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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

 

 

Εισηγήτρια: Ελένη Χοντολίδου  

 

▪ Στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 
(http://www.ecd.uoa.gr/museduc) κυκλοφόρησαν 30 κείμενα. 

Η σελίδα για να κατεβάσετε τα κλειδιά: http://www.kleidiakaiantikleidia.net/ 

Αυτή είναι η μορφή στην οποία διαβάζετε το κείμενο on line: 
http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book26/index.html 

και έτσι το κατεβάζετε σε μορφή pdf: http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book27/book27.pdf 

Περιλαμβάνει 34 μικρά βιβλία χωρισμένα σε τρεις θεματικές ενότητες:  

o Διδακτική Μεθοδολογία  

o Κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και  

o Ταυτότητες και Ετερότητες.  

Έχουν γραφτεί από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, με στόχο να απαντήσουν σε 
ερωτήματα που τίθενται σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, αλλά κυρίως στο δύσκολο 
πλαίσιο της μειονοτικής εκπαίδευσης.  

Πρόκειται για κείμενα που δεν αναπτύσσουν θεωρίες, αλλά αποπειρώνται να συνδυάσουν 
την διδακτική πράξη με την θεωρία. Πώς γίνεται αυτό;  

Kάθε κείμενο αποτελεί μια προσπάθεια σύντομης απάντησης σε ένα ερώτημα (π.χ. πώς 
μαθαίνουν τα παιδιά) από τη σκοπιά μιας επιστημονικής προσέγγισης (π.χ. της γνωστικής 
ψυχολογίας). Mπορεί ωστόσο να συναντήσετε σε ένα άλλο κείμενο απάντηση στο ίδιο 
ερώτημα και από διαφορετική επιστημονική προσέγγιση, π.χ. την κοινωνιολογία. Όλα τα 
κείμενα ακολουθούν την ίδια δομή: ξεκινούν από μια σκηνή σε ένα σχολικό πλαίσιο, 
αναλύουν τι συμβαίνει και διατυπώνουν απαντήσεις μέσα από επιστημονική σκοπιά. Mε 
αφετηρία δηλαδή την εκπαιδευτική πράξη, μέσα από μια διαδικασία ανάλυσης και σύνθεσης 
περνούν από τη θεωρία και καταλήγουν στα χέρια σας ως κλειδιά για τη δική σας διδακτική 
πρακτική.  
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http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book26/index.html
http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book27/book27.pdf
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Επιπλέον Βιβλιογραφία 
 

▪ Προσφυγική Ελλάδα: Φωτογραφίες από το Αρχείο του κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 

Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. (1992).  

▪ Aνδρούσου, Α., Aσκούνη, Ν., Δραγώνα, Θ., Λιοναράκη, Σ., Mάγος, Κ. Σκούρτου, Ε. & Α. 

Φραγκουδάκη (2001). Eκπαίδευση: Πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες, τόμος A΄ 

και B΄, Πάτρα: έκδ. Eλληνικού Aνοικτού Πανεπιστημίου.  

▪ Cummins Jim (1999). Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την 

ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας/μετ. Σ. Αργύρη. Αθήνα: Gutenberg.  

Αναζητώντας πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η σχολική αποτυχία των πολιτισμικά διαφορετικών και 

δίγλωσσων μαθητών, ο συγγραφέας αναδεικνύει την καθοριστική σημασία που έχει η σχέση 

εκπαιδευτικού/μαθητή, χαρακτηρίζοντάς την ως «τον κατεξοχήν χώρο όπου συντελείται η μάθηση. 

▪ Derrida, Jacques (1992[1983]). H τελευταία λέξη του ρατσισμού/μτφρ. Χ.Γ. Λάζος. Αθήνα: Άγρα. 

▪ Jacquard, A. (1995). Eγώ και οι Άλλοι: Mια γενετική προσέγγιση. Αθήνα: Kάτοπτρο.  

Tο μικρό αυτό βιβλίο του γάλλου γενετιστή και νομπελίστα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε εκπαιδευτικούς, 

πραγματεύεται με πολύ απλό τρόπο που απευθύνεται στο μεγάλο κοινό το θέμα της ευφυΐας και της 

σχέσης της με τη σχολική επίδοση. 

