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Paul Klee, Senecio (Soon to be Aged), 1922, λάδι σε χαρτόνι,  
40.3 x 37.4 cm, Kunstmuseum, Basel, Ελβετία 

 

Ο  Paul Klee, Ελβετός ζωγράφος και μουσικός, επιχειρεί  μία αφαιρετική 
γραφή στο έργο του συνδυάζοντας χρώματα, σχήματα και μουσική, γραμμές 
και φόρμες, για την απόδοση του κόσμου και της δικής του πραγματικότη-
τας, έχοντας πολύ σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη των κινημάτων της 
μοντέρνας τέχνης.  Στο έργο του, είχε επηρεαστεί βαθιά από τον φίλο του 
Wassily Kandinsky, στις απόψεις του για την ψυχολογική επίδραση των κα-
θαρών χρωμάτων και τη μουσική σύνθεση χρώματος-φόρμας, αλλά και από 
τα πειράματα των Κυβιστών, που του παρείχαν νέους τρόπους να παίξει με 
τις φόρμες, συσχετίζοντας γραμμές, τόνους και χρώματα, για να πετύχει την 
αίσθηση της ισορροπίας και της αρμονίας, απολαμβάνοντας, όπως ανέφερε ο 
ίδιος στις διαλέξεις του στο Μπαουχάους, την ποικιλία των εικόνων που μπο-
ρούσαν να κατασκευαστούν με αυτόν τον τρόπο. Πίστευε ότι ο καλλιτέχνης 
δεν πρέπει να σχεδιάζει το έργο του, αλλά να το αφήνει να εξελίσσεται μόνο 
του: «Άσε τη γραμμή να περιπλανηθεί…»  

«Το χρώμα και εγώ είμαστε ένα. Είμαι ζωγράφος», αναφέρει σε μία επιστο-
λή του, στοιχείο που αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο έργο του «Senecio», 
με την κυριαρχία του χρώματος και τα απλά γεωμετρικά σχήματα, που συν-
δυάζονται αρμονικά για να σχηματίσουν το πορτραίτο ενός γέρου άνδρα. Με 
σαφείς επιρροές από την παιδική και την αφρικανική ζωγραφική, χρησιμοποι-
εί γεωμετρικά σχήματα και χρωματικές φόρμες, δίνοντας ελάχιστες 
λεπτομέρειες του προσώπου, που παραπέμπει περισσότερο σε μάσκα με τα 
χαρακτηριστικά χρώματα του αρλεκίνου, συμβόλου της μοντέρνας ζωγραφι-
κής. Ο τίτλος του έργου άλλωστε, επίσης συμβολικός, παραπέμπει στο όνομα 
του "Senecio vulgaris", ενός βοτάνου που η κοινή του ονομασία είναι «γέρο-
ντας την άνοιξη». 

Ιωάννα Γράψα, εικαστικός 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφιερώνεται στους συναδέλφους μου εκπαιδευτικούς, 
που διδάσκουν αρρήτως: με έμπνευση, με όραμα, με 
πλέρια ενσυναίσθηση… 

 

Γ. Κ. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία  που στοχεύει στην διευκόλυνση 
της  προσωπικής και διαπροσωπικής λειτουργικότητας μέσα από μια 
έμπειρη  σχέση συμβούλου-συμβουλευόμενου, που οικοδομείται πάνω 
σε αρχές σεβασμού, ειλικρίνειας  και αποδοχής. Προωθεί τη θέσπιση 
προσωπικών στόχων και προσφέρει θετικά πρότυπα, με βάση τα οποία 
μπορεί κανείς να ενδυναμώσει τα προτερήματά του και να βελτιώσει την 
ποιότητα της ζωής του.  

Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνονται και στους στόχους της εκπαί-
δευσης που έχει ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία παραγωγικών και 
ευτυχισμένων πολιτών. 

