξέαζε θαη ζθξάγηζε ηηο κλήκεο ηνπ ιανχ καο θαη φρη κφλν. 

 Σίπνηα φκσο δελ έρεη ηειεηψζεη. Ζ παξάδνζε έρεη ηφζν βαζηέο ξίδεο κέζα καο 

πνπ κε ηε ζσζηή αμηνπνίεζε θαη πξνβνιή ηεο αξρίδεη ζηγά ζηγά λα αλαδεηθλχεη θαη 

πάιη ηελ αηψληα θαη δηαρξνληθή ηεο αμία. Μέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ 

πιεξνθφξεζε, ηε δηδαζθαιία θαη ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ηνπ ζξεζθεπηηθνχ, 

ηνπ ηακαηηθνχ, ηνπ γαζηξνλνκηθνχ, ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θιπ ζα γίλεη εθηθηφ λα 

μαλαδσληαλέςεη θαη λα αλαδεηρηεί ε πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά. 

 Έρεη κεγάιε ζεκαζία ζήκεξα ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ ειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο παξάδνζήο ηνπ φρη κφλν γηα ηνπο Έιιελεο αιιά γηα νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν γηαηί έρεη δερηεί επηδξάζεηο φρη κφλν απφ ηελ αξραηφηεηα, ην Βπδάληην θαη ηηο 

αξρέο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, αιιά θαη απφ άιινπο ζπνπδαίνπο πνιηηηζκνχο ηεο ιεθάλεο 

ηεο Μεζνγείνπ θαη ινηπέο πεξηνρέο αιιά θαη ηνπξθηθέο, εβξατθέο, ζιαβηθέο, αξαβηθέο 

θα.(Φξαγθνπδάθε, 2007). 

 Κάζε άλζξσπνο είλαη κέινο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ ζπλφισλ 

φπσο ε νηθνγέλεηα, ε θπιή, ε ζξεζθεία θα. Ζ χπαξμε εζληθήο ηαπηφηεηαο δελ είλαη 

πξντφλ κηαο απζφξκεηεο πξάμεο αιιά κηα ζπλεηδεηή επηινγή. Ζ βάζε πάλσ ζηελ 

νπνία ρηίδεηαη ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα είλαη ε χπαξμε ηεο θνηλήο θαη καθξφρξνλεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο. Μέζα απφ ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε εθθξάδεηαη ε 

ζπιινγηθή ηαπηφηεηα ελφο ιανχ.  

Γηα λα θαηαιάβνπκε θαη λα εληνπίζνπκε ηα φξηα ηεο έλλνηαο πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα ζα πξέπεη λα βαζηζηνχκε ζε έλα νξηζκέλν αξηζκφ θξηηεξίσλ ηα νπνία 

ζεσξνχληαη αληηθεηκεληθά φπσο ε θνηλή θαηαγσγή, ε γιψζζα, ε ζξεζθεία, ε 

γελεαινγία θαη ε δεζκνί κε έλαλ ηφπν. Κάζε άηνκν κεγαιψλεη θαη αθνκνηψλεη 

ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο κέζσ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ απνθηψληαο 

έηζη απηφ πνπ νλνκάδνπκε λννηξνπία ηνπ ιανχ πνπ αλήθεη. Απηφο είλαη ν έλαο 

παξάγνληαο ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Ο άιινο παξάγνληαο έρεη λα θάλεη κε 

ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ κέζα ζηελ πνιηηηζκηθή νκάδα πνπ αλήθεη, 

δεη θαη θηλείηαη. Έηζη θάζε θνξά ην ίδην άηνκν κπνξεί λα δηακνξθψλεη θαη κηα 
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δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα πνπ ζα εμαξηάηαη απφ ηελ νκάδα κε ηελ νπνία 

αιιειεπηδξά ζε θάζε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ. Τπφ απηήλ ινηπφλ ηελ εμέηαζε ,ε έλλνηα 

ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο κπνξεί λα παξνπζηάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ κηα δηαθνξεηηθφηεηα θαη κηα αζηαζή κεηαβνιή, κηα ξεπζηφηεηα. (Cuche 

D, 2001, ζει. 149) Άξα κε βάζε ηα παξαπάλσ είλαη άιιε ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα 

ηνπ Έιιελα πνπ γελλήζεθε θαη κεγάισζε θαη δεη ζηελ Διιάδα θαη άιιν ε 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ Έιιελα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 Ζ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα είλαη κηα ηαπηφηεηα κηαο νκάδαο ή ελφο πνιηηηζκνχ 

(κε ηελ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο) ή ελφο αηφκνπ ζην βαζκφ πνπ θάπνηνο ή θάπνηα 

επεξεάδεηαη απφ κηα νκάδα ή απφ θάπνηνλ πνιηηηζκφ πνπ αλήθεη. 

(https://el.wikipedia.org/). 

 «Πνπ κπνξείο ινηπόλ λα βξεηο ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηεο Διιάδαο; Μόλν ζηελ 

παξάδνζε ηνπ ηόπνπ, ζηε ιατθή δσή ,ζηα έζηκα, ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη ζηα 

παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα. ε απηά πνπ ρνξεύνπλ θαη ηξαγνπδνύλ νη Έιιελεο, είηε γηα λα 

γιεληήζνπλ, είηε γηα λα ζξελήζνπλ. Μέζα εθεί βξίζθεηαη ε δσληαλή καο ηζηνξία. Δίλαη 

ην βηόο καο σο έζλνο πνπ θαλέλαο πνηέ δελ κπόξεζε λα καο ην αθαηξέζεη », γξάθεη ε 

Γφξα ηξάηνπ (ηξάηνπ, 1979).  

 Ζ παξάδνζε είλαη ε ηαπηφηεηα ηνπ θάζε ιανχ θαη απνηειεί επηηαθηηθή 

αλάγθε νη ησξηλέο αιιά θαη νη επφκελεο γελεέο λα απνθηήζνπλ ηέηνηεο αμίεο ψζηε, 

απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηελ ηνπηθή θαη εζληθή παξάδνζε, λα κεηαδψζνπλ εζηθέο αμίεο 

θαη πξφηππα αιιά θαη λα δηαδψζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο 

καο θαη ηελ αλάγθε δηάζσζήο ηεο.( Αζνπρίδνπ, 2016 ζει. 97). 

  

2.5      Ο ξόινο ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην δεκνηηθό ζρνιείν 

 

Απφ ηνπο βαζηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη ε 

αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ .Παξάιιεια ζηφρνο θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη φρη κφλν ε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο ηνπ αιιά έρεη 

ρξένο λα κεηαιακπαδεχζεη θαη αμίεο, αμίεο πνιηηηζηηθέο πνπ ζηε ρψξα καο πξέπεη λα 

απνηεινχλ εζληθφ ζηφρν ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο 

ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ζπκβάιεη ζην κέγηζην ζηελ θαηεχζπλζε απηή. 

Σα ήζε θαη ηα έζηκα απφ ηελ θνηλσληθή θαη εζληθή δσή, ε ιατθή ηέρλε, ε 

ινγνηερλία, ε αγξνηηθή εξγαζία αιιά θαη ε θαζεκεξηλφηεηα πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο 
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θαη πινχζηεο εκπεηξίεο γηα ζπδεηήζεηο κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. Ο καζεηήο κε 

ηελ ελζάξξπλζε ησλ ελειίθσλ, γνλέσλ ή εθπαηδεπηηθψλ, κεηαθέξεη ζηελ νκάδα ηνπ 

πνπ απνηειείηαη απφ ζπλνκήιηθνπο ηνπ ηελ εκπεηξία πνπ έρεη βηψζεη απφ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ ηφζν ζην ρσξηφ φζν θαη ζηελ πφιε.  

Πνηνο αιήζεηα απφ εκάο ηνπο κεγαιχηεξνπο δελ έδεζε ζηα παηδηθά ηνπ ρξφληα 

ηελ απνιαπζηηθή δηήγεζε απφ ηνλ παππνχ ή ηε γηαγηά ελφο παξαδνζηαθνχ 

παξακπζηνχ θάπνην ρεηκσληάηηθν βξάδπ θαη δελ ην ζπκάηαη αθφκα; Καη πνηνο δε 

ζπκάηαη αιήζεηα ηελ επηκνλή καο ψζηε λα πείζνπκε ηνλ παξακπζά ηνπ ζπηηηνχ ή ηεο 

γεηηνληάο κέρξη λα αξρίζεη ηνλ ηεξφ κίην ηνπ παξακπζηνχ: «Κφθθηλε θισζηή δεκέλε 

ζηελ αλέκε ηπιηγκέλε, δσζ’ ηεο θιψηζν λα γπξίζεη ,παξακχζη λ’ αξρηλίζεη.» Με 

εθείλν ην « Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ» ν αθεγεηήο φπσο ζεκεηψλεη ν Μεξαθιήο  « 

παίξλεη καδί ηνπ ηνλ αθξναηή ηνπ έμσ από ηελ ησξηλή πξαγκαηηθόηεηα, ζε έλα καθξηλό 

θη αθαζόξηζην παξειζόλ, πάλσ ζε έλαλ θόζκν όπνπ ην γεγνλόο ηεο εκέξαο κπνξεί λα 

είλαη παξάδνμν, δηαθνξεηηθό από ην γεγνλόο ηεο δηθήο καο θαζεκεξηλήο δσήο». 

(Μεξαθιήο,1990, ζει. 17). 

Πνιιέο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηελ 

αθήγεζε ηζηνξηψλ θαη παξακπζηψλ κέζα απφ ηνλ πινχην ηεο πνιηηηζηηθήο καο 

παξάδνζεο. Σα παξακχζηα δελ αλάγνληαη κφλν ζην παξειζφλ, ζε ρξφληα πεξαζκέλα 

θαη παιηά, αιιά είλαη ζαλ ηα δέληξα πνπ θξαηνχλ ηα θχιια ηνπο φιεο ηηο επνρέο θαη 

ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο. Πάληα θάηη έρνπλ λα πξνζθέξνπλ, πέξα απφ ην εζηθφ δίδαγκα. 

Μέζα ζε απηά ππάξρεη έληνλν ην ιανγξαθηθφ ζηνηρείν, ππάξρεη έληνλε ε ιατθή 

θαληαζία θαη ην αηζηφδνμν ηέινο. Καη ηα παηδηά σο γλσζηφλ ηαπηίδνληαη κε ηνπο 

ήξσεο ησλ παξακπζηψλ θαη ζέινπλ λα είλαη νη «θαινί», νη ληθεηέο πνπ ζα 

ζηεθαλσζνχλ ζην ηέινο κε επηηπρία (Μπελέηνο, 2006, ζει. 178). 

Σα θείκελα ησλ παξακπζηψλ απνηεινχλ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή εζληθή 

καξηπξία θάζε ιανχ. Με ζηνηρεία ηεο γεσγξαθίαο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο γιψζζαο, ησλ 

επαγγεικάησλ θαη γεληθφηεξα ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ, 

αλαδεηθλχνπλ ηαπηφρξνλα ηελ παγθνζκηφηεηα, ηελ εζληθφηεηα θαη ηελ ηνπηθφηεηά 

ηνπο. Ο Μεξαθιήο ζεκεηψλεη φηη  παξά ην γεγνλφο φηη ην παξακχζη είλαη έλα 

αλζξσπνινγηθφ είδνο πνπ ππεξβαίλεη θαλνληθά ηα εζληθά φξηα, ππάξρνπλ σζηφζν θαη 

κεγάια, ίζσο πνιχ κεγάια πεξηζψξηα γηα εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο. (Μεξαθιήο, Μ.Γ, 

ζην Λατθή παξάδνζε θαη παηδί, Αλαγλσζηφπνπινο, 1999). 

Σν παξακχζη κε ηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο δσήο ζηελ πφιε έραζε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηνπ βηφηνπν ,ην παξαγψλη, ηα ζπεξνθαζίζκαηα, ην κηληέξη, ηελ πεδνχια 
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ηνπ ζπηηηνχ ή ηεο εθθιεζίαο. Ο λένο «βηφηνπφο» ηνπ είλαη ην ζρνιείν . Καζψο 

θαίλεηαη ν άλζξσπνο ηνπ 21
νπ

 αηψλα γηα λα ειαθξχλεη ην βηνηηθφ θνξηίν ηνπ θαη ηε 

ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα, αλαδεηάεη πεγέο νλείξνπ, καγείαο θαη νξάκαηνο. Απηέο ηηο 

πεγέο πξνζθέξεη ην παξακχζη .Μπνξεί λα έραζε ηελ αίγιε ηνπ ηδαθηνχ, δελ έραζε 

φκσο ηε δχλακε λα γελλάεη φλεηξα.(Αλαγλσζηφπνπινο, 1999 ζει. 72-74). 

Σν αίληγκα απνηειεί γηα ην παηδί έλα κνλαδηθφ εξγαιείν πλεπκαηηθήο 

δνθηκαζίαο. Δπίζεο κπνξεί λα γίλεη θαη έλα θαιφ επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο γηα λα 

κάζνπλ ηα παηδηά ηε θχζε θαη ηε δψα θαη λα ζπλδπάζνπλ ηελ ηνπηθή ηνπο ηζηνξία κε 

ηα έζηκα ηνπ ηφπνπ ηνπο. χκθσλα κε ηνπο ιανγξάθνπο ην αίληγκα ζεσξείηαη έλα 

δχζθνιν εξψηεκα πξνο απάληεζε θαη απαηηεί γηα ηε ιχζε ηνπ κεγάιε ζπγθέληξσζε, 

γλψζεηο θαη νμπδέξθεηα. πσο γξάθεη θαη ν κεγάινο θαζεγεηήο ηεο Λανγξαθίαο 

Λνπθάηνο «Θέκαηα θαη ζύκβνια παίξλνληαη ζπλήζσο από ηνλ θόζκν ηεο εκπεηξίαο ηνπ 

ιανύ θαη γη απηό απνηεινύλ ζεκαληηθό ηεθκήξην γηα ην πεξηβάιινλ, ηηο γλώζεηο θαη ηνλ 

πνιηηηζκό ηνπ» (Λνπθάηνο,1979,ζει. 44). 

Σν παηρλίδη σο δηαδηθαζία απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ ίζσο κέζν έθθξαζεο 

ηνπ παηδηνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα επηθνηλσλεί, λα ςπραγσγείηαη, λα 

εμσηεξηθεχεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα ραίξεηαη αιιά θαη λα απνγνεηεχεηαη. 

Παξάιιεια κπνξεί λα πεηξακαηηζηεί απφ απηφ θαη λα κάζεη γηα ην πεξηβάιινλ 

αλαθαιχπηνληαο ηφζν ηνλ θφζκν φζν θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Μέζσ κάιηζηα ησλ 

παξαδνζηαθψλ παηρληδηψλ ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη λα αθνκνηψζνπλ κε ηξφπν θπζηθφ θαη αβίαζην ηα ήζε θαη 

ηα έζηκα ηφζν ηνπ ηφπνπ ηνπο φζν θαη άιισλ ηφπσλ ζην εζσηεξηθφ ή θαη ζην 

εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ ηα παηδηά ζα κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία θαη 

ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο ζπκβάιινληαο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο.(έξξαο, 2017). 

Ζ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη ην δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη ηφζν κέζα ζην ζρνιείν φζν θαη εθηφο απηνχ ,δίλεη πνιιέο επθαηξίεο γηα 

θπζηθή, πλεπκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, αηζζεηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. 

Ξεθηλψληαο απφ ηα λαλνπξίζκαηα θαη ηαρηαξίζκαηα πνπ έιεγαλ νη γνλείο ζηνπο 

ηξπθεξνχο ηνπο γφλνπο ,ηα παηλέκαηα θαη ηα παηρλίδηα ηεο θνχληαο, ηα παηδηθά 

παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα, γηα ηελ ππνδνρή ησλ ενξηψλ πξνζθέξνπλ πινχζην πιηθφ ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο κε επίθεληξν ηελ πξσηνβάζκηα. (Απζεληνπνχινπ - 

Παληνπνχινπ, 2016).  
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 Αιιά θαη δεκνηηθφ ηξαγνχδη έρεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη σο κέζν επηθνηλσλίαο αιιά θαη εθηίκεζεο ηεο κνπζηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ φρη κφλν ηνπ δηθνχ καο ιανχ αιιά θαη ησλ άιισλ. Μέζα ζε απηφ 

θιείλεηαη νιφθιεξε ε δσή ηνπ ιανχ καο, ηξαγνπδάεη ν ιαφο ηα φλεηξά ηνπ, ηνπο 

πφζνπο ηνπ, ηνπο θαεκνχο ηνπ, ηηο πίθξεο ηνπ αιιά θαη ηε ιεβεληηά ηνπ θαη ηελ 

πεξεθάληα ηνπ. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ρνξνχ, ν ζρεδηαζκφο δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

θαη άηππσλ καζεζηαθψλ πξαθηηθψλ, ν απηνζρεδηαζκφο, ε αθξφαζε θαη ε εθηέιεζε 

ξπζκηθψλ θαη κεισδηθψλ κνηίβσλ ζπκβάιινπλ ζηελ αθνκνίσζε ησλ κνπζηθψλ 

ελλνηψλ κέζα απφ βησκαηηθέο δηαδηθαζίεο, ελψ ε ζχλδεζε ησλ ηξαγνπδηψλ κε ηε 

ζχγρξνλε δσή πξνάγεη ηε ιεηηνπξγηθή έληαμε ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο ζηελ 

εθπαίδεπζε.(Πξαθηηθά ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ., 2016.). 

Δπηπιένλ ε ειιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ζε 

άιια καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπσο ηεο Ηζηνξίαο, ηεο Γεσγξαθίαο, 

ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ηεο Γιψζζαο παξέρνληαο πνιιέο επθαηξίεο γηα δηαζεκαηηθέο θαη 

πνιπζεκαηηθέο πξνζεγγίζεη εληφο ησλ πιαηζίσλ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ (ηαπξίδεο, 2001). 

Ζ ληνπηνιαιηά είλαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο ησλ αλζξψπσλ κηαο πεξηνρήο. Με 

άιια ιφγηα είλαη ην ζχλνιν ησλ εθθξάζεσλ θαη ησλ ιέμεσλ πνπ φιεο καδί 

δεκηνπξγνχλ ηελ ηδηαίηεξε γισζζηθή ηαπηφηεηα κηαο πεξηνρήο, ην γισζζηθφ ηδίσκα, 

ηελ ηνπηθή γισζζηθή ηδηνκνξθία. (Πίλαθαο ζει.136). Αθνχ ε γιψζζα εθθξάδεη ηε 

ζθέςε, ηελ παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ελφο ηφπνπ θαη ε ρξήζε ηεο κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο ηφζν ζηελ ζπλέρηζε ηεο ηζηνξηθήο παξάδνζεο απφ 

ην παξειζφλ ζην παξφλ φζν θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο δηαιέθηνπ. Ο δηαιεθηηθφο 

ιφγνο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ πνιηηηζκφ. Απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ . Καηά ηε γλψκε ηνπ ην ζεκαληηθφηεξν γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ δηαιέθησλ είλαη φηη ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζηε λενιαία, φπσο 

θάλνπλ νη Πφληηνη, νη Βιάρνη θαη νη Σζάθσλεο κέζα απφ ζπιιφγνπο ή αθφκα θαη απφ 

θάπνην παλεπηζηήκην. Ζ δηάιεθηνο απνηειεί ηζρπξφηαην ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 

ηεο ηζηνξία. (Γεσξγηαθψδε, Ν.- Κνπλάδε, Ζ.,2013). 

Ζ έλλνηα ηνπ κλεκείνπ δελ ήηαλ ίδηα ζε φιεο ηηο επνρέο. Καζνξίδνληαλ απφ 

παξάγνληεο φπσο ν πνιηηηζκφο θαη ε ηαπηφηεηα ελφο ιανχ. ηε ρψξα καο ηα κλεκεία 

μεθηλνχλ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο απφ ηελ αξραία Διιάδα θαη 

ζπλερίδνπλ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ειιελνρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ. ήκεξα ην 

κλεκείν, ελλνηνινγηθά ηνπιάρηζηνλ, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηζηηθή 
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θιεξνλνκηά αιιά θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θάζε ηφπνπ. Μέζα ζηηο πφιεηο θαη 

ηα ρσξηά καο ππάξρνπλ κλεκεία απφ δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο. πνηεο θη αλ είλαη νη ζπλζήθεο ηνπ παξφληνο θαηξνχ , θαιέο ή θαθέο, ηα 

κλεκεία ζα ζπλερίζνπλ λα ππελζπκίδνπλ απηήλ ηελ εμειηθηηθή δχλακε ηνπ έζλνπο 

καο θαζψο θαη ηα κεγάια ηνπ επηηεχγκαηα αλά ηνπο αηψλεο απφ ηελ αξραία επνρή 

κέρξη ηε λεψηεξε. Γίλνπλ έηζη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε λέν κέινο ηεο πνιηηείαο λα 

απνθηά ζπλαίζζεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζηνξηθήο πνξείαο πνπ έρεη δηαλχζεη ην έζλνο 

ηνπ, θαη ηνπ πξνζθέξνπλ, έηζη πεπνίζεζε θαη πίζηε ζηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ηνπ 

ιανχ ζηνλ νπνίν αλήθεη (Ρεληνχκε ,2018). Ζ κειέηε ησλ κλεκείσλ ζα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα απνθηήζνπλ πνιηηηζηηθή ζπλείδεζε ιεηηνπξγψληαο σο δείγκαηα ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπο. Δπηπιένλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπο ζε ελεξγνχο 

πνιίηεο ζα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηνπο θαη ζα ζηαζνχλ κε ζεβαζκφ απέλαληη ζε απηά, 

πξάγκα πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ζπληειέζεη ζηε δηάζσζε, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

επηβίσζή ηνπο.  

Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ΣΠΔ δεκηνχξγεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα 

λέν πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηηο επηζηήκεο θαη ηελ εθπαίδεπζε. Με ηε βνήζεηά ηεο 

ζεκαληηθά έξγα ζήκεξα απνθηάλ ςεθηαθή κνξθή αμηνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Οη βάζεηο δεδνκέλσλ αιιά θαη νη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο θάζε ειηθίαο ζηελ έξεπλά ηνπο αιιά θαη σο 

επνπηηθά κέζα ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Με απηέο ε δηάρπζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

πιεξνθνξίαο γίλεηαη επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα κέζα ζηελ ηάμε δίλνληαο ηελ 

επθαηξία ζηνπο καζεηέο ηεο κειέηεο θαη ηεο γλψζεο ηνπ παξειζφληνο κέζσ ηεο 

εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

ινη νη εθπξφζσπνη ηεο ιανγξαθίαο ζηελ Διιάδα, έρνπλ ππνγξακκίζεη φηη ε 

ζπκβνιή ησλ δαζθάισλ ζηε δηάζσζε θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο θαη ηνπ ιανγξαθηθνχ πιηθνχ είλαη ηεξάζηηα. Ο Γεψξγηνο Μέγαο ζε νκηιία 

ηνπ κε ζέκα «Ζ Λανγξαθία θαη ε ζπκβνιή ησλ δαζθάισλ εηο ην έξγνλ απηήο» 

(Μέγαο 1938) εμαίξεη ηε ζπκβνιή ησλ δηδαζθάισλ ζηε ζπιινγή ηνπ ιανγξαθηθνχ 

πιηθνχ. Δμάιινπ θαη ε ζπιινγή ηνπ ίδηνπ ηνπ παηέξα ηεο ειιεληθήο ιανγξαθίαο 

Νηθνιάνπ Πνιίηε ζηεξίρηεθε ζε θαηαγξαθέο δαζθάισλ. ίγνπξα ρσξίο ηε δηθή ηνπο 

ζπκκεηνρή ε ρψξα καο ζα ήηαλ πλεπκαηηθά θαη πνιηηηζηηθά θησρφηεξε. Ηζηνξηθά νη 

πξψηεο πξνζπάζεηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ πινχζηνπ απηνχ πιηθνχ έγηλα βαζηδφκελεο 

ζηνλ παηξησηηζκφ ησλ δεκνδηδαζθάισλ νη νπνίνη αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα ηνπ 

Νηθφιανπ Πνιίηε γηα ζπγθέληξσζε θαη αλάδεημε ηνπ εζληθνχ απηνχ πινχηνπ. 
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εκαληηθφο ιφγνο πνπ επηιέρηεθαλ ήηαλ ε δηαζπνξά ηνπο αλά ηελ Διιάδα θαη ε 

παξνπζία ηνπο αθφκα θαη ζε απνκαθξπζκέλα θαη δπζπξφζηηα ρσξηά ιφγσ ηεο 

εξγαζίαο ησλ.  

εκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο θαη ζήκεξα παίδεη θαη πάιη ν 

δάζθαινο πνπ κε ηε αγάπε ηνπ γηα ηελ παξάδνζε, ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία θαη ηελ 

επηκφξθσζή ηνπ ζα απνηειέζεη ηνλ θαηαιχηε γηα ηε κεηαβνιή ηεο ζηάζεο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα φιεο ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζην 

πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Μέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ε πνιηηεία κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο 

καζεηέο ζε κηα ηδηαίηεξε θαη βησκαηηθή ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη λα δεκηνπξγήζεη 

φιεο εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε σο απξηαλνί ελεξγνί πνιίηεο λα επηδεηνχλ αληί λα 

απνθεχγνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κέζσ ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ ή άιισλ θνξέσλ κε 

ζθνπφ ηε δηαηήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο.  

Σν κάζεκα ηεο ιανγξαθίαο πνπ δηδαζθφηαλ ζηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο 

κέρξη ην 1990 γηλφηαλ κε ηξφπν απνζπαζκαηηθφ θαη ζα ιέγακε αζαθή θαη ζίγνπξα 

φρη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ζην αληηθείκελν εθπαηδεπηηθνχο. Αξγφηεξα ζηα 

Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ πξνθεξχρηεθαλ νξηζκέλεο ζέζεηο 

ιανγξαθίαο αιιά θη απηέο ζεσξνχληαλ ειάρηζηεο .Πην ζπγθεθξηκέλα ην 1990 ν 

θαζεγεηήο ιανγξαθίαο Μηράιεο Μεξαθιήο κεηαθαιείηαη απφ ην Ηζηνξηθφ – 

Αξραηνινγηθφ ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ελψ αξγφηεξα ην 1995 

πξαγκαηνπνηείηαη αληίζηνηρε κεηάθιεζε ηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή Φηινινγηθήο 

Λανγξαθίαο Μελά Αιεμηάδε ζην ΠΣΓΔ Αζελψλ. Δπίζεο κηα άιιε κεγάιε κνξθή 

ιανγξαθίαο, ν επίθνπξνο θαζεγεηήο Δπάγγεινο Απδίθνο δηδάζθεη ην ΠΣΓΔ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. ήκεξα ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο ιανγξαθίαο ζηα 

Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο απνηειεί κάζεκα ππνρξεσηηθφ κε 

ζθνπφ ηφζν ηελ θαηαλφεζε ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ κηα θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηνπ 

φζν θαη ζηελ ζρέζε ηνπ κε ηηο θνηλσληθέο θαη εζληθέο ηαπηφηεηεο ζηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο .Δπηπιένλ νη απφθνηηνη ησλ ζρνιψλ απηψλ εθνδηάδνληαη κε 

γλψζεηο θαη θαιέο πξαθηηθέο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

παξάδνζεο ζηελ ζχγρξνλε εθπαίδεπζε. 

ην Αλζνιφγην ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ βξίζθνπκε 

δηάθνξα θείκελα θαηάιιεια γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο. 

Πξνζθέξνληαη ζπλήζσο κηθξά θείκελα απφ ηα νπνία νη καζεηέο ζα θαιιηεξγήζνπλ 
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ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ηνπο ιφγν θαη ζα αγαπήζνπλ πεξηζζφηεξν ην δηάβαζκα, 

θέξλνληαο ηνπο ζε κηα πξψηε επαθή κε ηελ παξάδνζε θαη ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ.  

Πνιινί Έιιελεο ινγνηέρλεο ,ηδηαίηεξα ηεο γεληάο ηνπ 1880, πεξίνδνο πνπ 

εηζάγεηαη ε ειιεληθή εζνγξαθία, άληιεζαλ ζηνηρεία θαη εκπλεχζηεθαλ απφ ηνλ ιατθφ 

πνιηηηζκφ Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ν Βηδπελφο, ν Παπαδηακάληεο, ν Καξθαβίηζαο, ν 

Κξπζηάιιεο αιιά θαη απφ ηε γεληά ηνπ ΄20 θαη ηνπ ΄30 ν ηθειηάλνο, ν Καδαληδάθεο, 

ν Μπξηβήιεο, ν Κφληνγινπ, ν εθέξεο ,ν Διχηεο θαη πφζνη αθφκα.  