▪ Wetherell, Margaret επιμ. (2004[1996]). Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα/μτφρ. 

Νίκος Μποζατζής. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

▪ Αμπατζοπούλου Φραγκίσκη (1995). Η λογοτεχνία ως μαρτυρία: Έλληνες πεζογράφοι για τη 

γενοκτονία των Εβραίων. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Το βιβλίο καταχωρίζεται εδώ για τη 

θεωρητική του εισαγωγή στο αντικείμενο, 9-41. 

▪ Αμπατζοπούλου Φραγκίσκη (1998). Ο άλλος εν διωγμώ: η εικόνα του Εβραίου στη λογοτεχνία. 

Ζητήματα ιστορίας και μυθοπλασίας. Αθήνα: Θεμέλιο.  

Το βιβλίο είναι πολλαπλώς χρήσιμο για τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν την ενότητα του ξένου, 

τόσο για το θεωρητικό του μέρος, όσο και για το μέρος στο οποίο παρουσιάζονται τα συγκεκριμένα 

λογοτεχνικά κείμενα. Ειδικότερα οι σελίδες 239-265 στις οποίες η συγγραφέας πραγματεύεται το ζήτημα 

«Λογοτεχνία και πολιτισμική εικονολογία» είναι πολύ κατατοπιστικές για τον τρόπο με τον οποίο η 

λογοτεχνία κατασκευάζει την εικόνα του Εβραίου ‘ξένου’.  

▪ Αποστολίδου Βενετία, Γρηγόρης Πασχαλίδης & Ελένη Χοντολίδου 2003, Η λογοτεχνία ως 

πολιτισμική και διαπολιτισμική αγωγή, στο Πρακτικά Συνεδρίου Ομοιότητες και διαφορές: 

αναζητώντας νέους δρόμους στης εκπαίδευση (Κομοτηνή, 29-30/11/2002), ΥΠΕΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 

Αθήνα, 133-139.  

▪ Αποστολίδου, Βενετία & Ελένη Χοντολίδου (2007). «Το μάθημα της λογοτεχνίας σε 

διαπολιτισμικό περιβάλλον: το παράδειγμα των σχολείων της Θράκης», στο Θάλεια Δραγώνα 
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& Άννα Φραγκουδάκη επιμ. Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, όχι διαίρεση: η 

μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην εκπαίδευση της μειονότητας της Θράκης. Αθήνα: Μεταίχμιο, 

263-275. 

▪ Αποστολίδου, Βενετία (1994). «Η συγκρότηση και οι σημασίες της ‘εθνικής’ λογοτεχνίας», 

Εταιρεία Σπουδών. ΄Εθνος-κράτος-εθνικισμός. Αθήνα: Σχολή Μωραΐτη, 15-39. 

▪ Ασημακοπούλου, Φωτεινή & Σεβαστή Χρηστίδου Λιοναράκη (2002). Η μουσουλμανική 

μειονότητα της Θράκης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αθήνα: Λιβάνης (κυρίως το β΄ μέρος). 

▪ Ασκούνη, Νέλλη (1997). «‘Μία μακρά πορεία στο χρόνο...’: οι Έλληνες και οι άλλοι στα βιβλία 

της γλώσσας, στο Φραγκουδάκη, Άννα και Θάλεια Δραγώνα (επιμ.) «Τι είν’η πατρίδα μας;»: 

εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 442-489.  

▪ Βακαλιός Θανάσης κ.ά. (1997). Το Πρόβλημα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη Δυτική 

Θράκη. Έρευνα. Αθήνα: Gutenberg.  

Περιλαμβάνει κάποια στοιχεία για τη μειονοτική εκπαίδευση και εντοπίζει προβλήματα που εμποδίζουν 

την εφαρμογή μιας διαπολιτισμικής αντίληψης για την εκπαίδευση, όπως την αντιλαμβάνονται οι 

συγγραφείς. 

▪ Βάρλαφ, Γκύντερ (1999). Αποκαλύψεις: κείμενα ενός ανεπιθύμητου δημοσιογράφου/μτφρ. 