Στα σχολεία,  η συμβουλευτική, έτσι όπως ορίστηκε παραπάνω, 
εστιάζεται ιδιαίτερα στη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών. Η σχέση αυτή 
δομείται σε κάποιες φιλοσοφικές και θεωρητικές αρχές, και περιλαμβά-
νει τη χρήση συγκεκριμένων συμβουλευτικών δεξιοτήτων. Η γνώση, η 
εξάσκηση και η κατοχή αυτών των δεξιοτήτων βοηθά και τους ίδιους 
τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες του προσωπικού 
τους επικοινωνιακού ύφους, αλλά και να στηρίξουν τους μαθητές τους 
στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 

Η ανάγκη των εκπαιδευτικών για εκμάθηση αποτελεσματικότερων 
τρόπων προσέγγισης των μαθητών τους έχει επισημανθεί εδώ και πολλά 
χρόνια τόσο από τους ίδιους όσο και από όλους τους εμπλεκόμενους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Συνειδητοποιούν πως η θεωρητική τους κατάρτιση δεν επαρκεί για 
την αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζονται σε καθημερινή  
βάση στην τάξη τους. Υπάρχει ανάγκη να ανταποκριθούν σε πολλές δι-
αφορετικές καταστάσεις για τις οποίες τις περισσότερες φορές  
αισθάνονται απροετοίμαστοι. Κάποιες από αυτές τις καταστάσεις, που 
παρουσιάζουν μια συνεχώς αυξανόμενη πορεία,  περιλαμβάνουν την α-
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νταπόκριση τους α) στις συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών τους, β) 
στην επίλυση  των μεταξύ τους συγκρούσεων, γ) στη λειτουργία τους ως 
μέντορες σε μαθητές που στερούνται θετικών γονικών ή άλλων προτύ-
πων, δ) στη διαθεσιμότητά τους ως έμπιστων συμβούλων στους οποίους 
οι μαθητές  μπορούν να εξομολογηθούν ένα προσωπικό ζήτημα που 
τους απασχολεί, ε) στην αναγνώριση των μαθητών εκείνων που είναι θύ-
ματα κακοποίησης ή παραμέλησης, ώστε να μπορούν να δράσουν 
ανάλογα, στ) στην ορθή αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακά και προ-
βλήματα συμπεριφοράς, και πολλά άλλα. 

Στόχος του συλλογικού αυτού τόμου  είναι να ευαισθητοποιήσει 
τους εκπαιδευτικούς σε όλες αυτές τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν 
στην καθημερινότητά τους και να τους προσφέρει  ένα χρήσιμο βοήθη-
μα, προκειμένου να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά στις ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους. Η 
ανθρωπιστική παιδεία, την οποία υποστηρίζει, σέβεται την ετοιμότητα 
του μαθητή για μάθηση και απόκτηση εμπειριών και προσπαθεί να το-
νίσει την παροχή συναισθηματικής στήριξης εκ μέρους του 
εκπαιδευτικού, μέσα από επιτυχημένες ανθρώπινες σχέσεις.  

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε τέσσερεις ενότητες:  

Η πρώτη ενότητα θέτει το φιλοσοφικό και θεωρητικό στίγμα του 
βιβλίου, υιοθετώντας την υπαρξιακή, φαινομενολογική και ανθρωπιστική 
συμβουλευτική προσέγγιση. H σχέση της φιλοσοφίας με τη συμβουλευ-
τική θεωρία έχει διερευνηθεί και μελετηθεί εκτενώς. Ο παιδαγωγός που 
θα λειτουργήσει ως  σύμβουλος χρειάζεται μια κοσμοθεωρία στην ο-
ποία να μπορεί να στηριχθεί. Αν πρόκειται να τηρήσει μια στάση 
αποδοχής απέναντι στους συνανθρώπους του και στις ποικίλες καταστά-
σεις που θα συναντήσει, χρειάζεται να μπορεί να προστρέξει στις  
θεμελιώδεις αρχές και πεποιθήσεις που του προσφέρει η φιλοσοφία 
ζωής που έχει υιοθετήσει. 