Γελληέηαη ινηπφλ ην εξψηεκα: Σα θείκελα θπζηθά απφ κφλα ηνπο δελ θηάλνπλ 

γηα λα δηακνξθψζεη ν καζεηήο ηνπ δεκνηηθνχ κηα εηθφλα ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ 

ιατθνχ πνιηηηζκνχ. Πσο ζα κπνξέζεη ινηπφλ ν δάζθαινο λα απαληήζεη κε απιφ θαη 

θαηαλνεηφ ηξφπν ,αιιά θαη θνληά ζηελ επηζηεκνληθή αιήζεηα ζηηο εξσηήζεηο ησλ 

καζεηψλ ηνπ, φηαλ ν ίδηνο δελ έρεη ηηο γλψζεηο ηδηαίηεξα ζε ηνκείο φπσο νη 

θαζεκεξηλέο παξαδνζηαθέο αζρνιίεο ,κηαο δσήο πνπ έρεη εθιείςεη εδψ θαη ρξφληα; 

Πσο ζα κπνξέζεη ν ίδηνο λα αμηνπνηήζεη ζην κέγηζην βαζκφ ηνλ αλεμάληιεην απηφ 

ζεζαπξφ, φηαλ δελ έρεη ηα εθφδηα θαη ηηο γλψζεηο γηα λα ην αλαιχζεη ν ίδηνο; 

Δίλαη ινηπφλ αλαγθαία απαίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ γηα επηκφξθσζε 

ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο πάλσ ζην ζέκα ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ ιατθνχ 

πνιηηηζκνχ , ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ν εθπαηδεπηηθφο λα απαληήζεη ζηηο απνξίεο ησλ 

καζεηψλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα γηα ηνλ λενειιεληθφ παξαδνζηαθφ πνιηηηζκφ ,ν νπνίνο 

απνηειεί απφ ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν θαη εμήο κηα ηζηνξηθή θαηεγνξία θαη 

πάλησο κε αλαγλσξίζηκε βησκαηηθά απφ ηηο λέεο γεληέο ,έρνληαο μεθαζαξίζεη ν ίδηνο 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηζκνχ απηνχ.  

Ζ πνιππνιηηηζκηθή θαη πνιπγισζζηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη ζε φιε ηελ Δπξψπε, χζηεξα απφ ηηο 

κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ κέζσ ηεο εζσηεξηθήο αιιά θαη ηεο εμσηεξηθήο 

κεηαλάζηεπζεο, ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν 

θπζηθά ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε ησλ αλζξψπσλ (Γακαλάθεο,1994). Παξάιιεια κέζα 

απφ ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα ζηελ 

εθπαίδεπζε ,ε γλψζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ηνπ θάζε 

ηφπνπ ζε ζπλδπαζκφ ίζσο θαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή. ήκεξα ζην ειιεληθφ ζρνιείν θνηηνχλ καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Ο ιατθφο πνιηηηζκφο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο ηθαλνπνηψληαο ηελ αλάγθε λα 

επηθνηλσλήζνπλ νη καζεηέο κέζα απφ ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο, κε εηθφλεο, κε 
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κνπζηθή θαη κε ρνξφ κε ζηφρν λα γλσξηζηνχλ θαιχηεξα αλαπηχζζνληαο έηζη έλα 

ζπλαίζζεκα ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο.  

Ο ιατθφο πνιηηηζκφο είλαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έλα κνλαδηθφ εξγαιείν γηα 

ηε ζχγρξνλε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θάζε ιανχ θαη πνιηηηζκνχ κέζα ζην ζρνιείν. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα γίλεη πην εχθνιε ε ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ απφ άιιεο ρψξεο 

δεκηνπξγψληαο κηα πνιηηηζκηθή ζπλάληεζε ησλ ιαψλ ρσξίο βέβαηα λα ππνηηκνχληαη 

νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο ,νη νπνίεο είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζηνξία θαη 

ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ θάζε ιανχ. Ζ γλψζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζα ζπκβάιιεη 

ζεηηθά ζηελ εζληθή απηνγλσζία πξνιαβαίλνληαο ην θίλδπλν ηεο πνιηηηζηηθήο 

ηζνπέδσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο θαη 

φρη κφλν ζην πιαίζην δηακφξθσζεο ηεο ιεγφκελεο «Δληαίαο Δπξσπατθήο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο .(άξζξν ηνπ Β.Γ. Νηηζηάθνπ 1995, ζει. 101-107). Δπηπιένλ 

αλ σο έζλνο, σο ιαφο, σο ηζηνξία θαη σο πνιηηηζκφο δελ ζέινπκε λα ζβήζνπκε ή λα 

θαηαληήζνπκε ππνηειείο ησλ άιισλ ιαψλ, ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπκε ηε δηθή καο 

αηνκηθή πνιηηηζηηθή πξνζθνξά, είηε απφ ηε δηθή καο παξάδνζε είηε απφ δάλεηα απφ 

άιινπο πνιηηηζκνχο πνπ φκσο έρνπκε ελζσκαηψζεη ζηνηρεία ηνπ δηθνχ καο εληφπηνπ 

πνιηηηζκνχ. ηελ επνρή καο είλαη ηζρπξά ηα ξεχκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο « 

επξσπατθνχ αλζξψπνπ » θαη ίζσο θαη νηθνπκεληθνχ. Αλ σο έζλνο δελ ζέινπκε λα 

ζβήζνπκε κέζα ζε απηή ηελ θίλεζε απφ ηνλ φγθν ησλ πνιπάξηζκσλ εζλνηήησλ πνπ 

θαηνηθνχλ ζηε ρψξα καο, ζα πξέπεη λα έρνπκε παξνπζηάζεη ηελ αηνκηθή καο 

πνιηηηζηηθή πξνζθνξά. Υσξίο απηή κνηξαία αλ δελ ζβήζνπκε νιφηεια ζα 

θαηαληήζνπκε ππνηειείο ησλ άιισλ πλεπκαηηθά, θαη ε πλεπκαηηθή απηή ππνηέιεηα 

ζα θέξεη θαη ηελ πνιηηηθή. Πξέπεη λα έρνπκε ππφςε φηη άμην λα δήζεη είλαη έλα έζλνο 

φρη φηαλ είλαη κφλν ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί ηελ πνιηηηζηηθή πνξεία ησλ άιισλ, 

αιιά φηαλ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξνπζηάζεη θαη ην δηθφ ηνπ πνιηηηζκφ 

νινθιεξσκέλν θαη δηακνξθσκέλν , είηε απφ ηε δηθή ηνπ παξάδνζε, είηε αθφκα απφ 

δάλεηα παξκέλα απφ ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο, παιαηφηεξνπο ή λεφηεξνπο ,αιιά 

δπκσκέλα κε ζηνηρεία ηνπ εληφπηνπ πνιηηηζκνχ θαη θαηάιιεια αθνκνησκέλα.  
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2.6     Ζ ζπκβνιή ησλ πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο  

 

εκαληηθφ ξφιν ζηε ζπιινγή θαη δηάζσζε ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

παξάδνζεο παίδνπλ νη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη. πλήζσο δεκηνπξγνχληαη απφ 

αλζξψπνπο δεχηεξεο γεληάο νη έρνπλ βηψζεη έλα κέξνο ηεο δσήο ηνπο ζε έλαλ θφζκν 

πνπ θαίλεηαη λα αλήθεη ζε έλα καθξηλφ παξειζφλ θαη επηδηψθνπλ κε απηνχο λα 

απνηππψζνπλ ηα ίρλε ηνπ θαη ηα νθέιε ηνπ ηφζν ζηνπο ίδηνπ φζν θαη ζηα παηδηά 

ηνπο. (Υαηδεηάθε – Καςσκέλνπ Υ, 2003 ζει. 369-382 ).  

Οη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη αλαιακβάλνπλ λα ζπιιέμνπλ θαη λα δεκνζηεχζνπλ 

ζπρλά ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο πνπ εθδίδνπλ πξντφληα έξεπλαο πνπ ζηνρεχνπλ 

θπξίσο ζηελ αλάδεημή ηνπο. Κάπνηα απφ απηά γίλνληαη θαη αληηθείκελν έξεπλαο απφ 

δηάθνξα εξεπλεηηθά θέληξα ή θαη παλεπηζηήκηα θαζψο ν πινχηνο ηνπο είλαη ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηνλ πνιηηηζκφ.  

Οη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη ζηελ Διιάδα ρσξίδνληαη ζε δπν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο, ζηνπο ηνπηθνχο ζπιιφγνπο νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ζε έλα ρσξηφ ή ζε έλα Γήκν θαη νη ζχιινγνη ησλ απνδήκσλ νη 

νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζε άιιεο πφιεηο θαη ζηειερψλνληαη απφ πνιίηεο πνπ έρνπλ 

κεηαλαζηεχζεη είηε εζσηεξηθά είηε εμσηεξηθά κα ζε θάζε πεξίπησζε εθηφο ηνπ ηφπνπ 

θαηαγσγήο ησλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε ζπιιφγσλ νη δξάζεηο θαη ηα δξψκελα 

εθδειψλνληαη απφ αλζξψπνπο πνπ θαηνηθνχλ ζηελ έδξα ηνπο θαη έηζη κπνξνχλ λα 

έρνπλ αθφκα θαη θαζεκεξηλή επαθή κε ηνλ ηφπν ηνπο θαη ηελ παξάδνζή ηνπο. Ζ 

δπλακηθή ησλ ζπιιφγσλ απηψλ είλαη κεγάιε ιφγσ ηνπ θνηλνχ ηφπνπ θαηνηθίαο θαη νη 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ πινπνηνχλ είλαη ζπλήζσο ηνπηθήο εκβέιεηαο. Ζ χπαξμε 

ρψξνπ θηινμελίαο γηα ηηο δξάζεηο ησλ ζπιιφγσλ απηψλ είλαη πην εχθνιε θαη 

νηθνλνκηθά κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί κε ειάρηζηα ρξήκαηα. πλήζσο ζηνπο ρψξνπο 

απηνχο ιεηηνπξγνχλ θαη κηθξά κνπζεία παξάδνζεο απφ δσξεέο ησλ θαηνίθσλ κε 

ζθνπφ ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηαθχιαμε ησλ εθζεκάησλ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ηα 

πξάγκαηα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθά, αθνχ ε έλλνηα ηνπ ρψξνπ είλαη θάηη πνπ βξίζθεηαη 

καθξηά, κπνξεί λα είλαη θαη εθηφο ζπλφξσλ κε απνηέιεζκα νη ζχκεζεο λα είλαη ηφζν 

έληνλεο θαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο πνπ νδεγνχλ ζε δξάζεηο ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά «ζεξαπεπηηθέο» θαη φρη «πξνιεπηηθέο». Ο λφζηνο πνπ ραξαθηεξίδεη 
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ηνπο απφδεκνπο είλαη έλα πνιχηηκν θαη αλαληηθαηάζηαην θεθάιαην ηνπ πνιηηηζκνχ 

θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο παξάδνζεο.(πλεθάθεο, 2012). 

 Καζήθνλ θάζε πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ ζα πξέπεη λα είλαη πξσηίζησο ε 

πξνζηαζία ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο απφ ρξνληθέο ή πνιηηηθέο αιινηψζεηο θαη ηεο 

παξάδνζεο θαη δεπηεξεπφλησο νη δξάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε ζπλέρηζήο ηεο. Κη 

απηφ πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο αθξφηεηεο θαη ππεξηνληζκνχο ηεο ειιεληθφηεηαο, αιιά 

κε λεθάιην ηξφπν ,κε ηζηνξηθά θαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλα ζηνηρεία θαη ηε 

δχλακε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο πνπ ζα νδεγνχλ ηνπο πνιίηεο φρη ζε εζληθηζκφ αιιά ζε 

παηξησηηζκφ. Παηξησηηζκφο ζεκαίλεη λα αγαπάο ηελ παηξίδα ζνπ, εζληθηζκφο λα 

κηζείο ηηο παηξίδεο ησλ άιισλ.  

Σν εξψηεκα βέβαηα δελ είλαη πψο ζα απαιιαγνχκε απφ ηνλ παηξησηηζκφ θαη 

ηνλ εζληθηζκφ αιιά πψο ζα ηνπο θαηαζηήζνπκε αζθαιείο. Έλαο παηξησηηζκφο ηνπ 

πνιίηε (civic patriotism), πνπ απνθεχγεη ηνπο απνθιεηζκνχο αιιά αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ αλάγθε κηαο παξαδνζηαθήο ηαπηφηεηαο, κπνξεί λα παξάζρεη κηα ελαιιαθηηθή 

ζηηο πνιιέο παζνινγηθέο εθδνρέο ελφο εζληθηζκνχ ηνπ αίκαηνο (blood kinship)». Έηζη 

απαληά ν Μπέληδακηλ Μπάξκπεξ ( ζπγγξαθέαο θαη θαζεγεηήο πνιηηηθψλ επηζηεκψλ 

) ζην δίιεκκα «θνζκνπνιηηηζκφο ή παηξησηηζκφο;» πνπ ζέηεη ε Μάξζα Ννχζκπανπκ 

ζην ζπιινγηθφ έξγν «Γηα ηελ αγάπε ηεο παηξίδαο: ζπδεηψληαο ηα φξηα ηνπ 

παηξησηηζκνχ». (Παγνπιάηνο,2010). 

 Οη πεξηζζφηεξνη χιινγνη ζηα θαηαζηαηηθά ηεο ίδξπζήο ηνπο αλαθέξνληαη 

ιίγν πνιχ ζηα εμήο: Γηάζσζε θαη δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθή παξάδνζεο θαη 

θιεξνλνκηάο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ επξχηεξε έλλνηά ηνπ, ηελ 

αλάπηπμε πλεχκαηνο αιιειεγγχεο αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ, ηελ εθκάζεζε 

παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, ηνπηθψλ δηαιέθησλ, ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ ζεάηξνπ, 

δσγξαθηθήο, γπκλαζηηθήο αιιά θαη ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο δξάζεο. Δπίζεο πινχζην πνιηηηζηηθφ θνκκάηη ησλ 

ζπιιφγσλ ζεσξείηαη θαη ε νξγάλσζε ρνξεπηηθψλ εθδειψζεσλ, θαζψο θαη ε 

αληαιιαγή πνιηηηζηηθψλ ηδεψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιινί ζχιινγνη έρνπλ ζηξαθεί 

θαη ζηελ νξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ ζπδεηήζεσλ, δηαιέμεσλ θαη δξάζεσλ, κε ζέκαηα 

θνηλσληθά, ηαηξηθά άιια θαη ηεο επηθαηξφηεηαο πνπ ελδηαθέξνπλ θπξίσο ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ησλ .(Γθφληεο,2014).  

Με ηε κνξθή πνπ έρνπλ ζήκεξα πξέπεη λα απνηεινχλ θχηηαξα πνιηηηζκνχ 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ αλαδεηθλχνληαο ηνλ ηνπηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Ζ ηνπηθή 

ηζηνξία, νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε πεξηνρήο, νη θνηλσληθνί δεζκνί ησλ κειψλ θαη ε 
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ζπιινγηθή θνπιηνχξα, απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο χπαξμεο ησλ ζπιιφγσλ. Ζ δηάζσζε 

θαη ε δηαηήξεζε ησλ εζψλ θαη ησλ εζίκσλ ηνπ θάζε ηφπνπ, ηεο θάζε θπιήο θαη ηεο 

θάζε πιεζπζκηαθήο νκάδαο κε ζθνπφ ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα ρσξίο ηζηνξηθέο ή ιανγξαθηθέο «εθπηψζεηο αμηψλ» απνηεινχλ 

ππνρξέσζε θάζε νξγαλσκέλνπ ζπιιφγνπ. 

 Οη πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε πξνζνρή θαη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα δίλεηαη ε επθαηξία θαη ζε λένπο αλζξψπνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, 

πνιχ πεξηζζφηεξν ζηηο λέεο γεληέο πνπ ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο 

ππεξθαηαλάισζεο αξλνχληαη ζήκεξα λα εληαρζνχλ ζε θνξείο θαη ζπιιφγνπο πνπ 

απνθιεηζηηθφ ηνπο κέιεκα είλαη ε δηαηήξεζε ηεο κλήκεο θαη ηνπ παξειζφληνο. 

Αξλνχληαη λα πηζηέςνπλ φηη απηή ε κλήκε είλαη ηειηθά ε κφλε καο αληίζηαζε ζε 

θάζε ηη μελφθεξην πνπ πξνζπαζεί λα καο νδεγήζεη έμσ απφ ηελ θνπιηνχξα θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ καο. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηάδνζε ηνπ «κηθξνβίνπ» ηεο ελαζρφιεζεο κε 

ηνπο ζπιιφγνπο παίδεη βέβαηα ε νηθνγέλεηα κε ηε δηθή ηεο ζπκκεηνρή.  

 

2.7     Πνιηηηζηηθή παξάδνζε, πνιηηηζκηθή αγσγή θαη πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε. 

 

 Ζ πνιηηηζηηθή παξάδνζε, ε πνιηηηζκηθή αγσγή θαη ε πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γλψζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θάζε ηφπνπ, θαίλεηαη λα 

έρνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία, ηφζν ζηε ζεκαηνινγία φζν θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νη καζεηέο κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηα ζέκαηα.  

 Ζ πνιηηηζκηθή αγσγή πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα αλαζηνραζκνχ. Σα παηδηά 

θαη νη λένη ζηελ πνιηηηζκηθή αγσγή καζαίλνπλ λα ζηνράδνληαη γηα ηνλ πνιηηηζκφ 

ηνπο, άιινπο πνιηηηζκνχο θαη ηνλ πνιηηηζκφ γεληθφηεξα. Απηή ε ηθαλφηεηα 

ζηνραζκνχ ζθπξειαηείηαη θαη' νπζία κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: κέζσ ηεο 

δεκνζηνγξαθίαο, γηα παξάδεηγκα, ή ηεο ηζηνξίαο ή αθφκα θαη κέζσ ηεο ηέρλεο. 

Θεσξείηαη φηη νη ηέρλεο είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο κνξθέο απηνγλσζίαο, πνιηηηζκηθήο 

απηνγλσζίαο φπσο θαη ε θηινζνθία, νη επηζηήκεο θαη ηα καζήκαηα, ιφγνπ ράξε, 

αγσγήο ηνπ πνιίηε. ιεο απηέο νη κνξθέο ζηνραζκνχ καδί ζπλζέηνπλ ηελ 

πνιηηηζκηθή αγσγή θη απηφ εμεγεί επίζεο γηαηί είλαη ηφζν δχζθνιε επεηδή πξνθαλψο 

ε πνιηηηζκηθή απηνγλσζία ζηελ Δπξψπε είλαη απίζηεπηα πνηθηιφκνξθε. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα ην δηδαρηνχλ απηφ ηα παηδηά επεηδή ηα βνεζάεη λα κεγαιψζνπλ θαη λα 
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ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλαλ πνιηηηζκφ φπνπ δελ ππάξρεη κηα έηνηκε ζαθήο ηαπηφηεηα. 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε πνιηηηζκηθή αγσγή δελ είλαη πξνο ην παξφλ κηα ιίγν-

πνιχ, αο πνχκε, γξακκηθή ζπλερήο δηδαθηέα χιε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη επεηδή γηα πνιιά ρξφληα δελ γηλφηαλ αληηιεπηή σο θάηη εληαίν. 

Απηφ αθξηβψο ζέινπκε λα θάλνπκε κέζσ ηνπ έξγνπ «Ο Πνιηηηζκφο ζηνλ Καζξέθηε». 

Θέινπκε λα δείμνπκε, λα απνδείμνπκε θαηά κία έλλνηα φηη δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, 

φπσο ε ηζηνξία, ε θηινζνθία, ε ηέρλε θαη ε δεκνζηνγξαθία ζπλζέηνπλ έλα εληαίν φιν 

θαη ζα έπξεπε λα δηδάζθνληαη σο φιν. (Barend van Heusden, 2016). 

 Πνιιά απφ ηα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα ζρεηίδνληαη ή θαη ηαπηίδνληαη 

πνιιέο θνξέο κε ηελ παξάδνζε θαη ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ ηνπ θάζε ηφπνπ. Σν 

πεξηβάιινλ, εθηφο απφ ην θπζηθφ πεξηιακβάλεη θαη ην πνιηηηζηηθφ θαη ην αηζζεηηθφ 

θνκκάηη ππφ ηελ έλλνηα ηεο «νιηζηηθήο ζεψξεζεο». Σα ζέκαηα απηά αθνξνχλ ηε 

ιανγξαθία, ηελ αξραηνινγία, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηε ζξεζθεία, ην ηνπσλχκηα, ηα 

παηρλίδηα ,ηε δηαηξνθή θαη ηελ εθπαίδεπζε. Κνηλφο ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε ηνπηθή θιίκαθα θαη ζηε δηακφξθσζε κηαο θαιχηεξεο θνηλσλίαο. Ζ 

γλψζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο πνπ εμεηάδεηαη κέζα απφ ηνλ παξάγνληα ρξφλν 

(παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ) έρεη θνηλά ζηνηρεία κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

,ε νπνία επίζεο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξφλν. Ο πνιηηηζκφο θαη ε παξάδνζε δελ είλαη απνθνκκέλεο απφ 

ην πεξηβάιινλ. Σν πεξηβάιινλ, είηε είλαη θπζηθφ είηε αλζξσπνγελέο θέξεη 

πνιηηηζκηθέο αμίεο γεγνλφο πνπ ην ζπλδέεη κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ. 

Θα ιέγακε φηη πεξηβάιινλ θαη πνιηηηζκφο βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή θαη αδηάθνπε 

δηάδξαζε (ΚΠΔ Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ, 2008). 

 Ζ πνιηηηζηηθή παξάδνζε, ε ιανγξαθία θαη ε ηνπηθή ηζηνξία έρεη λα δψζεη 

πνιιά πεξηβαιινληηθά κελχκαηα κέζσ ησλ εζψλ θαη ησλ εζίκσλ, ησλ παξακπζηψλ, 

ησλ παξνηκηψλ θαη γεληθά κέζα απφ ην ξφιν ηεο θχζεο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ.  

 Ηδηαηηέξα γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη πνιηηηζκφ ηνπ, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

θάζε πεξηνρήο έπαημε ζπνπδαίν ξφιν ζηε δσή ηνπ απφ ηελ αξραηφηεηα αθφκα 

απνηειψληαο έλα ιεηηνπξγηθφ πεξίβιεκα ηεο δσήο ηνπο. Ο Έιιελαο κέζα απφ ην 

θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαηέγξαςε ηελ εζληθή ηνπ θπζηνγλσκία θαη ηελ ηνπηθή ηνπ 

ηαπηφηεηα. Μέζα ζηε θχζε θαη απφ ηε δχλακε πνπ αζθεί ν θπηηθφο θαη δσηθφο 

θφζκνο, ν ειιεληθφο ιαφο αλέπηπμε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ κε βάζε ην ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ηα δέλδξα, ηα θπηά θαη ηα δψα ζηελ νξγάλσζή ηνπ (Μειίγθνπ-

Μαξθαληψλε, 2006 ζει. 25-27).  
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2.8     Πνιηηηζηηθή παξάδνζε, αεηθνξία, ηνπξηζκόο θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε  

 

Ζ παξάδνζε απνηειεί θάηη πνπ ζπλερψο αλαπηχζζεηαη, θάηη πνπ 

εκπινπηίδεηαη θαζεκεξηλά θαη δηαηεξεί ηε δσληάληα ηνπ. Απνηειεί κηα ηεξάζηηα 

πεξηνπζία ηνπ θάζε ηφπνπ θαη θάζε ιανχ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε κπνξεί λα επηθέξεη θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηφζν ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

φζν θαη πεξηθεξεηαθά κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο αμηνπνίεζήο ηεο. Γηα λα απνθέξεη 

φκσο απνηειέζκαηα επηβάιιεηαη λα ηχρεη αλάινγεο ζεκαληηθήο πξνζηαζίαο θαη 

δηαηήξεζεο ζε βάζνο ρξφλνπ θαη ελάληηα ζηελ θιηκαηνινγηθή αιιαγή. Ζ ηδέα ηνπ 

αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηεο Διιάδαο 

είλαη ζήκεξα θνκκάηη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ καο.  

Έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα θίλεηξα απφ ηα αξραία ρξφληα έσο ζήκεξα γηα ηα 

ηαμίδηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ήηαλ ν πνιηηηζκφο, ην ιεγφκελν πνιηηηζηηθφ θίλεηξν 

( πνιιῶλ δ᾿ ἀλζξψπσλ ἴδελ ἄζηεα θαὶ λφνλ ἔγλσ, Οκήξνπ Οδχζζεηα – Πξννίκηνλ α3 

- Οκήξνπ Οδχζζεηα ). Σν θαηλφκελν απηφ ηεο εμεξεχλεζεο ηνπ θφζκνπ γηα ηελ 

αλαθάιπςε λέσλ πνιηηηζκψλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κέρξη θαη ζήκεξα κε 

δηαθνξεηηθή κνξθή.  

Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο πξνυπήξρε ηεο θιαζηθήο ηνπ κνξθήο πξηλ αθφκα 

απηφο δνκεζεί ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο ζχγρξνλε νηθνλνκίαο. ήκεξα κηιάκε γηα 

πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ ελλνψληαο έλα δπλακηθφ θιάδν ηεο παγθφζκηαο βηνκεραλίαο 

ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ εμειίζζεηαη κε δπλαηνχο ξπζκνχο θαη αλήθεη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ήπησλ θαη κε καδηθψλ κνξθψλ ηνπ.  

Χο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο ελλνείηαη θπξίσο ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε 

ππεξεζηψλ θιεξνλνκηάο πνπ ζπλδένληαη κε επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ζε κλεκεία παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο, ζε ηζηνξηθά θηίξηα 

αιιά θαη θπζηθά πάξθα πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ δηεζλείο ζπλζήθεο.  

κσο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο δελ είλαη κφλν ε πιηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. 

Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη επίζεο θαη θάζε ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε 

εθδήισζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο κε θχξην εθπξφζσπν ηηο παξαδνζηαθέο 

γηνξηέο, ηα παλεγχξηα αιιά θαη εθζέζεηο έξγσλ ιατθήο ηέρλεο θαη ρεηξνηερλίαο, 
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παξνπζίαζε βηβιίσλ, ζεαηξηθά θαη θηλεκαηνγξαθηθά θεζηηβάι θαη παξαζηάζεηο, 

ρνξεπηηθέο εθδειψζεηο αιιά θαη εθδειψζεηο φπεξαο. (Ληψθεο, 2014).  

 Ζ Διιάδα κε ην δηαζέζηκν πνιηηηζηηθφ ηεο απφζεκα ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο 

επηθξάηεηαο, κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηνπξηζηηθά αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια θαη ηελ 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο. Ο αξρηηεθηνληθφο θαη πνιενδνκηθφο 

πινχηνο πνπ πεξηιακβάλεη ηα κλεκεία, αξραία θαη λεψηεξα, ηκήκαηα πφιεσλ θαη 

νηθηζηηθά ζχλνια, ηζηνξηθά θέληξα αιιά θαη παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηα 

παξαδνζηαθά επαγγέικαηα αιιά θαη φ,ηη άιιν έρεη δηαηεξεζεί κέρξη ζήκεξα, ε 

γιψζζα θαη νη ηνπηθέο δηάιεθηνη, ε ηνπηθή θνπδίλα θαη ε ζχγρξνλε θαιιηηερληθή 

δεκηνπξγία πνπ ζπληζηνχλ ηε ιεγφκελε πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο ειιεληθήο 

πεξηθέξεηαο, είλαη παξάγνληεο  πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πφιν έιμεο ηνπξηζηψλ 

θαη επηζθεπηψλ ηφζν απφ ηελ ελδνρψξα φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ πνπ ζα ήζειαλ λα 

ηελ γλσξίζνπλ θαη ίζσο θαη λα ηε βηψζνπλ. (Μπηηζάλε ,et al ρ.ρ.).  