Δέσποινα Μάρκου. Αθήνα: Μαύρη Λίστα.  

▪ Βασιλειάδου Μ. & Μ. Παυλή-Κορρέ (1996). Kon zanel but, but crdel «ama em «kon crdel but, 

but zanel. Αθήνα: ΓΓΛΕ. 

▪ Γιακοέλ, Γιομτώβ (1993). Απομνημονεύματα 1941-1943/εισαγωγή-επιμέλεια Φραγκίσκη 

Αμπατζοπούλου. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.  

▪ Γκότοβος, Αθανάσιος (1996). Ρατσισμός. Κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις 

μιας ιδεολογίας και μιας πρακτικής. Αθήνα: ΓΓΛΕ. 

▪ Γκότοβος, Αθανάσιος (2001). Οικουμενικότητα, ετερότητα και ταυτότητα: η 

επαναδιαπραγμάτευση του νοήματος της παιδείας. Ιωάννινα.  

▪ Διαβάζω (2001). Η ετερότητα στην ελληνική λογοτεχνία, 25, 91-126. 

▪ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1985). Εξεταστική Επιτροπή για την άνοδο του φασισμού και του 

ρατσισμού στην Ευρώπη: έκθεση για τα αποτελέσματα των εργασιών/εισηγητής Δημήτριος 

Ευρυγένης. Δεκέμβριος 1985.  

Το «κύκνειο άσμα», για άλλους το έργο ζωής, του καθηγητή της Νομικής του Α.Π.Θ., Υφυπουργού 

Παιδείας και Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Ευρυγένη. Το κείμενο φέρει τη σφραγίδα 

ενός «ιδρυματοποιημένου» και γραφειοκρατικού λόγου. Παρά ταύτα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για το 

ζήτημα του ρατσισμού, του φασισμού, των μειονοτήτων, της ξενοφοβίας, έστω και στο πλαίσιο της 
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άχρωμης και άνευρης γλώσσας της Ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη του 

ντοκουμέντου στο σημείο «συστάσεις στο επίπεδο της εκπαιδεύσεως». 

▪ Ζαϊμάκης, Γιάννης & Θεανώ Καλλινικάκη (2004). Τοπικός χώρος και πολυπολιτισμικότητα: 

Σάπες, Θράκη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

▪ Κανακίδου, Ελένη & Βούλα Παπαγιάννη (2003). Από τον πολίτη του έθνους στον πολίτη του 

κόσμου/προλεγόμενα: Κώστας Χρυσαφίδης. Αθήνα: τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός.  

▪ Κασιμάτη, Κούλα επιμ. (2003). Πολιτικές μετανάστευσης και στρατηγικές ένταξης: η περίπτωση 

των Αλβανών και Πολωνών μεταναστών. Αθήνα: Gutenberg. 

▪ Κατζουράκης, Κυριάκος (2001). Ο Δρόμος προς τη Δύση: η περιπέτεια της μετανάστευσης με 

ζωγραφική, κείμενα και ντοκουμέντα. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

▪ Κοιλιάρη, Αγγελική (2005). Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση: μία 

κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 

▪ Κυρίδης, Αργύρης & Αντρέας Ανδρέου επιμ. (2005). Όψεις της ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg. 

▪ Κωνσταντοπούλου, Χρ. κ.ά. (1999). «εμείς» και οι «άλλοι»: αναφορά στις τάσεις και τα 

σύμβολα. Αθήνα: τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, 

▪ Λάδης, Φώντας επιμ. (1997). ΄Οπου γή Ελλάδα: το έπος της μετανάστευσης σε εικόνες. Αθήνα: 

Μνήμες.  

▪ Λαμπρίδης, Ευθύμιος Α. (2004). Στερεότυπο-προκατάληψη-κοινωνική ταυτότητα: μελετώντας 

τις δυναμικές της κοινωνικής αναπαράστασης για τους Τσιγγάνους. Αθήνα: Gutenberg. 

▪ Λέκκας, Παντελής Ε. (2001). Το παιχνίδι με τον χρόνο: εθνικισμός και νεοτερικότητα. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα.  