Η συμβουλευτική ψυχολογία, όπως και όλοι οι επιστημονικοί κλά-
δοι οι οποίοι ασχολούνται με τον άνθρωπο, απαιτεί τη συνεχή εξέταση 
των αξιωμάτων πάνω στα οποία βασίζεται. Οι σύμβουλοι οφείλουν δι-
αρκώς να αναρωτιούνται όχι μόνο για το τι κάνουν, αλλά και γιατί 
ενεργούν με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Οι απαντήσεις σε τέτοιου εί-
δους ερωτήματα επηρεάζουν καθοριστικά τη συμβουλευτική σχέση. 
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Η δεύτερη ενότητα του βιβλίου επικεντρώνεται σε δύο σημαντικά 
ζητήματα, που χρήζουν ιδιαίτερα προσεκτικής συμβουλευτικής προσέγ-
γισης του μαθητή. Το ένα έχει να κάνει με τη μετάβαση από τη μια 
σχολική βαθμίδα στην επόμενη και το δεύτερο με τη διαφοροποιημένη 
διδασκαλία. Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο αποτελεί ση-
μαντική πρόκληση για το μαθητή, που συχνά συνοδεύεται από την 
προσαρμογή του σε ένα νέο φυσικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό περι-
βάλλον, και συνδέεται με ανάμικτα συναισθήματα. Η μετάβαση αυτή 
κάποιες φορές επιδρά σημαντικά όχι μόνο στην ψυχολογία του παιδιού 
αλλά και στις ακαδημαϊκές του επιδόσεις. Κάποιες αλλαγές που παρα-
τηρούνται συνδέονται με την ταυτότητά του, συναισθήματα χαράς αλλά 
και λύπης, άγχους και αγωνίας, απώλειας φίλων αλλά και απόκτησης νέ-
ων, ανάληψης  περισσότερο απαιτητικών ρόλων.  

Ένα άλλο θέμα που θίγεται στην ενότητα αυτή αφορά την διαφο-
ροποιημένη διδασκαλία. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στηρίζεται 
στην αρχή ότι η διδασκαλία θα πρέπει να προσαρμόζεται στις δυνατό-
τητες του κάθε μαθητή. Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που υπάρχει 
μεγάλη ανομοιογένεια στο επίπεδο νοητικών ικανοτήτων μαθησιακής 
ετοιμότητας. Στα πολυπολιτισμικά σχολεία της εποχής μας υπάρχουν 
μαθητές με διαφορετικό μαθησιακό προφίλ, που καλούν τους εκπαιδευ-
τικούς να το κατανοήσουν, προκειμένου να βοηθήσουν στην εξέλιξή 
τους, δίνοντας έμφαση  στις δυνατότητές τους. Η διαφορετική μαθησια-
κή προσέγγιση των μαθητών συχνά φέρνει μαζί της και διάφορες 
συναισθηματικές ανησυχίες που συνδέονται με την  αυτοεκτίμησή τους. 
Η ανάγκη για  έγκυρη συμβουλευτική στήριξη εκ μέρους των εκπαιδευ-
τικών εμφανίζεται επιτακτική. 

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, της μετάβασης και της δια-
φοροποιημένης διδασκαλίας, ο ρόλος της συμβουλευτικής είναι 
σημαντικός. Ο εκπαιδευτικός που θα επωμισθεί το ρόλο αυτό θα χρεια-
σθεί να εξασφαλίσει την συνεργασία της οικογένειας αλλά και των 
συναδέλφων του, προκειμένου να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.  

Στην τρίτη ενότητα θίγονται δύο ακόμη σημαντικές ομάδες μαθη-
τών, που χρήζουν ιδιαίτερης συμβουλευτικής αντιμετώπισης εκ μέρους 
των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Εστιάζει στη συμβουλευτι-
κή προσέγγιση μαθητών με δυσκολίες μάθησης και συγκεκριμένα σε 
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παιδιά με ΔΕΠ-Υ και Δυσαριθμησία. Η σχέση ανάμεσα σε εκπαιδευτι-
κό και μαθητές με παρόμοιες δυσκολίες κρίνεται καθοριστική ιδιαίτερα 
όσον αφορά την εμψύχωση τους. 