Γηα ηελ θάζε πεξηνρή ηεο παηξίδαο καο, πεδηλή ή νξεηλή, κηθξή ή κεγάιε κε 

πινχζηα ή φρη πνιηηηζηηθή παξάδνζε, ην ζήκα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη 

αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ηνλ θαηαιχηε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θαηλνηφκνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο θάζε πεξηνρήο. Οη 

ηνπηθέο θνηλσλίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη ζπιιφγνπο ησλ 

δηαθφξσλ πεξηνρψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κπνξνχλ λα 

κεζνδεχζνπλ, λα νξγαλψζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα πνιηηηζηηθά δξψκελα ηεο 

θάζε πεξηνρήο, λα ηα θάλνπλ ειθπζηηθφηεξα θαη λα ηα δηαθεκίζνπλ θαηάιιεια ηφζν 

ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ ζσζηή αμηνπνίεζε θαη ε πξνβνιή ηνπο ζα 

δεκηνπξγήζεη ηνλ ιεγφκελν πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο πεξηνρήο απνθέξνληαο ηεξάζηηα νθέιε αλάπηπμεο.(Υαηδφπνπινο, 2011). 

Σέινο ε αλάπηπμε ελφο θνηλνχ ηνπξηζηηθνχ «brand» ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ 

κπνξεί λα δείμεη ζηνπο ιανχο ησλ ρσξψλ απηψλ φηη ην θνηλφ πνιηηηζηηθφ παξειζφλ 

ηνπο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξφ ζηνηρείν αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ φπσο 

ζεκεηψλεη ν θαζεγεηήο Γξ. Κηιηπίξεο Φψηεο ζην πεξηζψξην ηνπ δηεζλνχο θφξνπκ κε 

ηίηιν «Βαιθάληα, έλα ζηαπξνδξφκη Δλαιιαθηηθψλ Σνπξηζηηθψλ Γηαδξνκψλ - Κνηλέο 

Μλήκεο, εληαίνο πξννξηζκφο, νινθιεξσκέλε ηαμηδησηηθή εκπεηξία», πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, ζην πιαίζην ηεο 34εο Philoxenia. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά είπε ν θαζεγεηήο ε πεξηνρή ηεο Βφξεηαο Διιάδαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ε Θεζζαινλίθε έρεη φια ηα πξνζφληα γηα λα ηεζεί ζην επίθεληξν κίαο 
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ηέηνηαο πξσηνβνπιίαο. «Λόγσ ηεο αδηάιεηπηεο ηζηνξηθήο ηεο πνξείαο γηα 23 αηώλεο ε 

Θεζζαινλίθε απνηέιεζε απηό πνπ εγώ απνθαιώ ην πνιηηηζηηθό δέιηα ηεο βαιθαληθήο 

ελδνρώξαο. Δδώ αλακείρζεθαλ πνιηηηζκνί θαη έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο ζύγρξνλεο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο είλαη ν πνιηηηζκόο». 

ε φηη αθνξά ηηο ηνπξηζηηθέο νκάδεο πνπ ζα ελδηαθέξνληαλ γηα ηνλ 

πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ αλαθέξεη φηη είλαη ηεο ειηθίαο ησλ 40+, ειηθία πνπ αλήθνπλ 

ηνπξίζηεο πςεινχ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ θαη κε κεγαιχηεξν δηαζέζηκν ρξφλν γηα 

δηαθνπέο νη νπνίεο δελ ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ηνλ ήιην θαη ηε ζάιαζζα ηεο 

Μεζνγείνπ, αιιά επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζε πνιηηηζηηθά δξψκελα 

θεξδίδνληαο έηζη απηφ πνπ νλνκάδεηαη ηνπξηζηηθή εκπεηξία. «Η ρώξα καο έρεη έλα 

πινύζην ηζηνξηθό παξειζόλ αιιά θαη έλα δπλακηθό κέιινλ ην νπνίν πξέπεη λα 

εθκεηαιιεπζνύκε ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε», δήισζε, ζπκπιεξώλνληαο πσο ην ζύλνιν 

ηνπ πιαλήηε κπνξεί λα απνηειέζεη αγνξά - ζηόρν γηα ηελ Διιάδα.» θαηαιήγεη ν 

θαζεγεηήο (Κηιηπίξεο, 2018). 

   

2.9     Ο ηόπνο καο ζηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε 

 

Ζ πνιηηηζηηθή παξάδνζε είλαη κέξνο ηεο ηνπηθήο Ηζηνξίαο, πνπ εμεηάδεη άιινηε ηηο 

ζπνπδαίεο ζηηγκέο ελφο ηφπνπ θαη άιινηε ηελ πνξεία ηνπ ηφπνπ απηνχ ζην βάζνο 

ρξφλνπ. Άιινηε αζρνιείηαη κε ηελ εμέηαζε ησλ πνιηηηθψλ ζηξαηησηηθψλ 

δηπισκαηηθψλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαηά ην παξάδεηγκα ηεο γεληθήο Ηζηνξίαο θαη 

άιινηε κε ηε κειέηε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Μειεηά δειαδή ηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κηαο πεξηνρήο ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, 

δηεξεπλψληαο ηηο αηηίεο θαη ηα θίλεηξα πνπ δηακφξθσζαλ ην απνηέιεζκα. 

Κάζε ηφπνο έρεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία, γλσζηή ή άγλσζηε ,«ζεκαληηθή» ή 

«αζήκαληε», φκνηα ή δηαθνξεηηθή κε άιισλ ηφπσλ κα ζίγνπξα γηα θάζε ηφπν 

μερσξηζηή. Ο φξνο «ηνπηθή Ηζηνξία» εμαξηάηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ 

ηφπνπ. Έηζη, ηνπηθή Ηζηνξία είλαη άιινηε ε Ηζηνξία ελφο κηθξνχ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ 

πνπ κπνξεί λα  είλαη κηα απιή πφιε ή αθφκε θαη έλα ρσξηφ θαη άιινηε ε Ηζηνξία κηαο 

κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, πνπ κπνξεί λ α  θηάζεη αθφκε θαη ηα φξηα ηνπ 

γεσγξαθηθνχ δηακεξίζκαηνο. 

Οη Γ. Λενληζίλεο θαη Μ. Ρεπνχζε νξίδνπλ ηελ ηνπηθή ηζηνξία σο έλα πεδίν 

πνπ μεπεξλά ηηο πεξηνρέο ηεο γεληθήο ηζηνξίαο θαη έρεη έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ 
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ηφπνπ παξνπζηάδνληαο έλα πινχην παιαηφηεξσλ αιιά θαη λεφηεξσλ πξνζεγγίζεσλ  

,αληιψληαο ζέκαηα απφ ηελ ηζηνξηνδηθία θαη ηε ιφγηα ηζηνξία. (Λενληζίλεο,1996. 

ζει. 96). 

Ο έλλνηα ηνπ ηφπνπ πνπ ζα αζρνιεζεί θάπνηνο κε ηελ παξάδνζε, 

ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ εληνπηφηεηα πνπ νδεγεί θαη ζε κηα ζπλαηζζεκαηηθή 

εγγχηεηα. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν απνηειεί θαη έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα 

κάζεζε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν ηφπνο ηεο παξάδνζεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζεσξείηαη ν ηφπνο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ππεξεηεί.  

 

2.10     Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Γέιηα θαη νη θάηνηθνί ηεο αλά ηνπο 

αηώλεο.  

  

Ο Γήκνο Γέιηα, πξψελ Γήκνο Δρεδψξνπ, (απφ ηνλ Γαιιηθφ πνηακφ πνπ 

θάπνηε είρε δψξα, ηνλ ρξπζφ) έρεη σο έδξα ηνπ ηελ πφιε ηεο ίλδνπ θαη ζχκθσλα κε 

ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ν πιεζπζκφο ηνπ είλαη πεξίπνπ 50.000 θάηνηθνη. 

Πεξηιακβάλεη ηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ Αλαηνιηθνχ, ηεο Βξαρηάο, ησλ Γηαβαηψλ, 

ηνπ Καινρσξίνπ, ησλ Κπκίλσλ, ηεο Νέαο Μαγλεζίαο, ησλ Νέσλ Μαιγάξσλ, ηεο 

ίλδνπ θαη ηεο Υαιάζηξαο (Παξάξηεκα ΗΗ, Υάξηεο 1, ζει. 140).  

 Σν Αλαηνιηθφ ή αιιηψο Βαικάδα βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή φρζε ηνπ 

πνηακνχ Αμηνχ. Ολνκάδνληαλ παιαηφηεξα Βαικάδα εμαηηίαο ησλ βαικάδσλ, δειαδή 

ησλ αλζξψπσλ πνπ εθηξέθνπλ άινγα. Λίγα ρηιηφκεηξα έμσ απφ ην Αλαηνιηθφ 

πεξλάεη ν πνηακφο Αμηφο, πνπ αλήθεη ζην Δζληθφ Πάξθν Αμηνχ – Λνπδία – 

Αιηάθκνλα. Υάξε ζηε κεγάιε νηθνινγηθή ζεκαζία ηεο, ε πεξηνρή απηή έρεη εληαρζεί 

ζην δίθηπν νηθνινγηθψλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο Natura 2000. Παξάιιεια, 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηε Γηεζλή χκβαζε Ρακζάξ γηα ηνπο πγξνηφπνπο. Σν κεγαιχηεξν 

ηκήκα απηήο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο έρεη αλαθεξπρζεί Δζληθφ Πάξθν, κε ηελ 

ΚΤΑ 12966/2009. Σα πην γλσζηά έζηκα ηεο πεξηνρήο είλαη νη Λαδαξίλεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ην άββαην ηνπ Λαδάξνπ θαη ην Κφιληε Κφιληε ηελ παξακνλή ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ . ήκεξα ζην Αλαηνιηθφ ιεηηνπξγεί έλαο πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο κε 

ηελ νλνκαζία Πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο Αλαηνιηθνχ «Ζ Βαικάδα». 

  Ζ Βξαρηά, ην πξψελ Kayalu, βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ πινχζηνπ θάκπνπ ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Ζ νλνκαζία πξνέξρεηαη απφ ηελ ηνπξθηθή ιέμε «Kayalik» πνπ 

ζεκαίλεη «βξαρφηνπνο». Δκθαλίδεηαη σο νηθηζκφο απφ ηνλ 15
ν
 αηψλα κε πεξίπνπ 40 
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νηθνγέλεηεο, ελψ αξγφηεξα, ζηελ απνγξαθή ηνπ 1905 αξηζκνχζε 222 Έιιελεο. Μεηά 

ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ηνπ 1922 θαη ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα 

εγθαηαζηάζεθαλ 11 νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ, ελψ ηελ δεθαεηία ηνπ 1930 κεηνίθεζαλ 

θαη αξθεηέο νηθνγέλεηεο Βιάρσλ. 

 Σα Γηαβαηά νλνκάδνληαλ «Γνπδνπιάξ» θαη ήηαλ ηζηθιίθη ηνπ θεληέξ παζά. 

Πήξε ηελ νλνκαζία Γηαβαηά ην 1927, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο πνπ ην 

θαζηζηά ζπγθνηλσληαθφ θφκβν ηεο πεξηνρήο . Μεηά ηεπλζήθε ηεο Λσδάλεο ην 1923 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηα Γηαβαηά πνιινί Έιιελεο πξφζθπγεο απφ ηε Μηθξά Αζία 

(Ησλία) θαζψο θαη αξκελφθσλνη Πφληηνη απφ ηνλ Καχθαζν. 

 Σν Καινρψξη βξίζθεηαη ζε θνληηλή απφζηαζε κφιηο 8 ρηιηνκέηξσλ δπηηθά ηεο 

πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Δίλαη θηηζκέλν ζηελ αλαηνιηθή φρζε ηνπ δέιηα ηνπ 

Γαιιηθνχ, ζε πνιχ  κηθξή απφζηαζε απφ ηε ζάιαζζα. Ζ παιαηφηεξε νλνκαζία ηνπ 

ήηαλ Καζθάξθα θαη είρε δνζεί απφ ηηο πνιιέο ρήλεο πνπ δνχζαλ ζηε πεξηνρή ηνπ 

βάιηνπ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί απφ ην ζχκπιεγκα ησλ δέιηα ησλ πνηακψλ Γαιιηθνχ 

θαη Αμηνχ. Μεηά ην 1922 εγθαηαζηάζεθαλ ζην Καινρψξη πνιινί πξφζθπγεο απφ ηελ 

Αλαηνιηθή θαη Βφξεηα Θξάθε. 

 Ζ Γηνληδίδα, ηα ζεκεξηλά Κχκηλα, ήηαλ έλα απφ ηα 37 ρσξηά ηνπ θάκπνπ ηεο 

Θεζζαινλίθεο πνπ εθθιεζηαζηηθά ππάγνληαλ ζηελ Δπηζθνπή Κακπαλίαο. Οη πξψηνη 

θάηνηθνη ήηαλ εθηξνθείο αιφγσλ ζπνπδαίαο ξάηζαο ηθαλά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

ην ηππηθφ. Ζ θπξηφηεξε ηξνθή ησλ αιφγσλ ήηαλ ην ηξηθχιιη, πνπ ζηα ηνχξθηθα 

νλνκάδεηαη yonca (γηφληδα) απφ φπνπ θαη ε ηνχξθηθε νλνκαζία ηεο πεξηνρήο (ρσξίν 

ηνπ ηξηθπιιηνχ). Σν 1926 έγηλε ε κεηνλνκαζία ζε Κχκηλα απφ ηνλ αείκλεζην 

δάζθαιν θαη γξακκαηέα ηεο ηφηε θνηλφηεηαο ν νπνίνο είρε πξνβάιιεη ηνλ απζαίξεην 

ηφηε ηζρπξηζκφ φηη νη πξψηνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαηάγνληαλ απφ ην φξνο . 

«Κπκηλάο» φπνπ ππήξρε έλα νλνκαζηφ κνλαζηήξη ζην νπνίν κάιηζηα ζχκθσλα κε 

ηελ παξάδνζε είρε θνίηεζε θαη ν Νηθεθφξνο Φσθάο πξνηνχ αλέιζεη ζηνλ 

απηνθξαηνξηθφ ζξφλν ηνπ Βπδαληίνπ. 

 Ζ Νέα Μαγλεζία βξίζθεηαη 10 ρηιηφκεηξα δπηηθά ηεο Θεζζαινλίθεο. 

εκαληηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαηάγεηαη απφ ηε Μηθξά Αζία, θπξίσο απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο Μαγλεζίαο, ηεο πεξηνρήο Ησλίαο (θαη γη’ απηφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 

καδί κε ηα Γηαβαηά νλνκάζηεθαλ Ησλία, θαζψο ελψζεθαλ νηθηζηηθά θαη δηνηθεηηθά ε 

Νέα Μαγλεζία θαη ηα Γηαβαηά). 

 Σα Νέα Μάιγαξα είλαη ην δπηηθφηεξν ζεκείν ηνπ Γήκνπ Γέιηα θαη βξίζθεηαη 

ζε απφζηαζε 25 ρκ. δπηηθά ηεο Θεζζαινλίθεο ζηα ζχλνξα κε ηνλ λνκφ Ζκαζίαο. 
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ήκεξα ηα Νέα Μάιγαξα είλαη ελσκέλα νηθηζηηθά κε ηα Κχκηλα. Ο πξψηνο νηθηζκφο 

δεκηνπξγήζεθε ην 1909 θαη είρε ηελ νλνκαζία Κνθκνχο. Σν 1913 κε ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηε ιήμε ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ, αιιά θαη 

αξγφηεξα κε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο εγθαηαζηάζεθαλ ζην ρσξηφ πξφζθπγεο απφ 

ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε (θπξίσο Μάιγαξα). Ζ πιεηνςεθία ησλ θάηνηθσλ αζρνινχληαη 

κε ηελ θαιιηέξγεηα ξπδηνχ θαη κπδηψλ. Κάζε επηέκβξε πξαγκαηνπνηείηαη ε «Γηνξηή 

Ρπδηνχ». 

 Ζ ίλδνο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 14 ρηιηνκέηξσλ δπηηθά ηεο πφιεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ζε απφζηαζε 2 ρηιηνκέηξσλ δπηηθά ηνπ πνηακνχ Δρεδψξνπ, 

γλσζηνχ σο Γαιιηθνχ πνηακνχ. Δίλαη ε έδξα ηνπ Γήκνπ Γέιηα. Βφξεηα ηεο ίλδνπ 

θαη ζε κηθξή απφζηαζε, βξίζθεηαη ε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, κηα 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο βηνκεραληθέο δψλεο ηεο Διιάδνο. Δθεί βξίζθνληαη, επίζεο, νη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αιεμάλδξεηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο 

θνηλφηεηαο «Ηζάθε». Δπί Σνπξθνθξαηίαο νλνκαδφηαλ Σεθειή, ελψ κεηά ηε 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή εγθαηαζηάζεθαλ θαη εθεί αξθεηνί πξφζθπγεο απφ ηε 

Μηθξά Αζία. Γηα ηελ χπαξμε ηεο αξραίαο ίλδνπ ππάξρεη ε γξαπηή καξηπξία ηνπ 

Ζξφδνηνπ, φηη ν ζηφινο ηνπ Ξέξμε εηζρψξεζε ζην Θεξκατθφ θφιπν θαη λαπιφρεζε 

ζηε Θέξκε, ζηελ πφιε ίλδν θαη ζηε Υαιάζηξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο 

ηνπ ην 480π.Υ.“…πιέσλ δε απίθεην εο ηε ηελ πξνεηξεκέλελ Θέξκελ θαη ίλδνλ ηε 

πόιηλ θαη Υαιέζηξελ επί ηνλ Αμηόλ  πνηακόλ…”. Απφ ηελ πεξηγξαθή απηή, 

γλσξίδνπκε, φηη ε ίλδνο ήηαλ παξάιηα πφιε θαη βξηζθφηαλ κεηαμχ ηεο Θέξκεο θαη 

ηεο Υαιάζηξαο, πηζαλφηαηα θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ Δρέδσξνπ πνηακνχ. 

Ζ Υαιάζηξα βξίζθεηαη 20 ρηιηφκεηξα λνηηνδπηηθά ηεο Θεζζαινλίθεο. 

πλνξεχεη κε ηνλ Αμηφ πνηακφ πνπ εθβάιεη ζην δέιηα ηνπ ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη 

απφ ηελ ζπλζήθε Ramsar. Δίλαη κηα πνιχ εχθνξε πεξηνρή ιφγσ ηνπ πδάηηλνπ φγθνπ 

ηνπ Αμηνχ πνηακνχ θαη  θάκπνο ηεο ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο κεγαιχηεξνπο ζε 

παξαγσγή ξπδηνχ ζηελ Δπξψπε.(Παξάξηεκα ΗΗ, ράξηεο 2, ζει. 140). Δπίζεο έλα 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο είλαη θαη ε αιηεία κε πινχζηα παξαγσγή 

εμαγσγήο (Ηηαιία, Ηζπαλία, Γαιιία) κπδηνχ.(Παξάξηεκα ΗΗ, θσηνγξαθία 1, Οη 

θαιχβεο ζει. 141). Σελ πεξηνρή θαηνηθνχζαλ θαηά ηε Νενιηζηθή πεξίνδν Πειαζγηθά 

θχια, θαη ζπγθεθξηκέλα νη Μχγδνλεο, πνπ έδσζαλ θαη ην φλνκά ηνπο ζηελ πεξηνρή. 

Ζ Xαιάζηξα ή Υαιαίζηξα κλεκνλεχεηαη απφ αξραηνηάηνπο ρξφλνπο απφ θηιφζνθνπο 

θαη ηζηνξηθνχο φπσο ν ηξάβσλ, ν Ζξφδνηνο, ν Πινχηαξρνο θαη ν ξσκαίνο ηζηνξηθφο 

Πιίληνο. Ο Αμηφο, ν πιένλ ζεκαληηθφο πνηακφο ζηελ πεδηάδα ηεο Θεζζαινλίθεο, κε 
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ηηο ζπλερείο πιεκκχξεο δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Υαιάζηξαο 

θαηά ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη αλάγθαδε ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

αιιάδνπλ ζπρλά ηνλ ηφπν δηακνλήο. ηα ρξφληα ηνπ Μαθεδνληθνχ αγψλα 1906–1912 

ε πξνζθνξά ηεο Κνπιαθηάο (Υαιάζηξαο) είλαη ηεξάζηηα πνπ ην ζπλαληάκε ζην 

βηβιίν ηεο Πελειφπεο Γέιηα, «Σα κπζηηθά ηνπ βάιηνπ». Αμηνκλεκφλεπηε είλαη ε 

βνήζεηα ηεο Υαιάζηξαο ζηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο φηαλ ν ειιεληθφο 

ζηξαηφο κε ηνλ δηάδνρν Κσλζηαληίλν έθηαζε ζηνλ πνηακφ Αμηφ αιιά επεηδή δελ 

ππήξρε γέθπξα θαη ππφ ηελ πίεζε ησλ βνπιγάξηθσλ ζηξαηεπκάησλ πνπ γηα 

επλφεηνπο ιφγνπο ήζειαλ λα κπνπλ πξψηνη ζηελ Θεζζαινλίθε. Καηαιπηηθή ήηαλ ε 

πξνζθνξά ησλ θάηνηθσλ ηεο Υαιάζηξαο πνπ δεκηνχξγεζαλ πισηή γέθπξα γηα λα 

πξνιάβεη ν ειιεληθφο ζηξαηφο ηα Βνπιγαξηθά ζηξαηεχκαηα έηζη ψζηε λα 

γηνξηάδνπκε 26 Οθηψβξηνπ 1912 ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο 

Υαιάζηξαο 22 Οθησβξίνπ 1912.Ζ επξχηεξε πεξηνρή γχξσ απφ ηελ Υαιάζηξα καδί 

κε ηελ Υαιάζηξα νλνκάδεηαη Κακπαλία. Ζ ιέμε Κακπαλία αληιείηαη απφ ηελ 

ιαηηληθή ιέμε Campania ην νπνίν ζεκαίλεη πεδηάδα. (Γήκνο Γέιηα, 2014).  

Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα ζπνπδαία ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή πεξηνρή ηεο 

Βνξείνπ Διιάδνο κε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ηεο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη 

ηε ζχγρξνλε ειιεληθή ηζηνξία. Δπηπιένλ νη αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη ην θπζηθφ 

ηεο πεξηβάιινλ βνήζεζαλ ηε δεκηνπξγία ελφο ιατθνχ πνιηηηζκνχ θαη κηαο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ηδηαίηεξα ζπνπδαίαο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. ήκεξα ζηελ 

πεξηνρή ιεηηνπξγνχλ δέθα νθηψ πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη κε πινχζην έξγν. Οη ζχιινγνη 

απηνί θαιχπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ θαη αλαβίσζεο εζίκσλ 

θαη απνηεινχλ δσληαλνχο νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηε δηάζσζε ηεο αλεμάληιεηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. ( Παξάξηεκα ΗΗ, ζει. 138) 

 

2.11    2018, Δπξσπατθό έηνο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  

 

Σν 2018 νξίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο Δπξσπατθφ Έηνο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ( ΔΔΠΚ ).Σν ζχλζεκα γηα ην 2018 ήηαλ: «Ζ θιεξνλνηκηά 

καο φηαλ ην παξειζφλ ζπλαληά ην κέιινλ» (Παξάξηεκα ΗΗ, θσηνγξαθία 2 ζει. 

142).Σα Δπξσπατθά Έηε είλαη αθηεξσκέλα ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θάζε ρξφλν, κε 

ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ηελ παξφηξπλζε ζε δεκφζην δηάινγν ηφζν 

ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο φζν θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. κε απψηεξν ζθνπφ 
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ηελ αιιαγή λννηξνπίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ επξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ. Σν Δπξσπατθφ Έηνο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (ΔΔΠΚ) έρεη σο ζηφρν λα 

ελζαξξχλεη πεξηζζφηεξα άηνκα λα αλαθαιχςνπλ θαη λα ελζηεξληζηνχλ ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο, θαη λα εληζρχζεη ηελ αίζζεζή ηνπο φηη 

αλήθνπλ ζε έλαλ θνηλφ επξσπατθφ ρψξν. (Δπξσπατθφ Έηνο 2018)  

Ο θ. Tibor Navracsics, Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο Δθπαίδεπζεο, Πνιηηηζκνχ, 

Νενιαίαο θαη Αζιεηηζκνχ, δήισζε ηα εμήο: «Η πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά δελ 

ζπληζηά απιώο αλάκλεζε ηνπ παξειζόληνο καο· είλαη ην θιεηδί ηνπ κέιινληόο καο. Σν 

Δπξσπατθό Έηνο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ζα είλαη κηα επθαηξία γηα λα ππάξμεη 

επαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη γηα λα πξναρζεί ε επξσπατθή αξηζηεία ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα». 

(Tivor Navracsics, 2018) 

ην Δπξσπατθφ έηνο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 2018 δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

αμία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο γηα ηελ θνηλσλία, ζηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

νηθνλνκία, ζην ξφιν ηεο ζηελ επξσπατθή πνιηηηζηηθή δηπισκαηία θαη, ηέινο, ζηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαθχιαμήο ηεο γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Έηνπο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο είλαη λα ελζαξξχλεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν θφζκν λα αλαθαιχςεη θαη λα εμεξεπλήζεη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη λα ηνλψζεη ην αίζζεκα ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο. 

(Δπξσπατθφ Έηνο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, 2018).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

3.1      θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

 Ζ γλψζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζην ζεκεξηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη έλα ζρεηηθά λέν δηδαθηηθφ αληηθείκελν. Μάιηζηα ην 

αληηθείκελν απηφ επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηελ 

αγάπε ηνπ γηα ηνλ ηφπν ηνπ ή γηα ηνλ ηφπν φπνπ ππεξεηεί θαη ηα ζεκαληηθά νθέιε 

πξνο ηνπο καζεηέο ηνπο. Υάξε ζε απηφ ην ελδηαθέξνλ θαη ρσξίο λα ππάξρεη κηα 

νπζηαζηηθή ππνζηήξημε ή επηκφξθσζε, νη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα 

πξνζεγγίζνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπηθή ηζηνξία ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

καζεηέο ηνπο. Φπζηθά δελ γίλεηαη θαλέλαο ιφγνο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο πνπ απνηειεί θνκκάηη ηεο ηνπηθήο ηζηνξία ελφο ηφπνπ κε ζεκαληηθά 

νθέιε ζηνπο καζεηέο. Βέβαηα ε φπνηα άγλνηα ζε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ή 

ηνπηθήο ηζηνξίαο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε επηκφξθσζεο κε απνηέιεζκα θάπνηεο θνξέο 

ίζσο θαη λα θηάλνπλ ζηα άθξα ππεξηνλίδνληαο ηελ αμία ελφο ηφπνπ ή δεκηνπξγψληαο 

ηνπηθηζηηθέο πξνθαηαιήςεηο ζηνπο καζεηέο ηνπο .Με ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ πξνβιέπεηαη επίζεκα απφ ηελ πνιηηεία ε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο 

ηφζν ζην κάζεκα ηεο γεληθήο ηζηνξίαο φζν θπξίσο ζηα πιαίζηα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο  

κέζσ ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο πνπ ηελ δηαθξίλεη. Αθνχ ινηπφλ ε γλψζε ηεο ηνπηθήο 

ηζηνξίαο θξίζεθε απαξαίηεηε πξνο δηδαζθαιία ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ,γηαηί ε γλψζε 

ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο λα ππνιείπεηαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, αθνχ ηα 

νθέιε ησλ καζεηψλ ζα είλαη πνιιαπιά αλ ζπλδπαζηεί ε ηνπηθή ηζηνξία θαη ε ηνπηθή 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε; 

 Με ηελ έξεπλα απηή ζα εξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηφζν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ ζε έλα κηθξφ ηκήκα ηεο ρψξαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην Γήκν Γέιηα ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο. Μέζα απφ ηελ έξεπλα ζα εμαθξηβσζεί ε 

ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ,νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπο 

θαη ζα νδεγήζεη ελδερφκελα ζην ζπκπέξαζκα θαηά πφζν ην ζεκεξηλφ ρνιείν κπνξεί 

λα παξέρεη θαη λα αλαπαξάγεη ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζηνπο καζεηέο ηνπ 

κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο .Αθφκα ζα εξεπλεζνχλ 
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ηνπηθηζηηθά ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ 

θαζψο θαη ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα εμππεξεηεί κηα ηέηνηα δηδαζθαιία , 

ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 Κχξηνο ινηπφλ ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν.  

Πην αλαιπηηθά ε έξεπλα ζηνρεχεη λα δψζεη απαληήζεηο ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα : 

 Αλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θαη κε πνηνλ ηξφπν.  

 Αλ δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θάπνηα επηκφξθσζε πάλσ ζε απηήλ ή φρη.  

 Αλ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε , ηελ αγσγή πγείαο θαη ηα 

πνιηηηζηηθά ζέκαηα.  