▪ Μάρκου, Γ. (1996). Η πολυπολιτισμικότητα της Ελληνικής κοινωνίας: η διαδικασία 

διεθνοποίησης και η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-Γ.Γ.Λ.Ε.  

Μια γενική σκιαγράφηση του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, των 

νέων εκπαιδευτικών αναγκών που δημιουργούνται και των αλλαγών που ευαγγελίζεται η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση. 

▪ Μήλλας, Ηρακλής (2001). Εικόνες Ελλήνων και Τούρκων: σχολικά βιβλία, ιστοριογραφία, 

λογοτεχνία και εθνικά στερεότυπα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

▪ Μήλλας, Ηρακλής (2002). Τι πρέπει και τι δεν πρέπει: οδηγός συμπεριφοράς για καλύτερες 

ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αθήνα: Παπαζήσης. 

▪ Μπαλιμπάρ, Ετιέν & Ιμάνουελ Βαλλερστάιν (1991[1988]). Φυλή-Έθνος-Τάξη: οι διφορούμενες 

ταυτότητες/μτφρ. Άγγελος Ελεφάντης & Ελένη Καλαφάτη. Αθήνα: Πολίτης.  

▪ Μπαλιμπάρ, Ετιέν (1993). Τα όρια της Δημοκρατίας. Αθήνα: Πολίτης, 51-80].  
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Εξαιρετικό ιδεολογικό πλαίσιο. Η Ευρώπη κατασκευάστηκε κατά τρόπο παράλληλο προς τα έθνη. Ανάγκη 

ανάδειξης του Ευρωπαίου πολίτη. Κατά την άποψή μου η ελληνική μετάφραση παρουσιάζει κάποια 

προβλήματα. Γι’ αυτό, καλό θα ήταν να συνοδεύεται το ελληνικό κείμενο από το αγγλικό. Η έννοια του 

Ευρωπαίου πολίτη πολύ χρήσιμη και για την αντιδιαστολή της με το κείμενο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

▪ Μπαλτσιώτης Λ. (1997). «Ελληνική διοίκηση και μειονοτική εκπαίδευση στη Δυτική Θράκη. 

Αιτιότητες και αντιφάσεις μιας εκπαιδευτικής πολιτικής» στο Κ. Τσιτσελίκης & Δ. Χριστόπουλος 

(επιμ.) Το μειονοτικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Μια συμβολή των κοινωνικών επιστημών. 

Αθήνα: Κριτική, 315-348.  

Μια χρήσιμη ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της ακολουθούμενης τα τελευταία τριάντα χρόνια 

ελληνικής πολιτικής στον τομέα της μειονοτικής εκπαίδευσης. 

▪ Ντούσας, Δ. (1997). Rom και φυλετικές διακρίσεις. Αθήνα: Gutenberg. 

▪ Όζ, Άμος (2005[2002]). Κατά του φανατισμού: τρία κείμενα που αντιδρούν στην παγκόσμια 

ρητορεία. Αθήνα: Καστανιώτης. 

▪ Παύλου, Μίλτος & Δημήτρης Χριστόπουλος επιμ. (2004). Η Ελλάδα της μετανάστευσης: 

κοινωνική συμμετοχή, δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη. Αθήνα: Κριτική. 

▪ Σούλης, Σπυρίδων (2002). Παιδαγωγική της ένταξης: από το «σχολείο του διαχωρισμού» σε 

ένα «σχολείο για όλους». Αθήνα: τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός.  

▪ Στενού, Κατερίνα (1998). Εικόνες του άλλου: η ετερότητα από τον μύθο στην 

προκατάληψη/μτφρ. Σάρα Μπενβενίστε & Μαρία Παπαδήμα. Αθήνα: Εξάντας-Εκδόσεις 

Unesco.  

▪ Σύγχρονα Θέματα 52-53 (1994). Αφιέρωμα: «Εβραίοι στην Ελλάδα: προσεγγίσεις σε μία 

ιστορία των νεοελληνικών μειονοτήτων».  