Η τέταρτη και τελευταία ενότητα εστιάζει στον εκπαιδευτικό ως 
πυλώνα στην στήριξη των μαθητών του, αλλά και ως άνθρωπο που 
χρειάζεται επίσης να έχει πρότυπα αναφοράς αλλά και συμβουλευτική 
στήριξη, προκειμένου να αντεπεξέλθει στον περίπλοκο ρόλο του. 

Συμπερασματικά, τα κείμενα που περιλαμβάνει ο παρών συλλογι-
κός τόμος στοχεύουν όχι μόνο στην θεωρητική και επαγγελματική 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών, αλλά και στη διευκόλυνσή τους στην εκ-
παιδευτική πράξη. Εξετάζονται θέματα όπως: ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση ποικίλων δύσκολων καταστάσεων, η 
παιδαγωγική αλληλεπίδραση, η διαπροσωπική σχέση εκπαιδευτικού-
μαθητή, ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού και η απαραίτητη 
κατάρτιση την οποία θα πρέπει να έχει, προκειμένου να καλύψει όλες τις 
διαστάσεις της ανθρωπιστικής παιδαγωγικής προσέγγισης.  

Το εύρος των διαφόρων θεματικών των κεφαλαίων δίνει σαφώς το 
έναυσμα για περαιτέρω επιστημονική αναζήτηση, η οποία πιστεύω ότι  
θα συμβάλει στην ανάπτυξη των πεδίων της έρευνας και των εφαρμογών 
της συμβουλευτικής στην εκπαίδευση. Η προσπάθεια του κ. Γιώργου 
Κουγιουμτζή να συγκεντρώσει και να συνθέσει όλο αυτό το υλικό κρίνε-
ται αξιέπαινη και τον συγχαίρω θερμά. 

 

                   Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου 

 Ομότιμη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας  

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

  



 

[25] 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Στο διάβα της κοινωνικής εξέλιξης η εκπαίδευση λειτουργεί ως σταθερή 
αξία με υψηλή προστιθέμενη πνευματικής αξία. Ο εκπαιδευτικός παράλ-
ληλα με το διδακτικό έργο που επιτελεί, συχνά –εντός του πλαισίου της 
ευρύτερης παιδευτικής του δράσης– καλείται να λειτουργήσει και ως 
πρώιμος σύμβουλος κατά την επικοινωνία του και αλληλεπίδραση προς 
τους διδασκόμενους. Ως ιδιαίτερη στόχευση, λοιπόν, του εκπαιδευτικού 
δε νοείται μόνο η πολυεπίπεδη θετικά προσανατολισμένη υποστηρικτι-
κή του παρουσία, αλλά και η ψυχοσυναισθηματική ενδυνάμωση και 
αρτίωση των μαθητών με τους οποίους συνεργάζεται. Ανεξάρτητα από 
το αν οι εκπαιδευόμενοι μαθητές είναι παιδιά, προέφηβοι ή έφηβοι, η 
παρουσία του εμπνευσμένου ή υποψιασμένου εκπαιδευτικού είναι εξό-
χως σημαίνουσα για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της 
στοχούμενης διά βίου ανάπτυξής τους.  