 Πνηα κπνξεί λα είλαη ηα ζέκαηα δηδαζθαιίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Γέιηα 

 Αλ παίδεη θάπνην ξφιν ε ειηθία ηνπ καζεηή 

 Πνηα είλαη ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ηαηξηάδεη ζηε δηδαζθαιία θαη αλ 

ρξεηάδεηαη θάπνην ζρνιηθφ εγρεηξίδην 

 Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  ζε έλα πξφγξακκα πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο 

 Αλ ππάξρεη θάπνηα ζεηηθή ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε 

πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο  

 Πφζν δηαηεζεηκέλνη είλαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ λα ζηεξίμνπλ ηε δεκηνπξγία 

κηθξψλ κνπζείσλ πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζηα ζρνιεία 

 Σνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ απαξαίηεηε ή φρη ηε δηδαζθαιία ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο 

 Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξάδνζε 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

 Σνπο ιφγνπο πνπ νη καζεηέο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνιηηηζηηθή 

παξάδνζε 

 Σέινο ηα κέζα απφ ηα νπνία ν καζεηήο πιεξνθνξείηαη ζήκεξα ηελ 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε. 
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3.2      Αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο 

  

« Έηζη ηα βξήθακε από ηνπο παιηνύο». Ζ θνηλή απηή ιατθή θξάζε επηδέρεηαη 

ζήκεξα κηα δηπιή αλάγλσζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ θαζελφο θαη αλάινγα 

κε ηε βηνζεσξία ηνπ. Γηα άιινπο παξάδνζε ζεκαίλεη ζπκκεηνρή ζε έλα δνθηκαζκέλν 

ζχζηεκα αμηψλ πνπ εγγπάηαη ηε ζπλνρή ηεο θνηλφηεηαο θαη γηα άιινπο δειψλεη κηαλ 

αληίιεςε παξσρεκέλε, αληίζεηε κε ηελ πξφνδν θαη θάζε ηη θαηλνχξην θαη  

νηθνπκεληθφ. Σίζεηαη έηζη ην δήηεκα ηεο αληίζεζεο αλάκεζα ζην παξαδνζηαθφ θαη ην 

λεσηεξηζηηθφ , ην ζπληεξεηηθφ θαη ην πξννδεπηηθφ. (Φισξάθεο, 2013). 

 Ζ ιατθή καο παξάδνζε θαη ν ιατθφο καο πνιηηηζκφο πνπ γηα πνιιά ρξφληα 

είραλ απαμησζεί θαη μεραζηεί απφ ην ειιεληθφ θξάηνο ζήκεξα κε κηα ζηξνθή 360 

κνηξψλ βιέπνπκε ζρεδφλ λα πκλνινγείηαη! Πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη παληνχ, κε 

πιεζψξα πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, αλαβηψζεηο εζίκσλ ,ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα 

θαη παξαδνζηαθή κνπζηθή, παξαδνζηαθέο θαηνηθίεο θαη παξαδνζηαθά πξντφληα 

δηαηξνθήο, έρνπλ γίλεη ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο. Θα λφκηδε θαλείο φηη έλαο 

νχξηνο άλεκνο απηνγλσζίαο θχζεμε ζην ιαφ καο πνπ μαλαβξήθε ζην πξφζσπφ ηνπ 

ηελ ειιεληθή παξάδνζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο βιέπνπκε θαη ηε γιψζζα καο λα 

ζπξξηθλψλεηαη θαη λα πηνζεηεί δάλεηα θαη αληηδάλεηα απφ άιιεο γιψζζεο ηα νπνία 

πνιπρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηνπο λένπο, ηελ πινχζηα ηζηνξία καο λα μερληέηαη 

ζηγά ζηγά θαη γεληθά λα ππάξρεη κηα ζηξνθή ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ δπηηθφ ηξφπν δσήο, 

απηφ πνπ νλνκάδνπκε «life style». Απνηέιεζκα, ην ιατθφ λα κνηάδεη ιατθίζηηθν θαη ε 

παξάδνζε λα κπεξδεχεηαη κε ηελ άγλνηα θαη λα παξαδίδεηαη άλεπ φξσλ. (Φισξάθεο, 

2013).  

 Ζ παξάδνζε φκσο έρεη εζληθή θαη ηζηνξηθή αμία, έρεη ξφιν εθπαηδεπηηθφ θαη 

παηδαγσγηθφ είλαη αλζξσπνθεληξηθή θαη νμχλεη ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

 Ζ εζληθή αμία ηεο παξάδνζεο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη πεξηέρνληαο φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο ιανχ, ζπκβάιεη ζηελ εζληθή ζπλνρή θαη απνηειεί αληίδνην ζην 

θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ απνβιέπεη ελ κέξεη ζηνλ εθκεδεληζκφ ηεο 

πνιπκνξθίαο ησλ πνιηηηζκψλ. Ζ ηζηνξηθή ηεο αμία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη έρεη 

αληηζηαζεί ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ απνθηψληαο έηζη κηα δηαρξνληθφηεηα. Ζ θξηηηθή 

ζθέςε νμχλεηαη κέζα απφ ην ζχλνιν ησλ εζληθψλ παξαδφζεσλ πνπ πξνβάινπλ ηηο 

αλζξψπηλεο αμίεο. 



69 
 

 Ζ αδηαθνξία θαη ε έιιεηςε γλψζεσλ γηα ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ 

ηνπο ζηνπο καζεηέο, είλαη θάηη πνπ πξνβιεκαηίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη 

άιινπο εηδηθνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηε κειέηε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί παξαηεξνχλ ζην ζρνιείν φηη ζε ζέκαηα ηφζν 

ηζηνξηθά φζν θαη πνιηηηζηηθά πνπ αλάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαίλεηαη λα 

πξνθαινχλ πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ απφ άιια επξχηεξνπ 

πεξηερνκέλνπ. ηα πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζηελ Δπέιηθηε Εψλε, έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζεκάησλ 

πνπ πξαγκαηεχνληαη αληινχλ ηε ζεκαηνινγία ηνπο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

(Ξαλζάθνπ,-Ναρφπνπινο, 2005). ε έξεπλα πνπ έγηλε ζε Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο 

πξνθχπηεη φηη ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηα ηνπηθά ζέκαηα θαη ηε δηδαζθαιία 

ηνπο ζην ειιεληθφ ζρνιείν (Γνπζηέξεο, 1998) Σν ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

αζρνιεζνχλ κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο απνηειεί έλα 

ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν κπνξεί κεηά απφ ηελ θαηάιιειε ζηήξημε θαη 

επηκφξθσζή ηνπο λα αμηνπνηεζεί ζεηηθά πινπνηψληαο ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη φρη κφλν.  

 Ζ παξνχζα έξεπλα θξίζεθε αλαγθαία γηα λα εξεπλήζεη νξηζκέλεο απφ ηηο 

πηπρέο απηνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο .Δπηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη 

αξρηθά ηη είλαη απηφ πνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε 

ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε. Γελ ελδηαθέξεη ζηελ παξνχζα θάζε ην εχξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν, πνπ ελδερφκελα ζα απνηειέζεη λέα 

κειινληηθή έξεπλα αλ θαη απηφ πξνυπνζέηεη κηα ζσζηή δηδαζθαιία. 

 Ζ δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν σο έλα λέν 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν γηα ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ζα ζπκβάιιεη ζηνπο καζεηέο λα 

απνθνκίζνπλ εθηφο ησλ καζεζηαθψλ σθειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο γλψζεηο ηεο ηνπηθήο 

θπξίσο ηζηνξίαο θαη ιανγξαθίαο ,ηε δηακφξθσζε θξηηηθήο ζηάζεο, ηελ απνθπγή ηεο 

κεραληθήο απνκλεκφλεπζεο θαη ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ. Χζηφζν 

φκσο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη αλαζηαιηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πξνθαηαιήςεσλ θαη 

ππεξβνιψλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαη πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νθείινληαη 

είηε ζε άγλνηα ή παξαπιεξνθφξεζε είηε ζε ιάζνο νπηηθή γσλία κειέηεο. Απηέο νη 

πξνθαηαιήςεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ζηεξεφηππα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη απαξαίηεην 

λα επηζεκαλζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα ηφζν κε ηελ επηκφξθσζε φζν θαη κε 

δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ αλαθνξάο απφ ην ΗΔΠ. 
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3.3      Ζ ζεκαληηθόηεηα θαη ε πξσηνηππία ηεο έξεπλαο 

 

Ζ δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν δελ 

απνηειεί κέρξη ζηηγκήο λνκνζεηεκέλν δηδαθηηθφ αληηθείκελν. Με ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πξνβιέπεηαη κφλν ε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ηφζν 

ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο φζν θαη ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ηεο 

επέιηθηεο δψλεο ( ΤΑ 21072
 
α/Γ2, ΦΔΚ 303, 13/3/2003 ). Απφ ην ζρνιηθφ φκσο έηνο 

2016 -2017 ζχκθσλα κε ηελ (Αξ.Πξση.Φ13/1655/197708/Γ1/21-11-2016/ΤΠΠΔΘ ) 

εγθχθιην ηνπ ΤΠΠΔΘ ζηακάηεζε ε εθαξκνγή ηεο ζηηο ηάμεηο Δ΄ θαη η΄ ηεο 

Δπέιηθηεο Εψλεο κε απνηέιεζκα ε δηδαζθαιία ηεο λα γίλεηαη κφλν πεξηζηαζηαθά θαη 

λα επαθίεηαη ζην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ. Γελ γίλεηαη ιφγνο 

γηα δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο παξά κφλν ζηε ζεκαηνινγία ησλ 

ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ θαηεχζπλζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Φαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ 

δηαζέηεη θακηά επηκφξθσζε ή εμεηδίθεπζε πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ 

ηνπηθή ηζηνξία φζν θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξνχζαλ λα 

ηελ πξνζεγγίζνπλ κεζνδνινγηθά καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπο.  

 Ζ δηαζεκαηηθφηεηα πνπ δηαθξίλεη ην ζχλνιν ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ε νπνία ελδείθλπηαη ζηε δηδαζθαιία παξφκνησλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο θαη ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο είλαη έλα θαιφ 

εξγαιείν ην νπνίν εάλ αμηνπνηεζεί θαηάιιεια απφ ην ΗΔΠ ζα κπνξέζεη λα απνηειέζεη 

έλα ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα επηιέμνπλ λα αζρνιεζνχλ 

κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε. Γηα λα ζρεδηαζηνχλ αλάινγα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ή 

βνεζεηηθέο νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ρξεηάδεηαη λα έρνπλ εξεπλεζεί πξψηα νη 

ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ γνλέσλ ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηελ παξάδνζε.  

 Με ηελ παξνχζα έξεπλα πνπ επειπηζηεί λα εξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο ζε έλα κηθξφ βέβαηα δείγκα 

ζα αλαδεηρηεί ελδερφκελα ην πψο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηελ πνιηηηζηηθή 

παξάδνζε, πνηεο είλαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο ζηε ζεκαηνινγία, πνηα κεζνδνινγία 

ζεσξνχλ πην θαηάιιειε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο, πνηνπο ζθνπνχο ζα εμππεξεηεί ε 

δηδαζθαιία θαζψο θαη ηπρφλ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο ηνπηθνχ ραξαθηήξα.  
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 Ζ παξνχζα έξεπλα έξρεηαη λα θαιχςεη έλα θελφ ζηνλ ειιεληθφ ηνπιάρηζηνλ 

εξεπλεηηθφ ρψξν πνπ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο θαζψο ν 

ρψξνο απηφο ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ κέλεη αλαμηνπνίεηνο κε κνλαδηθή εμαίξεζε 

ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο αλά ηελ Διιάδα πνπ κε ηηο δξάζεηο ηνπο εληζρχνπλ θαη 

δηαηεξνχλ ηελ παξάδνζε θαη ηε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά καο.  

 Δπηπιένλ θαζψο ε πνιηηηζηηθή παξάδνζε απνηειεί πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαζψο ηε κειέηε ηεο αλαδεηθλχνληαη ηα θνηλά 

πνιηηηζηηθά ζηνηρεία αλάκεζα ζηνπο ιανχο ρσξίο λα παξαγθσλίδνληαη θαη νη 

ηδηαηηεξφηεηεο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ε έξεπλα ζα βνεζήζεη θαη 

πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. (Γθνηνβφο, 2002). Έηζη ε παξαηήξεζε, ε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ν εληνπηζκφο ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ησλ καζεηψλ ζα 

ηνπο νδεγήζεη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ θάζε ιανχ ζπλδένληαο ην 

παξειζφλ κε ην παξφλ θαη ην κέιινλ, ην εδψ κε ην εθεί, ηηο γεληέο θαη ηνπο θξίθνπο 

ζηελ αιπζίδα ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο (Μσξαΐηε, 1997) Οη καζεηέο καζαίλνπλ αλ 

ζέβνληαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ άιισλ , ςάρλνπλ θαη βξίζθνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο 

ζηα ήζε θαη ζηα έζηκα ησλ άιισλ ιαψλ, θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο φζα ελψλνπλ ηνπο 

πνιηηηζκνχο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ηνπο ρσξίδνπλ. 

 

3.4      Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

  

Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο αθνξά φιεο εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηνρεχεη ζηε 

δηεξεχλεζε ελφο πξνβιήκαηνο ή κηαο θαηάζηαζεο ζηεξηδφκελε ζε ηερληθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθπιεξψλνπλ ηνπ ζηφρν ηεο ( Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ηφζν απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ ηνπο γνλείο, έγηλε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ. Αθνινχζεζε ε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα εηζήζρεζαλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζε θχιια εξγαζίαο excel. Ζ 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ δηελεξγήζεθε κε 

ην ζηαηηζηηθφ παθέην S.P.S.S. 

Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ, σο ειάρηζην επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πηνζεηήζεθε ην p=,05. Πξνηηκήζεθε κάιηζηα ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο λα αλαγξάθεηαη 
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ζηνπο πίλαθεο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κε έληνλνπο ραξαθηήξεο θαη κε ηελ αθξηβή 

ηηκή ηνπ.   

 

3.5     Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Σα εξσηήκαηα πνπ δηεξεπλήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα δηακνξθψζεθαλ κε 

βάζε ηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο : 

1. Γηαθνξνπνηνχληαη νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία, ηηο βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο ηνπο, ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο ηνπο, ηηο επηπιένλ ζπνπδέο ηνπο θαη ηνλ ηφπν πνπ ππεξεηνχλ ζε φηη αθνξά 

ηελ αλαγθαηφηεηα δηδαζθαιίαο ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, ηε ζεκαηνινγία ηεο, ηε 

δηδαθηηθή κέζνδν θαη κεζνδνινγία ,ηα νθέιε αιιά θαη ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο 

απφ ηε δηδαζθαιία ηεο; Παίδεη θάπνηνλ ξφιν ζηε δηαθνξνπνίεζε απηή ε ζπκκεηνρή 

ησλ ηδίσλ ζε πνιηηηζηηθνχο ή άιινπο ζπιιφγνπο ; 

2. Γηαθνξνπνηνχληαη νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε φηη 

αθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα ή κε επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο; 

3. Γηαθνξνπνηνχληαη νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ή φρη ελαζρφιεζεο κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε κέζα απφ ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηε ρξήζε βηβιίνπ γηα ηνλ καζεηή θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ή κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ;  

4. Γηαθνξνπνηνχληαη νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ ηάμε 

θνίηεζεο ησλ καζεηψλ θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε; 

Γηα ηνπο γνλείο : 

1. Γηαθνξνπνηνχληαη νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, ηηο γξακκαηηθέο ηνπο γλψζεηο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάπνηνλ ζχιινγν ηεο 

πεξηνρήο  

2. Γηαθνξνπνηνχληαη νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ αλάινγα κε ηε 

δηθή ηνπο εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο φηαλ ήηαλ νη ίδηνη 

καζεηέο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν; 

3. Γηαθνξνπνηνχληαη νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ γηα ηνπο 

ηξφπνπο γλσξηκίαο ησλ παηδηψλ ηνπο ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη 
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αλ λαη, απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ πινχζηα παξάδνζε πνπ έρεη ή ηελ ελαζρφιεζή ηνπο 

κε απηήλ κέζα  απφ ηελ νηθνγέλεηα ή ην ζρνιείν;  

 

3.6      Πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο 

 

 Χο πιεζπζκφο αλαθνξάο ηεο έξεπλαο νξίζηεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ππεξεηνχλ ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 ζε ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε δεκνηηθά ζηνλ Γήκν Γέιηα. Δπηιέρηεθε ε ζπγθεθξηκέλε 

γεσγξαθηθά πεξηνρή γηαηί απνηειεί ηνλ ηφπν φπνπ εξγάδεηαη ν εξεπλεηήο. ηνλ 

πιεζπζκφ πεξηιακβάλνληαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ, νη νπνίνη ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δίδαζθαλ ζε θάπνηα ηάμε κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο 

θαζψο θαη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ 

επηιέρηεθαλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ 1
νπ

 Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ίλδνπ 

γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο θαζψο ήηαλ γλσζηέο νη δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπο θαη ππήξρε ακεζφηεξε επηθνηλσλία κε απηνχο, ιφγσ ηεο 

ππεξέηεζεο ηνπ εξεπλεηή ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Ο εξεπλεηήο απεπζχλζεθε θαη 

ζηνπο δηεπζπληέο γεηηνληθψλ ησλ ζρνιείσλ γηα ηε ζπκβνιή ησλ γνλέσλ ζηελ έξεπλα 

ρσξίο φκσο αλάινγεο αληαπφθξηζεο. 

 Ο εληνπηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηεο Γηεχζπλζεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 Ο Γήκνο Γέιηα πεξηιακβάλεη ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Αμηνχ, ηνπ 

Δρεδψξνπ θαη ηεο Υαιάζηξαο. Ζ δεκνηηθή ελφηεηα Αμηνχ πεξηιακβάλεη ηηο 

δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ησλ Κπκίλσλ, ησλ Νέσλ Μαιγάξσλ θαη ηεο Βξαρηάο. Ζ 

δεκνηηθή θνηλφηεηα Δρεδψξνπ πεξηιακβάλεη ηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο Γηαβαηψλ, 

Καινρσξίνπ, Νέαο Μαγλεζίαο θαη ίλδνπ. Σέινο ε δεκνηηθή ελφηεηα Υαιάζηξαο 

πεξηιακβάλεη ηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ ηεο Υαιάζηξαο θαη ηνπ Αλαηνιηθνχ.  

 ηε δεκνηηθή ελφηεηα Αμηνχ ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξα (4) δεκνηηθά ζρνιεία, ην 

1
ν
 θαη 2

ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Κπκίλσλ, ην Γεκνηηθφ ρνιείν Νέσλ Μαιγάξσλ θαη ην 

Γεκνηηθφ ρνιείν Βξαρηάο.  

 ηε δεκνηηθή ελφηεηα Δρεδψξνπ ιεηηνπξγνχλ ελληά (9) δεκνηηθά ζρνιεία, ην 

1
ν
, 2

ν
 θαη 3

ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Γηαβαηψλ, ην 1

ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Νέαο Μαγλεζίαο, 

ην 1
ν
 θαη 2

ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Καινρσξίνπ θαη ην 1

ν
, 2

ν
 θαη 3

ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν 

ίλδνπ.  
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 Σέινο ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Υαιάζηξαο ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξα (4) δεκνηηθά 

ζρνιεία, ην 1
ν
, 2

ν
 θαη 3

ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Υαιάζηξαο θαη ην Γεκνηηθφ Αλαηνιηθνχ.  

  

3.7       Δξγαιείν έξεπλαο. 

  

«Σν κέζν ζπιινγήο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε θχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηε θχζε ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ζα 

εξεπλεζεί» (Βάκβνπθαο, 1991, ζει. 167).  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ζε φιν ηνλ θφζκν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εξσηεκαηνιφγηα 

σο εξεπλεηηθά εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Σν πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα 

απνθαζίζεη ν κειεηεηήο είλαη ν ηχπνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ,αλ 

δειαδή ζα είλαη αλνηρηέο, θιεηζηέο ή έλαο ζπλδπαζκφο απηψλ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ν εξεπλεηήο ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξσηψκελν λα απαληήζεη 

ειεχζεξα ζηα εξσηήκαηα αιιά δελ είλαη θαη ε πιένλ επράξηζηε δηαδηθαζία ηφζν γηα 

ηνλ εξσηψκελν φζν θαη γηα ηνλ εξεπλεηή. Οη απαληήζεηο ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα 

απαληεζνχλ θαη είλαη δχζθνιε ε θσδηθνπνίεζή ηνπο. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ησλ 

θιεηζηψλ εξσηήζεσλ ν εξεπλεηήο κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εξσηεκάησλ πνπ 

έρεη θσδηθνπνηήζεη ειπίδεη λα πνζνζηηθνπνηήζεη ηηο εμσηεξηθεχζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ 

ςπρηζκνχ θαη λα ζπγθξίλεη ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ κε απηέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα εξσηήκαηα εθθξάδνληαο έηζη ηελ θξίζε ηνπ. (Εαθεηξίνπ, 2003). 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηεί σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ εξεπλεηή θαη θάιπςε 

ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπηθή πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη εηδηθφηεξα κε ηε 

δηδαζθαιία ηεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν.  

 Δπηιέρηεθε ην εξσηεκαηνιφγην γηαηί εθηηκήζεθε φηη ζα βνεζήζεη 

πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ,ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο έξεπλαο αθνχ 

ζηαζκίζηεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη σο 

εξγαιείν. Λήθζεθε  ππφςε φηη νη απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην δελ είλαη πάληνηε 

πεγαίεο θαη απζφξκεηεο φπσο ζα ήηαλ ην επηζπκεηφ , αθνχ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ 

πξηλ ηηο απαληήζεηο γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα σζήζεη ηνπο εξσηψκελνπο λα 

εθινγηθεχζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, λα απαληήζνπλ ςεπδψο ή δηαθνξεηηθά απφ φ,ηη 

ζπλήζσο ζθέθηνληαη. (Βάκβνπθαο, 1991, ζει. 248) 
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 Παξά ηηο φπνηεο φκσο αδπλακίεο ,ην εξσηεκαηνιφγην σο κέζν ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, έρεη θαη πιενλεθηήκαηα ηα νπνία θαη βάξπλαλ πεξηζζφηεξν γηα  ηελ 

επηινγή ηνπ. Μπνξεί λα δψζεη ζεκαληηθέο θαη έγθπξεο εξεπλεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

λα ζπκβάιιεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ πξφνδν ηεο έξεπλαο ζηηο επηζηήκεο πνπ 

κειεηνχλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αλζξψπνπ. Ο εθάζηνηε εξεπλεηήο κπνξεί λα ζπιιέμεη 

απαληήζεηο ρσξίο ηε θπζηθή ηνπ παξνπζία πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη έσο θαη 

ελνριεηηθή. Γίλεη ζα ιέγακε ηε δπλαηφηεηα λα απνηππσζνχλ απαληήζεηο ρσξίο λα 

επεξεάδνληαη απφ ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ εξεπλεηή , ηε θηιηθή ή ερζξηθή ζρέζε ηνπ 

κε ηνπο εξσηψκελνπο. (Ναρφπνπινο, 2009). 

 

3.7.1       Δξσηεκαηνιόγην εθπαηδεπηηθώλ 

 

 Κιεηζηέο εξσηήζεηο ή εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

γηα εχθνιε θσδηθνπνίεζε ,ζπκπιήξσζε θαη επεμεξγαζία, ελψ παξάιιεια 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη νδεγνχλ ηνλ εξσηψκελν 

λα απαληά εληφο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ησλ εξσηήζεσλ. Βέβαηα ν πεξηνξηζκφο 

ζηηο απαληήζεηο απνηειεί κεηνλέθηεκα επεηδή δελ κπνξνχλ λα είλαη εμαληιεηηθέο ζε 

ζρέζε κε ηελ θάιπςε ηνπ ζέκαηνο. (Παπαλαζηαζίνπ, 1996, ζει. 66). 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο δηρνηνκηθέο, πνιιαπιήο επηινγήο θαη πνιιαπιήο 

απάληεζεο. ε νξηζκέλεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ν εξσηψκελνο λα πξνζζέζεη θαη ηε 

δηθή ηνπ πξνζσπηθή άπνςε πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηηο πξνηεηλφκελεο. 

 Αλνηρηέο εξσηήζεηο ππήξραλ δχν νη νπνίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εξσηψκελν κε πιήξε ειεπζεξία λα εθθξάζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε πνπ αθνξά 

ηε γλψζε ηνπ φξνπ πνιηηηζηηθή παξάδνζε. Απηέο νη εξσηήζεηο έρνπλ σο ζηφρν λα 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο εξκελεπηηθνχ πιαηζίνπ θαηά ηελ εμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ. (Κπξηαδή, 2002, ζει. 129). Δίλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ν εξεπλεηήο δελ είλαη ζίγνπξνο γηα ην είδνο ησλ απαληήζεσλ 

(Εαθεηξίνπ, Γ. (2003). ηε εξψηεζε απηή εθαξκφζηεθε ε ηερληθή ηεο πνηνηηθήο 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπνχλ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ζε 

πνζνηηθά γηα λα επεμεξγαζηνχλ θαιχηεξα. ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηέζεθε 

κηα γεληθή θαη αλνηρηή εξψηεζε πνπ επέηξεςε ζηνλ εξσηψκελν λα εθθξάζεη 

πξνζσπηθέο απφςεηο, ηηο νπνίεο ζεσξεί ζεκαληηθέο, αιιά δελ θαιχθζεθαλ απφ ηηο 

δηαηππσκέλεο εξσηήζεηο.  
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 Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα απνθεπρζνχλ ηερληθνί, επηζηεκνληθνί φξνη θαη 

αθεξεκέλεο έλλνηεο. Οη εξσηήζεηο είλαη ζπλαηζζεκαηηθά νπδέηεξεο, απνθεχγνληαο 

ιέμεηο ή θξάζεηο κε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαζψο . ( Παξάξηεκα Η, ζει. 124) 

 

3.7.2      Δξσηεκαηνιόγην γνλέσλ 

 

 Αληίζηνηρα κε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπγθξνηήζεθε θαη ην  

εξσηεκαηνιφγην ησλ γνλέσλ.  

 Τπήξραλ θη εδψ θπξίσο θιεηζηέο εξσηήζεηο, κία εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ θαη 

πνιιέο εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ ζην ζχλνιν είθνζη . (Παξάξηεκα Η, ζει. 132) 

 

3.8      Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνέθπςαλ απφ ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο θαη ηζρχνπλ κε ηνπο επηζηεκνληθνχο θαη κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο 

πνπ απηέο θαζνξίδνπλ. Κχξην εξγαιείν ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο είλαη ην 

ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην. Ίζσο ν πην ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο είλαη φηη ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έξεπλα απηή είλαη  

απηνζπκπιεξνχκελν θαη επνκέλσο λα ελέρεη πςειφ βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο. 

Πξέπεη δειαδή λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη νη απαληήζεηο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο 

κπνξεί λα κελ είλαη αθξηβείο. Να κελ εθθξάδνπλ δειαδή αθξηβψο ηελ πξαγκαηηθή 

άπνςε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ.  

Δπηπιένλ ν κηθξφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο δελ επηηξέπεη ηε γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ θαιφ ζα είλαη λα γίλνπλ θαη ζπκπιεξσκαηηθέο 

έξεπλεο πάλσ ζην ίδην αληθείκελν ψζηε λα κεηξεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφςεηο. Δπίζεο 

ην δείγκα απνηεινχληαλ θπξίσο απφ εθπαηδεπηηθνχο ΠΔ 70 ( δαζθάινπο 85/116) πνπ 

δελ θαηείραλ επηπιένλ ηίηιν ζπνπδψλ πέξα ηεο εμνκνίσζεο θαη έηζη δελ πξνέθπςλα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα δηεξεχλεζε ζε ζπζρεηίζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο.  