▪ Σύγχρονα Θέματα 54 (1995). «Ταυτότητα-Ετερότητα: ποικίλες προσεγγίσεις».  

▪ Σύγχρονα Θέματα 64 (1997). «Εμείς και οι ‘άλλοι’: η διαχείριση της εθνοπολιτισμικής 

διαφορετικότητας» (περισσότερο αφορά στη μειονότητα των μουσουλμάνων της Θράκης).  

Το αφιέρωμα αναφέρεται σε διάφορες πλευρές της εθνοπολιτισμικής ετερότητας στην Ελλάδα, εστιάζει 

όμως περισσότερο στη μειονότητα των μουσουλμάνων της Θράκης, και ιδιαίτερα στη μειονοτική 

εκπαίδευση. Συνοδεύεται από πλούσιο και ενδιαφέρον εικονιστικό υλικό, το οποίο είναι χρήσιμο για τη 

διδασκαλία. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μεγάλα κεφάλαια: Οι μυθολογίες του ξένου, οι μυθολογίες του 

ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, για μια μυθολoγία του ανθρώπινου. Το βιβλίο πέρα από το γεγονός 

ότι παρουσιάζει από ιστορική, ορθότερα ‘μυθολογική’ άποψη το φαινόμενου της ξενοφοβίας, αποτελεί 

και ένα πολύτιμο εργαλείο στην κατανόηση των αισθημάτων ξενοφοβίας. Ενδιαφέρον αποκτά το γεγονός 

ότι το βιβλίο διανθίζεται από αυθεντικά ιστορικά, θρησκευτικά ή/και λογοτεχνικά κείμενα, υποστηρικτικά 

των απόψεων της συγγραφέως. Το βιβλίο αυτό πραγματοποιεί με πολύ εξαιρετικό τρόπο την 
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ολοκληρωμένη προσέγγιση (integrated approach) του θέματος του ξένου και της ετερότητας. Η ιστορική 

−και όχι η λογοτεχνική− χρήση της οπτικής γωνίας είναι πολύ βοηθητική για επανάληψή της από τους 

μαθητές. Είναι ουσιαστικά μία επανεγγραφή της ιστορίας από τη σκοπιά της ετερότητας.  

▪ Τερζοπούλου, Μ & Γ. Γεωργίου (1996). Οι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα. Ιστορία-πολιτισμός. Αθήνα: 

ΓΓΛΕ. 

▪ Τρουμπέτα Σ. (2001). Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους μουσουλμάνους της Θράκης. Το 

παράδειγμα των Πομάκων και των Τσιγγάνων. Αθήνα: Κριτική. 

Βασισμένο σε εμπειρική έρευνα, το βιβλίο εξετάζει τις πολύπλοκες διαδικασίες μέσα από τις οποίες 

διαμορφώνεται η ταυτότητα δύο επιμέρους ομάδων της μειονότητας. 

▪ Τσιτσελίκης, Κωνσταντίνος & Δημήτρης Χριστόπουλος επιμ. (1997). Το μειονοτικό φαινόμενο 

στην Ελλάδα: μία συμβολή των Κοινωνικών Επιστημών/εισαγωγή Χρήστος Ροζάκης. Αθήνα: 

Κριτική. 

▪ Φάις, Μισέλ (1999). Ξένος ο άλλος μου εαυτός. Αθήνα: Πατάκης. 

▪ Φραγκουδάκη Άννα & Θάλεια Δραγώνα (1997). «Τι είν’η πατρίδα μας;»: εθνοκεντρισμός στην 

εκπαίδευση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

▪ Χοντολίδου, Ελένη (2004). «Επιλέγοντας κείμενα για τους δικούς μας ‘άλλους’: προς μια 

διαπολιτισμική σύλληψη της λογοτεχνίας», στο Δαμανάκης Μιχάλης & Γιάννης Μητροφάνης 

επιμ. Λογοτεχνία της διασποράς και διαπολιτισμικότητα: Πρακτικά Ημερίδας, Ρέθυμνο, 24-25 

Οκτωβρίου 2003. Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 114-120. 

▪ Passport, please 

https://www.youtube.com/watch?v=hDzNmbEd2sU 
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