Τα περισσότερα από τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον παρό-
ντα συλλογικό τόμο είναι αποτέλεσμα της συν-εργασίας που είχα με 
τους επιμορφούμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες καθόλο 
το διάστημα του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, στο πρόγραμμα της 
ετήσιας επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβουλευτικής 
και Προσανατολισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ Αθηνών. Η συνεργασία αυτή εί-
χε είτε τη μορφή εργασιών που ανατέθηκαν κατά το Α΄ εξάμηνο, στο 
πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος Εργαστήριο Δεξιοτήτων Συμβου-
λευτικής και Νέες Τεχνολογίες, είτε τη μορφή διπλωματικών εργασιών οι 
οποίες εκπονήθηκαν υπό την εποπτεία μου είτε τη σύνθεση επιπρόσθε-
των κειμένων, προκειμένου να ανταποκριθούμε επαρκώς στη  
συγκεκριμένη επιλεγείσα θεματολογία. Αρκετά από τα κείμενα αυτά τα 
επεξεργαστήκαμε πληρέστερα και τα παρουσιάσαμε σε επιστημονικά 
συνέδρια. Καθώς οι απαιτήσεις έκδοσης ενός βιβλίου είναι υψηλές, το 
σύνολο, σχεδόν, των κειμένων που φιλοξενούνται στον παρόντα τόμο τα 
δουλέψαμε εκτενέστερα και τα επικαιροποιήσαμε βιβλιογραφικά, προ-
κειμένου να ανταποκρίνονται επαρκώς τόσο μεθοδολογικά όσο και 
επιστημολογικά στο πεδίο της Συμβουλευτικής. Μάλιστα, καθώς ο ό-
γκος των κειμένων που συν-επεξεργαστήκαμε κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2015-2016 ήταν πολύ μεγάλος, επιμερίσαμε το όλο υλικό σε δύο βιβλία: 
Το παρόν, με τίτλο Συμβουλευτική και Εκπαίδευση (2017), και ένα ακόμη, 
που τιτλοφορείται Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική: Συναρμογή Θεωρίας και 
Πράξης (2016). Αν προσθέσουμε σε αυτά τα δύο βιβλία και ένα προγε-
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νέστερο αδελφάκι τους, με τίτλο Ψυχοπαιδαγωγικές εκφάνσεις Συμβουλευτι-
κής & Προσανατολισμού (2015), διαμορφώνεται μια τριλογία βιβλίων με 
εστίαση το πεδίο της Συμβουλευτικής και κέντρο τον άνθρωπο! Και το 
ταξίδι μας συνεχίζεται… 

Ως προς το περιεχόμενο ο παρών συλλογικός επιμερίζεται σε τέσ-
σερεις διακριτές ενότητες και πραγματεύεται ευρύτερα θέματα που 
συνάπτονται με τη Συμβουλευτική και την Εκπαίδευση. Ειδικότερα, η 
πρώτη ενότητα (Θεωρητικές προσεγγίσεις) περιλαμβάνει τρία κείμενα, 
το πρώτο από τα οποία υπογράφουμε με την Ιωάννα Βερυκίου (Υπαρξι-
ακή Συμβουλευτική), το δεύτερο με τη Βάσια Παπαπέτρου 
(Φιλοσοφική Συμβουλευτική) και το τρίτο (Συναισθηματική Νοημοσύ-
νη και Συμβουλευτική) με τη Χριστίνα Μπαρούμα. Ακολουθεί η 
δεύτερη ενότητα (Συμβουλευτική με εστίαση στον μαθητή), με κείμενο 
του Δρος Νικολάου Ζήκου και της Δρος Αντωνίας Ξενάκη (Συμβου-
λευτική και μετάβαση του μαθητή στο Πρότυπο Γυμνάσιο) και το 
κείμενο Διαφοροποιημένη Διδασκαλία & Συμβουλευτική που υπογρά-
φουμε με τον Γιάννη Καμπίτη και την Έλενα Χαλιούλια. Στη συνέχεια 
έπεται η τρίτη ενότητα (Συμβουλευτική με εστίαση στον μαθητή και 
δυσκολίες μάθησης), με κείμενα που υπογράφουμε με τον Ηλία Βλαχά-
κη (Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας & 
Συμβουλευτική) και τη Δήμητρα Κάκια (Δυσαριθμησία & Συμβουλευ-
τική). Τέλος, η τέταρτη ενότητα (Συμβουλευτική με εστίαση στον 
εκπαιδευτικό) περιλαμβάνει κείμενα που υπογράφουμε με τη Δήμητρα 
Λουκά (Η ιδιότητα του εκπαιδευτικού ως Συμβούλου), επίσης με τη 
Δήμητρα Λουκά, Νίκη Παπαγιαννάκη, Χαρά Πέτσιου και Κυριακή 
Τζανοπούλου (Mentoring, Συμβουλευτική & Εκπαίδευση), την Ελένη 
Μπασούκου (Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη εκπαιδευτι-
κών) και ολοκληρώνεται με την προσωπική μας ερευνητική δουλειά 
(Αναζητώντας το καταλληλότερο πρόσωπο ως μέντορα εκπαιδευτικών) 
στο πεδίο της παιδαγωγικής, διδακτικής και συμβουλευτικής καθοδήγη-
σης εκπαιδευτικών. 