Μηα λέα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα επαλαιεθζεί αθνχ πξψηα εθαξκνζηεί έλα 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα θπξίσο πάλσ ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο έηζη ψζηε λα απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο ε ζχγθξηζε ησλ απφςεσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξηλ θαη κεηά ηεο επηκφξθσζεο.  
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3.9     Πεξηερόκελν εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

 Σν πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην 

πεξηέρνληαη εξσηήκαηα δεκνγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο. ην κέξνο απηφ, κέζα απφ 

δεθαηέζζεξηο εξσηήζεηο, ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ φπσο, ην θχιν, ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο, ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ, ε έδξα ηνπ ζρνιείνπ φπνπ ππεξεηεί θιπ. ην 

δεχηεξν κέξνο, ην νπνίν απνηειεί θαη ην θχξην ζψκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

πεξηέρνληαη είθνζη έμη εξσηήζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε κε εξγαιείν ηηο θφξκεο Google Docs θαη 

απαληήζεθε ειεθηξνληθά. Γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξγαιείν πνπ 

παξέρεη δσξεάλ ε Google θαη νλνκάδεηαη Google Docs. Με ην εξγαιείν απηφ κπνξεί  

εχθνια θαη γξήγνξα λα δεκηνπξγεζεί  έλα εξσηεκαηνιφγην επηιέγνληαο ηελ 

εκθάληζή ηνπ, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κηα έξεπλα ή κηα δεκνζθφπεζε 

on line. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πιήζνο εξσηήζεσλ , δηαθφξσλ ηχπσλ , αλνηρηψλ 

θαη θιεηζηψλ, πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη λα ηηο δηαδψζεη on line πξνο θάζε 

ελδηαθεξφκελν. Γίλεη άκεζα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζε έλα ινγηζηηθφ θχιιν 

θαηάιιεια λα επεμεξγαζηνχλ κε θάπνην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα θαη αλάινγα λα 

αμηνπνηεζνχλ   

 Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ γνλέσλ απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο 

, κέζα απφ πέληε εξσηήζεηο δεηνχληαη ζηνηρεία δεκνγξαθηθνχ ραξαθηήξα θαη ζην 

δεχηεξν κέζα απφ δεθαηέζζεξηο εξσηήζεηο δηεξεπλάηαη ε ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο ζε κηα κειινληηθή δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζηα παηδηά ηνπο.  

 

3.10     Πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ , pre- test 

 

 Σν ηειεπηαίν βήκα ζην ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ε δνθηκή ηνπ ζε 

κηα κηθξή νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ (pilot study). Σα απνηειέζκαηα 

επεμεξγάζηεθαλ απφ ηνλ εξεπλεηή θαη ζηφρνο ήηαλ λα εμαζθαιηζηνχλ θαιχηεξεο 

πξνυπνζέζεηο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο γηα ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ζα 

ρνξεγνχληαλ.  
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 Σν πξψην εξσηεκαηνιφγην ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο 

γνλείο ζπγθξνηήζεθε πηινηηθά ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018 θαη δφζεθε γηα ζπκπιήξσζε 

ζε δέθα (10) εθπαηδεπηηθνχο θαη πέληε (5) γνλείο.  

Αθνχ ειήθζεζαλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη νη παξαηεξήζεηο, έγηλαλ νη απαξαίηεηεο βειηηψζεηο θαη 

δηνξζψζεηο θαη πξνέθπςε ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην. 

 Σν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο ησλ 

ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Γέιηα κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ηνπο δηεπζχλζεσλ κε επζχλε 

ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2018. 

Σν εξσηεκαηνιφγην έκεηλε αλνηρηφ πξνο ζπκπιήξσζε κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2019 

(πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ηαλνπαξίνπ) θαη ζηε ζπλέρεηα έθιεηζε  σο πξνο ηε ζπιινγή 

ησλ απαληήζεσλ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  

 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1      Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ηε κειέηε ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 213 άηνκα θαη ζπγθεθξηκέλα 97 γνλείο 

(45,5%) θαη 116 δάζθαινη (54,5%). Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

εξγαδφηαλ ζε Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ηνπ Γήκνπ Γέιηα θαη νη 

γνλείο είραλ παηδηά πνπ θνηηνχζαλ ζηα ζρνιεία απηά.  

4.1.1      Γνλείο 

Απφ ην ζχλνιν ησλ γνλέσλ άλδξεο ήηαλ ην 34,0% ηνπ δείγκαηνο (33/97) θαη 

γπλαίθεο ην 66,0% (64/97). Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ (70/97, 72,2%) είρε ειηθία απφ 

36 έσο 45 έηε. (Γηάγξακκα 1) 
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Γηάγξακκα 1 Ηιηθία γνλέσλ 

Δπίζεο, ην 89,7% (87/97) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο ήηαλ παληξεκέλνη. 

(Γηάγξακκα 2) θαη νη πεξηζζφηεξνη (60/97, 61,9%) είραλ έλα παηδί πνπ πεγαίλεη ζε 

Γεκνηηθφ ζρνιείν (Γηάγξακκα 3). 

 

 

Γηάγξακκα 2 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε γνλέσλ 
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Γηάγξακκα 3 Αξηζκόο παηδηώλ πνπ πεγαίλνπλ δεκνηηθό 

ζνλ αθνξά ζην επίπεδν κφξθσζεο ησλ γνλέσλ, ην 44,3% (43/97) ήηαλ 

απφθνηηνη Λπθείνπ θαη ην 41,2% (40/97) είραλ πηπρίν Αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. 

Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαηείραλ νη 9 (9,3%) απφ ην ζχλνιν ηνπ ελ ιφγσ 

δείγκαηνο. (Γηάγξακκα 4) 

 

Γηάγξακκα 4 Γξακκαηηθέο γλώζεηο γνλέσλ 

0

10

20

30

40

50

60

70

Έλα Γχν Σξία Πεξηζζφηεξα

Αξηζκόο παηδηώλ γνλέσλ

1,0%

3,1%

44,3%

41,2%

9,3%

1,0%

Γξακκαηηθέο γλώζεηο γνλέσλ

Γεκνηηθφ

Γπκλάζην

Λχθεην

Αλψηαηε εθπαίδεπζε

Μεηαπηπρηαθφ

Γηδαθηνξηθφ



81 
 

Σέινο, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (50/95, 52,6%) απάληεζε φηη 

θαηνηθεί ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο. Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

ησλ γνλέσλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1. 

Πίλαθαο 1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία γνλέσλ 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία γνλέσλ 

 n/N % Ν 

Φύιν 

Άλδξαο 33/97 34,0 

Γπλαίθα 64/97 66,0 

Ζιηθία 

Απφ 25 έσο 35 10/97 10,3 

Απφ 36 έσο 45 70/97 72,2 

Απφ 46 έσο 55 17/97 17,5 

Πάλσ απφ 55 0/97 0,0 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Άγακνο/-ε 1/97 1,0 

Έγγακνο/-ε 87/97 89,7 

Άιιν 9/97 9,3 

Αξηζκόο παηδηώλ 

Έλα 60/97 61,9 

Γχν 34/97 35,1 

Σξία 3/97 3,1 

Πεξηζζφηεξα 0/97 0,0 

Γξακκαηηθέο γλώζεηο 

Γεκνηηθφ 1/97 1,0 

Γπκλάζην 3/97 3,1 

Λχθεην 43/97 44,3 

Αλψηαηε εθπαίδεπζε 40/97 41,2 

Μεηαπηπρηαθφ 9/97 9,3 

Γηδαθηνξηθφ 1/97 1,0 

Καηάγεζηε από ηελ ίδηα πεξηνρή ζηελ νπνία θαηνηθείηε; 

Ναη 50/95 52,6 

ρη 45/95 47,4 
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4.1.2     Δθπαηδεπηηθνί  

Σν 37,1% (43/116) ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 

κειέηε ήηαλ άλδξεο θαη ην 62,9% (73/116) γπλαίθεο. Απφ ηoπο 116 εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη 80 (69,0%) ήηαλ έγγακνη θαη νη 24 (20,7%) άγακνη. 

Δπίζεο, ην 70,7% ησλ δαζθάισλ είραλ παηδηά. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο , θαη ζπγθεθξηκέλα ην 51,7% (60/116), 

αλήθε ζηελ ειηθηαθή νκάδα απφ 46 έσο 55 εηψλ θαη αθνινπζεί ε ειηθηαθή νκάδα 

απφ 25 έσο 35 εηψλ κε πνζνζηφ 18,1% (21/116). (Γηάγξακκα 5) ην Γηάγξακκα 6 

παξνπζηάδνληαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν 37,1% (43/116) 

εξγαδφηαλ απφ 11 έσο 20 ρξφληα θαη ην 31,9% (37/116) απφ 21 έσο 30. 

 

Γηάγξακκα 5 Ηιηθία εθπαηδεπηηθώλ 

 

Γηάγξακκα 6 Υξόληα ππεξεζίαο εθπαηδεπηηθώλ 
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ζνλ αθνξά ζηελ πεξηνρή πνπ βξηζθφηαλ ην ζρνιείν ζην νπνίν εξγαδφηαλ, ε 

πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ (59,5%) απάληεζε ζηελ έδξα δήκνπ θαη ην 40,5% ζηελ 

έδξα δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Δπηπιένλ, ην 55,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δελ θαηαγφηαλ απφ ηελ επξεία πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ, δειαδή ην 48,3%, απάληεζε φηη έρεη 

δηνξηζηεί ζην ζρνιείν κε πηπρίν Γαζθάισλ ΠΔ 70 θαη αθνινπζνχλ νη πηπρηνχρνη ηεο 

Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο κε πνζνζηφ 42,2%, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ κε 

πνζνζηφ 26,7% θαη νη απφθνηηνη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο κε πνζνζηφ 25,0% (Γηάγξακκα 7). ην Γηάγξακκα 8 παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά νη εηδηθφηεηεο ησλ 31 εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ. Δπηπιένλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ αλ έρνπλ θαη άιιεο ζπνπδέο θαη ην 38,8% απάληεζε φηη 

έρεη θάλεη εμνκνίσζε, ην 12,1% έρεη θαη άιιν πηπρίν ΑΔΗ θαη ην 5,2% φηη έρεη πηπρίν 

ΣΔΗ. 

 

Γηάγξακκα 7 Βαζηθό πηπρίν δηνξηζκνύ εθπαηδεπηηθώλ 
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Γηάγξακκα 8 Πηπρίν ΑΔΙ εθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήησλ  

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο έρνπλ νη 32 εθπαηδεπηηθνί απφ ην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο (27,6%), απφ ηνπο νπνίνπο νη κηζνί ήηαλ ππνςήθηνη θαηά ην δηάζηεκα ηεο 

έξεπλαο, ην 46,9% (15/32) είρε Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Α’ θχθινπ θαη ην 3,1% 

(1/32) Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Β’ θχθινπ. 

Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο ή κεηεθπαίδεπζεο θαη ην 64,5% (69/116) απάληεζε ζεηηθά. 

πγθεθξηκέλα 43 εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ΠΔΚ, 13 

άηνκα ην Γηδαζθαιείν, 4 άηνκα ΔΛΓΔ θαη 19 δάζθαινη θάπνην άιιν πξφγξακκα. 

Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

Πίλαθα 2. 

Πίλαθαο 2 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθώλ 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθψλ 

 n/N % Ν 

Φύιν 

Άλδξαο 43/116 37,1 

Γπλαίθα 73/116 62,9 

Ζιηθία 

Απφ 25 έσο 35 21/116 18,1 

Απφ 36 έσο 45 19/116 16,4 
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Άιιν

Πηπρίν ΑΔΗ εθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήησλ
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Απφ 46 έσο 55 60/116 51,7 

Πάλσ απφ 55 16/116 13,8 

Υξόληα ππεξεζίαο 

Απφ 1 έσο 10 17/116 14,7 

Απφ 11 έσο 20 43/116 37,1 

Απφ 21 έσο 30 37/116 31,9 

Πεξηζζφηεξα 19/116 16,4 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Άγακνο/-ε 24/116 20,7 

Έγγακνο/-ε 80/116 69,0 

Άιιν 12/116 10,3 

Παηδηά 

Ναη 82/116 70,7 

ρη 34/116 29,3 

Πεξηνρή ζρνιείνπ 

ηελ έδξα δήκνπ 69/116 59,5 

ηελ έδξα δεκνηηθήο θνηλφηεηαο 47/116 40,5 

Καηαγσγή από ηελ επξεία πεξηνρή ζηελ νπνία ππεξεηνύλ 

Ναη 52/116 44,8 

ρη 64/116 55,2 

Βαζηθό πηπρίν δηνξηζκνύ 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 49/116 42,2 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 29/116 25,0 

Πηπρίν ΑΔΗ (γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ) 31/116 26,7 

Γαζθάισλ ΠΔ 70 56/116 48,3 

Πηπρίν ΑΔΗ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο εηδηθνηήησλ 

Γαιιηθήο Γιψζζαο ΠΔ 05 1/31 3,2 

Αγγιηθήο Γιψζζαο ΠΔ 06 6/31 19,4 

Γεξκαληθήο Γιψζζαο ΠΔ 07 1/31 3,2 

Καιιηηερληθψλ ΠΔ 08 3/31 9,7 

Φπζηθήο Αγσγήο ΠΔ 11 10/31 32,3 

Μνπζηθψλ πνπδψλ ΠΔ 79 3/31 9,7 

Πιεξνθνξηθήο ΠΔ 86 4/31 12,9 

Θεαηξηθψλ πνπδψλ ΠΔ 91 2/31 6,5 

Άιιν 1/31 3,2 

Άιιεο ζπνπδέο 
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Δμνκνίσζε 45/116 38,8 

Άιιν πηπρίν ΑΔΗ 14/116 12,1 

Πηπρίν ΣΔΗ 6/116 5,2 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

Ναη 32/116 27,6 

ρη 54/116 46,6 

Αλ λαη, ηη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

Δίκαη ππνςήθηνο/α ζήκεξα 16/32 50,0 

Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα Α’ θχθινπ (Master, DEA) 15/32 46,9 

Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα Β’ θχθινπ (Γηδαθηνξηθφ) 1/32 3,1 

Άιιν 0/32 0,0 

Δπηκόξθσζε 

Ναη 69/107 64,5 

ρη 38/107 35,5 

Αλ λαη, ηη επηκόξθσζε 

ΠΔΚ 43/69 62,3 

ΔΛΓΔ 4/69 5,8 

Γηδαζθαιείν 13/69 18,8 

Άιιν 19/69 27,5 

 

4.2      Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία 

4.2.1    Γνλείο 

Οη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ξσηήζεθαλ αλ αλήθνπλ ζε ζπιιφγνπο 

θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο πξνέθπςε φηη ε πιεηνςεθία απηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

44,3% είλαη ζε ζεαηξηθφ ζχιινγν θαη αθνινπζνχλ νη κνπζηθν-ρνξεπηηθνί ζχιινγνη 

κε πνζνζηφ 40,2%. Μέιε θάπνηνπ πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ απάληεζαλ φηη είλαη 2 

γνλείο (2,1%). (Γηάγξακκα 9) 
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Γηάγξακκα 9 πκκεηνρή γνλέσλ ζε ζύιινγν ηεο πεξηνρήο 

Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ζε πνζνζηφ 95,1% (78/97) φηη φηαλ 

πήγαηλαλ Γεκνηηθφ ρνιείν αζρνιήζεθαλ κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο. ζνη 

αζρνιήζεθαλ κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο απάληεζαλ φηη ήηαλ θάηη πνπ ηνπο 

άξεζε. 

ζνλ αθνξά ζην αλ πξέπεη ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ λα δηδάζθνληαη 

ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηψκελνπο 

(56/97, 57,7%) απάληεζαλ ζεηηθά. ηε ζπλέρεηα ξσηήζεθαλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ επαθή ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο κε ηελ παξάδνζε θαη 

ην ζχλνιν απηψλ απάληεζε φηη έηζη ζα αγαπήζνπλ ηνλ ηφπν ηνπο. Άιιεο απαληήζεηο 

πνπ δφζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ήηαλ «γηα λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηνλ 

ηφπν θαηαγσγήο ηνπο» ζε πνζνζηφ 89,3%, «γηα λα απνθηήζνπλ αληηζηάζεηο απέλαληη 

ζην μέλν» ζε πνζνζηφ 71,4%. ην Γηάγξακκα 10 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο νη γνλείο βξίζθνπλ ζθφπηκε ηελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ 

Γεκνηηθνχ κε ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο. 
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Γηάγξακκα 10 Λόγνη δηδαζθαιίαο ζηνηρείσλ πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην δεκνηηθό ζρνιείν 

Δξσηψκελνη αλ ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο γλσξίδνπλ ηελ ηνπηθή πνιηηηζηηθή 

παξάδνζε ην 76,3% απάληεζε ιίγν. Κχξηα πεγή γλψζεο ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο 

νη γνλείο ζεσξνχλ φηη είλαη ε νηθνγέλεηα κε πνζνζηφ 54,6% θαη αθνινπζνχλ νη 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην Γήκν κε πνζνζηφ 49,5%. Άιιεο 

πεγέο πνπ αλαθέξζεθαλ ήηαλ ην δηαδίθηπν (38,1%), ην ζρνιείν (35,1%), ηα 

παξακχζηα θαη νη δηεγήζεηο ησλ κεγαιχηεξσλ (32,0%) θαη νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία 

θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο (30,9%). (Γηάγξακκα 11) Σέινο, ηα παηδηά βξίζθνπλ 

θάπνηεο θνξέο ελδηαθέξνλ ζηηο αλαθνξέο πνπ θάλνπλ νη γνλείο ζρεηηθά κε ηελ 

παξάδνζε ζχκθσλα κε ην 62,9% ηνπ δείγκαηνο. 

 

Γηάγξακκα 11 Πεγέο γλώζεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο γηα παηδηά ειηθίαο δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

0 10 20 30 40 50 60

Γηα λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηνλ ηφπν πνπ 

θαηνηθνχλ

Γηα λα αγαπήζνπλ ηνλ ηφπν ηνπο

Γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο

Γηα λα απνθηήζνπλ αληηζηάζεηο ελάληηα ζην μέλν

Γηα λα απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηελ 

παξάδνζε θαη ην ιατθφ πνιηηηζκφ

Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ 

δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ

Γηα λα αληηζηαζνχλ ζηηο επεξρφκελεο μελφθεξηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο αμίεο

Άιιν

Γηα πνηνπο ιόγνπο πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα 

δηδάζθνληαη ζηνηρεία πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο ζην δεκνηηθό ζρνιείν;
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Από πνπ γλσξίδνπλ ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ γηα ηελ πνιηηηζηηθή 

παξάδνζε ηνπ ηόπνπ ηνπο;
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Δπίζεο, ην 69,1% δήισζε φηη γλσξίδεη φηη ν ηφπνο δηακνλήο ηνπο έρεη πινχζηα 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε. Οη γνλείο, ζηε ζπλέρεηα, ξσηήζεθαλ αλ πηζηεχνπλ φηη ε 

δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην ζρνιείν ζα βνεζήζεη ηα παηδηά λα ηε 

δηαηεξήζνπλ θαη γηα ηηο επφκελεο γεληέο θαη ην 85,6% απάληεζε ζεηηθά θαη ην 14,4% 

φηη δελ είλαη ζίγνπξνη. Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 77,3% 

απάληεζε φηη είλαη πνιχ πηζαλφ λα βνεζνχζε ζηε δεκηνπξγία ελφο κνπζείνπ 

παξάδνζεο ζηα πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ηεο παξάδνζεο. Σέινο, ε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε ηνπηθνχο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο ζα ζπκβάιεη ζηελ 

δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο ζην κέιινλ ζχκθσλα κε ην 96,9% ησλ εξσηψκελσλ. 

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο 

γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

Πίλαθαο 3 Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γνλέσλ 

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γνλέσλ 

 n/N % Ν 

Αλήθεηε ζε θάπνην ζύιινγν ζηελ πεξηνρή ζαο; 

Πνιηηηζηηθφ 2/97 2,1 

Αζιεηηθφ 3/97 3,1 

Θεαηξηθφ 43/97 44,3 

Μνπζηθφ - ρνξεπηηθφ 39/97 40,2 

Άιινλ 9/97 9,3 

Καλέλαλ 1/97 1,0 

Όηαλ εζείο πεγαίλαηε ζην δεκνηηθό ζρνιείν ζπκάζηε αλ αζρνιεζήθαηε κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο; 

Ναη, αζρνιεζήθακε 78/82 95,1 

ρη, δελ αζρνιεζήθακε 4/82 4,9 

Γελ ζπκάκαη 0/82 0,0 

Αλ λαη, ήηαλ θάηη πνπ ζαο άξεζε λα ην θάλεηε θαη ην ππνζηεξίδαηε ελεξγά; 

Ναη, κνπ άξεζε 78/78 100,0 

ρη, δελ κνπ άξεζε 0/78 0,0 

Πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζηνηρεία πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην δεκνηηθό ζρνιείν; 

Ναη 56/97 57,7 

ρη 41/97 42,3 

Αλ λαη, γηα πνηνπο ιόγνπο; 

Γηα λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηνλ ηφπν πνπ θαηνηθνχλ 50/56 89,3 

Γηα λα αγαπήζνπλ ηνλ ηφπν ηνπο 56/56 100,0 
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Γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο 
5/56 8,9 

Γηα λα απνθηήζνπλ αληηζηάζεηο ελάληηα ζην μέλν 40/56 71,4 

Γηα λα απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηελ 

παξάδνζε θαη ην ιατθφ πνιηηηζκφ 
14/56 25,0 

Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ δηθνχ ηνπο 

πνιηηηζκνχ 
20/56 35,7 

Γηα λα αληηζηαζνχλ ζηηο επεξρφκελεο μελφθεξηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο αμίεο 
1/56 1,8 

Άιιν 0/56 0,0 

Σα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ γλσξίδνπλ ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηόπνπ 

ηνπο; 

Πνιχ 0/97 0,0 

Αξθεηά 17/97 17,5 

Λίγν 74/97 76,3 

Καζφινπ 6/97 6,2 

Αλ λαη, από πνπ; 

Απφ ηελ νηθνγέλεηα 53/97 54,6 

Απφ ην ζρνιείν 34/97 35,1 

Απφ ηνπο ζπιιφγνπο 13/97 13,4 

Απφ βηβιία 3/97 3,1 

Απφ ην δηαδίθηπν 37/97 38,1 

Απφ παξακχζηα θαη δηεγήζεηο ηνπ παππνχ θαη ηεο γηαγηάο 31/97 32,0 

Απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 30/97 30,9 

Απφ ηνπηθά παλεγχξηα θαη γηνξηέο 28/97 28,9 

Απφ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ 48/97 49,5 

Απφ γηνξηέο ηνπ ζρνιείνπ 16/97 16,5 

Όηαλ θάλεηε αλαθνξέο γηα ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ζαο, βξίζθνπλ ηα 

παηδηά ζαο ελδηαθέξνλ γηα απηήλ; 

Ναη 33/97 34,0 

ρη 3/97 3,1 

Κάπνηεο θνξέο λαη 61/97 62,9 

Γλσξίδεηε αλ ν ηόπνο πνπ θαηνηθείηε έρεη πινύζηα πνιηηηζηηθή παξάδνζε; 

Ναη 67/97 69,1 

ρη 30/97 30,9 

Πηζηεύεηε όηη ε δηδαζθαιία ηεο ζην δεκνηηθό ζρνιείν ζα βνεζήζεη ηα παηδηά ζαο ζηε 

δηαηήξεζή ηεο θαη ζηηο επόκελεο γεληέο; 
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Ναη 83/97 85,6 

ρη 0/97 0,0 

Γελ είκαη ζίγνπξνο/-ε 14/97 14,4 

Αλ ην ζρνιείν πνπ θνηηνύλ ηα παηδηά ζαο μεθηλνύζε έλα πξόγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, πόζν πξόζπκνο/-ε είζηε λα βνεζήζεηε γηα ηε δεκηνπξγία ελόο κηθξνύ 

κνπζείνπ παξάδνζεο; 

Πνιχ 75/97 77,3 

Λίγν 22/97 22,7 

Καζφινπ 0/97 0,0 

Πηζηεύεηε όηη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζε ηνπηθνύο πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο ζα βνεζήζεη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ηα επόκελα ρξόληα; 

Ναη 94/97 96,9 

ρη 3/97 3,1 

 

4.2.2     Δθπαηδεπηηθνί. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ αλ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιιφγνπο θαη φπσο 

πξνέθπςε απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία απηψλ (56,0%) 

δελ ζπκκεηέρεη ζε ζπιιφγνπο. Χζηφζν, ην 18,1% δήισζε φηη είλαη κέινο ζε 

πνιηηηζηηθφ ζχιινγν, ην 14,7% ζε κνπζηθν-ρνξεπηηθφ, ην 8,6% ζε αζιεηηθφ θαη ην 

6,0% ζε ζεαηξηθφ. (Γηάγξακκα 12) 

 

Γηάγξακκα 12 πκκεηνρή εθπαηδεπηηθώλ ζε ζπιιόγνπο ηεο πεξηνρήο ηνπο 
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Άιινλ Καλέλαλ

Αλήθεηε ζε θάπνην ζύιινγν ζηελ πεξηνρή 

ζαο;
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Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθχπηεη φηη επηκφξθσζε ζρεηηθά κε 

ηελ πνιηηηζηηθή ή ιατθή παξάδνζε έρεη ην 18,1% ηνπ δείγκαηνο. Δπίζεο, εξσηψκελνη 

ζρεηηθά κε ην αλ ε ρξήζε ηνπηθψλ γισζζηθψλ ηδησκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο  ιεηηνπξγεί δηαζπαζηηθά ζηελ εζληθή ελφηεηα ην 90,5% απάληεζε 

«θαζφινπ». Δπηπιένλ, ν ηφπνο ππεξεζίαο πξνζθέξεηαη πνιχ γηα ελαζρφιεζε κε ηελ 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε ζχκθσλα κε ην 63,5% ησλ δαζθάισλ. 

Σέινο, εληφο ηνπ ζρνιείνπ έρεη αζρνιεζεί κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο 

ην 53,4% θαη εθηφο ζρνιείνπ ην 44,0%, ην 84,5% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη θάπνηα 

επηκφξθσζε ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη ην 79,3% δελ ζεσξεί φηη ν 

δάζθαινο ρξεηάδεηαη ηέηνηνπ είδνπο επηκφξθσζε. (Γηάγξακκα 13) 

 

Γηάγξακκα 13  

Σα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 

4. 