Καθώς κλείνουμε αυτές τις εισαγωγικές μας σκέψεις, αισθανόμαστε 
την ανάγκη να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όσους ποικιλοτρόπως 
μας στηρίζουν: Ιδιαίτερες ευχαριστίες, λοιπόν, εκφράζονται στην Καθη-
γήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ κυρία Ράνυ Καλούρη, επιστημονική υπεύθυνη του 
Προγράμματος Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της ΑΣΠΑΙ-
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ΤΕ, για την αγάπη με την οποία πάντοτε περιβάλλει τα συνεργατικά μας 
εγχειρήματα. Επίσης, θερμότατες ευχαριστίες εκφράζονται στην Ομό-
τιμη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Μαρία Μαλικιώση-
Λοΐζου, για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επέδειξε για την παρούσα έκ-
δοση και την προθυμία της να προλογίσει το βιβλίο. Επιπροσθέτως, 
ευχαριστίες εκφράζονται στους αγαπητούς φίλους και συναδέλφους Δρα 
Νικόλαο Ζήκο και Δρα Αντωνία Ξενάκη για την εμπιστοσύνη που μας 
έδειξαν να περιλάβουμε στην παρούσα συνεργατική μας δουλειά το ε-
ξόχως φροντισμένο κείμενό τους για τη συμβουλευτική διαδικασία 
μετάβασης του μαθητή από το Δημοτικό στο Πρότυπο Γυμνάσιο. Επί-
σης, θερμότατες ευχαριστίες απευθύνονται στη φίλη και συναδέλφισσα 
Δρα Δήμητρα Λουκά μαζί με την οποία επωμιστήκαμε το επίμοχθο 
έργο της φιλολογικής επιμέλειας και διόρθωσης των κειμένων –η άοκνη 
φιλεργατικότητα και η διεισδυτική της ματιά συνέβαλαν καθοριστικά 
στην περάτωση του όλου εγχειρήματος. Ευχαριστίες, επιπροσθέτως, 
εκφράζονται στη φίλη και συναδέλφισσα Χαρά Πέτσιου, γιατί φιλομό-
χθως ανέλαβε το δύσκολο έργο της σύνταξης των πινάκων 
αρκτικολέξων, αγγλικών όρων και του ευρετηρίου όρων, εννοιών και 
προσώπων του βιβλίου, καθώς επίσης και στις φίλες και συναδέλφισσες 
Ευσταθία Αγγελή και Ιωάννα Γράψα, οι οποίες, με την ειδική γνώση και 
την καλλιτεχνική ευαισθησία που τις διακρίνει, έδωσαν όμορφες ιδέες 
για την επιλογή του θέματος του εξωφύλλου. Συνακόλουθα, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω ξεχωριστά τον αγαπητό φίλο Μάνθο Ματθαίου, που ολο-
πρόθυμα και εξόχως φιλότεχνα αναλαμβάνει για περισσότερα από 
είκοσι χρόνια να μας παράσχει τις τεχνικές του γνώσεις, στις εγκατα-
στάσεις των γραφικών τεχνών του οποίου τυπώνονται ψηφιακά τα βιβλία 
μας, καθώς επίσης και στον ευφάνταστο συνεργάτη του καλλιτέχνη γρα-
φίστα Κώστα Βγενή, ο οποίος φιλοτέχνησε το εξώφυλλο του βιβλίου. 
Ολοκληρώνοντας αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμο-
σύνη μου στη σύζυγό μου Βάσω Γεωργακάκη, γιατί –αναλούμενη η ίδια 
και λειτουργώντας με αυθυπέρβαση– μου επιτρέπει να περιδιαβαίνω α-
προσκόπτως στις ατραπούς της έρευνας, της μελέτης και της συγγραφής, 
καθώς επίσης και στις τρεις κόρες μας, Χρύσα, Ελένη και Αναστασία, 
για την κατανόηση που επιδεικνύουν κατά την πολύωρη απουσία μου.  

 

Γ. Κ. 