Πίλαθαο 4 Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθώλ 

Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθψλ 

 n/N % Ν 

Αλήθεηε ζε θάπνην ζύιινγν ζηελ πεξηνρή ζαο; 

Πνιηηηζηηθφ 21/116 18,1 

Αζιεηηθφ 10/116 8,6 

Θεαηξηθφ 7/116 6,0 

0 20 40 60 80 100 120

Έρεηε αζρνιεζεί πνηέ κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο ζην ζρνιείν;

Έρεηε αζρνιεζεί πνηέ κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο εθηφο ζρνιείνπ;

Έρεηε επηκνξθσζεί ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζηηθή 

παξάδνζε;

Δθηηκάηε φηη ν δάθζαινο ρξεηάδεηαη επηκφξθσζε 

γηα λα δηδάμεη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε;

Πνιηηηζηηθή παξάδνζε

Ναη ρη
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Μνπζηθφ - ρνξεπηηθφ 17/116 14,7 

Άιινλ 0/116 0,0 

Καλέλαλ 65/116 56,0 

Έρεηε θάπνηα επηκόξθσζε ζρεηηθή κε ηελ πνιηηηζηηθή ή ηε ιατθή παξάδνζε; 

Ναη 21/116 18,1 

ρη 95/116 

81,9 

 

 

Ζ ρξήζε ηνπηθνύ γισζζηθνύ ηδηώκαηνο ζην κάζεκα ζεσξείηε όηη ιεηηνπξγεί δηαζπαζηηθά ζηελ 

ελόηεηα ηνπ έζλνπο; 

Πάξα πνιχ 1/116 0,9 

Πνιχ 10/116 8,6 

Καζφινπ 105/116 90,5 

Γλσξίδεηε αλ ν ηόπνο πνπ ππεξεηείηε πξνζθέξεηαη γηα ελαζρόιεζε κε ηελ πνιηηηζηηθή 

παξάδνζε; 

Πάξα πνιχ 21/115 18,3 

Πνιχ 73/115 63,5 

Διάρηζηα 20/115 17,4 

Καζφινπ 1/115 0,9 

Έρεηε αζρνιεζεί πνηέ κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην ζρνιείν; 

Ναη 62/116 53,4 

ρη 54/116 46,6 

Έρεηε αζρνιεζεί πνηέ κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο εθηόο ζρνιείνπ; 

Ναη 51/116 44,4 

ρη 65/116 56,0 

Έρεηε επηκνξθσζεί ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε; 

Ναη 18/116 15,5 

ρη 98/116 84,5 

Δθηηκάηε όηη ν δάζθαινο ρξεηάδεηαη επηκόξθσζε γηα λα δηδάμεη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε; 

Ναη 92/116 79,3 

ρη 24/116 20,7 

Πηζηεύεηε όηη ε πνιηηηζηηθή παξάδνζε ελόο ηόπνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε, ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθόξα, ηελ αγσγή θαη ηα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα; 

Πάξα πνιχ 29/115 25,2 

Πνιχ 68/115 59,1 

Διάρηζηα 17/116 14,8 

Καζφινπ 1/116 0,9 
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Δπηιέμηε πέληε ζέκαηα από ηα παξαθάησ ηα νπνία εθηηκάηε όηη αθνξνύλ ηελ πνιηηηζηηθή 

παξάδνζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Γέιηα 

Μαθεδνληθφο αγψλαο 71/116 61,2 

Πξφζθπγεο απφ ηνλ Πφλην, ηε Μηθξά Αζία θαη ηελ 

Αλαηνιηθή Ρσκπιία θαη Θξάθε 
77/116 66,4 

Παξαδνζηαθνί ρνξνί θαη ηξαγνχδηα 85/116 73,3 

Παξαδνζηαθή κνπζηθή 38/116 32,8 

Θξχινη θαη παξαδφζεηο 31/116 26,7 

Παξαδνζηαθά επαγγέικαηα 33/116 28,4 

Γεκνγξαθηθή ζχλζεζε ηνπ ηφπνπ 35/116 30,2 

Αληαιιαγέο πιεζπζκψλ 24/116 20,7 

Αγάικαηα θαη κλεκεία 9/116 7,8 

Αξραηνινγηθνί ρψξνη 13/116 11,2 

Σα πξντφληα ηνπ ηφπνπ καο 30/116 25,9 

Παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο 32/116 27,6 

Ήζε, έζηκα θαη παξαδνζηαθά παηρλίδηα 52/116 44,8 

Παξαδνζηαθή καγεηξηθή 23/116 19,8 

Σν Γέιηα ηνπ Γαιιηθνχ θαη ηνπ Αμηνχ πνηακνχ 57/116 49,11 

Ζ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο ην 1912 46/116 39,7 

Νηνπηνιαιηά ηεο πεξηνρήο 0/116 0,0 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ ζεκάησλ ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο. πσο πξνέθπςε απφ 

ηηο απαληήζεηο ηνπο, ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη ζην Γεκνηηθφ ρνιείν 

ηα παηδηά πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο. Δξσηψκελνη 

ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξέπεη λα δηδάζθνληαη γηα ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε νη 

καζεηέο, απάληεζαλ θαηά πιεηνςεθία (90,5%) «γηα λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ ηνπο». Άιιεο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ήηαλ «γηα 

λα δηαηεξήζνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ηφπνπ ηνπο» κε πνζνζηφ 61,2% θαη 

«γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν θαη ρψξν» κε πνζνζηφ 53,4%. (Γηάγξακκα 

14) 



95 
 

 

Γηάγξακκα 14 Λόγνη δηδαζθαιίαο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζύκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

ζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, νη 

δάζθαινη ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα γίλεηαη σο μερσξηζηφ κάζεκα κε δηαζεκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζε πνζνζηφ 39,7% θαη σο κέξνο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ή ηεο 

κειέηεο ζε πνζνζηφ 23,3%. Δπίζεο, ην 46,6% ζεσξεί φηη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνην ηδηαίηεξν ζρνιηθφ βηβιίν 

γηα ηνλ καζεηή ή ηνλ δάζθαιν ελψ ην 41,4% έρεη αληίζεηε άπνςε. Αλ ππάξμεη 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ην 64% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη 

αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξα βηβιία απφ ηνλ δάζθαιν θαη ηνπο καζεηέο ελψ ην 20,0% λα 

επηιέγεηαη απφ ην ΤΠΠΔΘ θαη ην ΗΔΠ θαη ην 16,0% κφλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

ηε ζπλέρεηα νη δάζθαινη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κε ην πνηνο ζα 

πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηνπο ζηε δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο. ην 

Γηάγξακκα 15 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ. 
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θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ ηνπο

Γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ 

ηφπνπ ηνπο

Γηα λα απνθηήζνπλ αληηζηάζεηο απέλαληη ζην μέλν

Γηα λα απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο

Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ 

δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ κέζσ ηεο πνιηηηζηηθήο …

Γηα λ αθαηαλνήζνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ρψξν θαη ρξφλν

Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα

Γηα λα αληηζηαζνχλ ζηηο επεξρφκελεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο αμίεο

Άιιν

Λφγνη δηδαζθαιίαο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζχκθσλα 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
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Γηάγξακκα 15 Ρόινο ηνπ δαζθάινπ ζε έλα πξόγξακκα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο 

Γηα ηελ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ην 83,6% ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ δαζθάισλ ζα επέιεγε θάπνην ζέκα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, ην 

12,9% έλα ζέκα πνπ ζπλαληάηαη ηνπηθά θαη ην 10,3% ζα έθαλε έλαλ ζπλδπαζκφ θαη 

ησλ δχν. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζα επέιεγαλ θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

(94,8%) λα δψζνπλ πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηε ιανγξαθηθή δηάζηαζε θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο δηάζηαζεο. 

Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5 

Πίλαθαο 5 Απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο 

Απφςεηο δαζθάισλ γηα ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο 

 n/N % Ν 

Θεσξείηε όηη πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην Γεκνηηθό ρνιείν; 

Ναη 116/116 100,0 

ρη 0/116 0,0 

Αλ λαη, γηα πνηνπο ιόγνπο; 

Γηα λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

ηνπ ηφπνπ ηνπο 
105/116 90,5 

Γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ηφπνπ 

ηνπο 
71/116 61,2 

Γηα λα απνθηήζνπλ αληηζηάζεηο απέλαληη ζην μέλν 3/116 2,6 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Να ζπκβνπιεχεη

Να θαζνδεγεί

Να ζέηεη πξνβιεκαηηζκνχο

Να εληζρχεη ηηο ηνπηθέο αμίεο

Να ξπζκίδεη ζπκπεξηθνξέο

Να ειέγρεη γλψζεηο

Να εμαζθαιίδεη ηελ ίδηα κάζεζε γηα φια ηα παηδηά

Να δηακνξθψλεη εζληθή ηαπηφηεηα

Να επηζεκαίλεη ηελ αμία ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο

Να εμνκαιχλεη δηαθνξέο κε γεηηνληθνχο ιανχο

Να ζθπξειαηεί ηελ εζληθή πεξεθάλεηα

Να επηζεκαίλεη ηπρφλ απεηιέο γηα ηελ …

Πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ξόινο ηνπ δαζθάινπ;
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Γηα λα απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο 6/116 5,2 

Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ δηθνχ ηνπο 

πνιηηηζκνχ κέζσ ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο 
7/116 6,0 

Γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ρψξν θαη ρξφλν 62/116 53,4 

Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα 38/116 32,8 

Γηα λα αληηζηαζνχλ ζηηο επεξρφκελεο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

αμίεο 
26/116 22,4 

Άιιν 3/116 2,6 

Ζ δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο πξέπεη λα γίλεηαη θπξίσο: 

Χο αλεμάξηεην κάζεκα 11/116 9,5 

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο 12/116 10,3 

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ή ηεο κειέηεο 27/116 23,3 

Χο μερσξηζηφ κάζεκα κε δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο 46/116 39,7 

Με άιιν ηξφπν 20/116 17,2 

Δθηηκάηαη όηη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο είλαη απαξαίηεην: 

ρνιηθφ βηβιίν γηα ην καζεηή 4/116 3,4 

Βηβιίν γηα ην δάζθαιν 10/116 8,6 

Καη ηα δχν 48/116 41,4 

Σίπνηα απφ ηα δχν 54/116 46,6 

ε πεξίπησζε πνπ εθηηκάηε όηη απαηηείηαη ζρνιηθό εγρεηξίδην πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο γηα ηνλ 

καζεηή, ην εγρεηξίδην απηό λνκίδεηε όηη πξέπεη: 

Να εγθξίλεηαη θαη λα ρνξεγείηαη απφ ην ΤΠΠΔΘ θαη ην 

ΗΔΠ φπσο ηα ππφινηπα βηβιία 
15/75 20,0 

Να επηιέγεηε απφ ην δάζθαιν 12/75 16,0 

Να επηιέγεηαη απφ ην δάζθαιν θαη ηνπο καζεηέο ηνπ 

αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξα βηβιία 
48/75 64,0 

Πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ξόινο ηνπ δαζθάινπ ζε έλα πξόγξακκα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο; 

Να ζπκβνπιεχεη 51/116 44,0 

Να θαζνδεγεί 48/116 41,4 

Να ζέηεη πξνβιεκαηηζκνχο 81/116 69,8 

Να εληζρχεη ηηο ηνπηθέο αμίεο 70/116 60,3 

Να ξπζκίδεη ζπκπεξηθνξέο 30/116 25,9 

Να ειέγρεη γλψζεηο 8/116 6,9 

Να εμαζθαιίδεη ηελ ίδηα κάζεζε γηα φια ηα παηδηά 58/116 50,0 

Να δηακνξθψλεη εζληθή ηαπηφηεηα 42/116 36,2 

Να επηζεκαίλεη ηελ αμία ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο 75/116 64,7 

Να εμνκαιχλεη δηαθνξέο κε γεηηνληθνχο ιανχο 47/116 40,5 
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Να ζθπξειαηεί ηελ εζληθή πεξεθάλεηα 23/116 19,8 

Να επηζεκαίλεη ηπρφλ απεηιέο γηα ηελ πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ ηνπ 
21/116 18,1 

Αλ ήηαλ λα πινπνηήζεηε έλα πξόγξακκα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο: 

Θα επηιέγαηε έλα ζέκα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή 97/116 83,6 

Θα επηιέγαηε έλα ζέκα πνπ ην ζπλαληάηε ηνπηθά 15/116 12,9 

Θα θάλαηε έλαλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν 12/116 10,3 

Καηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζύκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο, ζε πνηεο από ηηο παξαθάησ 

δηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα δίλεηαη πεξηζζόηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο; 

Πνιηηηθή δηάζηαζε 40/116 34,5 

Οηθνλνκηθή δηάζηαζε 28/116 24,1 

ηξαηησηηθή δηάζηαζε 5/116 4,3 

Θξεζθεπηηθή δηάζηαζε 52/116 44,8 

Λανγξαθηθή δηάζηαζε 110/116 94,8 

 

ηνλ Πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

φζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε. 

Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ην 63,% ησλ εξσηψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ νη 

καζεηέο γλσξίδνπλ ειάρηζηα γηα ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα νη δάζθαινη ξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ηνπο φηαλ 

γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά ζε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζηελ ηάμε. Απφ ηηο 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ θαίλεηαη φηη γηα ην 63,8% ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

νη καζεηέο δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη γηα ην 28,4% ειάρηζην. (Γηάγξακκα 16) 

 

Γηάγξακκα 16 Δλδηαθέξνλ καζεηώλ γηα ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο 
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ζνλ αθνξά ζηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία 

ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο θαίλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

φηη ε νηθνγέλεηα θαη νη ζπγγελείο απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή κε πνζνζηφ 88,8%. Οη 

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ καζεηψλ ζπκβάινπλ επίζεο νη 

δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο (85,3%), ηα παξακχζηα θαη νη δηεγήζεηο ησλ 

παππνχδσλ θαη ησλ γηαγηάδσλ (65,5%), νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη ρψξνπο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (64,7%) θαη ην ζρνιείν (63,8%). 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο 

νθείιεηαη θπξίσο ζηηο επηζθέςεηο πνπ γίλνληαη ζε ρψξνπο πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο (56,9%), ηνλ βησκαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο (53,4%) θαη ηελ αγάπε 

ηνπο γηα ηνλ ηφπν θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο (44,8%). (Γηάγξακκα 17) 

 

Γηάγξακκα 17 Λόγνη ελδηαθέξνληνο καζεηώλ γηα ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο 

Ζ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ κε ηα ζηνηρεία ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο κπνξεί λα γίλεη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ζχκθσλα κε ην 78,4% ηνπ 

πιεζπζκνχ. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 70,7% 

ζεσξεί φηη φζν κεγαιχηεξα είλαη ηα παηδηά ηφζν επξχηεξε κπνξεί λα είλαη θαη ε 

γεσγξαθηθή πεξηνρήο πνπ κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο. 

Σα ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ κε ηε βνήζεηα 

ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο (44,8%), ηεο Γεσγξαθίαο (40,5%), ησλ Δηθαζηηθψλ 

0 10 20 30 40 50 60 70

ηελ αγάπε πνπ έρνπλ γηα ηνλ ηφπν ηνπο θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπο

ην φηη νη αλαθνξέο απηέο είλαη πην θαηαλνεηέο

ηε δπζθνιία ηνπ ζέκαηνο

ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία

ηελ εγγχηεηα θαη ακεζφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο
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(37,1%) θαη ηεο Μνπζηθήο (36,2%). Χζηφζν, ην 50,9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηζηεχνπλ 

φηη ε θαιχηεξε πξνζέγγηζε ζα γίλεη κέζα απφ έλα ζπλδπαζκφ καζεκάησλ. 

(Γηάγξακκα 18) 

 

Γηάγξακκα 18 Μαζήκαηα γηα ηελ πξνζέγγηζε ζεκάησλ πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο 

Πίλαθαο 6 Απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε 

Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε 

 n/N % Ν 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ηελ πνιηηηζκηθή παξάδνζε ηνπ ηόπνπ ηνπο; 

Πνιχ θαιά 1/116 0,9 

Καιά 31/116 26,7 

Διάρηζηα 74/116 63,8 

Καζφινπ 10/116 8,6 

Όηαλ θάλεηε αλαθνξέο ζε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζηελ ηάμε ζαο, παξαηεξείηε ζπλήζσο 

ελδηαθέξνλ από ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ ζαο; 

Πνιχ κεγάιν 6/116 5,2 

Μεγάιν 74/116 63,8 

Διάρηζην 33/116 28,4 

Καζφινπ 3/116 2,6 

ηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξείηε ελδηαθέξνλ από ηνπο καζεηέο ζαο, πνπ λνκίδεηε όηη νθείιεηαη 

απηό; 
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ηελ αγάπε πνπ έρνπλ γηα ηνλ ηφπν ηνπο θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

ηνπο 
52/116 44,8 

ην φηη νη αλαθνξέο απηέο είλαη πην θαηαλνεηέο 37/116 31,9 

ηε δπζθνιία ηνπ ζέκαηνο 1/116 0,9 

ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία 20/116 17,2 

ηελ εγγχηεηα θαη ακεζφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο 40/116 34,5 

ην φηη ηα ζέκαηα απηά είλαη πην εχθνια 23/116 19,8 

ηνλ βησκαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο 62/116 53,4 

ηηο επηζθέςεηο ζε ρψξνπο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 66/116 56,9 

Από πνπ λνκίδεηε όηη πιεξνθνξείηαη ζπλήζσο ν καζεηήο ζηνηρεία πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο; 

ρνιείν 74/116 63,8 

Οηθνγέλεηα θαη ζπγγελείο 103/116 88,8 

Δθεκεξίδεο 2/116 1,7 

Σειεφξαζε 18/116 15,5 

Γηαδίθηπν 26/116 22,4 

Βηβιία 19/116 16,4 

Γηάθνξεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο 99/116 85,3 

Απφ ηα παξακχζηα θαη ηηο δηεγήζεηο ηνπ παππνχ θαη ηεο 

γηαγηάο 
76/116 65,5 

Δπηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη ρψξνπο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο 
75/116 64,7 

ε πνηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ κπνξνύλ νη καζεηέο λα δηδαρζνύλ ζέκαηα πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο; 

Α ηάμε 0/116 0,0 

Β ηάμε 0/116 0,0 

Γ ηάμε 5/116 4,3 

Γ ηάμε 18/116 15,5 

Δ ηάμε 24/116 10,7 

η ηάμε 24/116 20,7 

ε φιεο ηηο ηάμεηο 91/116 78,4 

Θεσξείηε όηη όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ειηθία ησλ καζεηώλ ζαο, ηόζν κεγαιύηεξε κπνξεί λα είλαη 

θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο; 

Ναη 82/116 70,7 

ρη 34/116 29,3 

Μέζα από πνηα καζήκαηα κπνξνύλ λα πξνζεγγηζηνύλ ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο; 

Γιψζζα 52/116 44,8 

Δηθαζηηθά 43/116 37,1 
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Γεσγξαθία – Μειέηε πεξηβάιινληνο 47/116 40,5 

Μαζεκαηηθά 3/116 2,6 

Θξεζθεπηηθά 28/116 24,1 

Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή αγσγή 24/116 20,7 

Μνπζηθή 42/116 36,2 

Φπζηθή αγσγή 24/116 20,7 

ΣΠΔ – Νέεο ηερλνινγίεο 16/116 13,8 

Θεαηξηθή αγσγή 35/116 30,2 

Με φια ηα παξαπάλσ 59/116 50,9 

 

4.3      Δπαγσγηθή αλάιπζε 

4.3.1     Γνλείο 

         Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε θάπνην ζχιινγν ζπγθξίζεθε κε ην θχιν ησλ 

εξσηψκελσλ θαη βξέζεθε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ αλδξψλ ην 45,5% (15/33) αλήθεη ζε 

ζεαηξηθφ ζχιινγν θαη απφ ηηο γπλαίθεο ην 43,8% (28/64) ζπκκεηέρνπλ ζε ζεαηξηθφ 

ζχιινγν θαη ην 45,3% (29/64) ζε κνπζηθν-ρνξεπηηθφ. Αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο 

βξέζεθε φηη ππάξρεη ζρέζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,04). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε 

ζπκκεηνρή ζε θάπνην ζχιινγν δελ ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ ειηθία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ (p=0,43). (Πίλαθαο 7) 

Πίλαθαο 7 ύγθξηζε ζπκκεηνρήο γνλέσλ ζε θάπνην ζύιινγν κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

χγθξηζε ζπκκεηνρήο γνλέσλ ζε θάπνην ζχιινγν κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 n/N %N P 

Αλήθεηε ζε θάπνηνλ ζύιινγν ζηελ πεξηνρή ζαο;* Φύιν 

Πνιηηηζηηθφ 
Άλδξεο 2/33 6,1 

0,04 

Γπλαίθεο 0/64 0,0 

Αζιεηηθφ 
Άλδξεο 3/33 9,1 

Γπλαίθεο 0/64 0,0 

Θεαηξηθφ 
Άλδξεο 15/33 45,5 

Γπλαίθεο 28/64 43,8 

Μνπζηθν-

ρνξεπηηθφ 

Άλδξεο 10/33 30,3 

Γπλαίθεο 29/64 45,3 

Άιινλ 
Άλδξεο 3/33 9,1 

Γπλαίθεο 6/64 9,4 

Καλέλαλ 
Άλδξεο 0/33 0,0 

Γπλαίθεο 1/64 1,6 

Αλήθεηε ζε θάπνηνλ ζύιινγν ζηελ πεξηνρή ζαο; * Ζιηθία 
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Πνιηηηζηηθφ 

Απφ 25 έσο 35 0/10 0,0 

0,43 

Απφ 36 έσο 45 2/70 2,9 

Απφ 46 έσο 55 0/17 0,0 

Πάλσ απφ 55 0/0 0,0 

Αζιεηηθφ 

Απφ 25 έσο 35 0/10 0,0 

Απφ 36 έσο 45 3/70 4,3 

Απφ 46 έσο 55 0/17 0,0 

Πάλσ απφ 55 0/0 0,0 

Θεαηξηθφ 

Απφ 25 έσο 35 7/10 70,0 

Απφ 36 έσο 45 31/70 44,3 

Απφ 46 έσο 55 5/17 29,4 

Πάλσ απφ 55 0/0 0,0 

Μνπζηθν-

ρνξεπηηθφ 

Απφ 25 έσο 35 3/10 30,0 

Απφ 36 έσο 45 28/70 40,0 

Απφ 46 έσο 55 8/17 47,1 

Πάλσ απφ 55 0/0 0,0 

Άιινλ 

Απφ 25 έσο 35 0/10 0,0 

Απφ 36 έσο 45 5/70 7,1 

Απφ 46 έσο 55 4/17 23,5 

Πάλσ απφ 55 0/0 0,0 

Καλέλαλ 

Απφ 25 έσο 35 0/10 0,0 

Απφ 36 έσο 45 1/70 1,4 

Απφ 46 έσο 55 0/17 0,0 

Πάλσ απφ 55 0/0 0,0 

 

ηε ζπλέρεηα, νη γξακκαηηθέο γλψζεηο ησλ γνλέσλ ζπγθξίζεθαλ κε ηελ άπνςε 

ηνπο ζρεηηθά κε ην αλ ηα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ Γεκνηηθφ ζρνιείν γλσξίδνπλ ηελ 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε. Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απάληεζε «ιίγν» θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην 45,9% (34/74) ήηαλ απφθνηηνη Λπθείνπ θαη ην 43,2% (32/74) ήηαλ 

πηπρηνχρνη Αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Οη δχν κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαη κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε (p=0,00). (Πίλαθαο 8) 

Πίλαθαο 8 ύγθξηζε γξακκαηηθώλ γλώζεσλ κε ην αλ ηα παηδηά γλσξίδνπλ ηελ πνιηηηζηηθή 

παξάδνζε 

χγθξηζε γξακκαηηθψλ γλψζεσλ κε ην αλ ηα παηδηά γλσξίδνπλ ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε 

 n/N %N P 

Γξακκαηηθέο γλώζεηο * Σα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ γλσξίδνπλ ηελ 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηόπνπ ηνπο; 

Γεκνηηθφ Πνιχ 0/0 0,0 0,00 
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Αξθεηά 0/17 0,0 

Λίγν 0/74 0,0 

Καζφινπ 1/6 16,7 

Γπκλάζην 

Πνιχ 0/0 0,0 

Αξθεηά 1/17 5,9 

Λίγν 1/74 1,4 

Καζφινπ 1/6 16,7 

Λχθεην 

Πνιχ 0/0 0,0 

Αξθεηά 5/17 29,4 

Λίγν 34/74 45,9 

Καζφινπ 4/6 66,7 

Αλψηαηε 

εθπαίδεπζε 

Πνιχ 0/0 0,0 

Αξθεηά 8/17 47,1 

Λίγν 32/74 43,2 

Καζφινπ 0/6 0,0 

Μεηαπηπρηαθφ 

Πνιχ 0/0 0,0 

Αξθεηά 3/17 17,6 

Λίγν 6/74 8,1 

Καζφινπ 0/6 0,0 

Γηδαθηνξηθφ 

Πνιχ 0/0 0,0 

Αξθεηά 0/17 0,0 

Λίγν 1/74 1,4 

Καζφινπ 0/6 0,0 

 

Ζ ελαζρφιεζε ησλ γνλέσλ κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο φηαλ πήγαηλαλ 

ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν δελ ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p=0,90) κε ηελ άπνςή 

ηνπο ζρεηηθά κε ην αλ ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε ηνπηθνχο πνιηηηζηηθνχο 

ζπιιφγνπο ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζή ηεο. Απφ ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζηελ ειηθία ηνπ Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ ην 95,0% ζεσξεί φηη ε αληίζηνηρε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζα βνεζήζεη 

ζηε δηαηήξεζή ηεο. (Πίλαθαο 9) 

Πίλαθαο 9 ύγθξηζε ελαζρόιεζεο γνλέσλ κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο όηαλ πήγαηλαλ 

ζην δεκνηηθό ζρνιείν κε ην αλ ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζε ηνπηθνύο πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο 

βνεζάεη ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο 

χγθξηζε ελαζρφιεζεο γνλέσλ κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο φηαλ πήγαηλαλ ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν κε ην αλ ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε ηνπηθνχο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο βνεζάεη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο 

 n/N %N P 
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Όηαλ εζείο πεγαίλαηε ζην δεκνηηθό ζρνιείν ζπκάζηε αλ αζρνιεζήθαηε κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο; * Πηζηεύεηε όηη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζε ηνπηθνύο πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο ζα 

βνεζήζεη ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ηα επόκελα ρξόληα; 

Ναη, αζρνιεζήθακε 
Ναη 76/80 95,0 

0,90 

ρη 2/2 100,0 

ρη, δελ αζρνιεζήθακε 
Ναη 4/80 5,0 

ρη 0/2 0,0 

Γελ ζπκάκαη 
Ναη 0/0 0,0 

ρη 0/0 0,0 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ γνλέσλ πνπ απάληεζε φηη νη 

καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ πξέπεη λα δηδάζθνληαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ζην 

ζρνιείν (53,3%) ζα βνεζνχζε πνιχ ζηε δεκηνπξγία ελφο κηθξνχ κνπζείνπ 

παξάδνζεο ελψ θαη ην 46,7% ησλ γνλέσλ, πνπ δηαθσλνχλ κε ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν ζα βνεζνχζε πνιχ ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ κνπζείνπ. Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ δελ 

πξνέθπςε ζρέζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,22). (Πίλαθαο 10) 

Πίλαθαο 10 ύγθξηζε άπνςεο γνλέσλ ζρεηηθά κε ην αλ πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζηνηρεία 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην Γεκνηηθό ζρνιείν κε ην αλ ζα βνεζνύζαλ ζηε δεκηνπξγία ελόο 

κνπζείνπ παξάδνζεο 

 

 n/N %N P 

Πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζηνηρεία πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην δεκνηηθό ζρνιείν; * 

Αλ ην ζρνιείν πνπ θνηηνύλ ηα παηδηά ζαο μεθηλνύζε έλα πξόγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, πόζν πξόζπκνο/-ε είζηε λα βνεζήζεηε γηα ηε δεκηνπξγία ελόο κηθξνύ 

κνπζείνπ παξάδνζεο; 

Ναη 

Πνιχ 40/75 53,3 

0,22 

Λίγν 15/22 68,2 

Καζφινπ 0/0 0,0 

ρη 

Πνιχ 35/75 46,7 

Λίγν 7/22 31,8 

Καζφινπ 0/0 0,0 

 

 

4.3.2      Δθπαηδεπηηθνί 

Σα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ δαζθάισλ ζπγθξίζεθαλ κε ηελ άπνςε ησλ 

δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηελ επίπησζε πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ εζληθή ελφηεηα ε ρξήζε 
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ηνπηθνχ γισζζηθνχ ηδηψκαηνο. Απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απάληεζαλ 

«θαζφινπ» νη 16 (15,2%) είραλ ππεξεζία απφ 1 έσο 10 ρξφληα, νη 37 (35,2%) απφ 11 

έσο 20 ρξφληα, νη 35 (33,3%) απφ 21 έσο 20 ρξφληα θαη νη 17 (16,2%) πεξηζζφηεξα. 

Απφ ηελ ελ ιφγσ ζχγθξηζε δελ βξέζεθε ζρέζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,81). 

ηε ζπλέρεηα ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζπγθξίζεθαλ κε ηελ εθηίκεζε ησλ 

δαζθάισλ ζρεηηθά κε ην αλ ρξεηάδεηαη λα επηκνξθψλνληαη γηα λα δηδάμνπλ ζέκαηα 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο. Πην αλαιπηηθά, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ απάληεζαλ 

ζεηηθά ην 17,2% εξγάδνληαλ ζε ζρνιείν απφ 1 έσο 10 έηε, ην 35,9% απφ 11 έσο 20, 

ην 31,5% απφ 21 έσο 30 θαη ην 15,2% γηα πεξηζζφηεξα ρξφληα. Καη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε δελ απνηππψζεθε ζρέζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p= 0,42). 

Σέινο, ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζπγθξίζεθαλ κε ηελ πεπνίζεζε ησλ δαζθάισλ 

αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ θαη ην κέγεζνο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο πνπ 

κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηα ζέκαηα ηεο πνιηηηζηηθήο ηεο παξάδνζεο ρσξίο σζηφζν 

λα πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο (p= 0,21). (Πίλαθαο 11) 

Πίλαθαο 11 ύγθξηζε ρξόλσλ ππεξεζίαο κε πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

χγθξηζε ρξφλσλ ππεξεζίαο κε πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 n/N %N P 

Υξόληα ππεξεζίαο *Ζ ρξήζε ηνπηθνύ γισζζηθνύ ηδηώκαηνο ζην κάζεκα ζεσξείηε όηη ιεηηνπξγεί 

δηαζπαζηηθά ζηελ ελόηεηα ηνπ έζλνπο; 

Απφ 1 έσο 10 

Πάξα πνιχ 0/1 0,0 

0,81 

Πνιχ 1/10 10,0 

Καζφινπ 16/105 15,2 

Απφ 11 έσο 20 

Πάξα πνιχ 1/1 100,0 

Πνιχ 5/10 50,0 

Καζφινπ 37/105 35,2 

Απφ 21 έσο 30 

Πάξα πνιχ 0/1 0,0 

Πνιχ 2/10 20,0 

Καζφινπ 35/105 33,3 

Πεξηζζφηεξα 

Πάξα πνιχ 0/1 0,0 

Πνιχ 2/10 20,0 

Καζφινπ 17/105 16,2 

Υξόληα ππεξεζίαο *Δθηηκάηε όηη ν δάζθαινο ρξεηάδεηαη επηκόξθσζε γηα λα δηδάμεη ηελ 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε; 

Απφ 1 έσο 10 
Ναη 16/92 17,2 

0,42 
ρη 1/24 4,2 

Απφ 11 έσο 20 
Ναη 33/92 35,9 

ρη 10/24 41,7 
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Απφ 21 έσο 30 
Ναη 29/92 31,5 

ρη 8/24 33,3 

Πεξηζζφηεξα 
Ναη 14/92 15,2 

ρη 5/24 20,8 

Υξόληα ππεξεζίαο * Θεσξείηε όηη όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ειηθία ησλ καζεηώλ ζαο, ηόζν 

κεγαιύηεξε κπνξεί λα είλαη θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ζέκαηα 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο;; 

Απφ 1 έσο 10 
Ναη 9/82 11,0 

0,21 

ρη 8/34 23,5 

Απφ 11 έσο 20 
Ναη 29/82 35,4 

ρη 14/34 41,2 

Απφ 21 έσο 30 
Ναη 29/82 35,4 

ρη 8/34 23,5 

Πεξηζζφηεξα 
Ναη 15/82 18,3 

ρη 4/34 11,8 

 

ηνλ Πίλαθα 12 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

ζχγθξηζε ηεο πεξηνρήο ηνπ ζρνιείνπ κε ην αλ νη καζεηέο ηνπο γλσξίδνπλ ηελ 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη ην αλ ν ηφπνο πνπ ππεξεηνχλ πξνζθέξεηαη 

γηα ελαζρφιεζε κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε. Πην αλαιπηηθά, απφ ην δείγκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ απάληεζαλ φηη νη καζεηέο ηνπο γλσξίδνπλ ειάρηζηα γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπο ην 62,2% ππεξεηνχζαλ ζε ζρνιείν πνπ είλαη 

ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη ην 37,8% ζηελ έδξα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Δπίζεο, απφ 

ην ζχλνιν ησλ δαζθάισλ πνπ απάληεζαλ «θαιά» ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ην 

58,1% ππεξεηνχζαλ ζε ζρνιείν ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη ην 41,9% ζε ζρνιείν ζηελ 

έδξα δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Χζηφζν, δελ βξέζεθε λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε αλάκεζά ηνπο. 

Απφ ηε ζχγθξηζε ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν κε ην αλ ν ηφπνο πνπ 

ππεξεηνχλ πξνζθέξεηαη γηα ελαζρφιεζε κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο δελ 

απνηππψζεθε ζρέζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,13). πγθεθξηκέλα, απφ ην ζχλνιν 

ησλ δαζθάισλ πνπ απάληεζαλ φηη ν ηφπνο πνπ ππεξεηνχλ πξνζθέξεηαη πνιχ γηα ηελ 

ελ ιφγσ ελαζρφιεζε ην 56,2% ππεξεηεί ζε ζρνιείν ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη ην 

43,8% ζηελ έδξα δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(80,0%) πνπ απάληεζαλ φηη ν ηφπνο ππεξεζίαο πξνζθέξεηαη ειάρηζηα γηα 

ελαζρφιεζε κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο εξγαδφηαλ ζε ζρνιείν ζηελ έδξα 

ηνπ Γήκνπ. 
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Πίλαθαο 12 ύγθξηζε πεξηνρήο ζρνιείνπ κε πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

χγθξηζε πεξηνρήο ζρνιείνπ κε πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 n/N %N P 

Σν ζρνιείν πνπ ππεξεηείηε βξίζθεηαη *Οη καζεηέο ζαο γλσξίδνπλ ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ 

ηόπνπ ηνπο; 

ηελ έδξα ηνπ 

Γήκνπ 

Πνιχ θαιά 0/1 0,0 

0,55 

Καιά 18/31 58,1 

Διάρηζηα 46/74 62,2 

Καζφινπ 5/10 50,0 

ηελ έδξα 

δεκνηηθήο 

θνηλφηεηαο 

Πνιχ θαιά 1/1 100,0 

Καιά 13/31 41,9 

Διάρηζηα 28/74 37,8 

Καζφινπ 5/10 50,0 

Σν ζρνιείν πνπ ππεξεηείηε βξίζθεηαη *Γλσξίδεηε αλ ν ηόπνο πνπ ππεξεηείηε πξνζθέξεηαη γηα 

ελαζρόιεζε κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε; 

ηελ έδξα ηνπ 

Γήκνπ 

Πάξα πνιχ 10/21 47,6 

0,13 

Πνιχ 41/73 56,2 

Διάρηζηα 16/20 80,0 

Καζφινπ 1/1 100,0 

ηελ έδξα 

δεκνηηθήο 

θνηλφηεηαο 

Πάξα πνιχ 11/21 52,4 

Πνιχ 32/73 43,8 

Διάρηζηα 4/20 20,0 

Καζφινπ 0/1 0,0 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

ζχγθξηζε ηνπ θχινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην αλ νη καζεηέο ηνπο δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε κέζα ζηελ ηάμε. 

πγθεθξηκέλα, «πνιχ κεγάιν» ελδηαθέξνλ δήισζαλ φηη παξαηεξνχλ κφλν γπλαίθεο. 

Δπίζεο, κεγάιν ελδηαθέξνλ παξαηεξνχλ 30 άλδξεο (40,5%) θαη 44 γπλαίθεο (59,5%). 

Σέινο, νη καζεηέο δείρλνπλ ειάρηζην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε 

ζχκθσλα κε 11 άλδξεο (33,3%) θαη 22 γπλαίθεο (66,7). Απφ ηελ παξνχζα ζχγθξηζε 

δελ βξέζεθε ζρέζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,15). (Πίλαθαο 13) 

Πίλαθαο 13 ύγθξηζε θύινπ κε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε από ηνπο δαζθάινπο 

χγθξηζε θχινπ κε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε 

απφ ηνπο δαζθάινπο 

 n/N %N P 
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Φύιν *Όηαλ θάλεηε αλαθνξέο ζε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζηελ ηάμε ζαο, παξαηεξείηε 

ζπλήζσο ελδηαθέξνλ από ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ ζαο; 

Άλδξεο 

Πνιχ κεγάιν 0/6 0,0 

0,15 

Μεγάιν 30/74 40,5 

Διάρηζην 11/33 33,3 

Καζφινπ 2/3 66,7 

Γπλαίθεο 

Πνιχ κεγάιν 6/6 100,0 

Μεγάιν 44/74 59,5 

Διάρηζην 22/33 66,7 

Καζφινπ 1/3 62,9 

 

Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε αλάκεζα ζην αλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

επηκνξθσζεί ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ην 

αλ έλαο δάζθαινο πξέπεη λα επηκνξθσζεί γηα λα ηελ δηδάμεη. Πην αλαιπηηθά, απφ ην 

ζχλνιν ησλ δαζθάισλ πνπ απάληεζαλ φηη πξέπεη λα επηκνξθψλνληαη γηα λα δηδάμνπλ 

ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε νη 16/92 (17,4) έρνπλ επηκνξθσζεί θαη νη 76/92 (82,6%) 

φρη. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ απνηππψζεθε ζρέζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(p=0,36). (Πίλαθαο 14) 

Πίλαθαο 14 ύγθξηζε επηκόξθσζεο δαζθάισλ κε ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί  ρξεηάδνληαη 

επηκόξθσζε γηα λα δηδάμνπλ ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε 

χγθξηζε επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ κε ην αλ νη δάζθαινη ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε γηα λα δηδάμνπλ 

ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε 

 n/N %N P 

Έρεηε πνηέ επηκνξθσζεί ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε; * Δθηηκάηε όηη ν δάζθαινο 

ρξεηάδεηαη επηκόξθσζε γηα λα δηδάμεη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε; 

Ναη 
Ναη 16/92 17,4 

0,36 
ρη 2/24 8,3 

ρη 
Ναη 76/92 82,6 

ρη 22/24 91,7 

 

 

 

 

 

 



110 
 

ΤΕΖΣΖΖ 

 

θνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζηελ Α/ζκηα εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη ζθνπφ λα 

κειεηήζεη αλ ε δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζα βνεζήζεη ηνπο 

ζεκεξηλνχο καζεηέο θαη απξηαλνχο ελεξγνχο πνιίηεο ηεο ρψξαο καο λα θαηαλνήζνπλ 

ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ψζηε λα αληηιεθζνχλ ηε δηαρξνληθή ηεο αμία 

ζηε δσή ηνπο θαη λα ηελ δηαηεξήζνπλ σο δηακνξθσηή ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο θαζψο 

είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο αιιά θαη κηα ζπλερψο αλαλεσκέλε 

δχλακε ε νπνία κε ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο απνδνρήο θαη αθνκνίσζεο ζα 

δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο έληαμεο ηνπ παιαηνχ κε ην λέν. 

 

1.      Δθπαηδεπηηθνί 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(δαζθάισλ) ζε πνζνζηφ 48,3% αλήθνπλ ζηνπο απφθνηηνπο Παηδαγσγηθψλ 

Αθαδεκηψλ δηεηνχο θνίηεζεο ελψ ην 25% είλαη απφθνηηνη ησλ Παηδαγσγηθψλ 

Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηεηξαεηή θνίηεζε. Απφ απηνχο έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ 38,8% εμνκνηψζεθε θαη απέθηεζαλ πηπρίν ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ζε κηα 

πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 

αλεμαξηήηνπ ειηθίαο θαη ρξφλσλ ππεξεζίαο νη εθπαηδεπηηθνί ζπλερψο επηδεηνχλ λα 

επηκνξθψλνληαη ζηα λέα δεδνκέλα ηεο εθπαίδεπζεο ψζηε λα είλαη πάληα 

ελεκεξσκέλνη γηα ηηο λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη παηδαγσγηθήο. Σν ζηνηρείν απηφ 

αλαδεηθλχεη πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ επηκφξθσζή ηνπο θάζε 

θνξά πνπ πξνθχπηεη ε αλάγθε αιιαγψλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ή εηζαγσγή λέσλ 

αληηθεηκέλσλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη είλαη πξφζπκνη λα εκπινπηίδνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο θαη λα απνθηνχλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζχγρξνλε 

εθπαίδεπζε.  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 51,7% αλήθεη ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα απφ 46 έσο 55 εηψλ, θη απηφ ην ζηνηρείν θαλεξψλεη φηη ρξεηάδεηαη 

αλαλέσζε θαη άκεζε επαλαμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πξνζιήςεσλ ζην 

δεκφζην κε λένπο κφληκνπο δηνξηζκνχο αθνχ ζε ιίγα ρξφληα νη πεξηζζφηεξνη ζα 
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βξίζθνληαη θνληά ζηελ ζπληαμηνδφηεζή ηνπο ρσξίο λα ππάξρεη νπζηαζηηθά ζρέδην 

αληηθαηάζηαζήο ηνπο.  

χκθσλα κε ην δείγκα κφιηο ην 18,1% δειψλεη φηη ζπκκεηέρεη ζε θάπνηνλ 

πνιηηηζηηθφ ζχιινγν, αξθεηά ρακειφ θαηά ηε γλψκε καο, θαη πσο ε ρξήζε ηνπηθνχ 

γισζζηθνχ ηδηψκαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα δελ ζα ιεηηνπξγήζεη δηαζπαζηηθά 

ζηελ ελφηεηα ηνπ έζλνπο ζε πνζνζηφ 90,5%. Γλσξίδνπλ πσο ν ηφπνο πνπ ππεξεηνχλ 

ηνπο πξνζθέξεη έλα ηδηαίηεξα γφληκν έδαθνο γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ 

παξάδνζε ιφγσ ηεο καθξαίσλεο ηζηνξίαο ηνπ ζε πνζνζηφ 63,5% θαη ην 53,4%  

απηψλ έρνπλ αζρνιεζεί κε ζέκαηα παξάδνζεο ζην ζρνιείν κέζσ θάπνησλ 

πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην παξειζφλ. ε πνζνζηφ 84,3%  

πηζηεχνπλ φηη ε πνιηηηζηηθή παξάδνζε έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε θαη πσο ζα κπνξνχζε ε δηδαζθαιία ηεο λα ζπλδπαζηεί κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή αγσγή θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ επξχηεξε έλλνηά 

ηνπ ζεσξψληαο φηη ε παξάδνζε θαη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά είλαη κέξνο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

Οη ιφγνη πνπ ηνπο νδεγνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα δηδαζθαιίαο ηεο παξάδνζεο 

είλαη γηα λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηνπο ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ ηνπο 

(90,5%), λα δηαηεξήζνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο (61,2%) θαη λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν(53,4%) αθνχ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο 

ηνπο θαη ηελ πείξα ηνπο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καζεηψλ ηνπο (63,8%) ειάρηζηα 

γλσξίδεη ηελ παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπο αιιά ην ελδηαθέξνλ ηνπο είλαη κεγάιν θάζε 

θνξά πνπ γίλεηαη ιφγνο γη απηήλ ζε πνζνζηφ 69%.Σα ζέκαηα πνπ πεξηζζφηεξν ηνπο 

ελδηαθέξνπλ έρνπλ ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζθπγηά ηνπ ΄22, 

ηνπο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο αιιά θαη ηνλ Μαθεδνληθφ αγψλα θαη ην Γέιηα ηνπ 

Αμηνχ πνηακνχ θαη κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ ζε φιεο ηηο ηάμεηο δηαζεκαηηθά κε φια ηα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δδψ πξέπεη λα 

ππνγξακκίζνπκε φηη ε έιιεηςε γλψζεο πεξί ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο είλαη έλα 

δήηεκα θαίξην πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί επηκνξθσηηθά θαζψο ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ππάξρεη κηα ζχγρπζε αλάκεζα ζηελ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

παξάδνζεο. Έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ ιανγξαθηθή θαη ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε 

ηεο παξάδνζεο θαη ιηγφηεξν ζηελ πνιηηηθή, ζηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή . 

Κχξηα πεγή γλψζεο ηεο παξάδνζεο ησλ καζεηψλ ηνπο ζεσξνχλ φηη είλαη 

πξσηίζησο ε νηθνγέλεηα 88,8% ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη ηηο 

γηνξηέο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη νη δηεγήζεηο ηνπ παππνχ θαη ηεο γηαγηάο 65,5% θαη νη 
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επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη ρψξνπο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 64,7%. Σέινο 

πηζηεχνπλ φηη ζε κηα ελδερφκελε δηδαζθαιία φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη γηα 

λα ζέηεη πξνβιεκαηηζκνχο, λα εληζρχεη ηηο ηνπηθέο αμίεο ,λα δηακνξθψλεη ηελ εζληθή 

ηαπηφηεηα ,λα επηζεκαίλεη ηελ αμία πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ 

ίδηα κάζεζε γηα φια ηα παηδηά.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο πηζηεχνπλ φηη απηφ πξέπεη λα γίλεηαη είηε 

σο αλεμάξηεην κάζεκα κε δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο 39,7% είηε ζην πιαίζην ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο 23,3% ρσξίο απαξαίηεηα ηε ρξήζε ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ην 

νπνίν αλ θξηζεί αλαγθαίν θαιφ ζα είλαη λα επηιέγεηαη απφ ηνλ δάζθαιν ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ηνπ 64%. Ζ ρξήζε ηδηαίηεξνπ βηβιίνπ γηα ηνπο καζεηέο 

δελ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ελψ ν βησκαηηθφ ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηεο ζεσξείηαη 

αλαγθαίνο θαη επηζηεκνληθά παξαδεθηφο ζε πνζνζηφ 53,4%.  

 

2.       Γνλείο 

 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ αλήθεη 

ζηελ ειηθία ησλ 36 έσο 45 εηψλ (72,2%) θαη νη γπλαίθεο-κεηέξεο είλαη απηέο πνπ 

αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπο 

(66%) .Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν είλαη αξθεηά πςειφ γηα κηα αγξνηηθή – 

βηνκεραληθή πεξηνρή κε έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ απνθνίησλ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο (41,2%) θαη νη πεξηζζφηεξνη θαηάγνληαη απφ ηελ ίδηα πεξηνρή απφ ηελ 

νπνία θαηνηθνχλ (52,6%) .  

Μεγάιν πνζνζηφ απφ απηνχο είλαη κέιε ζπιιφγσλ ηεο πεξηνρήο κε έκθαζε 

ζην ζέαηξν θαη ηνλ ρνξφ (45%) θαζψο ζηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνηνχληαη αλάινγνη 

ζχιινγνη. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (57,7%) ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηε 

δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην ζρνιείν ζεσξψληαο φηη έηζη ζα 

αγαπήζνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ ηφπν ηνπο (100%) θαη ζα απνθηήζνπλ αληηζηάζεηο 

απέλαληη ζην μέλν κε ηελ έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (71,4%).  

Γλσξίδνπλ γηα ηελ πινχζηα πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο ηνπο (69,1%) 

θαη πηζηεχνπλ φηη κηα ελδερφκελε δηδαζθαιία ηεο ζα βνεζήζεη ζηε δηαηήξεζή ηεο 

ζηηο επφκελεο γεληέο (85,6%) .Δίλαη πξφζπκνη ζε λα βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

κηθξνχ κνπζείν παξάδνζεο ζην ζρνιείν (77,3%) θαη πηζηεχνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζε πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπο ζα βνεζήζεη ζηε δηαηήξεζή ηεο αλά ηνπο 

αηψλεο ( 96,9%) .Σα παηδηά ηνπο θάπνηεο θνξέο βξίζθνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 
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παξάδνζε, αιιά κελ έρνληαο αζρνιεζεί νη ίδηνη ζπζηεκαηηθά κε απηήλ επαθίεληαη 

ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ, ζηηο ζρνιηθέο ενξηέο θαη ζηηο δηεγήζεηο ησλ 

παππνχδσλ θαη ησλ γηαγηάδσλ γηα ηε γλψζε ηεο .Οη ίδηνη φηαλ θνηηνχζαλ ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν ζπκνχληαη λα είραλ αζρνιεζεί πην ζπζηεκαηηθά κε ηελ παξάδνζε 

(95,1%) θαη απηφ ήηαλ θάηη πνπ ηνπο άξεζε ηδηαίηεξα (100%) .Μέζσ ηεο παξάδνζεο 

πηζηεχνπλ ηα παηδηά ηνπο ζα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνλ ηφπν ηνπο (89,3%), ζα ηνλ 

αγαπήζνπλ (100%) θαη ζα αληηζηαζνχλ ζε θάζε μελφθεξηε ζπλήζεηα πνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο πηνζεηνχλ ρσξίο δεχηεξε ζθέςε (71,4%) . 

Ζ κειέηε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα πεξίνδν φπνπ ε Διιάδα απφ ρψξα 

εμφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα έγηλε ρψξα εηζφδνπ αιινδαπψλ, νηθνλνκηθψλ 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο έξεπλαο, πνπ έρεη έδξα ε 

δεχηεξε κεγαιχηεξε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Διιάδαο, θαηνίθεζαλ πνιινί 

αιινδαπνί δεηψληαο δνπιεηά ζηηο κεγάιεο βηνκεραλίεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε 

πεξηνρή έρεη δερηεί κεγάιν θχκα πξνζθχγσλ απφ ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο κε απνηέιεζκα κηα θηλεηηθφηεηα θαη ζηα ζρνιεία πνπ 

ηείλνπλ λα ραξαθηεξηζηνχλ πηα δηαπνιηηηζκηθά. Απνηέιεζκα είλαη θαη ε αληαιιαγή 

ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ θαη παξάδνζεο αιιά θαη θφβνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ ληφπησλ 

θαηνίθσλ γηα εζληθή αιινίσζε θαη αιιαγή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Βέβαηα αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη επεηδή έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ είλαη πξφζθπγεο είηε 

ηνπ 1922 είηε παιηλλνζηνχληεο απφ ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, νη 

θάηνηθνη ζπκπεξηθέξνληαη θηιηθά ζηνπο «μέλνπο» πξνζσξηλνχο θαηά θχξην ιφγν 

ζπκπνιίηεο ηνπο, πξνζπαζψληαο λα ηνπο βνεζήζνπλ λα μαλαρηίζνπλ ηε λέα ηνπο δσή 

ζεβφκελνη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηνλ πινχζην πνιηηηζκφ πνπ κεηαθέξνπλ απφ ηηο 

δηθέο ηνπο παηξίδεο. Έλαλ πνιηηηζκφ πνπ κπνξεί λα δψζεη αιιά θαη λα πάξεη ζηνηρεία 

απφ ηνλ δηθφ καο εκπινπηίδνληαο έηζη ηελ επξσπατθή πνηθηινκνξθία. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο θαη ε ζπδήηεζή ηνπο κε ηα δεδνκέλα ηεο 

πξνζηηήο βηβιηνγξαθίαο νδεγνχλ ζπκπεξαζκαηηθά λα δηαηππσζνχλ ηα αθφινπζα: 

1. Ζ πνιηηηζηηθή παξάδνζε είλαη έλα δηδαθηηθφ αληηθείκελν φπνπ ε πιεηνςεθία 

ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ επηζπκεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ σο μερσξηζηφ κάζεκα κε 

δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

2. Ζ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ζα ηνπο 

βνεζήζεη ζην λα κάζνπλ γηα ηνλ ηφπν ηνπο, λα ηνλ αγαπήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ 

εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

3. Ζ δηδαζθαιία ηεο κπνξεί λα γίλεη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

κε ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ ηνπηθνχ ηδηψκαηνο θάζε θνξά.  

4. Σα ζέκαηα κπνξνχλ λα είλαη είηε απφ ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ ηεο θάζε πεξηνρήο 

είηε απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηε γεληθφηεξε αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

5. Απφ ηα αλακελφκελα νθέιε ζεκαληηθφ θξίλεηαη ε αληίζηαζε ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε θαη ζηελ ηζνπέδσζε ησλ εζληθψλ αμηψλ θαζψο θαη ε θαηαλφεζε 

ηνπ ηζηνξηθνχ ρψξνπ. 

6. Γελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εηδηθνχ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ αιιά ε επηινγή 

ίζσο θάπνηνπ βνεζήκαηνο απφ ηελ πινχζηα ειιεληθή βηβιηνγξαθία. 

7. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη λα είλαη ζπκβνπιεπηηθφο, θαζνδεγεηηθφο, 

λα επηζεκαίλεη ηελ αμία ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ ίδηεο 

επθαηξίεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο . 

8. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο ζα βνεζήζεη 

ηφζν ζηε γλψζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο φζν θαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη 

αθνκνίσζε ησλ θαιψλ ζηνηρείσλ θαη πξαθηηθψλ ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ λα 

πξνζηεζνχλ ζην παξφλ ζηνηρεία απφ ηηο εζληθέο καο ξίδεο. 

9. Ζ αλαγλψξηζε απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ ηεο αμίαο ηεο πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία ζα ηνπο δψζεη ηελ επθαηξία ελεξγνχο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζε δξάζεηο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ.  
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10. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

λένπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη είλαη απαίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ 

πξνθεηκέλνπ λα εθνδηαζηνχλ νη δηδάζθνληεο κε ηελ επηζηεκνληθή γλψζε πξνο 

απνθπγή αθξνηήησλ εζληθηζηηθνχ ραξαθηήξα πξνο φθεινο ηνπ παηξησηηζκνχ θαη ηεο 

δηάζσζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζηελ ζεκεξηλή επξσπατθή πνηθηινκνξθία.  

 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν ζα δψζεη κηα πην έγθπξε 

ζέζε ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπξίσο 

απέλαληη ζηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε. Μάιηζηα ε εμέηαζή ηεο θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο 

θαη γνλείο ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο ζα βνεζήζεη ζηελ εμαγσγή ζπγθξηηηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα εξεπλεζνχλ ηα ζηεξεφηππα θαη νη 

πξνθαηαιήςεηο ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ γηα λα κελ νδεγεζνχκε 

ζηνλ εζληθηζκφ θαη ηελ παηξηδνθαπειία κέζσ ηεο παξάδνζεο αιιά ζηελ θηινπαηξία 

θαη ζηελ αγάπε φρη κφλν γηα ηελ παηξίδα καο αιιά θαη ην ζεβαζκφ γηα ηηο παηξίδεο 

ησλ άιισλ. Απαξαίηεηε ινηπφλ είλαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ινγηθή  

πσο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε έλα λέν θαη επαίζζεην δηδαθηηθφ αληηθείκελν κε 

πνιιέο πξνεθηάζεηο ηφζν ζηελ γλψζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο φζν θαη ζηε δηακφξθσζε 

εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   Η 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

Δξσηεκαηνιόγην εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο. 

Αγαπεηέ/ή ζπλάδειθε, επηθνηλσλψ καδί ζνπ γηα λα ζνπ δεηήζσ ηε 

ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ,ην νπνίν δηεξεπλά ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο 

ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Γέιηα. .Σν 

εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειεί κέξνο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ζην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηίηιν " Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ" ηνπ 

ΑΣΔΗΘ. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη δηαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ηνπ 

ζπληάθηε θαζψο θαη ην απφξξεην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ.  

Διπίδσ κε ηε δηθή ζνπ ζπλεξγαζία, ε κειέηε απηή λα απνβεί σθέιηκε θαη 

δεκηνπξγηθή ζην ζχγρξνλν ζρνιείν πνπ φινη ζέινπκε θαη νξακαηηδφκαζηε. Γηα 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίλεζε κε δηζηάζεηο λα επηθνηλσλήζεηο καδί κνπ 

ζην ηειέθσλν 6976613482 ή ζην ειεθηξνληθφ κνπ ηαρπδξνκείν tsiridis@sch.gr.  

αο επραξηζηψ πνιχ 

Μσπζήο Σζηξίδεο, εθπαηδεπηηθφο ΠΔ 70, Γηεπζπληήο ηνπ 1νπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ ίλδνπ  

 

πνπ ππάξρεη ε έλδεημε *, απαηηείηαη απάληεζε. 

* Απαηηείηαη 

1.Φχιν * 

 1.1 Άλδξαο  

 1.2 Γπλαίθα  

 1.3 Άιιν  

2.Ζιηθία * 

 2.1 Απφ 25 έσο 35  

 2.2 Απφ 36 έσο 45  

 2.3 Απφ 46 έσο 55  

 2.4 Πάλσ απφ 55  

3.Υξφληα ππεξεζίαο * 

mailto:tsiridis@sch.gr
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 3.1 Απφ 1-10  

 3.2 Απφ 11-20  

 3.3 Απφ 21-30  

 3.4 Πεξηζζφηεξα  

4.Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε * 

 4.1 Άγακνο  

 4.2 Έγγακνο  

 4.3 Άιιν  

5.Παηδηά: * 

 5.1 Ναη  

 5.2 ρη  

6.Σν ζρνιείν πνπ ππεξεηείηε βξίζθεηαη:  

 6.1 ηε έδξα Γήκνπ  

 6.2 ηελ έδξα δεκνηηθήο θνηλφηεηαο  

7.Καηάγεζηε απφ ηελ επξεία πεξηνρή ηελ νπνία ππεξεηείηε; * 

 7.1 Ναη  

 7.2 ρη  

8. Σν βαζηθφ ζαο πηπρίν δηνξηζκνχ ζαο θαη ε εηδηθφηεηά ζαο είλαη: * 

Δπηιέμηε   φια φζα ηζρχνπλ. 

 8.1 Παηδαγσγηθή Αθαδεκία  

 8.2 Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπάηδεπζεο  

 8.3 Πηπρίν ΑΔΗ ( γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ )  

 8.4 Γαζθάισλ ΠΔ 70  

 8.4.1 Γαιιηθήο Γιψζζαο ΠΔ 05  

 8.4.2 Αγγιηθήο Γιψζζαο ΠΔ 06  

 8.4.3 Γεξκαληθήο Γιψζζαο ΠΔ 07  

 8.4.4 Καιιηηερληθψλ ΠΔ 08  

 8.4.5 Φπζηθήο Αγσγήο ΠΔ 11  

 8.4.6 Μνπζηθψλ πνπδψλ ΠΔ 79  

 8.4.7 Πιεξνθνξηθήο ΠΔ 86  

 8.4.8 Θεαηξηθψλ πνπδψλ ΠΔ 91  

 8.4.9 Άιιν  

9.Άιιεο ζπνπδέο  

Δπηιέμηε   φια φζα ηζρχνπλ. 
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 9.1 Δμνκνίσζε  

 9.2 Άιιν πηπρίν ΑΔΗ ( εθηφο εμνκνίσζεο )  

 9.3 Πηπρίν ΣΔΗ  

10.Μεηαπηπρηθέο ζπνπδέο  

Δπηιέμηε   φια φζα ηζρχνπλ. 

 10.1 Ναη  

 10.2 ρη  

 10.3 Δίκαη ππνςήθηνο/α ζήκεξα.  

 10.4 Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα Α΄θπθινπ ( Μaster, DEA )  

 10.5 Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα Β΄ θχθινπ ( Γηδαθηνξηθφ )  

 Άιιν:  

11.Δπηκφξθσζε - Μεηεθπαίδεπζε  

 11.1 Ναη  

 11.2 ρη  

12.Αλ ΝΑΗ, έρεηε παξαθνινπζήζεη ή παξαθνινπζείηε ζήκεξα:  

Δπηιέμηε   φια φζα ηζρχνπλ. 

 12.1 ΠΔΚ  

 12.2 ΔΛΓΔ  

 12.3 Γηδαζθαιείν  

 12.4 Άιιν  

13.Αλήθεηε ζε θάπνηνλ ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζαο: ( επηιέμηε φζεο απαληήζεηο ζέιεηε 

) * 

Δπηιέμηε   φια φζα ηζρχνπλ. 

 13.1 Πνιηηηζηηθφ  

 13.2 Αζιεηηθφ  

 13.3 Θεαηξηθφ  

 13.4 Μνπζηθφ - ρνξεπηηθφ  

 13.5 Καλέλαλ  

 13.6 Άιιν  

14. Έρεηε θάπνηα επηκφξθσζε ζρεηηθή κε ηελ πνιηηηζηηθή ή ηε ιατθή παξάδνζε; * 

 14.1 Ναη  

 14.2 ρη  

15.Θεσξείηε φηη πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην 

Γεκνηηθφ ρνιείν; * 
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 15..1 Ναη  

 15.2 ρη  

16.Αλ ΝΑΗ, γηα πνηνπο ιφγνπο ( επηιέμηε κέρξη ηξεηο απαληήζεηο )  

Δπηιέμηε   φια φζα ηζρχνπλ. 

 16.1 Γηα λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ ηνπο  

 16.2 Γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ηφπνπ ηνπο  

 16.3 Γηα λα απνθηήζνπλ αληηζηάζεηο απέλαληη ζην μέλν  

 16.4 Γηα λα απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο  

 16.5 Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ 

κέζσ ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο.  

 16.6 Γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ρψξν θαη ρξφλν  

 16.7 Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα  

 16.8 Γηα λα αληηζηαζνχλ ζηηο επεξρφκελεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αμίεο  

 Άιιν:  

17.Αλ ρη, γηαηί;  

  

18.Ση ζεσξείηε ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο πνιηηηζηηθή παξάδνζε; * 

  

19.Ζ δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο πξέπεη λα γίλεηαη θπξίσο: * 

 19.1 Χο αλεμάξηεην κάζεκα  

 19.2 ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο  

 19.3 ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ή ηεο Μειέηεο ( γηα ηηο κηθξέο 

ηάμεηο )  

 19.4 Χο μερσξηζηφ κάζεκα κε δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ( Πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε , θιπ )  

 19.5 Με άιιν ηξφπν  

20.Δθηηκάηε φηη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο είλαη απαξαίηεην: * 

 20.1 ρνιηθφ βηβιίν γηα ηνλ καζεηή  

 20.2 Βηβιίν γηα ηνλ δάζθαιν  

 20.3 Καη ηα δχν  

 20.4 Σίπνηα απφ ηα δχν  

21.ε πεξίπησζε πνπ εθηηκάηε φηη απαηηείηαη ζρνιηθφ εγρεηξίδην πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο γηα ηνλ καζεηή, ην εγρεηξίδην απηφ λνκίδεηε φηη πξέπεη:  
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 21.1 Να εγθξίλεηαη θαη λα ρνξεγείηαη απφ ην ΤΠΠΔΘ θαη ην ΗΔΠ φπσο ηα 

ππφινηπα βηβιία;  

 21.2 Να επηιέγεηαη απφ ηνλ δάζθαιν;  

 21.3 Να επηιέγεηαη απφ ηνλ δάζθαιν θαη ηνπο καζεηέο ηνπ αλάκεζα ζε 

πεξηζζφηεξα βηβιία;  

22.Πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζε έλα πξφγξακκα πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο;( επηιέμηε φζεο απαληήζεηο ζαο βξίζθνπλ ζχκθσλνπο/λεο) * 

Δπηιέμηε   φια φζα ηζρχνπλ. 

 22.1 Να ζπκβνπιεχεη  

 22.2 Να θαζνδεγεί  

 22.3 Να ζέηεη πξνβιεκαηηζκνχο  

 22.4 Να εληζρχεη ηηο ηνπηθέο αμίεο  

 22.5 Να ξπζκίδεη ζπκπεξηθνξέο  

 22.6 Να ειέγρεη γλψζεηο.  

 22.7 Να εμαζθαιίδεη ηελ ίδηα κάζεζε γηα φια ηα παηδηά  

 22.8 Να δηακνξθψλεη εζληθή ηαπηφηεηα  

 22.9 Να επηζεκαίλεη ηελ αμία ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο  

 22.10 Να εμνκαιχλεη δηαθνξέο κε γεηηνληθνχο ιανχο  

 22.11 Να ζθπξειαηεί ηελ εζληθή ππεξεθάληα  

 22.12 Να επηζεκαίλεη ηπρφλ απεηιέο γηα ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ 

ηνπ  

23.Οη καζεηέο ζαο γλσξίδνπλ ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπο; * 

 23.1 Πνιχ θαιά  

 23.2 Καιά  

 23.3 Διάρηζηα  

 23.4 Καζφινπ  

24.Αλ ήηαλ λα πινπνηήζεηε έλα πξφγξακκα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο :  

 24.1 Θα επηιέγαηε έλα ζέκα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή;  

 24.2 Θα επηιέγαηε έλα ζέκα πνπ ην ζπλαληάηε ηνπηθά;  

 24.3 Θα θάλαηε έλαλ ζπλδηαζκφ θαη ησλ δχν;  

25.Καηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο , ζε πνηεο απφ 

ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα δίλεηαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ( επηιέμηε κέρξη ηξεηο απαληήζεηο )  

Δπηιέμηε   φια φζα ηζρχνπλ. 
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 25.1 Πνιηηηθή δηάζηαζε  

 25.2 Οηθνλνκηθή δηάζηαζε  

 25.3 ηξαηησηηθή δηάζηαζε  

 25.4 Θξεζθεπηηθή δηάζηαζε  

 25.5 Λανγξαθηθή δηάζηαζε  

26.Ζ ρξήζε ηνπηθνχ γισζζηθνχ ηδηψκαηνο ζην κάζεκα ζεσξείηε φηη ιεηηνπξγεί 

δηαζπαζηηθά ζηελ ελφηεηα ηνπ έζλνπο; * 

 26.1 Πάξα πνιχ  

 26.2 Πνιχ  

 26.3 Καζφινπ  

27.ηαλ θάλεηε αλαθνξέο ζε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζηελ ηάμε ζαο, 

παξαηεξείηε ζπλήζσο ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ ζαο; * 

 27.1 Πνιχ κεγάιν  

 27.2 Μεγάιν  

 27.3 Διάρηζην  

 27.4 Καζφινπ  

28.ηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξείηαη ελδηαθέξνλ απφ ηνπο καζεηέο ζαο , πνχ 

λνκίδεηε φηη νθείιεηαη απηφ; ( επηιέμηε κέρξη ηξεηο απαληήζεηο ) * 

Δπηιέμηε   φια  φζα ηζρχνπλ. 

 28.1 ηελ αγάπε πνπ έρνπλ γηα ηνλ ηφπν ηνπο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο  

 28.2 ην φηη νη αλαθνξέο απηέο είλαη πην θαηαλνεηέο  

 28.3 ηε δπζθνιία ηνπ ζέκαηνο  

 28.4 ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία  

 28.5 ηελ εγγχηεηα θαη ακεζφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο  

 28.6 ην φηη ηα ζέκαηα απηά είλαη πην εχθνια  

 28.7 ηνλ βησκαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο  

 28.8 ηηο επηζθέςεηο ζε ρψξνπο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο  

29.Απφ πνπ λνκίδεηε φηη πιεξνθνξείηαη ζπλήζσο ν καζεηήο ζηνηρεία πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο; ( επηιέμηε φζεο απαληήζεηο ζέιεηε ) * 

Δπηιέμηε    φια   φζα   ηζρχνπλ . 

 29.1 ρνιείν  

 29.2 Οηθνγέλεηα θαη ζπγγελείο  

 29.3 Δθεκεξίδεο  

 29.4 Σειεφξαζε  
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 29.5 Γηαδίθηπν  

 29.6 Βηβιηά  

 29.7 Γηάθνξεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ( παλεγχξηα, ηνπηθέο γηνξηέο, εζληθέο 

επεηείνπο )  

 29.8 Απφ ηα παξακχζηα θαη ηηο δηεγήζεηο ηνπ παππνχ θαη ηεο γηαγηάο  

 29.9 Δπηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη ρψξνπο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο  

30. Γλσξίζεηε αλ ν ηφπνο φπνπ ππεξεηείηε πξνζθέξεηαη γηα ελαζρφιεζε κε ηελ 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε;  

 30.1 Πάξα πνιχ  

 30.2 Πνιχ  

 30.3 Διάρηζηα  

 30.4 Καζφινπ  

31.Έρεηε αζρνιεζεί πνηέ κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην ζρνιείν; * 

 31.1 Ναη  

 31.2 ρη  

32.Έρεηε αζρνιεζεί πνηέ κε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο εθηφο ζρνιείνπ; * 

 32.1 Ναη  

 32.2 ρη  

33.Έρεηε πνηέ επηκνξθσζεί ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε; * 

 33.1 Ναη  

 33.2 ρη  

34.Δθηηκάηε φηη ν δάζθαινο ρξεηάδεηαη επηκφξθσζε γηα λα δηδάμεη ηελ πνιηηηζηηθή 

παξάδνζε; * 

 34.1 Ναη  

 34.2 ρη  

35.ε πνηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κπνξνχλ νη καζεηέο λα δηδαρζνχλ ζέκαηα 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ( επηιέμηε φζεο απαληήζεηο ζέιεηε ) * 

Δπηιέμηε φια φζα ηζρχνπλ. 

 35.1 Α ηάμε  

 35.2 Β ηάμε  

 35.3 Γ ηάμε  

 35.4 Γ ηάμε  

 35.5 Δ ηάμε  

 35.6 Σ ηάμε  
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 35.7 ε φιεο ηηο ηάμεηο  

36.Θεσξείηε φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ειηθία ησλ καζεηψλ ζαο , ηφζν κεγαιχηεξε 

κπνξεί λα είλαη θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ζέκαηα 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο;  

 36.1 Ναη  

 36.2 ρη  

37.Μέζα απφ πνηα καζήκαηα κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ ζέκαηα πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο; ( επηιέμηε φζεο απαληήζεηο ζέιεηε )  

Δπηιέμηε φια φζα ηζρχνπλ. 

 37.1 Γιψζζα  

 37.2 Δηθαζηηθά  

 37.3 Γεσγξαθία - Μειέηε Πεξηβάιινληνο  

 37.4 Μαζεκαηηθά  

 37.5 Θξεζθεπηηθά  

 37.6 Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή αγσγή  

 37.7 Μνπζηθή  

 37.8 Φπζηθή Αγσγή  

 37.9 ΣΠΔ - Νέεο ηερλνινγίεο  

 37.10 Θεαηξηθή αγσγή  

 37.11 Με φια ηα παξαπάλσ  

38.Πηζηεχεηε φηη ε πνιηηηζηηθή παξάδνζε ελφο ηφπνπ έρεη ζρέζε κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, ηελ αγσγή πγείαο θαη 

ηα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα;  

 38.1 Πάξα πνιχ  

 38.2 Πνιχ  

 38.3 Διάρηζηα  

 38.4 Καζφινπ  

39.Δπηιέμηε πέληε ζέκαηα απφ ηα παξαθάησ ηα νπνία εθηηκάηε φηη αθνξνχλ ηελ 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Γέιηα. * 

Δπηιέμηε φια φζα ηζρχνπλ. 

 39.1 Μαθεδνληθφο αγψλαο  

 39.2 Πξφζθπγεο απφ ηνλ Πφλην, ηε Μηθξά Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία 

θαη Θξάθε  

 39.3 Παξαδνζηαθνί ρνξνί θαη ηξαγνχδηα  
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 39.4 Παξαδνζηαθή κνπζηθή  

 39.5 Θξχινη θαη παξαδφζεηο  

 39.6 Παξαδνζηαθά επαγγέικαηα  

 39.7 Γεκνγξαθηθή ζχλζεζε ηνπ ηφπνπ  

 39.8 Αληαιιαγέο πιεζπζκψλ  

 39.9 Αγάικαηα θαη κλεκεία  

 39.10 Αξραηνινγηθνί ρψξνη  

 39.11 Σα πξντφληα ηνπ ηφπνπ καο  

 39.12 Παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο  

 39.13 Ήζε ,έζηκα θαη παξαδνζηαθά παηρλίδηα  

 39.14 Παξαδνζηαθή καγεηξηθή  

 39.15 Σν Γέιηα ηνπ Γαιιηθνχ θαη ηνπ Αμηνχ πνηακνχ  

 39.16 Ζ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο ην 1912  

 39.17 Νηνπηνιαιηά ηεο πεξηνρήο  

40.Σέινο, πξνζζέζηε νηηδήπνηε ζέιεηε πνπ δε ξσηήζακε θαη ην νπνίν ζεσξείηε φηη 

είλαη ζεκαληηθφ. αο επραξηζηψ πνιχ.  

 

Δξσηεκαηνιόγην γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία 

ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην ζρνιείν. 

 

Αγαπεηνί γνλείο θαη θεδεκφλεο, επηθνηλσλψ καδί ζαο γηα λα ζαο δεηήζσ ηε 

ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ,ην νπνίν δηεξεπλά ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Γέιηα. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειεί κέξνο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ζην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηίηιν " Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ" ηνπ 

ΑΣΔΗΘ. Αηζζάλνκαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ππνρξέσζε λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηά ζαο .Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη δηαζθαιίδεηαη ε 

αλσλπκία ηνπ ζπληάθηε θαζψο θαη ην απφξξεην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη 

ζε απηφ.  

Διπίδσ κε ηε δηθή ζαο ζπλεξγαζία, ε κειέηε απηή λα απνβεί σθέιηκε θαη 

δεκηνπξγηθή ζην ζχγρξνλν ζρνιείν πνπ φινη ζέινπκε θαη νξακαηηδφκαζηε. Γηα 
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νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίλεζε κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ 

ζην ηειέθσλν 6976613482 ή ζην ειεθηξνληθφ κνπ ηαρπδξνκείν tsiridis@sch.gr.  

αο επραξηζηψ πνιχ 

Μσπζήο Σζηξίδεο, εθπαηδεπηηθφο ΠΔ 70, Γηεπζπληήο ηνπ 1νπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ ίλδνπ  

 

1.ΦΤΛΟ * 

 1.1 Άλδξαο  

 1.2 Γπλαίθα  

 1.3 Άιιν  

2.Ζιηθία * 

 2.1 Απφ 25-35 ρξνλψλ  

 2.2 Απφ 36-45 ρξνλψλ  

 2.3 Απφ 46-55 ρξνλψλ  

 2.4 Απφ 55 ρξνλψλ θαη άλσ  

3.Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε * 

 3.1 Άγακνο  

 3.2 Έγγακνο  

 3.3 Άιιν  

4.Αξηζκφο παηδηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν: * 

 4.1 Έλα  

 4.2 Γχν  

 4.3 Σξία  

 4.4 Πεξηζζφηεξα  

5.Γξακκαηηθέο γλψζεηο * 

Δπηιέμηε φια φζα ηζρχνπλ. 

 5.1 Γεκνηηθφ ζρνιείν  

 5.2 Γπκλάζην  

 5.3 Λχθεην  

 5.4 Αλψηαηε εθπαίδεπζε  

 5.5 Μεηαπηπρηαθφ  

 5.6 Γηδαθηνξηθφ  

6.Καηάγεζηε απφ ηελ ίδηα πεξηνρή ζηελ νπνία θαηνηθείηε; * 

 6.1 Ναη  

mailto:tsiridis@sch.gr
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 6.2 ρη  

7.Αλήθεηε ζε θάπνηνλ ζχιινγν ζηελ πεξηνρή ζαο; ( επηιέμηε φζεο απαληήζεηο ζέιεηε 

) * 

Δπηιέμηε φια φζα ηζρχνπλ. 

 7.1 Πνιηηηζηηθφ  

 7.2 Αζιεηηθφ  

 7.3 Θεαηξηθφ  

 7.4 Μνπζηθφ - ρνξεπηηθφ  

 7.5 Άιινλ  

 7.6 Καλέλαλ  

8.ηαλ εζείο πεγαίλαηε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ζπκάζηε αλ αζρνιεζήθαηε κε ζέκαηα 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ( ιατθή παξάδνζε, ηνπηθή ηζηνξία, παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα 

θαη ρνξνί, παξακχζηα θαη κχζνπο, ζέαηξν, επηζθέςεηο ζε κνπζεία, κλεκεία, ρψξνπο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο θιπ ) * 

 8.1 Ναη, αζρνιεζήθακε  

 8.2 ρη, δελ αζρνιεζήθακε  

 8.3 Γελ ζπκάκαη  

9.Αλ ΝΑΗ, ήηαλ θάηη πνπ ζαο άξεζε λα ην θάλεηε θαη ην ππνζηεξίδαηε ελεξγά;  

 9.1 Ναη, κνπ άξεζε  

 9.2 ρη, δελ κνπ άξεζε θαη δελ ην ππνζηήξηδα  

10.Πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζηνηρεία πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν; * 

 10.1 Ναη  

 10.2 ρη  

11.Αλ ΝΑΗ, γηα πνηνπο ιφγνπο( επηιέμηε κέρξη ηξεηο απαληήζεηο ) :  

Δπηιέμηε φια φζα ηζρχνπλ. 

 11.1 Γηα λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηνλ ηφπν πνπ θαηνηθνχλ  

 11.2 Γηα λα αγαπήζνπλ ηνλ ηφπν ηνπο  

 11.3 Γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο  

 11.4 Γηα λα απνθηήζνπλ αληηζηάζεηο ελάληηα ζην μέλν  

 11.5 Γηα λα απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηελ παξάδνζε θαη ηνλ 

ιατθφ πνιηηηζκφ  

 11.6 Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ  
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 11.7 Γηα λα αληηζηαζνχλ ζηηο επεξρφκελεο μελφθεξηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

αμίεο  

 11.8 Άιιν  

12.Αλ ΟΥΗ, γηαηί  

  

 13.Σα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, γλσξίδνπλ ηελ πνιηηηζηηθή 

παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπο; * 

 13.1 Πνιχ  

 13.2 Αξθεηά  

 13.3 Λίγν  

 13.4 Καζφινπ  

14.Δάλ ΝΑΗ, απφ πνπ; ( επηιέμηε κέρξη πέληε απαληήζεηο)  

Δπηιέμηε φια φζα ηζρχνπλ. 

 14.1 Απφ ηελ νηθνγέλεηα  

 14.2 Απφ ην ζρνιείν  

 14.3 Απφ ηνπο ζπιιφγνπο  

 14.4 Απφ βηβιία  

 14.5 Απφ ην δηαδίθηπν  

 14.6 Απφ παξακχζηα θαη δηεγήζεηο ηνπ παππνχ θαη ηεο γηαγηάο  

 14.7 Απφ επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο  

 14.8 Απφ ηνπηθά παλεγχξηα θαη γηνξηέο  

 14.9 Απφ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ  

 14.10 Απφ γηνξηέο ηνπ ζρνιείνπ  

15.ηαλ θάλεηε αλαθνξέο γηα ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ζαο, 

βξίζθνπλ ηα παηδηά ζαο ελδηαθέξνλ γη απηήλ; * 

 15.1 Ναη  

 15.2 ρη  

 15.3 Κάπνηεο θνξέο λαη  

16.Γλσξίδεηε αλ ν ηφπνο πνπ θαηνηθείηε, έρεη πινχζηα πνιηηηζηηθή παξάδνζε; * 

 16.1 Ναη  

 16.2 ρη  

17.Πηζηεχεηε φηη ε δηδαζθαιία ηεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ζα βνεζήζεη ηα παηδηά ζαο 

ζηε δηαηήξεζή ηεο θαη ζηηο επφκελεο γεληέο; * 

 17.1 Ναη  
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 17.2 ρη  

 17.3 Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε  

18.Αλ ην ζρνιείν πνπ θνηηνχλ ηα παηδηά ζαο , μεθηλνχζε έλα πξφγξακκα δηδαζθαιίαο 

ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, πφζν πξφζπκνο/ε είζηε λα βνεζήζεηε γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο κηθξνχ κνπζείνπ παξάδνζεο;  

 18.1 Πνιχ  

 18.2 Λίγν  

 18.3 Καζφινπ  

19. Πηζηεχεηε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε ηνπηθνχο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο ζα 

βνεζήζεη ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ηα επφκελα ρξφληα;  

 19.1 Ναη  

 19.2 ρη  

αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηε βνήζεηά ζαο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ  

ΠΗΝΑΚΑ 1 . Δπξεηήξην παιαηώλ νλνκαζηώλ Οηθηζκώλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο 

Παιαηό Νέν  Παιαηό Νέν 

     

Αεηβάηη Λεηή  Καξαζνχιη Πνιχθαζηξν 

Αξαπιί Νέα Μαγλεζία  Καιηλδίξ Καιίλδξηα 

Αξζαθιί Παλφξακα  Καζθάξθα Καινρψξη 

Αηζίθγηφι Πηθξνιίκλε  Κεξέηο-θηντ Αζβεζηνρψξη 

Βαικάδα Αλαηνιηθφ  Κίξηδηιαξ Άδελδξν 

Βπζζψθα ζζα  Κνξθαινχ Κνπθάιηα 

Γελίθηντ Νενρσξνχδα  Κνπθινπηδάο Δχνζκνο 

Γηαιαηδίθ Φίιπξν  Κνπιηαθηά Υαιάζηξα 

Γηαιηαηδίθ Νέα Υαιθηδφλα  Λαραλφθεπνη Νέα Μαγλεζία 

Γηνπβέζλα Άζζεξνο  ΛεκπέηΣζηθιίθ Νέα Δπθαξπία 

Γηνπληδήδεο Κχκηλα  Λεκπέη ηαπξνχπνιε 

Γθηφξδηλα Ξεξνρψξη  Ληγθνβάλε Ξπινχπνιε 

Γθηνχληνπιαξ Αλαηνιηθφ  Μπάιηδα Μειηζζηρψξη 

Γξάδεκπνξ Πεληάινθνο  Μπνγαξίνβν Νέα Μεζήβξηα 

Γανπηιί Μνλφινθνο  Νάξεο Φηιαδέιθεηα 

Γξνγαληδή Πξφρσκα  Νηθφπνιε Πεληάινθνο 

Γξπκίγθιαβα Γξπκφο  Νηανχη-Μπαιί Χξαηφθαζηξν 

Ενξκπάο Μηθξφ Μνλαζηήξη  Νηνχηνπιαξ Γηαβαηά 

Ίγγιηο Αγρίαινο  Πέξηλζνο Άγηνο Αζαλάζηνο 

Καβαθιί Άγηνο Αζαλάζηνο  Πχξγνο Υαιάζηξα 

Καβαιάξ Καβαιάξη  άξηηζα Βαιηνρψξη 

Καγηαιί Βξαρηά  έδεο Θέξκε 

Καδίθηντ Βαζχιαθνο  ηξέςα Ππιαία 

Καπνπηδήδεο Ππιαία  Σεθειί ίλδνο 

Καξαβίαο Νέα Μεζήβξηα  Σνςίλ Γέθπξα 

Καξαηζίλ Πνιίρλε  Υαξκάλθηντ Δχνζκνο-Διεπζέξηα 

Καξανγινχ Καζηαλάο    
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Νέν Παιαηό  Νέν Παιαηό 

     

Άγηνο Αζαλάζηνο Καβαθιί  Νέα Δπθαξπία ΛεκπέηΣζηθιίθ 

Άγηνο Αζαλάζηνο Πέξηλζνο  Νέα Μαγλεζία Αξαπιί 

Αγρίαινο Ίγγιηο  Νέα Μαγλεζία Λαραλφθεπνη 

Άδελδξν Κίξηδηιαξ  Νέα Μεζήβξηα Καξαβίαο 

Αλαηνιηθφ Βαικάδα  Νέα Μεζήβξηα Μπνγαξίνβν 

Αλαηνιηθφ Γθηνχληνπιαξ  Νέα Υαιθηδφλα Γηαιηαηδίθ 

Αζβεζηνρψξη Κεξέηο-θηντ  Νενρσξνχδα Γελίθηντ 

Άζζεξνο Γηνπβέζλα  Ξεξνρψξη Γθηφξδηλα 

Βαζχιαθνο Καδίθηντ  Ξπινχπνιε Ληγθνβάλε 

Βαιηνρψξη άξηηζα  Όζζα Βπζζψθα 

Βξαρηά Καγηαιί  Παλφξακα Αξζαθιί 

Γέθπξα Σνςίλ  Πεληάινθνο Γξάδεκπνξ 

Γηαβαηά Νηνχηνπιαξ  Πεληάινθνο Νηθφπνιε 

Γξπκφο Γξπκίγθιαβα  Πηθξνιίκλε Αηζίθγηφι 

Δχνζκνο Κνπθινπηδάο  Πνιίρλε Καξαηζίλ 

Δχνζκνο-Διεπζέξηα Υαξκάλθηντ  Πνιχθαζηξν Καξαζνχιη 

Θέξκε έδεο  Πξφρσκα Γξνγαληδή 

Καβαιάξη Καβαιάξ  Ππιαία Καπνπηδήδεο 

Καιίλδξηα Καιηλδίξ  Ππιαία ηξέςα 

Καινρψξη Καζθάξθα  ίλδνο Σεθειί 

Καζηαλάο Καξανγινχ  ηαπξνχπνιε Λεκπέη 

Κνπθάιηα Κνξθαινχ  Φηιαδέιθεηα Νάξεο 

Κχκηλα Γηνπληδήδεο  Φίιπξν Γηαιαηδίθ 

Λεηή Αεηβάηη  Υαιάζηξα Κνπιηαθηά 

Μειηζζηρψξη Μπάιηδα  Υαιάζηξα Πχξγνο 

Μηθξφ Μνλαζηήξη Ενξκπάο  Χξαηφθαζηξν Νηανχη-Μπαιί 

Μνλφινθνο Γανπηιί    

Πεγή: Γθιαβέξεο Θ,Α. Ο Κάκπνο ηεο Θεζζαινλίθεο (ηξνπνπνηεκέλν) 
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ΥΑΡΣΔ– ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

 

 

 

Υάξηεο 1: Ο ηόπνο καο  

(Πεγή :https://blogs.sch.gr/gymsindo/%CE%BF-

%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82/} 

Σξνπνπνηεκέλνο) 

 

Υάξηεο 2 : Δζληθό πάξθν Γαιιηθνύ-Αμηνύ-Λνπδία. 

(Πεγή: https://dikanno.wordpress.com/2016/01/12/httpwp-mep59kav-ww/ ) 

 

https://blogs.sch.gr/gymsindo/%CE%BF-%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82/
https://blogs.sch.gr/gymsindo/%CE%BF-%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82/
https://dikanno.wordpress.com/2016/01/12/httpwp-mep59kav-ww/
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Υάξηεο 3 : Πνιηηηθόο, Γεσγξαθηθόο θαη Παξαγσγηθόο  

ηνπ Γήκνπ Γέιηα Θεζζαινλίθεο. (Πεγή: Ρέθνο Η. Υάξηεο Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. 

Θεζζαινλίθε - ηξνπνπνηεκέλνο)  

 

 

Φσηνγξαθία 1: Οη θαιύβεο ηνπ Αμηνύ πνηακνύ. 

(Πεγή: http://eforipediada.blogspot.com/2017/11/kalives.html) 

http://eforipediada.blogspot.com/2017/11/kalives.html
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LOGO: 2018, Δπξσπατθό Έηνο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο  

 

Φσηνγξαθία 2 : Λνγόηππν ηνπ Δπξσπατθνύ Έηνπο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. 

(Πεγή : https://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=3150) 

 

https://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=3150

